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МЁ1О вимірює сьогодні і має вимірю- 
• “ ваги завжди свої діла, свою духовну 
широчінь покоління комсомольців 60-х 
років, яке успадковує ВІД МОЛОДИХ' чер- 
воііогиардійціп, від першопрохідців 
дрімучої тайги, від дніпрель'ст.апівців, 
від Олександра Матросова і Лялі Убпй- 
вовк, від нескорених і непереможних — 
успадковує гаряче серцебиття.

Саме ця думка провідна у рішен
нях грудневого Пленуму ЦІ< ЛКСМ Ук
раїни, який запевнив рідну партію, що 
комсомольці, юнаки і дівчата Радянсь
кої України віддадуть всі свої сили, 
Знання, енергію здійсненню історичних 
накреслень XXIII з’їзду КГІРС, п’яти
річного плану, гідно зустрінуть 50-і ро- 
йог.шш Великого Жовтня, героїчною 
пргшею.и. звеличуватимуть соціалістичну 
вітчизну.

Чудесні починання, цікава ініціатива 
їй: род жується в молоді, коли комсомол 
сі.-.є па трудову вахту па честь знамен
них дат. Дата 50-річчя Радянської вла
ди — особлива. Це розуміє кожен ювдк 
і Дівчина. Розуміє серцем. Ось чому й 
особливі — великі і сміливі — плани 
комсомольські.

І Іа. .розширеному засіданні бюро Кі
ровоградського обкому ЛКСМУ, на яке 
були, запрошені перші секретарі райко- 
хрв.та міськкомів комсомолу, секретарі 
комсомольських організацій пзомисло- 
ш:х підприємств, ініціатори змагання за 
шишня колективу імені 50-річчя Радян
ської влади, йшлося • про той кипучий 
с:.ту?і:1'м, шо охопив ніші комсомольців 
і молодь орденоносної Кіровоградщіш». 
п; о завдання дальшого . розширення ї 
поглиблення соціалістичного змагання 
на честь історичної дати.

Сьогодні першочерговим завданням 
в роботі комітетів комсомолу є глибоке 
роз'яснення кожному комсомольцю, 
кожній молодій радянській людині рі
шень' ХХІІГ з’їзду» КПРС, мобілізація 
зусиль всіх юнаків і дівчат па активну 
боротьбу за виконання нового п’ятиріч
ного плану, за побудову комуністичного 
суспільства в нашій країні. Питання ви
ховання молоді на революційних, трудо
вих і бойових-традишях радянського на
роду, на прикладах самовідданої праці 
робітників, КОЛГОСПНИКІВ, ІНТЄЛІІС11ЦІЇ, 
на великих ідеях ’марксизму-ленінізму 
завжди повинні бути в центрі уваги 
комсомолу.

Вся система трудового, політичного і 
морального виховання молоді повніша 
зміцнювати у свідомості молодого поко. 
лііїня непорушну вірність ідеалам ко
мунізму, революційному духу радянсь
кого народу, великій • пролетарській 
справі.

Бюро обкому ЛКСМУ прийняло пос
танову II Пленуму ЦК ЛКСМУ «Про 
завдання комсомольських організацій 
республіки в зв’язку З підготовкою до 
зустрічі 50-річчя Великої Жовтневої со- 
ціалісто'Піої революції» до неухильного 
виконання. Бюро схвалило цінні почи
нання комсомольців і молоді області, 
які виступили ініціаторами змагання за 
прДво називатися колективом імені 50- 
річчя Великої^ Жовтня. Ці потішаний 
мають підтримати ,всі молодіжні колек
тиви, всі юнаки і дівчата.

Бойова бригада доярок молочпо-то- 
вариої ферми колгоспу імені. Кірова' 
Зі'а.і’янського району, токарів — з аг
регатної о заводу, водіїв — з кірово
градської автоколони 220!} першими 

взяли ювілейні зобов’я
зання. Це тільки по
чаток.. Рух змагання 
в ювілейному році роз
ливається . широкою, по
вноводною весня 11 0 10 
рікою.

Комсомольці і молодь Кірог.огр;:діли
ли, вливаючись в соціалістичне змаган
ня па честь знаменної дати, вирішують 
відповідальні завдання дальшого зро
стання економіки, поліпшення великої 
справи комуністичного виховання.

А. Ніцой, перший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу:

— Для нас — це питання якості про
дукції, що виходить з-під рук молодих. 
Пости по естетиці праці, пости по якості 
успішно діють в червонозорівців, на аг
регатному заводі, на швейній фабриці. 
Ми хочемо добитися того, щоб такі пос
ти були скрізь, всюди — де є хоч один 
комсомолець...

Для нас — це священна справа вихо
вання молоді в дусі відданості партії і 
народу, вірності ленінським ідеям. Ми 
створимо 71 куток революційної, бойової 
і трудової слави. У нас буде 26 музеїв. 
Ми зробимо 6 скверів і 22 алеї, встано
вимо 7 меморіальних дошок...

І. Уріщький, перший секретар Олек
сандрійського міськкому комсомолу:

— Для нас — це впровадження меха
нізації на очисних і підгоїовчнх роботах 
на вугільних розрізах. Це організація ді
йового змагання серед молодих будівель
ників, цс ленінський огляд комсомоль
ських груп.

На заклик гідно зустріти велике рево
люційне свято юнаки і дівчата відпові
дають конкретним словом, конкретним 
ДІЛОМ. Перший секретар І\|1ЄМГЄСІВСЬК:>ГО 

кому ЛКСМУ В. Щербина повідом- 
лие, що автотранспортники місїа над 
Дніпром вирішили до липня закінчити 
спорудження спортивного містечк.!, мо
лодь колгоспів імені 40-річчя Жовтня та 
іііеіу Леніна — насадити парки. Комсо
мольці залізобетонною заводу почали 
випускати журнал «Ровесник>. Базові 
комсомольські організації- будуть там, 
де ясніє н.'зва «Імені В. Г. Леніна».

В Годозанізську, в СШ № 1 створює
ться кімната В. І. Леніна ї кімната •-..Мо
лодогвардієць», збирається матеріал про 

подвиги підпільників «Партизанської 
іскри», що діяла в сусідньому селі на 
Миколаївщині.

В районі починає свій маршрут «Золо« 
та книга слави», поширюється рух «По
сади і вирости деревце!», «Сотні дерев — 
сотні послань у вічність». Цими словами 
перший секретар Голова ні вс'ького райко
му комсомолу Т. Власюк закінчила роз
повідь про дерзання і творчість охопле
них революційним ентузіазмом юнаків і 
дівчат району.

