
Перша колонка номера
НИНІ належить провести велику підготовчу роботу, 

яка передуватиме важливій загальнокомсомоль- 
ській справі, що стосується кожної організації, — об
міну комсомольських документів. В рішеннях плену
мів ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, обкому комсомолу з цьо
го питання підкреслюється, що весь зміст організа
ційно-політичних заходів по обміну полягає, перш за 
все, в тому, щоб підвищити активність, піднести іні
ціативу і дисципліну кожного члена Ленінської Спіл
ки, посилити авангардну роль комсомолу.

Слід пам’ятати, що загальний успіх обміну визначи
ться роботою первинної комсомольської організації. 
Принципова розмова з цього приводу має ^відбутися 
повсюдно в комсомольських організаціях області під 
час обговорення с лютому 1975 року листа ЦК ВЛКСМ 
«Про проведення обміну комсомольських докумен
тів». Слід відверто на них сказати, що заважає даль
шому ростові активності і дисципліни комсомольських 
рядів, поліпшенню діяльності комсомольської орга
нізації,

V.До_ _ _ _

огляду
Огляд наших сил, сувора і вимоглива перевірка то

го, як кожна організація виконує рішення XXIV з’їзду 
КПРС і XVII з'їзду ВЛКСМ -— ось під яким кутом зору 
ми маємо розглядати наступну важливу подію в житті 
Ленінського комсомолу. Вирішуючи у всіх ланках ор
ганізаційно-політичні і технічні завдання, слід не до
пускати проявів фоомалізму, коли для ока, здавало
ся б все є, але немає головного — бажання попрацю
вати творчо, докорінним чином поліпшити роботу.

На першому плані в період підготовки і на час про
ведення обміну мають бути питання підвищення тру
дової і громадсько-політичної активності молоді, по
ліпшення трудового і морального виховання, політич
ного і загальноосвітнього навчання, зміцнення кожної 
комсомольської групи і організаційно, і в політичній 
підготовці.

Індивідуальна робота і в цьому важливому заході 
/лає бути в центрі уваги.

«Сьогодні, — говорив товариш Л. І. Брежнєв, — нас 
уже не може задовольнити те, що абсолютна біль
шість радянської молоді з почуттям • високої відпові
дальності виконує свій громадський обов'язок, глибо
ко розуміє і активно втілює в життя політику партії. 
Наше завдання — боротися за кожну молоду людину, 
за її переконання, за її активну позицію в житті». Цим 
нині керуються в роботі більшість комітетів комсомо
лу області. Досвід індивідуальної роботи набуто в 
комсомольських організаціях м. Олександрії, Ново- 
українського, Гайворонського, Бобринецького та де
яких інших районів. Слід закріпити цей досвід і сповна 
використати в ході обміну комсомольських доку
ментів.

Необхідно застерегти комітети від кампанійського 
підходу до роботи з людьми. Необхідно систематично 
і уважно розглядати скарги, критичні зауваження, про
позиції тих, з ким буде вестися бесіда. Особливої ува
ги потребують комсомольці, які мають стягнення, ті, 
хто уникає громадських доручень, спокійно ходить у 
«пасиві».

В період підготовки до обміну комітети комсомолу 
області мають немало зробити для вдосконалення 
структури комсомольських організацій стосовно до 
змін, внесених XVII з’їздом в Статут ВЛКСМ. Ці змі
ни, зокрема, дозволяють створити у нас на Кірово- 
градщині десятки організацій з правами первинних. 
Такі.можливості є особливо в м. Кіровограді, Світло- 
водську, Олександрійському, Новоархангельському, 
Добровеличківському та багатьох інших районах об
ласті. Цим відкриваються додаткові можливості для 
того, щоб центрами виховної роботи все більше ста
вали цех, дільниця, бригада.

Важливо, щоб у ході обміну буквально кожен член 
Спілки мав комсомольське доручення. І комітетам 
слід краще контролювати їх виконання, не допускати, 
щоб надмірна завантаженість одних була причиною то-
го, що хтось, як кажуть, ходить, тримаючи руки в ки
шенях.
О ЖЕ зараз потрібно готуватись до зустрічі комсо- 

мольців, які прийдуть обмінювати документи. Во
ни поаинні, прийшовши, в міськком, райком, побачити 
високу організованість, творчу, ділову обстановку, чіт
кість і культуру в роботі.

Комсомольцям вручаться нові комсомольські квит
ки. Лицьовий бік обкладинки нового документа буде 
однаковим для всіх організацій ВЛКСМ. Вводиться 
єдиний напис: «Всесоюзна Ленінська Комуністична 
Спілка Молоді» російською мовою — мовою міжна
ціонального спілкування. Як підкреслив II пленум ЦК 
ВЛКСМ — це едина організація і діс вона на основі 
єдиного Статуту, керуо?тчся ленінськими принципами 
демократичного централізму. При цьому в новому 
комсомольському квитку записи даних про комсо
мольця робляться російською і національною мовами.

Як і на квитку члена КПРС, на новому комсомоль
ському квитку —■ портретне зобоаження В, І. Леніна. 
Тож носити його — висока честь для кожного юнака І 
дівчини Країни Рад. І вона, ця честь, нами триматись 
має високо, непохитно, дійсно по-ленінськи!
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9 грудня в Києві почав роботу 
Всесоюзний зональний семінар пер
ших і других секретарів обкомів, 
перших секретарів міськкомів і рай
комів комсомолу ряду областей 
України, а також Молдавії, при
свячений підготовці .до наступного 
обміну комсомольських документів.

Семінар відкрив перший секре
тар ЦК. ЛКСМ України* А. М. Гі- 
ренко. Доповідь «Про проведення 
обміну комсомольських документів 
і завдання міськкомів' та райкомів 
комсомолу» зробив другий секре
тар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

ПХЕНЬЯН, 10 грудня. 
(ТАРС). В демонстрацію 
дружби корейської і ра
дянської' молоді вилився 
мітинг, який відбувся тут 
э нагоди перебування в 
народній Кореї делегації 
ВЛКСМ на чолі з першим 
секретарем ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельниковим. 
Юнаки І дівчата столиці 
КНДР тепло вітали послан-

ТЕПЛА
ЗУСТРІЧ

НАВЧАННЯ
ІШИСДИОЛЬСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

Перед учасниками семінару ви
ступили секретар Київського обко
му партії О. С. Капто і перший за
ступник завідуючого відділом орга
нізаційно-партійної роботи ЦК 
Компартії України А. В. Меркулов.

У роботі семінару беруть участь 
відповідальні працівники ЦК Ком
партії України і ЦК Компартії

Молдавії, заступники завідуючих 
відділами організаційно-партійно? 
роботи обкомів, завідуючі організа
ційними відділами міськкомів і рай
комів Компартії України і Компар
тії Молдавії, відповідальні праців
ники ЦК ВЛКСМ. ЦК ЛКСМ Ук
раїни і ЦК ЛКСМ Молдавії.

(РАТАУ).

ців Ленінського комсо
молу.

Виступаючи на мітингу, 
голова Пхеньянського мі
ського комітету Спілки 
соціалістичної трудової 
молоді Кореї Цой Сен Су 
висловив подяку радян
ському народові за актив
ну підтримку і допомогу 
корейському народові в

ДЕМОНСТРАЦІЯ
ДРУЖБИ

соціалістичному будівни
цтві, е боротьбі за воз
з’єднання країни. Він під
креслив, що дружба ко
рейської і радянської мо
лоді е традиційною і 
скріплена спільною бо-

ротьбою проти імперіа
лізму. Ця дружба, заявив 
Цой Сен Су, буде постій
но міцніти і розвиватися 
на принципах марксизму- 
ленінізму і пролетарсько
го інтернаціоналізму.

