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МІТИНГ ДРУЖБИ
І БРАТЕРСТВА

СОФІЯ- (ТАРС). 19 вересня 
• тут відбувся багатотисячний 

мітинг трудящих Софії, при- 
. свячений дружньому візитові 

до НРБ Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. і. Брежнє- 

. Еа — Героя Народної Респуб
ліки Болгарії.

Бурхливими оваціями зустрі
ли учаспики мітингу появу в 
президії товариша Л. І. Бреж
нєва. Довго не стихала ова
ція. «З Москвою на вічні ча
си!», «Привіт товаришеві Бреж
неву!», «Слава ЦК КПРС!», 
«Слава, слава, слава!» — скан
дував зал. Тисячі людей стоя
чи вітали Леоніда Ілліча, ви
являючії йому свою любов, по
вагу, вдячність.

З палкими словами привіту

до товариша Л. І. Брежнєва 
звернулися представники тру« 
дящмх Болгарії.

На мітингу з промовою енс- 
тупив Перший секретар Щ< 
БКП, Голова Державної Ради 
НРБ Т. Жнвков.

Могутня овація спалахнула 
в залі, коли слово було надане 
Генеральному секретареві ЦК 
КПРС, Героєві Народної Рес
публіки Болгарії товаришеві 
Л. І. Брежнєву. Його промова 
була вислухана з величезною 
увагою і не раз переривалася 
тривалими оплесками.

Мітинг у Софії сіав могут
ньою демонстрацією дружби 
двох братніх народів, братніх 
партій, наших соціалістичних 
держав.

ДРУЖНІЙ ВІЗИТ ЗАВЕРШЕЙЙЙ
СОФІЯ. (ТАРС). 21 вересня із столиці НРБ відбув Генеральний 

секретар ЦК КПРС товариш Л. 1, Брежнєв. Він перебував у Народній 
Республіці Болгарії з дружнім візитом на запрошення ЦК Болгар
ської Комуністичної партії.

Тут мимоволі теплішає погляд «ПРИГОД«« і 51« 
кожного... Та й кого не зворушить —
трепетна краса природи, яка в перепутті близької розлуки з розкіш
ним убранством своїм, дає пишний бал краси і величі. Палають ба
гатія квітів, струмує зелений шумслист дерев, сміється сонце у бриз
ках фонтана... А в повітрі вже чується запах жовтневих дощів і 
мрійний шурхіт золотих завірюх листопада.

До міста заходить осінь...
На фото: площа їм. С. М. Кірова в обласному центр). Фото В. КОВПАКА.

У Центральному Комітеті 
Компартії Унраїни
ПРО РОЗГОРТАННЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
МЕТАЛУРГІВ РЕСПУБЛІКИ 
ЗА ПРАВО УЧАСТІ У ВИПЛАВЦІ 
50-МІЛЬЙОНКОЇ ТОННИ СТАЛІ 
В 1973 РОЦІ

Народногосподарським планом у цьому році пе
редбачено виплавити в республіці 50,9 мільйона 
тонн сталі. За розрахунками 24 грудня буде здій
снено випуск 50-мільйоннсї тонни. На всіх металур
гійних підприємствах широко розгорнулося соціа
лістичне змагання за дострокове аиконання завдань 
третього року п’ятирічки, збільшення виробництва 
металу.

ЦК Компартії України схвалив пропозицію Мініс
терства чорної металургії УРСР і республіканського 
номітету профспілки робітників металургійної про
мисловості про розгортання соціалістичного змаган
ня металургів республіки за наближення дати ви
плавки 50-мільйонної тонни сталі в 1973 році та пра
во участі в завершувальних плавках. Це матиме ве
лике народногосподарське і політичне значення, бу
де вагомим внеском металургів України у дальше 
зміцнення економіки всієї нашої країни.

Обкомам, міськкомам і райкомам партії, партій
ним, профспілковим і комсомольським організаціям 
підприємств чорної металургії і машинобудування 
запропоновано спрямувати зусилля колективів на 
дострокове досягнення цього важливого рубежу, по
силити організаторську роботу серед бригад стале
варів і колективів суміжних дільниць за успішне ви
конання планових завдань і соціалістичних зобов’я
зань, краще використання потужностей агрегатів, 
вдосконалення технологічних процесів і організації 
праці, підвищення ефективності виробництва. Намі
чено конкретні заходи по висвітленню в пресі, по 
радіо і телебаченню ходу соціалістичного змагання.

(РАТАУ).

Метал — мартенам

ВСІ НА СУБОТНИК!
За рішенням бюро обкому комсомолу сьогодні, 

22 вересня, оголошено ударний комсомольсько-моло
діжний суботнкк но збору лому чорних металів.

Юнаки! і дівчата Ніровоград- 
іциии! Наш труд—третьому, ви
рішальному! Всі на комсомоль
сько-молодіжний сухотник!
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ОБКОМУ АКСИУ

ВИХОДИТЬ

П’ЯТИРІЧЦІ-

УСП1Х—
Розгорнулося соціаліс

тичне змагання серед мо
лоді Олександрійського 
електромеханічного заво
ду під девізом ^П'яти
річці — ударну працю, 
творчість і пошук моло
дих». У нього включили
ся 480 членів ВЛКСМ 
місцевої первинної орга
нізації, 9 комсомольсько- 
молодіжних бригад. їх 
ударна праця допомогла 
підприємству успішно 
справитися з плановими.

—УДАРНУ ПРАЦЮ, ТВОРЧІСТЬ, ПОШУК

ВІД ЗМАГАННЯ
завданнями по випуску 
валової продукції, її реа
лізації, росту продуктив
ності праці.

Найкращих результа
тів досягли молоді ЕИ- 
робничники комплексної 
бригади по обробітку 
гетинаксу модельно упа- 
ковочної дільниці, яку 
очолює комуніст Борис 
Кривоконь, бригада по 
ремонту штампів під ке
рівництвом Олександра 
Рудненма, бригада слюса

рів - електромонтажників 
Людмили Малої з цеху 
№ 1. Вони значно пере
виконали планові показ
ники і до сьогодні збері
гають хороші темпи ро
боти, даючи підстави 
сподіватися на майбутні 
успіхи.

