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НАЙСВІТЛІШИЙ ДЕНЬ
СІЧНЯ. Місто у святко- 
вому вбранні. На ву

лицях прапори, на будин
ках — червоні полотнища, 
де виведені вітальні слова 
воїнам-визволителям. Уро
чисто - святкова вулиця 
Карла Маркса, вулиця, яка 
була свідком перших маї
вок, багатотисячних де
монстрацій трудящих в дні 
великих свят, яка в скор
боті зачинила вікна в дні 
фашистської окупації і яка 
привітними поглядами зу
стріла двадцять п'ять ро
ків тому танк першого 
визволителя міста О. Д. 
Пилипенка, сьогодні вирує 
людськими потоками. Ву
лиця в красі, в обновах.

Чекає урочистої хвили
ни центральна площа Кі

ровограда — площа імені 
Кірова. Вже стало тради
цією, що в дні всенарод
них свят і в дні тривог сю
ди сходяться і молоді, і 
літні, щоб порадитись чи 
рапортувати про свої здо
бутки. Площа не раз чула 
тверду впевнену ходу ро
бітничих колон, захоплю
валась красою і грацією 
спортсменів, аплодувала 
майстерності ятранців.

Сьогодні вона, ще не 
скинувши новорічного 
вбрання, одяглася в кума
чеве сяйво знамен і транс

парантів. На Будинку Рад 
—портрети керівників пар
тії і уряду країни. Горять 
полум’ям шовку Держав
ні прапори Радянсько
го Союзу, Української

РСР, братніх республік.
Сюди прийшли колишні 

визволителі—танкіст О. Д. 
Пилипенко, генерал-лейте
нант А. І. Бєлогорський, 
колишній начальник політ- 
відділу 89 гвардійської 
стрілецької дивізії П. X. 
Гордієнко, колишній ко
мандир батальйону 110 
танкової бригади М. П. То- 
карєз, десятки інших на
ших визволителів — ко
лишніх солдатів і воєна
чальників, робітники, сту
денти.

Зустріч, спогади.
Ось біля готелю молоді 

робітники оточили колиш
нього командира 7-ої стрі
лецької роти 297 стрілець
кого Слов’яно-Кіровоград-

ської дивізії старшого лей
тенанта, нині майора В. П. 
Барсукова. Він приїхав до 
Кіровограда з своєю донь
кою Наталкою. Василь 
Петрович розповідає юна
кам та дівчатам про той 
січневий день 1944 року, 
згадує епізоди боїв за Кі
ровоград. А Наталка ми
лується містом, яке визво
ляв її батько. А ще їй —• 
старшій піонервожатій од
нієї з шкіл міста • Грозно
го — цікаво, чим займаю
ться нині червоні слідопи
ти обласного центру. Вона 
розпитує молодих робітни
ків про визначні місця, 
які можна відвідати. Ціка
виться життям молоді міс-
та.

ЖИВИМ І ЗАГИБЛИМ ГЕРОЯМ КЛЯНЕМОСЬ
МІТИНГ ТРУДЯЩИХ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

О першій годині дня площа імені 
Кірова ще більше розцвіла прапора
ми і транспарантами, ще більше 
сповнилася дзвінким різноголоссям. 
То прийшли на мітинг робітники за
воду «Червона зірка» і швейної 
фабрики, студенти державного пе
дагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна та інституту сільськогоспо
дарського машинобудування, учні 
професійно-технічних училищ і шко
лярі місцевих шкіл...

На трибуні — члени бюро обкому 
та міськкому КП України, члени ви
конкому обласної та. міської Рад 
депутатів трудящих, передові ви
робничники, наші гості.

І раптом над площею голос Леві- 
тана:

— Війська Другою Українського 
фронту, прорвавши сильну оборону 
німців, сьогодні, 8 січня, в резуль
таті вмілого обхідного маневру, за
володіли обласним і крупним про
мисловим центром України — міс
том Кіровоградом — важливим 
опорним пунктом оборони про пів
ника.-

За чотири дні впертих боїв наші 
війська пройшли вперед від ЗО до 
50 кілометрів, розширивши прорив 
до 120 кілометрів по фронту. В ході 
наступальних боїв війська фррнту 
розбили три танкових, одну мотори
зовану і чотири піхотних дивізії 
німців.

В боях за оволодіння містом Кі
ровоградом відзначились війська ге
нерал-полковника Шумилова, гене
рал-лейтенанта Жадова, танкісти 
генерал-полковника танкових військ 
Ротмістрова, генерал-майора танко

вих військ Каткова, генерал-майора 
танкових військ Полозкова, гене
рал-майора танкових військ Кири-- 
ченка, артилеристи генерал-лейте
нанта артилерії Фоміна і льотчики 
генерал-лейтенанта авіації Горюно
ва...

Це — Наказ Верховного Головно
командуючого. 25 років тому він 
прозвучав вперше. Та й сьогодні не 
можна слухати його без хвилю
вання.

Змовк диктор. А на площі—тиша. 
Мітинг коротким вступним сло-

вом відкрив перший секретар Кіро
воградського міськкому партії І. П. 
Валявський. Він говорив про радість 
звільнення, про подаиг радянських 
воїнів, про велику вдячність кірово- 
градців своїм визволителям.

Перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. Кобильчак у своєму 
виступі продовжив цю розповідь, 
докладно зупинившись на здобутках 
кіровоградців за 25-річчя після 
звільнення.

(Закінчення на 2-й стор.).

МИ ГОРДІ ДОЛЕЮ
Першому секретарю Кіровоградського обкому 

КП України М. М. КОБИЛЬЧАКУ, голові Кірово* 
градського облвиконкому П. С. КОШЕВСЬКОМУ, 
першому секретарю Кіровоградського міськкому 
КП України І. П. ВАЛЯВСЬКОМУ, голові Кірово
градського міськвиконкому Б. К. КАТЕРИНЧУКУ

Дорогі товариші!
Від імені киян — вете

ранів 95-ї гвардійської 
Полтавської орденів Лені
на, Червоного Прапора, 
Суворова та Богдана 
Хмельницького стрілець
кої дивізії гаряче поздо
ровляємо трудящих Кіро
вограда із знаменною да
тою — 25-річчям Із дня 
визволення міста від ні
мецько - фашистських за
гарбників.