ГАВАНА. (ТАРС). Тут триває третя 
зустріч дружби радянської і кубинської 
молоді.

Учасники зустрічі відвідали середню 
школу-ііітернат імені В. І. Леніна неда
леко від Гавани, в якій вчиться близько 
п’яти тисяч чоловік. У школі відбувся

мітинг радянсько-кубинської дружби, яа 
якому виступили глава радянської де
легації секретар ЦК ВЛКСМ Л. І. Мат
веев і член Націойального комітету 
Спілки молодих комуністів Куби Рай- 
муидо Еспіноса.

Вітчизні—наш ударний труд!

ДЛЯ НЕЇ СПЕЦІАЛЬ
НІСТЬ ТОКАРЯ — НЕ 
ПРОСТО ПРОФЕСІЯ. А ПО
ШУК, ТВОРЧІСТЬ. МАЙЯ 
ГАНЖУК НА ДІЛІ ДОВЕ
ЛА. ЩО МОЖЕ ВИГОТОВ
ЛЯТИ НАЙСКЛАДНІШІ 
ДЕТАЛІ. ВИРОБНИЧІ 
ЗАВДАННЯ ЩОДНЯ ПЕ
РЕВИКОНУЄ. АЛЕ ДІВЧИ
НА НЕ ЗУПИНЯЄТЬСЯ ІІА 
ДОСЯГНУТОМУ. У ПРАНІ 
ДІВЧИНА РІВНЯЄТЬСЯ 
НА ПЕРЕМОЖЦЯ ОБЛАС
НОГО КОНКУРСУ СЕРЕД 
МОЛОДИХ ТОКАРІВ ІВА
НА ПЕРЕЛАЗНОГО І ЗБИ
РАЄТЬСЯ ' ВИКЛИКАТИ 
ЙОГО ІІА ЗМАГАННЯ.

ПА ФОТО: ТОКАР НОСИ- 
ПІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
РАЙОБ'ЄДНАННЯ «СІЛЬ
ГОСПТЕХНІКА» БІЛЬ- 
ШЛНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. ГАНЖУК.

Фото М. СМАГЛ1ЄНКЛ.

ПО ПЛЕЧУ
НОВІ РЕКОРДИ

Успішно трудяться молоді тваринники 
нашого району. За підсумками соціаліс
тичного змагання одинадцяти місяців 
нинішнього року серед молодих телят
ниць першість веде комсомолка з тва
ринницької ферми колгоспу імені Сверд
лова Лідія Куликова. Середньодобовий 
приріст, якого вона досягла, — 646 гра
мів від кожної тварини. Це майже на

120 грамів перевищує результати інших 
телятниць. Не відстає 1 Надія Кроленко 
з колгоспу імені Тельмана. Середній при
ріст тварин, за якими вона доглядає, 
становить 550 грамів на добу. Та це не 
межа, — вирішили дівчата. Уже зараз, 
виходячи з реальних можливостей, вони 
ставлять перед собою завдання: добити
ся у завершальному році п’ятирічки ще 
кращих результатів і середньодобовий 
приріст тварин довести до 800 грамів.

С. БЕРКО, 
інструктор Компаніївського рай
кому комсомолу»

Східні ворота
БАМу

На половину своєї довжини 
вже простятся над Амуром 
міст біля Комсомольська. Ко
лектив мостобудівного загону 
№ 26 достроково виконав річ- 
(ініі зустрічний план. Всі три
надцять опор півторакіломет- 
рового велетня готові прийня
ти па свої «плечі» металеві 
конструкції ферм. Міст біля 
Комсомольська — східні воро
та Байкало-Л.мурської заліз
ничної магістралі. Вже до 
середини наступного року по 
ньому підуть поїзди.

Вода під сипучими 
пісками

Справдився ще однії про
гноз учсішх-гідрогеологіп Ал- 
ма-Атн: під масивом сипучих 
пісків Кнзилкумів поблизу 
східного узбережжя Каспій
ського моря знайдено прісну 
воду. 1 знаходиться попа на 
незначній глибині, що дає 
змогу добувати Ті з допомо
гою шахтних і трубчастих ко
лодязів. Дослідники вважа
ють. що тутешні піски є гі
гантською ппиродною «губ
кою». шо вбирає як атмос
ферні опади, так і вологу, яка 
при певних погодних умовах 
конденіується з навколишньо
го повітря. Знахідка гідро
геологів має важливе прак
тичне значення,»

Кондиціонер 
на тракторі

Серійний випуск потужних 
колісних машин Т-150К, осна
щених установками штучного 
мікроклімату, розпочато на 
Харківському тракторному за
воді. його спеціалісти скон
струювали прості І зручні при
строї, які в зимовий і осінній 
час подають у герметичну ка; 
біну тепле повітря ВІД водят 
ного радіатора, а влітку в 
допомогою холодильного апа
рата знижують температуру 
до 15—16 градусів. Завдяки 
спеціальним фільтрам, що за
тримують пил, чистота повіт
ря в кабіні набагато вища за 
санітарну норму.

Завод відправив у Нечорва- 
земпу зону РРФСР _ першу 
партію тпакторів-енлачіп, на 
яких встановлено апаратуру 
для де:—по=:тв<, 

(ТАРС - РАТАУ). *
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ПІЗНЬОЇ години на зупинці аіпойуеа, що 
па площі Профспілок, цеє ще батані лю

дей — нічна робітнича зміна. Василь Прохо
ров. іч етап до гурту знайомих, але до розмо
ри не прплучнвен: думками своїми був да
леко...

Вчорашній урочистий вечір в обласній фі
лармонії розтривожив душу, затишші по собі 
якийсь неспокій. Трохи збентежений загаль
ною увагою, сидів Василь Прохорович Гу.тяп- 
цеп серед таких, як і сам. сивих ветеранів, 
уважно слухав промовців, аплодував їм. 
І серце поволі зайшлося щемом, адже в цьо 
му залі не було і ніколи не буде сотень близь
ких йому людей, сотень знайомих однополчан. 
Він побачив себе двадцятирічним червоно- 
флоіцем з крейсера «Красный Крым». Згадав
ся суботній вечір на святковому Приморсько
му бульварі, радісно збуджений Севастополь— 
ще б пак, після флотських кавчань поверну
лася ескадра...

Вранці приморське місто і кораблі в його 
бухтах бомбардували стерв'ятники із фашист
ської гармати. Перший, оповитий ди
мом пожеж, день війни ступив на рідну зем
лю. їх буде оагато, тих днів, майже nie гори 
тисячі. І кожен вкарбується в пам'ять навіки, 
кожен залишить після себе слід...

Як добре, що про тс лихоліття сьогоднішня 
молодь знає лише із розповідей, книг та кіно
фільмів. Із щирою заздрістю він глянув на 
юнаків та дівчат, що весело гомоніли під 
холодним дощем. /Кодному з них, мабуть, ще 
й двадцяти не було. 1 рівно дев'ятнадцять 
було товаришеві Тулянцева по учбовому екі
пажу Сашкові Воробйову, коли він загинув 
біля берегів Констанци...

