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ПРОЛЕТАР» ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

«ШІСТДЕСЯТИРІЧЧЯ
МЕННА ПОДІЯ В ЖИТТІ РАДЯНСЬКО
ГО НАРОДУ, СВІДЧЕННЯ ТОРЖЕ
СТВА ЛЕНІНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ КПРС, ІСТОРИЧНИХ ДО
СЯГНЕНЬ СОЦІАЛІЗМУ. В ЦЮ СЛАВ
НУ РІЧНИЦЮ РАДЯНСЬКИЙ союз 
ПОСТАЄ ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ ЯК 
ДРУЖНА СІМ'Я РІВНОПРАВНИХ РЕС
ПУБЛІК. ЯКІ СПІЛЬНО БУДУЮТЬ КО
МУНІЗМ».

(З постанови ЦК КПРС «Про 60-у 
річницю утворення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік»).
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*> ДОПОВІДДЮ на засі- 
данні виступив перший 

секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик.

— В житті нашої країни є 
особливо дорогі й пам ятні 
події, які, ставши знаменни
ми ЕІхамн історії, впливають 
на долю людства, надихають 
і будуть надихати прийдешні 
покоління. Такою історич
ною подією після перемоги 
Великого Жовтня стало 
створення Союзу Радянсь- 

Соціалістичних Рес
публік, 60-річчя якого 
відзначає не тільки ра
дянський народ, а й соціа
лістичні країни, усе прогре
сивне людство, —сказав він.

Створений 60 років тому 
добровільний союз рівно
правних, вільних республік 
мав вирішальне значення в 
зміцненні завоювань рево
люції, створив сприятливі 
умови для будівництва со
ціалізму і комунізму в на
шій країні. Послідовно вті
люючи в життя ленінські 
принципи національної по
літики, Комуністична партія 
згуртувала всі нації і народ
ності в єдине інтернаціо
нальне братство, утвердила 
в їхніх стосунках довір’я і
взаємну допомогу.

Народи нашої багатона
ціональної Вітчизни зустрі-
чають 60-річчя
СРСР новими 
праці. Вони 
'■хвалили підсумки

Нового (1982 р.)
ЦК КПРС, 
справами доводять свою рі
шимість втілювати в життя

створення 
успіхами у 
одностайно 

лизтопа- 
Пленуму 

конкретними

його рішення. Вони повніс
тю підтримують внутрішню 
і зовнішню політику КПРС і 
Радянської держави.

У ці святкові дні з почут
тям особливої гордості ра
дянські люди відмічають, 
що під керівництвом Кому
ністичної партії їм пощасти
ло стати творцями багатона
ціональної держави — не
порушного Союзу РСР.

У створенні, зміцненні й
розвитку цього могутнього 
союзу рівноправних народів 
відіграли свою роль усі на
ції і народності нашої краї
ни, і насамперед, великий 
російський народ У братер
ському союзі славний шлях 
від перемоги соціалістичної 
революції до розвинутого 
соціалістичного суспільства 
пройціли і трудящі Радян
ської УкраДти. Ми гордимо- 

*ч,-я тим, що український на
род став одним із ініціато
рів здійснення ленінського 
пдану створення Союзу 
РСР, завжди робив і робить 
гідний внесок у його зміц-
нення.

Товариш М. ,Г. Самілик 
сердечно привітав усіх при-

ТРУДОМ І БРАТЕРСТВОМ НИ СИЛЬНІ
Є свята особисті, родинні, національні. Нинішнє ж всенародне, свято

їхній участі 
ласті нове

всіх і кожного, хто живе в союзі непорушнім радянських республік. Наша

країна відзначає 60-річний ювілей СРСР.

Ї4 грудня в обласному музично-драматичному театрі імені М. Крспиынкць-

иого відбулося спільне урочисте засідання обкому Компартії України і облас

ної Ради народних депутатів, присвячене 60-річчю утворення Союзу РСР. У

ньому взяли участь ветерани партії і праці, учасники Великої Вітчизняної в:й-

ни, передовики виробництва, комуністи і комсомольці області.

сутніх, усіх трудящих облас
ті з 60-річчям утворення 
СРСР, адресував слова гли
бокої поваги і едячносіі 
учасникам становлення і 
зміцнення Союзу РСР — 
Еетеранам партії, громадян
ської війни і перших п’яти
річок, учасникам і героям 
Великої Вітчизняної війни, 
трудівникам воєнних років і 
періоду післявоєнної відбу
дови, --- усім, хто в роки
найтяжчих випробувань від
давав свої сили в ім’я Бать
ківщини, в ім’я нового щас
ливого життя.

Доповідач підкреслив, що 
тільки під керівництвом ле
нінської Комуністичної пар
тії, тільки на основі марк
систсько-ленінського вчен
ня, завдяки втіленню в жит
тя ленінських принципів на
ціональної політики стали 
можливими створення і роз
виток Союзу РСР.

Інтернаціональне прагнен
ня до об'єднання було при
таманне всім радянським 
республікам, створеним в 
результаті перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції. Вони все тіс
ніше згуртовувалися навко
ло Російської Радянської 
Федеративної Соціалістич
ної Республіки, яка, будучи 
першою багатонаціональ
ною державою, стала про
образом Союзу РСР.

У країні розгорнувся все
народний рух за об'єднання, 
у якому активну участь взя
ли і трудящі нашого краю. 
На робітничо-чераоноармій- 
ській конференції і зборах 
комуністів, профспілкового 
активу і червоноармійців у 
Єлисаветграді з обгрунту
ванням необхідності єднан
ня трудящих і створення 

ч Союзу РСР виступили М. І. 
Калінін, М. В. Фрунзе та ін
ші видатні діячі нашої пар
тії. Єлисаветградський пові
товий з’їзд Рад, який від
бувся в листопаді 1922 року, 
одностайно схвалив ленін
ську ідею створення Союзу 
РСР і доручив своїм делега
там на Всеукраїнському і 
Всесоюзному з'їздах Рад 
рішуче наполягати на не
гайному об’єднанні радянсь
ких республік в Союз РСР. 
У роботі цих з'їздів від на
шого краю взяли участь 
більшовики Г. К. Босканов, 
Є. С. Ліснича, А. С. Мар’ч- 
нов, Д. І. Чупріна та інші.

VII Всеукраїнський з’їзд 
Рад, виражаючи волю на-

родних мас республіки, од
ноголосно вислоеився за 
створення Союзу РСР.

Рішення про об’єднання в 
Союз РСР прийняли з’їзди 
Рад усіх радянських рес
публік.