Ми гордимося, що нам 
випала висока честь брати 
безпосередню участь у 
визволенні міста Кірово
града — крупного центру 
промисловості І сільсько
го господарства України.

Ми гордимося також 
тим, що після Великої Віт
чизняної війни місто, як« 
стало для всіх нас рідним, 
місто-трудівник ШВИДКО 
залікувало воєнні рани, 
розквітло ще більша, ста
ло ще красивішим і, зай

маючи гідне місце в сім’ї 
братерських українських 
міст, невпинно й успішно 
трудиться для світлого 
майбутнього — комунізму.

В цей знаменний день— 
день визволення м. Кіро
вограда від німецько-фа
шистських загарбників — 
бажаємо трудящим міста 
і Вам, дорогі товариші, ве
ликих успіхів у боротьбі

за здійснення величної 
програми будівництва ко
мунізму.

Від імені ветеранів — 
учасників визволення Кі
ровограда колишні воїни- 
фронтовики 95-ї гвардій
ської Полтавської орденів 
Леніна, Червоного Прапо
ра, Суворова та Богдана 
Хмельницького стрілець
кої дивізії:

Командир дивізії гвардії генерал-майор у від
ставці А. 1. ОЛЄЙНІКОВ, заступник командира 
дивізії гвардії полковник запасу О. І. ОСТРОВ- 
СЬКИЙ, начальник управління Міністерства 
сільського господарства УРСР М. І. ЛИСАК, 
лауреат Ленінської премії доктор технічних 
наук, професор І. М. ЧИЖЕНКО, професор 
С. М. ЄРЖЕКОВСЬКИЙ, старший науковий 
співробітник Інституту гідромеханіки АН УРСР 
С. Г. КОБЕРНИК, старший бібліограф Інсти
туту гідромеханіки АН УРСР Г. А. КОБЕР
НИК, начальник відділу економічних узагаль
нень інституту «Южгидротрубпровода» В, 
ТЕРЕНТЬЄВ.

іагаль« І±1
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ПОДВИГ
ЖИВИМ І ЗАГИБЛИМ 
ГЕРОЯМ КЛЯНЕМОСЬ

Фрезерувальник заводу «Червона 
зірка» Степан Юрченко від імені 
багатотисячного колективу червоно- 
зорівців поздоровив із святом гос
тей і всіх учасників мітингу.

Тепло поздоровили присутніх із 
святом генерал-лейтенант А. 1. Бє- 
логорський та представник однієї з 
частин, яка визволяла Кіровоград, 
Д. П. Бєлогорський. Він передав па
м’ятний адрес і сувенір-макет сучас
ного танка.

(Закінчення).
Іменем Сонця, іменем Вітчизни 

клятву даємо. Клянемось героям 
загиблим і живим, що те, що вони 
не доспівали, ми доспіваємо, те, що 
вони не добудували, ми добудує
мо», — здіймзється клятва над пло
щею, над містом. Завмерли молоді, 
урочисто-святкові, схвильовані ве
терани...

Учасники мітингу прийняли ві
тальні листи ЦК КПРС і Уряду 
Союзу РСР, ЦК КП України і Уря
ду Української РСР.

Минуть століття...
Пройдуть віки, пройдуть 

сторіччя. Та ніколи не забу
дуть кіровоградці тих, хто 
звільнив рідне місто від 
фашистської навали. Пам’ят
тю сьогоднішніх і майбутніх 
поколінь написані імена 
частин і з’єднань-визволите- 
лів. Навічно їх імена викар- 
бувані на меморіальній 
дошці, що встановлена у 
приміщенні міськвиконко
му. її відкрив 8 січня пер
ший секретар Кіровоград
ського міськкому партії І. П.

Валявський.
Пезед цим відбувся мі

тинг.
— Я щасливий, що бойову 

зброю змінив на кресляр
ський стіл, — сказав у своє
му виступі колишній радист 
290 гвардійського полку 35 
дивізії, нині керівник відді
лу комунального проекту
вання республіканського 
управління «Укржитлопро- 
ект» Б. І. Рилов.

Представник однієї з час
тин, шо визволяла наше

БУВ, ПОДВИГ
ЧОЛОМ ВАМ, ВИЗВОЛИТЕЛІ!
УРОЧИСТІ ЗБОРИ ПРЕДСТАВНИКІВ ПАРТІЙНИХ, РАДЯНСЬКИХ, 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

місто, старший сержант Во
лодимир Осадчий, тепло по
здоровивши із святом, роз
повів про будні сьогодніш
ніх танкістів, про їх високу 
буйову виучку.

Мітинг закрито. Та ще 
довго присутні — і молоді, 
і літні — стоять біля мемо
ріальної дошки. Золотом 
горять слова: «Пройдуть 
століття, але ніколи не за
будуть вдячні кіровоградці 
тих, хто визволяв місто від 
німецько-фашистських за
гарбників»... Золотом го
рять найменування частин і 
з єднань, в пам’яті карбую
чись навічно.

О сімнадцятій годині 7 
січня кіровоградці і гості 
заповнили зал обласної 
філармонії. В глибині сце
ни на фоні червоного по
лотнища яскраво вирізьб
люється цифра «25», ба
рельєф В. І. Леніна, без
смертне вчення яко
го було тією силою, що 

викувала перемогу над 
фашизмом; малюнок па
м’ятника радянському во- 
їну-визволителю.

Урочисті збори пред
ставників партійних, ра
дянських, громадських 
організацій та Радянської 
Армії, присвячені 25-річ- 
чю звільнення Кірово
града від німецько-фа
шистських загарбників, 
відкриває член бюро об
кому КП України, перший 
секретар Кіровоградсько-

го міськкому партії І. П. 
Валявський. Він коротко 
розповідає про те, як вій
ська Другого Українсько
го фронту під команду
ванням генерала армії, 
нині Маршала Радянсько
го Союзу І. С. Конєва 
прорвали сильну оборону 
противника і звільнили Кі
ровоград від поневолюва
чів — фашистів.

