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ЗАМЕНЕ ЖНИВНЕ ПОЛЕ
ДОБРИЙ ПОЧАТОК

. У числі перших вийшли на 
жнива в нашому колгоспі мо
лоді механізатори. Комсомоль
сько-молодіжний екіпаж у 
складі комбайнерів Андрія 
Тиіаренка і Сергія Іващенка 
взяли хороший розгін з пер
шої загінки. Комбайном «Нива»

ІІ ІДНХ.У —
К СТЕП
Цим») ДНЯМИ КОМСОМОЛЬЦЯ 

Віктора Литвина,- електрика 
залізничного цеху, товариші по 
роботі проводжали геплимл 
напутніми словами в чергову 
відпустку. Особлива теплота 
проводів була викликана не
маловажною обе гавиною. Ось 
уже четвертнії рік підряд мо
лодий робітник під час своєї 
відпустив переміняє професію 
— стає хліборобом. 

еони намолотили 153,6 центне
ра зерна пшениці на площі 5,2 
гектара.

Члени екіпажу добре підго
тувалися до роботи. Комбайн 
працює безвідмовно, не раз 
перед еиходом у поле ком
байнери перевірили його на 
герметичність.

1 цього разу вій цілий місяць 
працюватиме на одному ком
байні зі своїм батьком у рід
ному колгоспі імені Димитрова 
Бобрипенькою району. Віктор 
Литвин уже встиг узяти участь 
у косовиці гороху. Вчора віч 
разом з батьком зробив коііі- 
ролгпі обкоси на пшеничній ді
лянці;

Хочеться пйбажатн цьому сі
мейному екіпажеві великого 
хліба на жнивах ювілейного 
року комсомолу республіки.

В. НУЛИК, 
секретар завкому комсо
молу заводу «Червона зір
ка».

Перший день на косовиці по
казав, що хлопці жнивувати
муть без втрат. Як і належить 
комсомольсько - молодіжному
сніпажеві.

Я. МОРОЗ, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Ук
раїна» Олександрійського 
району.

ЗА 10 РОБОЧИХ ДНІВ
Трудівники коліоспу імені 

Енгельса першими в Успшів- 
< і,кому районі почали косови
цю хлібів.

Молоді механізатори Анато
лій Блохіп, Микола Будяк ра
чим з помічниками Віктором 
Коетюцьким і Володимиром 
Сидоренком уже закіцчплл ко
совицю та обмолот гороху.

Зараз комбайнери господар- 
с»ьа косять на звал пшеницю, 
п'нві зобов’язалися зібрати 
ерожай озимих з плоті, яка 
перевищує тисячу гектарів, за 
10 робочих днів.

Таке визначення «Робочої 
площадки» радянських суден 
дала електронно-обчислюваль
на машина Міністерства мор
ського флоту. Радянський тор
говий флот тепер — це понад 
1700 суден різного призначен
ня. І про кожне з них комп’ю
тер головного обчислювально
го центру галузі знає все. 
скільки і яких вантажів везе, з 
якою швидкістю і куди іде.

До 80 градусів північної ши
роти піднявся атомохід «Арк
тика». Він прокладає шлях від 
землі Франца-Йосифа дизепь- 
електроходу «Индигирка». ('Ка
питан Сорокин» трощить льо
дову перемичку Єнісейської 
затоки довжиною 350 кіломет
рів. Потужні криголами злама
ли традиційні строки арктич
ної навігації, і тепер на поляр-

Е П О М ’І А Т І»
До Дня працівників морсько

го й річкового флоту колектив 
Світ.товодського річкового вок
залу підійшов з перевиконан
ням піврічного плану переве
зень пасажирів.

Завтра, в день свята, порто
вики зобов'язалися з високою 
якістю прийнята і відправити 
12 пасажирських пароплавів 
типу «Метеора, організуваїи 
культурне обслуговування

РАЙОН ПЛАВАННІ-
СВІТОВИЙ ОКЕАН

них трасах, мабуть, панує тане 
ж пожвавлення, як і на будь- 
яких інших. В Дудінку та інші 
г орти Заполяр’я вже прийшло 
кілька десятків транспортов.

Надійні мости дружби про
клали моряки між берегами 
СРСР і інших соціалістичних 
країн. Принципи дружби і 
взаємної вигоди відображені в 
багатосторонній угоді країн — 
членів РсВ про співробітництво 
в морському торговому судно
плавстві

(ТАРС).

НА ВОДНИХ ПРОСТОРАХ 
УКРАЇНИ

Лото Р ЄПЕННЇНА.

М!Н к Т Е О Р И«
мешканців і гостей міста, що 
вирушають па прогулянки по 
рукотворному морю на катерах 
еКопилепко», «Суровнсв».

Ударною трудовою вахтою 
відзначають професійне свято 
всі працівники, в тому числі 
».ергові по порту молоді вироб
ничники Надія Івапснко, Кллв- 
дія Бурлака, Григорій Іва- 
іченко.
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Свято випускників середніх шкіл м. Кіровограда.

ТОГО вечора центральна 
площа міста потопала у 

квітах, лунали урочисті марші 
у виконанні духового оркест
ру. Щасливі, усміхнені обличчя 
винуватців торжества, трохи 
стурбовані — у їхніх батьків, 
учителів, старших товаришів,

І радістю, і смутком пере
повнені серця вчорашніх уч
нів. Шкільні безтурботні роки 
позаду, а попереду •— все на
ступне життя. Воно здається 
безмежним, воно вабить і ля
кає, як усяке безмежжя..,

Іменинників прийшли поздо
ровній секретар міськкому 
партії А. О. Кошелсва, брига
дир слюсарів-складальнмчів 
з&воду «Червона зірка» Герой 
Соціалістичної Праці О. О. Ко- 
шурко, перший секретар мі

ськкому ЛКСМУ Я. Бондар, 
секретар комітету комсомолу 
кондитерської фабрики В. Мо
роз та інші. Вони щиро поба
жали випускникам успішного 
старту в самостійне життя, ус
піхів у роботі і дальшому на
вчанні, міцного здоров’я, ве
ликого особистого щастя.

Потім юнаки і дівчата разом 
з гостями вирушили до парку 
імені В. І. Леніна. Там на них 
чекали цікаві ігри й атракціо
ни, зустрічі з героями по
пулярних мультфільмів, кон
церт, танці. Веселощі, щирий 
сміх, невимушені, дружні роз
мови тривали до пізньої ночі. 
А там і схід сонця, народжен
ня нового дня, нового життя. 
Його зустрічали всі гуртом, ра
зом із улюбленими вчителями.

♦ * *
Інтерв’ю на світанку дають 

КОЛИШНІ уЧНІ ДеСЯТОГО «Б» КЛЧг 

су одинадцятої десятирічки 
Андрій Шаталов, Лариса Сав
ченко, Лариса Мишина.

