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БУТИ МІСТУ
ЗРАЗКОВИМ

Збори партійно-господарського активу міста Кіро
вограда, які днями відбулися в обласній філармонії, 
були пройняті особливим настроєм. Тим чуттям і 
розумінням подій великої державної ваги, що викли
кала всенародне політичне і трудове піднесення ро
бота грудневого Пленуму LIK КГІРС та другої сесії 
Верховної Ради СРСР.

З доповіддю «Про заходи по перетворенню міста Кі
ровограда в місто високопродуктивної праці, високої 
культури і зразкового правопорядку» перед присут
німи виступив другий секретар міськкому Компартії 

• України В. О. Сокуренко.
Доповідач відзначив, що рішення грудневого 

(1974 р.) Пленуму Центрального Комітету КПРС, 
який обговорив і схвалив проекти Державного пла
ну розвитку народного господарства і Державного 
бюджету СРСР на 1975 рік, і матеріали другої сесії 
Верховної Ради СРСР передбачаючії високі темпи 
розвитку всіх галузей економіки, дальше зростання 
добробуту народу.

За почином москвичів зараз багато міст включаю
ться в змагання за звання міста високопродуктивної 
праці, зразкового громадського порядку і високої 
культури. В Кіровограді першими підтримали то 
ініціативу колективи заводів «Червона зірка» і трак
торних гідроагрегатів, які вже достроково виконали 
плани 1974-го і чотирьох років дев’ятої п’ятирічки. 
Тож саме їм надана висока честь звернутися до всіх 
трудівників обласного центру вступити в боротьбу 
за високе звання.

Учасники зборів, які виступили в обговоренні до
повіді, підтримали звернення і висловили думки що
до перетворення обласного центру в місто високо

продуктивної праці, зразкового громадського поряд
ку і високої культури. •'

Перший секретар Ленінського райкому Компартії 
України міста Кіровограда С. С. Ліновиченко, наго
лосив на успіхах трудящих району,-які вже 26 гру- 

• дня звітували про виконання річного плану по реалі
зації продукції. Бригадир колективу слюсарів-скла- 
дальників механоскладального цеху.№ 2 заводу 

■ '-.Червона зірка», Герой Соціалістичної. Праці О. О. 
Кошурко з гордістю підкреслив, що нині па підпри
ємстві робітники докладають всіх зусиль до швидко
го і якісного технічного переозброєння- виробництва, 

•борються за зростання продуктивності праці.
Цілий ряд цікавих і корисних пропозицій винесли 

на розгляд зборів партійно-господарського активу 
•всі виступаючі.

Збори в обговореному питанні прийняли резолю
цію.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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В бригаді Героя 
Соціалістичної Праці 
Олексія Олексійови
ча Кошурка працю
ють всі його вихован
ці. Передовий робіт
ник, досвідчений на
ставник заводу «Чер
вонаві рка» О. О. Ко- 
шурьо задоволеним 
молодою зміною сво
го колективу. Брига
да з хорошим на
строєм зустрічає Но
вий рік — працюють 
вони вже в рахунок 
травня 1077 року, »

На фото: члени < 
бригади: Микола
СТОРОЖЕНКО, Іван 
ГУЙВЛН, Олексій
Олексійович КОШУР
КО, Люба ФІЛІ- 
НОВА.

Фото 
А. БУДУЛАТЬеВА.

ПРОГРАМУ П’ЯТИРІЧКИ—В життя
Сьома сесія обласної Ради депутатів трудящих
27 грудня відбулася сьома сесія об

ласної Ради депутатів трудящих чотир
надцятого скликання.

Сесія розглянула питання:
Про план розвитку народного госпо

дарства місцевого підпорядкування об
ласті на 1975 рік.

Про бюджет області па 1975 рік І звіт 
про виконання бюджету за 1973 рік.

Організаційні та інші питання.
В першому питанні з доповіддю ви

ступила голова обласної планової комі

сії Н. Я. Артюшенко, в другому — заві
дуючий обласним фінвідділом Б. В. 
Кнр’янов.

На сесії з промовою виступив перший 
секретар обкому Компартії України 
М. М. Кобнльчак.

В третьому питанні порядку денного 
виступив голова облвиконкому Д. П. 
Максименко, в інших — секретар обл
виконкому К. Г. Жук.

В обговорених питаннях сесія ухвали
ла відповідні рішення.

НЛАНИ ПАРТІЇ—
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НАШ ДОРОГОВКАЗ
ТІЛЬКИ ВИСОКА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Найхвилюючіша тема зараз для нас, 
хліборобів, — матеріали і документи 
грудневого Пленуму ЦК КПРС і ма
теріали другої сесії Верховної Ради 
СРСР. Бо кожен бачить в них чітко 
накреслену програму прикладання сво
їх зусиль, звань і вміння для поліп
шення всенародного добробуту. Дер
жавний план розвитку народного гос
подарства па 1975 рік накреслює зро
стання виробництва і закупок сільсько
господарської продукції в основному

добитися за рахунок дальшого підви
щення культури землеробства і про
дуктивності тваринництва. Це основні 
проблеми, яким підпорядкована вся 
робота в нашій тракторній бригаді. 1 
вирішуємо їх, можна сказати, успіш
но. Валовий збір зерна в 1974 році до
вели до 16329 центнерів при плані 
10 998 центнерів.

Наша бригада ще зовсім молода — 
створили її під час підготовки до XVII 
з’їзду Ленінського комсомолу.

А. СО КУР, 
бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади кол
госпу імені Ілліча Новомирго- 
родського району.

сячі молодих трудівників, 
45 комсомольсько-моло
діжних колективів. Вже 
більше року випускають 
продукцію в рахунок деся
тої п'ятирічки члени ком
сомольської молодіжної 
бригади ковальсько-пре
сового цеху заводу «Чер
вона зірка», де бригади
ром М. Склифус — колек
тив одним з перших в об
ласті склав рапорт такого 
вагомого змісту. В червні 
цього року фініш своєї 
п ятирічки перейшла ком
сомольсько - молодіжна

воградщина гордиться 
своїми синами і дочками, 
які працею прославляють 
рідний край. Тільки в ро
ці, що закінчується, 91 мо
лодий трудівник був удо
стоєний державних наго
род. І в армію гвардійців 
праці йдуть і йдуть нові 
герої.