Завершився всенародний 
рух за об’єднання Першим 
Всесоюзним з'їздом Рад, 
який відбувся 30 грудня 
1922 року в Москві. Послан
ці чотирьох радянських рес
публік — Російської Феде
рації, України, Закавказької 
Федерації і Білорусії за
твердили Декларацію і До
говір.поо створення Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік.

Разом з усіма трудящими 
Радянської країни робітни
ки, селяни, інтелігенція на
шого краю одностайно 
схвалили історичні рішення 
І Всесоюзного з’їзду Рад, 
вітали вступ Радянської Ук
раїни до складу Союзу РСР.

Об’єднані в союзну дер
жаву, усі народи Країни 
Рад з революційною напо
легливістю взялися за пе
ретворення вжиття вели
ких накреслень партії.

Спільна мета — побудова 
комунізму об’єднує й згур
товує трудящих більше ста 
націй і народностей, які жи
вуть в нашій країні. І до
сягнення їх у праці 
років — грандіозні, 
ки національний 
порівняно з 1922 
збільшився в 155 
частка СРСР 
промисловому виробництві 
з одного процента 
до 20. Високого 
номічного

розвитку досягли всі рес
публіки.

Радянська Україна вироб
ляє сьогодні приблизно п’я
ту частину промислової і 
сільськогосподарської про
дукції СРСР. Наша респуб
ліка стала крупною палив
но-енергетичною і металур
гійною базою, одним з го
ловних центрів машинобу
дування, хімічної, легкої і 
харчової промисловості, 
важливою житницею краї
ни. Загальновідомі й успіхи 
української радянської нау
ки, культури, їх досягнення 
дістали світове визнання.

Великі соціально-еконо
мічні зміни відбулися і в 
житті нашого краю — ко
лишньої відсталої аграрної 
провінції царської Росії. 
Сбсяг промислового вироб
ництва області за післявоєн
ні роки зріс у 9 разів. Тіль
ки електроенергії ми ви
робляємо в ЗО разів більше, 
ніж в 1940 році. 
Кіровоград щина

Світловод- 
його під- 

найважли- 
Російської

за 60
Тіль-

доход
роком

разів, а 
в світовому

зросла 
рівня еко- 

культурного

Сьогодні
... випускає

усі тракторні сівалки, добу
ває весь графіт, майже 80 
процентів бурого вугілля, 
виробництво яких припадзє 
на Україну.

В обласному центрі тіль
ки за останнє десятиріччя 
побудовані заводи друкар
ських машин і чавуноливар
ний, домобудівний комбінат, 
реконструйовані і розширю
ються потужності заводів 
«Червона зірка», трактор
них гідроагрегатів, радіови- 
робів, чимало зроблено для 

добробуту тру-

виросло в об- 
місто Сбітло- 

водськ, в якому сьогодні 
розташовані союзного
масштабу об'єднання «Дніп- 
роенергобудіндустрія», за- 
еоди чистих метал'В і твер
дих сплавів. Тільки на бу
дівництво одного Кремен
чуцького гідровузла більше 
300 підприємств з 11 союз
них республік направляли 
свої машини, будівельні ма
теріали, обладнання. В ко
лективі будівельників пра
цювали представники 41 на
ціональності. Успішно роз
виваються і тепер інтернаці
ональні традиції 
ська. Продукція 
гриємств іде на 
БІші новобудови
Федерації, Білорусії, Казах
стану, Прибалтики, Закавказ
зя.

Доповідач детально зупи
нився на докорінних змінах, 
які відбулися за 60 років, пе
ребування нашої республіки 
в складі Союзу РСР у сіль
ському господарстві облас
ті, культурі, в житті кожно
го колективу. Як приклад 
було наведено розширення 
і розвиток виробничих по
тужностей заводу «Червона 
зірка», який з відсталого не
великого підприємства до 
революції, став ведучим під
приємством області. Сівалки 
з маркою «43», комплекту
ючі деталі до яких постав
ляють заводи Російської 
Федерації, Білорусії, Казах
стану, Литви, Грузії, Кирги
зії, Вірменії, надходять в усі 
союзні республіки і в 40 
країн світу. Порівняно з 
1940 роком випуск пссівних 
машин зріс у 7 разів. Колек
тив червонозоріеців виховав 
10 Героїв Радянського Сою
зу і 2 Героїв Соціалістичної 
Праці. Сьогодні в його цехах 
працюють знатні люди об
ласті — депутат Верховної 
Бади СРСР бригадир фор
мувальників В. І Гетьма
нець, депутат Верховної Ра
ди УРСР токар Л. В. Черне- 
га, Герой Соціалістичної 
Праці О. О. Кошурко.

Товариш 
підкреслив, 
чи 60-річчя 
зу РСР, усі 
з особливим почуттям зга
дують

М. Г. Самілик 
що, відзначаю- 
утворення Сою- 
радянські люди

няної війни, які стали суво
рим випробуванням надій
ності соціалістичної багато
національної держави. Тіль
ки в боях з ненависним во
рогом за міста і села Кіро- 
Боградщини пролили свою 
кров і полягли смертю хо
робрих воїни тридцяти од
нієї національності. За виз
волення від фашистської на- 
Еали союзних республік, ін
ших країн мужньо боро
лись на фронтах Великої 
Вітчизняної 85 тисяч кірсво- 
градців, які нагороджені 
орденами і медалями. 137 
уродженців області удосто
єні звання Героя Радянсь
кого Союзу, 34 нагородже
ні орденами Слави всіх сту
пенів, сотні стали героями 
Чехослоьаччини, . Польщі, 
Болгарії, Франції, Італії.

Братерська дружба, взає
модопомога, велика сила 
пролетарського інтернаціо
налізму і патріотизму ра
дянських народів допомог
ла за короткий час подолати 
післявоєнну розруху в кра
їні, залікувати рани війни. 
Тільки наша Кіроеоградщи- 
на для відбудови народно
го господарства одержала 
сотні ешелонів з промисло
вим обладнанням, будівель
ними матеріалами, лісом, 
нафтопродуктами з Уралу, 
Поволжя, Сибіру, Середньої 
Азії. Хлібороби 
кої автономної 
передали в дар 
ким степовикам 
ней, стадо велико’ 
худоби, отари овець.

Післявоєнна відбудова 
народного господарства, 
перші повоєнні п’ятирічки 
ще раз яскраво довели сві
тові переваги радянського 
суспільного ладу, непоруш
ність Союзу РСР.