Підійшов автобус. У просторому салоні від
разу стало тісно, і Василь Прохорович ледве 
встиг зайняти «своє» місце. Він .побив сідати 
так, щоб у широке вікно було видно місто. 
Коли автобус проїздить вулицею Валентини 
Терешкової, воно все як на долоні. І особливо 
гарне в пізню годину. Он там світить затіни 
ними вогниками одноповерхова Ковалівна, 
праворуч — розеин різнобарвних реклам цент
ральної частини, а па схилі протилежного па
горба рясніє тисячами вогнів новий житловий 
район. Ледь ліворуч горять потужними ліхта
рями корпуси «Червоної зірки». На новому 
Дев’яностому навіть крій, мжичку добре вид
ро табло електронного годинника.

ВАСИЛЬ Прохорович приплющив пгзіки. Пе
ред очима постало інше місто — Кірово- 

воград грудня сорок п'ятого. Годі Тулянцев 
вперше за шість років служби одержав від
пустку. Серце стискалося, коли проїздив че
рез зруйнований війною рідний край. Від 
далекого Баренцево™ моря і до самого дому 
майже скрізь руїни, згарища... Проваллями 
обгорілих вікон зустрів йоіо знайомий вокзал. 
Транспорту не було, фашисти навіть трамвай
ні рейки вивезли. Довелося йти пішки. Па 
Кожному кроці — сліди війни. Але місто жи
ло. Серед руїн «Червоної зірки» спалахували 
вогники зварювальпнків, зо два десятки жі
нок під командою інваліда розбирали цегляні 
завали і металевий брухт. Тулянцев почасту
вав інваліда пайковими цигарками, мовчки,як 
Годиться бувалому солдатові, постояв.

— Ди.., дісталося землякам. А де ж це те
бе, браток? — кивнув на порожній рукав. Ін
валід глибоко затягнувся, неохоче відповів:

— Крим... В грудні сорок другого в Феодосії. 
Тулянцев мовчки витяг із нагрудної кишені 

муарову' стрічку, розгорнув її. Золотом сяйну
ли літери «Красный Крым». А за хвилину 
обое сиділи в благенькій фанерній будці. 
Змарніла молода жінка підсипала «матроси
ку» рідкого борту, крадькома витирала 
сльози.

— Та їжте, їжте ж, — припрошувала, — він 
хоч і рідкий, та все ж гаряченький. Хоч зі
грієтесь. Ог тільки з хлібом у нас сутужно. 
То їливкий дадуть, хоч коники ліпи, а то спа
ли 11. і:а вугілля. Побили, мабуть, старих пе
карів. От до війни, пам'ятаю...

— Помовч, Маріє, — басив однорукий, — 
буде хліб, буде іі до хліба. Помовч. кажу! 
Краще роздобудь шо-і-сбудь. Чорноморця зу
стрів. Він наш десант в сорок другому ви
саджував.

Відпускник із вдячністю згадав товаришів, 
ЩО роздобули десь на дорогу фляжку спирзу. 
О і і згодився він.

Після гіркої чарки за гих, хіо не дожив, 
розговорилися. Виявилось, що обоє починали 
війну в Севастополі. Тулянцев па крейсері 
«Красный Крым», а новий знайомий аріи.іе- 
рисіом в дивізіоні морських мисливців. Згада
ли бої за Одесу, оборону Севастополя, від
чайдушний десант чорноморців у грудневу ніч 
сорок другого до Керчі та Феодосії.

— Отак я, братіку. і руку згубив. \ вивозив 
мене з того пекла гвій «Красный Крым». Ко
ли б не ви... Чуєш, Маріє!.. Але ж і добре ми 
тоді фашистів підчистили, та? В одних під
штаниках по снігу драпали...
"ГАК, на «се життя запам'яталася Василю 
' Прохоровичу та новорічна штормова ніч. 

Коли крейсер у складі ескадри підійшов від 
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ірузиііських берегів і взяв курс у відкрите 
море, ніхто з червопофлотців не знав, куди 
висаджуватимуть морську піхоту, яка запов
нила палуби і кубрики. Зрештою, це була 
звична робота — не вперше корабель робив 
нічні рейди в обложений Севастополь.

Раптом вістовий викликав групкомсорга ар
тилерійських електриків Тулянцева до ко
мандира. По тому, що зібрали увесь партій
ний і комсомольський актив корабля, вік 
зрозумів, — сталося щось виключно важливе. 
І коли командир корабля капітан першого 
рангу Олексій Маркович Зубков прочитав на
каз Верховного Головнокомандуючого про 
взяття Керчі і Феодосії, зрозумів. — недовго 
панувати фашистам на загарбаній землі. Ес
кадра повернула до кримських берегів...

Ревіло штормове море. Старшина Тулянцев 
на мить зупинився на верхній палубі, глибоко 
вдихнув солоне від бризок повітря. Нарешті 
настав жаданий час звільнення рідної землі, 
ііавіт. не помітив, як поруч зупинилася по
ста і> в шкіряному реглані.

— Тулянцев?
— Так точно, товаришу комісар! — він 

впізнав капітана другого рангу Всрніпіііиа.
— Ви розумієте, що від системи керування 

артвогнем залежніь успіх операції?
— Гак точно!
— Зажди, .хлопче... Ти розумієш, що наш 

радянський Крим звільняти будемо...
— Так, розумію..,
— Ог І скажи про це своїм комсомольцям.
Грізним месником з'явився штормового ран

ку крейсер «Красный Крым» біля феодосій- 
ських берегів, пришвартувався прямо біля 
причалу морського порту. На сторопілих оку
пантів ринула морська піхота. Василь Тулян
цев був на бойовому посту, і з башти керу
вання артвогнем бачив оповите димом місто, 
сотні шлюпок і катерів з десантниками, що 
поспішали до зайнятою ворогом берега. Він 
бачив, як падали па піщаному березі десант
ники. Одні швидко зводились, інші залпшалн- 

ся нерухомими. Важкий снаряд розірвався 
поруч і бортом корабля, йоіо осколками смер
тельна поранило земляка Івана Якубенка. Зно
ву і знову били гармати крейсера, і бій на бе
резі спалахнув з вовною сплою, все далі від
кочуючись від моря.

Потім на корабель приймали поранених. 
Мабуть, серед скривавлених, закіптюжених, 
.мокрих до нитки десантників, був і сьогодніш
ній знайомий. У відкритому морі поховали 
загиблих. Важка чорноморська хвн.т.і схова
ла їх...

— Ну, іію ж. браіок. скінчилася моя обідня 
перерва, — порушив завислу тишу господар.-- 
Час до роботи. Бач, шо німець нам залишив? 
Другий рік завали розбираємо. Я ж по чистні 
відразу додому повернувся... А ти аж па Пів
нічний флот потрапив?

— Довелося іце й там. Вчив молодих, прий
мав нові кораблі, проводив під союзників кон
вої. Словом, плавав.

— Пу. морячок, живи здоровий! Заходь, ко
ли мимо йтимеш, завжди радий буду.

I лише поминувши центр міста, старшина 
Тулянцев згадав, що навіть не взнав, як зна
ти нового знайомого. Зрештою, обом було до
сить, що еони чорноморці. Василь Прохоро
вич намагався відшукати однорукого інваліда 
згодом, але так і не знайшов. Вій навіть вчо
ра на урочистому вечорі придивлявся до 
за ту...
__ І_1 АСТУПІІА — кінцева! — оголосив водій,

1 1 і Василь Прохорович квапливо зали
шив автобус, нартаючн себе за те, що ледве 
не проїхав свій третій хлібзавод.

Добрий вечір! — привіталася до нього 
невисока жвава дівчина.

—. А-», Валя, ну, як настрій? Бадьорий? Мо
лодчина, ти ж тепер пекар вищого класу — 
ударник комуністичної праці. Вітаю, вігаю...

