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ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ

Хвилиною мовчання вшанували радянські люди 9 травня 
світлу пам ять радянських воїнів, які віддали життя в боях за 
свободу і незалежність нашої соціалістичної Батьківщини,

З глибоким хвилюванням слухали і дивилися мільйони лю
дей передачу Всесоюзного рад:о і Центрального телебачення, 
присвячену світлій пам’яті полеглих у бороіьбі проти фашизму. 
В звуки траурної мелодії вплітаються слова: «Забуттл ье торк
неться героїв. У шелесті хлібної ниви, в гулі новобудов, у пе
реможних маршах великою свята — живуть їх голоси і триває 
в зміні поколінь їх життя Подвш бійців збереже історія».

19 година.. Настає урочиста хгнлипз мовчання. Замовкли 
псі радіостанції Радянського Союзу. На екранах телевізорів — 
Вічний вогонь слави, запалений н і моиїлі Невідомого солдата 
біля Кремлівської стіни.

Вічна слава героям!
{ТАРС).

ПАМ’ЯТАЄМО
Ранок нрилив червоні стяги. Урочисті марші
будили місто.! воно прокидалось — 
змолоділе. оновлене, щасливе.
Бо над землею квіт не мирне небо.

4 ' В/1ТО ПЕРЕМОГИ!. Па вулицях міста, всю- 
Юнаки та дівчата дп можна було зустріти 

міста першими шикува- посивілих ветеранів, груди 
^ЛКСЬ у КОЛОШІ І НШЛН ДО ЯКІ)Х сяяли золотом бойо- 

обслісків. Пшлп учасники П)1Х нагород. Надовго -за- 
иоходу «Шляхами слави пам’ятається молодим кі- 
батьків», переможці воєні- ровоградцям зустріч з вс- 
зовашіх спортивних ігор тсропахп ] 70-ї Танкової 
«Орля», «Зірниця», йшли Кіровоградської бригади, 
ті, хто опанував повний 3 командиром генерал-, 
курс початкової військової лейтенантом у відставці 
пі їготовки. щоб завтра М. ГІ Чуіііхіішм, які впрі-

КІРОВОГРАД. 9 
травня, День Пере
моги, на централь
ній вулиці міста.

Напередодні свя
та Перемоги в усіх 
школах Новоукра- 

їнки відбулися уро
ки мужності. До 
школярів прийшли 
ветерани війни. З 
Кіровограда в Но- 
воукраїнку приїхав 
Герой Радянського 
Союзу Г. В. Ба- 
лицьний.

На ф о т о: Г. В. 
ГАЛИЦЬКИЙ з ком

сомольцями Ново- 
українки.

Фото В. ВРАДІЯ.

стати воїном і продовжній 
славні традиції фронтови
ків.

Меморіальне кладови
ще. Тут, біля обеліска Не
відомому солдатові, де па
лає Вічний вогонь, молодь 
дала клятву на вірність 
Вітчизні, хвилиною мов
чання вшанувала пам’ять 
полеглих.

Увесь день йшли сюди 
кіровоградці — сини ве
теранів війни і їхні матері, 
йшли робітничі колективи. 
Вінки до обеліска Невідо
мому солдатові було по
кладено від Кіровоград
ського обкому і міськкому 
Компартії України, облви
конкому і міськвиконкому.

шили свято Перемоги ви
значити в місті, яке ВОШІ 
визволяли в січні 1944-го.

Тепло й урочисто вшано
вували фронтовиків у ко
лективі комбінату «Кіро- 
воградважбуд». Ветера
нам було вручено пам’ят
ні листп-поздоровлеїшя, 
цінні подарунки. Л піоне
ри обласного центру заві
тали в госпіталь інвалідів 
Великої Вітчизняної. Піс
ля святкового концерту 
воші вручили подарунки 
людям, які й досі гоять ра
ни війні)...

В парках і скверах Кіро
вограда до пізнього вечо
ра по припинялись парод-

пі гуляння, і разом з усі
ма весняним містом йшли 
вони, дорогі і прославлені 
ветерани, які захистили 
нашу землю від жорстоко
го ворога, які врятувати 
народи Європи від фа-
шизму.

♦ ♦ *

Радісно і щасливо від
значено свято Перемогн в 
усіх містах і селах області. 
У Красногірці Головапів- 
ського району урочиста 
маніфестація молоді від
булась біля пам'ятника іс- 
роям підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак». Сотні хліборо
бів, школярів відвідали 
музей бонової слави, у 
якому зібрані матеріали 
про подвиги Молодих пат
ріотів

І

Л юнаки та дівчата Сві і- 
ловодського, Пстрівського, 
Опуфріївського районів 
побували 9 травня па бе
регах Дніпра — там, де 
восени 1943 року радяп- 
сікі воїни трощили ворожі 
укріплення і розширювали 
плацдармі) для подальшо
го наступу.

Комсомольці Ульяновки 
зустрілись у день свя^а 
Перемоги з фронтовиками, 
які з визвольним)) боями 
дійшли до Берліна.

І крплплпсь над пашам 
степовим краєм червові 
знамена. Переможно. Сон
цесяйно. Як і тоді, у трав
ні 1945-го. І

КЛИЧЕ СПАРТАКІАДА
Шикуються шеренги тих, хто до

бився найвищих результатів, висіу- 
пгючи на змаганнях у колективах 
фізкультури, під час районних та об
ласних турнірів. І тепер — фінальні 
старти VII Спартакіади УРСР. Але це 
не значить, що поєдинків за спарта
кіадною програмою на місцях уже 
не слід проводити. В кращих низових 
иолснтиЕах знов і знов юнаки і дівча
та виходять на стадіони з девізом 
«Спартакіаді народів Країни Рад — 
найвищі висоти в масовості і майстер
ності!»

У Гайворонському районі, напри
клад, у ці дні прагнуть до того, щоб 
у змаганнях з ігрових видів спорту 
езяга участь якнайбільша кількість 
учнівської молоді. Тут часто практи
кують старти на призи героїв-земля
ків. А колектив фізкультури графіт- 
нкків Заеалля став прикладом того, 
як практично треба впроваджувати 
комплекс ГПО. Торій тут стали знач
ківцями понад 450 молодих робітни
ків, спортсменвми-розрядниками — 
417. ( ось у новому сезоні — проба 
сил і вимір у напрямі якості підготов
ки значківців. Підготовка і перепідго
товка. залікові старти. Є ще 87 юна
ків і дівчат, які мають право на те, 
щоб отримати золоті й срібні значки.

Зуміли заповнити всі «паузи» віль
ного від роботи часу на Світлосод- 
сьнсму заводі чистих металів, на Кі
ровоградському олійжирномбінаті. 
Найбільш досвідчені спортсмени до 
помагають початківцям. дбаючи про 
свою зміну.