Вам, молодим звитяж
цям, правофланговим у 
щоденній праці —- щирий 
укліні Всім, хто сміливий 
в пошуку, хто йде ТІЛЬКИ 
вперед хто величчю пла 
нів наших живе — спаси

MO

ПЕРШІ КВИТКИ-ПЕРШИМ У
«Прожито відповідаль

ний рік. Але ще важли
віші справи належить 
здійснити нам у наступно
му, завершальному році 
дев’ятої п'ятирічки». Так 
починається звернення 
комсомольців складаль
ного цеху № 1 Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу до всіх ком
сомольців міста Олек
сандрії, Цей документ 
прийняли нещодавно на 
комсомольських зборах 
цеху, де йшлося про під-

готовку до обміну комсо
мольських документів. 
Про важливі справи гово
рили тоді молоді робітни
ки. їх цех — один із кра
щих на підприємстві, не
одноразово займав перші 
місця в соціалістичному 
змаганні. Вони закликали 
всіх комсомольців Олек
сандрії ознаменувати об
мін комсомольських доку
ментів ударною працею, 
відмінним навчанням, під
вищенням вимогливості 
до себе і своїх товаришів.

ПРАЦІ
«Ми закликаемо всі ком
сомольські організації 
міста боротися за право 
першими отримати ком
сомольські документи но
вого зразка» — цими сло
вами закінчується це 
звернення. Пленум Олек
сандрійського міськкому 
комсомолу рекомендував 
підтримати їх ініціативу.

Г. І1ІТЕТЯ, 
інструктор Олександ
рійського міськкому 
ЛКСМУ.

ПРАЦЕЮ

Насичені справами дні 
лередноворіччя. За 

традицією ти, юний дру
же, обов'язково даєш ни
ні оцінку прожитого від 
першого дня до остан
нього в минулому році. 
Тебе і твоїх товаришів 
хвилює і те, щоб праця 
ваша найбільшу користь 
принесла країні, щоб міц
ні знання винести зі шко
ли, вузу, щоб надійно 
охоронялись кордони 
Батьківщини. Сьогодні ти 
підбиваєш підсумки істо
ричного важливого року, 
звітуєш про те, як втілю
вав у жит
тя Звернення 
Центрального 
Комітету

КПРС до пар
тії, до радян
ського наро
ду, як вико
нуєш накази 
XVII з’їзду 
Ленінськ о'г о 
комсом о л у, 
як готуєшся 
працювати в
завершальному році п я- 
тирічки. Матеріали груд
невого Пленуму ЦК КПРС 
і плани розвитку нашого 
господарства, затвердже
ні другою сесією Верхов
ної Ради СРСР, кличуть 
молодь на ударну працю 
в році, що незабаром 
почнеться. Ви, молоді тру
дівники, готові до неї. Бо 
у ваших 
завзяття юності, у ваших 
серцях — вогонь корчз- 
гінського полум’я.

Зі світлим патріотичним 
почуттям йдуть юнаки й 
дівчата області до свята 
Нового року. Є чому раді
ти, є чим пишатись. Рік 
був знаменний загальним 
проявом трудового ге
роїзму в усіх сферах гос
подарства Кіровоградщи- 
ни. За попередніми пові
домленнями рапортів, що 
надійшли в комітети ком
сомолу, п'ятирічні завдан- 

к ня виконали майже 2 ти-

руках — сила й

бригада верстатників з го
ловного заводу Сеітло- 
водського виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія», очолюва
на Віктором Максимовим. 
Перші переможці в соціа
лістичному змаганні де
в'ятої п’ятирічки запалили 
своїм прикладом тисячі 
юнаків і дівчат заводів, 
фабрик, ланів. Понад 17 з 
половиною тисяч юних 
трудівників, більше 300 
комсомольсько - молодіж
них колективів достроко
во закінчили виконанчя 
планів визначального ро
ку. Виконуючи рішення 
XVII з'їзду комсомолу, в 
області створено і працю
ють 435 комсомольських 
штабів і постів якості, 
майже тисяча молодих до
билася права працювати з 
особистим клеймом або 
комсомольською гаран
тією якості.

8 труді, як і в бою, на
роджуються герої. Кіро-

бі і найтепліші побажанн* 
успіхів у новому роції

Твій погляд, ровеснику, 
сьогодні не ТІЛЬКИ в ми
нуле. Одразу ж за підсум
ками завершального року 
ти візьмеш участь у Все
союзних комсомольських 
зборах «Батьківщині, пар
тії — ударна праця, висо
ка якість роботи, відмін
не навчання!». Від тебе і 
твоїх товаришів багато е 
чому залежить успіх вико
нання завдань XXIV з'їзду 
КПРС на завершальному 
етапі.
лець, кожен 
сько-молодіжний 
тив, кожен молодий тру
дівник повинен : в ново- Е 
му році працювати за І 
напруженим зустрічним Ж 
планом. В цьому — твоя, 
ровеснику, найвища го
товність зробити ударним 
фініш п’ятирічки.

З настанням Нового 
1975-го року, ровесникуі

Кожен комсомо- 
комсомсль- 

колек-
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ЬСЯ СІМ’Я
Весною комсомолець Гри

горій Хоренженко очолив ме
ханізовану ланку по вирощу
ванню цукрових буряків. 
Дружний колектив молодих 
механізаторів навіть в умовах 
несприятливого минулого літа 
виростив непоганий урожай — 
кожен гектар видав понад 260 
центнерів солодких коренів.

Ще вищі рубежі поставила 
перед собою ланка на завер
шальний рік п'ятирічки. І тому 

механізатори не гають часу — 
нині дбайливо готують до ро
боти сільськогосподарську тех
ніку. Григорій, наприклад, вже 
поставив на лінійку готовності 
закріплені за ним сівалку і 
культиватор.

Не раз питання роботи з мо
лодими кадрами механізаторів 
виносили на комсомольські 
збори, засідання комітету. В 
результаті визріло рішення до

віряти молоді не лише працю
вати на тракторах, комбайнах, 
а й нести повну відповідаль
ність за збереження техніки, 
продовження строку її служби.

Зараз закінчує робити тех
огляд своєму тракторові член 
ланки Леонід Запара. Вперше 
лагодять свій «Т-150» тракто- 
ристи-напарники Віктор Чинчо- 
вий і Володимир Лимар. Та 
труднощів особливих не відчу

вають — досконало освоїли 
машину комсомольці і швидко, 
якісно відремонтували її. А 
всього молоді механізатори 
колгоспу підготували до робо
ти в полі 60 процентів інвен
таря.

У господарстві створено чо
тиримісячні курси для підго
товки трактористів. Серед 25 
слухачів — більше половини 
комсомольців. Це, в основно

му, колгоспники та десятиклас; 
ники Цибулівської середньої 
школи, котрі по закінченні на
вчання залишаться працювати 

в рідному колгоспі, прийдуть 
працювати поруч із своїми 
батьками-хліборобами.

В. КОВАЛЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «За
повіт Леніна» Знам’ян- 
ського району.