Дівчина заиіарілася. Приємно йти через про
хідну разом із своїм знаменитим бригадиром, 
приємно, що він, кавалер ордена Жовтневої 
Революції, відзначив її перший трудовий 
успіх. Мимоволі посміхнулася — коли б не 
знала, ніколи б і не подумала, що Василь 
Прохорович один із найкращих в області май
стрів хлібопечення. Пекарів завжди малюють 
рум'яними, кругловидими товстунами, а Ту
лянцев — по-юнацькому стрункий, інтелігент
ний, з довгими пальцями піаніста. Кажуть, 
що він всю війну проплавав на кораблях, має 
бойові нагороди за Одесу, Севастополь, за 
оборону Заполяр’я. Такий бойовий і раптом 
випікає калачі та паляниці. Від нього навіть 
пахне якось по-домашньому — свіжою здо
бою і підпеченою скоринкою.

В побутовій кімнаті зібралася вся зміна 
Тулянцева. Молоді робі ишці переодягалися в 
білий спецодяг. Електрика, слюсаря і подія 
електрокара (представників сильної статі) 
вже випроводили на робочі місця. Четвертий 
мужчина в зміні, сам бригадир, пішов поди
ви гися на підготовлені опари, перевірити ро
боту обладнання і прийняти зміну.

— А чули, дівчата ми план па сто шістнад
цять проценіів дали! Ліна Мечиславівіїа го
ворила, сповістила катальїіиця Валя Сухо
пар.

— Прохорович порядок навів. Він і зміни 
«вахтами» називає, — пирснула Галя Кравець.

— А тебе, цокотухо, сьогодні, напевне, при
мусить драїти «палубу» біля печі. От поба
чиш, під загальний сміх серйозно додати 
завжди спокійна і врівноважена Ліда І орю- * 
нова.

Наближалась північ. Робітниці іаймали свої 
місця, знайомились із змінними завданнями, 
обстежували об іадкаїїня. Ні на мить не зупи
нилися швидкі стрічки транспортерів, не за
мовкли двигуни устаткування. Розмірено ди
хали жаром чотири печі, і з них на транспор
тери сипалась рум'яна здоба, викочувались 
маленькими сонцями знамениті кіровоградські 
паляниці. До речі, у створенні нього чудового 
хліба безпосередньо брав участь колишній 
червоііоф.ютець Гу.тяицев. Саме він випік йото 
вперше, а тісто підготувала його давня спів
робітниця, кавалер ордена Леніна Євдокім 
Федорівна Лук'яичеико.

Василь Прохорович неквапливо обійшов цех. 
Двадцять сім років він випікає людям хліб. 
Двадцять сім років після служби на флоті 
зайнятий паймнріїішою професією. Згадалося, 
як на прийомі у секретаря міськкому партії 
відразу ж згодився піти на роботу у хлібопе
карню. Секретар тоді сказав прямо, що робо
та в пекарні не з легких, але місту дуже по
трібен хліб. Є, правда, іі інша робота. Колиш
нього фронтовика, комуніста, охоче візьмуть...

— Дякую товаришу, — одягнув безкозирку 
Тулянцев. — Я піду працюваїи в пекарню. Є 

. па те Причини.
Перед очима постала змарніла молода дру- 

жшіа інваліда, яка сумно вибачалася, що ~ 
прнгс шає дорогого гостя несмачним хлібом. 
Цікаво, якої вона думки про хліб тепер?..

Па другому поверсі біля ротподілювального 
пульту Василь Прохорович побачив оператора 
Людмилу Руду.

— Ну, як справи, Людо.- Звикаєш?
— Повний порядок, — сяйнула посмішкою 

дівчина. — Тепер і в темряві знайду потрібну 
кнопку.

— Ну, ог і добре. А то — не зможу, не зу
мію... В невмілого руки не болить і спица не 
ниє. — усміхнувся.
АДАИЖЕ кожний молодий робітник чи робіт- 

ннця кліСмаводу починали працювати з 
Туляицевнм. Досвідчений майстер не тільки 
охоче передавав їм свої знання, а іі вселяв ві
ру, спевненість у своїх силах, вів молодь до 
майстерності в праці. Зацікавило його Звер
нення ленінградською наставника Степана 
Вітченка до молодих кіровоградців. Дійсно, — 
треба більше душі вкладати и роботу, щоб 
власним досвідом навчати молодь і праці і 
життю. То ж кровна справа їх. ветеранів.. Ба
гато його вихованців працюють на інших за
водах хлібокомбінату, і всі воин вважають за 
честь (хоч тепер не поступаються майстер
ністю колишньому вчителеві) потиснути руку 
своєму і.астаїиіикові, хвилину — другу поіопе
рити з ним, поділитись успіхами.
О АС ИЛЬ Прохорович зайшов до кімнати 
О майстрів. Присів на стілець. З цеху чувся 
притишений робочий гомін, апетитно пахло 
свіжим хлібом. Він звик до цього запаху і без 
нього не уявляє собі прийдешнього дня. Ад
же завтра оті рум’яні батони і калачі, паляни
ці і булочки потрапляють людям на стіл. Мо- 
же дочка Галина дасть шматочок дідової здоби 
маленькому Ростиславу (щоб швидше підрос
тав), і тон кусатиме, бо вже має власного 
зуба. А може, саіжа паляниця потрапить па 
стіл отої майже незнайомої Марії, і иона ска
же своєму скаліченому війною чоловікові:

— От смачний хліб печуть! Світить на сто
лі, як сонце, а пам’ятаєш..

В. СТЕПАНОВ,
м. Кіровоірад.

ПОМІЧНИКИ
І ПОРАДНИКИ

було доставлено в міський 
відділ міліції Не секрет, ЩО 
винних у скоєнні цього злочину 
багато: батьки, школа, колек
тив. Але тепер займатись- тім 
доводиться дитячій кімнаті мі
ліції, людям, іцо присвятили 
себе дуже відповідальній і 
важливій роботі. В їх рядах — 
С. П. Салтан, Т. Д. Гончарова. 
Л. В. Шаповалов та інші това
риші.

Напередодні події
Молодого Комунара

Пишу вперше, але пишу ві ї 
чистого серця. Хочеться роз
повісти про деяких моїх стар
ших товаришів, моїх наставив- ’ 
ків.

Я — нештатний працівник 
дитячої кімнати міліції і член 
громадської ради при ній. В 
зв’язку з цим часто буваю ' 
свідком того, скільки сил та 
енергії доводиться докладати 
їм, щоб допомогти деяким МО
ЛОДИМ ЛЮДЯМ, ЯКІ збочили І 
дорогії, стати па вірний шлях. 
Ось і не так давно па чергово
му засіданні ради обговорюва- і 
лаеь поведінка кількох дівчат, 
які пізно ввечорі спробували 
пограбувати ученицю медучи
лища. Задум їхній не здійснив
ся лише тому, що поруч про
ходив водій облспожпвспілки 
М. II. Безвушко. Бешкетниць

В. ШАМРАИ, 
позаштатний співробітник 
міліції, учень медучили
ща.

ХОРОША
ТРАДИЦІЯ

В колгоспі імені Леніна ІІо- 
вомнргородського району існує 
хороша традиція: досвідчені 
механізаторп-хліборобн беруть 
шефство над учнівською

««Не подобається? 
Ходіть пішки!»

На фейлетон під таким заголовком, 
друкозаному в газеті за 15 жовтня, 
дійшла відповідь начальника Кіровоград- 
Ьького тролейбусного управління В. І. Пе- 
ресунька.