У спартакіадному році розгорнути 
масовий рух молоді за будівництво 
спортивних споруд — тан вирішили 
комсомольські і фізкультурні праців
ники Ульяновського району. І гут уже 
половина колективів фізкультури має 
спортивні майданчики, цілі комплекси 
з гумово-бітумним покриттям. Вес
ною, влітку ударні загони завітають у 
шноли, тваринницькі й механізатор
ські містечна. Молодь обладнає май 
данчини у бригадах і відділках.

У такому руслі необхідно працюва
ти добровеличківцям. онуфріївцям, 
устинівцям, вільшанцям. Та поки іцо 
вони зайняли позицію тих, хто «на 
роздоріжжі», — з чого, мовляв, почи
нати і чим закінчувати?

Нещодавно на першогравневу де
монстрацію разом з усіма трудящи
ми вийшли фізкультурний«. У Кіро
вограді б перших шеренгах спорт
сменів були вихованці «Буревісника». 
Прапороносцями стали комсорг 
факультету фізвихоеання педінститу
ту Геннадіч Безпалко, відмінниці на
вмання, члени збірних команд облас
ті і республіканської ради «Буревіс
ника» /лайсіри спорту Олександра 
Солоха і Тетяна Осадчснко. За ними 
гердо крокували кандидат о 
олімпійську збірну країни майстер 
спорту СРСР Сергій Мезенцев, його 
товариші з колективу. Ось на ко
го треба рівнятись у спартакіадному 
році. Товаришу, може, ти ще не здо
був золотих нагород на великих тур
нірах Спартакіади, але у тебе с мо
лоде завзяття, с сисока ме-а. Тож не
хай кожен день цього ювілейного ро
ку стане для тебе днем високої на
пруги, яка неодмінно приведе до 
визначеної висоти.

ВИЗСїеЯИЕП»

У ці дні працює група представників Цент
рального Комітету ВЛКСМ, яка веде пошук 
документального і реліквійного матеріалу 
для фондів створюваного Центрального му
зею історії ВЛКСМ.

Керівник групи, кандидат історичних наук 
Вячеслав Миколайович Грехов розповідає 
про роботу, яку проводить Центральний Ко
мітет комсомолу по створенню музеїв ком
сомольської слави, зокрема, Центрального 
музею історії ВЛКСМ.

ДОТОРКНУТИСЯ
СЕРЦЕМ

£• ОМУ МІСТИЧНА пар- 
тія визначила одним 

із основних завдань ком
сомолу — виховання мо
лоді на славних револю
ційних, трудових і бойо
вих традиціях КПРС, ро
бітничого класу, всього 
радянського народу. Ці 
традиції створювалися ти
ми, хто завойовував і в 
жорстоких боях відстою
вав Радянську владу, хю 
створював соціалістичну 
економіку і передову куль
туру, хто в Кровопролит
ній боротьбі розгромив 
фашизм, хто відродив із 
руїн народне господарство.

«Ми сприймаємо мину
ле, — говорив Леонід Іл
ліч Брежнєв, — як панбл- 
гатший резервуар досвіду, 
як матеріал для роздумів, 
для критичного аналізу 
власних рішень і лій. Ми

на-
і

черпаємо із мішу лото 
снагу для теперішніх 
прийдешніх справ».

Музеї комсомольської 
слави — чудові вихователі 
вашої молоді у дусі пат
ріотизму, іпто.рпаціопаліз- 
му, дружби і миру. Сьо
годні «завчання полягає в 
тому, -- відзначалося на 
одному із засідань бюро 
ЦІ< ВЛКСМ, — щоб кож
ний комсомолець, піонер, 
кожен юнак і дівчина сер
цем доторкнулися до ге
роїчних сторінок великої 
історії, глибоко відчули 
що воші — спадкоємці ре
волюційних, бойових і тру
дових традицій Комуніс
тичної партії і радянсько 
го народу, що партія вру
чає їм естафету подаль
шого розквіту соціалісти’) 
))<ц Батьківщини».

Своїм народженням му- І 
зеї комсомольської слави 
зобов'язані істмолам — і 
спеціальним комісіям з іс- І 
торії молодіжного руху, І 
створеним у 1920 році. VI 
з’їзд комсомолу проголо
сив: молоде аокоління по- ' 
винно навчитися волоці ги 
зброєю більшовизму, пє- І 
рейнятн V старої гвардії її 
багатющий досвід.

У 1925 році їстмол при 
ЦК ВЛКСМ створив екс
позицію історії комсомолу 
в музеї Революції СРСР. 
Через шість років ЦК 
ВЛКСМ прийняв рішеннз: 
«Реорганізувати створю
ваний у Ленінграді музей 
історії молодіжного рево-І 
люиійного руху В’ Росії і 
иа Заході V Всесоюзний 
музей».

На Україні ініціаторами 
створення подібного му
зею стали комсомольці ки
ївської фабрики імені 
Смирнова-Ласточкіна Во
ші запропоиува ти приуро
чити відкриття Музею іс
торії комсомолу 20-річчю 
ВЛКСМ Київський міськ
ком ЛКСМУ підтримав що 
пропозицію Місцем музею 
мав стати будинок № 12 
по вулиці Спаській, V яко
му в 1918 ропі проходила 
перша міська конференція 
комсомолу

Створити музей пере
шкодила війна Нині на 
Україні ведеться підготов 
ча робота по створенню 
Чузею історії комсомолу 
республіки У проектуван
ні Будинку, пошуках до
кументів ІСТОРІІЧНП'Х Т’Г-

ІЗакінчення не 2-й стоо ).



, _ _____ Ъ стор

[Н О СВОїГІ суті складан
ні ця особистих комп
лексних планів — цс своє
рідна форма протезуван
ня росту соціального роз
витку молодої людніш. 
План — документ, що дає 
конкретне Уявлення про 
можливості комсомольця, 
його світогляд, моральні 
якості. Саме з такими ви
могами підходили ми до 
кожного учасника Ленін
ського заліку під час гро
мадсько -полі іичноі ате
стації.

Організація у нас порів
няно невелика — сімдесят 

‘дев’ять чоловік. Один од
ного знаємо давно. Тож 
розмові! була відверта і 
принципова. І якщо, ска
жімо, медсестра Галина 
Славинська не завжди 
доброякісно виконувала 
свої службові обов’язки, 
то їй довелося почути від 
товаришів чимало докір
ливих, але справедливих 
слів.