Андрій Шаталов:
— Нам по сімнадцять, уже 

дорослі. Настав час вибирати 
сеою, одну-єдину життеєу сте
жину.

До десятого класу я вчиеся 
абияк, задовольнявся трійка
ми. Не вистачало терпіння за
сиджуватись над підручника
ми. Одного разу почув від то
варишів: «Після школи піду на 
«Червону зірку». — «А я спро
бую вступити до політехнічно- 
іс». — «Мрію про військсее 
училище»... Аж страшно мені 
стало. Про що ж мрію я? Тоді 

над своїм майбутнім.
То було рік тому. Тепер я 

вже одержав атестат про се
редню освіту, причому, як не 
Дивно, більшість у ньому п’я; 
тірок. І своє дальше життя ба
чу чітко і ясно: буду, як дід 
мій, як батько, гірником. Вва
жаю, що це одна з найсерйоз
ніших професій. Готую Доку
менти до Криворізького гірни
чого інституту.

А школа... Я завжди згадува
тиму про неї, як про щось 
світле, радісне, приємне. Зав
жди пам’ятатиму, що значний 
крок до своєї мети зробив са
ме тут, у рідній школі.

Лариса Савченко:
— Сьогодні, як ніколи, хоче

ться довше побути разом зі 

своїми вчителями, а особливо 
з Зінаїдою Василівною Ко- 
гєуіико, нашим класним керів
ником, нашою другою мамою. 
Ян багато зробила ця жінка 
для кожного з нас! Мені осо
бисто Зінаїда Василівна доп”- 
могла остаточно вибрати про
фесію. Яку? Робити людей кра
сивими. /Лоя професія потріб
на ЕСІМ, усюди і щодня. Я хочу 
стати майстром шиття одягу, 
точніше — верхнього жіночо
го одягу.

Можливо, ком/<-ь моя мрія 
здагться нецікавою, неприваб
ливою. Нехай так. Тільки нага
даю. що кожна жінка час від 
часу приходить в ательє Із за
мовленням. Як сумно буває їй, 
коли до неї поставляться без 
уеаги, і як радісно, коли по
шиють річ модно, красиво, 
швидко!

Лариса Мишина:

— Головне, чого я хочу до
битися в житті, — бути потрій
ною людям, віддавати їм усі 
свої знання і труд. А ще хочу 
прожити чесно життя, в якому 
у мене буде багато світлих 
днів, багато друзів.

Поки що я нічого не вмію. 
Але є велике бажання вчити
ся, щоб потім учити інших. Бо 
ж я мрію про вчительську про
фесію. Впевнена, моя мрія 
здійсниться.

Світанок доріг... їх немало. 
Якою з них підеш ти, друже? 
Але якою 6 не пішов, усі во
ни однаково відповідальні, ши
рені. Всі вони ведуть до слу
жіння народові, рідній Вітчиз
ні, в ім’я утвердження на 
землі світлого комуністичного 
завтра.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

У середній школі № 13 пер
шим отримав атестат зрілості 
Олександр ГРЕБЕНЮК.

Фото В. ГРИБА.

ЗАСІДАННЯ 
СЕСІЇ РЕВ

У Моснві 28 червня закінчи
лось XXXIII засідання сесії Ра
ди Економічної Взаємодопомог 
гн, яке проходило на рівні глав 
урядів.

Учасники засідання відзначи
ли 30-річчя першої у світовій 
історії організації багатосто
роннього економічного і наунО- 
ео-технічного співробітництва 
соціалістичних країн. Вони об
говорили ділові питання, вирі
шення яких зміцнить співдруж
ність соціалістичних країн.

Сесія розглянула і схвалила 
довгострокові цільові програми 
співробітництва (ДЦПС) по за
доволенню раціональних по
треб країн — членів РЕВ у про
мислових товарах народного 
споживання, по розвитиу тран
спортних зв'язків. Схвалено 
також заходи по виробництву 
машин і устаткування для за
безпечення реалізації завдань, 
передбачених у ДЦПС. Учасни
ки засідання підкреслили, що 
ДЦПС. конкретизуючи і розви
ваючи комплексну програму, 
визначають погоджену страте
гію співробітництва на період 
до 1990 року в розв’язанні ко
рінних проблем соціально-еко
номічного розвитку.

На сесії підкреслювалось ве
лике значення миролюбної зов
нішньої політики ноаїн 
дружності, їх ініціатив, 
кованих на дальший 
міжнародного 
співробітництва, на 
ня гонки озброєнь 
сесії відзначили

спів- 
єг»ря- 

рОЗЕИТСК 
економічного 

поипинен- 
Учаснини 
видатний

вклад КПРС. Радячіьнсго Сою
зу, особисто товариша Я. І. 
Брежнєва в боротьбу за мир і 
роззброєння, за укладення До
говору між СРСР і США про 
обмеження стратегічних насту
пальних озброень.

На заключному засданні гла
ви делегації НРБ УНР СРВ, 
НДР. Республіки Куба, МКР, 
ПНР. СРР. СРСР ЧССР. а та
кож СФРЮ підписали протокол 
сесії.

Сесія прийняла заяву про 
тридцятиріччя РЕВ і комюніке.

Наступне засідання Ради 
Економічної Взаємодопомоги 
вирішено провести в Празі 
у 1980 році.

(ЇАРС).
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ЗАГОТІВЛЯ ІіОРМІВг- 
ТУРВОТА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

Лариса Ліщенко — чор
нява/ чорноока дізчина, 
засмагла ще на травнево
му сонці, мов сяє в щасті. 
Вона, секретар комсо
мольської організації 
школи, чудово, на п’ятір
ки, склала екзамени за 
восьмий клас. Неначе й 
не мала вільної хаилинки. 
Писала комсомольські ха
рактеристики випускни
кам І з той же час не ли
шала роботи в трудовому 
таборі навчально-вироб
ничої бригади, яку очо
лює її подруга по класу 
Надійна Гросул. Швидко, 
добре закінчили проривку 
кукурудзи, просапали лан 
картоплі. Не помітили, як 
прийшов останній вечір у 
бригаду. А за ним — віт
ри, вода й сонце. Золоті 
канікули!

Та у Лариси є й інша ду
ма. Коли ти живеш у селі, 
коли твої тато і мама жи
вуть турботами про хліб, 
ти не зможеш бути осто
ронь тих завдань, що

Ч8ЕРТ5» П’ЯТА, ТРУДО8А

У попередні роки учні 
Кіровської десятирічки 
проводили свої літні ка
нікули в шкільному табо
рі праці й відпочинку. До
помагали місцевому кол
госпові імені Леніна до
глядати просапні культу
ри, збирали лікарські 
рослини, відпочивали. Ни
ні не табір праці і відпо
чинку змінив свою про
граму. Наполягли на цьо
му самі учні.