Значного поширення 
на заводі набрало зма
гання на кращого вироб
ничника за професією. 
Цього року серед пред
ставників семи «моло-

діжних» професій най
частіше виходили пере
можцями слюсарі-елек- 
тромеханіки цеху № 1 
Анатолій Чайко та Ми
хайло Малий, штамлівни- 
ця Лідія Школяр та на
ладчик Віктор Береговий 
з четвертого цеху, слю- 
сар-ремонтник Олек
сандр Рудненко

іде напружена бороть
ба за дострокове вико
нання завдань вирішаль
ного року п’ятирічки.

В. ТАРАНДО, 
інструктор Олександ
рійського міськкому 
комсомолу.

ЕСТАФЕТА ПРАЦІ
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ТРУДОВА ЕСТАФЕТА 

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕК
ТИВІВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГИ, МАШИНОБУ
ДУВАННЯ, ВУГІЛЬНОЇ, ХІМІЧНОЇ, ЛЕГКОЇ 
ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СТАРТУВА
ЛА В ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ О. 1< ЛЕНІНА - 
22 КВІТНЯ НИНІШНЬОГО РОКУ. ПРО ТРУ- 
ДОЗІ ЗДОБУТКИ ВЖЕ РАПОРТУВАЛИ КОМ- 
СОМОЛЬЦІ КИЇВСЬКОЇ І ЧЕРНІГІВСЬКОЇ, 
ХАРКІВСЬКОЇ І ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ, 
ДОНЕЦЬКОЇ 1 ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБ
ЛАСТЕЙ. НИНІ ЕСТАФЕТУ ВРУЧЕНО ПЕРЕ
ДОВИМ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИМ 
КОЛЕКТИВАМ ЗАВОДІВ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
ТА РАДІОВИРОБІВ, ШВЕПНОІ ТА КОНДИ
ТЕРСЬКОЇ ФАБРИК, МІСЬКПРОМТОРГУ, 
ПЕРЕДАЛИ П КіРОВОГРАДЦЯМ КОМСО- 
ПОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБ- 
ЛАСТІ.

Звістка про естафету внесла у злагод
жений трудовий ритм ще більше ділови
тості. Комсомольці і молодь підприємств 

Кіровоградщнни прагнуть перетворити ко
жен день третього, вирішального року 
п’ятирічки в день ударної праці, щоб, пе
редаючи естафету молоді Черкащини, гід
но прозвітувагн перед Батьківщиною, впи
сати в історію рядки трудової слави.

БОНДАРЕНКО.

ПРІЗВИЩЕ ЦЬОГО ЮНА- 
КА УЖЕ ЗНАЙОМЕ ЧИТА. 
ЧАМ НАШОЇ ГАЗЕТИ. ВО
НО ПОСТІЙНО З'ЯВЛЯЛО- 
СЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПОВІДОМЛЕННЯХ ПРО 
ГЕРОЇВ ЦЬОГОРІЧНИХ 
ЖНИВ КІРОВОТ РЛДЩИ- 
НИ. МОЛОДИЙ КОМБАЙ
НЕР КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
XXI З’ЇЗДУ КПРС ЗНА- 
МІНСЬКОГО РАЙОНУ ІЛ
ЛЯ СЕМЕРИК, ЯКИЙ НА 
218 ГЕКТАРАХ ХЛІБНОЇ 
НИВИ НАМОЛОТИВ 7813 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА. ВІН 
— ПЕРЕМОЖЕЦЬ СОЦІА
ЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ 
КОЛГОСПУ.

НА ФОТО: ІЛЛЯ СЕМЕ- 
РИК.

Фото Б. В1ТОХ1НА.
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Комсомолка Надія Бондаренко, свинарка 9 колгоспу 
їм. Леніна Знам’янського району, правофлангова соціаліс
тичного змагання. Завдяки працелюбності, вмілому догляді 
за тваринами, виробничі показники у молодої свинарки зав
жди перекривають норму. фото д БУДУЛЛТЬЄВЛ.

ОДНІЄЮ з перших у районі провела звіти і вибори 
в групах і бригадах комсомольська організація 

колгоспу імені Калініна, яку очолює комуніст Микола 
Гудименко. ІІа них комсомольці критично, по-діло
вому проаналізували організаторську роботу активу, 
групкомсоргів у виконанні соціалістичних зобов’я
зань третього, вирішального року, дев'ятої п’ятиріч
ки.

Цікаво проходили збо
ри в комсомольсько-мо
лодіжному колективі ав
топарку, де групкомсор- 
гом Григорій Горбеико. 
З гордістю доповідав 
Григорій товаришам, що 
колектив завоював пер
ше місце в районі за під
сумками півріччя ниніш
нього року. Старанно 
працювали під час 
жнив. Комітет комсомолу 
звернувся до партійної організації, правління кол
госпу з проханням поставити комсомольців на най
відповідальніші ділянки. Безперебійно курсували ав
томашини Федора Бузька, Миколи Леоньєва, Мико
ли Мишка. Федір Бузько переміг у соціалістичному 
змаганні серед молодих водіїв району. На його ра
хунку понад 400 тонн перевезеного зерна.

КОМСОМОЛІ

ДУМАЮ, колеги погодяться зі 
мною: бібліотека повністю ви- 

а конуватиме своє призначення лише 
при умові, якщо в ній добре по
ставлена інформаційна робота. 

- Читачі мають безпомилково виби
рати потрібну їм літературу, зна
ти, які книги з питань, що їх ці
кавлять, з’явились 

| сом на книжкових
Незабаром роз

почнеться навчаль
ний рік у системі 
політичної освіти. 
Вже зараз відчу
вається, як зрос
тає попит на су
спільно - політич
ну літературу. Ад
же протягом літа 
вийшло немало 

й книг, які стануть 
г у пригоді як слу

хачам, так і про- 
| пагандистам.

Світловодська міська бібліоте
ка № І вже має досвід в органі- 

11 зації інформаційної роботи серед 
читачів, майбутніх слухачів. ГІро 
нові надходження їх інформують 

й обидва відділи бібліотеки — або- 
И немент і читальний зал. Щоб чіт

ко визначити запити, ми ство'ри- 
I ли картотеки робітників масових 

професій, інженерно-технічних 
працівників, економічного профі
лю мікрорайону. Запроваджено 
також бланки на одержану літе
ратуру та картки тематики Чи
тання, які заповнюють наші від
відувачі. Коли надходять нові 
книги, бібліотекарі складають 
списки їх і надсилають читачам 
згідно тематичної картки, а та
кож на підприємства мікрорайону.