Комсомолка Лідія ГуРа 
іноді порушувала трудову 
дисципліну, не відвідували 
комсомольських зборів, 
запізнювалась на виробни
чі [іятихпклиіікк, погано 
готувалася до занять у но- 
літгуріку. Тож важко бу-

ЗОІДИ

ЖИВИХ .
«Я КОЧУ БУЇИ ТАКОЮ Ж, 

ЯК ГЕРОИ 2АШО1 КНИГИ 
ПАВКА КОРЧАПН», — ПИ
САНА МИКОЛІ ОСТРОЗ- 
СЬКОМУ МОСКОВСЬКА 
СТУДЕНТКА, БОЛГАРКА ЛІ-і 
ЛЯ КАРАСТОЯНОВА. А ТЕ- 9 
ПЕР, БЙЛЬШ ЯК ЧЕРЕЗ 35 
РОКІВ ПІСЛЯ ЗАГИБЕЛІ ВІД
ВАЖНОЇ ДОЧКИ БОЛГАРИ 
НА БІЛОРУСЬКІЙ ЗЕМЛІ, 
ТИСЯЧІ РАДЯНСЬКИХ ШКО
ЛЯРІВ, ЧИЇ ПІОНЕРСЬКІ 
ДРУЖИНИ НОСЯТЬ її їм я, 
УРОЧИСТО ЗАЯВЛЯЮІЬ: 
«ХОЧЕМО БУТИ ТАКИМИ Ж, 
ЯК ТИ, ЛіЛЯ!»>

Пам'яті героїні присвяче
на поїздка по нашій країні 
делегації Будинку піонерів 
імені Ліні карасгоянової з 
її рідного міста Ло/ла. Пер
ша зустріч юних карасгоя- 
новців з радянськими ро
весниками відбулась 4 трав
ня у Київській середній 
школі № 175, колектив якої 
є членом Товариства радян
сько-болгарської дружби. У 
зустрічі також взяли участь 
юнаки і дівчата з Київсько
го технічного училища № 12, 
де створено музей радян
сько-болгарської дружби, 
робітниці бригади імені Сі
лі Карастоянової з трико
тажної фабрики «Киянка», 
представники клубів інтер
національної дружби, піо
нерських дружин, загонів 
червоних слідопитів з Жи
томира, Львова, 
І а інших міст.

Ліля воювала 
партизанського 
яким командував 
рой 
О. Ф. Федоров.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 11 травня 1979 року, —
АТЕЇЗМ

ло сказати Ліді щось у 
своє виправдання.

Дехто з комсомольців 
зривав репс піці і хору, 
стояв осторонь громад
ського життя колективу. 
Все це дістало принципо
ву оцінку під час атеста
ції.

слухачів комсомольського 
політгуртка. Ми стали 
приділяти більше уваг и 
дозвіллю молоді. Тринад
цять комсомолок лікарні 
увійшли до складу агіт
бригади «Пульс». Сподоба
лися усім виставки кулі-

Ж Т Т4! ї І ЛЕНІНСЬКИЙУРОКИ
АТЕСТАЦІЇ

Комітет комсомолу, ч ІЄ
НИ атестаційпої комісії де
тально проаналізували за
уваження, побажання, що 
їх висловили спілчани на 
загальних комсомольських 
зборах, коли підбивались 
підсумки другого етапу 
Ленінською заліку.

Нині комітет комсомолу' 
контролює, як вказані не
долік« ліквідуються. Вже 
сьогодні можна сказати, 
що змінилося на краще 
ставлення до роботи у Га
лини Славписької, Лідії 
Гури. Зросла активність

нарйих виробів, рукоділля 
нашої молоді. Стали ціка
вішими вечори відпочинку. 
Особливо пам'ятними були 
зустрічі з ветеранами він
ки Л. О. Кучеренко, Є. В. 
Бойко, Г. Я. Маслюковпм, 
М. С. Маслюковою, Р. С. 
Пелих.

Активізував свою робо
ту і «Комсомольський про
жектор». Тетяна Заржез- 
ська, Тетяна Качшіська, 
Ольга Ротпнк, -.Галина 
Шевченко оперативно ви
пускають стіннівки, при
свячені різним подіям 
у колективі.

Під час громадсько-по
літичної атестації йшлося 
і про те, що не всі комсо
мольці мають доручення. 
Тепер коміїег комсомолу 
уважно слідкує, щоб у 
громадському житті орга
нізації брав участь кожен. 
Хто не має постійних до
ручень, того не забувають 
при розподілі тимчасових. 
Щопонеділка, наприклад, 
проводять нолітішрормадц 
агітатори Валентин Лфен- 
ко, Аидрін Коротич, Надої 
Ковальова, Ольга Ротник. 
Беруть участь в організа
ції вечорів Рая Крисанова, 
Валя Федорук, Люда 
Гладка. Відповідає за збір 
членських внесків Вален
тина Іванець, організову
ють спортивну роботу Во
лодимир Бружко і Людми
ла Калінша. Словом, нраї 
немо, щоб кожен комсомо
лець брав активну' участь 
у житті колективу, і це 
дає відчутні результати. 
Ми стали дружнішими, 
згуртованідшми. 'і акимн 
були х уроки Ленінською 
залік V.

’ Я. КРАМАРЕНКО, 
медсестра, заступннн 
секретаря комсомоль
ської організації Ком- 
паміївської районної 
лікарні.
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Комсомольсько-Молодіжна бригада імені :>0 річчя сі’сн. яку очолює Сергій 
Іщенко, одна з кращих на Олександрійському електромеханічному заводі. Молоді 
слюсарі-інструментальники зобов’язались на честь ювілею комсомолу України 
щодня виконувати змінні завдання на 110 — 120 процентів і слова свого дотримують.

На знімну: (зліва направо): Анатолій ВОЛОШИН, Сергій ісцьпки, Воло
димир ХУДЕНКО, Олександр ДРУШИНІН.

Фото І. КОРЗУНА.

ПІСЛЯЛ
ВИБЇНП^/

«І це зовсім
пору Ч'„»

Чернігова

Під таким заголовком 
нашій газеті за 17 березня 
цього року був надрукова
ний критичний матеріал, у 
якому йшлося про недолі
ки в роботі комітету ком-

У

со молу колгоспу «Росія» 
Голова нівськоїо району, 
зокрема, в організації со
ціалістичного змагання се
ред молодих трудівників 
села. Не дбав комітет про 
його гласність, не впро
ваджував передових форм 
і методів роботи серед мо
лоді.

Як повідомив редакцію 
секретар партійної органі
зації колгоспу М. Леух, 
організаторська робота 
комітету послабилась че
рез тимчасову відсугіпс іь 
секретаря. Звіт про робот) 
комітету комсомолу було 
заслухано на партійних 
зборах господарства. Сск-

рстаря комітету О. Лагоду 
та його заступника А. Па
ливоду було попереджено, 
їм вказано на помилки га 
упущення в робо і і. Кому
ністи порадили спілчанам, 
як їх усунути, активізува
ти роботу з юнаками и 
діачагам и.