ОБЛАСНА 
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Вчора в Будинку полі
тичної освіти обкому пар
тії відбулась прес-конфе
ренція для журналістів 
області.

Секретар обкому Ком
партії України А. І. По- 
гребняк розповів учасни
кам конференції про під
сумки господарської ді
яльності та культурного 
будівництва в області у 
визначальному році п'яти
річки, наголосив на зав
даннях, які ситікають з рі
шень грудневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК КПРС.

На запитання журналіс
тів з актуальних проблем 
розвитку господарства об
ласті та її культурного 
життя відповіли завідую
чий промислово-транс
портним відділом обкому 
партії Б. Ф. Суржан, за
ступник начальника об
ласного управління сіль
ського господарства Ю. М. 
Лисенко, керуючий трес
том «Кіровоградсільбуд» 
А. А. Салган, начальник 
обласного управління 
культури Ф. О. Цигуль- 
ський та інші.

Голова обласного комі
тету по телебаченню і ра
діомовленню ІО. Д. Мо
торний проінформував 
про роботу всесоюзних 
місячних курсів відпові
дальних працівників радіо 
і телебачення.

Завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обко
му Компартії України І. П. 
Оліфіренко та завідуючий 
відділом будівництва об
кому партії В. Т. Силін 
розповіли про досвід 
ідеологічної роботи та 
досвід будівельників Тол- 
бухінського округу НРБ.

ТВІЙ РОВЕСНИК
КУ*! ЗА РМБЕЖЕМ—

В КРАЇНАХ. ЩО ЙДУТЬ 
СОЦІАЛІСТИЧНИМ ШЛЯ
ХОМ. ТВІЙ РОВЕСНИК ТЕЖ 
СКЛАДАЄ АВТОРИТЕТ 
НЕВТОМНОЮ ПРАЦЕЮ У 

МИРНОМУ БУДІВНИЦТВІ.
НОВІ УСПІХИ 1ІРИ1ЇШЛИ 
ДО ТРУДЯЩОЇ ДІВЧИНИ 
З ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕС
ПУБЛІКИ В’ЄТНАМ (ФОТО 

.ВГОРІ); БРИГАДИ МАШИ
НОБУДІВНИКІВ ІВАНА ЄН- 
ЧЕВА З РУСЕНСЬКОГО ЗА 

ВОДУ ІМЕНІ Г, ДІІМ1ІТРО
ВА З НАРОДНОЇ РЕСПУБ
ЛІКИ БОЛГАРІЇ (ФОТО 
ВНИЗУ).

Фото з журналу «Фрайе 
вельт» та фото В. 1ОС- 
КЕЛІЄВА, Агентство Со- 
фія-прес.

ТВІЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ МАНДАТ

ЦЕ БУДЕ 
ПЕРЕВІРКОЮ 
АКТИВНОСТІ

26 грудня відбувся пленум Кірово
градського міськкому комсомолу. З до
повіддю «Про завдання комсомольських 
організацій міста по підготовці і прове
денню обміну комсомольських докумен
тів членів ВЛКСМ> виступив перший 
секретар міськкому комсомолу М. Соко- 
лянський.

— У привітанні ЦІ\ КПРС XVII з'їзду 
ВЛКСМ, — говорить доповідач, — під
креслювалося, що завдання, які стоять 
перед Всесоюзною Ленінською Комуніс
тичною Спілкою Молоді, вимагають по
ліпшення внутріспілкової роботи, даль
шого зміцнення первинних КОМСОМОЛІ»- .■ 
ських організацій, комсомольських груп, 
розвитку активності, ініціативи і свідо- ’ 
мої дисципліни комсомольців. Один з 
найважливіших заходів, спрямованих на 
виконання цих завдань — обмін комсо
мольських документів.

В доповіді зроблено детальний аналіз прове
дення звірки складу членів ВЛКСМ, недоліків, 
які мали місце в ряді комсомольських органі
зацій, підкреслено, що проводячи обмін, комі
тети комсомолу повинні творчо використати 
досвід організаторської і політичної роботи, 
набутнії партійними організаціями в ході об
міну партійних документів.

В обговоренні доповіді взяли участь 
перший секретар Кіровського райкому 
комсомолу Я- Бондар, секретар завкому 
комсомолу заводу «Червона зірка» 
С. Вишницькшї, слюсар-складальннк Кі
ровоградського заводу тракторних гід
роагрегатів В. Карасьов, пропагандист 
політгуртка облетатуправління т. Сав
ченко та інші.

З обговореного питання пленум прий
няв відповідне рішення.

У роботі пленуму взяли участь і висту
пили другий секретар міськкому Ком
партії України В. О. Согсуренко, перший 
секретар обкому комсомолу М. К. Скля- 
ниченко.

1
О КІЛЬКА МІСЯЦІВ ТО- • Професій багато, обери свою

МУ В «СЛОВНИКУ ПРОФЕ-

СІП» БУЛА НАДРУКОВАНА КОЛІР, НАСТРІЙ,
РОЗПОВІДЬ ПРО СПЕЦІ

АЛЬНІСТЬ КУЛІНАРА, ОД ФАНТАЗІЯ
НАК ЛИСТІ! З ПРОХАІ111Я М

РОЗПОВІСТИ ПРО НЕЇ,

ТАНЬ.

НИТЬ ВСІХ АВТОРІВ ЗАПИ

ПРОДОВЖУЮТЬ НАДХО-

ДІ1ТІІ. СПОДІВАЄМОСЬ,

ЦЕП МАТЕРІАЛ ВДОВОЛЬ

(О ОНЦЕ радісно усміхає- 
ться людям. Мала На

таля то весело стрибає на 
одній нозі, то прудко бі
жить поперед матері. 
День чудовий, і настрій у 
Наталі безтурботніший, 
ніж завжди, Жаль, що 
дорога з дому до дитсад
ка сьогодні куценька, як 
стрічка в ляльчиних косах. 
Дівчинка ще залюбки по-

Стрибала б, та час проща
тися з мамою. Матуся ду
же любить свою роботу і 
ніколи не запізнюється, 
Наталя це знає і старає
ться бути слухняною. 
Особливо тоді, коли у 
дитсадок її водить мама.

— Прийду, прийду, — цілу« 
вона Наталю. Дівчинка щас
ливо усміхається і підстрибом 
біжить двором дитсадка.

...Над столом кондитерсько
го цеху ресторану «Ятрань» 
схилилася тендітна, мов топо
ля, жінка. Сьогодні легкі рухи 
її зосереджені. Кіавдіи їпа- 
нівпа зупинилась на мить над 
чистим кружком торта: чи є 
па світі такі кольори, які б 
сповна передали материнську 
любов?

