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Уряд СРСР прийняв постанову 
£<Про поліпшення використання наф
топродуктів у сільському господар
стві».

Віддячивши позитивні результати 
роботи, яку проводять радянські і 
і сільськогосподарські органи по ор
ганізації економного використання 
пально-мастильних матеріалів у сіль
ському господарстві. Рада Міністрів 
СРСР вказала на серйозні недоліки 
г. пій справі. У ряді господарств ‘=а- 
недба'по облік пальпомастнльппх ма
теріалів, допускаються великі втрати 
іпйфтонродуктів внаслідок незадо
вільного стану нафтоскладського 
господарства, мають місце грубі по

рушення правил зберігання иафто- 
‘Брфдуктїіі і використання їх пе за . 
ф])ямвм призначенням.

'Відповідним міністерствам і відом
ствам, Радам Міністрів союзних рес
публік запропоновано розробити і 
здійснити заходи по скороченню в 
колгоспах, радгоспах та інших госпо
дарствах витрачання нафтопродуктів 
за рахунок’ поліпшення їх пормуваи- 
і>я і облікг, впровадження більш ло- 

'сконалнх форм використання техніки, 
зміцнення матеріально-технічної бл- 

.,,зн нафтоскладського господарства, 
Лиосі:лення контролю за витрачанням 
. .нафтопродуктів і запобігання втра- 

; там їх при зберіганні, прийманні і 
. транспортуванні.

Встановлено завдання по будів- 
, іш.цтву і реконструкції нафтоскладів, 

.по виробництву устаткування для 
■ •Заправки і перекачування палива і 
‘"Ліосел, пластичних мастил, розфасо

ваних у дрібну тару, нового виду 
масла для гідравлічних систем сіль
ськогосподарських машин (замість 
моторних масел). Намічено виділити 
п одинадцятій п’ятирічці для сіль
ського господарства значну кількість 
гг.томобілів-цнетори для перевезення 
тіяфтопродуктів. Лвтомобілів-налчво- 
зіпрзвишив, спеціальних автомобілів 
для технічного обслуговування наф
тобаз, мийних установок та інших 
видів технік». Передбачено також за
ходи, спрямовані на потіпшешія облі
ку і звітності у використанні нафто
продуктів.
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(ТАРС).
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РУБЕЖІВ
Забезпечити надійний захист морських 

кордонів нашої Батьківщини, довжина 
яких понад 40 тисяч кілометрів, покли
каний радянський Військово—Морський 
Флот. У нього славна бойова і револю
ційна історія. Високу оцінку заслуг Вій- 
єьиово-Морсьного Флоту містять слова 
товариша Л. І. Брежнєва: «Хіба можна не 
сказати про героїзм і мужність наших 
єлаїзнич орлів-моряків, чиї подвиги на 
Чорному і Балтійському морях, у холод
них хвилях Північного льодовитого океа
ну і на тихоокеанських просторах впи
сали незабутні сторінки и історію Вели- 
ної Вітчизняної війни».

Завдання Військово-Морського Флоту 
€РСР — не допустити нападу на нашу 
країну з моря.

Натхненною працею радянського наро
ду, нероі.аного ленінською партією, в 
післявоєнні $)они створено якісно новий 
Військово-Морський Флот.

Особовий склад кораблів і частин роз- 
.горнун соціалістичне змагання за досяг- 

•^►їкіння високих показників у бойовій І 
політичній підготовці, зміцненні військо
вої дисципліни і організованості, підви
щенні бойової готовності. В день свого 
свята радянські військові моряки з гор
дістю рапортують Комуністичній партії, 
радянському народооі про те, що Вій- 
євково-Морсьний Флот надійно охороняє 
морські рубежі нащоїБатьніещнни.

(ТАРС)...

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

27 липня відбувся пленум обкому партії. Пленум 
розглянув питання «Про завдання партійних орга
нізацій області по виясненню постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення ідеологічної, політико- 
виховної роботи». З доповіддю виступив перший 
секретар обкому партії М. М. КОБИЛЬЧАК.

Б обговоренні доповіді виступили В. О СОКУ- 
РЕНКО — перший секретар Кіровоградського 
міськкому Партії. І. М. Урицькик — перший секро 
тар Олександрійського міськкому партії, А П. ВЕ
СЕЛУХА — машиніст електровоза локомотивного 
депо станції Помічна, Е Д ІВАНОВ — перший сек
ретар Окуфріївського райкому партії, Є. Р СИДО
РЕНКО — трактористка Маловисківського міжкол
госпного підприємства по виробництву яєць і м’яса 
птиці, І. С. ЗУБЕЦЬ — перший секретар Нсвоар- 
хангельського райкому партії М. М. ПОМАЗАН — 
вирубшицс Кіровоградської взуттсЕої фабрики, 
Ю. Д. МОТОРНИЙ — редактор обласної газети 
«Кіровоградська правда», І. С. БОНДАРЕНКО — 
секретар парткому Капітанівського цукрокомбіна- 
ту Новомиргородського району, Д. Т. ЖМАК — го
лова облпрофради, В. О. СЕРДЮК — обпелюваль- 
иик Побузького нікелевого заводу, О. О. СКІЧНО 
— перший секретар обкому комсомолу.

Із заключним словом Биступив М. М. ИСБИЛЬ,- 
ЧАК.

В обговореному питанні пленум прийняв поста
нову.

В роботі пленуму взяв участь і виступив член 
ЦК Компартії України, завідуючий відділом органі
заційно-партійної роботи ЦК Компартії України 
Г. К. КРЮЧКОВ.

(Звіт про пленум буде ОПубпІКОЕЗНО).

змагай-

СК-6 «КОЛОС»:

Щоб РАЙКОМ: СТИЛЬ РОБОТИ НА ЖНИВАХ

повторити успіх

Найбіль- 
ксмссмсльсьно-мо- 
очолюкяь незеані

УСПІХАМИ НА ПЕРЕВЕЗЕННІ
ЗЕРНА ВІДЗНАЧАЄ НИНІШНІ ЖНИВА 
МОЛОДИЙ ВОДІЙ КОЛГОСПУ «УКРАЇ
НА» НОВГОРОДКІВСЬКСГО РАЙОНУ 
ОЛЕКСІЙ РУДЕНКО. ВІН ПЕРЕВІЗ УЖЕ 
НА ТІК 4200 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА. ЦЕ 
ОДИН З КРАЩИХ ПОКАЗНИКІВ У 
ЙОНІ.