Разом з тим на зборах 
відзначено, що працівники 
апарату райкому комсомо
лу мало бувають у госпо
дарстві, їх практична до
помога первшішім комсо
мольським організаціям 
незначна.

З райкому комсомолу 
відповіді на цей матеріал 
так і не надійшло.

ІУДАЇЗМ
СЛУЖБІ

Газети світу 
говорюють становище, яке 
склалося на Близькому 
Сході після підписання у 
Вашінгтоні ганебного ан- 
тиарабського єгипетсько- 
ізраїльського договору 
про «мир». Офіційний Ка
їр поряд з • їель-Авівом 
віднині виступає а ропі 
жандарма, який охороняє 
інтереси американського 
імперіалізму з цьому ра
йоні нашої планети.

Реакційні кола Сполуче
них Штатів уже понад де
сять років підтримують 
агресивну політику Ізраї
лю проти арабських наро
дів. І в основі цієї політи
ки лежить вчення сучас
ного іудаїзму про «Рого- 
обраність» єврейського 
народу, про землю «обіто- 
вану» — Палестину, про 
«законне» право ізраїль
тян на окупацію, грабіж і 

" вбивства палестинських 
арабів.

Посилаючись на свою 
священну книгу, представ
ники іудейського духовен
ства постійно втокмачу
ють в голови віруючих 
«істину» про те, що бог 
Ягве, моаляв, віддав своє
му «обраному»» народові 
на вічне користування 
землю ханВанську, запові
дав Аврааму землі 
«Єгипте (Ніл) до 
Евфрат».

Це місце священної
ги взяли на озброєння ре
акційні сили Ізраїлю, які 
вирішили привести у від
повідність «божии завіт» і 
розпочали агресизні вій
ськові дн проти арабських 
народів. Ця ганебна війна 
супроводжується масови
ми вбивствами, руйнуван
ням, 
арабської
окупованих 
глузуванням і 
ням дорогих арабам ду
ховних і моральних цін
ностей.

Подібні дії ізраїльтян 
знаходять своє виправдан
ня тією ж іудейською ре
лігією. Ідеологи будаїзму 
повчають віруючих євреїв 
ненавидіти людей іншої 
віри і навіть знищувати їх: 
«Коли призеде тебе гос
подь, бог твій, у землю, в 
яку ти йдеш, щоб ОВОЛОДІ
ТИ нею», то завойованих 
людей «піддай прокляттю, 
не вступай з ними в спіл
ку і не май милосердя 
над ними... Бо ти народ 
святий у господа, бога 
твого. Тебе обрав господь, 
бог твій, щоб ти був його 
власним народом із усіх 
народів, які є на землі».

Наведені слова святого

широко об-

о»

Е А К Ц І І
іерджуюіис^г 
прикладами, (

ВіД 
ріки

кни-

експроприацією 
власності на 

териюріях, 
осквернін-

письма підтверджую; 

як треба себе вести з під
кореними народами. їв», 
міфічний Ісус Навін, за
воювавши місто Ієрихон. 
наказав знищити не тільки 
чоловіків, але й жінок, ста
риків, дітей і навіть волів, 
овець та ослів. Те са/ле 
вчинив і пророк Давид, 
який після вбивства царя 
Саула сам став царем 
Ізраїлю.

Гірикриваючись релігій
ною ідеологією, ізраїль
ська вояччина чинить нов. 
криваві розправи над ара
бами, намагається узако
нити довічну окупацію ві
дібраних територій, а по 
неволені народи примуси
ти працювати на себе.

Уже наведені декілька 
прикладів із священний 
книг іудейської релігії — 
Тори і Талмуда — з циніч
ною відвертістю зачисля
ють євреїв у ранг люда* 
над людьми і цілком 
зуміло узаконюють ниніш
ню агресію Ізраїлю. Б<- 
окуповані території аразіз 
проі'олошуються землями 
«обітованими». На захоп 
лених арабських терито
ріях військові рабини ви
ховують рекрутів на біо- 
лійських міфах, посилаю
чись на них, як на найав
торитетніші докази «за
конності» ізраїльської зі - 
ресії, «З цього джерела 
Мойсей напився води», 
«Хербон (арабське місто/ 
був, є і буде частиною Із
раїлю. Гам був коронова
ний цар Давид», «На цьо
му місці цар, Давид пере 
міг філістимлян» — так» 
аргументи наводяться для 
того, щоб отруїти свідо
мість ізраїльської молод: 
і зробити з неї гарматне 
м'ясо, створити армію, яка 
б слухняно виконувала на
кази міжнародної реакції

ізраїльські верхово.^ 
перед усім світом викри 
ли себе як люті вороги 
миру між народами, як 
послідовники гітлерівськ а- 
го расизму, і фашистсько
го мракобісся. І вони не 
приховують того, ЩО в 
осноаі їх людиноненавис
ницьких теорій лежить 
іудаїзм, одне із найстаро- 
давніших релігій.

Цей приклад є ще од 
ним незаперечним свід
ченням тої о, що релігія, в 
якій би формі вона; не ви
ступала, служить світовій 
реакції.

П. РЯБОЙ, 
лектор товариства 
«Знання».

у складі 
з'єднання, 
двічі Ге- 

Радянського Союзу
З хвилю

ванням слухали присутні 
Його розповідь про суворі 
будні народник месників, 
про то, як кореспондент 
«Комсомольской правдьщ 
Карасгоянова, крім виконан
ня в тилу ворога нелегких 
журналістських обов'язків, 
пізнавала азбуку партизан
ської боротьби, ходила на 
бонові завдання, у розвідку. 

Учасників зустрічі тепло 
вітав І анєральний консул 
НРБ у Києві Недялко Мин
ков.

Після Києва болгарські 
піонери побувають у міс
цях, де жила і боролася по
лум’яна антифашистка: Го
телі, Брянську, Болотні, і за
вершать поїздку у Москві,.

Єї НАЗАРЕНКО, 
цор. РАТАУ.

І
>

ДОТОРКНУТИСЯ СЕРЦЕМ ирогес, це увічнений 
виг Анатолія Мерзлова... 
у СЕ ЦЕ і відобразить 

майбутній музей. Але

под-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

ліквій, записах спогадів 
ветеранів партії і комсо
молу беруть участь усі об
ласні і районні комсомоль
ські організації. Повий 
музей стане науковим і 
методичним центром ви
вчення і розробки проблем 
комуністичного 
підростаючого 
на героїчних 
Комуністичної партії, Ле
нінського комсомолу.

Нещодавно започаткова
но ще один музей комсо
мольської слави біля міс
та Трипілля.