Перемоги радянського на
роду в комуністичному бу
дівництві
к лишають 
ненависті 
ладу. Апологети імперіаліз
му не гребують ніякими ви
гадками і наклепами, щоб 
перекрутити нашу 
принизити 
нінської 
тики, посіяти 
народами, 
сьогодення

Башкирсь- 
республічи 

українсь- 
табуни ко- 

ї рог ато»

викликали і ви- 
приступи ЛЮТОЇ 
ворогів нашого

історію, 
завоювання ле- 

національної полі- 
ворожнечу між 
Наше щаслив« 
спростовує ц

на 2-й стор.),роки Великої Вітчиз-
співдружності 

НсЮОДІВ, при

поліпшення 
ДЯЩИХ.

У тісній 
братерських (Закінчення

На знімну: делегація Голованівсьного району з двічі Героєм Соціалістичної Праці О. В. Гіталовим.
Фото Б. ГРИБА-
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ТРУДОМ І
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

вигадки, доводить неспро
можність буржуазних фаль
сифікацій. Для українського 
народу, як і для всіх народів 
інших республік, найбіль
шою гордістю є приналеж
ність до великого радянсь
кого народу. Як неоціненний 
Скарб бережемо ми друж
бу між народами.

Доповідач зупинився на 
успіхах радянського народу, 
досягнутих у ході соціаліс
тичного змагання за гідну 
зустріч 60-річчя утворення 
СРСР, за втілення в життя 
рішень травневого (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, реаліза
цію Продовольчої програ
ми.

Вагомих успіхів добилися 
і трудящі області. Більше 
700 трудових колективів і 
майже 15 тисяч передови
ків виробництва виконали 
плани двох з половиною 
рокіз, а 112 колективів і 
більше тисячі передовиків 
—- плани трьох років п’я
тирічки. На трудовому ка
лендарі робітників Світло- 
водського заводу чистих 
металів М. С. Будяка, М. Г. 
Барсука, Л. М. Гаращенка— 
останній рік п'ятирічки. До-

«Молодий комунар»

БРАТЕРСТВОМ МИ

строково справилися з со
ціалістичними зобов'язання
ми ювілейного року кірово
градські заводи: ремонтно- 
механічний Укрремтресту; 
чавуноливарний, світловод- 
ські виробничі об’єднання 
«Дніпроенергобудінд у с т- 
рія», завод гірського воску, 
спеціалізована пересувна 
мехколона № 2 облміжкол- 
госпбуду, Олександрійська 
районна шляхова рембуд- 
дільниця.

Хорошими трудовими да
рунками зустрічають свято 
хлібороби Ульяновського, 
Гайворонського і Онуфрі-
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ЇЕ’СЬкого районів, які зібрали 
озимої пшениці більше як 
по 30 центнерів з гектара.

Бурхливими оплесками 
зустріли присутні повідом
лення про Підсумки соціа
лістичного змагання в об
ласті на честь 60-річчя ут
ворення СРСР. Перемож
цями його стали місто Сзіт- 
ловодськ, Ленінський ра
йон м. Кіровограда, Побуза- 
кий нікелевий завод, Мадо- 
вискізська міжгосподарсь
ка птахофабрика, Компані- 
ївська центральна районна 
лікарня, Грушківська серед
ня школа Ульяновського ра
йону, кіровоградський Па
лац культури імені Компа
нійця, інші підприємства, ор
ганізації, колгоспи і рад
госпи.

Доповідач зислозив упев
неність, що трудящі області 
ударною працею ознамену
ють комуністичний субот- 
ник, присвячений 60-річчю 
утворення С£СР, що успіш
ний фініш 1982 стане почат
ком трудових звершень і 
досягнень третього року 
одинадцятої п’ятирічки.

Особлива увага була при
ділена в допоаіді 
ням, які належить 
ти кірозоградцям 
реалізації рішень 
дового (1982 р.) 
ЦК КПРС і Продовольчої 
програми СРСР.

— Усіх чесних людей сві
ту надихає боротьба нашої 
Батьківщини за мир, за від
вернення термоядерної вій
ни, — сказав на закінчення 
доповідач. — До Радянсь
кого Союзу звернені погля
ди, думи і надії наших дру
зів, усього трудового люд
ства. Самим фактом існу
вання СРСР надихав і нади
хає народи світу на бо
ротьбу за нове життя, оз
броює їх непорушною ві
рою в світле майбутнє — 
комунізм «.

І
РЯДОК
У РАПОРТ

План—
меншим
складом

Колектив КОМСОМОЛІ»-

сько-молодіжної брига

ди по механічній оброб-

ці платикіз цеху № 2

заводу тракторних гідро-

завда.і- 
розв’яза- 

у справі 
листопа- 
Пленуму

аїрегатіз добився висо-

ких показників у соці-і-

дієтичному змаганні на

честь 60-річчя утворення

Союзу РСР. Рапортуємо

про дострокове виконай-

ня зобов’язань ювілей-

ного року та плану двох

років одинадцятої п’я-

1 нрічкм.

На урочистому засіданні 
РИ-ЛОВ — ветеран партії, 
іаднр формувальників кіровоградського заводу «Черво
на зірка», депутат Верховної Ради СРСР, М. А. МОНА- 
ШЛ — доярка колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
іельського району, В. 1. Дронова — артистка обласного 
музично-драматичного театру імені М. Л. Кропивницько- 
го, заслужена артистка республіки, депутат обласної 
Ради народних депутатів.

також зиступилн П. К- ДУ- 
S. І. ГЕТЬМАНЕЦЬ — бри-

Всю продукцію здає
мо з першого лред’явлен- ~ 

Іпя. За рахунок оволодін
ня суміжним і спеціаль
ностями та поліпшення 
організації прані із по
ставленими завданнями 
справляємося меншим 
складом. До славного 

^^^вілею виготовимо до-

Учасників урочистого засідання привітали комсомоль
ці, піонери, воїни місцевого гарнізону.

Від імені трудящих області надіслано вітальні листи 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді Мініст
рів СРСР та ЦК Компартії України, Президії Верховної 
Ради УРСР і Раді Міністрів республіки.

Відбувся великий концерт майстрів мистецтв і учас
ників художньої самодіяльності.

ДЛЯ ВРОЖАЮ-83 Маніфестація
Запланований обсяг ро

біт по забезпеченню хо-

рошнх умов для врожаю 

1983 року успішно ви

копали хлібороби кол-

гоєну імені 40-річчя 

Жовтня Бобрпиецького 

району. Насамперед вони 

подбали про збереження 

та поліпшення посівів
озимини.

— Враховуючи складні 
умови посушливої осені, 
— розповів голова прав
ління М. Д. Запорожець, 

над кожним полем ми 
встановили агрономічний 
контроль і завчасно ви
значили строки і спосо
би догляду за рослина
ми. а також площі, які 
підлягають пересіву.