ПЕРЕДОВИКУ — НАГОРОДА. 
ЦЬОМУ ЗНІМКУ ЗАФІКСОВАНО МО
МЕНТ ВРУЧЕННЯ КОМСОМОЛЬЦЮ 
О. РУДЕНКУ ПЕРЕХІДНОГО ЧЕРВОНОЇ О 
ПРАПОРА ПРАВЛІННЯ І ПАРТКОМУ 
КОЛГОСПУ «КРАЩОМУ МОЛОДОМУ 
ВОДІЮ».

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО
БУДНІ НАСТУПУ

ВОНИ СЬОЕОДШ
ПОПЕРЕДУ

Є хороша задумка у 
хліборобів нашого райо
ну — повторити і б чет
вертому році п’ятирічки 
минулорічний успіх. А він 
був вагомим: по вироб
ництву зерна вийшли на 
рубіж 19£0 року.

Що потрібно для звер
шення задуманого? Бага
то. Навіть нинішнього по
сушливого року необхід
но, щоб з кожного гекта
ра зернових зібрати не 
менше 25 центнерів.

Багато зусиль, уміння 
донлали трудівники ланів 
для майбутнього врожаю 
під час догляду за посіва
ми. І турботи не були мар
ними — перші обмолоти 
показали, що наміченого 
/ложна досягти, тільки 
збирати вирощений хліб 
потрібно як ніколи швид
ко і якісно.

Відповідно до цих зав
дань сноординував свої дії 
і райком комсомолу. Ще 
задовго до жнив був роз
роблений план підготовки 
до них. За завданням рай
кому первинні комсомоль
ські організації визначили 
попередньо всіх молодих 
трудівників, які братимуть 
участь у збиранні врожаю. 
Це допомогло предметно 
зайнятисо комплектацією 
комсомольсько 
них екіпажів, 
тимчасових 
сьних груп.

Словом,
виходу в поле було точно 
визначено місце роботи 
та завдання для кожного 
учасника жнив. Щоправда, 
слабенько діяв у період 
підготовки до жнив ра
йонний штаб «Комсомоле-

- МОЛОДІЖ- 
створенням 
комсомоль-

до масового

ського прожекторе»: було 
проведено всього один 
рейд перевірки готовнос
ті техніки до збирання. 
Урок маємо на майбутнє.

Напередодні жнив скли
кали семінар секретарів 
первинних комсомоль
ських організацій. Дали 
останні настанови комсо
мольському активу райо
ну. Вже в ході дискусій та 
обговорень завдань прий
шли спільного висновку ---
перед виходом на зби
рання потрібно провести 
широку нераду з комсо
мольцями, молоддю, щоб 
ще раз уточнити місце і 
завдання кожного моло
дого хлібороба в найгаря- 
чішу кампанію. В усіх гос
подарствах пройшли від
криті комсомольські збо
ри з порядком денним: 
«Жнивам-79 — комсо
мольську турботу!» З та
ким же порядком денним 
відбулися збори в рай- 
сільгосптехніці, автотран
спортному підприємстві 
райспоживспілки, комбі
наті хлібопродуктів.

За рівнем організації 
праці нинішні жнива мож
на вважати одними з нра- 
щнх. На ланах району тру
дяться 38 комсомольсьно- 
молодіжних номбайнОЕИх 
екіпажів, 55 — автомобіль
них, 32 — тракторних.
Вперше цього року за 
ножним екіпажем закріпи
ли членів номітетів комсо
молу, молодих спеціаліс
тів.

Більш мобільно працює 
комсомольський 
штаб. Практика 
ваги з кабінету в

роткочасну кампанію 
не виправдовує себе, тому 
в штабі залишаються тіль
ки две його члени для 
збору оперативної інфор
мації про хід змагання в 
комсомольських загінках. 
Інші щоранку роз’їжджа- 
лися в господарства.

Щопонеділка і щочет
верга штаб випускає ін
формаційні бюлетні про 
хід соціалістичного зма
гання комсомольсько-мо
лодіжних комбайнових 
екіпажів на приз райкому 
ЛКСМУ «Золотий нолос». 
їх оперативно доставляє
мо до екіпажів. П’ДСУМИИ 
суперництва молодих хлі
боробів на жнивах пові
домляє двічі на тиждень 
районна газете «Шляхом 
Ілліча», районна радіога- 
зега «Маяк комунізму».

Така оперативна поін
формованість учаснинів 
жнив про хід соціалістич
ного змагання підвищує 
його дієвість, допомагає 
правофланговим міцно ут
римувати свої позиції, від
стаючим — підтягуватись 
до їх рубежів. Тан. ще на 
початку жнив двічі було 
вручено червоний вимпел 
райкому комсомолу «Кра
щому молодому комбайне
ру» за високі поназнини у 
соціалістичному змаганні 
Олексію ШкарупІ з колгос
пу імені Леніна. Потім цю 
нагороду відвоював у 
Олексія Валерій Глущенко 
з колгоспу імені Фрунзе.

Приємно відзначити, що 
штаб активно діє. Часом 
позбавляємо
спеціяліст'в, і господарни
ків. Ось один з прикладів. 
(Закінчення нд 2-й стор.).

р
Продовжується соціалістичне 

ня молодих жниеар’в за приз ебне/иу 
комсомолу «Золотий колос», 
ший ужинок мають 
лодіжні екіпажі, які 
товариші.

НА КОМБАЙНАХ
Андрій Трюхан (радгосп «П’ятихатеь- 

кий» Петрівсьного району) — 15717
центнерів.
НА КОМБАЙНАХ СК-5 «Нива»:

Анатолій Набок (колгосп імені Улья
нова Новоукраїнського району) — 9866 
центнерів.

НА КОМБАЙНАХ СК 4:
Володимир Левченко (колгосп імені 

Калініна НоЕоукраїнського району) — 
центнерів.

♦ ф »
змаганні комсомсльсько-мсясд’іж- 
мелективіе області суперництво 

очолює збирально-тра-нєпертний загін з 
колгоспу імені Ульянова Новеукра пев
ного району. З початку жнив під керів
ництвом В. С. Недільна хлопці зібрали і 
відтранспортували на тік понад ЗО тисяч 
центнерів зерна.

За трудові успіхи загону вручене пе
рехідний Червоний прапор Ново україн
ського райкому Компартії України і 
вимпел райкому комсомолу.