У своїй роботі ми широко вико
ристовуємо різноманітні форми — 

Ж виставки нових надходжень, від- 
^Ьмямиицмитц -о і. - иіш»

останнім ча- 
полицях.

криті перегляди літератури, біб
ліотечні огляди, дні інформації. 
Для слухачів гуртків політичної 
освіти та пропагандистів оформ
лено стенд, що має розділи — 
«XXIV з’їзд КПРС про .зовніш
ньо-політичну діяльність нашої 
партії і Радянської держави», 
«Пролетарський інтернаціоналізм», 
«XXIV з’їзд КПРС про актуальні

гготатичний ізар т

НІ. вивив
ЦЕНТР

змаганні, 
від імені

до звіту і виборів у пер-

зір’

І. ГЕЛЬМАН, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.

Дружно потрудилися тут і під час «зелених 
жнив», 5 тисяч тонн зеленої маси перевезли комсо
мольці з поля до силосних траншей. Станіслав Рад- 
чук, Федір Бузько перевозили щодня по 48—50 тонн 
зеленої маси.

На зборах комсомольці вирішили працювати під 
девізом «Жодного відстаючого поряд». Комсомоль-

ПРИНЦИПОВО,
ПО-ДІЛОВОМУ

«Комуніст — високе звання» та 
ін.

Останнім часом ми одержали 
такі потрібні читачеві книги, як 
«Третій, вирішальний», «Робітни
ча естафета», «Сучасна науково- 
технічна революція: економічні 
форми і закономірності». З ними 
читачі могли ознайомитись на 
відкритому перегляді книг. До ре
чі, тільки в цьому році ми про
вели одинадцять таких перегля
дів та три дні інформації.

На початку вересня організова
но день інформації про нову лі
тературу з питань економіки. То
ді було зроблено бібліографічний 
огляд книг, надіслано список по
повнень до редакції місцевої га
зет. У цьому році ми оглядали 
також літературу з таких питань, 
як «Антирадянщина — зброя ім
періалістичної реакції», «Техніч
ний прогрес у будівництві», «Бо
ротьба двох ідеологій в літературі 
і мистецтві», «Комуністична пар
тія України — бойовий загін 
КПРС».

Наші працівники — завідуюча 
бібліотекою П. Н. Попова, бібліо
текарі Н. П. Паскевич, Л. А. По
лякова — часто виступають на 
підприємствах, в установах з лек-

питання боротьби з буржуазною 
ідеологією». Він діє постійно. Тут 
розміщено твори класиків марк- 
сизму-леніпізму, матеріали XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з’їзду Ком
партії України, брошури, газетні 
.та журнальні публікації.

Стенд постійно поповнюється ■ ціями-оглядами, особливу увагу 
новими матеріалами з тим, щоб 
своєчасно інформувати читачів 
про нову літературу. Скажімо, 
надійшла книга І. Куликова та 
І. Смоленського «Боротьба ідео
логій і сучасне мистецтво», або ж 
праця Д. Рудого та А. Філіпа 
«Інтернаціоналізм радянської мо
лоді». Вони зразу ж знайшли 
своє місце на полицях стенду.

Широко практикується у нас і 
відкритий доступ до книжкового 
фонду. На стелажах підібрано лі
тературу за розділами — «Рік 
вирішальний — темпи ударні»,

при цьому приділяючи молоді.
Звичайно, всі перелічені заходи 

надають великої допомоги чита
чам. Проте ми вважаємо, що 
зроблено не все. Тому система
тично вивчаємо передовий досвід 
інших бібліотек, запроваджуємо 
його у себе. Адже кожна корис
на книга має дійти до читача.

Л. ДЕМ’ЯН, 
секретар комсомольської ор
ганізації закладів культу
ри.

м. Світловодськ.

ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ—УКРАЇНСЬКИМ КОМБАЙНЕРАМ
Збирати багатий уро

жай третього, вирішаль
ного року дев’ятої п’яти
річки хліборобам Ціли
ноградської області до
помагають більш як три 
тисячі механізаторів Ук
раїнської PCP. В основ
ному це люди, які сво
єю працею внесли гід
ний вклад в український 
мільярд і тепер по- 
ударному працюють в 

рахунок казахстанського

мільярда пудів хліба. 
Найкращим з них, 22 
комбайнерам, за під
сумками соціалістичного 
змагання Цілиноград
ський обком партії, ви
конком обласної Ради 
депутатів трудящих, обл- 
профрада і обком ком
сомолу присвоїли почес
не звання «Герой жнив 
вирішального року де
в’ятої п'ятирічки».

Серед переможців —

Герої Соціалістичної 
Праці, комбайнери рад
госпів імені XXII парт- 
з'їзду Чернівецької об
ласті Костянтин Францо- 
вич Бєльський і «Прапор 
комуни» Кримської об
ласті Микола Григорович 
Гібалов.

Почесне звання при
своєно і комбайнерам з 
радгоспу «Гуляйполе» 
Запорізької області Ми
колі Антоновичу Глу-

щенку і Якову Тимофі- 
йовичу Варюхні. По- 
ударному працюють на 
збиранні цілинного хлі
ба комбайнери з кол
госпу «Жовтень» Одесь
кої області Андрій Іва
нович Єременко і Дми
тро Федорович Жол. 
Вони також удостоєні 
почесного звання «Герой 
жнив вирішального ро
ку дев’ятої п’ятирічки», 

(ТАРС).

ську групу, які і минуло
го року, очолив Григорій 
Горбснко. його рекомен
дували кандидатом у 
члени КПРС. Одержуюч
ий перехідний Червоний 
вимпел ЦК ВЛКСМ за 
досягнуті успіхи у соціа
лістичному 
групкомсорг 
своїх товаришів запев
нив, що молоді водії до
кладуть усіх зусиль, аби

виправдати високе довір’я.
Комсомольці готуються 

винній комсомольській організації колгоспу.
В. МИ ГУЛЬ, 

завідуючий відділом комсомольських організа
цій Новгородківського РК ЛКСМУ.