Як пін повідомляє, фейлетон обговорю
вався на зборах контролерів та водіїв. 
Факти грубого поводження з пасажирами 
? боку деяких водіїв та контролерів, про 
йкі йшлося у фейлетоні, визнані правильни
ми і дістали осуд служби руху управління.

Кожен випадок подібної поведінки підля- 
Іатиме -заходам строгого громадського і 

адміністративного впливу.

читач- гажта
лоддю, прищеплюючи їй трудо
ві навички та любов до землі.

Партком колгоспу і школа 
тримають міцний зв’язок. Ось 
і в цьому році учні 9—10 кла
сів працювали помічниками 
комбайнерів під час збирапня 
колосових. Коли ж розпочали
ся другі жнива, всі учні пра
цювали на очищенні кукуруд- — 
зи, закладанні силосу тощо.

Па урочистій лінійці 63-м 
учням, які найкраще працюва
ли, було вручено цінні пода
рунки — транзисторні прийма
чі, фотоапарати, сувеніри. Учні 
пообіцяли працювати ще кра
ще. Багато з них мріє після 
закінчення середньої школи 
стати механізаторами.

О. ВАСИЛЬЄВ.

ПАРАД 
СПОРТИВНИХ 
ФІЛЬМІВ

ТАЛЛІН. |Кор. ТАРС}. 
9 грудня в урочистій об
становці відкрився туг 
V Всесоюзний фестиваль 
спортивних фільмів. До 
його програми включено 
більш як 60 художніх, ДО- 
кументапьних, науково-по
пулярних і мультипліка
ційних картин.

У Таллін 
значні 
ського 
спортсмени. Вони зустрі
нуться з глядачами, по
бувають на підприємствах, 
у колгоспах і радгоспах 
Естонії,

прибули ви- 
майстри радян- 
кіно і популярні

ПРО ТРУДАРІВ 
СІЛЬСЬКОГО ЛАНУ

8 Москві відбудеться IV Всесоюзний фести

валь сільськогосподарських фільмів. Він прохо
дитиме з 16 по 21 грудня на Виставці досягнень 

народного господарства СРСР, Фесіиваль про
водить державний Комітет Ради Міністрів СРСР 
по кінематографії, Міністерство сільського гос
подарства СРСР, ВДНГ СРСР і Спілка кінемато
графістів СРСР.

У павільйоні «Технічні культури» кращі робо
ти про життя і працю хліборобів радянського

села, про їх успіхи, про впровадження досяг
нень науки і техніки у сільськогосподарське ви
робництво покажуть десятки кіностудій країни. 
Всього демонструватиметься понад 50 фільмів 
Кращі з них будуть відзначені дипломами і ме
далями ВДНГ СРСР,

Під час роботи фестивалю відбудуться зустрі
чі кінематографістів з передовиками сільської 
праці, в тому числі у кращих підмосковних гос
подарствах.

(Кор. ТАРС).
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РОБІТНИЧИХ
Ко ін обираєш професію, певно ж, найперше замислюєшся 

нал тим, чи потрібна вона людям? Яка шана їй? Для тич, 
хто обере робітничий фах, відповідати на це буде легко й 
приємно. Споконвіків рук:», які сіяли іі жали, плавили метал 
і видобували вугілля, будували й шили, тримали могутнієп. 
держави — саме життя. 1 нікому немає більшої шани в на
шій країні, як тим, хто ударно трудиться на заводах, фаб
риках, у полі.

Своєрідним цехом, у якому гартується золото рук робітни
чих — вміння, сіалі» в нашій країні професійно-технічні учи
лища. Про те, що чекає в них на нинішніх випускників шкіл 
області, ми попросили розповісти начальника обласного 
управління по професійно-технічній освіті Д. І. ДУЗЯ.

освітою. Тепер випускники 
МПТУ чи СПТУ мають пере
вагу перед своїми ровес
никами загальноосвітньої 
школи. Адже разом з ате
статом про середню освіту 
вони отримують і спеціаль
ність високої кваліфікації/

— Будь ласка, детальніше

— Дмитре Івановичу, 
профтехучилища вже давно 
утвердилися як кузня висо
кокваліфікованих кадрів 
для народного господар
ства. Скільком людям на
шого краю дали вони путів
ку в життя?

— За тридцять три ро
ки — близько ста тисячам 
жителів Кіровоградщини. 
Сорок тисяч наших випуск
ників трудяться в сільсько
му господарстві, решта — 
на будівництві, транспорті, 
підприємствах машинобу
дівної, вугільної і легкої 
промисловості, побуту. Ба
гатьма з них по праву гор
диться наш крєй.

Кіровограда - червонозо- 
ріаці Герой Соціалістичної 
Праці І. О. Шиш, делегат 
XXIV з’їзду КПРС В.' І. Геть
манець, депутат Верховної 
Ради УРСР Л. В. Чернега, 
Герої Соціалістичної Праці 
С. О. Гончарко — бригадир 
тракторної бригади кол
госпу імені XX з їзду КПРС 
та І. К. Гниляк — бригадир 
тракторної бригади кол
госпу «Комінтерн» з Бобри- 
нецького району, В. С. Ан- 
дріяш — бригадир трактор
ної бригади колгоспу 
сія» Новоукраїнського 
йону і багато інші'»

— А хто нині прийшов на 
зміну ветеранам?

— У двадцяти трьох учили
щах області навчається близько 
її тисяч юнаків і дівчат. Це 
майбутні токарі, слюсарі, елек
трозварювальним», штукатури, 
монтажники, перукарі — пред
ставники 94 спеціальностей. Ха
рактерно, що з кожним роком 
все більше молоді приходить до 
наших закладів. За останні два 
роки контингент профтехучи
лищ зріс більше як на три ти
сячі учнів. Тільки цього року 
поиад сім тисяч юнаків і дівчат 
побажали оволодіти робітничи
ми і хліборобськими спеціаль
ностями.

— Які на вашу думну 
причини цього?

— Все більше молоді по
чинає розуміти, що у вік 
науково-технічної револю
ції без знань, без спеціаль
ностей високої кваліфікації 
жити неможливо. З кожним 
роком росте число профе
сій, оволодіти якими мо
жуть тільки люди з серед
ньою чи професійно-техніч
ною освітою. У машинобу
дівній промисловості, при
міром, вже зараз така під
готовка потрібна для 80 
процентів спеціальностей. 
Значно зріс і сам автори
тет профтехучилищ, ослаб 
ла хибна думка про них як 
про другосортні навчальні 
заклади. Значною мірою 
цьому сприяв перехід 
профтехучилищ на підготов
ку спеціалістів з середньою молодих рук.

«Ро- 
ра-

про це.
— Зросли 

пендій, на 
збільшилися 
чування учнів, 
стимулом стало й те, що ви
пускники сільських десяти
річок, які попередньо ви
вчали в школі трактор, ком
байн чи автосправу, мають 
можливість завершити про
фесійну підготовку на ме
ханізатора в сільських ПТУ 
в скорочений строк, 
планується стипендія 
мірі 85 карбованців 
сяця. Побільшало і 
сіль в училищах. За 
дев ятої п'ятирічки отрима
ли чудові навчально-побу
тові комплекси корпусів 
учні чотирьох училищ Кіро
вограда і Олександрії. Збу
довано 
їдальні, 
щення. Посилився пригїлиз 
нової техніки в училища. 
Сьогодні, приміром, в семи 
сільських ПТУ знаходиться 
25 тракторів Т-150, в кож
ному СПТУ — нові комбай
ни «Колос» або «Нива».