Невпізнанною стає завідую
ча кондитерським цехом, коні 
одержує замовлення на свят
кові торти. Вони виграють то
ді всіма барвами веселки і 
мають поетичні назви «Вес
на». «Казка». Малюнок зав

жди звабливий, оригінальний, 
тонко передає настрій жінки, 
що створила цю красу,

Синім-синя річка, ніби 
перекочує легенькі хвилі, 
на яких вільно розкошу
ють два лебеді. Цей торт 
Клавдія Іванівна приготу
вала на весілля. Наречена 
так і засяяла радістю, гля
нувши на чудовий дару
нок кондитера. Краплина 
щастя залишилася і в ду
ші Клавдії Іванівни.

Не можна не зупинитись І 
біля поетичного витвору кон
дитера, на якому соковитими 
кольорами крему вимальоза- 
ниіі вінок. Ніжні КВІТІІг тісно 
переплетені стебла... Вінок 
символізує дві долі, з'єднані в 
одну: вірну, щасливу, довго
літню. Горі прикрасить стіл, 
за яким ось ці двоє літ.чіх лю
дей, що обережно закриваю і ь 
коробку торта, зберуть друзів, 
щоб відзначити срібне весіл
ля...

І так протягом усіх де
в’яти років: що не торт, 
то пошуки вдосконалення, 
неповторність. Багата фан
тазія у кондитера Клавдії 
Іванівни Чорноусі Кілька 
років тому в обласних 
змаганнях на 
кондитера вона
перше місце. З того часу 
майстерність вдосконалю
ється. Продукцією 
дії Іванівни буде
волена найприскіпливіша 
хазяйка, та сама майстри
ня прагне до більшого, 
поетичнішого.
вона вступила 
відділення технікуму 
обраній і 
любимій професії.

Н. ГОНЧАРУК, 
смт. Новрархангельськ.

кращого 
зайняла

Клав- 
задо-

Рік тому 
на заочне 

по 
всією душею

КАСАИПЕРЕД-ВИРІШИТМ
Ои, не легко відповісти па це «вічне» 

питання — яка професія «до душі»? Я, 
приміром, безліч разів вагалася у виборі 
«своєї» спеціальності. Почую, приміром, 
що хороше бути модельєром, і вирішую 
бути саме ним. Похвалять іншу спеці
альність і вже вона «моя». А через 
кілька днів це мене зовсім не цікавить. 
Скільки разів намагалася зупинитися на 
чомусь одному!

Якось почула, що найкраще виклада
ти англійську мову, тому що вона зараз 
дуже потрібна. Можливо. Але у мене з 
цим предметом завжди були нелади —• 
ще в четвертому її п’ятому класах «па- 
хпаталася» з нього трійок.’ Все ж заціка
вилась...

Довго помучилася зі мною подружка, 
перш ніж я, нарешті, отримала четвірку 
за чверть. А там прийшов і інтерес до

вивченпя мови. Багато в чому допомог» 
ла мені улюблена вчителька Валентина 
Гапсівна Клемент. І ось випробування: 
кілька років тому до пас у школу при
йшли нові вчителі англійської мови, і 
ми попрощалися з пашою Валентиною 
І апсівпоіо. Що ж моє нове уподобання? 
Вичерпалося?

Ні. Хоча її змінився викладач, трішки 
іншими стали уроки, але інтерес до цьо
го предмету не зменшився. 1 зараз я не 
можу уявити свого життя без вивчення 
іноземної. З нею я вирішила пов’язати 
своє життя. Назавжди.

Думаю, кожному слід пильніше при
дивитися до себе. Самому шукати своє 
призначення. Добре буде, якщо пора
дишся зі своїми друзями, вчителями. 
Вони можуть багато корисного розпо
вісти тобі про майбутню професію. А зі 
своєю спеціальністю, з її особливостями 
конче необхідно ознайомитися значно 
раніше, перш ніж йти здобувати її до 
інституту чи технікуму.

Н. ВОВЧЕНКО, 
десятикласниця Світловодської 
СШ № 5.
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І. В БОЯХ
ЗА СТАЛИНГРАД

Разведка боєм —
молодость моя. 

Дай оглянуться —
там мои могилы.

//. Эренбург,
27 серпня 1942 року. Дивізіони 

нашого 84 Гвардійського міно
метного полку з маршу вступили 
у бій. Діючи на напрямку голов
ного удару Усть-Хоперський — 
Перелазівськнй, 350 дивізіон по
тужним ударом розчищав шлях 
піхоті, яка після залпів гвардій
ців-мінометників могла оволодіти 
хуторами Попов і Сепютин. 299 
дивізіон сприяв розширенню плац
дарма у гирлі Дону. В результаті 
проведеної операції наші частини 
завоювали плацдарм в районі 
Хсть-Хоперської на західному бе
резі Доцу і розширили його.

Фашистські стерв’ятники, маючи 
передагу в, повітрі, ганяються за 
кожною автомашиною і навіть за 
поодинокими солдатами у степу, 
Гак трапилось і з водієм транс
портної автомашини Єремчуком...

І. БРАТЧЕНКО.

Гвардійський дивізіон
(ЩОДЕННИК КОМСОРГА).

Спека. В небі — пі хмаринки. 
Земля розпечена, мов сковорода. 
Підстрибуючи на вибоїнах, зали
шаючи позад себе густий шлейф 
сірої пилюки, йде старенька полу
торка. Раптом Єремчук помічає 
попереду велетенський стовп ку
ряви і диму, який здіймається від 
землі. Розірвалась бомба. Водій 
вискочив з кабіни і побачив фа
шистського «юнкерса», який, не 
влучивши у машину, робив другий 
.розворот над дорогою. 1 от поруч 
з автомашиною засвисіілн кулі. 
На щастя, мимо. Водій вже було 
зібрався сідати в кабіну, як поба
чив, що гітлерівець знову робить 
розворот. Тоді Єремчук миттю ха
пає жмут ганчір’я, вмочує ного у 
мазуту, кидає у відро і підпалює. 
Сховавшись під машиною, про
довжує спостерігати за літаком. 
«Юнкере» не долетівши до маши
ни, повергає і летить геть.

— Так я перехитрив фашиста,— 
не приховуючи радості, розповідав 
Єремчук. — Льотчик подумав, що 
то він підпалив машину, тому і 
дим з неї валить. А насправді — 
то я дим в очі фріцові пустив.

4 вересня 1942 року. 350 дивізіон 
одержав від начальника артилерії, 
підтримуваної 278 стрілковою ди
візією, завдання зробити залп по 
вузлу опору в глибині оборони 
противника в районі хутора Фо
лі »хінський. Згідно плану це по
винно бути виконано десь близько 
півночі третього вересня. Вогневу 
позицію вибрали біля самісінького 
переднього краю ворога, отже по
трапити туди можна буде лише 
пізно вночі.