ІД Є З СЛІВ знає Віктор 
Заватій, що нашим 

Збройним Силам потрібні 
всебічно підготовлені, тех
нічно грамотні, фізично 
загартовані люди. Закін
чивши заняття на пункті 
початкової військової під
готовки заводу «Червона 
зірка», він пішов в армію, 
став десантником. Стрі
ляв, стрибав з парашутом, 
вчився діяти на території 
«ворога» вдень і вночі. Усі 
два роки служби був від
мінником бойової та по
літичної підготовки, додо
му повернувся молодшим 
лейтенантом запасу. В ар-

ДО
ЗМУЖНІННЯ

На пункті початкової 
військової підготовки 
заводу «Червона 
ка»

AÀO,
МИ 
ШУКАЄМО 
ТАЛАНТИ!

КИЇВ, 21 вересня. (РЛТЛУ). Уже давно ста
ло звичним і буденним: зняв телефонну труб
ку, зробив замовлення — і дівчина на друго
му кінці проводу вмить «з’єднує» вас з Мос- 
кною, Владивостоком, Ригою... що може бути 
простішим — техніка!

І все-таки це непросто. Понад 80 учасників 
республіканського конкурсу молодих зв'язків
ців, іцо проходив у столиці України з 17 по 
20 вересня, ще раз довели: за кожною теле
фонною розмовою, телеграмою, посилкою, бан
дероллю, які тисячі людей щосекунди від
правляють у різні кінці країни, стоїть напру
жена, творча праця, що вимагає великих тех
нічних знань, віртуозної майстерності, та
ланту.

Кращою в республіці телефоністкою жюрі на-

звало молоду робітницю Київської міжміської 
телефонної станції Людмилу Глабай. Незва
жаючи на складні умови роботи, у неї най
вищий коефіцієнт використання каналів зв'яз
ку і найбільша кількість балів — 84. На дру
гому місці торішній призер, представниця Чер
нівецької області Ганна Маніна.
У телеграфісток переможцем конкурсу стала 

Іїадія Колесннкопа з Харцнзького районного 
оузла зв'язку Донецької області.

Червону стрічку одержала також співробіт
ниця Ворошиловградського поштамту Галина 
Ратникова, яка зайняла перше місце серед 
бператорів поштового зв’язку.

Переможців нагороджено грамотами ЦК 
ЛКСМУ І Міністерства зв'язку У PCP, цінними 
подарунками і призами.

міі він неодноразово дя
кував наставникам на
вчального пункту. І коли 
стріляв, і на тактиці, і на 
стрибках з парашутом. А 
як повернувся на рідний 
завод, сам очолив пункт. 

Допомогли керівник» під
приємства, комсомольська ор
ганізація. Адже нині вимоги 
до допризовників високі. Те
пер усі роди військ оснащені 
новітньою зброєю і технікою. 
Та ще важливіше завдання — 
озброєння юнаків необхідни
ми політичними знаннями.

За останні десять міся
ців навчено дві групи при
зовників. І новий навчаль

ний рік пункт заводу поч
не за чітко розробленою 
програмою підготовки 
майбутніх воїнів.

Хлопці відвідують му
зей заводу, де знайомля
ться з історією підприєм
ства. До призовників при
ходять партійні, комсо
мольські працівники, на
чальники цехів, активісти 
оборонного товариства, 
ветерани війни, праці. Во
ни зустрілися з полков
ником запасу В. Рибінце- 
вим, головою завкому 
ДТСААФ ф. Штаповим, 
кавалером ордена Слави 
трьох степенів Я. Чупіним, 
бригадиром формуваль
ників В. Гетьманцем і ба
гатьма іншими.

Завітайте 
навчального 
все овіяне 
подвигу. Перш за все —• 
галерея Героїв Радянсько
го Союзу, вміло оформ
лені стенди «Військова 
присяга», «Закон про вій
ськову службу», галерея 
історії Збройних Сил, пла
кати «Мати-Батьківщина 
кличе!». На видному місці 
— портрети відмінників 
бойової та політичної під
готовки, які закінчили на-

вчальний пункт. Це 
слюсарі В. Гариш, Н. Мар
зан, заливних металу
A. Костенко. А ось ті, хто 
щойно з відзнакою закін
чив навчання і сфотогра
фований біля розгорнуто
го комсомольського пра
пора заводу — слюсарі
B. Дзюба, А. Політов, 
В. Мацина, токар В, Сми- 
юха. Про звершені справи

розпові дає 
стенд «За 
Вітчизну». У 
спорти в н о- 
технічн ому 
клубі навча
ються радіо- 
телефоністи і 
мот о ц и к- 
лісти, спор
тивно - стрі
лецький про
водить вогне
ву підготовку 
спортивн и й 
клуб «Зірка» 
— фізичну 
Заняття про
ходять удоб- 

обладнаних військово- 
кабінеті та технічних 

Особливий наго-

до кабінету 
пункту. Тут 
романтикою

ре 
му 
класах, 
лос робиться на практич
ній виучці. Проводять їх 
досвідчені інструктори — 
В. Голубицький, В. Мог- 
лей, Ф. Штапов, В. Коло- 
совський та В. Мельничен
ко. Усі вони активісти 
ДТСААФ, офіцери запасу.

У комітеті ДТСЛЛФ заводу 
по-справжньомх зрозуміли 
важливість роботи по почат
ковій військовій підготовці і 
фізичному загартуванню при
зовників. Кожен комсомолець 
має скласти норми комплексу 
ГПО, стати розрядником з 
військово - технічних видів 
спорту.
£2 В УЧБОВОМУ пункті

* заводу і проблеми. 
Перш за все — відвіду
вання занять. Питання це 
пов’язане з багатьма фак
торами —- робочими змі
нами, відпустками. Дру
ге. Нещодавно вийшов з 
друку підручник для при
зовника, та їх на пункті 
обмежена кількість. Хоче
ться ж, щоб такий був у 
кожного курсанта. Для за
нять стройовою підготов
кою, особливо тактикою, 
бажано було б запрова
дити єдину форму одягу.