Поштовхом став мину
лорічний крок учениць 
Ірини Кулішенко, Світла
ни Савенко, Люби Хале- 
мінець, Люди Післяково", 
Наталі Перепади, Лілі Сні- 
жицької... Тоді дівчата 
прийшли до голови прав
ління Миколи Володими
ровича Миркаленка і ска
зали:

— Хочемо влітку по

КОСИМ
ТРАВИ
стоять перед працівника
ми сільського господар
ства. А вони завжди 
складні, і ще складніші 
цього, не такого вже й 
легкого року.

Лариса бачила в полі, 
що і ячмінь, і пшениця 
низькорослі, соломи буде 
дуже мало. Таке ж стано
вище і з сіном. І її погляд, 
як і всіх, хто був з нею, 
повернувся до Висі. На її 
обох берегах справжнє 
море зелені. З осоки, з 
різних трав виходить по
живне борошно, в поза
минулі роки саме Вись 
виручала тваринників.

Лариса порадилася з 
Надійною, потім обидві 
пішли до директора шко
ли І. К. Бобера.

— Іване Костянтинови
чу, а що, коли ми, комсо

працювати в тваринниці ві. 
Дайте нам роботу... Не 
бійтеся, не підведемо.

Дівчатам не відмовили. 
Дали змогу попрацювати 
доярами й хлопцям — 
Юрієві Кубракову та Іва
нові Гриші. І на шляху до 
мети вони виявили макси
мум наполегливості. На 
зачіпки декого зі езоіх 
однолітків: не хлопчаче, 
мовляв, це діло — корів 
доїти — тільки посміха
лися.

— А ви по роботі вис
новок зробите, — відпо
відали юнаки.

Учнів по двоє закріпи
ли за досвідченими дояр
ками, які стали їхніми на
ставницями: навчали пре- 
/иудростей своєї професії.

— Важкувато було спо
чатку, якось незвично. 

мольці школи, вийдемо на 
заготівлю зеленої маси?

І Лариса та Надія знову 
покликали навчально-ви
робничу бригаду на косо
вицю різнотрав’я.

Раннього ранку машини 
зупинилися біля школи. 
Посадка — і в дорогу...

Між Канежем і Панче- 
вим — широка заплава 
річки Висі та її невеличкої 
глибокої притоки. Зліва 
вільховий гайок, а спра
ва долиною тягнеться 
справжній ліс верб. О галл, 
де верби, де в пояс осо
ка, ранкову тишу збудили 
дзвінкі дівчачі й хлоп'ячі 
голоси.

Лариса дивиться на сво
їх товаришів, усміхається:

— Буде у нас, як у ком
сомольській пісні Івана 
Шевченка: «.Косим клевер, 
косим трави на комунів- 
ській землі»!

Від дотику мантачок 
озвалися коси. Пішли в 
трави косарі — вчителі.

— Шарх, шарх, — нена
че промовляють коси. 
Внизу болото, вода, купи
ни та лягають на них ско
шені трави.

Осока ріжеться легко.

Доїльних апаратів не зна
ли. Та доярки-настазниці 
багато допомагали нам, і 
скоро всі ми почували се
бе в роботі досить упев
нено, — розповідає деся
тикласниця Таня Осиповз.

А тепер... О сьомій ран
ку того літнього дня стар
шокласники всі разом 
прийшли до контори. Ми
кола Володимирович ви
глянув у вікно, замилу- 
вався гуртом дітей у свят
ковій шкільній формі:

— Ось як відразу зрос
ла наша колгоспна сім’я! 
На сімдесят юних трудів
ників.

Весело загомоніли
школярі, коли приступи
ли до формування заго
нів юних тваринників. Ко
мандиром загону опера
торів свиноферми третьо-

Хорошу репутацію в 
нолентиві тракторної 
бригади № 2 колгоспу 
імені Горького Долин- 
ського району мають мг> 
годі механізатори Сергій , 
Козюра і Григорій Нод- і 
зяк. Сумлінно працююто і 
вони в ці дні на косовиці 
кормових трав. Щодня 
обидва виконують змінне 
завдання на 110-*-120 
процентів.

На знімку (зліва 
направо): Сергій КОЗгО- 
РА і Григорій РОДЗЛК із (І 
секретарем парторгані- Я 
зації відділка Ярослааом 
Васильовичем БЕРЕЖАН
СЬКИМ перед початком 
робочого дня.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Є носилки. Треба траву 
виносити на сухе, де сто
їть із причепом учитель 
виробничого навчання 
Анатолій Георгійович Вла
сенко. Між причепом і 
косарями неначе кон
вейєр — то ачителоки- 
жінки і дівчата-ігомсомол- 
ки носять скошену масу. 
Вона виростає зеленою 
шапкою, все більшає та 
більшає, і Власенко везе 
її на тік, де вдень і вночі 
переробляють її, виготов
ляють з неї трав’яне бо
рошно.

Не минуло й півгодини, 
як Власенко повернувся, і 
до нього запитання:

— Скільки?
— Тонна шістсот.
Після перепочинку — 

знову за працю. Виносити 
вже далеко. Носилки ста
ли ніби важчі. Але ж тре
ба! Лариса усміхається, 
підбадьорює подруг,
хлопців. Треба. Якщо ка
жеш. рідний колгосп, то 
обов’язково доведи, що 
він тобі рідний.

М. СТОЯН.
Колгосп імені Куйбишева 
Н овомиргородського 
району.

=

го відділка одноголосно 
обрали Сергія Шаповала, 
інші очолили Юрій Куб- 
раков, Микола Сердюк, 
Володимир Баклажко, Ва
дим Рогачов. Усього ство
рили сім таких загонів 
П’ять з них працюваїи- 
муть у тваринництві, два— 
в рослинництві.

Правилами внутрішньо
го розпорядку, які зна
йшли своє відображення 
в угоді, укладеній між 
правлінням колгоспу і ди
рекцією школи, передба
чено, що робочий день 
учнів триватиме 4—5 го
дин. Решта часу — на від
починок.

Два місяці діятиме та
бір. А в серпні старшо
класники вирушать у ці
каві подорожі по рідній 
країні за путівками, котрі 
придбає для них колгосп.

М. ФЕДОРОВ, 
кореспондент - орга
нізатор районного ра
діомовлення.

Долинський район.

ПРОСТОЇ « М її»
ІІА НОВОБУДОВ»

НА ОБ'ЄКТІ
ВЕЛИЧЕЗНА територія 

будозаного Кірово
градського заводу тепло
возних двигунів зустрічає 
тишею. Земля, перерита 
скреперами, бульдозера
ми, екскаваторами, чекає 
на механізми, на людські 
руки. Лише в одному з 
кутків площі майбутнього 
підприємства, поблизу 
Маловисківського шосе, 
не поспішаючи зводять 
каркаси цехів.