Конкретні діла народжуються в кож
ному молодіжному колективі, у кожної 
молодої людини.

А. Рабинович, бригадир бригади тока« 
різ з агреіатного ’заводу — ініціатора 
змагання за право називатися колекти
вом імені 50-річчя Радянської влади:

— Бригада бере курс на економію ма< 
теріалів. Розробили конкретне зобов’я
зання. Будемо боротися за кожен грам 
металу, за те, щоб продуктивною була 
кожна робоча хвилина...

Ми зарахували в бригаду Героя 
Радянського Союзу П. Д. Лицпика. Він 
незримо стоїть біля нас. Він теж бороти
ме іься за економію... Зараз бригада зби
рає матеріали при його подвиг. Встанови 
лоно бюст героя.

Хочемо, щоб бригада мала єдину фор
мі. Хочемо мати емблему.бригади-...

Схвалюючи рішення грудневою Пле
нуму ЦК ЛКСМУ, учасники засідання 
по-діловому обговорювали ппіаїшя про 
розширення і notлиблеппя соціалістично
го .змагання па честь зпамефкл дли.

На засіданні виступив другий секре
тар обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

Питанню урі.шимапііиедня форм зма« 
гаїпш, морального заохочення, викори
стання підготовки до 50-{¥ЧЧя . Радян
ської влади з меюїо. ио.тйщі-шия вихов
ної роботи, присвятив СВІЙ висі уп пер
ший секреіар обкому ЛКСМ України 
М. Д. Сиротюк.

Бюро обкому комсомолу схвалило умо
ви соціалістичного змагання на честь 
50-річчя В ліпкою Жовтня.

Постанова бюро Кіровоградського обкому ЛКСМУ
В нинішньому році наша Батьківщина відзначатиме 

знаменну дату — 50-річчя Великого Жовтня. Разом з 
усім радянським народом гідну зустріч річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції готують юнаки та 
дівчата орденоносної Кіроьоградщини. Ставши на пе- 
редсвяткозу вахту, молодь визначає нові рубежі в бо
ротьбі за виконання завдань п'ятирічки, бере підсищені 
соціалістичні зобов’язання, готує особисті трудові пода
рунки.

Заспівувачами патріотичних справ на честь ювілею 
виступають комсомольці, молоді виробничники промис
лових підприємств, будов, колгоспів та радгоспів об
ласті. Комсомольсько-молодіжні колективи токарів Кі
ровоградського агрегатного заводу, молочно-товарної 
ферми колгоспу імені Кірова Знам’янського району та 
водіїв Кіровоградської автоколони 2200 звернулись до 
всіх комсомольців області із закликом включитися в 
соціалістичне змагання за право називатися колективом 
імені 50-річчя Радянської влади.

В ході змагання комсомольці і молодь молочно-товар
них ферм, тракторних бригад, промислових підприємств

борються за дальше підвищення продуктивності праці, 
поліпшення якості всіх видів продукції, доведення їх до 
кращих світових зразків, за економію та бережливість, 
за впровадження прогресивної технології, піднесення 
культури виробництва, створення належних виробничих 
та культурно-цобутсЕих удАов.

Комсомольські організації знаходять багато цікавих Е 
дійових форм ідейного впливу на молодь, вдосконалю
ють політичну роботу серед юнаків і дівчат. В діяль
ності комсомольських організацій Новомиргородського, 
Знам янського районів, мюта Олександрії вміло вико
ристовуються цікаві форми патріотичного виховання.

Активізували свою роботу комсомольські та піонер
ські організації, які стали ширше залучати до активної 
суспільно корисної праці учнівську та студентську мо
лодь, виховують ідейно загартованих громадян радян
ського суспільства

Бюро обкому ЛКСМУ схвалює постанову II Пленуму 
ЦК ЛКСМ України «Про завдання комсомольських ор
ганізацій республіки в зв'язку з підготовкою до зустрічі 

(Продовження на 2-й стор.).



УСЛАВИМ
ВІТ ' і И З Н У
КИПУЧИМ

Про завдання комсомольських організацій області 
по ■оканню рішень II Пленуму ЦК ЛКСМ України 

Постанова бюро Кіровоградського обкому ЛКСМУ

ТРУДОМ
Умови змагання комсомольсько- 

молодіжних колективів 
за гідну зустріч 50-річчя 

Великого Жовтня
Йдучи назустріч всесвітньо-історичним датам, 

комсомольські організації області і надалі вести
муть соціалістичне змагання за ведучими профе
сіями на «Кращого молодого виробничника» по 
перехідних мандатах та серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів під девізом:

Ми рапортуємо революції, 
Ми рапортуємо Леніну.

Комітети первинних комсомольських організа
цій підводитимуть підсумки змагання кожного 
місяця. Підводити їх необхідно на комсомоль
ських зборах, засіданнях комітетів, бюро, плену
мах, вечорах трудової слави, широко висвітлюва
ти в місцевій пресі і по радіо. Переможцям зма
гання будуть вручатися Перехідні мандати. Ком
сомольці, які протягом року завоюють Перехід
ний мандат найбільшу кількість ‘разів, одержать 
право бути учасником обласного, міських та ра
йонних зльотів переможців змагання

Підсумки соціалістичного змагання міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ підводять щомісячно, обком 
ЛКСМУ — щоквартально.

Рішенням міськкомів, райкомів ЛКСМУ. пере
можцям змагання присвоюється звання: 
^.ІІРАЩИЙ комсомольсько-молодіжний колек- 

тив» (бригада, дільниця. Леомаї.
профе-

Переможці комсомольсько-молодіжного зма
гання за квартал представляються до нагород
ження грамотами райкому, міськкому, обкому 
ЛКСМУ, фотографії гереможців заносяться на 
Дошку пошани.

Серед молодіжних колективів вважати пере
можцем той, в якому найбільш змістовно, цікаво 
буде поставлена робота по вихованню молоді на 
революційних; бойових та трудових традиціях 
партії, народу; колектив, який сильний своєю 
згуртованістю, творчо, по-діловому вирішує пи
тання поліпшення якості продукції, економії та 
культури виробництва, покращення умов праці, 
побуту та відпочинку молодих виробничників:

1П КИЙ виконає виробничі плани, соціалістки- 
о ні зобов’язання.

2 О Сі ЧЛЕНИ молодіжного колективу будуть 
о О охоплені однією з форм навчання.

ЗП СІ ЧЛЕНИ колективу братимуть активну
і О участь в оборонно-спортивній та культур

но-масовій роботі.