Щирими оплесками зу
стрічають присутні пові
домлення про те, що на 
святкування кіровоград- 
ців прибули генерал-лей
тенант А. І. Білогорський, 
колишній начальник штабу 
32-го гвардійського стрі
лецького корпусу І. О. 
Самчук, Герой Радянсько
го Союзу І. Г. Розанов, 
командир танка О. Д. Пи
липенко, який одним з

перших увірвався в місто 
та інші бійці і командири, 
які брали участь у звіль
ненні міста від німецько- 
фашистських загарбників.

Збори одностайно оби
рають поч^сгіу президію 
у складі ІЖйїтбюро ЦК 
КПРС.

За сьогоднішнє радісне 
свято трудящих обласно
го центру віддали своє 
життя тисячі радянських 
бійців. Хвилиною мовчан
ня присутні 7 вшановують 
їх пам’ять.

І. П. Валявський розпо
відає далі про те, як зміі. 
нилося місто за післявоєн? 
ні роки, як до 100-річчя 
від дня народження В. |* 
Леніна трудящі обласного 
центру і всієї області го
тують нові трудові дарун
ки.

ІМЕНА—ДЛЯ ПАМ’ЯТІ
ЛЮДСЬКОЇ

їх зустрічали як найдорожчих гос
тей.

їх зустрічали, як і тоді, в січні 1944.
А вони, люди, що визволяли наше 

степове місто чверть століття тому, сту
пали на оновлені вулиці, вітали к’рово- 
градців, своїх бойових побратимів зі 
святом. І раділи разом з ними тим 
перемінам, що сталися в Кіровограді за 
післявоєнні роки.

А місто з теплом і вдячністю прийма
ло своїх гостей, місто, заквітчане кума
чем прапорів, розмаїтістю транспаран
тів і гірляндами всгнів, виходило їм на
встріч з гостинністю щедрого господа
ря, з усм:хом і обіймами давнього вір
ного друга ..

6 СІЧНЯ Кіровоградець колишній 
начальник зв'язку 95 гвард:йської диві
зії полковник запасу В. П. Повійчук по
казав сєоїм бойовим друзям, які приїха
ли на свято, ті квартали міста, де в гріз
ному 1944-у гриміли жорстокі бої. Гості 
побували в районі Балаигвського моста, 
за який грізною лавиною йшли проти 
загарбників воїни-визвопитег>:.

Цього ж дня колишні воїни, що ви
зволяли Кіровоград, побували в третій 
кіровоградській школі, зустрілися з учи
телями, їх вихованцями, батьками учнів.

А в центрі міста все нові й нові зуст
річі. На площу Кірова приходили кіро
воградці, як; теж у складі військових 
з’єднань 8 січня 1944 року вступили в 
зруйнозаний ворогом Кіровоград.

7 СІЧНЯ. Ранковими вулицями прой
шли представники колективів підпри
ємств, установ, навчальних закладів. Во
ни несли вінки до могил загиблих ге
роїв, несли в:нки до обелісків.

Велика колона кїровоградців. прямує 
до парку імені Лен:на. Попереду — 
працівники обласного чом'тету партії, 
міськкому паотії, облвиконкому та 
міськвиконкому, ветерани Великої Віт
чизняної в йни, воїни місцевого гарні
зону. Звучать урочисті марші, Держав
ний гімн. Живі квіти лягають до підніж
жя пам’ятника Іллічу.

Г Колони трудящих рушають по вулиці 
'Шевченка. Тут біля гарнізонного офі
церського клубу вже вишикувалися ше
ренги еоїнв. Оф цер В. І. Сапруненко 
рапортує першому секретареві обкому 
партії М. М Кобильчаку про готовність 
почесного військового караулу до мі
тингу, присвяченого відкриттю пам’ят
ника воїмам-визволителям.

Голова міськвиконкому Б. К. Катерин- 
чук відкриває мітинг. Б н з шанобою го
ворить про героїзм і мужність визволи
телів, які чверть століття тому принес
ли в наше місто волю. І тепер, на знак 
глибокої шани і любові до них трудящі 
міста спорудили пам’ятник.

З монумента спадає покривало. Від
кривається постамент, на якому встанов
лена 76-міліметрова гармата. Тут же 
меморіальна дошка. На ній золотими 
літерами написано: «Ця гармата була на 
озброєн:іі 11 артилерійської дивізії, яка 
брала участь у визволенні Кіровограда 
від німецько-фашистських загарбників у 
січні 1944 року».

Донині, з часу закінчення війни, гар
мата зберігалася в Ленінградському 
військово-історичному музеї артилерії, 
інженерних військ і військ зв’язку. У 
грізні роки війни, од її вогню гітлерівці 
терпіли чималі втрати. А сьогодні вона 
знову -нагадуватиме кіровоградцям про 
людей, що визволяли наш край від за
гарбників

Біля гармати — стела. На ній теж на
пис: «Слава героям!». А поруч золотис
ті літери: «Минуть століття, але ніколи 
не забудуть вдячні кіровоградці тих, хто 
визволив місто від німецько-фашистсь
ких загарбників 8 січня 1944 року».

Тут же викарбувані назви військових 
частин, що брали участь у кіровоградсь
кій операц'ї.

Виступає учасник визволення Кірово
града П. Ф. Маслюков. Він теж говорить 
про шану до воїнів-визволителів, па
м’ять про загиблих героїв.

— Свідченням цього є прекрасний 
монумент, що відкривають сьогодні кі
ровоградці. і вічний вогонь, що горить 
поруч на могилі Невідомого солдата. 
Це данина благородної священної па
м’яті воїнам, які віддали своє життя за 
свободу і нрзалежність нашої Батьків
щини.

Потім виступають робітник Агрегат
ного заводу, ударник 
праці В. В. Андросов, представник вій
ськової частини, що визволяла Кірово
град, оф'цер С. В. Мартишин, студент 
Кіровоградського інституту сільськогос
подарського машинобудування Анато
лій Шендрик.

Мітинг закінчується. До священних 
місць лягають десятки вінків.

Після мітингу нові зустрічі робітни
ків, молоді міста з колишніми воїнами, 
та командирами військових частин. Наші 
гості побували в медичному училищі, 
відв дали краєзнавчий музей, познайо
милися з новобудовами Кіровограда, 
пройшли кварталами, де а січні 1944 
року точились кровопролитні бої з гіт
лерівцями.