Ось уже протягом кіль
кох місяців збірні кон
струкції в невеликій кіль
кості ставлять на фунда
мент, зони стають залізо
бетонними фермами пе
рекрить, основою дахів.

Каркаси цехів ростуть 
не такими темпами, як то- 
і о хочуть монтажники 
спеціалізованого управ
ління № 125 тресту «Йри- 
воріжстальконструкц і я». 
Для бригади, очолюваної 
Валентином Сергійови
чем Чехом, наприклад, 
можливості — за день 
монтувати до ста кубіч
них метрів конструкцій — 
не використовуються
сповна. Будівельники да
ють по суті лише ЗО кубо
метрів за зміну — погано 
постачають їх конструк
ціями. Хлопцям доводи
ться гаяти час, чекати 
фронту робіт, який зобо
в’язане надавати перше 
будівельне управління 

Петро ЯЦЕНКО а органи внутрішніх справ прийшов за 
путівкою комсомолу. 1 в порівняно короткий строк досяк 
неабияких успіхів у служб» по охороні громадського по
рядку. За підсумками минулого року старшого сержанта 
міліції П. Яцениа визнано кращим міліціонером патруль
но-постової служби Кіровограда.

Кілька днів тому тоеариші по службі поздоровляли 
його з нагородою Міністерства внутрішніх справ СРСР — 
золотим нагрудним знайом «Відмінник міліції».

Фото В. ГРИБА.

тресту ' Кіроазградваж- 
машбуд». До рУи( осгз ніі 
раніше готували для мон
тажників фундаменти, а 
потім перейшли на пу<?Л- 
□ ий об’єкт — будівни-. во 
котельної на Балашівці, 
Тим-то темпи робіт мон
тажників відразу сили.

Ми довго розмовляли з 
майстром спеціалізовано
го управління N° !25 Во
лодимиром Дмитровичем 
Жмелкозим. А в цей час 
у виконробській робітни
ки грали в шахи, доміно.

Хлопці висловили дум
ку, що вже час оголосити 
будівництво Кіровоград
ського заводу тепловоз
них двигунів ударним 
комсомольським. Тоді, 
можливо, увага до спо
руджуваного підприєм
ства буде сконцентрова- 
нішою і вони матимуть 
куди кращі результат, 
зменшаться простої. Мож
ливо...

Відколи з об'єкта пішли 
генпідрядники, тут виник
ло ще одне ускладнення. 
Слідом за ними зникла й 
пересувна їдальня: Отже, 
монтажники змушені хо
дити під час обідньої пе
рерви до стаціонарної 
їдальні домобудівного за
воду. На це гається що-~-^ 
найменше півтори години« <

Час іде, а простої на 
спорудженні Кіровоград
ського заводу тепловоз
них двигунів поки що три
вають.

А. ШИЛОШИЙ.

і

На Кіровоградщині є музей міліції. Він служить справі 
виховання молодих співробітників правопорядку на бойо
вих традиціях наших земляків. У цьому музеї серед чис
ленних експонатів зберігаються й документи, що свід
чать про життя і загибель старшого гейіенанта Сергія 
Краснощока, талановитого контррозвідника, похова
ного в селі Казарні Знам’янського району. Наша роз
повідь — про нього.

Ця подія сталася неза
довго до початку Великої 
Вітчизняної війни. До від
ділу львівської міліції на
дійшло повідомлення про 
те, що велика група неві
домих проникла в одне з 
прикордонних сіл. Поява 
незнайомців викликала 
підозру у місцевих жите
лів. На місце події виїхав 
слідчий міліції Сергій 
Краснощок разом із про- 

{відником службової соба
ки. Хата, в якій сховалися 
порушники, стояла край 
села. Вікна були зачинені. 
Зненацька тишу розірва
ла суха автоматна черга. 
Міліціонери залягли. По 
них стріляли з вікон. Рап
том скрикнув провідник.

Сергій краєм ока встиг 
помітити, як пополотніло 
обличчя товариша. Зціпив
ши зуби, Красьощок повз 
далі. Великий пес, що 
лежав біля свого мертво
го хазяїна, оскаженіло 
зірвався з місця і кинув
ся до хати, та, неначе на
штовхнувшись на невиди
му перепону, високо під
скочив і впав.

Сергій зрозумів, що 
відтепер тільки від нього 
самого залежить успіх 
операції. Допомоги чека
ти не було звідки.

На село опускалися су-
- тінки. Вони стали надій

ним помічником Сергію. 
Метр за метром слідчий

НА УРОК МУЖНОСТІ „

мить
І ВІЧНІСТЬ

наближався до хати, а 
якій засіли бандити... Яс
краве полум’я враз охо
пило солом’яну стріху. 
Почувся крик. Чорні по
статі вистрибували з ві
кон, та влучні кулі Сергія 
наздоганяли їх.

Про неабияку кмітли
вість і відвагу С. Красно- 
щоча свідчить і такий ви
падок.

Усю львівську міліцію 
було піднято на розшуки 
і затримання небезпечно
го злочинця, який, вчи

нивши а місті кілька зві
рячих убивств, утік і схо
вався в лісі. Масив, де 
сховався вбивця, блокува-" 
ли, та злочинець нікого 
не підпускав до себе — 
кілька його куль уже зна
йшли свої ЦІЛІ.'

Сергій Красіїощок, який 
теж брав участь в опера
ції, щось тихо сказав на
чальникові міліції і, ді
ставши згоду, попрямував 
до найближчого села. Не
забаром на курному шля
ху появився селянин, що 

зіз на налигачі корову. 8ін 
спокійно простував до лі
су. Корова щипала траву 
на узліссі, щось гомонів 
до неї пастух, тихенько 
нагадував про себе на 
шиї тварини дзвоник. У 
гущавині показався оз
броєний злочинець. Сер
гій чудово грав роль се
лянина. Вбивця навіть не 
встиг подумати про не
безпеку, як Сергій блис
кавичним ударом збив 
його з ніг, але злочинець 
виявився надзвичайно 
сильним. Він устиг ви
стрілити.

Коли підійшли товари
ші, вбивця з перекоше
ним від люті та болю об
личчям лежав на землі, а 
на ньому — Сергій, що 
стікав кров’ю.

С. О. Красноїцска за 
затримання особливо не
безпечного злочинця від
значили цінн.им подарун
ком.

Війна примусила від
важного працівника мілі
ції змінити форму на вій
ськову.

Наприкінці 1943 року 
фронтові шляхи приводять 
Сергія на Кіровоградщину. 
Він пише додому листя, 
сподіваючись на скору зу
стріч із дружиною, дочна- 
ми, сестрами, вірить у 
близьку перемогу над фа
шистами. І перемога при
йшла, та не судилося 
С. Краснощоку святкувати 
її. Під час запеклого бою 
в селі Паліївці Маговисків- 
сьного району йсго тяж
ко поранило, і він попав у 
госпіталь, що розташував
ся в селі Казарні Знам’пн- 
сьного району.