Наближається початок 
навчального року. В цей 
день начальник учбового 
пункту заводу молодший 
лейтенант запасу В. Зава- 
тій дасть команду новому 
загонові курсантів: 
«Струнко!» 1 рапортува
тиме представникові вій
ськкомату:

— Призовники готові 
приступити до початкової 
військової підготовки!
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Соломія Крушсльннцька ви
ступала на театральних сце
нах і в концертних залах сто
лиць найбільших країн Євро
пи. її чудовим голосом милу
валися, гаряче аплодували ви
сокій виконавській 
пості в Африці Й

Під час трі
умфальних га
стролей Соло
мія Амвроеіївна 
мріяла про 
батьківщ и н у, 
линула думка
ми до рідних 
Білявинець, що 
в Бучацькому 
районі. Тут во
на народилася 
і провела шість 
років дитин
ства.

Згадувала і 
село Білу Тер- 
попільськ о .г о 
району, нуди 
пізніше переїха- 

А па сім’я маи- 
Мкгліьої зна- 
1 «снитої співач

ки. Приємні 
спогади в Кру- 
шельницької за
лишили і пер
ші її дебюти у 
хорах і виставах 
аматорських театрів.

Як любила Соломія милува
тися подільськими яблуневи
ми садами і вишняками, си
ньоокими озерами і крутими 
пагорбами обіч долин! Де б 
пізніше не догодилося бувати 
1 виступати з концертами, во
на всюди несла у серці крап
лини краси подільських крає
видів. Це вони в дитинстві на
дихали її на пісню, пробуд
жували перші паростки любо
ві до прекрасного. Чи не то
му вона так захоплювалася 

і українськими операми Гула- 
йУ^а-Артемовського. Лисенка, у 

• ИРлких переважали елементи на
родних традицій, дорогого з 
малих літ співу.

Любов до краси мистецтва, 
природне обдарування дівчини 
зумовило її успішне навчання

майстер' 
Америці.

У Львівській консерваторії. 
Останній рік був особливо ра
дісним, він дав крила у ди
вовижний світ чарівного спі
ву. Соломія закінчила кон
серваторію з відзнакою 1 1893 
року дебютувала в опер» 
Г. Доніцстті «Фаворитка», де 
чудово виконала роль Лео- 
нори.

Здобуте досі не вдовольняє 
Соломію. Вона їде до Мілана, 
продовжує пізнавати світ му
зики. Тут співачку не залиша
ють думки про батьківщину,

СПІ

23 ВЕРЕСНЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
100 РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕН
НЯ ВІДОМОЇ СПІВАЧКИ І ПЕ
ДАГОГА СОЛОМІЇ крушель- 
НИЦЬКОЇ (1873-1952)

■

мрії про майбутні зустрічі на 
рідній землі. У подарунок 
землякам хоче привезти опе
ри українських класиків. Про 
це свідчить, зокрема, її лист 
до Михайла Павлика.

Велика співачка не раз від
мовлялась виступати у відо
мих концертних залах Захід
ної Європи, щоб приїхати до 
земляків на Поділля. її голос 
линув зі Львівської сцени. 
Крушсльннцька виконувала 
народні пісні, знайомила своїх 
глядачів із західно-європей
ськими операми. У її репер
туарі було близько 60 творів 
відомих композиторів — Ж. Бі- 
зе, Д. ВердІ, Е. Гріта, Д. Пуч- 
чіні, Д. Россіні, А. Рубінштей- 
на, Й. Е. Штрауса. Партнера
ми Соломії на сцені були ві
домі співаки світу Ф. ІПаля- 
піи, О. Мишуга, Е. Карузо,

В. Флоріянськнй, Баттістіні, 
Руффо.

Довготривалими оплесками 
земляки зустріли Соломію 
1896 року в Тернополі. Бурхли
во аплодували їй після кож
ного виходу на сцену, коли 
несла у дарунок подолянам 
арію «Над Нілом» з опери 
«Аїда», українські народні 
пісні «Дощик», «Ой місяцю- 
місяченьку».

А за два роки пісенний 
шлях Крушельницької проліг 
знову через українські землі. 
Тернопіль, Залііцики, Бережа
ни, Львів, Станіслав і Коло
мия слухали її хвилюючий 
спів.

Після останнього концерту 
на батьківщині в 1928 році ба
гато теплих спогадів залиши
лося в односельців з Білої. Як 
згадувала старожил села ЛІа- 
рія Цнбульська, котра прове
ла разом з Соломією дитячі 
роки, співачка у ті дні пода
рувала землякам віночки на
родних пісень, котрі донині 
цвітуть як квіги, милують, 
радують.

— Назавше запам’яталися 
особливо ті співанки, — роз
повідала Цнбульська, — котрі 
Соломія виконувала в дитин
стві для нас, сільських дівчат 
і хлопців.

Розмови, зустрічі на рідній 
землі надихали співачку на 
висохі творчі злети, новими 
фарбами подільських краєви
дів лягали їй на серце. Тут 
вона здружилася з Василем 
Стефаником, зустрічалася з 
Михайлом Павликом. Кожна 
така зустріч була особливо 
дорогою, незабутньою.

Сьогодні надзбручанці пнео- 
ко цінують пам’ять своєї зем
лячки. У селі Білій відкрито 
кімнату-музей Соломії Кру
шельницької, де зберігається 
чимало записів пісень у її 
виконанні. Галерея починає
ться фотографією Соломії у 
дитячі роки і завершується 
фото, на котрому зафіксова
но її — вже професора вока
лу Львівської консерваторії 
імені Лисенка.

Неподалік від музею пото
пає у квітах бюст Соломії. Ці 
квіти приносять вдячні зем
ляки, що з глибокою пошаною 
бережуть пам'ять відомої спі
вачки.

г. яструбецький.

ШРОЖЯШЕ
З
Кальннболота

На фото вгорі: Будинок 
культури; внизу — екскурсію 
веде С. І. КИРСТЯ — директор 
музею на громадських засадах; 
зліва — до виступу перед тру
дівниками господарства готую
ться члени агіткультбригади.

Фото АВТОРА.