За дня помічник командира вог
невого взводу гвардії сержант 
Маштаков під кулеметним і міно
метним вогнем противника повз
ком пробрався до району вогне
вої позиції, розбив фронт батареї 
і визначив головний напрямок 
стрільби, о 2.00 дивізіон, приглу
шивши мотори, зайняв вогневу 
позицію. У призначений час по
чувся наказ: «Вогонь!». Соті сна
рядів полетіли на голови фашис
тів. Пожежі, вибухи, які супро
воджували їх, показали, що залп 
був влучним. У ту ж піч було 
зроблено ще два залпи, такі ж 
ефективні, як і попередній. Особ
ливо відзначився гарматний роз
рахунок гвардії сержанта Кпрн- 
ченка, мого земляка з Кіровоград-

щпнп: одним залпом вони знищи
ли більше півсотні гітлерівців. 
Правда, і їм не поталанило: роз
ривом снаряда пошкодило бойову 
установку. Під час буксировки 
бойової машини па ремонт налеті
ли «юикерси» і осколком бомби 
були поранені Кириченко і водій 
машини.

8 вересня 1942. Полк зайняв вог
неву позицію в районі балки Гра- 
чової, за півтора кілометри від пе
реднього краю. Місцевість відкри
та; густо помережана рівчаками. 
Маневрування колесами абсолют
но виключається: варто вивести 
машину з балки, як вона відразу 
ж потрапляє під обстріл прямою 
наводкою. Великі втрати від вог
ню противника. 350 дивізіон, який 
зайняв вогневі позиції в ніч з 
сьомого на восьме вересня, був 
знятий з них вранці восьмого ве
ресня: мінометним обстрілом бу
ло знищено дві і пошкоджено три 
бойозі установки. Частини підтри
муваної нами дивізії перейшли в 
наступ, їх зустрів масируваним 
вогнем противник,

(Далі буде).

----- З епюр.- - -

Нове життя 
серця, відданого 
дітям

Щиро, глибоко звору
шена новиною, яку при
несли в передноворічиі 
дні газети, радіо і телеба
чення. Василю Олександ
ровичу Сухомлинському 
посмертно присуджено 
Держазну премію УРСР, 
Висока, заслужена наго
рода Людині з великої лі
тери, педагогу і громадя
нину!

Не буде перебільшен
ням сказати, що цю нови
ну мільйони людей сприй
муть як свою особисту ра
дість. І педагоги, які не
суть його ідеї в життя. І 
учні, які живуть за висо
кими законами колективу, 
проголошеними вчителем.

Нас надихає турбога 
партії і уряду про тих, хто 
покликаний виховуваїи 
підростаюче покоління. І 
в нашій відповідальній ро
боті перша підмога — пе
дагогічна спадщина В. О. 
Сухомлинського.

Д. ГАВРИЛЕНКО, 
заслужена вчителька 
УРСР, викладач ук
раїнської мови й лі
тератури середньої 
школи № 11 м. Кіро
вограда.

Думки, відгуки, рецензії

МЕНЕ ХВИЛЮЄп1

РА АЕЛЬ. н
■ ■

Автобус зробив крутий поворот 
напроти монумента загиблим чер
вонозорі вцям. На якусь мить за
скрипіло днище салону. Та машина 
вирізняла курс і плавно помчала в 
напрямок парку. На той миттєвим 
скрип молодик у насунутій па очі 
кролячій шайці кинув своїм двом 
супутницям:

Це звуки з вальсу Ш-г-опена!
Оте підкреслене молодим пасажи

ром «г» при вимовЛєвні прізвища 
всесвітньо відомого композитора 
аж ніяк це демонструвало приязнь 
його до геніального класика.
Супутниці гучно засміялись...
..ЇВ художньому салоні, де виставлені 

роботи кіровоградських майстрів пензля, 
одного разу я розглядав картини десь 
близько години. За цей час до прилавка 
підходило не менше півсоїві молодих 
покупців. Лише двоє з них, — очевидно 
це були старшокласники. — буквально 
пробігли по залу, і один з них на виході 
«оцінив» доробок, не зрозумівши, певно, 
що цс саме виставка:

— Намарали всього... От би «Ну, по
стривай!» намалювали — Вовчиська або 
Зайця — придбати б можна...

...Після роботи завітав якось до чи
тального залу обласної бібліотеки імені 
Крупської познайомитися зі свіжими но
мерами <Дніпра», «Вітчизни», «Неви». 
За один столик зі мною майже одночас
но сів студент, — це було видно по його 
конспектах, які він гіркою поклав на кут 
столика та й літературі, що взяв для 
роботи. Узяв иіи і кільканадцять номе
рів журналу «Огонёк». Накинувся на 
них. Зупинявся в основному на вкладках, 
що вмішували репродукції картин класи
ків сучасних митців. Обличчя його не 
могло’втаїти зміни почуттів, що викли
кались змістом певних творів. То він 
хмурнів, — і це було тоді, коли на вкла
дниці кричав червоний колір заграв ми
нулої війни, чи дихав морок важкого 
дореволюційного минулого, — а то лице 
ясніло. — репродукція відтворювала кар
тину романтики в далекій сибірській тай
зі з шостої до восьмої вечора студент 
так і не чіпнув ні конспекти, ні наукову 
літературу...

. Глядачі вийшли з кінотеатру повтор
ного фільму, то на Хрещатику У висот
ному будинку. Тільки-но переглянулі 
фільм «Андрій Рубльов». Картина, про 
HKV кажуть, що вона «важка». Кіно; 
твір, дійсно, викликає складні і сильні 
почуття. Головне з них - усвідомлення 
вічності вогню творчості, потреба самопо
жертви, потреба розуміння душі »,аРОд 
пої, подиху часу, вимог часу. Картина 
настільки емоційно густа, що п*слв " ‘ 
per іяду на обличчі кожного глядача за 
лишилась ознаки не поверхового, що 
скоро вивітриться, а глибокого ЛУ“«евно- 
го хвилювання. Все ж чую зліва від с 
бе тнхиіі смішок:
- Вона до ні ого... А він злякався... 

ПЦеЛпа’адресу кадра, зовсім не суттє
вого хоч зовні ефектного, розрахованого 
режисерами саме на зовнішню ®Ф«“ 
ність. хоч невелика, а все ж данина 
невибагливого смаку.