А увечері представники партійних, 
радянських. громадських організацій, 
Радянської Армії, які прибули на уро
чисті збори, присвячені 25-річчю визво
лення Кіровограда від німецько-фа
шистських загарбників, зібралися в при
міщенні обласної філармонії.

...І в міст! з’явився ще один пам’ятник воїнам-визволіітелям.
♦ото Василя КОВПАКА.
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ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
До залу вносять пра

пор міста, Пам’ятний пра
пор ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради і Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС, 
яким відзначено колектив 
ордена Червоного Прапо
ра заводу сільськогоспо
дарського машинобуду
вання «Червона зірка».

На трибуні — колишній 
начальник штабу 32-го 
гвардійського стрілецько
го корпусу полковник за
пасу І. О. Самчук. Він зга
дує події січня 1944 року, 
Гозповідає про мужність 

героїзм радянських бій
ців і командирів.

Формувальник заводу 
«Червона зірка» ударник 
комуністичної праці Ва
лентин Бєлімов розповів, 
як червонозорівці пра
цею продовжують подвиг 
радянського народу.

Вітав із святом пред
ставник однієї із військо
вих частин, яка визволяла 
Кіровоград офіцер С. В. 
Мартишин. Він сказав, 
що воїни надійно бере

жуть бойові традиції, пос
тійно удосконалюю т ь 
майстерність. Кожний тре
тій воїн — відмінник бо
йової і політичної підго
товки, кожний другий — 
класний спеціаліст. С. В, 
Мартишин передав на па
м’ять місту сувеніри, ви
готовлені вмілими руками 
молодих воїнів.

Від імені комсомольців 
І молоді міста виступив 
перший секретар міськко
му комсомолу Анатолій 
Ніцой. Він висловив щиру 
вдячність визволителям, 
розповів, як молоді пра
цею зміцнюють могут
ність Вітчизни, як мно
жать славні традиції бать
ків і братів своїх.

Збори прийняли віталь
ні листи ЦК КПРС, Прези
дії Верховної Ради і Раді 
Міністрів СРСР, ЦК КП 
України, Президії Верхов
ної Ради і Раді Міністрів 
УРСР.

Закінчилися збори вели
ким урочистим концер
том.

СЛІДОМ
ЗА

ІНІЦІАТОРАМИ

ВАША СЛАВА - НАШ ФАКЕЛ
ВЕТЕРАНАМ
ВИЗВОЛЕННЯ МІСТА КІРОВОГРАДА
ЗАГАРБНИКІВ

8 січня, в день, коли минуло 25 років 
визволення Кіровограда під німецько-фа
шистських загарбників. Кіровоградський 
міськком КП України та виконком міської 
Ради депутатів трудящих звернулися з 
вітальним листом до ветеранів Великої 
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ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВСІЛІ УЧАСНИКАМ 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ

Вітчизняної війни, всіх учасників визво
лення міста Кіровограда.

Кіровоградці, як і весь народ, — гово
риться в листі, _ пишаються славними 
незабутніми подвигами доблесних воїнів 
Радянської Армії, учасників партійного і 
комсомольського підпілля, партизанів та

партизанок, із почуттям щирої вдячності 
вшановують сьогодні воїнів-визволнтелів.

ЛІи низько схиляємо свої голови перед 
світлою пам’яттю тих, хто ціною свого 
життя заплатив за свободу й незалеж
ність нашої любимої Батьківщини.

Сьогодні, в день славного ювілею, ми 
шлемо братерський привіт і слова глибокої 
вдячності великому російському народові і 
всім народам нашої Батьківщини, сини й 
дочки яких брали участь у визволенні 
міста.

Кіровоградський міськком КП України І 
виконком міської Ради депутатів трудя
щих сердечно поздоровили дорогих гостей, 
ветеранів Великої Вітчизняної війни, всіх 
трудящих міста зі святом.

ЗУЄТРШСЯ
СЛІДОПИТ
З ФРОНТОВИКОМ

Ввечері 6 сі'.пя колишні начальник штабу 32 гвардій
ського стрілецького корпусу 1. О. Самчук, командир 
12 гвардійської стрілецької дивізії Герой Радянського 
Союзу І. Г. Розанов, радист 290 гвардійського полку 
95 стрілецької дивізії Б. А. Рилов та колишній начальник 
зв’язку 95 стрілецької дивізії полковник у відставці 
В. П. Повійчук зйвітали у міський Палац піонерів. Тут 
відкрився перший зліт червоних слідопитів Кіровограда.

Член штабу червоних слідопитів учениця 7-ї середньої 
школи Оксана Мірошниченко розповіла визволителям 
про шляхи, якими пройшли її друзі, про пошуки невідо
мих данині героїв, рапортувала про перший підсумок 
копіткої роботи школярів міста.

Гостей приймають у почесні піонери.
Ось уже стоїть перед червоними слідопитами той, чиї 

груди прикрашені орденами та медалями. Це — І. І. Ро
занов. Він вітає школярів зі езятом. Дякує за цікаві 
знахідки. А далі каже:

— Я і мої друзі, колишні фронтовики, переконані, що 
ви завжди прагнутимете бути в усьому схожими на тих 
людей, що боронили ваш край від жорстокого ворога, а 
особливо па тих, чиї біографії ви відкрили іншим своїм

Школярів вітає Герой Ра
дянського Союзу полковник 
І. Г. Розанов

Новий рік за календа
рем і новий сільськогоспо
дарський рік дещо на 
співпадають. Перший ли
ше тиждень тому пересту
пив поріг, а другий для 
нас, механізаторів трак
торної бригади з ордена 
Червоного Трудового Пра
пора колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангель- 
ського району, почався 
вже давно. Він почався з 
турботи про новий вро
жай, ще коли закінчували
ся сільськогосподарські 
роботи. І тоді, коли намі
чали плани на цей рік, ми 
дивилися, а що ж зробле
но за рік минулий. Щоб 
його досягнення викорис
тати як трамплін для но
вого року вперед.