4 її Е НАЙКРАЩЕ створюватимуться культур- 
і Дно-побутові умови молодим виробнич
никам.
Підсумки обласного змагання серед молодіж

них колективів підведуться напередодні 50-річчя 
Великого Жовтня на обласному зльоті перемож
ців. Комсомольсько-молодіжним колективам — 
переможцям змагання буде присвоєно почесне 
звання «КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ КО
ЛЕКТИВ ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ». 
Кращим колективам будуть вручені пам’ятні Чер
воні прапори, вимпели, а кожному члену колек
тиву — диплом обкому ЛКСМУ.

З цією метою для нагород переможців вста- 
$4 0 о ПІЛРТкСЯ'

Л П’ять ЧЕРВОНИХ ПРАПОРІВ ОБКОМУ 
По в“ ЛКСМУ, якими будуть нагороджені: 

кращий колектив машинобудівників, 
кращий, колектив вугільників, 
кращий колектив молочно-товарної ферми, 
кращий колектив тракторної бригади, 
кращий колектив будівельників, 
кращий колектив сфери обслуговування.

ПАМ’ЯТНИМ Червоним прапором буде наго
роджено міськком або райком ЛКСМУ, який 

найкраще поставить роботу по професійно-тех
нічному навчанню дівчат, враховуючи відбір і на
правлення їх в училища механіазції, організацію 
зв’язку з ними під час навчання, турботу про за
безпеченість випускниць необхідною технікою, 
створення належних виробничих та культурно-по
бутових умов для жінок-механізаторів.
II П ВАДЦЯТЬ ПАМ’ЯТНИХ ЧЕРВОНИХ ВИМ- 
IIІ Д ПЕЛІВ ОБКОМУ ЛКСМУ, якими будуть 
нагороджені:

два кращі колективи МТФ, два кращі колекти
ви тракторних бригад,

по чотири кращі колективи міст . Кіровограда, 
Олександрії, Кремгесу, Знам’янки з таких галу
зей: промисловість, будівництво, транспорт, сфе
ра обслуговування.
ДПП КРАЩИМ НАЙБІЛЬШ САМОВІДДАНИМ 
Нии МОЛОДИМ ВИРОБНИЧНИКАМ області
Представиться почесно право поїхати у Москву в 
ПОЇЗДІ ПЕРЕМОЖЦІВ соціалістичного змагання 
На честь 50-річчя Радянської влади. Вони покла
дуть на Красній площі до підніжжя Мавзолею 
В. І. Леніна чотириста букетів червоних гвоздик, 
рапортуватимуть Іллічу від імені 100-тисячної 
комсомолі! Кіровоградщини про трудовий здобу
ток, про дарунок 50-річчю Великого Жовтня. Вони 
Поклянуться на вірність Леніну, на вірність партії, 
Й9 вірність революції.

Можцям змагання присвоюється звання: 

"II тив» (бригада, дільниця, ферма), 
«₽й молодий виробничник» за

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
№ б (705) 2 стор.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції».

Рекомендовано всім комсомольсько-молодіжним ко
лективам, юнакам і дівчатам підтримати цінні починання 
комсомольців і молоді і активно включитися в соціа
лістичне змагання на честь знаменної дати. В процесі 
трудового змагання молоді необхідно зосередити увагу 
на підвищенні продуктивності праці, економії матеріаль
них ресурсів та поліпшенні якості продукції.

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, комітети первинних ком
сомольських організацій повинні забезпечити чітке І 
своєчасне проведення обміну комсомольських докумен
тів. Цій роботі слід надати великого політичного змісту, 
щоб кожний юнак та дівчина відчули особисту причет
ність до історичних звершень Комуністичної партії, Ле
нінського комсомолу, радянського народу. Слід провес
ти естафету-рапорт районних, міських комсомольських 
організацій, присвячену 50-м роковинам Великого 
Жовтня, розробити карту «Ленін, ленінці і Кіровоград- 
щина» та організувати рейд агітавтобуса обкому комсо
молу, присвячений 50-річному ювілею Радянської влади, 
для надання практичної допомоги по організаційно-по
літичному зміцненню первинних комсомольських орга
нізацій господарств, які носять ім’я В. І. Леніна.

З метою дальшої пропаганди ленінських ідей серед 
молоді протягом січня — березня будуть проводитись 
цикли лекцій на теми «Молодь виконує заповіти Ілліча», 
«Ленін, ленінці і Кіровоградщина», тематичні комсомоль
ські збори з порядком денним «Як ти виконуєш запові
ти В. І. Леніна», «Не втрачай свою зірку», «Ти І п'ятиріч, 
ка», читацькі .конференції по ленініані та творах, удо
стоєних Ленінської премії, теоретичні конференції для 
комсомольських працівників на тему «Ленінський стиль 
в роботі».

Всю роботу комсомольських і піонерських організацій 
цікіл необхідно підпорядкувати підготозці до зустрічі 
50-річчя Радянської влади, активізувати змагання На 
кращу шкільну комсомольську організацію, що прохо
дить під девізом «Шляхами героїв, шляхами батьків ми 
□ комунізм ідемо» та змагання піонерських дружин 
«Сяйте, ленінські зірки», розгорнути боротьбу комсо
мольських організацій та піонерських дружин за право 
носити ім’я 50-річчя Великого Жовтня.

Бюро обкому ЛКСМУ висловлює впевненість, що 
юнаки і дівчата Кіровоградщини примножать здобутки 
Жовтня, ще з більшою енергією перетворюватимуть в 
життя великі плани п ’ятирічки, гідно зустрінуть слав
ний ювілей Радянської влади.

ГОЛОВНЕ—ЕКОНОМІЯ
СЛОВО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ 

БРИГАДИ ІМЕНІ XXIII З’ЇЗДУ КПРС 
АГРЕГАТНОГО ЗАВОДУ. 

БРИГАДИР АНАТОЛІЙ РАБІНОВИЧ.

ним ефектом 5000

Обговоривши свої мож
ливості, ми вирішили бо
ротися за право називати
ся колективом Імені 50-рІч- 
чя Великого Жовтня І взя
ли на себе такі зобов'я
зання:

Раціонально використо
вувати ріжучий Інструмент 
та оснащення, заощадити 
на цьому 270 карбованців.

Домогтися, щоб кожен 
другий член бригади був 
раціоналізатором. Подати 
і запровадити у виробни
цтво пропозиції з економіч- 
карбованців.

До Дня 50-річчя Радянської влади запровадити 
на дільниці 80 процентів розрахункових технічних
норм.