Сергій Овсійович Крас- 
нощон помер 14 січня 1944 
року.

...Є на Кіровоградщині 
музей міліції. Тут збері
гаються й особисті речі 
старшого лейтенанта С. О. 
Краснощока, його бойові 
нагороди, документи... А • 
селі Казарні на могилі 
воїна палахкотять квіти.

А. КЛИМЧУК.
м. Кіровоград.



іО червня 1929 p0Ky

МАТЕРІ
Про рідний край дзвінких пісень 

співати 
Мене навчила ти з дитячих літ, 
Любов палку народу дарувати 
І закохатись у вишневий цвіт. 
Казала тихо: «Глянь, моя дитино, 
Як мак вогнисто стеле пелюстки». 
І я босоніж бігла на стежину, 
Купалась в росах і житах п'янких... 
Коли в садочку вишня зацвітає, 
Шепочуть тихо молоді листки. 
Пливуть літа, та я не забуваю 
Тэпло твоєї ніжної руки.

Людмила ПОПЧУК.
с. Защита
Новомиргородського району.

* * * 
сДу мій, а яблуні оці 

Посадив будьонівець — мій дід. 
Дід, що у сімнадцятому році 
Прорубав вікно у білий світ. 
Час минає, стомлені батьки 
Вже останню нам дають пораду. 
Залишають в спадок навіки 
Нам Радянську світлу владу. 
День ясний не кинув якори, 
Бризка 8 небо яблуневий цвіт. 
В полум’ї червоних прапорів 
Миром засіваєм білий світ.
Отчий краю, вечір і світанок,

L
Праця наша, пісня — все тобі.., 
Колоски ніколи не зів'януть 
На Радянському гербі.

Клавдія БАШЛИКОВІ.
м. Олександрія.

А подвір і тітки Улянн стояв мо
лодий чоловік і тримав у руках 

оберемок пахкоі зеленої трави, з якої 
скапувала вода. Чоловік був в одних 
трикотажних спортивних шіаиях, по
лініяних і закочених до колін. Нині 
ного в болоті, чуб розвихрсаш’і. Хтось 
відчищів хатні двері, і він подибав у 
сіни, притискаючи до живої а траву.

А за кілька хвилин він знову по
явився на ганку. Вже без оберемка. 
Тільки чуб був притрушений вогкою 
травою. Вона звисала йому на засмаї - 
ле лице, на плечі. Чоловік витер доло
ні і схнЛцвся під умивальником. Про
зорий струмінь води хлюпнув на ііоіо 
шию, плечі.

— Красота! — сказав задоволено, 
наче панився якогось цілющого ка
стою. — Ох і красота!..

Та й стрибнув через 
ганку.

Надвечір його бачили 
Він зрубуарв сокирою 
жердини, робив якісь химерні хрссго- 
впнкії. Вкопував їх у землю і знову ру
бав гілля. А потім накривав усе тс пле
тиво бур ином. З усього того чаклуван
ня^ виходив курінь.
Справившись із роботою, пік умостив

ся біля струмка і заходився мити шин. 
Нараз (іриннпік над копанкою і обереж
но з ійшов у воду.

— Що то ти робиш, енну? — здиво
вано спитав дід Окрім, який поливав 
на своєму городі капусту.

— Та тут в’юни завелись.
11 ■,--_*.гги г II ■таммвЛДЕЖО—НЕЗИП■•игтагадиа—

спорит до

у видолинку, 
сухі вербені

ЕД23

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

ПРИЗ
БУВАЛЬЩИНА

— І не розучився там, у міс і і?
— Руки пам’ятають.
Чоловік раз по раз нагинався в мі

ленькій річечці, забирайся руками під 
корчі і викидав па' берег чорні верете
на, вони звивались і попискували в 
траві.

...Повертався до хати, коли вже сон
це скотилося за смарагдовий валок лі
сосмуги. В горбниі, перекинутій через 
плече, і іс в’юнів. Накосив ше осоки. 
Та й до хати.

Зайшла до світлиці тітка Ганна, су
сідка, і здивувалася — на долівці по
верх килимців було настелено трави. 
В хаті пахло чебрецем, м'ятою і іце 
якимись загадковими квітамп-тразами. 
В хаті пахло долиною. Чоловік з міста 
лежав на ковдрі, простеленій поверх 
трави, і зачаровано дивився у вікно, за 
котрим палали г.огиі літнього вечора.

Коли смеркло, перед ворітьми зупи
нилась автомашина. Вийшло з неї троє 
молодих людей. Чоловік з міста, так і 
не змінивши одежі, зустрів СВОЇХ Дру
зів.

— От якраз вчасно, — сказав вш 
привітно. — Якраз посолив в’юнів. 
Будемо варити юшку.

Варили в’юнів усі разом. Варили і 
сма жили.

Після вечері пішли до куреня. Сиді
ли там на спориші, 
про серби.

заспівали пісню

А дід Окрім, який увесь час спосте- 
щасліівилнсь цірііав із-за типу, як 

люди з міста, раптом мовив до своєї 
старенької дружніш:

— Оце діти! Не забули, де справжня 
краса. Уляпіі он уже три роки немає 
т}ї, живе у дочки, хата пустує, а 
Петро й тепер приїхав па це обійстя. 
Вибився в столичні архітектора, за 
кордон їздить, а таки знає достспеиио. 
де справжній рай. А паші подалися до 
моря. Мабуть, не дочекаємось цього, 
літа...

— То чув же, що у Галі була просту
да — треба солоною водою видушува
ти її з тіла.

— Сили вертаються гам, де твоє, ко
ріння, куди тим медузам до наших 
в’юнів! Куди тій морській солі до зіл
ля з нашої долини!

Молоді люди все ше співали біля 
щойно поставленого куреня. Сміялись. 
По-хлоп’ячому ТІШИЛИСЬ.

Дід не стримався і пошкандибав до 
них, прихопивши з собою глечик моло
ка. Привітавшись, голосно сказав:

— Це вам, хлопці, приз за те, що 
не забуваєте отчого дому...

Михайло ШЕВЧУК.

Липень повен
Промінців.
Плине човен
По ріці.

Хвилі хвалять.
Сні'.ь — вода.
Весла — крила.
Човен — птах.

Коло тебе
Коло дня
Сипе небо
1 Іапиііа.
Текст 3. ВАСИЛЕННА 

Фото В. ГРИБА.

Е УЛО Б несправедли- 
аим вимагати від аз-

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІ БАЧ Ав

торів, що надсипають до 
редакції свої літературні

< «гпробн, професійної май- 
- ■ лерності, високого ху-

дожнього рівня цих тво- 
Р 'ЛУ кожного з них, лю
дей різних за професією, 
віком, уподобанням, є

РДДІСТЬ СПРАВЖНЬОГО СЛОВА
своє основне зав паня я — 
робота у вибраній галузі. 
Самодіяльна літературна 
творчість для них — ие, 
так би мовити, «волевияв
лення душі і серця».