ХРОНІКА

Від плану
ДО, * ге

ЙІс

спекою і
жнивний 
—иеру- 
тану ко-

Ще піл
жнив молодь колгоспу «Дружба» Ііст- 
рівського району на зборах обговорила 
і затвердила заходи, шо випливають а 
Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи по забез
печенню збирання врожаю, заготівель 
сільськогосподарських продуктів і кор
мів у 1979 році та успішне проведен
ня зимівлі худоби в період 1979,.80 ро
ку». Передбачали активізуцатн участь 
комсомольців і молоді у збиранні хлі
бів. у створенні міцної кормової бази 
для тваринництва тощо. І приємно 
сьогодні відзнач»ги, то заплановане 
здійснюється. Так. комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж Володимира Левчен
ка комбайном «Пива» намолотий по
над п’ять тисяч центнерів зерна Моло
ді хлібороби бережуть кожну робочу 
>вї!ли.чу, працюють ритмічно і без за
тримок, не допускають втрат, транс
портуючи зерно на токи. я солому — 
до тваринницьких ферм.

І. ЛЕВЧЕНКА, 
комсомолець двадцяти* років.

час підготовки до цьегорічнвх



-------- 2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 28 липня 19Т9 року<

Щоб повторити успіх
{Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
Член штабу, інструктор 
райкому комсомолу Ана
толій Федунець під час 
своєї поїздки з колгосп 
імені Фрунзе встановив 
неприємний факт. Комсо
мольсько - молодіжний 
екіпаж Валерія Глущенка 
обкошував краї полів у 
той час, як його суперни
ки вже збирали хліб пря
мим комбайнуванням. 
Щоправда, сам командир 
екіпажу на це не скар
жився. Але Анатолій ба
чив настрій хлопців. Вихо
дило, що не в однакових 
умовах їм доводилося ви
конувати однакові з інши
ми екіпажами зобов’я
зання. Того ж вечора за
ступник начальника штабу 
по ідеологічній роботі, 
другий секретар райкому 
комсомолу Віктор Волон- 
тир уже предметно гово
рив про екіпаж Валерія 
Глущенка з головою кол
госпу Б. П. Швагером та 
його заступником А. О. 
Недіним. Невдовзі комсо
мольсько - молодіжний

екіпаж збирав урожай на 
рівних умовах з іншими.

У роботі оперативного 
штабу прагнемо не до
пускати поверхового під
ходу до будь-якої справи. 
Всі господарства в районі
— укрупнені. І член шта
бу має завдання за день 
побувати тільки в одному 
колгоспі чи радгоспі, але
— у всіх відділках, на всіх 
місцях, де жнивує /АО- 
лодь. Є можливість гли
боко вивчити, проаналі
зувати хід змагання, ор
ганізаторську роботу міс
цевих комсомольських 
штабів. Результати поїз
док обговорюємо на засі
данні штабу. Ще з перших 
днів жнив ми встановили 
спільний для ряду госпо
дарств факт: прапори, що 
їх піднімають на честь пе
реможців у тракторних 
бригадах, на токах треба 
невідкладно оновити. Цим 
негайно зайнялися жнивні 
штаби господарств.

Звісно, не все бажане 
здійснюється. Мова йде 
про боротьбу за високу 
якість збирання врожаю.

ЗЛОДІЇ
НА ЖНИВАХ

У складних погодпих умовах жниву
ють наші хлібороби. На обліку — ко
жен колосок, кожна погожа година. Па 
жаль, до цього славного загону жнива
рів іноді прилаштовуються людці не 
чисті на руку. Вони теж збирають вро
жай на колгоспному полі, тільки у... 
власну комору. Ось чому працівники 
органів внутрішніх справ області в ці 
дні стоять на варті нового врожаю: 
слідкують за дотриманням правопоряд
ку у ході сільськогосподарських робіт, 
правил пожежної охорони, запобігають 
крадіжкам тощо. І все ж, як цс не 
прикро, трапляються злодії на жнивах.

13 червня цього року в селі Новолав- 
лівці Маловисківського району слюсар 
колгоспу імені К. Маркса Ізан Яременко 
поцупив з току 23 кілограми пшениці. 
Матеріали розслідування передані до на
родного суду.

8 цьому ж районі працівники міліції 
встановили, що газозварник радгоспу 
«Ташлицький» Леонід Долок протягом 
місяця з полів названого господарства 
вкрав по 400 кілограмів гороху та пше
ниці.

Ледве не дотягнувся до цього «рекор
ду* водій нолгоспу «Дружба» Долинсько
го району Станіслав Цимбал, який 15 
липня вночі з току бригади № 2 поцу
пив 748 кілограмів пшениці.

Деадцг.тип’ятирічний Микола Приходь
ко, мешканець села Мар’янівки, Олек- 

Поки що вона базується 
на проведенні рейдів - пе
ревірок. Але ж, погодьте
ся, що двох-трьох спіль
них рейдів зі штабом 
«Комсомольського про
жектора» — замало. Хпіб 
збирають щодня, та ще й 
від роси до роси. Зна
чить, з втратами в загін
ках і при перевезенні 
зерна потрібно боротися 
безперервно. На жаль, ми 
тут не знайшли ефектив
ної форми комсомоль
ського контролю. Можли
во, досвід цієї роботи ма
ють інші райкоми?

Незабаром деякі кол
госпи району відзначати
муть обжинки. Для того, 
щоб свято було радісним, 
треба щодня, щогодини 
робити все 
одержання 
можливого 
нових.

можливе для 
максимально 

врожаю зер-

В. ДОРОШ, 
начальниказаступник 

комсомольського опе
ративного штабу «Жни- 
ва-79» Долинського 
району.

Б'ЄМО ТРИВОГУ!

сандрійсьного району, темної липневої 1 
ночі в колгоспі імені Фрунзе Кіровоград- І 
ського району «взяв» 15 тюків сіна за- 5 
гальною вагою 300 кілограмів.

Звичайно, винні будуть покарані. Ллє 
чому сталися такі прикрі випадки? ■

Працівники міліції активізували пра- І 
вову пропаганду серед сільсьних трудів- І 
нинів по роз’ясненню діючого зако- І 
нодавства, яке передбачає карну від- 1 
повідальність за посягання на народне | 
добро, псування і розбазарювання пре- ■ 
дукції нового врожаю, недбайливе збе
реження сільськогосподарської продук- м 
ції і техніни.