Розповсюдити серед робітників партійно-полі
тичної літератури не менше, як на 100 карбован
ців.

Змінні завдання виконувати на 120—130 про
центів.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Про проведення виборів до Верховної Ради
Української PCP і до обласних, районних, 

міських, сільських і селищних Рад 
депутатів трудящих УРСР

У зв’язку з закінченням 3 березня 1967 року строку 
повноважень Верховної Ради УРСР шостого скликання 
і 14 березня 1967 року — повноважень обласних, район
них, міських, сільських і селищних Рад депутатів тру
дящих УРСР десятого скликання, на підставі статті 35 
Конституції УРСР, Президія Верховної Ради Українсь
кої PCP постановляє:

Призначити вибори до Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Республіки сьомого скликан
ня і до обласних, районних, міських, сільських і селищ
них Рад депутатів трудящих одинадцятого скликання 
на неділю, 12 березня 1967 року.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP 
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP
А. ЗЛЕНКО.

м. Київ. 7 січня 1967 року.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Про проведення виборів народних 
засідателів районних (міських) 

народних судів Української PCP
У зв’язку з закінченням у лютому—березні 1967 ро

ку строку повноважень народних засідателів рацрнних 
(міських) народних судів УРСР Президія Верховної Ра
ди Української PCP постановляє:

Призначити вибори народних засідателів районних 
(міських) народних судів Української PCP на лютий— 
березень 1967 року.

Голова Президії Верховної Ради Української PCP 
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української PCP
A. ЗЛЕНКО.

м. Київ, 7 січня 1967 року.

жити 
НОВИМ САДАМ

СЛОВО КОЛЕКТИВУ КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ ФЕРМИ КОЛГОСПУ 

ІМЕНІ КІРОВА ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ. 
БРИГАДИР ГАЛИНА ДЄДУШЕВА.

Ставши на трудову вах
ту ювілейного року, ми ви
рішили боротися за пра
во називатися колективом 
Імені 50-річчя Великого 
Жовтня і зобов’язуємось:

Протягом року надоїти 
від кожної фуражної коро
ви по 2500 кілограмів мо
лока.

Постійно підвищувати 
свій загально-освітній рі
вень, навчаючись у вузах, 
технікумах, середній школі 
робітничої молоді, гуртках 
політосвіти.

Активно готувати і збирати матеріали для ство
рення історії рідного колгоспу та краєзнавчого 
музею села.

Дбайливо доглядати фруктовий сад і парк, який 
ми посадили коло тваринницьких ферм на честь 
XV з’їзду ВЛКСМ. Беремось закласти ще одну ді
лянку фруктового саду.

До знаменної дати — 50-річчя Великого Жовт
ня —, кожен комсомолець розповсюдить серед 
своїх ровесників на 15 карбованців політичної лі
тератури.

Брати активну участь в гуртках художньої само
діяльності. Добитись нових спортивних успіхів.

Студенти Олександрійського зооветеринарного 
мають новий гуртожиток на 280 осіб. Звели його 
ки БУ-3 тресту аКіровоградвуглебуд», технікуму 

будівепь-
Фото в. КОВПАКА.



ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ

ЯЕЯ

зітхає у відповідь.

ський запал, зробимо все, 
щоб молоді було цікаво, 
щоб інтелігентність стала 
звичайним явищем на фер«< 
мах.

ФЕРМІ ПОТРІБНА...

Всього кілька років працює комсомолка Олена Катерини»« 
дояркою о колгоспі імені Енгельсе Ноаоархангельського 
району, є вже в .пошані односельчан. Біля двох тисяч кіло» 
грамів молока одержала дівчина від кожної корови за ми» 
уулий рік, А ще Олена гарно співає і мріє стати тракто
ристкою.

Цієї весни йду вчитися на курси трактористів, — каже. 
Нехай мрія твоя стане дійсністю, Олено,

Фото А, БУДУЛАТЬЄВА,

ПОПРИСИЛАЮТЬ тут 
■ ■ усяких... інтеліген

тів!.. — кинула розгнівана 
кимось доярка і заспішила 
£0 корів. Потім звідти вже 
донеслось: — Хіба в таких 
Туфлях сюди заходять? Си
діли б собі нишком в кой*ДІЛІ! б собі нишком в 
торах...

А ми переступали з ноги 
на ногу. Ми, студенти зоо* 
ветеринарного. Щойно при
рули на практику. М’яли в 
руках польові букети І не
довірливо поглядали на 
блискучі носки черевиків: 
Проходити далі чи вертати
ся? Пройшли. Чемно приві
ялися. Сварливій дівчині 
піднесли запашний букетик.

— А в мене дома ще не 
такі є, — несподівано змі
нила вона гнів на ,ми- 
&ість. — Приходьте по ма
тіоли.

Того ж дня разом з кол
госпним зоотехніком склали 
раціон годівлі корів, якого, 
$0 суті, не було, розповіли 
тваринницям про двозмінну 
роботу доярок...

Швидко минали місяці 
практики. Звичайно, ніяких 
великих змін в роботу фер
ми ми не внесли. Але встиг
ли щиро подружитися з 
доярками та сільською мо
лоддю, допомогли обладна
ти червоний куток, а біля 
ферми посіяли квіти...

І коли настав час про
щання, ми були в тих же 
костюмах і туфлях, з буке-, 
тами квітів. Тільки ніхто 
нам не кидав докорів, бо 
доярки вже встигли звикну
ти до своїх білосніжних ха_ 
латів, і нікого не лякало 
Слово «інтелігент»...

Попереду ще два місяці 
навчання та державні екза
мени, а ми, випускники, уже 
бачимо себе на колгоспних 
фермах. Бачимо біля тва
рин, бо полюбили їх ще з 
шкільної парти, ще рісля 
книжки «Лікар Айболить».

Та хіба тільки це? За ро
ки студентського життя ми 
набули певний досвід ком
сомольської роботи. Гуртки 
художньої самодіяльності

та спортивні Секції збагати
ли нас знаннями з мистец
тва, . дали певну фізичну 
підготовку.

Пригадується, ми були 
горді за Галину Чміль, яка

під час практики в колгоспі 
«Зоря» Кремлівського ра. 
йону організувала шашко
вий гурток і з кращими йо- 
го учасниками зайняла при
зове місце в районі. Допо
магала вона й художній са
модіяльності. Такий же хо
роший слід залишили Пав. 
ло Береза, Василь Диков,

В и ГОТОВЛЕН 0куарзи^ншХ■азмаювсмяіамешмні про себе ви
пускники Доб- 

В ЮВІЛЕЙНОМУ ЕС'ІЙ
честь 50-річчя
Радянс ь к о ї 

влади вони вирішили виготовити 50 наочних 
посібників з різних предметів, які вивчаються 
в школі. На кожному посібнику буде написа- ■ 
но: «Виготовлено в ювілейному році Радян
ської влади випускниками школи».