І есе ж приємно читати, 
а часом і рекомендувати 
до друку ті вірші (в да
ному огляді мова йтиме
тільки про поетичні спро
би), а яких б'ється пульс 
живих думок і почуттів 
Редакція «Молодого ко
мунара» не скупиться на 
поетичні публікації. Вели
ку роботу здійснює й «За
очна студія «Сівача», яка 
виховує у початкуючої лі
тературної молоді літера
турні смаки, орієнтує її У 

тем, допомагає їй 
У^ІТОутті художньої май
стерності. Ось що пише з 
Цього приводу Світлана 
Пашковська з Гайворона: 
’’Від «Студії» багато ко
ристі тим, хто пробує пи
сати, а також тим, хто 
просто любить поезію».

Світлана любить поезію і 
сама пише вірші. Один із 
них — «Молодежь XX ве
ка» — прислала до ре
дакції. Заголовок свід
чить про глобальність за
думу. Авторка відчуває 
свою причетність до ве
личних справ, які творить 
наша молодь. Про це 
свідчать рядки:

Мы ночуєм а палатках 
на севере.

Не пугают нас донтдь 
и пурга...

Але техніка віршування 
та й елементарна грамот
ність залишають бажати 
кращого. Прикгади? Будь 
ласка. У вірші подибуємо 
такі «перли» грамотності і 
римування: «исчем», «но- 
чюєм», «пурга—всегда», 
«сторона—земля» і т. д.

До речі, про техніку 
віршування. Якщо у вірші 
«глухонімі» рими, пору
шено розмір, «незрячі» 
образи, то такий вірш, 
грубо кажучи, нагадує 
стілець із розхитаними 
ніжками. Отож і хочеться 
порадити багатьом авто
рам звернути увагу на

технічну грамотність. Бо 
дехто з них, наприклад 
Ірина Полянецька з Голо- 
ваніаського району, мало 
не хизується тим, що 
«они (її вірші. — Приміт
ка наша), по моєму, несо- 
вершенні по слогу и раз
меру. Но иногда меня по
сещает вдохновение, и я 
стараюсь все свои мысли, 
мечты воплотить в стихи». 
Конкретно про Іринині 
вірші: є в них настрій, є 
роздуми, але все це ще 
треба «воплотить з стихи».

Очевидно, така сама 
робота очікує й інших на
ших дописувачів, зокрема 
В. Березовського з Гайво
рона, Р. Бойко з с. Копа
нок, Г. Правда з Кірово
града, О. Некраса з Олек
сандрії, Л. їимко з Олек- 
сандрівського району, 
ф. Матюху з Новомирго
родського району, Н. Ге- 
вель з Новоукраїнки та 
інших. Основна вада їхніх 
віршів полягає в тому, що, 
порушуючи важливі теми 
(що, звичайно, похваль

но), вони не тільки не 
розкривають їх в ідейно- 
художньому плані, а, біль
ше того, дискредитують 
примітивним пустослів’ям, 
що не має нічого спільно
го з поезією.

Різні теми хвилюють на
ших авторів. Тут вірші і 
про взаємини батьків та 
дітей, і про красу рідного 
краю, і про рідну матір, 
що, зоставшись удовою, 
виховувала дітей у важкі 
повоєнні роки (<>Я диву
ватимуся вічно, як ти 
змогла життя прожити так 
чесно, чисто, героїчно»,— 
пише Л. Тимко), і про та
ке природне для молодих 
людей почуття, як кохан
ня. Про це пишуть Л. Яро- 
щук з Бобринецького ра
йону, 8. Євтушенко з 
Олександрівни, В. Старо- 
дуб з .Ульяновського ра
йону, П. Соколик з Кіро
вограда. До речі, в остан
ніх двох авторів є свіжі, 
оригінальні рядки про 
людську вірність, батьків
ські почуття. Ветеран вій
ни Михайло Григорович

Біличенко із Знам’янки 
згадує «фронтові дороги 
у Карпатах». В. Храпачова 
з Кіровограда прислана 
віршовані гуморески, лі
ричні вірші, а також вірш 
для дітей «Наша фабри
ка». Саме він найбільш 
вдалий, але азторці шко
дить незнання мови.

Окремо хочеться спи
нитися на листі і віршах, 
присланих Оксаною Сте
паненко із села Злинки 
Маловисківського району. 
Вона — тяжкохвора, при
кута до ліжка, але муж
ньо переносить недугу. І 
дуже допомагає їй у цьо
му поезія. Оксана схви
льовано пише:

О, скільки в мене 
друзів незабутніх, 

Корчагінців космічної 
доби!

Я з ними йду 
у сонячне майбутнє, 

Я з нимшвчуся жити 
і любить.

Які життєрадісні рядки! 
Оксані нелегко було на
писати їх. Тож хочеться, 
щоб і інші наші авюри 
пам’ятали: не поспішайте 
за легким успіхом. Тільки 
наполеглива праця, по
стійне навчання можуть 
дати вам радість справж
нього поетичного слова.

Л. НАРОДОВЦЯ, 
член обласного 
літоб'єднання.

Смішинки- 
дробинки

ПРИЗНАННЯ
КУРЦЯ
Курю удень я і вночі!
І дуже хвацько цвіркаю 
Бо, фігурально кажучи, 
Слабак, ганчірка я.

НЕВДАХА
- Ну що мені, скажіть, 

робити з ним,
З моїм патлатим Сашею?
Учора зуби поламав...
— А чим?
— Казати стидно: 

квашею!
ГОРДІСТЬ
Мати хвалиться; — Ну 

вже ж такий
Розумний мін Гордій:
НаїїгустішіГм решетом 

зірки
Він ловить у воді!

ОСОБЛИВА ЛЮБОВ
— Що ти любпнг, 

Герасиме:
, Працю чп музики?

— Не збрешу тобі, 
Максимо, —

Пироги великі!
ТРУТЕНЬ ’■
На бджіл кричить:
— Ану, вперед! —
А сам сидить
І смокче мед.

Роман ПОПОВИЧ.

КХ1ХІ
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Валерія Музичука. Після цього господарі поля 
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-олом Андрій Керп'юк. Рівновага — '
8 першому таймі і на початку друюго пер 

, Ук°8ини>-. була помітною, то після пропущеного м 
°СГ| стали більше тримати оборе ну, а наші земляки 

^Фмувати позиці’, суперників. Натиск «Зірки» приму- 
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ПОНЕДІЛОК,
2 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Чає» 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 - Телефільм «Роз
клад па завтра». 10.2а 
у світі тварин. Ііо закін
ченні — НОВИНИ. 14 зо —.