А далі, не гаючи часу, 
в господарстві створили

механізовану ланку по 
догляду за озиминою на 
чолі з агрономом Олек- 
снідрою Загоруйко. Трьо
ма агрегатами РМГ-4, 
продуктивно використо
вуючи кожен світловий 
день, механізатори в оп
тимальні строки ПІДЖИ
ВИЛИ комплексними міне
ральними добривами по- 
і.ад 700 гектарів посівів 
з розрахунку по ЗО кіло
грамів діючої речовини 
на кожен.

У ті дні, коли Володи
мир Сокур, Борис Коник, 
Михайло Оннщепко, 
Петро Чумаков закінчу
вали підживлення озими
ни, трактористи ланки по 
підвищенню родючості 
землі Анатолій Кваша, 
Василь Буканський. Ва
лерій Ренін, Анатолій Ба- 
сацький нарощували тем
пи вивезення місцевих 
добрив. Понад 50 тисяч 
тонн їх було доставлено 
на поля ще до перших мо
розів. Вчасно закінчивши

підняття зябу та оранку 
парів, господарство вико
нало і річний план вне
сення органіки. Зокрема, 
па площах озимини, які 
підлягають пересіву, під 
оранку механізатори - 
внесли по 40 тони місце
вих, а під поверхиін об
робіток — по 2 центне
ри мінеральних добрив 
на гектар. Відповідно 
до потреб спеціалізації в 
тваринництві та врожай
ності районованих сортів 
і гібридів ці площі на
весні буде відведено під 
кукурудзу на зерно, го
рох і просо. Насінням 
високих репродукцій ЦИХ 
культур колгосп уже за
безпечений і готується 
провести сівбу ранніх 
ярих зернових за 3—4 
дні. Адже восени хлібо
робам вдалося виконати 
максимум польових ро
біт. Із хорошим робочим 
настроєм зустрічає мо
лодь колгоспу 60-річчя 
Союзу РСР.

М. ІЛЬЇН.

дружби
БЕРЛІН, 15 грудня. (ТАРС). 

З яскраву маніфестацію 
братерської дружби і спів
робітництва молоді СРСР і 
НДР вилилась традиційна 
зустріч представників Ленін
ського комсомолу і Спілки 
Вільної Німецької Молоді, 
яка відбулася в центральній 
школі СВНМ ім. В. Піка в 
Бернау. Кандидат у члени 
Політбюро ЦК СЄПН, пер
ший секретар центральної 
ради СВНМ Е. Крец, який 
виступив на ній, підкреслив, 
Що всі досягнення радян
ської держави в боротьбі 
за мир, у комуністичному 
Будівництві ‘ нерозривно 
ВЛИСМ 3 Дальністю 
«ЛКСМ — передового заго
ну радянської молоді, слав
ного бойового помічника і 
резерву Комуністичної пар- 
т’ї Радянського Союзу. 
СВНМ буде і далі докладати 
■сіх зусиль для дальшого 
зміцнення дружби і всебіч
ної взаємодії з Ленінським 
комсомолом. Юнаки і дів. 
мата НДР відзначають слав
ним ювілей Радянської дер- 
СРСР ?°*₽І44" утворення 
„ ~~ 1 "к «вто,
заявив він..

------------ 1 даткової продукті на 
26,8 тисячі карбованців, я

Бригада, яка протягом ТГ 
шести років є кращою в я* 
нгшому міністерстві, | 
цього року виборола 
право носити ім'я Хіх 
з’їзду ВЛКСМ.

Мобілізувавши всі р> 
зерви, докладемо зусиль 
для успішного виконан
ня зобов’язань, взятих 
па п’ятирічку, до 115-ї 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна.

За дорученням 
бригади — 

В. БАДОВ, 
бригадир, 

Н. СОТУЛА, 
групкомсорг. я

На ВСІХ

ділянках-
молодь

Трудівники нашого 
колгоспу, прагнучи гідно 
зустріти 60-річннй юві
лей СРСР, зробити ваго
мий внесок у виконання 
Продовольчої програми, 
успішно завершують ви
конання планів і соціа
лістичних зобов’язань ни
нішнього року. На всіх 
ділянках виробництва 
успішно працює молодь 
господарства. Соціаліс
тичне змагання водіїв 
очолює комсомолець 
Анатолій Маган. Він ви
робив 299323 тонно-кі
лометри і справився з 
річним завданням, на 136 
процентів.

Вже рапортували про 
виконання своїх соціаліс
тичних зобов’язань мо
лоді трактористи Генна- 
дій Дощанський та Олек
сій Скочко. Нині вони го
тують техніку до весня
но-польових робіт наступ
ного року, норми виро
бітку перевиконують на 
40—50 процентів. ’

ювшин, 
комітету 
колгоспу 

НОВО* а 
---з ра- 1

П.
секретар 
комсомолу 
«Жовтень» 
миргородського ра
йону.

ПОДВИГУ
жити в

Розеньки Ворошилоз- 
градської області. (РАТАУ). 
Величний меморіальний 
комплекс «Слава» споруд
жено на місці поховання 
Героїв Радянського Сою
зу комісара «Молодої 
гвардії» Олега Кошового, 
Любові Шезцозої та їх бо
йових товаришів — Семе
на Остапенка, Дмитоа 
Огурцова і Віктора Суббо- 
тіна. Образи патріотів від
творені в п’ятиметровій 
скульптурній композиції, 
що здійнялась на пагорбі. 
Про десятиріччя, що мину
ли з дня створення в ро
ки Великої Вітчизняної 
війни партійно-комсо
мольського підпілля, на
гадують сорок голубих 
ялин, висаджених навколо 
комплексу. Автори мемо
ріалу — скульптори М. В. 
Запорожець і О. К. Редь
ко, архітектори В. Г. Смир- 
нов і Р. П. Юхтозський, 
конструктор Л. І. Віктороз.

На урочистий мітинг, 
присвячений відкриттю 
меморіального комплексу 
«Слава» героям-молодо- 
гвардійцям і воїнам, які 
полягли за визволення 
міста, прибули Герої Ра
дянського Союзу і-.ветера- 
ни війни, батьки і родичі 
молодогвардійців, делега
ції міст і районів області. 
Мітинг відкрив перший 
секретар Ровеньківського 
міськкому партії В. П. Мі-

І
І*

ВІКАХ
шин. У бронзовій чаші 
спалахує запалений Геро
єм Соціалістичної Праці, 
депутатом Верховної Ради 
СРСР, бригадиром гірни
ків очисного вибою шахти 
імені Космонавтів Г. 1.,^ 
Моцаком. Вічний вогонь,-1 
доставлений з Батьківщи
ни «Молодої гвардії» — 
міста Краснодона.