А загалом у нашій краї
ні нині нараховується 
близько 50 музеїв комссі-

вихованім 
покоління 
традиціях

і:

польської слави, 110 тнс'.ч 
музеїв, кімнат і куточків 
слави в школах, на заво
дах і фабриках, у колгос
пах і радгоспах.

У 1975 році ЦК ВЛКСМ 
прийняв постанову про 
підготовчу роботу по ство
ренню Централі ного му
зею ВЛКДМ. Уже діє спе
ціальна група, визначені 
основні напрямки її діяль
ності. У доповіді на XVіII 
з’їзді комсомолу перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов знову підкрес
лив, що «назріло питання 
створення Всесоюзного 
музею історії ВЛКСМ».

Група збирає, вивчає і 
пропагує історичні, рево
люційні і культурну ЦІІІ-

носі і радянського народу. 
Па сьогодні у фондах май
бутнього музею зберігає
ться близько ЗО тисяч оди
ниць документально ілю
строваного матеріалу і 45 
тисяч негативів. На цій 
основі створено більше 20 
пересувних і стаціонарних 
тематичних виставок, екс
понованих і в нашій краї
ні, і за рубежем.

історія комсомолу — це 
не тільки досвід боротьби 
і перемог, це ще і пам’ять 
про мільйони юних ленін
ців, котрі віддали своє 
життя за наше прийдешнє. 
Це збудовані натхненною 
працею міста, це залишки 
дота Олександра Матросо
ва, це відбудований Дні-

вирішення такого 
штабного завдання 
гає активної участі 
ставннків усіх поколінь. 
Тому, користуючись мож
ливістю, звертаємося з 
проханням до кожного ве
терана комсомолу і сьо
годнішнього комсомольця, 
до комітетів комсомолу і 
загонів червоних слідопи
тів подумати, чим воші 
можуть допомогти нам у 
створенні музею.

Цінність матимуть най
різноманітніші матеріали:

— документи в оригіна
лах і копіях, кінофотодо- 
кументи, комсомольські 
квитки різних років, наго- 
роджувальні документи, 
мандати, особисті речі і 
предмети праці, зразки

мас- 
вима- 
пред-

першої продукції КОМСО^І 
МОЛЬСЬКИХ об’єктів.

Нам цікаві також відо- І 
мості про місце знаход- 1 
женця цінних для музею 
документів і матеріалів, І 
ювілейні значки і медалі, 1 
друковані видання, книги, 1 
плакати, буклети, бібліо- І 
графічні покажчики літе- | 
ратури, в яких подаю
ться ВІДОМОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ Ж 
ВЛКСМ у різні роки.

Від вас, ветерани партії І 
і комсомолу, від вас, юні 1 
слідопити, комсомольські 1 
активісти, діячі науки і 1 
культури, від вас юнакр і 
дівчата, залежить наблп-^ЛЗ 
жепня дня цароджегг-^| 
ня Центрального мтзею ’1 
влкем.

В ГРЕХОВ, 
завідуючий групок» 
створення Централь
ного музею ВЛКСМ.
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ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ?

ВСЕ

ПОДІЛЕНО
У приміщенні ДЮСШ 

облспорткомітету опущено 
прапор фінальних змагань 
з класичної боротьби за 
програмою VSI літньої 
Спартакіади УРСР. Чотири 
дні на кіровоградських ки
лимах представники двад
цяти чотирьох областей і 
міста Києва демонструва
ли езоє вміння.

Заслужений майстер 
спорту СРСР киянин Олек
сандр Колчинський не мав 
собі рівних серед тих, хто 
виступав у заговій катего
рії оільше 100 кілограмів. 
Кіровоградський нандидаг 
у майстри спорту Олек
сандр Ушаков у цій вазі 
стаз сьомим. А майстер 
спорту міжнародного кла
су із Тернополя Анатолій 

< іМіхєєа був найсильнішим 
£ серед атлетів загою до 10U 
* кілограмів. Наш земляк 

майстер спорту Геннадій 
беспалько таж на сьомім 
сходинці. Чемпіонські ти
тули дісталися киянину 
Сергію Павлову (вага до 96 
кілограмів),- терноп-.льцю 
Анатолію Лосьозу (до 74 кі
лограмів) і Олексію Они- 
щенку із Ворошиловграда 
(до 8z нілограмів).

У командному заліну 
найбільшу кількість очок 
(277) набрали спортсмени 
перш-j-o колективу м. Киє
ва, другим призером стаз 
колектив Тернопільщини — 
250 очо.ч. Диплом третього 
ступеню одержали запо
ріжці — 178 очок. Спорт
смени Кірозоградщини зай
няли дев'яте місце.

ЖМ ЮЛІЇ

ЮНІОРИ
■ОДАЮТЬ

ІРИВШ
Традиційний матч 

ц:» юнацьких команд 
донського Союзу і Федера
тивної Республіки Німеччи
ни відбувся в п'лтдесптч- 
метровому басейні Ценг- 

ї. пального стадіону імені 
” Ленінського комсомолу 

мйста-героя Тули. Матч за- 
кінчився перемогою радян
ських спортсменів — 211: 
1УЗ. Ваіомий віїесок у це 
даеягмеїиіл зробила вихо
ванка тренера А. І. Котен
ка із Світл оводе ької ради 
«Авангарду» Юлія Криь- 
чак. її піп вона — учениця 
спортивної школи-інтерна- 
ту ОЛІМПІ Некого резерву 
міста Ленінграда. Наша 
землячка порадувала від 
мінними секундами на го
лубих доріжках. У комп
лексному плаванні на 200 
метрів вона фінішувала і 
першою. її час на цій ди- І 
станції — 2 хвилини 28,20 І 
секунди, що вище норм і- І 
тиву майстра спорту СРСГ”, І 
який дорівнює 2 хвилинам | 
35 секундам.

3. ША5АЛ!Н.

ВОЛЕЙБОЛ

НАДІЇ
Тривають поединки X 

спартакіади Кірозоградщи- 
нн серед вихованців дитя
чо-юнацьких спортивних 
шкіл.

У Світлозодсьну за чем
піонські медалі боролись 
дівчата старшого шкільно
го віку. Вихованки трене
ра- 8. Кулішкіна (м. Світло- 
зодсьн) зиграли всі зустрі
чі. Значно підвищили рі
вень гри волейболістки 
Олександрівни (тренер 
ДЮСШ І. Березенко), вони 
ірограли лише один матч. 
Третім призером стала 
команда ДЮСШ м. Малої 
Зиски (тренер В. Мулен- 
нов), яка виграла вирі
шальну зустріч у олек
сандрійських спортсменок.

І. КАРАНІ, 
головним секретар 
змагань.

призером 
ДЮСШ м.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР» "5 стор.

У

Фото 3. ГРИБА.