ЦІ ТА БАГАТО інших деталей з 
повсякденного життя згадалися 

після знайомства з книгою. Б. Йє
менського «Відчини вікно», що ви
йшла нещодавно у видавництв) 
«Молодая гвардия». Це, мабуть, ве
лика заслуга будь-якого твору, ро-

ботн, коли вони примушують поди
витись навколо себе, осмислити 
дійсність. Наведені випадки з життя 
говорять про емоційну культуру або 
її відсутність у наших ровесників 
Саме про цс, на основі багатого 
фактажу, і говорить у своїй кинзі 
Б. Йєменський. Говорить не тільки 
дохідливо, — що важливо для тво
ру, розрахованого на молодіжну 
аудиторію, а й надто зацікавлено.

Автор нас переконує, що «емоційна 
освіта», «культура почуттів» для нашої 
молодої радянської людини такі ж важ
ливі, як і, наприклад, загальноосвітні 
знання, спеціальні. Більше того, неосві
ченість почуттів важче перебороти, ніж 
технічну безграмотність чи наукову. 1 що 
вона сама по собі не зникає. Для чого, 
якими засобами слід боротися суспіль
ству з цим недоліком, над цим автор 
задумується глибоко, рекомендації йою 
слушні.

Б. Йєменський відштовхується від лис
та Наталки Казаицевої, яка писала ху
дожнику, що у них в школі побутує дум
ка; у вік атому н космосу відпадає по
треба займатися мистецтвом, і чи не 
ошукують себе письменники, художники, 
музиканти, говорячії про необхідність 
мистецтва для життя? Мовляв, у глиби
ні душі вони розуміють, що те, чому во
ни присвячують себе, йде з життя. Але 
митці просто не хочуть здаватися... Цей 
лист не може не схвилювати, і тому кни
га, природно, приводить нас до виснов
ку, продиктованого завданнями, метою 
виховання радянської людини. «Пере
важна більшість тягнеться до культури, 
але майбутньому, — підкреслює автор, — 
все ж потрібно, щоб не тільки більшість, 
а весь народ, до єдиної людини, був 
прилучений до духовного багатства, до 
мудрості, століттями накопичених мис
тецтвом».

Окремо книга говорить про со
ціальну функцію, спрямованість 
мистецтва Якщо радянське мисте
цтво, прогресивне мистецтво перед
бачає збагачення родини духовни
ми цінностями, найкращими, най
чистішими людськими почуттями, 
прагненнями, ю у світі капіталізму 
мистецтво часто виконує соціальне 
замовлення реакційних класів, і то
му тут воно може бути антигуманіс
тичним, а то й просто фашистським, 
виховує найпідліші, найганебніші 
якості людські —• расизм, садизм, 
культ грубої сили, цинізм, ппногпд- 
ніше міщанство. Цьому вірно слу
жить гаманець індустрії так званої 
«масової культури», що нівелює, 
уніфікує думки і прагнення людей.

Потяг до культури нашого наро
ду — великий, великі успіхи, до
сягнуті на цій пиві, і є основою для 
подальшої роботи силами громад
ськості над естетичною досконаліс
тю, до якої має прагнути кожна ра
дянська людина. Якщо ми чуємо: 
«Мене хвилює Рафаель...», то по
винні радіти, як радіємо від захоп
леності хорошим сонячним днем.

В. ЯСЕІІ1ОК.
м. Кіровоград.

У КІРОВОГРАДІ, в ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ 
КОМП ХНІІІЦЯ. пройшов сьомий обласний 
ОГЛЯД-КОНКУРС ВИКОНАВЦІВ БАЛЬНОГО тан
цю - «ГРАЦІЯ-74». СОТНІ ГЛЯДАЧІВ ОЗНАЙОМИ
ЛИСЯ В ЦІ ДНІ З МИСТЕЦЬКИМИ ЗДОБУТКАМИ 
КРАЩИХ КОЛЕКТИВІВ ТА ОКРЕМИХ ВИКОНАВЦІВ 
ЦЬОГО ВИДУ ХОРЕОГРАФІЇ.

У конкурсі пар лауреатами першої премії стали На
дія Краспікова та Юрій Дзюбиисы ніі (Гайворонсі.кнй 
районний Будинок культури), Олена Жосан та Сергій 
Яковенко (ансамбль «Конвалія»).

На фото вгорі: лауреати першої премії, володарі 
призу обкому комсомолу «За найкраще виконання тан
цю «Яграночка» Олена ЖОСАН та Сергій ЯКОВЕН
КО; внизу — новий ганець «Закарпатський бальний» 
внкоще ансамбль «Конвалія».

ІО. ЛІ ВАШ ПИКО В.
Фото автора.

£ КОЛІ РАДОСТІ

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — Ко

льорове телебачення. Ранкова гім
настика. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. *3 
Новим роком, хлоп’ята». Концерт. 
(М). 10.00 — «Снігова королева».
Мультфільм. (М). 11.05 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Лиха боятись — 
щастя не бачить». І серія. (М).
12.10 — Новини. (К). 12-25 — Ху
дожній фільм «Докер». (К). 15.15— 
«Резерви — на службу виробни
цтву». (Кіровоград). 15.40 — До 52-ї 
річниці створення СРСР. «По рід
ній країні». Кінопрограма. (М).
10.10 — Кольорове телебачення.
«Майстри мистецтв — дітям». (М). 
Ю.40' — Кольорове телебачення. 
«Вам наші пісні і танці». Концерт. 
(М). 17.30 — Кольорове телебачен
ня. «Вогнище». (М). 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). І8.І5 — 
Кольорове телебачення. «Країна 
передноворічна». Всесоюзний ре
портаж. (М). 18.50 — На фініші
четнеріого. визначального. (Кірово
град). 19.00 — «Обережно біля ялин
ки!». (Кіровоград). 19.20 ■— Фі.'іьм- 
спектакль «Проснись і співай». (М). 
21.00 — Програма «Час», (М). 21.30—

льорове телебачення. «Ану, діпча- 
та!». Святкова новорічна програма. 
(ЛІ). 23.15 — «Спортивний щоден
ник». (М). Тираж «Спортлото». 
(М). 23.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — «Ви 
нам писали». (К). 18.00 — Рапор
туємо Батьківщині. (Донецьк). іх.ЗС 
— Фільм-копцерт. (К>. 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 — «Ви нам 
писали». (К). 20.50 — «На добраніч, 
діти!»’. (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольорове теле-, 
бачення. «Екран молодих». (К). 
2.4.00 — Тележурнал «Старі». (К). 
23.50 — Вечірні новини. (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - Про