Прагнуть попередити і своєчасно ви- І 
явити факти розкрадання і втрат сіль- І 
ськогосподарської продукції комсомолі.- І 
ські оперативні загони, добровільні на- | 
родпі дружини.

Як показує практика, крадіжки пай- ■ 
частіше трапляються на завершальній І 
стадії збирання врожаю, коли трудове І 
напруження дешо ослаблюється. Тому І 
саме в цеіі період необхідно при допо- І 
мозі громадськості активізувати роботу 1 
і комсомольських активістів, штабів і 
постів «Комсомольського прожектора». І 
Треба спільними силами дати рішучий.1 
бій злодіям колгоспних ланів. Урожай. І 
вирощений чесними і трудовими рука- І 
ми, повинен збиратись теж чесно, one- І 
ративно і без втрат.

В. ЯН И ШЕВСЬКИЙ. І 
начальник відділення УВС Кірово- І 
градського облвиконкому.

Літаи-трудівник АН-2 — надійний помічник у сільськогосподарсьномуви- 
ппбнинтві Ось і в ці дні над полями нолгоспу імені Леніна АО',И.”СЬИО1^°„Р^°^ 
„в кіровоградський екіпаж сільськогосподарської ав.аци. очолюваним 
Олександром Михайловичем Литвином. Під майбутні посіви /олооину
з повітря добрива на площу більше тисячі гектарів, що становить половину 

завдання.^ н і м к а х. вгорі _ (зліва направо) пілоти П. О. Савченко О. М. Лит
вин агроном-хімін нолгоспу імені Леніна М. В. Губенио і авіг«технік - • за_
сильєв ^обговорюють черговий політ екіпажу АН-2; внизу ліворуч 
вантажусться добривами; внизу праворуч - робочий пол,ТфОто с ФЕНЕНКА.Фото С. ФЕНЕНКА.

КОНКУРС-УРОК
Відбувся обласний конкурс телефоніс
ток, телеграфісток, начальників відді
лень зв’язку.

Дівчатам було нелегко. Хоча й вико
нували звичну для себе роботу. Але 
щоб стати переможцем, треба було про
демонструвати не тільки досконале 
вміння працювати, скажімо, з телеграф
ним апаратом а й чітко відповідати на 
теоретичні запитання, показати свою 
любов до обраної професії.

Організатори конкурсу — обласне ви
робничо-технічне управління зв’язку, об
ласна профспілка працівників зв’язку, 
обком комсомолу запросили до участі а 
ньому не тільки молодь, а й працівників 
із солідним трудовим стажем. І змагання 
стало хорошою школою по обміну досві

дом. Надовго запам’ятався обласний кон- 
нурс наймс-ловшій його учасниці — телег 
фоністці з Малої Виски Тетяні Туз. ЗонА 
хоч і не стала призером, але запозичила 
у досвідченіших багато.

— Про побачене й почуте, — говори; 
ла дівчина, — я обов’язково розповім 
товаришам по роботі...

Конкурс, можна сказати, вдався. За
мовляючи телефонний зв’язок, направ
ляючи телеграму, посилку, грошовий 
переказ чи одержуючи їх, — громадяни- 
самі переконувалися у вмінні, ввічли
вості і старанності зв’язківців — учас
ниць конкурсу.

А призерами стали: серед телефоністок 
— Алла Бордо з Кіровограда, Любов Са
ло з Долинсьної, Раїса Снореннс з Олек
сандрії, серед телеграфісток — ніров^- 
градна Валентина Фадєєва. Лідія Во- 
лошно із Знам’янки, Віра Васияенно з 
Нової/иргорода.

А. ШИЛОШИЙ.

З ПОШТИ ВІДДІЛУ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

РОБІТНИЧА ЗМІНА

З першого 
погляду...
Днями відбувся одинадця

тий випуск учнів 
Ульяновського міського 
профтехучилища № 11.
...Широке подвір’я учи

лища наповнились весе
лим гомоном, дзвінким 
сміхом, щирими розмова
ми. В учні» закінчилась 
виробнича практика. По
заду екзамени за десять 
класів вечірньої школи та 
атестаційні іспити.

Колом оточили випуск
ники своїх гостей — ко
лишніх учнів училища, а 
інші знатних майстрів бу
дівельної справи, ударни
ків' комуністичної праці, 
переможців соціалістич
ного змагання. Геп хлопці 
обступили Івана Коиієв- 
сько'го з Ульяновської 
ІІМК-136, дівчата не зво
дять зачарованих погля
дів з депутата Кіровоград, 
ськрі районної Ради на
родних депутатів Світла- 
ші Володимирівни Жук. її 
молодших ровесниць Га

лини Левапдовської, Надії 
й Валентини Голубспків 
та їхніх подруг.

Завтра учні працювати
муть зі знанням справи, 
кваліфіковано, якісно. Бо 
вже тепер сім випускних 
груп привезли з виробни
чої практики Почесні гра
моти відповідних ■ буді
вельних організацій. Ли
ше набуваючи практич
них навичок, учні мали 
виконати робіт па 31 ти
сячу карбованців, а зро
били вполовину більше 
і Іайкращс потрудились 
сантехніки, яких навчав 
Б. В. Грсдинськнй, столя
ри груп II. 10. Ярчевсько- 
го та Г. Ф. Бадана, шту
катури, п >ін гковпкії-облн- 
цювальїшкн та малярії 
і рун, де майстрами О. М. 
Сомик, Л. В. Муиь та 
Л. ГІ. Лу.нєва.

Торік Л1ПТУ № 11 від
значило своє десятиріччя. 
За цей нетривалий час 
уже підготовлено майже 
2,5 тисячі спеціалістів: 
мулярів, столярів, штука
турів - об.тнцювальїіиків - 
плптковиків, слюсарів - 

сантехніків', електрогазо
зварників, теслярів, ма
шиністів екскаваторів та 
машиністів - бульдозерис
тів.

В. ГОШУЛЯК, 
вихователь Ульянов
ського МПТУ № 11.

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

А завтра— 
в похід

Мальовничими дніпров
ськими плавнями з жарта
ми й піснями рухався піо
нерський загін. Вечірні 
сутінки примусили розби
ти табір. Ось де стали в 
пригоді Світлані Лиман- 
ській, Наталії Прокудиній, 
Олені Цвей практичні на
вички, набуті під час кон
курсу «Веселі юні куха
рі», а піонерам, зайнятим 
наметами, інструктаж Ва
силя Юхимовича Трохи- 
мова...