Два роки тому наша 
бригада виступила з про
позицією працювати без 
причіплювачів. Спочатку 
сгюобували в себе. Експе
римент удався. Робота по- 
новому дала ЗО процентів 
економії заробітної плати. 
За вісім місяців минулого 
року виробіток на 15-силь- 
ний трактор становив 405 
гектарів умовної оранки, 
в той час, як по колгоспу 
був нижчим.

У пошуках народжує
ться нове. А для цього 
треба постійно навчатися, 
підвищувати свій фаховий 
рівень. Зараз всі члени 
бригади засіли за книги. 
Вивчаємо передові прийо
ми праці, запроваджуємо

в себе досвід кращих ме
ханізаторів. Ми обговори
ли відкритий лист знатно
го земляка О. Гіталова та 
звернення комсомоль
сько - молодіжної брига
ди колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського району. 
На комсомольських збо- І 
рах прийшли до висновку, ! 
що нам під силу виступи
ти слідом за ініціаггорами 
боротьби за високу куль
туру землеробства. Ідучи 
назустріч Ленінському 
ювілею, наша бригада взя
ла соціалістичні зобов’я
зання виростити на одно
му гектарі зернових — по 
29,5 центнера, в тому чис
лі: озимої пшениці — по 
ЗО центнерів, жита — по 
27 центнерів, кукурудзи— 
по 55 центнерів. Цукрових 
буряків ми плануємо ви
ростити по 350 центнерів з 
гектара, соняшнику — по 
22 центнери.

Сьогодні ми вже повніс
тю готові зустріти весну у 
всеозброєнні. Весь сіль
ськогосподарський інвен
тар відремонтованої На
ші знання, наша молода 
енергія допоможуть нам 

взяти накреслені рубежі.

В. МОТОРНИЙ — 
бригадир, А. МОТОР
НИЙ —г групкомсорг, 
М. Ш У М Е Й К О, 
В. ЖУЛІНСЬКИЙ — 
механізатори.
Новоархангельськии 
район.

І ЇХ ВНЕСОК
Молоді доярки нашої артілі підтримали починання 

колективу комсомольсько-молодіжної ферми з кол
госпу «Мир» Гайворонського району. Про це на своїх 
сторінках розповідав «Молодий комунар». Увага з 
боку газети ще більше зобов’язує нас боротися з пер
ших днів нового року за дотримання слова, яке 
дали.

Хочу повідомити, що наш колгосп перевиконав 
план виробництва м’яса, молока, вовни, яєць. В цьо
му чималий внесок і молодих колгоспників. Доярки 
Люба Яременко, Раїса Євсгафій і Валентина Олій
ник виконали свої зобов’язання на 110—120 про
центів. Надій молока в своїх групах вони збільшили 
в порівнянні з 1967 роком більше як на чотириста кі
лограмів.

Вже більше тижня ми працюємо в новому році. 
Прагнемо з перших днів міцно тримати курс до на
мічених рубежів.

Д. БАБИЧ, 
головний зоотехнік.

Колгосп імені Карла Маркса
Маловисківського району.

ровесникам. >
Іван Гріпорозич згадує 

ті дні. коли воїни Другого 
Українського фронту визво
ляли Кіровоградшшіу віл 
гітлерівців, називає імена 
безсмертних героїв, то за
гинули в боях за Кірово
град.

А далі — слово про сьо
годнішнє місто.

— Після війни мені не 
доводилось побувати в ньо; 
му. А нині Кіровоград не 
впізнати. Ваші батьки, стар
ші брати і сестри відбудува
ли ного, підвели з руш. Па 
вулицях — новизні, в кож
ному куточку міста — при
краса сьогодення. Знаю, і 
ви разом з кіровоградськи
ми комсомольцями чимало 
зробили, шоб Кіровоград 
молодів і квітнув.

Іван Онпкійович Самчук 
теж згадує роки війни, гово
рить про маловідомих ге
роїв, радить слідопит"м, як 
краще вести розвідку, по
шуки...

І. О. Самчук: , ,
_ Про подвиг військових з’єднань, які визволяли Кі

ровоград від гітлерівців, написано багато книг...
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ЗАБОРОНА 
НА ПОСТАВКИ ЗБРОЇ

ПАРИЖ. Французькі га
зети повідомили, що уряд 
Франції наклав заборону 
на поставки зброї Ізраїлю. 
За даними агентства 
Франс Пресс, всі військові 
вантажі, призначені Ізраї
лю, затримано на фран
цузькій митниці.

АТАКИ ПАТРІОТІВ
ХАНОЙ. Бійці Народних 

збройних сил Визволення 
Південного В'єтнаму 30 
грудня підпалили на річці 
Вамкодонг два американ
ських патрульних судна. 
27 грудня підрозділи НЗСВ 
вивели із строю роту ма
ріонеткових військ у про
вінції Куангнам. Против
ник втратив б'льш як 
військовослужбовців уби
тими і пораненими.

сто

Пів-

деннсв’єтнамські патріоти 
збили також два літаки і 
захопили велику кількість 
зброї та військового 
рядження.

НАГНІТАЮТЬ 
НАПРУЖЕНІСТЬ

ЛОНДОН. Відправляючи 
12.000 солдатів на манев
ри в Західну Німеччину, 
Сполучені Штати свідомо 
нагнітають напруженість у 
Європі, пише в редакцій
ному коментарі газета 
«Морнінг Стар». Цей крок, 
зазначає газета, заохочує 
агресивні плани боннських 
мілітаристів і ще більше 
віддаляє перспективи роз
зброєння та припинення 
холодної війни. «Морнінг 
стар» нагадує своїм чита
чам про катастрофічні на
слідки всякого умиротво
рення німецького міліта
ризму. Газета закликає

спо-

англійський народ ще 
ширше розгорнути рух за 
вихід Англії з НАТО.
НЕБЕЗПЕЧНА ПОЛІТИКА

БОНН. Федерал ь н и й 
уряд і в новому, 1969 році 
має намір продовжувати 
політику, спрямовану про
ти розрядки напруженос
ті, пише західнонімецька 
газета «Андере Цайтунг».

На підтвердження цього 
газета наводить рішення 
провести вибори нового 
президента ФРН у березні 
ц. р. в Західному Берліні.

«Андере Цайтунг» у цьо
му зв язку відзначає, що 
тим самим першим вели
ким політичним актом фе
дерального уряду в 1969 
році будуть дії, які обтя
жують відносини ФРН з 
соціалістичними держава
ми.