— А стосовно відпочинку!
— В училищах області близь

ко п'ятнадцяти клубів, двадцять 
три ленінські кімнати. Комсо
мольські організації організува
ли тут цікаве життя для учнів. 
Близько чотирьох тисяч юнаків 
і дівчат — учасники 168 гуртків 
художньої самодіяльності. Па 
стадіонах, у спортивних залах, 
тирах проходять заняття у I3G 
спортивних секціях. Є чим заці
кавити іі тих. хто любить кон
струювати, моделювати. Понад 
дві тисячі учнів об’єднуються в 
270 гуртках технічної тиорчості. 
Вони представили па всесоюзні, 
республіканські, обласні вистав
ки понад триста експонатів. Де
які з останніх отримали високі 
оцінки.
валки, 
№ 6 м. 
ться па 
родиого

розміри сти- 
30 процентів 

кошти на хар- 
Хорошим

їм ви- 
в роз- 
щомі- 
ново- 
роки

нові гуртожитки, 
навчальні примі-

модель СІ- 
ІТ МПТУ 
сксігонує-

в Москві, 
там меда-

Наприклад, 
виготовленої 
Кіровограда, 
Виставці досягнень па- 
господарства 

не раз відзначалася 
.тями й дипломами.

— А як справи— А як справи з потре
бою в робочих руках? Чи 
всі випускники профтехучи
лищ зможуть працювати за 
обраною спеціальністю?

— Такої проблеми прак
тично не існує. Наших спе
ціалістів гостро потребують 
фабрики й заводи, колгос
пи й радгоспи. Користую
чись нагодою, хочу зверну
тися до випускників сімде
сят п’ятого року: ідіть на
вчатися до нас, в професій
но-технічні. Батьківщині по
трібні сила і вміння ваших

Це питання не обминає нікого. І залежно від того, наскільки пра-1 
вильна відповідь на нього, залежить майбутнє людини, її щастя, жит-1 
тєвий успіх. Так, так, одвічне «Ким бути»!.. Самому розібратися в І 
ньому важко. Потрібно порадитися з кимось, дізнатися про досвід 
старших. Щоб допомогти тобі, розпочинаємо у клубі «Вітрила» роз
мову про вибір професії. Виступлять люди, які вірно визначилися о 
житті, знайшли справу до душі. Про досвід у виборі життєвого шля
ху розкажуть вчорашні випускники, твої ровесники. Регулярно вести 
меться знайома тобі рубрика «Словник професій».

Пам'ятаєш, розмові передувала анкета, надрукована кілька номе
рів тому? На перші запитання, які надійшли до редакції, вже готую
ться відповіді. Але, якщо ти не встиг відповісти на анкету, не біда. 
Не обов'язково заповняти саме газеїний бланк Цілком придатний 
для відповіді звичайний аркуш паперу. Можна не вказувати і влас
ного прізвища. Але на конверті поряд з адресою редакції «м. Кіро-' 
воград, вул. Луначарського, 36» мас бути позначка «Анкета «МК». * 
Чекаємо листів, дружеі

Абітурієнтові—75
до вузу, подумати, дізнатися все, по
працювати в ціп галузі.

Часто доводиться зустрічатися з та
кими фактами. З дипломом про вишу 
освіту людина працює продавцем або 
офіціантом. Професії хороші, важливі, 
але, чи варто було закінчувати для 
цього інститут? Можливо, саме через ■ 
цих от «випускників» топ, хто мріяв 
про цей інститут, про цю спеціальність 
лишився «?.а бортом». Ми іноді не за
мислюємось скільки коштів витратила 
держава на його освіту, які збитки во
на терпить, якщо людина, закінчивши 
інститут, працює не за спеціальністю.

Деяких сіудспгів нашого вузу ляка
ють направления в село. Глушина, мо
вляв. Не будемо говориш про безпід-

Ітокпх
Але,

пятниця

анкети, 
абі-
І\- 

пасю- 
— від’ 
двад-

ПЕРША ПРОГРАМА 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.2Н — 
Повніш. (М). У.ЗО — Кольоро
ве телебачення. «Концертний 
зал телестудії «Орля». (М).
10.15 — «Тсагр із Панеііежп- 
са». (М). 11.15 — Новини. (К).
11.30 — Художній фільм «Не
підсудний». (К). 15.30 — «Ро
сійськії мова». (М). 16.15 —
«Наша вулиця». (М). 17.15 — 
«ірудові иудт Чечено-Інгуш- 
ської АРСР». (М). 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 
і8.10 — Оголошення. (Кірово
град). 18.15 — Кольорове тс- 
.ісоачсііил. «Зелений коник». 
Мультфільм. (М). 18.25 —
«Світ соціалізму». (М). 19.00

— Кольорове телебачення. 
Міжнародні змагання з фігур
ного катання «Московські ков
зани». Показові виступи. (М). 
зі.ОО — Програма «Час». (М). 
zl.U0 — цольоровс- телебачен
ня. «Телевізійний театр мі
ніатюр «ІЗ стільців». (М).
22.30 — Спортивна програма. 
іМ). 23.30 — Новини. (М).

друїд ПРОГРАМА. 11.15 — 
Новини. (К). П.30 — Худож
ній фільм «Непідсудний», (К).
16.15 — Тележурнал «Про
грес», (Харків). і6.45 — Кон
церт. (К). 17.30 — Наш огляд. 
«. і'езервії — на с.тужоу вироб
ництву». (К). 18.00 — Для ді- 
теи. «іскорка». (Донецьк). 
і8.3(і — ґе.ісфільм. (Кірово
град). 19.00 — програма «Віс- 
и». (К). 19.45 — «.хроніка на
ших днів». (К). 20.15 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 2КС0 — 
програма «Час». (М). 2І.30 — 
.художній телефільм «Варчп- 
на земля». 4-а серія. (К). зу.35 
— Кольорове телеоачсніїй. 
«Наші лауреати! Концерт. 
(К). 23.20 — Вечірні пози
ції. (К).

ставпість 
суджень, 
коли п трапляю
ться труднощі, 
то хіба ж не на
ше завдання під
німати- культур
ний рівень на се
лі. наближати 
його до місько
го? Наше! Жи
вучи в місті, не 
можна забувати, 
що багато в чо
му ти зобов'яза
ний саме їм, жи
телям сільських 
районів. Сіяти 
добре іі розум
не — завдання 
вчителя. Звичай
но, умови робо

ти в селі не такі, як у місті. Але жит
тя без труднощів перестає бути ціка
вим. /Кити — горі пі! Бути корчагінцем 
в кожній справі — покликання комсо
мольця!

Що означає і— «хороший вчитель»? 
Це, перш за все, людина, котра лю
бить дітей, знаходять радість у спіл
куванні з ними, вірить у те, то кожна 
дитина може стати хорошою людиною, 
вміє дружити з дітьми, приймані 
близько до серця їх радощі і гіркоту, 
знати їх душу, ніколи не забувати, що 
н сам ти був дитиною. Ці слова нашо
го земляка Василя Олександровича 
Сухо.мл міського,. видатного радянсько
го педагога, найповніше виражають 
суть роботи вчителя. ! якщо ви маєте 
ці якості чи впевнені, що зможете ви
робити їх у себе, двері нашого інститу
ту відкриті для вас.

ЯКЩО ВИ
ЛЮБИТЕ...
Розмова перед дорогою

• «ЗАЙВІ ЛЮДИ» 
В ІНСТИТУТІ, 
звідки ВОНИ?

• ОФІЦІАНТ...
з вищою освітою

• ЯКИМ БУТИ ВЧИТЕЛЮ.