грама передач. (М). 9.05 — Кольо
рове телебачення. Ранкова гім
настика. (М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телебачення. «Но
ворічний карнавал». (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. «Снігуронь
ка». Мультфільм. (М). 11.05 — Ко
льорове телебачення. Телевізійний 
художній фільм «Лиха боятись — 
щастя не бачить». 2-а серія. (М). 
12.10 — Кольорове телебачення.
Концерт. (М). 12.45 — «Зимові візе
рунки». (М). 13.10 — Кольорове те
лебачення. Опера Е. Колмановсько- 
го «Білосніжка і сім гномів». (М). 
15.20 — Концерт. (М). 10.35 — Ко

льорове телебачення. «Радянський 
Союз очима зарубіжних гостей». 
(М), 16.50 — Художній фільм «Ура, 
у нас канікули!». (М). 18.00 — Но» 
порічний концерт. (Кіровограді. 
18.40 — Кольорове телебаченні!. Му
зичний телефільм «Лев Гурич Си- 
ничкін». (М). 19.55 — Кольорове те
лебачення. Телевізійний театр мі» 
ніатюр «13 стільців». (М). 21.00 —• 
Програма «Час». (М). 21.30 -*
Фільм-спсктакль Центрального те
атру ляльок «Незвичайний кон
церт». (М). 23.10 — «Вогні цирку». 
(М). 23.40 — «Країно моя». Толе» 
візійннй документальний фільм. 
(М). 23.50 — «З Новим роком, това
риші!». Поздоровлення радянсько
му народу. (М). 00.05 — Кольорове 
телебачення. «Новорічний «Голубий 
вогник». (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25 — «Про 
світлі соняшників». Літературний 
театр. (К). 17.25—«Світ чарівної опе
рети». Концерт. (Харків). 18.45 — 
«Здрастуй, 1975 рік!». Спецвипуск 
інформаційної програми «Вісті», 
(К). 19.15 — Художній фільм «Тіль
ки ти». (М). 20.45 — «Па добраніч, 
діти!», (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольорове те
лебачення. «В гостях і дома». Но
ворічна розважальна програма. (К). 
23.05 — «Усмішки мультиплікато
рів». (К). 23.50 — «З Новим роком, 
товариші!». Поздоровлення радян
ському народу. (Л\).

Наступний номер «Молодого комунара» вийде в середу, 
1 січня 1975 року.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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Гіде пора весільна, рознаряджепа, 
Веселяться бубони іі лісні. 
Нареченим ми сьогодні скажемо: 
«Хай завжди вам світяться 

вогні!».

ТІ вогні, що сяють людям 
вічністю. 

Бережуть, примножують сім’ю.
Ті вогні, що проростають вірністю 
В кожну долю в нашому краю.

А побратись вам всім світом
суджено, 

Бо ж любов єднає пас давно, 
Це вона у грудях б'ється 

збуджено — 
Молода, Іскриста, «н вино.

ДОРОГІ НАРЕЧЕНІ!
РЕКЛАМНА СТОРІНКА

7) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
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Салони краси

ДЛЯ СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ
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му буде до лиця стрижка 
«канадка» або «класична».

Салонів краси у Кірово- 
граді чимало. Але нарече-

„Унрпобутреклама

відповідальний
ЗА ВИПУСК І. ІСАЄВ.
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ВЕСІЛЬНЕ

Наближається день, коли ви подасте одне од
ному руки і станете, як кажуть п нашему народі, 
на рушничок щастя, і в загсі зареєструєте свій 
шлюб, щоб пліч-о-пліч довгі роки йти дорогою 
життя. Поздоровляємо ж вас із цим радісним 
днем, бажаємо великого щастя, світлого кохання!

Разом з тим ласкано запрошуємо нас до обрядового 
салону, який працює при кіровоградському міському 
комбінаті побутового обслужування «Промінь». Праців
ники цього салону зроблять усе, щоб день одруження 
надовго залишився у вашій пам’яті і в пам’яті ваших 
близьких.

В обрядовому салоні вас проконсультують щодо убран
ня молодих. Тут можна одержати в тимчасове користу
вання модну весільну сукню, рукавички, фату, ритуальну 
атрибутику. Ваші друзі зможуть ни день вашого шлюбу 
підібрати букети живих квітів, різні подарунки. Для 
гостей вам надрукують художньо оформлені весільні 
запрошення.

Цей салон приймає замозлеьпя па обслужуван
ня під час обряду хором, оркестром, акордеоніс-

том чи баяністом; розпорядник весільного тор
жества проведе його згідно з новими, радянськи
ми обрядами; салон забезпечує позачергове об
служування фотографією, перукарнею (модні 
сукні, зачіски — для нареченої, сгрижкн та голій- ’ 
ия — для нареченого), шиття весільних нзрядіві 
взуття.

Обрядовшї салон може влаштувати для вас 
весільну подорож за цікавим маршрутом.

Отже, шановні молодята, ласкаво запрошуємо 
нас до обрядового салону. Він міститься в 
м. Кіровограді по вул. Луначарського, 30/36. Те
лефон 2-40-71.

А колп у вашій молодій сім'ї появиться ма
ленька людина, обрядовий салоп, знову ж таки 
па ваше замовлення, організує урочисту реєстра
цію новонародженого, поздоровить щасливих 
батьків.

Любі молодята, ласкаво просимо вас скориста
тися послугами обрядового салону. Вже столи весільні прогинаються 

І калина кетяги схиле...
Хай вам добра спільність 

зачинається,
Щедра та щаслива, як земля,

Музико, ударте понад рамками! 
Найдорожчі друзі, йдіть до нас. 
Сто весіль рясними вишиванками 
Заквітчали землю в добрий часі

Вже над вами засвічено зірку. 
А весілля святково шумить! 
Проголошуєм, друзі, вам «гірко», 
І вино у бокалах іскрить.
Хай міцніють поєднані долі, 
Бережіть спою вірність, любов, 
Та працюйте в заводі, на полі, 
Хай вони там міцнішають знов. 
Вам бажаємо щастя лункого, 
Хай веселкою світиться цвіт, 
До весілля свого золотого 
Доживіть, доживіть, доживіть!

Обов’язково 
сфотографуйтесь!
Знімок, шановні наречені, донесе 

через роки та відстані згадку про 
світлий день вашого весілля. До ва
ших послуг майстри фотографічної 
справи з міського комбінату побуто
вого обслуговування «Промінь». Бо
ни можуть сфотографувати вас в 
першу чергу, всіх гостей, що запро
шені на ваше весілля, зробити цілий 
альбом-репортаж про ваше перше сі
мейне торжество.

Фотоателье міститься в Кіровогра
ді по вул. Карла Маркса, 29 (тел. 
2-43-70), по вул. Луначарського, 25 
(тел. 2-48-03), по вул. Карла Маркса, 
33 (тел. 2-82-01) та по вул. 50 років 
Жовтня, 20.