М. красковськии.

моті скаже Вані та, що на душі. Нехай не соромиться 
мене.

— Ти говорив йому що-небудь? — порушую мовчан
ку вже по дорозі.

— Просив пробачення, —
— За що?

-НЕ ПРОЩАЮТЬ
НА ТЕМИ МОРАЛІ

Ц ЕСЬ вечір небо щедро сповиває землю білою скатер
тиною. Сніжинки, немов метелики, кружляють. Де

які підлітають до вікна і гинуть, ледве доторкнувшись 
теплого скла. Мені жаль їх. Відкриваю вікно, ловлю 
в долоню маленькі холодні тільця. Вони падають, пада
ють. Мені приємно відчувати ті, вже не холодні — га
рячі дотики. І бачу: ці сніжинки, як люди, народжують
ся, вмирають, знову народжуються. І так вічно. Мабуть, 
Оце й є життя у спрощеній формулі...

А чи є інша формула? €. Бо чому ж не всі сніжинки 
мені, людині, приносять радість? Чому саме ці залиша
ють сліди на моїх долонях, у моїй пам’яті, в моєму сер
ці? Чому вони, не шкодуючи себе, згоряють, аби при
нести мені радість?

А інші? Інші, мов би навмисне стороняться моїх до
лонь. Отак летять за вітром. Зникають безслідно.

Так, так. Як деякі люди. Тх зломить старість, і вони 
помруть. Помруть безслідно...

Рипнули двері. Оглядаюсь. Він стоїть на порозі. Вину
вато посміхається. «Затримав вас?» — читаю в його 
очах. Йду назустріч. Юрко кремезний, білоголовий. 
Довго тисне мою мокру, холодну руку. В нього долоня 
гаряча. І я мимоволі уявляю його величезною сніжин
кою, що отак пломеніє на моїй долоні, зігріває. Або 
Ще високою білосніжною айстрою, яка серед сотень 
інЩих першою розцвіла на Адабаському кладовищі. Ка
жуть, ту айстру він, Юрій Целих, посадив власними ру
ками. Через те й говорять про першого секретаря Но- 
□оукраїнського райкому комсомолу: «Як захоче — мерт
вого воскресить». І недарма. Бо він воскресив на тому 
кладовищі 18 тисяч закатованих фашистами в Адабась
кому концтаборі радянських людей.

Ще зовсім недавно то було звичайно кладовище, скоріше схожо 
на пустир. Зупинився Юрко якось там — серце стиснулося від бо
лю, А через місяць десятки комсомольців вийшли сфди на ноділь- 
Ник. Закипіла робота. Жодна дрібниця не випала повз увагу Юрія—, 
всюди встигав.

Топер кладовище не пізнати, Між тополиними алоями акуратно 
Покладені надгробні плити, на середині кожної з них влітку цві
туть квіти,

«А цього
Юрко.

^ЛДЕМО

ш^^Нозоукраїнці. З ініціативи райкому комсомолу по
ставили лісову красуню на вулиці. На радість людям.

Ми виходимо в поле. Тепер Юрій мовчить. Пригадую 
його слова, сказані годину тому: «Мені здається, що 
ми, молоді, завжди будемо в боргу перед тими, хто 
віддав за н^с життя. Я не можу спокійно слухати, як по 
бруківці стукає милицями інвалід війни...»

Довго стоїмо отак, Знаю: Юрій завжди приходить на це місце у 
важку хвилину, щоб породитися з тим, хто незримо допомагас йому 
о житті. Цо віНі даНя Демченко, перший вожак новоукраїнських 
комсомольці, двадцятих років. Загинув смертю хоробрих при за
хисті міста від махновської банди. Його іменем названо кращу 
вулицю а Ноаоукраінці, дитячу бібліотеку. За право носити ім’я 
гороя борються піонерські дружини, загони. Ваня Демченко не
вічно занесений о списки новоукраїнської комсомольської органі
зації, ’

Бреду по снігу. Залишаю Юрка самого. Нехай наса-

року тут височітиме гранітний обеліск», — поклявся

містом. Біля кінотеатру — новорічна ялинка. Я 
як його очі наливаються радістю. Це ж упер-

ОДНОКУРСНИКИ»:
Ми збираємося в дорогу, 

майбутні сільські інтеліген
ти. Знаємо, що буде нелегко. 
Та своїми знаннями, по
множеними па комсомолі«-

П. ЗАДОРОЖНИИ, 
А. ГЛОБА, 

учні-випускники Олек
сандрійського зоовете

ринарного технікуму.

...Вже біля ялинки, 
переливалася різнобарвни
ми вогнями, зупинились.

— Нелегко зона нам далася, — 
почав Юрій. — Щоб зробити ЇГ 
ще красивішою, вирішили доба
вити щз й своїх коштів, У 1920-му 

Ваня Демченко організував комсомольців І молодь міста на допо
могу голодуючим робітникам Москви. Цілий вагон картоплі назби
рали, Кошти на ялинку — це, звичайно, но те, але наш» комсомольці 
та учні загорілись, Збирали макулатуру, металолом, щоб на виру
чені гроші купити побільше Іграшок. І асе вийшло б Добре, коли 
би, ,

О ІН закурив. Довго затягався димом, а потім якось 
глухо знову почав:

— Цілий день роздобували в Кіровограді іграшки. 
Купили. Немов найдорогоцінніший скарб везли додому. 
Зупинилися в Рівному. Перекусити за весь день.

Хвилину помовчав, немов підшукуючи потрібні 
слова.

— Ні, ви не можете навіть уявити, що сталося! — аж 
крикнув. Мабуть, від болю на душі. — їх було четверо. 
Молоді. Всі були п’яними. Поки наші працівники були 
в чайній, ці залізли в машину і почали бити, тягти іг
рашки...

Того дня двоє з них з’явились с райком комсомолу.
— Я говорив з кожним зокрема. Каялись, — продов- 

Кравченко, шофер,

ООО ОПЕРАЦІЯ 
«ЗОЛОТА
ЗІРКА»

жує Юрій. — Один — Володимир 
передовик, 25 років.

Він знову довго роздумує, о потім якось 
'«Яка твоя улюблена книга?» — запитую,

«Та мені всі подобаються», — недбало
. «Твій улюблений герой?» 