«Робота культпрацівника на селі роз- 
починається з наряду». Ці слова, почу
ті нещодавно в розмові з працівниками 
Кальниболотського сільського Будинку 
культури, і є їхнім девізом. Так уже 
заведено в господарстві: па нарадах, 
коли вирішуються виробничі питання, 
не забувають і про культурно-масові 
заходи, питають культармійців, а що 
вони приготували для обслуговування 
хліборобів, тваринників? І в тому, що

СЕАИЩЕ-ЛАУРЕАТ
Селище Вяетса Пайдеського району Естонії стало лауреатом ВДІЇГ СРСР. У 

Всесоюзному огляді-конкурсі на кращу забудову і благоустрій сільських селиш воно 
удостоєне диплома Першого ступеня.

У господарстві створено громадський центр з клубом-хонторою і бібліотекою, ательє побутово
го обслуговування і торговельним центром. Уздовж головної вулиці вишикувалися двоповерхові ко
теджі. У селищі е школа, відділення зв’язку, створюється велике водоймище із зоною відпочин
ку. Навколо будинків — фруктові сади, квітники. Всі будинки газифіковані, мають водопровід, ка
налізацію.

(ТАРС).

спорт * спррт* '.cnoprri * спорт
ЗНАМ’ЯНКА ЧЕКАЄ ФІНАЛІСТІВ
6 жовтня—фінал обласного велокросу 
па приз „Молодого комунара*

І знову за традицією в жовтні про
водяться фінальні змагання з велокро
су на приз газети «Молодий комунар». 
В колективах фізкультури вже відбула
ся проба сил найсильніших спортсме
нів, згуртовані команди, які візьмуть 
участь в першості обласних рад ДСТ. 
Непогано підготувалися до поєдинків 
вихованці ДЮС111 Кіровограда, спорт
смени Бобринця, Знам’янки, ДСТ «Бу
ревісник».

А 6 і 7 жовтня в Знам'янці відбу
дуться фінальні старти обласного вело
кросу. Команди, які виборять перемо
гу» будуть відзначені нагородами об
ласного комітету по фізкультурі і спор
ту. Найсильнішому учаснику велокросу 
буде вручено приз «Молодого комуна
ра». Три перших призери (з команди

дорослих і юнаків) преміюються пе
редплатою на обласну молодіжну га
зету на 1974 рік.

До участі в змаганнях ми запрошу
ємо не лише тих, хто потрапив в збірні 
команди добровільних спортивних то
вариств. За особисту перемогу можуть 
боротися кращі велосипедисти всіх ко
лективів фізкультури, спортивних клу
бів, які пройшли певну підготовку і ма
ють дозвіл тільки на участь в напруже
ній боротьбі на трасі велокросу. Про 
своє бажання виступати на змаганнях 
слід заявити наперед в оргкомітет, що 
створений при обласному комітеті по 
фізкультурі і спорту.

Отже, старт обласного велокросу на 
приз «Молодого комунара» 6 жовтня 
8 місті Знам’янці.

нині колгосп економічно міцний єгклад 
і культармійців.

Років з п’ять тому голова колгоспу 
«Україна» О. Я. Зубченко запропону
вав посаду завідуючого Будинком куль
тури комсомольцеві Пилипу Дорошен
ку. Знав голова про неабиякі ного ор
ганізаторські здібності, що той любить 
працювати творчо, з вогником, ініціа
тивно.

Минуло кілька років. Нині в селі 
чудовий Будинок культури, е бригадні 
клуби. Минулого року поряд з Будин
ком культури виструнчився триповер' 
ховий, обладнаний плиткою, будинок 
школи. Є декілька бібліотек. Будується 
дитячий комбінат.

Центром культурно-масової роботи 
став Будинок культури. Тут діють гурт
ки: танцювальний, вокальний, хоровий, 
драматичний, музичний, фотографії, 
агіткультбрпгада — бронзовий лауре
ат республіканського огляду агіткульт- 
бригад.

При Будинку культури — народний 
музей. У ньому 32 відділи і підвідділи, 
в експозиціях понад 2500 експонатів. 
Очолює музей рада, якою керую дирек
тор музею на громадських засадах учи
тель Сергій Іванович Кпрсгя.

Культармійський актив. Нині у його 
лавах механізатори і тваринники, спе
ціалісти і службовці, керівники госпо
дарства. Своєю роботою культармійці 
села активізують трудівників господар
ства на боротьбу за трудові здобутки 
третього, вирішального року п’ятирічки.

ІО. ЛІВАШНИКОВ,
Колгосп «Україна» 
Новоархангельського району.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 22 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. «Гім
настика для всіх». (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — Кольо- 
рове телебачення. Для дітей. 
«Театр «Дзвіночок». (М). 10.00 
*” Теленарис. (М). 10.30 — Ko- 

_^Дь°рове телебачення. «Співав 
Макаров». (Ленінград).

11.05 — За накресленнями
XXIV з'їзду КПРС. Тележур
нал «Прогрес». (Харків). 14.35 

На першому Всесоюзному 
музичному фестивалі «Золота 
осінь». Концерт. (К). 12.35 — 
«Розповіді про донецьких ме
талургів.»,. (Донецьк). 13.1S — 
«Народні таланти». Концерт- 
нарис. (Дніпропетровськ). 11.00 
*7 «На п'ятій конференції 
письменників країн АзіїіАф-

рики». (М). 14.30 — «Здоро
в'я». (М). 15.00 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 15.30 — Розпові
ді про господарів. (ЛІ). 10.00
— Музична програма «За ли
стами глядачів». (М). 10.30 — 
«Подвиг». (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «По сторінках
«Голубого вогника». (М). 19.10
— Кольорове телебачення.
Прем’єра телевізійного бага
тосерійного художнього філь
му «Коперник». (Польща), і 
і 2 серії. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Концерт лауреатів Всесоюзних 
і Міжнародних конкурсів. (М).
22.45 — Спортивна програма, 
(М). 23.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00
— Кінострічки минулих років.
(М). 14.03 — «Бурякові жни
ва». (Репортаж з колгоспу 
«Іскра» Гайворонського райо
ну). (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 14Л5 —• 
Фільм-хонцерт. (К). 14.43 —
Для дітей. Телефільм. «Біля 
найсинішого моря». (К). 15.30
— «Яблуневий край». (К).
15.45 — Народний телеуніяер- 
ситет. (К). 16.15 — Музичний 
фільм «Створення музики». 