Про подзиг героїв, яком; 
жиги у віках, говорили у 
своїх виступах колишня 
учасниця Краснодонсьхэ- 
го підпілля В. Д. Борщ 
командир колишньої вій
ськової частини, що визво
ляла Розеньки, А. М. Ко
лесников, лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
бригадир гірників очисно
го вибою шахти імзчі 
Фрунзе М. М. Скрипник, 
агроном радгоспу «Рэ- 
веньківський» В. С. Канда
уров, учениця середньої 
школи № 5 імені «Мопф« 
дої гвардії» Ірина Токмв» 
кова.

На урочистому мітинг/ 
виступили перший се.чре* 
тар варошиловградсьи«- 
го обкому партії Б. >• 
Гончаренко, перший сек
ретар ЦК ЛКСМ України 
А. І. Корнієнко.

До братських могил мо
лодогвардійців і воїнів, 
які полягли за визволення 
Ровеньків, покладають^ 
гірлянди слави, вінки і буу 
кети квітів.
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»№№ Ш№

РЕПОРТАЖ ІЗ МІСЦЯ ПОДІЇ

ЖЖ» МОЛОД' О5ЛАСТІ “свп без зб₽ої

Великий, просторий 
зал не вміщає всіх бажа
ючих, взяти участь у те
матичному вечорі. А до 
Будинку культури елек
тромеханічного заводу 
все йдуть і йдуть послан
ці трудових комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів Олександрії. Йдуть, 
щоб сказати своє вагоме 
слово у захист миру на 
планеті, у захист моло
дості і щастя землі.

«Кожен, хто чесний, у 
наші вливайся 
Звучить палкий 
поставити підписи 
листівці протесту проти 
гонки озброєнь. І схи
ляються над листівками 
сивочолі ветерани — 
Герой Радянського Сою
зу, легендарна льотчиця 
А. Ф. Худякова, мужні 
захисники • радянської 
Вітчизни — А. Т. Кризу- 
ленко, К. К. Семеха, П. І. 
Діброва... їм, учасникам 
Великої Вітчизняної вій
ни, відома справжня ціна 
миру. Його вони завою
вали кров’ю. «Ні — вій
ні!» — твердо виводить 
рука кожного ветерана.

Ставлять підписи мо
лоді робітники найбіль
шого в місті заводу — 
електромеханічного. Це 
в їхніх колективах майже 
безперервно працює 
земляк, двічі Герой Ра
дянського Союзу льот- 
чик-космонаг.т Л. І. По
пов. Ось і в ці дні, вклю-

вони знешкоди- 
мін і снарядів, і

СВІТІ... 
підпи- 
Олек- 
листа-

ряди!» 
заклик 

на

ще лежать, а 
шукають, знахо- 

знешкоджують

Бо їм, 
мирної 

байдуже, 
буде планета Зем-

працею 
мир» — не 
формула, а

Пазло Васильович Український — ветеран війни і 
праці. Проїжджаючи дорогами рідної Хіровоградщи- 
ни, зупиняється, вдивляється у марево степів, звідки 
з далеких літ на нього напливають згадки...

НА РАДІСТЬ

ленінської

та-

Чим
більший

по-
го-

М.
громадський 
пондент 
комунара».

СТОЯН, 
корес- 

«Моподогз

На Кіровоградському заводі радіовиробів у ці дні проходить виставка-нон- 
курс політичних плакатів «Попіл спалених стукає в наші серця». У ньому бе
руть участь усі цехові комсомольські організації підприємства, окремі самоді
яльні художники. Представлені на виставку роботи відзначаються емоційністю 
і виразністю у вирішенні теми.7 Фото В. ГРИБА.

вклад...
На дистанції сигналі

зації і зв'язку станції 
Долшіська відбувся мі
тинг солідарності з ми- 
ролюбивпмп силами, про
ти гопки озброєнь. Його 
відкрив секретар партій
ної організації І. С. Ми- 
хайльонок:

— У періодиці часто 
з’являються повідом
лення про те; що США та 
інші країни НАТО посгій- 

чившись в тиждень ' дій 
молоді області «Світ без 
зброї — ідеал соціаліз

му» 4 комсомольсько-мо
лодіжні бригади інстру
ментального цеху зара
хували до свого складу 
героїв - молодогвардій
ців і весь грудень, пере
раховуватимуть заробле
ні за них гроші до Радян
ського фонду миру. Без
смертна спартаківка Лю
ба Римар працюватиме 
серед нинішніх розесни- 

I кіз складального цеху 
№ 110. Вагомий вклад у 

І справу миру зробив ни
нішнього року колектив 
заводу — на його рахун
ку у Радянському фонді 
миру 22 тисячі 937 кар
бованців.

«Мирною 
зміцнювати 
абстрактна
я'иттєве кредо молодих 
олександрійціз. Шахтарі, 
робітники зазодів фаб
рик, студенти, школярі, 
інтелігенція... Нескінчен
ний потік тих, хто хоче, 
щоб його голос протес
ту проти загрози війни 
почули у всьому 
Майже 4,5 тисячі 
сів юнаків і дівчат 
сандрії стоїть під
ми, посланнями і листів
ками протесту, надісла
них у Брюссель, з штаб- 
квартиру НАТО. 
мирним людям 
країни, не і 
якою

по вдосконалюють війсь
кову техніку, збільшують 
кількість асигнувань на 
військові потреби, шлі
фують «мистецтво» вби
вати. Цс зобов’язує нас 
вести непримиренну бо
ротьбу за мир в усьому 
світі, проти воєн і гено
циду.

Ударник комуністичної 
праці електромеханік Те- - 
тяна Золотько закликала 
своїх товаришів докласти 
ьсіх сил, аби 
можна було 
працювати, і 

па землі 
спокійно 

щоб попа 
розквітала на радість лю
дям.

Секретар комсомольсь
кої організації ударник 
комуністичної праці

ля завтра, 
1000 років. Квітучою і 
молодою, як і оці незрів
нянні куточки рідного 
краю, що з’являються на 
імпровізованому екрані, 
чи зраненою, спустоше
ною, политою кров’ю й 
слізьми, якою її бачили 
учасники Великої Вітчиз
няної.

— 32 моїх подруги за
гинули, захищаючи Бать
ківщину, — схвильовано 
говорить А. Ф. Худяко
ва.— Віддали життя, щоб 
ви, молоді, могли жити, 
працювати, творити, лю
бити. Моє покоління за
воювало для вас мир. 
То ж ви бережіть його 
для себе і прийдешних 
поколінь.

«Клянемося!» — лу
ною котиться по залу. —

«Не дамо зірвати світ!»