запрогрз-
Збірна 

чемпіона-

МОТОКРОС

села

VII СПАРТАКІАДА УРСР

ПОПЕРЕДУ«КИПИТЬ»НАГОРОДИ
КОМСОМОЛУ

БОРОТЬБАЧЕМПІОНАМ

» •. »

З, Вчителько МОЯ...

З ПОЧЕРКОМ 
МАЙСТРІВ
ТРАСА ВЕРБОВОЇ ЛОЗИ. ТУТ БУЛО 

ДАНО СТАРТ МОТОКРОСУ, ПРИСВЯ
ЧЕНОМУ 60-РіЧЧЮ ЛКСМУ.

Першими мірялися силами мотоцик
лісти па гоночних машинах класу 125 
кубічних сантиметрів. Суддя-іпформа- 
тор одразу назвав ім’я Олександр пі
ци, представника команди фабрики 
діаграмних паперів, майстра спорту 
СРСР Олега Флорміського, який стрім
ко вирвався вперед. Високу майстер
ність показав і член цієї команди Ана
толій Колмогоров. Вміло вела мото
цикл кіровоградка Надія Тсрсщенцо.

Ще гостріша боротьба за призові 
місця розгорнулась серед юіициків па 
мотоциклах класу 250 кубічних санти
метрів. Тут найкраще виступив пред
ставник команди Кіровоградської авто- 
школи Василь Бородай. Висока май
стерність, велика швидкість ного мого-

цикле па трасі принесли 
призеру першості Украї
ни з мотокросу комсо
мольцю Василю Бородаю 
заслужену перемогу 
усіх трьох заїздах.

командному заліку перемогли 
представники фабрики діаграмних па
перів Друге місце зайняла команда Кі
ровоградської автошколи, третє — 
спортсмени Комнашївського спортив
ною клубу.

Серед чоловіків у класі мотоциклів 
125 кубічних сантиметрів переможцем 
став Олег Флоринський, друге місце ви
боров Анатолій Колмогоров третє місце 
присуджено Сергію Сиісаренку — пра
цівнику друкарні з Компаніївки.

. У класі мотоциклів 250 кубічних сан
тиметрів «золото» мав Василь Бородай, 
друге місце виборов Віктор Кузькіи з 
Олександрії, трете — Олександр Кос- 
тнря з Компаніївки.

Є. ХАЛАБЕРДА. 
керівник корпункту «Молодого 
комунара».

м. Олександрія

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА

КНОПЦІ д. кают
з нашого

УРИВКИ

З ПОВІСТії

(Продовження. Початок у «Молодому комунарі» 
за 1, 9 травня ц. р.(.

І

За даі години до по
чатку уроків вони зби
раються на шкільному 
стадіоні. Після розмин
ки—одразу 
мозані впрааи. 
готується до 
ту району.

На фото: 
легкоатлети 
ської середньої школи 
Кіровоградського ра
йону на тренуванні. 
Вгорі — чемпіони шко
ли з бага.оборстза ГПО 
Геннадій Нечипуренко 
та Сергій Максютін.

внизу
Сазоніа-

/ X-

. Sv-

Чемпіони світу і Євро
пи — хокеїсти і тренери 
Збірної СРСР 7 травня Оу
ли прийняті в Центрально
му Комітеті комсомолу. Пе
реможців привітав секре
тар ЦК ВЛКСМ Д. Охромій, 
прослаалена льотчиця, Ге
рой Радянського Союзу 
ГЛ. Чгчньооа, льотчин-кре- 
м.онавт СРСР, Герой Радян
ського Союзу В. Жолобов.

Від імені чемпіонів ви
ступили старший тренер 
команди В. Тихонов, каш
тан збірної СРСР В. Михаи
лов, комсорг команди, член 
ЦК ВЛКСМ В. Третяк.

Рішенням бюро ЦК 
ВЛКСМ В. Харламов і Г. Чи
танное нагороджені Почес
ним Знаком ЦК ВЛКСМ. 
Знака ЦК ВЛКСМ «Спортив
на доблесть» та інших ком 
сомольських нагород удо 
стосні решта хокеїстів 
збірної, тренери, лікарі 
масажисти.

Загін заслужених май
стрів спорту з хокею по
повнився: ці почесні спор
тивні звання присвоєно 
чемпіонам світу і Європи 
С. бабінозу, С. Макарову 
т« В. Мишніну.

(ТАРС).

ВОДА
В БАСЕЙНІ

НАПРУЖЕНА

ЖДАНОВ, Донецької 
області, 5 травня. (Кор. 
РАТАУ Ю. ЮР1С). Трел
лю суддівського свистка і 
першими оплесками гляда
чів сповістив про свій по
чаток фінальний турнір 
майстрів водного поло. В 
боротьбу вступили два
надцять збірних з облас
тей і дві команди Києва. 
Спочатку воші мають «з’я- 
сувагп стосунки» в чоти
рьох підгрупах, по яких 
колективи розвів жеребок. 
А потім переможці попе
редніх змагань в одне ко
ло розіграють основні на
городи.

А поки що в протоколи 
внесено результати пер
ших матчів: Вінницька — 
Івано-Франківська облас
ті — 7:11, Одеська — Хар
ківська — 6:9, Київ-1 — 
Миколаївська область — 
16:3, Чернігівська — За
карпатська області — 0:26, 
Кримська — Львівська — 
2:8, Донецька область — 
Київ-2 ^-9:4. • '

ОДЕСА, 5 
(Кор. РАТАУ 
НИСКО). Тут 
турнір з волейболу се
ред жіночих команд. 
Він обіцяє бути напру
женим, цікавим. Після 
попередніх зустрічей 16 
найсильніших колекти
вів вийдуть у півфінал, 
де визначаться учасни
ки боротьби за золоті 
медалі. Причому в пів
фіналі враховуються 
результати ногдинків 
у підгрупах.

Турнір відкрився зу
стріччю збірної Пол
тавської області з дру
гою командою Києва. 
Впевнено лідируючи, 
полтавчанки виграли 
матч з рахунком 3:0. 
Серед переможців пер
шого дня 
посланці 
Одеської, 
областей.

травня.
В. ДЕ*

почався

змагапь — 
’ Кримської, 
Херсонської

Марія Іванівна Мошнягун однією з перших попро
сила у райкомі комсомолу направити її на фронт.,. 
І зазнала невдачі. «У комсомольського секретаря 
школи, — сказали їй, — дуже багато справ і з дале
кому тилу».

Вона й сама а цьому ейоро переконалася.
Завирувало неспоніине життя того воєнного літа., 

Молода вчителька виступала на мітингах, була бійцем ! 
винищувального батальйону, допомагала створювати ■ 
загони народного ополчення. Ходила з комсомольця-І 
ми відшукувати збитих німецьких льотчиків, охоро-. 
нила громадські будівлі від диверсантів, водила учнів ' 
збирати нолоски, допомагала евакуювати на схід кол
госпне добро.