(К). 17.00 — Телевнставп «По
ступися місцем». (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «Мелодії мо
єї Батьківщини». Концерт. 
(Львів). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фіЛЬМ. а КОЛИ РОЗВО
ДЯТЬ мости». (К). 23.45 — Но
вини. (М).

НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу». (М). 11.00 — 
«На головних напрямках п’я
тирічки». (Запоріжжя), і 1.50
— Для школярів. «Ми на мар
ші». Гра-змагання. (Донецьк). 
12.20 - Мультфільм. (К). 12.40
— Кольорове телебачення. 
«.Музичний кіоск». (М). 13.10
— «Сільська година». (М). 
14.10 — Екранізація літератур
них творів. (М). 15.35 — Між
народна панорама. (М). 16.00
— Чемпіонат СРСР з хокея. 
«Хімік» (Воскресснськ) — 
«Динамо» (Москва). II і III 
періоди. (ЛІ). 17.30 — Фести
валь мистецтв «Золота осінь». 
(М). 18.00 - Новими. (М). 18.10

— Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (ЛІ). 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 20.00 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Коперник». 
НІ серія. (Польща). (М). 
2І.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Запрошує концертна 
студія. (М). 23.00 — Спортнв- 
на програма. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Ранкова гімнастика. (К). 10.20
— Телефільм. «Полюси недо
ступності». (К). 11.00 — Ко
льорове телебачення. П. Пан- 
чев. «Казка про чотирьох 
близнят». Телеспектакль. (М).
12.40 — Художній фільм 
«Тінь». (К). 14.10 — Для шко
лярів. «Співав «Соловушка». 
Концерт. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
16.25 — «Екран молодих». (К).
14.40 — «Кришталевий череви
чок» Вистава. (Дніпропет
ровськ). 16.25 — «Екран моло
дих». (К). 16.50 — «Чаріоне і 
незабутнє». (Львів). 17.20 —• 
Науково-популярний фільм. 
«Протазанон». (К). 18 20 —
Фільм концерт «З любов’ю ра
зом». (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30 
Творчий вечір артистів Мос

ковського театру імені Моє- 
ради (К). 20.15 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Ху
дожній фільм «Посвідка на 
проживання». (К). 22.55 — Ве
чірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 24 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 - «Грає 
Володимир Безфамільиоп». 
(К). 11.45 — Художній фільм. 
(К). 13.15 — Вистава Дніпро
петровського театру. «Дніпро
петровськ). 14.25 — Для ді
тей. «Скільки коштує хліб». 
(Харків). 16.30 — «Трудовий 
переклик». (Дніпропетровськ). 
17.00 — Республіканська фі- 
знко-математична школа. (К).
17.30 — «Піонерський калей
доскоп». (Харків). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — «Країні ра
портує Іркутська область. (ЛІ). 
19.00 — інформаційна про:ра
ма «Вісті». (К). 19.30 — Л. Сн- 
нельников. «Тривожний ра
нок». Вистава. В перерві — 
«На добраніч, діти!» (К). 
Програма «Час». (М). 22.20 —

Сільськогосподарський тиж
день. (К). 22.30 — Програма 
«Час». (К). 22.35 — Вечірці
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.60 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного докумен
тального фільму «Весна па 
трасі». (М). 10.10 — «Різнома
нітність і значення павукопо
дібних». Начальна передача з 
зоології. (ЛІ). 16.35 — На
вчальна передача з природо
знавства. (М). 10.30 — «Ви
хованці «зоопарку». (М). 17.30
— Для школярів. «Вогните», 
(М). 18.00 — Фільм-концсрт- 
(К). 18.30 — Телефільм. «Ін
женери та ліс». (К). 19.00 — 
Творчість народів світу. (М).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокея. 
ЦСКА — «Спартак» (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Продовження чемпіонату з 
хокея. (ЛІ). 22.00 — «Музикая- 
ти про музику». IV симфонія 
П. І. Чайковського. (ЛІ). 23.00
— Новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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4 втор. ------------------------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР**
Дівчина та юнак вірно кохаються. Вони вирішують 

створити сім'ю, йдуть до загсу, щоб укласти угоду 

про шлюб. Ця знаменна подія для них відзначається 

весіллям.

кйкмямаЫЬ'

22 вересня року

Весник

Через

На цій сторінці, підготовленій Дніпропетровським 

міжобласним Е;;рсб;іичим художньо-рекламним ком* 

б;нгтОм Унрпсбутреклама, йде мова, де, як і якими 

послугами можна скористатись, щоб весілля про- 

йшло урочисто, красиво і весело, відповідно до на

ших радянських обрядів.

Запрошення
на торжество

Обласна, міські та районні друкарні приймають 
замовлення на друкування запрошень на весілля та 
інші сімейні торжества.

За бажанням замовників 
запрошення виготовляю
ться на художніх листівках, 
що розповсюджуються кі
осками та книжковими ма
газинами.

Про умови і ціни друку
вання запрошень можчз

Молодожони! Скористайтеся послугами друкарень 
обласного управління у справах видавництв, полігра
фії і книжкової торгівлі. Таке запрошення стане для 
юзе, ваших рідних і друзів приємною пам'яткою 
довгі роки.

дізнатися в обласній дру
карні, що міститься в Кіро
вограді яЬ вулиці Глінки, 2, 
телефон 2-82-51, а також 
районній друкарні на Новій 
Бзлашівці по вулиці Викон
комівській, телефон 6-34-52,

ЮВЕДІРИ кіровоградсько
го заводу «Ремпобуттех- 

иіказ завжди готові збільши
ти чи зменшити для молодих 
обручки, виготовити красиві 
штучні квіти, інші прикраси. 
Для цього слід звернутись 
за адресою: м. Кіровоград,

Обручки 
та дарчі

Одяг для наречених 
на замовлення поза чергою виготовляє кіровоградська 
«ІНДПОШИВ».