Мовчить Кравченко,
«Батьки с?»
«Мати лише».
«Вона знає про все це? Де вона працює!»
«Не знаю, де працює зараз. Вона окремо від 

давно не був у неї».
Другий — Микола Любарський, Теж шофер, і 

років.
«В кіно ходиш!» — запитую,

«Та рідко».
«От скажи про мету твого життя».,, 
Мовчить Любарський.
— А потім зізвав їх разом, зітхає

Ваню Демченка знаєте?» — якось ненароком запитав. 
Обидва здивовано переглянулися.

Юрій раптом замовк. Вся його постать виструнчи
лась, немов закам’яніла. 1 лише очі палали дивним вог
нем. Я бачив такий вогонь біля підніжжя пам’ятника за
гиблим воїнам. Він ніколи не гасне. Бо то вічний вогонь.

— Він простить тобі, Юро, — намагаюся заспокоїти.
— Мертві не прощають...
Ці слова народились у найглибшому куточку його 

серця. Вони прозвучали, як гімн, як клятва перед тими, 
хто загинув за наше щастя. Мабуть, Юрій не любить 
пишнот і тому гарячково говорить:

— Байдужість. Вона все це породжує. Вона плодить 
все негідне. Вона може звести нанівець найбільші заво
ювання. Ми чомусь звикли, що, коли людина добре ви
конує свої службові обов’язки, то цього досить. Не 
прийшов, скажімо, такий на збори чи на заняття, ми йо
му й прощаємо, мовляв, плани ж перевиконує. Ні, цьо
го мало.

...Сніжинки. Падають, падають на мої долоні. Чому 
саме ці залишають сліди у моїй пам’яті, у моєму серці?

А інші? Інші, чи то навмисне, чи то несвідомо сторо
няться моїх долонь. Отак летять за вітром.

М. УСПАЛЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Новоукраїнський район.

стиха продовжу«: 

відповідає Кравченко.

нас живе. Я вжо

теж передовик, 27

Юра. — «Про

«Фашисти підірвали кашу 
дільницю оборони. Айказ 
Месропян лишився під бри
лою. Вмираючи, він звер
нувся до мене: «Сос, якщо 
лишишся живим, перекажи 
моїм рідним, що загинув 
за Батьківщину. Коханій 
дівчині скажи, щоб виходи
ла заміж. Якщо в неї буде 
син, хай назве його Айка- 
зом»...Фашизм — це звіря
чий оскал горили. Коли 
старший сержант, помічник 
командира нашого взводу, 
потрапив у полон, вороги 
обрізали йому вуха, ніс, ви
різали на лобі зірку...»

Це пише учасник оборо
ни Брестської фортеці Сос 
Беняминович Нуриджанян. 
Пише червоним слідопитам 
Балахівської восьмирічної 
школи-інтернату імені Ге
роя Радянського Союзу 
С. О. Погорілого.

Дорогами війни, дорога
ми слави батьків йдуть юні 
слідопити. І в ї/ пошті чи
мало таких листів, /

З кожним тижнем дов
шають маршрути походу. 
Школярі відшукали і по
стійно листуються та зу
стрічаються з багатьма ге
роями війни. Велика друж
ба єднає їх з колишнім пі
лотом/ Героєм Радянського 
Союзу Н. Ф. Худяковою. 
Учасник Великої Вітчизня
ної війни лікар Григорій 
Петрович Білйк повідомив 
піонерів про підпільну ком
сомольську організацію, 
яка на чолі з учителькою 
Марією Кирилівною Дуд
кою боролася проти фа
шистських загарбників на 
території села Попельнас-

того, Олександрійського ра
йону. Загін вирушив до 
Попельнастого. Із захоплен
ням слухали розповідь ма
тері Г. П. Білика Параски 
Василівни про мужніх пат
ріотів.

Завітали піонери і до Ган
ни Федорівни Павлюченко, 
в якої квартирувала керів
ник підпілля Марія Кирилів- 
на Дудка, і до Миколи Іва
новича Шовгелі, що достав
ляв партизанам продукти, 
відомості про останні події 
на фронтах, розповсюджу
вав листівки.

Хвилюючою була зустріч 
слідопитів з колишнім пар
тизаном Асманом Османо- 
вичем Аширозим. Він бо
ровся в місті Керчі о то
му ж загоні, що й Володя 
Дубінін,

Суворо височить на брат
ській могилі в селі Олек- 
сандрівці пам’ятник радян
ському воїну. На засіданні 
штабу загону слідопити ви
рішили відновити в пам’яті 
людській біографії грео'в. ! 
ось рідні загиблих бійців 
виймають з поштових скри
ньок листи балахівських 
слідопитів. З усіх куточків 
країни пишуть' вони юним 
балахівцям, приїжджають’, 
щоб вклонитися могилі ге
роїв. У тяжкій задумі схи
лилася над могилою мати 
Івана Алешнікова з Волго
градської області. Розпи
тує про дорогу до могили 
син Федора Грудинкова з 
Бєлгородської області. Два
дцять три роки не знали 
рідні, де похований Хусан- 
бай Ерназаров з Ленінаба- 
да...

Похід бойової слави три
ває. Операцією «Золота зір
ка» розпочався збір ма
теріалів про Героїв Радян
ського Союзу—наших зем
ляків. Довідались балахів- 
ці, що в третій гайворон- 
ській школі працює Герой 
Радянського Союзу. Федір 
Семенович Костюк, і напи
сали листа гайворонським 
піонерам з проханням по
відомити про подвиг, за 
який він одержав високу 
нагороду.

Частими гостями учнів 
стали почесні піонери дру
жини Герої Радянського 
Союзу І. Ф. Нестеров 1 
Л. Н, Туйгунов. майор за
пасу льотчик М. С. Шеянов.

Суворо і урочисто зву
чить клятва юних балахів- 
ців: «Святістю братських
могил, сивим волоссям ма
терів наших, радістю пере
моги клянемось бути гідни
ми безсмертя батьків і за 
першою тривогою під овія
ними славою прапорами пі
ти в бій і пеоемогти!»

в. шарій, 
спецкор «Молодого ко-

• мунара».
Петрівський район.
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дсмон-
но-ЦЕ ПЕРШИЙ круглий стіл’газети. Хоч кімната відділу 

комсомольського життя, куди зійшлися наші гості, 
ще не зовсім обжита і не могла порадувати веселим 
привітом, але це не стало на заваді щирій розмові. Ми 
зустрілися з працівниками прилавка обласного центру. 
До нас прийшли комсомольці і молодь, їх старші това
риші з ЦУМу, «Червоної шапочки», «Колоска», «Новосе
ла», інших промтоварних та продовольчих магазинів, 
підприємств громадського харчування — всього близь
ко тридцяти чоловік.