Виступає другий секре
тар міськкому комсомо
лу А. Юнак. Він наводить 
яскраві, переконливі
факти і цифри — свід
чення усвідомлення не
обхідності зміцнювати 
мир, високих інтернаціо
налістських почуттів юна
ків і дівчат шахтарсько
го міста

А на сцені хронікальні 
кадри нашого сьогоден
ня. Сонце і мирне небо 
над Країною Рад, хмари 
бомбардувальників над 
головами палестинців, 
сльози дітей Лівану. 
Схвильовано звучать го
лоси ведучих — Віктора 
Ільченка і Віри Слети. 
«Если бы парни всей 
земли»— співає залч спі
вають серця.

Н. ЧЕРНЕНКО.
м. Олександрія.

В. Цихиепко загострив 
у і агу на тому, що до 
60-річ.чя Союзу РСР мо
лодь ЇХНЬОЇ виробничої . 
дільниці справилася з 
клановими завданнями. 
А комсомольці Тетяна 
Золотько, Віктор Корже-, 
і’свський, Анатолій Бі- 
лансико працюють у ра
хунок 1983 року, робля
чи посильний вклад у 
справу миру. 1 чим біль
шим він буде, тим більше 
буде впевненості у зав
трашньому дні.

Учасники мітингу на
діслали у штаб-квартиру 
НАТО лист, у якому ви
словлюють протест проти 
гопки озброєнь.

В. ВАЛДНТИР.

ПРАВО

Зін не мав кількох най
кращих років дитинства. 
Він зазназ горя чорної не
волі, його гнали в морок і 
підземелля німецьких
шахт. Та зін вирвався, вря
тувався... Бачив, як фашис
ти палили його рідне село, 
рідну вулицю. Гнізом, 
зогнем пройнялось серце.

1944 року його виклика
ли у військкомат. Гадав 
що і їмг, сімнадцятиріч
ним (зін 1923 року народ
ження) дадуть зброю, тож 
він, нарешті піде на 
фронт...

Однак у військкоматі 
позели про інше мову:

— На нашій Новомирго- 
родщині, самі знаєте, про
ходила лінія фронту. Го
ловні дороги вже розмі
новані. Та мін, снарядів, 
авіабомб, що не зірвали
ся є дуже багато і на по
лях, і у селах. Ми створює
мо курси мінерів. Хто хо
че записатись на них? 
Спраза доброзільна...

Першим підзізся Пазло 
Український

— Пишіть мене.
За ним підходили інші 

хлопці з комсомольськи
ми квитками. Змилися у 
бузалих мінерів, котрі пе
режили вогонь Сталінгрз- 
да і штурмували Дніпров
ський вал...

Незвичайна «фабрика»

відкрилася в Ульяновські'

напередодні Нового року.

Вона об’єднала юних

умільців міста.

В обласному Палаці піо
нерів і школярів воин 
майструють саморобні іг
рашки для головної ялин
ки міста, яку буде вста
новлено у вітальні будии- 
ку-музею В. І. Леніна. В 
цьому будинку з 1878 по 
1887 рік жила велика і 
дружна сім'я Ульяновпх. 
Тут пройшли дитячі роки 
Володимира Ілліча. ,

Щороку в грудні юний 
Володя разом з братами і 
сестрами робив іграшки 
для ялинки. А в піч перед 
новорічним святом попа 
спалахувала різнобарвни
ми вогнями. Звучав у ві-

Зійшли сніги, парували 
поля, наближалась посів
на, з далекою Казахстану 
прибували вагони з ячме
нем, вівсом. Жінки пере
носили з клунках те дороге 
зерно в колгоспні комори.

І вони, молоді, безвусі 
мінери, теж вирушили в 
степ. У кожного з руках 
немудрий прилад — міно
шукач. Пазло зупиняється, 
мозить до товаришів:

— Відійдіть. Я сам.
Стає страшно. Згадус: 

мінер помиляється лише

один раз. Він нз має ні
якого права на помилку. 
Бо полем лозинні ліги сі
вачі!

Обережно відгорнув 
землю, знайшов протитан
кову міну. Ось і запал. 
Ще мить — і зін уже з 
сумці. Зилростазсь, гадаз, 
що хлопці 
вони вже 
дать, 
смерть.

У ті дні 
ли до 500 
кожен майже 50 разіз стрі
чався віч-на-віч із смер
тю. Та ніхто не схибиз, не 
зробив кроку назад...

* * *
скінчили розмінову- 
ті поля, їх пере.сину- 
Шпакозе. Там підір-

Як 
зати 
ли у 
вазся нз снаряді кінь. Ви
бух буз такої сили, що не 
вціліла жодна шибка а 
хатах.

Знозу почалась важка, 
напружена робота. Бо ква- 
пив час, квапила весна. 
День весняний довгий, га 
хлопці не знали перепо
чинку. Несли і несли міни, 
снаряди, з далекий від се
ла ярок, складали іх у 
штабелі.

Та ось, здається, й остан
ній снаряд... Недалеко від 
штабелів вирито глибокий 
окопчик для однієї люди-

тильні рояль, дзвеніли 
пісні, сміх, жарти, затіва
лись ігри і танці навколо 
зеленої красуні.

Ульяновські школярі 
відродили традиції цієї 
чудової ялинки. А прикра
сити її мають, звичайно 
ж, іграшки, виготовлені 
власними руками і кипить 
робота на «фабриці». Яск
равим різпобарв'ям цві
туть гірлянди, готуються 
до. святкового карнавалу 
маски, в кумедних звіря
ток перетворюються 
ролоп і папір, картон, 
ріхп, жолуді.

Гаряча робота йде 
кож більш як у п’ятдесяти 
філіалах «фабрики», від
критих в усіх школах міс
та. Як завжди, для ленін
ської ялинки майструють 
саморобні іграшки школя
рі в різних куточках краї
ни, в соціалістичних краї
нах.

Діти зшиоть, що иа ле
нінську ялинку буде прий
нято лише найкращі іг
рашки. Отож воші і ста
раються — адже' право 
прикрасити лісову' красу
ню в будинку Ульяновпх 
дістануть найбільш умілі 
юні „майстри.

В. ЗЛОБІН, 
кор. ТАРС.

Ульяновськ.

З стор
ни. Для нього, командира. 
Його бійці у надійному 
укритті, он там, за древ
ньою скіфською моги
лою...

А зін, Пазло, протягує 
до штабелів бікфордові 
шнури. Запалить один — і 
в окопчик. Лічить хвилини. 
Вибух струшує небо. Ме
тал виє, ріже повітря, впи
вається в землю.