Новини. 14.50 — ІПнопро- 
грама. «ІІо В’єтнаму». 15.40

— Телестадіон. 16.10 —
Мамина школа. 16.40 —
«Фестиваль дружби». Док. 
телефільм про дружбу ра
дянської і фінської молоді. 
17.10 — Концерт Буковин
ського ансамблю пісні і 
танцю УРСР. 17.50 — Ве
селі вірші га оповідання у 
виконанні московських 
школярів. 18.20 — П’яти
річна. Рік четвертий. 
«Своєї справи майстер». 
18.45 — «Сьогодні у світі.-. 
19.00 — Зустріч юпкоріз 
телестудії «Орля.» З ДВІЧІ 
Героєм Радянської о Сою
зу .ч ьотчиком-ви пробу ве
чем В. К. Коккіникі, 19.40

— В. Чорних. «День приїз
ду, день від’їзду». ФПіьм- 
вистава. (21.00 — «Час»), 
По закінченні — «Сьогод
ні у світі»,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новішії. 10.10 — «Доб
рого нам здоров'я». 10.40 — 
Розповіді про народні ін
струменти. Гітара. 11.25 — 
Л. П. Чехов «Іванов». Ви
става. 10.15 — «Комуністи 
70-х». З досвіду роботи 
партійної організації кол
госпу імені XX з’їзду КИРС 
Нам’янсько Бузького райо
ну Львівської області. 
16.45—Для школярів «Дій- 
чатйа-хлоп’ятка». 17.15 •— 
Муз. фільм «Нюанс». 17.30 
г- «Соціальний портрет

колективу «Дніпробуду». 
Передача перша. 18.00 — 
Спої вірші читає Р. Бра
тунь 18 30 — Виступає со
ліст Харківського театру 
опери 'іа балету їм. Лисен
ка- В Ломакін. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 
— «Екран молодих». «Три
кутник». Виховання лю
бов’ю 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Теат
ральні історії». По закін
ченні — новики.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО-
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Про ваші
телевізори,
кіровоградці!
Минулого року Укрпобутрекла- 

ма двічі розповідала е газеті «Кі
ровоградська правда» про нову, 
прогресивну форму обслугову
вання населення, впроваджену 
підприємством «Побутрадіотєхні- 
ка», — укладення договорів з 
власниками телевізорів на абоне
ментне обслуговування протягом 
року.

Але в деяких листах, що надхо
дять з Кіровоградщини до Укрпо- 
бутреклами, подивується прохан
ня нагадати ще раз про умови 
укладення договорів. І адмініст
рація обласного підприємства 
«Побутрадіотехніка», і редактор
ський відділ Укрпобутреклами 
вважають доцільним задовольни
ти це прохання. До того ж ниніш
нього року появилися дві додат
кові відрадні обставини, ча яких 
слід спинитися окремо. По-перше, 
якщо ви вирішили укласти до
говір, то звертатися можна не 
тільки в найближчу радіомайстер
ню (телеательє) особисто або по 
телефону, а й до громадського 
розповсюджувача «Побутрадіо- 
техиікиг. По-друге, сільським тру
дівникам ця послуга подасться на 
тих самих умовах, що й мешкан
цям міст.

Отже, ви вирішили укласти 
договір
і повідомили про своє рішення 

, представника радіотелемайстєрні 
(телеательє) або громадською 
розповсюджувача. Після цього у

призначенні! вами час до вас заві
тає телемайстер, огляне телевізор, 
поставить на ньому пломбу й 
укладе з вами договір.

Протягом місяця після закінчен
ня заводського гарантійного стро
ку договір укладається без попе
реднього огляду телевізора (до
сить пред’явити паспорт на апа
рат).

Па абонементне обслуговування 
приймають:

— ляше працюючі телевізори 
(якщо апарат потребує ремонту, 
його лагодять за рахунок власни
ка і тільки після цього укладають 
договір);

— телевізорі!. ЙНІ'ОТІ’Н ІЄНІ не 
пізніш як 10 роьіі тому.

Відповідно до договору <Побут
радіотехніка»

здійснюватиме безплатно:
— планові профілактичні огля

ди (ремвпгн) телевізора ке мен
ше двох раз па рік (у погодже
ний з вами час);

— позспланові реьоптії дома 
або в ма;ісгеряі за іі.чаг ,н разо
вими заявками із замінено (при 
псобхіднлсіі) дефектних вузлів, 
деталей, радіоламп, а також кі
нескопа. без будь-якої додаткової 
оплати;

— доставку (при необхідності) 
апарата в майстерню її додому;

—- давання рекомендацій по а- 
безпечеппю нормальних умов екс
плуатації апарата.

Під час по.заплаг.мі.гло ремевпу 
абонованого гелевізора одночлен і

ДОРОГІ ДІТИ! 
ШАНОВНІ БАТЬКИ!
"У маї.-.ині .Дитячий 

світ» (м. Кірсноград) 
працює каса театру ля
льок. Вона продає квиг- 
ки по понеділках, се
редах і п’ятницях , з 12 
ко 14 і з 1<> по 18 годину.

Ласкаво запрошуємо 
вас у чарівний світ наз- 
ни.

ДИРЕКЦІЯ
ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК.
____________

Ии

ОБЛАСНІЙ КОНТОРІ
ФІРМИ «МЕБЛІ»

потрібні на постійну 
роботу

продавці. комірники, 
контролери, касири, бух
галтер. прибиральниця.

Звертатися на адресу: 
316050, м. Кіровоград, 
пул. Компанійця, 16. від
діл кадрів Тел. 2-45-56.

Адміністрація.

робиться профілактичний огляд.
НІС і;) ЗЯКІИ’Ь пня річного строку 

договір автоматично продовжує
ться на .наступний рік, якщо ви 
не відмовитесь сід подальшого 
обслуговування.

Яка вартість абонементного об
слуговування?

Різна, залежно від класу апара
та. Так, за обслуговування телеві
зорів з екраном по діагоналі від 
35 до 43 с.м («Рекорд*. «Вссиз-3*. 
'’Верховина», єРубіи-И)2> та ін ) 
слід платити щомісяця 70 копійок. 
За обслуговування інших чорно- 
білих телевізорів — один карбо
ванець.

Після укладення договору в те
леательє (майстерні) на паш теле
візор буде відкрито обліково-тех
нічну картку.

Всі види ремонту — бсиїлатно.
« Побу тр а д істех піка» з д і її спюс 

всі види ремонту (включаючи за
міну кінескопа) безплатно.

Договір продовжується авто
мат ично.

Це значить, що не треба щоро
ку дбати про продовження.

Щомісячну вартість
можна вносити в ощадну касу 
разом з квартплатою чи іншими 
гидами платежів. Це, за свідчен
ням авторів листів, які користую
ться цією послугою, — дуже 
зручно.