Ніздрі вже лоскоче апе
титний запах борщу, смач
ної каші. І осяває вогнище 
обличчя, линуть улюблені 
пісні, пригадуються диво
вижні історії...

Таким був триденний 
похід 420 • школярів піо
нерського табору «Юний 
турист», що розташувався 
у Світловодській середній 

школі № 1. Третій рік зби
раються у ньому юні 
мандрівники, члени ту
ристичних секцій за міс
цем проживання. Вірні 
девізові про те, що вихо
вання патріотизму почи
нається з глибокого піз
нання своєї Батьківщини, 
школярі прагнуть якомога 
більше побачити, завжди 
повертаються додому з 
альбомами фотографій, 
цікавих записів.

Нинішнього літа вони 
здійснили екскурсії на ке
рамічний завод, по па
м’ятних місцях Світло- 
водська. Цікавим були 
відвідання Кременчуцької 
гідроелектростанції.

І знову кличуть сурми в 
похід. Тепер — до села 
Калантаєво Світловодсько- 
го району. Там чекають 
своїх ровесників місцеві 
піонери...

Сурми грають відбій. А 
завтра — нові походи, ці
каві зустрічі, відкриття.

А. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень 9-го класу се
редньої школи № 2.
м. Світлозодськ.

„Абітурієнт" 
для 
абітурієнта

Незабаром у абітурієнтів 
розпочнуться вступні ек
замени. Вже вкотре пере
гортаються сторінки під
ручників, зошитів, кон
спектів... На обліку кожна 
хвилина: хочеться встін- 
кути якнайбільше, а ще ж 
безліч побутових справ... 
І тут приходить на допо
могу вступникам штаб 
«Абітурієнт». Працює він 
і в Кіровоградському пе
дагогічному інституті іме
ні О .С. Пушкіна. У його 
роботі беруть участь кра
щі студенти під керів
ництвом викладачів.

Ще.під час навчаиия 
організовує штаб Дні від
критих дверей, бесіди, ве
чори запитань і відповідей 
про професію вчителя, а 
для школярів, які ВИЯВИЛИ 
здібності до фізики, мате
матики, діє факультет 
майбутнього студента.

Найбільше роботи в 
«Абітурієнта» зараз, у дні 
прийому документів,’ під- 
готовий до проведений 

вступних екзаменів. Як 
готуватися до них, як ор
ганізувати свій побут, ВІД
ПОЧИНОК — на ці питания 
дає відповідь штаб. На ос
танніх зборах абітурієнті« 
перед випускниками інкі.; 
виступили Студенти вузу, 
представники різних фа
культетів. Вони розповіли 
про історію факультетів,’ 
специфіку навчання, про 
те, як потрібно готуватися 
до тих чи інших екзаме
нів. Думками про культу
ру розумової праці поді
лилася старший викладач 
кафедри психології Т. Д. 
І ора. Виступив також 
секретар комітету комсо
молу Л. Куценко.

Не всі вступники будуть 
цього року першокурсни
ками. Перед багатьма по
стане питання, де працю
вати. Штаб «Абітурієнт» 
налагодив зв’язки із заво
дами «Червона зірка». 
Друкарських машинок.

Іде співбесіда. Галина 
ліясішкович запитує абі
турієнтку:

Чому ви обрали пе- 
дагоіічнвй вуз?

Хочу бути схожою в 
житті на свою вчг.тельк’. ...

А До початку екзаменів 
чотири дні...’

В. БУБИР, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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Котить золоті хвилі прибій цьогоріч
ного урожаю. Хліб, вирощений дбай* 
ливими і невтомними руками хлібода
рів Кіровоградщини, кличе щодня на
ших жниварів на трудовий подвиг.

Погода, ніби спеціально хоче ви
пробувати міць духу і майстерність 
хліборобів, щедро проливаючи дощі 
на мусянжові покоси. 1 все ж, здасться 
стихія перед мудрими і сильними рука
ми жниварів.

Іде хліб нового врожаю. На обліку 
кожен колосок. «Збирати швидко, і без 
втрат» — цей дивіз став гаслом моло
дих механізаторів нашої орденоносної 
області.

їм, комбайнерам і водіям, тракто
ристам і агрономам, усім тим, хто жни
вує. Хто несе пильну, недремну варту 
нового врожаю, присвячується цей 
жнивний спеціальний випуск літератур
но-мистецької сторінки «Грона».

Етюд СПОРТ _______________ СПОРТ

Г
П ВАДЦЯТИП'ЯТИ Р І ч-
М НИЙ шофер Філя Ко
роп взяв собі в помічни
ки на весь період жнив 

І. семикласника Ростика Ус- 
тимчука. З ранку до вечо
ра їхній грузовик гасав від 
комбайна до току, від то
ку до елеватора.

• незважаючи
до Ростика ставився 

І товаоиськи,
І блажливо. І це особливо

на свій

навіть

Філя, 
і вік, 
і по- 

по-

Філя різко крутонув ру
ля і рвучко повернув ма
шину на осонньому роз
доріжжі:

— Куди ти? — якось 
злякано вигукнув Устим- 
чук, — ми ж їдемо в про
тилежний бік.

— Чудак, — спокійно 
пояснив Короп, — елева
тор— не свій дядько. Він 
нам нічого не заплатиіь. 
А ось дядько Трохим...

лими пальцями 
і, сопучи, почав 
його на себе.

— Та ти... т-ти 
биш? —

за кермо 
повертаїи

І

S

Валерій ГОНЧАРЕНКО

АВАРІЯ
ОПОВІДАННЯ

променями 
зелено- 

спалаху- 
снопами 
даленіли 

Короп

імпонувало самолюбству 
юного жниваря.

Сьогодні зони возили 
зерно до елеватора. День 
пролетів, як барвиста 
стріла веселої доро« и, на
низуючи словесні кільця 
жартів і усмішок дотеп
ного Філі Коропа. Остан
ній рейс обіцявся бути 
легким і приємним.

Вечір пронизував тополі 
короткими
сонця, від чого 
сріблясті крони 
вали сліпучими 
іскор і швидко
за вікнами авто, 
димів довгою сигаретою, 
мружачи безбарвні ма
ленькі очі з повіках, об- 
петльованих ріденькими 
сірими віями.

— Ти вже комсомолець?
— запитав він Ростика, не 
повертаючи голови.