(ТАРС).
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УВАЗІ
ВОСЬМИКЛАСНИКІВ!
ЗАОЧНА МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА 
ПРИ МОСКОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ М. В. ЛОМОНОСОВА 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ПЕРШИЙ КУРС

Якщо у вас е бажання і 
можливість вивчити математи
ку понад шкільну програму 1 
ще глибше оволодіти самою 
шкільною програмою, якщо ви 
хочете розвинути свої матема
тичні здібності і навчитися 
розв’язувати цікаві і складні 
задачі, ми радимо вам всту
пити до нашої школи. Ми не 
думаємо, що всі, хто буде 
вчитися в Заочній математич
ній школі, обов’язково ста
нуть математиками. Проте, в 
будь-якому випадку заняття у 
цій школі принесуть вам ба
гато користі.

Не треба думати, що для 
занять у нас потрібні якісь 
особливі здібності. Головне — 
це любов до математики.

На перший курс приймаю
ться учні восьмих класів. За
няття в школі почнуться з 
1 вересня (тоді ви уже будете 
вчитися в дев’ятому класі). 
Зараховані до школи будуть 
регулярно (приблизно раз на 
місяць) одержувати від нас 
завдання за програмою Заоч
ної математичної школи. Зав
дання містять пояснення ісо- 
ретнчннх питань і задачі, які 
треба розв’язати. Виконані 
задачі будуть перевірятися 
викладачами Заочної матема
тичної школи _ студентами, 
аспірантами і викладачами 
Московського державного уні
верситету і деяких інших уні-

Обпасть
Фамилия, имя, год рождения
Класс
Школа (полное название) 
Фамилия, и. о. учителя ма

тематики
Место работы и должность 

родителей
Полный почтовый адрес

верентетів га інститутів, при 
яких організовані філіали на
шої школи. У Заочній мате
матичній школі два курси. 
Учні, що успішно закінчили 
школу, одержать свідоцтво 
про закінчення Заочної мате
матичної школи при Москов
ському державному універси
теті. Навчання в школі без
платне.

Сьогодні ми пропонуємо вам 
задачі, котрі є вступною кон
трольною роботою. Ті, хто хо
че вступити до нашої школи, 
повинні вислати розв’язання 
цих задач не пізніше 10 лю
того 1969 року.

Хоч деякі із запропонованих 
задач за зовнішнім виглядом 
відрізняються від звичайних 
шкільних, для їх розв’язання 
не вимагається ніяких додат
кових знань з математики. 
Для того, щоб бути зарахова
ним до школи, не обов’язково 
розв’язати всі без винятку 
задачі. При оцінці роботи бу
де враховуватися не тільки 
кількість розв’язаних 'задач, 
але й якість розв'язання! Роз
в’язання кожної задачі повин
но бути обгрунтованим.

Робота повинна бути вико
пана в учнівському зошиті в 
клітинку. На обкладинку зо
шита наклейте аркуш клітчас- 
того паперу, розграфивши і 
заповнивши його за таким 
зразком: -

Московская
Иванов Петр. 1953 г.
8-й класс 
Школа № 2 г. Реутова 
Никаноров Николай Пав

лович
Отец — шофер автобазы 24 3, 

мать — домашняя хозяйка, 
г. Реутово, ул. Ленина, д. 3, 
кв. 27.

Хащуватська середи я 
школа Гайворонського ра
йону. Тут до 100-річчя від 
дня народження В. 1. Леніна 
иіонерн вирішили не тільки 
вчитися на «добре» і «від
мінно», а й по-справжньо
му подружити з птахами, 
весною висадити сотні де
рев, зібрати не одну маши
ну металевого брухту, А 
ще сільські піонери люблять 
гучну пісню, пломінкнй та
нок... То й не дивно, що 
про художню самодіяль
ність школи знають і в су
сідніх селах, і в райцентрі. 
Наш позаштатний фотоко
респондент В. Земнорій по
бував на одній з репетицій 
юних аматорів сцени і сфо
тографував оцих двох весе
лих дівчаток — Люду Ла- 
дюк і Таню Іспанюк.

І

проверкиРезультаты .
(заполняется проверяющим)

Ваша робота перевірятися 
не буде, якщо обкладинка зо
шита не оформлена за вказа
ним зразком. Після перевірки 
вашої роботи ми повідомимо 
вам про результати не раніше 
липня місяця.

Ті, хто зараз навчається в 
дев’ятому чи десятому класі, 
до ЗМШ не приймаються.

Роботи надсилаються на та
ку адресу: МОСКВА, В-234, 
МГУ, МЕХМАТ. ЗАОЧНАЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(НА КОНКУРС).

Роботи повинні бути внко-
ДИРЕКЦІЯ

нані російською мовою (в 
зв’язку з цим умови задач та
кож друкуються російською 
мовою).

Вступні роботи назад не ви- 
снлаються.

Просимо при пересиланні ро
боти не згортати зошити и 
трубку. У конверт разом із 
зошитом трьба вкласти аркуш 
паперу розміром 14x6 см з 
написаною на ньому вашою 
точною поштовою адресою (ми 
наклеїмо його на конверт, ко
ли будемо посилати вам від
повідь).
ЗАОЧНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ 

ШКОЛИ ПРИ МДУ.

ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ЗМШ 1969 ГОДА

1. Из точки М проведены 
две прямые, касающиеся ок
ружности О в точках А и В. 
Проведена еще одна окруж
ность с центром в точке М и 
радиусом МА. На ее части, 
лежащей пнутри окружности 
О, выбрана точка С. Прямая 
АС пересекает окружность О 
в точках А и К, прямая ВС — 
ц точках В и Н. Докажите, 
что КН __ диаметр окруж
ности О.

2. Найти все решения систе
мы уравнений:

ветственно в точках Е н К 
так, чтобы сумма площадей 
треугольников АДЕ, ЕМК, 
ВСК была как можно меньше.

9. Дан отрезок О.— 5+1.
Построить циркулем и линей
кой отрезок единичной длины. 

10. В делении, выполненном 
столбиком, все цифры, кроме 
цифр частного, заменены бук
вами: одинаковые 
новыми, разные — 
Цифры частного 
вопросительными

— одина- 
разными. 
заменены 

знаками.