Вивчення попиту показало, 
що багато телеглядачів користую
ться апаратами, які фактично 
давно потребують ремонту, а те
лемайстра ноші, глядачі, не викли
кають. Після укладення договору 
мггстср приходить сам двічі на 
рік і здійснює планові профілак
тичні огляди.

Це вже не просто зручно, а й ко
рисно для здоров’я (хто ж запе
речить, іно дивитися передачі по 
ііеполаго.чжепому телевізору шкід
ливо і для зору, і для нервів?).

У справі популяризації абоне
ментного обслуговування чималу 
допомогу «Побутрадіотехиіці» по
дають

громадські розповсюджуначі.
Вузи громадським розповсюд

жувачем «Побутрадіогсхнікп» < о- 
чесуо їі вигідно. Судіть сам?

Грома дськип розповсюджувач 
залу.-з-’ до користування прсчрс- 
снг.’їлю формою обслуговування 
своїх товаришів по роботі, одно-

сельців, мешканців своїі вулиці.
Громадський розіїовсіоджуьач-— 

(правжній помічник нрацівішків 
телебачення і Побуградіотеміі- 
ні», він допомагає органі <увати 
якомога краще обслуговування.

Громадський розповсюджувач 
одержує матеріальну винагороду 
за кожний укладений договір на 
абонементно обозу і лінування те
левізора.

Якщо ви виріп.і.іи стати гро
мадським розг.о» сюджувачом, 
зверніться ь найближчу до нас тс- 
.ісрадіомайетерню (телеатсль-), 
де вам видадут» спеціальне по
свідчення і прсіпгтпуігують щодо 
вищої діяльності.

Укрпобутреклама сподівається, 
то комсомолія Кіровограді.піни 
(передусім активісти, які мешка
ють у сільськім місцевості) візьме 
шефство- над розповсісджсирям 
договорів па абонементне обслу
говування телевізорів. Шефство в 
дусі «живих газет» тридцятих ро
ків, агітбригад... Хіба ж не почес- 
і с брати активну участь у бороть
бі за те. щоб у кожному буднику 
еіл Кіровоградщпііл щовечора 
«•і.ітнвся голубий вогник!

Обов’язок справжнього активіс
та — стати громадським розпо
всюджувачем «Побутрадіотех- 
ІІІКИ».

Ми звертаємось до вас, шановні 
секретарі сільських комсомоль
ських організацій, члени комітетів, 
бюро.

Справа заслуговує вашої уваги 
Слід обговорити не питання на 
чергових засіданнях бюро. У «Іїо- 
бутрадіотехніці» чекають і на тих, 
хто прийде за рекомендаціями 
первинних комсомольських органі
зацій.

Про кращих громадських роз- 
п о всюд ж у в а ч і в У к р 11 об ут рекла м а 
надалі розповідатиме у пресі.

Сподіваємось ми також і на за
мовлення обласного підприємства 
«Побутрадіотехніка» на випуск 
плаката про досвід кращих роз
повсюджувачів. Адже цей досвід 
буде корисним для підприємств 
системи всієї республіки. А в то
му, що ініціатива кіропогрвдців 
знайде своїх прпхпль.шп-.ів у всіх 
областях республіки, сумніву не
має.

УКРПОБУТРЕКЛАМА.

ШАНОВНІ
КІРОВОГРАДЦІ!
Якщо ви хочете .записати 

на гнучку плас'.ивку • .вашу 
улюблену пісню, мелодію чи 
гослухатн голос улюбленого 
співака, — Ссваетойол'ьеЬіоі 
студія звукозапису иадаеті’ . 
валі цю послугу.

Викопані замзплепвяЗг на 
пластинках з коїьсу.Сжим 
зображенням видатних
місць Криму та міста-героя 
Севастополя над«.її лаються 
накладною платою за міс
цем нашого поожппаинп.

Вартість однієї пластинки 
— 73 копійки.

Замовлення надсилайте на 
одиег.у:

335028. м. Севастополь 28, 
вул. Гагаріна, 10, студія зву
козапису.

КОРИСТУЙТЕСЬ ПОСЛУ
ГАМИ СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ 
СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ!

Дирекція севастополь
ського підприємства 
« Побутрадіо техніка^.
Зам. 58.

Загублені кіпонвитни 
серії А В з № 029001 ПО 
№ 029500 і серії АВ з 
№ G3300T по № 033500 
вартістю 40 коп. кожен, 
які числились за кіно
установкою. ЩО ЩЦ16- 
ЖІІТІ» робіткомові )Ж‘І)- 
спілки радгоспу «Пстрів- 
ський» Петрівського М- 
йоиу Кіровоградської 
області, вважати недійс
ними.

Юнаки і дівчата!
Споживча кооперація 

України запрошує вас па 
навчання в кооперативні 
Технікуми, де можна набу
ти таких спеціальностей: 

товарознавця книжкової 
торгівлі — у Вінницькому 
неоперативному технікумі 
(вул. Фрунзе, 71);

товарознавця сільсі.ко- 
юсподарськпх продуктів— 
у сім«Ьеропольсьному тех
нікумі (вул. Гагаріна, 1-1) 
та у Хмельницькому коо
перативному технікумі 
(вул. Фрунзе, 3):

товарознавця хутрової, 1 
тваринницької сировини—

в Харківському коопера
тивному технікумі (ЇІстс- 
чипська набережна, 14);

технолога громадського 
харчування — в коопера
тивних технікумах м. За
поріжжя (вул. Парамоно
ва, 15). м. Львова (вул. 
Кі'знецова, 11). м. Черкас 
(вул. Комсомольська, 92);

технолога хлібопечен
ня — в Чернігівському

кооперативному техніку
мі (вул. Горького, 3);

технолога копсерцуваи- 
пя, механіка машин та 
бладиаиня консервних за
водів — у Полтавському 
кооперативному технікумі 
(вул. Ленінв, 9/17).

У технікумах є й заочні 
відділи.

Випускників закладів 
забезпечують роботою в

системі споживчої коопе
рації.

Довідки щодо умов при
йому можна дістати в ко
оперативних технікумах 
або в споживчих това
риствах.

Відділ навчальних за
кладів Укоопспілки. 

Укоолторгреклама.
Зам 7В.

Загублений атестат 
про середню освіту 
№ 977553. виданий ди
рекцією середньої піка
ли К? 27 міста КіроиО- 
ірада на ім'я Пономарек- 
ка Володимира Діяхіиіло- 
вича 26 червня 1970 ро
ку, вважати недійсним.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.
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316050, МСП, пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — 
► 2-46-87; відділ комсомольського життя,

м Кіпвйогвал відділ військово-патріотичного виао-
‘ вання та спорту — 2-45-35; фотолабо-

_ раторія — 2-56-65; нічна редакція —
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