— Поки що. ні.
— і правильно, — хваць

ко перекинув сигарету 
кінчиком язика, — так 
легше жити.

— Чому легше?
— А тому, — якось 

невпевнено пояснив Філя.
— Ось побачиш яку ми з 
тобою зараз штуку отко- 
лимо. Хочеш заробити 
гонорар?

— А що це?
— Так називається ви

нагорода за творчість.
Короп явно хизувався 

своєю «ерудицією», а то
му, скосивши на Ростика 
примружене око, продов
жував повчальним тоном:

— Нада бути кмітливим, 
Гроші, хоч 
та приємно 
у кармані.

малий, 
пахнуть, 
лестять 
няв?

Ги-ги, — якось 
дурному посміхнувся 
тик.

Так от, дивись.

і не
ше- 
По-

по-
Рос-

— Хто це?
— Ну, це вже не Т-ЗОЄ 

діло.
І однією рукою’розми

наючи сиіарету, попере
див:

— Тільки — мовчок. 
Про це нікому ні слова. І 
сьогодні ж матимеш чер- 
вонець на цукерки.

І тут нарешті до Рости
ка дійшло значення «гоно
рару» і «творчості». «Так 
це ж — крадіжка, — пе
рехопило нараз у нього 
подих, — і я — злодій. Як 
жз це? Навіщо?»

Грузовик мчав по добре 
накатаній дорозі, і Філя 
легко тримав на баражі 
дві важкі руки з розчіпі- 
реними пальцями, мов 
два плоских висушених 
краби.

Уже за зеленою стіною 
лісосмуги виткнулись пер
ші будинки якогось села. 
Силосна башта вискочила 
на пагорб і почала набли
жатись до них, все шир
шаючи і виростаючи під 
саме небо.

— Ні! — Раптом закри
чав Устимчук, — Нізащо! 
Чуєш?

— Та ти що? — Короп з 
несподіванки аж підско
чив на сидінні і звихнув 
кермом в лівий бік доро
ги.

— Гони назад, Філько* 
Повертай, — не тямлячи 
себе, вигукував Ростик, — 
Негайно, — і вже зовсім 
недоречно добавив улюб
лене коропове слово, — 
Слишиш?!

— Заткнись, щеня, — 
зле сплюнув під ноги ФІ
ЛЯ, — пізно вже поверга
ти.

— Кр-у-у-ти, — майже 
проспівав Росгик, зриваю
чи свій тоненький голосок. 
Він нараз вчепився спітні-

що ро-
Від хвилювання 

Філя почав заїкатись і ро
бити зовсім незрозумгі 
речі. Замість того, щоб на
тиснути на гальма, він на
магався ліктем правої ру
ки відштовхнути Ростика 
від баранки і навіть спро
бував буцнути його ногою. 

В цю мить кабіна якось 
різко схитнулась і грузо- 
вик, важко завалюючись 
набік, посунувся. (Філя 
все-таки натис на гальма) 
по сипкому і крутому 
схилові. Нарешті радіатор 
глухо стукнувся об тов
стий стовбур старезної 
тополі, і Ростик, випустив
ши кермо, шкереберть 
полетів під ноги Філі Ко
ропу.

Якийсь час Короп сидів, 
сліпо дивлячись 
себе, безтямно переби
рав пальцями 
кільце руля. Потім стріп
нув розпатланою голо
вою, ніби струшуючи за
лишки кошмарного сну і, 
не дивлячись на скрючену 
постать Ростика Устимчу- 
ка, почав повільно вилази
ти з кабіни.

На дорозі уже зупинив
ся якийсь незнайомий ва
говоз, і водій, літній ЧОЛО
ВІК із стурбоваї-іим облич
чям, швидко простував 
назустріч:

— Що трапилось? — 
запитав він, — хоч факт 
самої події і так був, як 
на долоні.

Філя озирнувся на свій 
грузовик і, якесь кризо 
посміхаючись, від чого 
різкі зморшки на його об
личчі розповзлись по що
ках темними черв’ячками, 
глухо проговорив:

— Не бачиш?.. Аеарія... 
Чіпляючись руками за 

ріденькі стебла поруділо
го бур’яну, подерся на 
дорогу. Потім випрямив
ся і повільно пішов у бік 
села. Зробивши кілька 
кроків, ніби щось згадав
ши, він хрипло кинув 
здивованому водію ваго
воза:

— Слишиш, там у мене 
малий у кабіні... Подивись.

Вечір на узбіччі курної 
дороги розстрілював ос
танні промені липневого 
сонця. Темна тінь старої 
тополі маслянисто сгікала 
по зігнутому крилу кабі
ни. В повітрі пахло гаря
чою пилюкою і дурманя
чим запахом полину.

Розлилось пшеничне золото,
Заспівало на полях.
Хліборобські будні молодо 
Юнь завзяттям окрили. 
Рідний краю, колосисто 
Липень щедрий пасіупа.
Навіть ніч — і та зернисто 
Срібні зорі осина.

ІРИНА ДЯЧЕНКО.

Експромт
Пшеничний колос дозріва, 
Розпочинаються жнива.
Жнива — це крона і основа.
(Жнива — яке вагоме слово!)
У колоску — його вагомість,
У колоску — його відомість
У колоску його зважнілість
1 зрілий вік,
І вічна зрілість.
Жнива — у полі світлий гомін. 
Жнива. Не знають люди втоми. 
Пшеничний колос дозріва.
Ідуть жнива. Спішать жнива.

Леонід НАРОДОБИЙ.

Гроза
Ударив грім раптово, мов гармата. 
Упала блискавиця поміж трав,
І серцем зраненим солдата
Я стрепенувся, до вікна припав. 
Дзвінка, нагальна, щедра злива 
Об стежку билась, грала на льогу. 
А на городі соняшник щасливо 
Купав дощем чуприну золоту.
Не болісне очікування бою 
Мене палило в що чудову мить,
Я мокру шибку протирав рукою, 
Радів: земля врожаєм зашумить.

ІВАН 1САЄВ,

ДИСК-ЗАЛ

поперед

бугристе

к «Диск-зал» пропонує молодим жнива- 
и рям із своєї фонотеки пісню «Найди себе 
І друга». Сподіваємось, що вона вам сно- 
В долається, адже справжній друг потрі- 
! бон на всіх життєвих шляхах. Як співа 
а ється в пісні, світ «светлым нс станет 
“ и добрым не станет, если ты друга себе 

не найдешь».
Хай же з вами завжди буде поруч на

дійне плече друга і дзвінка сонячна піс
ня.