V -і-

Біля села Їх стрічали- 
жінки, дізчата, діди.

— То як, синочки, мож
на в поле?

— Можна, мін немає!
Якась жінка молока при

несла:
— Пийте, дорогі наші.
Ще й не випили того 

молока, як лід вікном про
торохтіла підвода. З неї 
зіскочив хлопчина.

—Я з ГІанчезого. У нас 
на вулиці, на майдані міни. 
Одна зірвалась.

Одразу на підводу — й- 
у Панчезе. Шукали, знахо
дили, знешкоджували, 
щоб бігали стежками, не 
боячись, хлопчики й дів
чатка.

А тут новий наказ:
— Очищайте й Вись, її 

маленькі притоки.
У воді, в загшазах, між 

купинами, у осоці чорніли 
металезі прямокутники. 
Знаходити їх легше, ніж у 
землі. Знешкоджувати 
важче. У болоті, з намулі 
грузнуть ноги. А знешко
дити треба. Тут 
буйні трази, тут 
нить коса.

І так — 1944, 
роки ..

Аж ось знову 
військкомат. Позі, 
що за зразкову роботу, за 
хоробрість, безстрашність 
Пазло Васильович Україн
ський нагороджуєтеся 
значком, відмінника-мінера 
і грошовою премією.

На той'час він уже мав 
іншу роботу — сам ораз і 
сіяа, трудився у рідному 
колгоспі імені Леніна з се
лі Канежі.

... Зупиняється. Стає на 
обочині шляху. У полях 
гуркочуть тракіори. Радіє. 
Бо має повне право 
найбільшу радість — 
рятував це поле 
ті.

виростуть 
задзае-

1945, 1945

виклик у
ідомляли,

на 
він 

від см.ер-

РОЗМОВА'

СЕЛО
У читальному залі !ва- 

нівської сільської бібліо
теки Новоархангельсьного 
району того вечора було 
людно. На читацьку кон
ференцію «Продовольча 
програма Союзу РСР» зі
бралося чимало молоді, 
особливо старшокласників.

Про розвиток матері
ально-технічної бази міс
цевого господарства та по
ліпшення соціально-побу
тових умов трудівників 
села розповіли викладачі 
середньої шноли С. М. Ар
куша, М. П. Калниболотсь- 
на, М. В. Павлюк та керую
чий відділком В, А. Сандул. 
Молодь більше дізналася 
про агропромислові зв’яз
ки господарства, за раху
нок яких підвищується 
урожайність, міцніє техніч
на база, розвиваються ок
ремі галузі ордена Трудо
вого Червоного -------------
колгоспу «Зоря 
му»,

З інтересом присутні ви
слухали виступ секретаря 
бригадної комсомольської 
організації Володимира 
Нолючого. Він розповіп, 
яких успіхів у нинішньо
му році добилася молодь 
колгоспу і які завдання 
стоять перед нею.

Д. ГАНСЬКИЙ
с. Іванівна, 

'Нозоархангельський 
район.

прапооа 
комуні з-
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ЧИЇ СТРАВИ СМАЧНІШІ?
V їдальні № 7. відділу буд» учасники конкурсу 

робітничого постачання професійної майстерності 
комбінату «Кіровоградваж- молодих кухарів, присвя-

ченого 60-річчю СРСР, у 
білих фартухах та ковпа
ках чаклували над страва
ми.

Вже не перший раз ко
мітет комсомолу комбіна
ту проводить такі конкур
си. Тут молоді кухарі об
мінюються досвідом, пе
реймають нові методи і 
рецепти приготування 
страв. Такі конкурси є ще 

й іспитом на професійну 
майстерність.

За умовами конкурсу 
приблизно за дві години 
треба було приготувати 
салат, першу та другу 
страви української кухні 
чи національні страви на
родів СРСР. Молоді ку
харі взялися де виконан
ня завдань з комсомоль
ським завзяттям. Ще б 
пак: адже вони не тіль
ки демонструють свою 
майстерність, а й захища
ють честь рідного колек
тиву.

Від конкурсу чекали ба

гато, бо ж зібралися туї 
досвідчені майстри, кухарі 
4—5 розрядів. Але він пе
ревершив усі сподівання. І 
чоі о тільки не було . на 
святково прикрашених 
столах — український 
борщ і азу по-татарськи, 
крученики волинські та 
плов з яловичиною, різно
манітні салати та напої.

Члени жюрі, до складу 
якого увійшли начальник 
відділу робітничого по
стачання А. О. Романов, 
старший технолог М. С. 
Куроп’ятник, технолог 
В. О. Шиптикіта, еконо-

міст по цінах Л. Д. Бойко 
та завідуюча виробницт
вом їдальні № 1 Н. О. Ло
бода, оцінюючи результа
ти, враховували зовнішній 
вигляд учасників конкурсу, 
стан робочого місця, еко
номне використання про
дуктів, естетичне оформ
лення страв, їх смакові 
якості. ,

Найвищого результату 
досяг єдиний на конкурсі 
чоловік-кухар їдальні № З 
Анатолій Гіилипець. Йому 
було вручено грамоту ко
мітету комсомолу за пер
ше місце у конкурсі та 
цінний подарунок. На дру
гому місці — переможець 
минулорічного конкурсу 
кухарка їдальні № 5 Лари
са Бойтенко. Трете — за 
кухарками їдальні № 7 
Людмилою Сахно та Ва
лентиною Гончаренко.

І ГОЛОВКО.
м. Кіровоград.
На знімках: пере

можець ноннурсу А. ПИ- 
ЛИПЕЦЬ; за столом — 
призери.
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

СВІТЛОВОДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5
ОГОЛОШУЄ

додатковий набір учнів
на 1982—1983 навчальний рік

по спеціальності 
продавець і родовольч'нх 

товарів.
Строк навчання — 10 

місяців.
Прийом на навчання 

без екзаменів.

По довідки звертатися 
на адресу: Кіровоградська 
обл., м. Світловодськ, вул. 
Приморська. 10. Тел. 77-65, 
37-56.

Дирекція.
Зам. 112.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ

ПРОВОДИТЬ
додатковий набір учнів

на 1982—1983 навчальний рік
на такі спеціальності:

взуттєвий по індпошиву 
ремонту взуття.

Строк наечання 2 роки. 
Стипендія — 70 карбован
ців на місяць.

Приймають осіб з осві
тою 10 класів, а також ви
пускників восьмих класів 
за направленнями комісії у 
справах неповнолітніх ви
конкомів Рад народних де
путатів;

годинникар.
Строк навчання 2 роки.

Стипендія — 23 карбован
ці на /лісяць.