Новонародженому — місяць
У Кіровоградській середній шко

лі № ЗО під керівництвом вчителя 
географії Романа Миколайовича 
Дайдакулова створено «Географіч
не товариство».

Більше місяця минуло з часу 
його народження. Але зарекомен
дувало воно себе з найкращого 
боку. Заняття проходять раз на 
два тижні, і жоден член цього 
гуртка не залишається без діла. 
Учні самі готують доповіді, прово
дять цікаві дискусії на географічні 
теми.

Любителі географії, учні 8—10 
класів, курсували по трасі нафто
проводу «Дружба», дивилися кіно
кадри із життя братніх республік.

М. СИВИРСЬКИЙ, 
учень 9-го класу.

ГОЛОВНА ПОДІЯ РОКУ
Прощаючись із старим роком, 

кожна людина пригадує найщасли- 
віші і хвилююиі дні, які пережито в 
минулому році, і планує своє жит
тя на майбутнє.

Я якось теж проаналізував 68-й 
рік і залишився задоволеним. На
вчаюсь у восьмому класі. Вчусь 
добре. Систематично відвідую ди
тячу спортивну школу, де треную
ся з ручного м’яча.

Але найголовнішою І найхвилю- 
ючішою подією в моєму житті бу
ло те, що мене разом з Юрком 
Пономаренком, Станіславом Філіп- 
ченком, Валерієм Гінером та ін
шими учнями напередодні ювілею 
комсомолу прийняли в члени 
ВЛКСМ.

В. КОВАЛЕНКО, 
учень 8-го класу Знам’янської 
СШ № 3.

НАШ ОРКЕСТР
Йшов районний огляд художньої 

самодіяльності. На сцені одна 
школа змінювала іншу, звучали од
ні й ті ж пісні, виконувались схожі 
танці. Та ось члени жюрі і глядачі 
почали зацікавлено поглядати на

сцену, куди один по одному вихо
дили хлопчики в білосніжних со
рочках, сідали на стільці, розкла
дали ноти, тримаючи в руках блис
кучі, новенькі труби. Зал завмер, 
очікувально дивлячись на сцену. 
Змах палички — і полинула чарів
на мелодія, то безтурботна, як 
сон маляти, то ніжна, як спів жай
воронка.

А все почалося з того, що в на
шу школу прийшов музикант Іван 
Іванович Моторний і записав ба
жаючих грати на духових інстру
ментах. Наш перший вчитель терп
ляче розучував з нами безконечні 
«гами» замість того, щоб зразу 
грати те, що грають уже досвідче
ні музиканти.

Сергій Бершадський, Петро Ряб- 
ченко, Володимир Чміль, Василь 
Жабокрицький вже добре опану
вали цим мистецтвом. Зараз май
же всі вони грають у сільському 
оркестрі.

Тож, коли ви будете проходити 
повз нашу Березівську школу і по
чуєте звуки оркестру, знайте: то 
тренуються наші юні музиканти.

В. БЄЛІНСЬКИЙ, 
учень 10-го класу.

Маловисківський район.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
У «Молодому комунарі» 5 листопада 1968 року надруко

вано матеріали рейду обласного штабу «Комсомольського 
прожектора» по робітничих гуртожитках. В ньому, зокре
ма, йшлося про непрнглядвість гуртожитку Олександрій
ського заводу підйомно-транспортного обладнання.

Як повідомив редакцію директор підприємства тов. Те
рещенко, адміністрація заводу критику на свою адресу ви
знав. Для усунення недоліків, про які писала газета, за
раз приймаються необхідні заходи. Так, вирішено відре
монтувати в першому півріччі ц. р. приміщення гуртожит
ку і підсобних служб, придбати необхідний інвентар і об
ладнання.

Партком заводу разом з комітетом комсомолу і завко
мом профспілки налагоджують політвиховну роботу серед 
робітжиків, які проживають у гуртожитку.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Обласний комітет ЛК.СМУ висловлює співчуття 
членові обкому комсомолу, викладачеві Бобри- 
нецького сільськогосподарського технікуму Воло
димиру Прокоповичу Кришевичу з приводу смерті 
його дружини

Тетяни Миколаївни.

/ад 2 .г;
Ьбу-1)»у'(Х-1)=Ху-1
3. У шестиугольника все про

тивоположные стороны попар
но параллельны и все 
диагонали, соединяющие 
тивоположные вершины, 
ны. Докажите, что около 
можно описать окружность.

4. Было 6 кусков бумаги. Не
которые из них разрезали на 
6 кусков каждый. Затем неко
торые из получившихся кусков 
снова разрезали на 6 кусков 
и так сделали несколько раз. 
Могло ли в результате полу
читься 1969 кусков?

5. Один четырехугольник по
мещается внутри другого. Мо
жет ли сумма диагоналей 
внутреннего четырехугольника 
быть больше, чем сумма 
диагоналей внешнего?

6. Две стороны треугольника 
равны 2 и 3. Какую длину 
должна иметь третья сторона, 
чтобы самый большой ую.1 
треугольника был как можно 
меньше?

7. Расстояние по шоссе от 
пункта А до пункта В кратно 
5 км. Автобус едет от А до В 
со скоростью 60 км час. Через 
каждые 5 км он делает оста
новку на 5 мин. Велосипедист 
проехал от А до В с постоян
ной скоростью за 1 час. В пу
ти его обогнал автобус, потом 
он проехал мимо этого автобу
са, стоящего на остановке, по
том автобус снова его обшнал, 
н больше он с этим автобусом 
не встречался. Потратил ли 
автобус на путь из А в В 
больше 45 минут или меньше?

8. На основании АВ данного 
равнобедренного треугольника 
АМВ построить прямоугольник 
А ВСД, сторона СД которою 
пересекает боковые стороны 
треугольника АМ и ВМ соот-

три 
про- 
рав- 
нею

ООАЛСК
ПУСТО

САА8СК

ГУНГЇ1А

УАПСК7

СВИНИНКА

СУММО
Какие буквы 

цифрам частного? 
вить все цифры, если извест
но, что ' ” "
цифра 7.