Найди себе
друга
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' Ужинок культармійців

І
 Щодня да пати по 3—4 

концерти перед трудівни
ками колгоспів «Дружба», 

імені ціевчеика та

шших в І Іовоукраїпсько- 
МУ районі, звичайно, важ- 

Ік\вато. Але кому легко па 
жнивах?

9СЬ чому програма агіт- 
[ поїзду Палацу культури 

іуен! Жовтня заводу 
* «рвана зірка» назнва- 
■'ізсь: «Хвала рукам, що 
Пихнуть хлібом».

.Якими щирими і друж
німи оплесками супровод-

жували жниварі виступи 
естрадного ансамблю
«Алегро» (керівник Віта
лій Вапняк), солістів Га
лини Козакової , Володи
мира Костапді (він же як 
художник допомагав опе
ративно оформляти «блис
кавки» і стіннівки). Тан
цювальний ансамбль «Ко
лос» представляло по
дружжя — Олександр і 
Тетяна Песчурппковп. Во
ни мали незмінний успіх, 
викопуючи українські та 
угорські танці.

Передували пашим кон
цертам цікаві лекції-бе- 
сіди па міжнародні геми, 
які читав Б. Я. Слуцьким. 
До речі, паш художник 
В. Костапді в цей час ма
лював портрети передо
виків жнив. їх ми дару
вали кращим хліборобам.

За тиждень поїздки 
агітпоїзда по району ми 
поставили понад 20 кон
цертів. Це — наш невели
кий творчий ужинок, який 
ми вклали в загальну 
справі' збирання врожаю.

Я. КРАСНОВСЬКИЙ, 
керівник агітпоїзда.

рассвет голубоїі, 
луже рябой —

это важко.
рядом с тобой.

Смотрит ли в окна
Хлещет пи дождик

по 
Эго нс важно, не так
Важно, чтоб кто то 

был
В добром, по сложном

гы мире живёшь,
К дня тебя СП не будет хорош — 
Светлым не станет

п> добрым не станет, 
Если ты друга себе пс найдешь. 
Лишь одиноким нс мил

белый свет — 
В этом и горя и счастья секрет, 
HttlMO проходит/ •

| - удача проходит. 
И одному не догнать со, иск 
Солнечным утром.

и в дождик, И В снег 
Нужен хотя бы одни человек, 
Кто понимает.

I тебя понимает.
Тог, кто тебе пс изменит вовек'.,

ч

У НАС
ЩЕ БІЛЬШЕ 
ДРУЗІВ...»
ФУТБОЛІСТИ «ДОБРУДЖІ» 
НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Шахтарі зустріли дорогих гостей — 
футболістів «Добруджі». Гості з Толбу- 
хіна ознайомились із містом, зустрілись 
з молодими робітниками і фізкультур
никами Олександрії. їх гаряче вітали на 
міському стадіоні. Тут відбувся футболь
ний матч між місцевим «Шахтарем» і 
«Добруджою».

З перших хвилин цієї напруженої гри 
атаки повели гості. І на 15-й хвилині Ні- 
кола Конанов послав м’яч у ворота 
«Шахтаря». Гол. Невдовзі Олександр 
Гринер встановив рівновагу. • Другий 
м'яч у ворота гостей забив Геннадій 
Белькавець. Далі гра проходила з пе
ремінним успіхом. Та добруджанці чіт
кіше завершували свої комбінації біля 
воріт «Шахтаря» і забили ще два м'яча 
— 3:2 на користь болгарських футбо
лістів.

Кращим гравцям команд — Петру Кі
рову та Миколі Попському — було вру
чено спеціальні призи міськкому ком
сомолу.

Олександрійці вітали «Добруджу». І 
після матчу тренер болгарської коман
ди Ж. Пансв радо сказав:

— Тепер на Кірозоградщині у нас ще 
більше друзів,

4 М. ТРУХАНОВ,
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».
м. Олександрія.

З ОЛІМПІЙСЬКИМ 
ЗАПАЛОМ

МОСКВА, 26 липня. (Спец. . кор. 
РАТАУ 1. Сайко, 10. ІОріс). Чотирнад
цять олімпійських видів спори склада
ють зараз мозаїку яскравого і барвис.о- 
го свята — фіналів VII літньої Спарта
кіади народів СРСР. Почавшись масо
ві.ми стартами за програмою комплексу 
П’Ю, вона залучила до своєї орбіти вже 
близько ста мільйонів чоловік, які пред
ставляють понад 200 тисяч колективів 
фізкультури — підприємств, усіапов, на
вчальних закладів, колгоспів, радгоспів, 
будов. Адже саме тут починався спор
тивний шлях нинішніх чемпіонів 'і ре
кордсменів Спартакіади. Відрадно, що 
володарями золотих нагород стають 
представники як великих, так і малих 
міст, вихованці провідних і поки ще ма
ло відомих тренерів. Наприклад, перемо
жець змагання у плаванні батерфляєм 
на 200 метрів Сергій Фссепко свої перші 
уроки дістав у шкільній секції Кривого 
Рога, а його товариш по команді Олек
сандр Сидоренко, який швидше всіх про
плив на спині стометрівку, — у ДСШ 
міста Ждапова

Поповнили колекцію своїх нагород і 
чемпіонки світу з академічного веслу
вання — жіноча «вісімка», укомплекто
вана в основному вихованками київсько- 
(о «Локомотива». Срібним призером 
стала четвірка парна з загребною Ніною 
Кушнір, як поступилася лише збірній 
СРСР. Інший паш екіпаж — двійка пар
на — завоював бронзові нагороди, а 
перемогли в ньому виді гості з Румунії.

Завершили командну боротьбу гім
насти. Збірна України програла тут ли
ше команді Російської Федерації і після 
довгої перерви завоювала срібні меда
лі. Сьогодні визначаться призери і се
ред жіночих команд. Тривають змаган
ня за нагороди серед легкоатлетів, 
стрільців, борців вільного стилю, боксе
рів, представників інших видів спорту. 
Запал па турнірах справді олімпійський 
— адже переможець Спартакіади паро
дії« СРСР «бронює» собі квиток на олім
піаду-80.