Коли фронтова канонада наближалась до її рідних 
степів, Марію несподівано викликали до райкому' 
партії. Ляше так. зона зрозуміла справжню причину ' 
відмови послати її на фронт і глибоко відчула, на
скільки тяжкою і виснажлизою буде ця проклята вій
на! Там же, з райкомі, Марії повідомили, що в майбут
ній боротьбі у ьерожому тилу вона буде зз язкозою 
підпільного райкому партії.

І були перші, ризиноаані кроки з її новому житті. 
Перші розклеєні по Підлісному листівки, перше до
ставлене партизанами Нерубаїьського лісу розпоряд
ження, нарешті — перша зустріч із секретарем під
пільного обкому партії.

Потім — ота пам’ятна зустріч зі своїми колишніми 
учнями — Федею Шепелем, Ізаном Конозаленком, 
Іваном І-Орченком та Яшею Матвієнком. Далі буз збір 
стратегічної інформації, донесення про зидачу геста
півцям імен комуністів Домахою Унгул, справедливий 
вирок підлій зрадниці...

Споігд про хлопців особливо теплиз її чуле, спов
нене любові до людей серце. Пробираючись манівцем, 
Марія Іванівна обережно вдивлялася у зечірні сутін
ки, з темну далечінь Плоского лісу переконавшись, 
що звідти нічого не загрожує, зона в думках^знову 
поверталась до них, до своїх юних помічників. Замила 
перед собою їхні довірливі, такі юні обдиччя, запитли
ві погляди, благальну зацікавленість.

За лісом віднрі-.р.ся шилоний польовий шлях, глухо 
загули телефонні дроти. З виключеними фарами про
йшла німецька автомашина, вчителька-партизанка 
перечекала трохи, обдивилась наакруги й шзидко 
шугнула в густі соняшники.

На вулиці тихо, журливо. У завішених зікнах хат 
блимали хиткі вогники кіптявих каганців; десь да
леко зазивав одинокий собака. Марія Ізаніана звично 
зігнулась біля свого двору, хотіла непомітно його 
перейти, постукати в шибку причілкового вікна. Ще 
раз глянула доакруг і біля кучерявого клена навпро
ти хати побачила статечну людську постать.

«Стежать! Знову стежать...» Застукотіла кров у 
енронях, тривожно задзвеніло в голові.

Мовчки постояла з темряві, а коли пбч.тать зникла — 
постукала у шибку. Не увійшла, а вбігла повз здиво
вану матір, хутно прилягла на ліжко. 8 голові — рій 
різних думок все згадувала, виважувала. «Неаже 
запідозрили? Може, з чомусь припустилась помил
ки, проявила необережність? А, може, хтось з пїдтіс- 
ненців побачив у селі і доніс поліції? Але ж ні! прім 
хлопціз, її ніхто не бачив...» ч

Про все це розповіла секретареві підпільного рай
кому партії. Марії на деякий час заборонили виходи
ти з Єлисазетградки. і зона . сумлінно виконувала на
каз. Разом з іншими ходила на роботу в «громадський 
дзір», а пізньої осені допомагала магері по господар
ству. М’яла зимечені коноплі, куделила і пряла пря
жу, сідала за ткацький верстат, шкодувала, що так 
безслідно зникла для хлопців, давно не зустрічалася 
з підпільниками.

У лютому 1942 року її все ж послали до партиза
нів — на зв’язок з Довженком. .Треба було передати 
розпорядження райкому партії і заодно переправити 
командирові загону набої пістолетних патронів.

Лізньсго зечора, провалюючись у глибокі снігові 
кучугури, добиралась до Плосиаго лісу. Стомлена да
леким і важким шляхом, Марія ледве переставляла 
ноги у задубілих чоботях, міцно тримаючи 

два здорова ні-поліцаї.
— Куди проти ночі самітньо? — єхидно 

один.
Хотіла непомітно відкинути вузлик. Та поліцай по

мітив, присвітив ліхтариком.
— Патрончики носиш!..
...У Єлизаветграцкізській в’язниці її довго допиту

вали: «Хго тебе послав? Куди несла? Назози своїх 
спільників?» А відповідь була одна: «Не скажу!»

Не допомогли ні запевнення катів про збереження 
життя, ні обіцянка про грошову винагороду за вида
чу імен партизанів. Тоді розлючені гестапівці вдалися 
до нелюдських катувань. Марію Іванівну били гумо
вою палицею по голові, кололи голками під нігті, під
вішували за волосся до стелі. Вчителька-номсомолка 
з гідністю перенесла усі тортури, не видала своїх бо
йових побратимі в-підпільнннів.

Коли наставали хвилини перепочинну між катуван
нями і дівчина поверталась до свідомості, вона згаду 
сала друзіз по підпіллю свою рідну матір. «Ьудота 
спокійні, товариші! Поки б'ється моє серце я буду бо 
ротмея з зорогом. Умру, але нічого не скажу катам 
проклятим... Пробач, мамо! Пробач, дорогенька! Не 
встигла не лише привезти тобі няньчити онуків, а на
віть нікого по-справжньому покохати!..»

Вчительці-патрютці повикручували руки, порізали 
груди, викололи очі. Коли втрачала свідомість, давали 
уколи й знову грізно питали; «Скажеш?».

— Прокляття вам!...
Це були останні слоза Марії Іванівни Мошнягун.
Про мужню смерть своєї вчительни піонери довіда

лись через кілька тижнів. Поліцай Петро Матвієнно 
якраз був у райцентрі й бачив усе своїми очима. Роз 
повіз про це бандюгам-головоргзам. від хати до хат.и, 
доповзла ця страшна звістка й до Точозиці

(Далі буде) 7

а руках 
невеликий "вузлик. Раптом з-за темного куща виишли

запитав

Редактор М.' УСПАЛЕНКО,
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активну 
проведенні 
книги, не-

ІІ травня 1979 року

ДОБРОВОЛЬЦІ!

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. '16.

розповсюджу в а- 
чів квитків,

монтувань н и к і в 
сцени.

артистів (чолові
ків),

Тим, хто прибув за комсомольськи
ми путівками, надаються впорядковані 
гуртожитки, оплачується вартість про
їзду й надається безплатна допомога у 
розмірі 106 карбованців.

Оплата праці на будівництві
— відрядна, відрядно-преміаль
на та погодинна. Крім того, на 
суму заробітку нараховується 
від 15 до 70 процентів поясного 
коефіцієнта і на тарифну ставку
— від ЗО до 40 процентів над
бавки за пересувний характер 
роботи.

У середньому загальний заробіток 
на будівництві залізниці складає до 
450 карбованців у залежності від спе
ціальності.