В ательє мод № 1 (вул. Леніни, 8, тел. 2-53-43) можна замовній
для нареченої плаття, фату, головний убор, квіти, інші атрибути 
її весільного туалету. ' , .,

Ательє мод № 5 (оул. Компанійця, 69, тел. 2-37-85)' приймає за
мовлення на пошив костюмів нареченому. ’ .,і < :

Крім цих ательє, наречених можуть обслужити всі ательє фаб
рики, які функціонують у Кіровограді, о залежності, де прожи
вають наречені. Довідку про це можна одержати по телефонах 
2-82-70 і 2-81-67.

ШАНОВНІ МОЛОДОЖОНИ! КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ 
КРАВЦІВ І ЗАКРІЙНИКІВ ФАБРИКИ «ІНДПОШИВ»!

теж може надати соої послуги 
у підготовці до весілля. На 
прокатних пунктах за порівня
но невелику плату ви зможете 
одержати все те, що вам буде 
потрібне для весілля, без чого

Прокат 
ви не обійдетеся і—посуд, про
гравачі, магнітофони та ін.

У Кіровограді прокатні пунк
ти комбінату «Промінь» розмі
щуються по вул, Гагаріна. 7, 
тел. 2-47-42 та по вул. 50 рск'в 
Жовтня, 20, тел. 2-81-02.

Транспортні
надає азтотрапспортне підпри
ємство 10001 (таксі). Для цього 
досить звернутись до чергово
го диспетчера на стоянці так
сомоторів на площі Профспі-

послуги 
лек, тел. 2-32-23. Замовлення [ 
оформляють особисто нарече
ні або за їх дорученням свід- і 
ки при реєстрації шлюбу, рід- ' 
ні або друзі.
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написи
вуз. Єгорова, 40. Довідку 
про це можна також одер
жати телефоном 2-32-57.

А якщо вн підготували ці
кавий цінний подарунок мо
лодим, то гравери заводу 
можуть зробити па ньому 
красивий дарчий напис. 
Майстри граверних робіт 
працюють у ювелірному ма
газині «Рубінз (вул. Шев
ченка, 26) та кіровоград
ському ЦУМі (проспект 
Карла Маркса, 48).

Широко користуйтеся по
слугами ювелірів і граверів!

роки та 
відстані 
донесуть пам'ять про ва
ше весілля знімки, виго
товлені фотографами кі
ровоградського міського 
комбінату побутового 
обслужування «Про
мінь».

Високоякісно, своєчас
но, різного розміру, 
чорно-білі та коричневі 
знімки виготовляють фо
тоательє, що розміщую
ться в місті Кіровограді 
по проспекту Карла 
Марксе, 29, телефон 
2-43-70, вул. Луначар- 
ського, 25, телефон 
2-48-03 та проспекту 
Карла Маркса, 31, теле
фон 2-82-01.

Фотографів можна за
просити й на весілля, 
щоб зробити цілий фо
торепортаж про це неза
бутнє для молодих тор
жество.

СКОРИСТАЙТЕСЬ ПО
СЛУГАМИ 
СТРІВ!

ФОТОМАЙ-

Ресторан 
до ваших послуг, шановні 
молодожони!

Сеоє весілля ви і ваші 
гості зможете відсвяткува
ти в одному із двох бан
кетних залів (малому або 
великому). Гостей обслу
жать кваліфіковані офі
ціанти, ви сядете за добре 
сервірований, оздоблений 
квітами стіл.

Ресторан пропонує ши
рокий вибір холодних за
кусок, гарячих та солод
ких страв, різних напоїв,

кондитерських виробів. 
Ви матимете змогу ско
ристатися послугами ор
кестру.

Крім того, ресторан 
приймає замовлення на 
виготовлення гарячих і 
холодних блюд до вашого 
весільного столу.

ШИРОКО КОРИСТУЙ
ТЕСЯ ПОСЛУГАМИ РЕС
ТОРАНУ «ВЕСНА»! Він 
міститься по вул. Леніна, 
13, тел. 2-50-81, 2-56-30.

Фабрика 
„ІІОБУТМЕБЛЇ“ 
пропонує для ?лолодожонів та молодих сімей 36 ВИ- ; 
дів меблів, які вона виготовляє для індивідуальних І 
замовників.

Серед них: ліжка двоспальні та дитячі, різного при- і 
значення столи, стільці, тумбочки, шифоньєри, інші 
побутові меблі.

Замовлення приймає безпосередньо фабрика, що 
місіиться в Кіровограді — вул. Терошкової, 174, 
тел. 6-3! 70, приймальні пункти по вул. Гоголя, 87, тег. 
2-43-50 та на центральному ринку, у містах Новоук- 
раїнці, Бобрики;, Знам’янці, Олександрівні (на кол
госпних базарах), у селищі Рівному Новоукраїнсько- 
го району в приміщенні райпобуткомбінату та в сіль
ських комплексних пунктах райпобуткомбінатів об
ласті.

«.МОЛОДОЙ КОММУНАРэ =• 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

485353532353235323532323532353482348

оачіска нареченій,
стрижка нареченому

їх зроблять у кіровоградських салонах краси, яких достатня кіль
кість у нашому місті.

Жіночий салон, що міститься по вул. Леніна, 28, гел. 2-82-16. Його 
висококваліфіковані майстри завжди готові зробити нареченій кра
сиву до лиця, сучасну зачіску. Тут же можна зробити манікюр. Май- 
стріз можна для виконання Ц'єї роботи запросити додому.

Чоловічий салон, що тож міститься по вул. Леніна, 31, тел. 2-47-71, 
нареченому може зробити сучасну модну стрижку, поголити, зроби
ти масаж, тощо.

Отже, в міських салонах нраси чекають не тільки молодих, а й 
усіх учасників весільного торжества, щоб запропонувати свої послуги,

223

316050. ГСП. Кіровоград-$0, куп. Яуначарсьиаго, «. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди« 
відділу писків і масової роботи — 2-45*36, відділу вій. 
ськово-латріотичного вихо&аннв т» спорту — 2-46-87,

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

І

ШАНОВНІ МОЛОДОЖОНИ!
День вашого весілля стане найсвіт
лішим в житті. Перед тим як йти 
до ЗАГСу, не забудьте завітати до 
майстерень побутового обслуговуй 
вання. Всі необхідні послуги будуть 
виконані швидко і якісно, додадуть 
вам хорошого настрою!

УКРПОБУТРЕКЛАМЛ.
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