Попереду— 
фінальний турнір

Футбольна збірна України впевнено 
зайняла терше місце в третій поперед
ній підгрупі. У ссосму заключному матчі 
вона в чудовому стилі перемогла коман
ду РРФСР — 5:1. Три м’ячі забив Оне« 
Блохін і дьа — Віктор Колоіов.

Тепер українські футболісти відпраз- 
тяться до Москви на фінальний 
турнір, де в групі «А» їх суперниками 
будуть колективи Москви, Литви і Біло 
русії. У групі «Б» боротьбу поведуть 
спортсмени Грузії, Казахстане, Ленін 
града і РРФСР.

(РАТАУ).

Редактор М. УСПАЛЕНКО«

/
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ВТОРИННА СИРОВИНА — ПРОМИСЛОВОСТІ
та

за
то

І

(

МАКУЛАТУРА — ЦІННА мільйони збережених
дерев.ПРОМИСЛОВА СИРОВИНА

Керівники підприємств 
організацій, працівники 
водів і фабрик, піонери 
школярі, жителі Кіровограда 
та області!

Здавши вторинну сиро
вину, ви збільшите сировин
ні ресурси країни

ЗДАВАЙТЕ ЇХ ЗАГОТІВЕЛЬНИ
КАМ «УКРГОЛОВВТОРСИРОВИ- 

НИ» ЗА ГОТІВКУ ПО ЦІНАХ ПРЕЙ-

ГРОМАДЯНИ!
СКУРАНТА.

З ОДНІЄЇ ТОННИ МАКУЛАТУ

РИ" МОЖНА ЕИРОБИТИ 25000

НЕ ВИКИДАЙТЕ СТАРІ ГАЗЕТИ, 
БРОШУРИ, ЖУРНАЛИ, КНИЖКИ, 
ЗОШИТИ, ПАПІР!

УЧНІВСЬКИХ ЗОШИТІВ.

Працівники ЖЕКів, ЖКО, ЖЕСІВ.
Активніше включайтесь у збір вторинно» 

сировини бід населення!
Не допускайте знищення цінної сировини. 

Не допускайте, щоб вона потрапила на зва
лище.

Залучайте до заготівельних робіт нештат
них заготівельників (двірників, ліфтерів, пен
сіонерів).

Укладайте угоди на здачу вторинної сиро
вини із заготівельними організаціями «Втор- 
сировина».

До уваги працівників 
транспортних підпри
ємств!

ЗНОШЕНІ ШИНИ І 
КАМЕРИ Є ОСНОВНОЮ 
СИРОВИНОЮ ДЛЯ РЕ
ГЕНЕРАТОРНИХ ЗАВО
ДІ.

Одержаний з них ре
генератор поступає на 
виготовлення нових шин, 
що дозволяє економи
ти Еелику кількість на
турального каучука.

ЗДАВАЙТЕ ШИНИ І 
КАМЕРИ, ЯКІ НЕПРИ
ДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИС
ТАННЯ, У ЗАГОТІВЕЛЬ
НІ ОРГАНІЗАЦІЇ «УМР- 
ГОЛОВВТОРСИРОВИНИ».

ВТОРИННА СИРОВИНА — ЦЕ

ДОДАТКОВИЙ РЕЗЕРВ ПРОМИС

ЛОВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКОГО

РОБОЧУ СИЛУ.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, ТРАНСПОРТ

РАТИ НА МАТЕРІАЛИ, ПАЛИВО

ШАНОВНІ ГОСПОДАРКИ!
НЕ ВИКИДАЙТЕ НЕПОТРІБНІ СТАРІ 

ОДЯГ, БІЛИЗНУ, ПОСТІЛЬНІ РЕЧІ, ТРИ
КОТАЖНІ ВИРОБИ.

ЗДАВАЙТЕ ЗНОШЕНІ РЕЧІ ІЗ ШЕР
СТЯНИХ, НАПІВШЕРСТЯНИХ, ЛЛЯНИХ. 
БАВОВНЯНИХ ТКАНИН.

ПІСЛЯ ПЕРЕРОБКИ ОДНІЄЇ ТОННИ 
ВІДНОВЛЕНОЇ ШЕРСТІ З ДОДАВАННЯМ 
НАТУРАЛЬНО) МОЖНА ОДЕРЖАТИ:

ф 700 МЕТРІВ ШЕРСТЯНОЇ ТКАНИ
НИ,

• 90 ПАР ВАЛЯНОГО ВЗУТТЯ, 
ф 120 КІЛОГРАМІВ ТЕХНІЧНОЇ 

ПОВСТІ.

Це — додаткова сталь, 
залізо, прокат.

Це — нові верстати, 
трактори, автомашини.

ЗНАЧНО ДОПОМАГАЄ ВИКО

НАННЮ ПЛАНІВ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИ

РІЧКИ, ВІДЧУТНО ЗМЕНШУЄ ВИТ-

Побутовий 
металобрухт— 
сировина 
для доменних 
печей.

Система 
<< Головвтор 
сировина» 
не тільки
виплачує 
гроші 
за вторинну 
сировину, 
яка здається 
а й робить 
зустрічний 
продаж 
товарів

Товариші!
Збирайте і здавайте харчові кістки!
Пам’ятайте!
З однієї тонни місток можна одержа

ти:
ф 160 кілограмів сухого клею, 
4Б ^0 кілограмів технічного жиру.

500 кілограмів кісткового борошна.

бій скла — 
ГОТОВА СИРО
ВИНА для скля
них ЗАВОДІВ.

ОДНА ТОННА 
СИЛОВОЮ ЕКО
НОМИТЬ 300 КІ
ЛОГРАМІВ КАЛЬ
ЦИНОВАНОЇ со
ди.

підвищеного
попиту

По всіх питаннях, по
в'язаних із здачею ито- 
риініої сировини, звер
тайтеся безпосередньо у 
заготівельні організації 
«Вторснровииаі»:

м. Кіровоград, селище 
Сазонівка, тел. 3-01-77;

м.. Кіровоград, 
К. Лібинехта, 76;

м. Кіровоград 
Пролетарська, 76;

м. Кіровоград, 
Миколаївка, г.ар:. 
тури імені Крючкова.

пул.

пул.

Ново- 
парн куль-

Дніпропетровський 
міжобласний 
виробничо- 
заготівельний
трест
«Дніпропетроізсьи- 
вторсировмна».

кжз
—--------------------------------------------------

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

На украинском языке.

Газета 
ВИХОДИТЬ 
у вісторон 
четвер 
і суботу.
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