За перший круглий стіл ми покликали працівників 
торгівлі. Це випадковість? Зовсім ні. Професія торгівця

стає все почеснішою. І зовсім виходить з моди тради
ційна думка: в торгівлю, мовляв, ідуть люди, що не ма
ють ніякого хисту, ніяких здібностей, або ті, що бачать 
перед собою якусь вигоду.

Сьогодні йдеться не тільки про те, що продати, а й
про те, як продати, як «торгові точки» зробити «точка
ми радості». Про це якраз і йшлося на першій редак
ційній п’ятниці. Редакція має намір такі п’ятниці прово
дити систематично. Ми зустрінемося з молодими інже
нерами і артистами, молодими керівниками художньої 
самодіяльності і архітекторами. Сьогодні ж слозо — 
працівникам прилавка.

МЕНІ
НАЙМИЛІША

Це природно, що почалася розмова 
про саму професію торгівця. Минулого 
року в торговельну сітку Кіровограда 
прийшли десятки випускників середніх 
шкіл. В більшості — за покликанням, з 
бажанням приносити людя/л радість.

Віра Єфімова, продавець магазину 
«Взуття»: Мене часто запитували:

— Яка професія тобі до дуиіі?
Я щиро відповідала:
— Продавця.
Пішла в магазин одразу по закін

ченні школи. Працюю вже півроку...
Подаю юнакові черевики. Сподобали

ся йому. Посміхається. І добрий 
стрій з’являється. Робиться хороше 
того,, що людина задоволена.

Не раз доводилося спостерігати, 
покупець, видивляючись потрібну 
по півгодини, а то й більше простоює 
в магазині. 1 ніхто не підійде, не пора
дить.

Людмила ШВЕЦЬ, продавець ЦУМу: 
Копійка ціна тому, хто мовчки стояв за 
прилавком. Адже покупцеві можна бу
ло б порадити, щиро розповісти, що йо
му, скажімо, до лиця, який крій краще 
лишіть, що зараз модно, а що ні.

По-моєму, нічого більше не дається 
так дешево і не ціпиться так дорого, як 
увага до людини. Без цього не мислима 
наша робота.

Трапляються й покупці, ,які ще не на
вчилися бути ввічливими.

Тетяна ФУРСЕВИЧ, продавець ЦУМу: 
Чоловік розглядає верхній одяг. Кілька 
хвилин ходить біля жіночих, чоловічих 
пальт, плащів. Підійшла до нього, за
лит;./!: • -

— Що б ви хотіли придбати у нас?
Вій кидає на мене гострий погляд, 

бурмоче:
— Яке ваше діло? Що треба — тс й 

куплю...
— Пробачте, — знизуючи плечима, 

г:ді.. ’іідаю. — Але я тільки хотіла вам 
допомогти.« . • , . „

— -Не маленький... Сам....
Після таких зустрічей потім уже й 

С- і :<о пропонувати відвідувачеві свої 
послуги. Мимоволі міркуєш: «А що, як 
і цей нагрубить тобі?» Звичайно, ми пе
реборюємо ні сумніви. Завжди надіємо
ся нз ввічливість покупця.

ГУСТО
ЧЕРВОНА— 
БРЮНЕТЦІ?

Наш бік — вік гармонійного розвитку 
людини. Ми хочемо бачити гарним наш 
одяг, нашу зачіску, взуття. Тому й ви
никла розмова про естетику торгівлі, 
про те, що й продавець має виховувати 
почуття прекрасного.

Люда Швець: Пригадую перші дні 
роботи. Було важко, бо в торговельній 
школі, де я навчалася, чомусь мало 
звертали уваги на те, щоб продавець 
глибоко розумівся в своїй справі. Яку,
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наприклад, губну помаду порекоменду
вати. блондинці, а яку брюнетці? Цього 
нас не вчили. А жаль. Самотужки ці 
знання здобувала.

Г. Й. ДІМУРА, начальник торгвідді- 
лу міськпромторгу: Ми працюємо з мо
лодими продавцями. При торзі і вели
кії': магазинах є школи удосконалення 
майстерності. Магазин «Маяк» — уч
бовий. Там проходять практику молоді 
спеціалісти.

Це добре. Але товариші підкреслю
ють, що навчальні заклади, зокрема' 
Кіровоградська торгово-кулінарна шко

М. П. КУЧМА: Наш девіз — есе 
в Ім'я доброго настрою людини.

ла, мають більше приділяти уваги само 
естетиці торгівлі.

Майбутні продавці, дійсно, слухають 
лекції про образотворче мистецтво, 
про музику. А от про красу торгівлі ду
же рідко говорять педагоги своїм вихо
ванцям. А дарма.

„ЦУМ«—
ГОЛУБИЙ
ЗНАЧОК

Культура торгівлі — це : добра, ква
ліфікована порада, і чемність, і упаков
ка купленого, і, зрештою, вигляд про
давця.

Віра ЄФІМОВА: У дівчат з міського 
універмагу зручна форма. В кожної на 
грудях значок «ЦУМ». По-доброму за
здримо їм...

Г. И. ДІМУРА: В багатьох магазинах 
доводиться бути не в формі, а у ватни
ках, пальто і т. д. і не тому, що хтось 
проти форми. Ні. Чимало у нас магази
нів старих, які важко обігріти. За ос
танні роки, вп самі це бачите, виросло 
багато нових, чудових магазинів. Але 
всі одночасно не перебудуєш.

М. І. ТОЛКУНОВ, директор магази
ну «Колосок»: Ви, напевне, звернули 
увагу й на те, що в продовольчих ма
газинах працює менше молоді, ніж в 
магазинах промислових товарів. Цс не 
випадково. З сипучими, поштучними то
варами більше мороки. До того ж і та
ра не завжди сучасна. Ну, як ти поста
виш на легкий прилавок дерев’яний 
ящик з макаронами, міськхарчокомбіна-

«молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, 

ту? Місцева кондитерська фабрика теж 
надсилає свою продукцію у громіздких 
дерев’яних ящиках. А чому б не в кар-. 
тонних? Адже вони легші і красивіші.

А ЯКЩО’ 
„ШПИЛЬКИ66 
НА ШКОДУ?

Віра ЄФІМОВА: Зайшла якось до пас 
в магазин молода жінка, що ось мала 
стати матір’ю. Глянула па її туфлі. А 
вони па високих «шпильках». І хотіло
ся крикнути: «Навіщо так?!»