На будівництво направляються юна
ки і дівчата віком не молодше 18 ро
ків, які за станом здоров’я можуть 
працювати в умовах, рівних з умовами 
Крайньої Півночі.

За всіма питаннями треба звертатися 
у міськкоми, райкоми та обком комсо
молу.

Зам. 59. ,

ОБЛАСНИЙ ТЕАТР
ЛЯЛЬОК

ЗАПРОШУЄ
НА ПОСТІЙНУ

РОБОТУ

Трудящі Нірсво- 
градщини!

З 15 квітня по 15 
травня 1979 року про-

місячник політичної літератури
ходить місячник про
паганди і розповсюд
ження суспільно-полі
тичної літератури та 
політичного плаката, 
присвячений Першо
травню і Дню Пере
моги.

Під час місячника в 
книгарнях споживчої 
кооперації, у книго
нош і громадських 
розповсюджу в а ч і в

можна придбати не
обхідні книги.

Комсомольці І МО
ЛОДЬ, піонери і шко
лярі!

Беріть 
участь у 
місячника 
сіть у маси твори кла
сиків Маркси зму-ле- 
нінізму, /латеріали 
ХХУ з'їзду КПРС,

дання, які розкрива
ють історичні досяг
нення радянського на
роду в усіх галузях 
економіки, науки, тех
ніки і літератури!

Шановні товариші!
Відвідуйте книжкові 

магазини і кіоски спо
живчої кооперації, ку
пуйте необхідні вам 
книги!

КАРАМЕЛЬ
солодощі, котрі до душі і дітям, і дорослим Назви 

карамелі — «Слива», «Абрикос», «Яблуко» — говорять 
про начинку — повидло з відповідних фруктів. «Де
сертна» начинена яблучним пюре з додаванням ГО 
мової есенції.

РІЗНОМАНІТНУ КАРАМЕЛЬ ПРОПОНУЮТЬ 
ЗИНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ.

МАГ А-

Побутовий кондиціонер БК- 
1500 — не прилад, іцо забезпе
чує приміщення чистим, прохо
лодним повітрям у будь-яку 
спеку.

Встановлюють БК-15С0 у ві
конній рамі, отже, електрокоп-
диціопер зовсім не займає міс
ця п приміщенні. Працює при
лад безшумно. Здатний знизи
ти температуру в закритому 
приміщенні на 8—12 градусів. 
Видаляє з повітря пил та зайву 
вологу.Купивши кондиціонер. за
просіть майстра ательє, він 
швидко і вправно встановить 
прилад.

ПРОДАЮТЬСЯ ЕЛЕК- 
ТРОКОНДИЦІОНЕРИ БК- 
1500 У МАГАЗИНАХ «ТЕХ
НІКА» СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ КіРОВОГРАД- 
ЩИНИ.

На вас чекає Всесоюзна удар
на комсомольська будова по 
спорудженню залізничної лінії 
Тюмень —Сургут— Нижньовар- 
тівськ—Сургут—Уренгой.

Юнаки і дівчата! Батьківщині, наро
ду потрібні залізничні шляхи, які спо
лучають головні нафтові й газові родо
вища з головними підприємствами 
країни.

У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ БУДІВНИЦТВУ ПО
ТРІБНІ РОБІТНИКИ ТАКИХ БУДІВЕЛЬ
НИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: МУЛЯРИ, 
ТЕСЛЯРІ, ШТУКАТУРИ МАЛЯРИ, ПЛИТ- 
КОВИКИ-ОБЛИЦЮВАЛЬНИКИ, АРМА
ТУРНИКИ, МОНТЕРИ ШЛЯХІВ, ЕЛЕК
ТРОЗВАРНИКИ, СЛЮСАРІ-ТРУБОУКЛА- 
ДАЛЬНИКИ, МІШИНІСТИ АВТОКРАНІВ, 
БУЛЬДОЗЕРИСТИ І МАШИНІСТИ ТРЕ- 
ЛЕВОЧНИХ ТРАКТОРІВ.

Особи, які не мають будівельних 
спеціальностей, направлятимуться у на
вчально-курсовий комбінат (м, Тю
мень), де можна набути одну з буді
вельних спеціальностей протягом 
трьох місяців.

Чи відоме еєм, що маргарин винайдено в пошу
ках ідеально* жирової суміші для приготуеан-ія 
здобного тіста?

Щоб печиво було крихким, торт — пиш
ним, спеціалгсти-кулінари і досвідчені гос
подині використовують саме маргарин.

Який? «Вершковий», «Молочний»..
Беоіть маргарин цих марок і для заправки круп’я

них та макаронних страв, для приготування бутер
бродів.

До оечі, якщо би використовуєте маргарин саме 
для бутербродів, купіть «Бутербродний» з приєм
ним кисломолочним ароматом.

Магазини споживчої кооперації пропону
ють маргарин різних марок до вашого 
столу.

ЯК УТРИМУВАТИ КРОЛІВ

Таке питання може виникнути у т<іх, хто бажає роз
водити г. домашньому господарстві цих корисних, 
невибагливих тварин.

Відповідь, докладну й кваліфіковану, можна дістати 
в добровільних товариствах кролівників. Тут же вам 
запропонують породистий молодняк. обладнання для 
кліток.

Шановні товариші
Розводьте кролів, продавайте лишки кролячого м’я

са -»з шнурки заготівельним організаціям споживчої 
кооперації!

організаціям споживчої

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА. 
УКООПТОРГРЕКЛАМА. .

Зам. *13.
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БЮРО ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ 
ОРГАНІЗОВУЄ 

ДЕСЯТИДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК

трудящих у пансіонаті м. Феодосії. Путівки 
чинні з 13 травня ц. р.

Наша адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Фрунзе, 8. Телефони: 7-15-23 і 7-02-61.

Бюро подорожей та екскурсій.
- Зам. 47.

Звертатися на ад
ресу: 316050, м. Кі
ровограді, вул. 
Карла Лібкнехта, З, 
театр ляльок. Теп. 
2-57-32.

ОБЛАСНА АВТОШКОЛА 
ДОБРОВІЛЬНОГО ТОВАРИСТВА 
«АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЬ УРСР» 
НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ 
НА КУРСИ ВОДІЇВ:

категорії «А» — мотоциклів,
категорії «В» — легкових автомобілів.
Особам, що закінчать курси, надається право робо

ти в автотранспортних підприємствах, у різних орга
нізаціях.

Строк навчання — 2 місяці.
Звергатися па адресу: м. Кіровоград, пул. Габдрах

манова, 3. Телефон 3-03-98.
У районах області звертатися до голів райкомів то

вариства «Автомотолюбитель УРСР*.

АДМІНІСТРАЦІЯ
Зам. 48.

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

На украинском языке.
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316050. МСП.
м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
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