V ОЧА до останнього дзвінка ще 
чимало часу, але певен, що перед 

багатьма випускниками вже постало 
найскладніше питання: кнмбрпно за
кінченні школи, куди НІТІІ ВЧИТИСЬ 41) 
працювати. Багато хто навіть обрав 
свою майбутню професію. А для деко
го це питані.я постає в значно спро
щеному вигляді: піти куди-небудь, 
тільки б вища освіта. Окремі твердять: 
«Вступай, куди легше, був би диплом, 
а гам буде видно...». І ось.-.. Зайві лю
ди в інституті.

Ця проблема 
хвп.иоє багато 
вузів нашої рес
публіки. В уні
верситетах і ін
ститутах прово
дилися
опитування 
турієшів. 
зультати 
рожують 
десяти до
цятн процентів з 
них — «випадко
ві ЛЮДИ». Як 
цього позбавити 
вузи? На мою 
думку, необхід
но перш за все 
детально розпо
вісти абітурієн
ту про майбут-
ню професію, розкрити всі її труднощі.

Вчи і ель російської мови і літерату
ри. Ніякої романтики, але приваблює 
одне — не потрібно складати матема
тику, фізику, хімію і їм подібне. І ба
гато хто, втративши надії вступи ні до 
технічного вузу, може, навіть зраджу
ючи своєму покликанню, несе докумен
ти в педінститут.

Спочатку цікаво. Конкурсні екзаме
ни, хвилювання... Думати про майбут
ню професію ніколи. Але через кілька 
місяців юнак чи дівчина починає розу
міти, що це не його шлях, що тут він— 
зайва людина Ходить такни студені’ 
інститутом, не знаючи, куди подіти час, 
розважається, як може. «Хрестикп- 
пулпки», «морський бій» па лекціях, 
сам не навчається п іншим заважає.

Праця повинна приносити людині 
радість, радість творчості. А щоб труд 
приносив гаку радість, потрібно бути 
закоханим у свою професію, гордитися 
своєю спеціальністю. Але як же вибра
ти справу по серцю?

Моя думка: тим, хто вагається у 
виборі професії, не поспішати вступати

10. ДАЙ ПЛОВ, 
студені Кіровоградського педа
гогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Ще невідомо, яку професію ооеруть ні юнаки іі дівча і а в маиоуіиьому. 
Але в одному вони твердо переконані: яке б місце не зайняли в житті сьо
годні, всюди потрібні глибокі іі міцні знання. Добути їх учням СІ11 № 34 
м. Кіровограда допомагає наукове товариство, яке працює тут уже три 
роки. Понад п’ятсот школярів займаються в його гуртках, клубах і секціях. 
Десятикласники Світлана ВИСКРПВЧЕНКО, Наталка ДАВИДОВА. Вла
дислав ГУР’ЄВ. Воюді.мир АХМЕТЖАНОВ, Микола МННГАЛЬОВ. Ла
риса ТРОФИМЕЦЬ, (на фбго зліва направо) —- члени клубу юних фізиків 
«Еврика».

Фото Л. ЮД1Н0Ї.

І4 смвогии
ПЕРША ІІРОІРАМА. 0.60 — 

Програма передач. (М). 9.05— 
кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М)і. 9.20 —
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Театр «Дзві
ночок». «Таємничі чоловічки». 
Іелевистава. (М). 9.45 — «Для 
вас, батьки!», (М). 10.15 —
Музична програма «Ранковії
пошта». (М). 10.45 — Кольо
рове телебачення. «Розповіді 
про художників». (М). II.15— 
«Музична програма для юна
цтва». (М). 13.30 —’ «Пошта
програми «Здоров'я». (М). 
11.00 — Міжнародний турнір 
з хокею па приз газети «Из
вестия». СРСР — Швеція. 
(М). 16.І5 — Кольорове теле
бачення. Фестиваль держав
них народних колективів 
РРФСР. концерт. (М). І7.00— 
Ко.іьороис телебачення. Теле
візійний документальний фільм 
«Твої сини, Греція». (М). 
І8.00 — Новини. (М). І8.І5 — 
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин».. (М). 19.15 —

•Кольорове телебачення. «Хо
робре оленятко». Мультфільм. 
(Лі). 19.-10 — Телевізійний ху
дожній фільм «Суто англій
ське воинство». 1 серія. (М). 
21.00 — Програма «Чаг». (М). 
21.30 — Телевізійний Худож
ній фільм «Слово Андронни
кова». (М). 22.35 — «Концерт 
після концерту». (М). 23.05 — 
Кубок СРСР з важкої атлети
ки. (М). 23.30 — Повніш. (М).

ДРУі А ПРОГРАМА. 9.55 - 
Наша афіша. (К) 10.00 — До
кументальний телефільм. Ко- 
лі.ороис телебачення. (К) 
10.45 — О. Тиардовськшї. «Ва
силь Тьоркіп». Вистава. (К). 
12.40 — Концерт. (К). 13.10 — 
«Орбіга дружби». (К). 13.55—
«Па допомогу школі». Показ 
гереїчної боротьби нашою 
народу за встановлення Ра
дянської влади в творах ра
дянських письменників». (К). 
14.35 — Концерт (Одеса). 15.35
— Для юнацтва. «Без запро
шень». (Донецьк). 16.25 —
Подвигу — 30 років. (Херсон).
16.15 — Для школярів. «Сур
мач». (К). 17.25 — «Екрин пе
редового досвіду». (К). 17.15
— Програма* «Вісті». (К).
18.15 — «Нічний незнайомець».
Вистава. (Дніпропетровськ). 
20.45 — «Па добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 • ” - ”
« П’ятдесят 
(К). 23.00
пи. (К).

Художній фільм 
па п’ятдесят».

Вечірні новії-

Вдень 12 гр\діія но терито
рії області і місту Кіровогра
ду передбачається хмарна по
года, без істотних опадів, 
ранком місцями туман. Вітер 
південний 4—7 метрів на се
кунду. Температура повітря 
по області 0—4. по місту 1—3 
градуси тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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РЕЧІ НАПРОКАТЗРУЧНО
На прокатних пунктах 

Кіровоградського побут* 
комбінату «Промінь» ви 
зможете взяти за порів
няно невелику плату для 
тимчасового користування 
все, що вам потрібно.

Прокатні пункти знахо
дяться в Кіровограді по

вулиці 50 років Жовтня, 20, 
{тел. 2-81-02) та по вул. Га- 
ґаріна, 1, (тел. 2-47-42).

До ваших послуг — різ
ний столовий посуд: таріл
ки, салатниці, хлібниці, 
фруктовниці, чарки, фу
жери, келихи, ножі, ви
делки, ложки, а також ди
тячі коляски, холодильни
ки, пральні машини, теле
візори, радіоприймачі, 
праски, радіоли, спальні 
мішки, інвентар зимових 
видів спорту, різноманітне 
фотообладнання, турис
тичні палатки, примуси 
тощо.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУ
ГАМИ ПРОКАТУ!

РЕКЛАМНА 
СТОРІНКА
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Ми на послуги готові —• 
Всі умільці побутові. 
То ж звертаємось до вас: 
Завітайте ви до нас. 
У турботах і напрузі
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КІРОВОГРАДСЬКА ФАБРИКА «ІНДПОШИТТЯ»

—. . .". . . . . . . . . .= ДРУГЕ ЖИТТЯ ОДЯГУ
ОНОВЛЕННЯ, РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ ЖІНОЧОГО, 

ЧОЛОВІЧОГО І дитячого ОДЯГУ.
Немодним речам, жакетам і курткам, піджакам і спідницям можна «подовжити 

життя», віддавши їх до фабрики.
Одяг тут частково або повністю перекроять, з допомогою різних доповнень (поясів, галету- 

мів, комірців) нададуть йому елегантності, зроблять його сучасним і практичним.
З пальта або плаття можна пошити модні жилети з накладними кишенями, декоративними 

І строчками і носити їх із Спідницями, сукнями, брюками,
Адреса ательє, майстерень, де оновляють та лагодять одяг: вул. Леніна, 23. тел. 