Отож думаю, що слід влаштовувати 
виставки одягу, взуття для майбутніх 
матерів. Для них би при жіночій кон
сультації відкрити спеціальний кіоск. 
Треба нам частіше казати покупцям: 
«Оце вам підходить, а цс — ні». Варто 
думати не тільки про виручку, а й про 
т.е, щоб догодити людині. Тоді й успіх 
пас не мине й людська шана.

У кожному виступі — іцира турбота 
про нашу людину. Пропозиції, 
побажання.

М. П. КУЧМА, директор магазину 
«Червона шапочка»: Тут, як кажуть, го
лосували за виставки-продажі това
рів. Я — за. Можна і треба їх влашто
вувати. найближчий час і в себе ор
ганізуємо' виставку взуття. До речі, 
взуття місцевої фабрики зручне і кра
сиве. Покупці тільки спасибі кажуть за 
нього. Якщо захотіти, то і без спеціаль

доречні
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прилавка« 
передового.Людз швець, продавець ЦУМу, уважно слухає: ці

каво, як справи о інших магазинах.

Но фото вгорі — група учасників редакційної п’явці.
Зліва направо: В. Гречихіна, М. І. Толкунов, Л. Всрстсшш- 

коса, Р. Школьникова ті В. Єфімова.
Фото В. КОВПАКА,

ВИХОВНУ

СЕРГДА, ц січня. Перша про
грама. 16.50 — Для школярів, 
«Друг-чвріоник». (/А). 18.00—
Телерекламо. (Кіровоград). 18.05 
—- «Клуб цікаоих зустрічей». На
ші гості — письменники Києва, 
(Кіровоград). 18.20 — «Науко — 
виробництву». (М). 18.50—Ж. Оф-
фонбах — «Званий вечір з іта
лійцями». Телевізійний спектакль, 
(М). 21.00 — Відгомін історії,
«її зорею звали». Передача, при
свячена Марі? Заньковсцькій. (К?- 
ровоград). 21.35 - Телофільм. 
(Кіровоград). 21.45 — «Зворот
ний бік медалі». Новин худож
ній фільм. (І(иїо).

Друга програма. 21.00 — «Ку
піть «Октаву». Музичний огляд 
художньої самодіяльності. (Пере
дача з Дніпропетровська). 21.45_  

Художній фільм «Зорі назустріч», 
(Дніпропетровськ).

ЧЕТВЕР, и січня. Перша про^ 
грама. 11.00 — Художній фільм 
«Там, до цвітуть сдольпойси», (Кі
ровоград), 16.55 — Наша афі
ша. (К), 17.00 — Для жовтенят,
«Іскорка». (Передача з Донець
ка), 17.30 — «Полум’яний борець 
за правду», М. Павлик. (Переда
ча з Чернівців), 17.50 — «Еталон», 
(Передача з Одеси). 18.20 — «Світ 
сьогодні». (М). 18.50 — А. Школь
ник. «Людина за бортом». Спек
такль Львівського драматичного 
театру їм, М. Заньковсцької. В 
перерві — телевісті. (К). 21.20 — 
Теленовинн, (М), 21.50 — Пісні

огляд

них залів можна організувати, 
стрування нового одягу для маля і, 
вих мод. 1 не слід робити. Бо ж нерід
кі випадки, коли батьки витрачають на 
дітей немалі гроші, а одягають їх без

Магазин у нас хороший.;-. пдодавці 
ввічливі, і все ж покупні не завжди 
залишаються задоволеними. І війні в 
цьому не завжди наша малуватий 
вибір товарів, бо працівники місцевої 
промисловості недостатньо турбуються 
про малечу.

Для молодих 
листівки-запрошсння. 
лася з пологового будинку» 
ся, що і де брати малому, як листоно
ша приносить листівку. Де повідомляє
ться: «Вас чекає «Червона шапочка», 
заходьте». Думається, що така форма 
зв’язку з покупцями багатьом би сподо
балась. Та оскільки вибір товарів неве
ликий. поки що соромймося- ро’.сплати 
запрошення.

мам ми підготували 
Тільки поверну- 

' задумала-

I

на редакційну п’ятницю були запро
шені ‘працівники кафе ((Юність». На їх 
адресу чути чимало нарікань. Чому?

Раїса ШКОЛЬНИКОВА, офіціантка: 
Нас лають: ’

— Довго обслуговуєте!.. Іак може і 
апетит пройти.

1 мають рацію.
Отримавши замовлення, біжиш з Д'.’У*" 

того на перший поверх; де знаходиться 
кухня, 1 часом тільки заради того, щоб 
взяти салат. Іам, на кухні, ще стоїш 
10—20 хвилин. А тебе чекають.

Через отакі «важкі рейси» офіційні ка
пе завжди о'бдарує гостей уваго.ю.

Галина АРХАНГЕЛЬСЬКА, мстрдр-. 
тель: Було кафе «Юність». Потім дода
ли ще одну назву — ресторан «Відпочи
нок». От з цього й почалося. Прийшли 
люди літні. Закусили. Сидять, бесіду
ють. Молоді відвідувачі починають тан
цювати. Люди літні обурюються, мов

ляв, ми завітали від
почити, а ііе дивитись, 
як ' викручуються па; 
ші внуки. А «внуки?, 
резонно ві дпов і да к ль;
«А ми прийшли в кзфі 
«Юшсть».'

І 11, Й ІНШІ —. пр: ві. 
Видно, треба розв’я
зати’ цеп вузол. Дореч-
но ІГД першому ПОЗ'реї 
в залі, що став 
ним місцем ро лизан
ня спиртних напоїв з-,ПІД 
поли, відкрити кафете
рій...

Про сучасну рекламу» 
яка допомог?,є, крз*-М.® 
торгувати, про (М.еіцщі?«“ 
цію праці проддсЦЩ»і 
продаж тоааріз безгюс.й,“ 
редньо на виробництві» 
в цехах і на будівельних 
майданчиках, 
роботу серед молодих 
працівників 
поширення 
досвіду і цілий ряд ІН
ШИХ важливих питань 
порушили учасники зу
стрічі.

ЗВИЧНІ’

І

народів світу. Виконує М. Бо” _-, 
(Передача з Львова). 22, ов.» 
«Читаючи нову книгу». В. ш'С. 
сьиий. «Повісті про грозу». І о)К<

Друга програма. 11.00 —
ній фільм «Це трапилось 0 л 
ЦІЇ», (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ-