ШАНОВНІ НАРЕЧЕНІ, ФОТО- 
УМІЛЬЦІ ЧЕКАЮТЬ ВАШИХ ЗА
МОВЛЕНЬ!

І Майстри чарівної кра- лодій жінці чи дівчині, 
си — перукарі — до ваших Нареченого вони можуть’ 
послуг, шановні молодятаї поголити та підстригти, йо-

Вони для нареченої про
понують зачіски «фантазія» 
та «модельну». Саме еони 
дуже підходять кожній мо-

Весілля! Боно не мислиме без краси
во сервірованого столу, на якому бли
щать, як сонце, ложки, виделки, мело
дійно дзвенять кришталеві фужери, бо
кали, чарки; радує око фарфоровий І 
фаянсовий посуд. І тут вам готові при
йти на допомогу прокатні пункти. Ко
ристування кожною одиницею посуду, 
столового прибору коштує одну копійку 
на добу.

Прокатні пункти в Кіровограді розта
шовані по вулиці 50 років Жовтня, 20, 
(тел. 2-81-02), вул. Гагаріна, 7, (тел. 
2-47-42), на розі вулиць Гоголя та Лу- 
начарського і в центрі Новомиколаївки, 
Вони працюють без перерви з 8 до 20 
години. Вихідний день — неділя.

В ДНІ ВЕСІЛЛЯ, НАРЕЧЕНІ, СКО
РИСТАЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ ПРОКА- 
ТУІ

Вам доводилося чути такі розмови гос
тей, що побували па веселому та красиво
му весіллі:

— Які красиві прикраси.
—• Кажуть, їх замовляли майстрам Кіро

воградського заводу «Ремпобуттехніка».
— А які цікаві дарчі написи на подарун

ках. видно їх інкрустували справжні 
умільці.

Охоче доводимо до відома, що ці послу
ги можуть надати умільці справ ювелір
них та граверних. Ювелірна майстерня в 
Кіровограді розташована по ВУЛ. ЄГОРО- 
ВА, 40, ТЕЛ. 2-32-57.

Пункти гравірування містяться в ювелір* 
йому магазині «РУБІН» (ВУЛ. ШЕВЧЕН
КА, 26) ГА В ЦУМ1 «КІРОВОГРАД» 
(ВУЛ. КАРЛА МАРСА, 48).

Молодята, користуйтеся послугами кіро
воградських ювелірів та граверів.

Не забудьте про взуття
Молодята, умільці Кіровоградської 

взуттєвої фабрики «Прогрес», що пра
цює виключно на індивідуального за
мовника, запрошує вас до себе. На ваше 
замовлення він може вам виготовити 
красиве модне весільне взуття. Прий
мальні пункти, де можна його замовити, 
Розташовані в Кіровограді по вул.

Маркса, 64 (тел. 4-12-81) і по вул. 
К. Лібкнехта, 17, (тел. 2-34-77).

Для наречених фабрика викопує за
мовлення позачергово. Скористайтесь, 
молодята, цією послугою!

них обслужують кілька. А 
семе — по вул. Леніна, 28, 
тел. 2-82-16; вул. Карла 
Маркса, 68; вул. Леніна, 31, 
тел. 2-47-71; вул. Яна Том
на, 36; вул, Леніна, 51 (са
лон «Косметика»), тел. 
2-31-17. Вони працюють 
щодня без обідньої пе
рерви.

■/р

час ви будете 
плаття, елегант- 

фату, виготовлені 
матеріалів до-

Вам потрібен весільниіі одяг 
Шановні молодята! Мабуть, 

ніколи не хотілось вам бути 
одягненими так гарно, як 
власному весіллі?

В магазинах чи салонах 
тових виробів ви не завжди 
знайдете такий одяг. Зате йо
го зможуть виготовити для 
вас майстри кіровоградської 
фабрики «Індпошиття». Досить 
тільки зробити замовлення і в 
найкоротший 
мати чудове 
ний костюм, 
з найкращих 
свідченими майстрами. Фабри
ка має досвід виготовлення 
весільного одягу. її майстри 
можуть не лише виконати ва
ше замовлення, а й порадити 
вам, як краще це зробити,

Отож, друзі, замовляйте ве
сільний одяг. Це можна зро
бити в Кіровограді в усіх 
ателье і майстернях фабрики.

Адреси і телефони деяких з 
них: аул. Леніна, 8, тел. 2-51-43; 
«Новинка» — вул. Карпа Марк
са, 56, тел. 2-33-83; «Елегант»— 
вул. Компанійця, 69, тел. 
2-37-85; кравецькі майстерні— 
вул. К. Лібкнехта, 16, вул. Кар
ла Маркса, 1, тел. 2-48-42, 
пров. Базарний, 3.
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для молодят виготовленняПропонує 
меблів.

Серед них: двоспальні та дитячі ліж
ка, столи різного призначення, стільці, 
тумбочки, крісла тощо. Адже життя мо
лодої сім’ї немислиме без побутових 
меблів, тож скористайтесь послугами 
мебльовиків, замовте у гшх для себе все 
необхідне. Замовлення приймають без
посередньо па фзбршії — м. Кіровоград, 
вул. Терешкової, 174. тел. 6-31-70, а та
кож па приймальних пунктах: по вул. 
Гоголя, 87, телефон 2-43-50 та на цент
ральному ринку, в Новоукраїнці, Боб- 
ринці, Знам’янці. Олександрії (на кол
госпних базарах) в селі Рівному Ново- 
українського району (в будинку побу
ту), а також на сільських комплексних 
приймальних пунктах райпобуткомбіна- 
тів області.

Користуйтесь послугами фабрики «По- 
бутмеблі»!

В кожному районі е весільні послуги.

Шановні молодята! Весільний комп
лекс побутових послуг є в кожному ра
йоні нашої області. В містах Олександ
рії та Світловодську є обрядові салони, 
куди ласкаво запрошуємо вас.

Чимало весільних послуг мають для моло
дят Бобрннсцькнй, Вільшаяськиіі. Головалїя- 
ський, Гайворопсмсий. Добровеличкіпсіжий, 
Долинсьяий, Знам’янський міський. Кірово
градський, Компаїїіївсььий, Олександрійський 
міський, Онуфріївськнй, Маловисківський, Но- 
помнргородськнй. Новоукраїпськнй. Новонр- 
хвнгельськнй, Нопгородківський, Світловод- 
ськпй, О.іексапдоівськнД. Устиніосі.кпй, Олек
сандрійський районні,- Псгрівський, Ульянов
ський комбінати побутового обслужування 
нассченіїя. їх можна замовити на комплексних 
приймальних пунктах районних центрів і сіл.
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