2-49-93; «Черемшина» — проси. «Правды», 11, тел. 2-19-91; вул. Ленінградська, 55, 
тел. 2-38-01; «Малятко» — вул. Радянська, 1 «А», тел. 2-46-43; «Іскринка» — вул. 
Уфімська, 6 «А», тел. 4-14-81; вул. Дачна, 16. тел. 3-35-48; «Берізка» — вул. Чигирин
ська, 2. тел. 2-80-34; «Дружба» — Фортечний провулок, 27; вул. Тімірязєва, 61, тел. 
2-53-58; вул. Кримська, 16, тел. 2-36-86; завод «Червона зірка», тел. 29-45-12; вул. Те- 
решкової, 85; вул. Пушкіна, 55.

НЕ ТРИМАЙТЕ ЗАСТАРІЛИЙ, НЕМОДНИЙ ОДЯГ УДОМА, ЗДАВАЙТЕ 
ЙОГО НА РЕСТАВРАЦІЮ, ТОДІ ВІН СТАНЕ ВАМ У ПРИГОДІ!

> si »if'-t

Ми обслужимо вас, друзі, 
Створимо вам добрий 

настрій,
А де він — там світле щастя.

ФАБРИКА фарбує різні швейні 
вироби. її умільці фарбують 

пальта і куртки Із шкіри й овчини, 
вироби із шерстяних, напівшерстя
них, бавовняних волокон, лавсану, 
комбінованих волокон лавсану із 
шерстю та бавовною.

ФАРБУВАННЯ
ВИРОБІВ

ФАБРИКА ТАКОЖ ПЕРЕФАР
БУЄ ОДЯГ, ПОШИТИЙ ІЗ НЕЙ
ЛОНУ. В її АРСЕНАЛІ - ЖОВ
ТИЙ, ГІРЧИЧНИЙ, ЗЕЛЕНИЙ, 
БУЗКОВИЙ, БЛАКИТНИЙ, КО
РИЧНЕВИЙ, ЧОРНИЙ, ТЕМНО- 
БЛАКИТНИЙ ТА ІНШІ КОЛЬО
РИ ФАРБ.

ЦІ ПОСЛУГИ ПОДАЮТЬ У КІРО
ВОГРАДІ ВСІ ПРИЙМАЛЬНІ ПУНК-
ти.
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ПРИЙМАЄ 
У ЧИСТКУ ВИ- 
НАТУРАЛЬНОГО 
ТКАНИНИ «БО-

котажній основі, що 
готовляються всіма 
собами «— тканням, 
занням та склеюванням;

[)

Відповідальний за випуск

ї. ІСАЄВ.

ДО УВАГИ МОЛОДІ 
ДОБРОВЕЛ ИЧКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
ТА СІЛ, ЩО МЕЖУЮТЬ З НИМИ

Майстри Добровеличківського 
комбінату побутового обслужуван
ня готові взяти на себе турботи 
про ремонт і будівництво житла, 
повіток та інших господарських 
споруд; шиття, оновлення, ремонт 
жіночого, чоловічого й дитячого 
одягу та взуття, головних уборів — 
шапок, картузів і кепок; розпилю
вання дров; ремонт електропобу
тової техніки — прасок, пральних 
машин, сепараторів, холодильників, 
плиток тощо.

Замовлення на перелічені послу
ги приймають комплексні прий
мальні пункти комбінату в Добро- 
ьеличкіеці, Піщаному Броді, По
мічній, Нововікторівці, Терновому,

Троянах, Федорівці, Гаївці, Липняж- 
ці, Олександрівці та Марковому, 
що працюють з 8 до 18 години що
дня, крім вихідних —- неділі і поне
ділка.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИХ ПОБУТОВ
ЦІВ!

Новий вид побутових послуг! 
Оновлення та полірування 
натурального і штучного хутра
Нарядні і практичні шу

би із натурального н син
тетичного хутра. Але копи 
воно світлих кольорів, 
швидко забруднюється, 
жовкне, його ворс ско
чується І тоді від нього 
хоч відмовляйся.

В цьому випадку вам 
на допомогу може прийти

Замовлення можна здавчтн , ... ____
ки в селищі Гірському на околиці Кіровограда (тел. З-0-1-98). 
їхати до нього автобусом 31 маршруту до зупинки 
чистка». Працює він з 9 по 18 годину, вихідний -

КІРОВОГРАДЦІ, КОРИСТУЙТЕСЯ 
ПОСЛУГОЮ ФАБРИКИ «ХІМЧИСТКА».

Кіровоградська фабрика 
хімічної чистки та фарбу
вання одягу, І ваша шуба 
знову матиме гарний еле
гантний вигляд.

На фабриці працює но
вий цех, який оновлює 
одяг з кролячого хутра, е 
також полірує штучне І 
натуральне хутро.
на приймальний пункт фабрн-

«Хім- 
неділя. 
НОВОЮ
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ДУЖЕ

СПРАВА
Послуги фабрики „Хімчистка** 
недорогі та надійні, 
ними дуже вигідно користуватися!

Середня вартість послуг за хімчистку:
костюма — 2 крб., ,
плаття — 1 крб.,
брюк — 80 коп., 
шапочки — :*0 коп., 
блузки — 65 коп., 
пальта — 2 крб.

ШАНОВНІ КІРОВОГРАД ЦІ, для ВАС ЗАВ
ЖДИ ГОСТИННО ВІДЧИНЕНО ДВЕРІ ПРИЙ
МАЛЬНИХ ПУНКТІВ. •»

ЗВОНІТЬ, ЗАХОДЬТЕ, ЗАМОВЛЯЙТЕ!

Вона уберігає одяг 
від пошкодження МІЛЛЮ, 
подовжує час 
користування ним, 
оновлює його

Здавати в хімчистку 
/ложна швейні вироби з 
шерстяних, напівшерстя
них, бавовняних, штучних, 
ворсових (плющ, оксамит) 
тканин; килимові вироби 
з тканин на клейовій ос
нові; вироби з штучного 
хутра на тканинній і три- 

ви- 
спо- 
в’я •

вироби з прогумових 
(плащі, пальта) і дубльо
ваних тканин (трикотаж, 
що дублюється з штуч
ним хутром і поролоном, 
штучна шкіра з штучним 
хутром).

ФАБРИКА 
ТАКОЖ 
РОБИ З 
ХУТРА І 
ЛОНЬЯп.

Зробити замовлення на хімічну чистку можна й терміново
Спеціалізоване ательє «Термінова хім

чистка» знаходиться в Кіровограді по вул. 
Карла Лібкнехта, 16 (тел. 2-82-54). Воно 
виконує замовлення протягом 24, 48 і 72 го
дини. За терміновість послуги при цьому 
трохи підвищується оплата.

Ательє чистить одяг, а також викопує 
дрібний ремонт його, виводить плями В 
присутності замовника.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ВАС ДО АТЕЛЬЄ 
«ТЕРМІНОВА ХІМЧИСТКА»!

ТЕОМіНПВИ

Зам. № 13525.

1 ?) Наша адреса і телефони И Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масово! роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Друкарня їм. Г. М. Дпмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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