Приймають осіб з осві
тою 10 класів, які прожи
вають у районах Кірово
градської області, а також 
випускників восьмих кла
сів за направленнями ко
місій у справах неповно
літніх виконкомів Рад на
родних депутатів.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, пров. Теат
ральний, 8. Тел. 2-80-63, 
2-30-37, 2-51-81.

Зам. 109. Дирекція.

24 ГРУДНЯ В КІРОВОГРАДІ ВІДБУДЕТЬСЯ ТИРАЖ 
ВИГРАШІВ ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ ЛОТЕРЕЇ УКРАЇНСЬ
КОЇ РСР 1982 РОКУ ШОСТОГО (СВЯТКОВОГО НО
ВОРІЧНОГО) ВИПУСКУ.

У тиражі буде розіграно 31 50000 речо
вих і грошових виграшів на загальну суму 
6825000 крб.

За 50 копійок можна виграти автомобі
лі «Жигулі» — ВАЗ 21011, «Запорожець» 
— ЗАЗ 968 М і «Москвич-2140», мопед 
«Верховина-6», телевізор, магнітофон, тран
зисторний радіоприймач, холодильник, ма
шинку швейну багатоопераційну, пральну 
машину, велосипед, баян, акордеон, годин
ники наручні жіночі й чоловічі та ін.

У числі грошових виграшів 5070 виграшів 
по 200, 100, 50, 40, 20 крб.

КУПУЙТЕ БІЛЕТИ ГРОШОВО-РЕЧОВОЇ ЛО
ТЕРЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР.

БЕРІТЬ УЧАСТЬ У ТИРАЖІ!
Зам. 113 Управління Держтрудощаднзс області.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1

ПРОДОВЖУЄ 

додатковий набір учнів
на 1982—1983 навчальний рік по спеціальностях:

МАШИНІСТИ АВТОМО
БІЛЬНИХ КРАНІВ. Строк 
навмання — 1 рік на базі 
10 класів. Стипендія — 
ЗО крб.

ВОДИ АВТОМОБІЛІВ 
III КЛАСУ. Строк навчан
ня 5 місяців.

ТРАКТОРИСТИ - МАШИ
НІСТИ ШИРОКОГО ПРО
ФІЛЮ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ 
СЛЮСАРЯ. Строк навчан
ня — 8 місяців на базі 10 
класів. Стипендія — 
96 крб.

Особи, звільнені з лав 
Радянської Армії, можуть 
набути спеціальностей: 
електрогазозварника, ма
шиніста бульдозера, скре
перів, грейдерів, маши
ніста екскаваторів.

Строк навчання — 6 
місяців.

Стипендія — 85 крб., а 
за направленням органі
зацій тресту «Кіровоград- 
водбуд» — до 120 крб.

Зарахованим в училище 
надається стипендія, без
платне триразове харчу
вання одяг та гуртожиток.

Випускники училища на
правляються на роботу в 
огранізації тресіу «Кіро- 
воградводбуд».

Адреса училища: Кіро
воградська область,
м. Олександрія, Користіч- 
ське шосе, 6, СПГУ № 1. 
Тел. 2-17-77, 2-17-96.

За направленнями на 
навчання звертатися в ор
ганізації тресту «Кіроно- 
градяодбуд»

ДИРЕКЦІЯ.

ВАМ ПОТРІБЕН КИЛИМ»

Звертайтеся до магазинів споживчої коо
перації. В них вам запропонують килими 
ручної і машинної роботи — вітчизняні та 
імпортні. Квітчасті, однотонні, з геометрич
ним малюнком — вибір великий.

Килими вартістю понад 500 карбованців 
ви можете купити в кредит строком на 24 
місяці.

Купуйте килими та килимові вироби в 
магазинах «Меблі», «Галантерєя-парфюмє- 
рія» та універмагах споживчої кооперації.

УКООПТОРГРЕКЛАМА
Зам. 108.

Кіровоградське аЕтопідприсмство 10021 
(автобусний парк)

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
шоферів усіх класів 

для роботи на автобусах 
міських, приміських та 
міжміських маршрутів;

контролерів пасажир
ського транспорту;

кондукторів;
мідників; 
автослюсарів; 
газоелектрозварників; 
автоелектриків.
Одиноким надається

гуртожиток з усіма ви
годами.

Доставка на роботу та 
з роботи — службовим 
автобусом.

По довідки звертатись 
на адресу: 316050, м. Кі
ровоград, вул. Аеро- 
флотська, 15, відділ кад
рів. Тел. 6-40-77.

Адміністрація.
Зам. 90. ї

ДО ВІДОМА СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ!
Заготівельні організації споживчої коо

перації області закуповують у необмеже
ній кількості курей, качок, гусей, індиків.

Можна укласти довгостроковий договір 
на продаж свійської птиці. За його умова
ми ви можете одержати комбікорми, час
тину суми авансом, а також придбати то
вари підвищеного попиту в рахунок опла
ти зданої продукції.

Активні здавачі, які повністю і в строк 
виконають договірні умови та продадуть 
найбільшу кількість продукції, відзначати
муться грошовими преміями та цінними по
дарунками.

Укладайте договори і продавайте свій
ську птицю споживчій кооперації.

СБЛСПОЖИВСПІЛКА. 
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Зам. НО.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
У святкові дні поштове навантаження 

збільшується у 10—15 разів, що утруднює 
своєчасну обробку листів, карток, банде
ролей. посилок. /

ДЛЯ ТОГО ЩОБ АДРЕСАТ ОДЕРЖАВ 
КОРЕСПОНДЕНЦІЮ ВЧАСНО, ДО НОВО
РІЧНОГО СВЯТА НАДСИЛАЙТЕ її ЗАВЧАС
НО.

При написанні адреси обов’язково зазна
чайте поштовим індекс підприємства зв'яз
ку.

Якщо кореспонденція буде відправлена 
пізніше зазначеного строку й без зазна
чення індексу, органи зв'язку не гаранту
ють своєчасного доставления її адресатам.

АДМІНІСТРАЦІЯ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПОШТАМТУ.

«Молодой номмунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Не украинском языке. ПК 04247.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП.

м. Кіровоград, 

єул. Луначерсьнсго. Ї6.

ГЕЛЕ.ФСШИ: родантора — 2 45-00: відпо 
сідельного секретаря — 2-40-87; оідділів 
комсомольського житія — 2 46 57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2 45-36; учнівської молоді — 2-46-87; 
військово-патріотичного виховання та 
торту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2 56-65; коректорської —
3-61-83: нічної редакції — 3-03 53.
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Газета виходить у пізтопом 
четвер І суботу. '

Друкарня імені Г М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, еул. Глінки, 2.
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