II. Найдите десять чисел 
аи а2. ........... аю

так, чтобы выполнялись усло
вия

соответствуют 
Восстано-

буквой С- заменена

С СІ ю

сі | . ..+Ох>э1

и чтобы при ЭТОМ ЧИСЛО ^3 
было как можно больше.

12. К какому трехзначному 
числу можно приписать такие 
три цифры слева, что полу
чится его квадрат? (Найти все 
такие числа).

13. Радиолампа имеет 7 шты
рей, расположенных по круїу. 
Ес можна розличными спосо
бами вставлять в штепсель с 
семью отверстиями (всею 
семь способов). Штыри нуме
руются числами от 1 до 7, в 
любом порядке.

Докажите, что для любой 
нумерации штырей можно так 
подобрать нумерацию отвер
стий, чтобы при любом спосо
бе включения лампы в штеп
сель хотя бы один штырь по
пал в отверстие, имеющее тот 
же номер, ЧТО и он.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 10 січня. Перша 

програма. 11.00 — «Чорний 
прим». Художній фільм для ді
тей. (Кіровоград). 16.45 _ В 
дні шкільних канікул. «Піонер
ська естрада». (Донецьк). 
17.15 — «Співає Григорій Грн- 
цай*. (Миколаїв). 17.45 — «Под
виг». Телевізійний альманах. 
(М). 18.15 — Мультфільм «Ста
рик і журавель». (К). 18.30 — 
Телевісті. (К). 18.50 — «На ва
ше замовлення». Концерт. (Кі- 
ровогоад). 19.30 — «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 20.30 —
Першість з фігурного катання. 
Одиночне катання. Жінки. (Ле
нінград). 23.15 — Клуб любите
лів пісні. (М).

Друга програма. 18.50 — Мо
лодіжна програма «Спектр». 
(Львів). 19.40 — «Знайди ме
не». Художній фільм. (Кірово
град).

СУБОТА, 11 січня. Перша 
програма. 9.00 — «Гімнастика 
для всіх». (М). 9.45 — Телеві
зійні новини. (М). 10.00 — Му
зичний розважальний огляд. 
(М). 10.30 — «Людина і релі
гія». «Бомба на олтарі». Теле
візійний публіцистичний нарис. 
(М). 11.00 — Музичний турнір 
міст, (Мурманськ-Львів), 12.09
— Наша афіша. (К). 12.05 —
«Муха-Цокотуха». Мультфільм. 
(К). 12.20—«Наука, вік XX». «По
шук молодих». (К). 12.50 —
«Мальовнича Україна». «Зи- 
мозими стежками». (Сімферо
поль). 13.00 — «Наш КПФ». 
(Харків). 13.45 — «Здоров'я». 
Науково-популярна програма. 
(М). 14.15 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. «Ін
тернаціонал». Музична телеві
зійна вистава. (Дніпропет
ровськ). 15.00_ Молодіжна про
грама «Погляд». (К). 16.00 — 
Першість СРСР з хокея. ЦСКА
— «Динамо». (М). 17.30 — Про
грама кс-льорового телебачення. 
(М). 18.45 _ Першість СРСР з 
фігурного катання. Одиночне 
катання. Чоловіки. (Ленінград). 
20.00 — «На вогник». (М). 21.00
— «На меридіанах України». 
(К). 21.30 — Кіножурнал та ху

дожній фільм «Свято святого 
Йоргена». (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 10 січня. 10.10 — 

Фільми для дітей. 16.45 — Для 
школярів. Піонерська естрада. 
(Донецьк). 17.15 — Співає Гри
горій Грнцай. 17.45 — Телевізій
ний альманах «Подвиг». (М). 
18.15 Мультиплі каціііяий 
фільм. (К). 18.30 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.50 — Молодіжна
програма «Спектр». (Львів).
19.30 — «Клуб кіномаидрівни.
ків». (М). 20.30 _ Першість
СРСР з фігурного катання. (Ле
нінград). 21.30 — Естафета но
вин. (М). 22.15 — «Чемпіони під
водних трас». (М). 23.15 —
«Старг-69». (К).

СУБОТА, II січня. 9 00 _ Гім
настика для всіх. (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Музичний розважальний огляд. 
(М). 10.30 — «Людина і релі
гія». (М). 11.00 _ Музичний
турнір міст. (М). 12.00 — Акту
альний екран. 12.20 — «Наука, 
вік XX». «Пошук молодих». (К). 
12.50 — «Мальовнича Україна». 
(Сімферополь). 13.00 _ «Паш 
КПФ». (Харків). 13.45 — Пере
дача «Здоров'я». (М). 14.15 — 
До 100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна, «Інтернаціонал». 
Музичний спектакль. (Дніпро
петровськ). 15.00 — Молодіжна 
програма ^Погляд». (К). 16.00 — 
Хокей: ЦСКА — «Динамо». (М).
17.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.45 — Пер
шість СРСР з фігурного катан
ня. (Ленінград) 20.00 _ «На 
вогник». (М). 21.00 — «На мери
діанах України». (К). 21.30 — 
Художній фільм «Отелло з Дю- 
лахазі».

Чан — ароматний тонізуючий напій. Він містить 
танін, кофеїн, стимулює діяльність серця, поліп
шує травлення, зміцнює кровоносні судини.

Склянка чаю знімає втому, підвищує праце
здатність.

Щоб приготувати цей чудовий напій, треба у 
фарфоровий або фаянсовий чайник насипати 
одну-дві »айні ложечки -сухого чаю й заварити 
крутим кип'ятком.

Настій буде міцним, якщо разом з сухим чаєм
у чаиник вкинути гру
дочку цукру.

Дуже приємний чай з 
лимоном, а також з фрук-

СКЛЯНКА
ЧАЮ

товим або ягідним соком.
Різноманітні сорти чаю 

— «Грузинський», «Азер
байджанський», «Індій
ський», «Цейлонський» 
та інші є у великому ви
борі в усіх продовольчих 
магазинах споживчої 
кооперації.

Укоопторгреклама.

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, оул. Луначарсьиого, 36. 

Телефони: секретаріату — 2-45-35, відділів — 
2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОМАЇУНАР» —орган Кировоградского 
обкома ЛКСЛїУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
_____  по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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