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ПЕРША КОЛОНКА

З новими
успехами

участь інструктор ЦК КПРС

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Поліпшення обслуговування сільських трудівників— 
важливе завдання комсомольських організацій облас
ті. Посилюючи свій вплив на розвиток споживчої 
кооперації, еони повинні пам’ятати вказівку товариша 
Л. І. Брежнєва — встановити ефективне шефство над 
торгівлею.

Сьогодні близько чотирьох тисяч юнаків і дівчат 
Кіровоградщини працюють у цій системі, близько 
трьох тисяч Із них — комсомольці. І □ тому, що за 
роки десятої п’ятирічки роздрібний товарооборот 
споживчої кооперації Кіровоградщини зріс на 34 
мільйона 338 тисяч карбованців, або на 8,8 процента, 
і їхня велика заслуга.

Важливо підкреслити, що залучення молоді до ро
боти в споживчій кооперації починається із створен
ня системи закріплення і виховання кадрів. Саме та
кий досвід, досвід колективу Пушкінської райспожив- 
<пілки Московської області, який чимало зробив для 
поліпшення виховання молодих кооператорів, для 
розвитку торгового обслуговування сільських трудів- ~ 
ників, схвалений ЦК ВГіКСМ. Було поставлене завдан
ня: кожному комітетові комсомолу — у районі, об
ласті, республіці — створювати зразкові комсомоль
сько-молодіжні підприємства, які б стали школою 
передового досвіду, котрі перетворилися б у своє
рідну базу перепідготовки бригадирів і комсомоль
ського активу.

Нині в системі споживчої кооперації області уже 
працюють подібні комсомольсько-молодіжні колек
тиви. У числі правофлангових — КМК гастроному 
N2 17 Ульяновського районного споживчого товари
ства (комсорг — Т. Бризицька]; бригада стала ініціа
тором обласного змагання серед працівників системи 
по достроковому виконанню завдань 1979 року.

Проте ще не можна сказати, що шефеїзо молоді 
Кіровоградщини над сферою обслуговування у сіль
ській місцевості — справді ефективне. Комссмогіь- 
сьі.им організаціям належить добре попрацювати, 
щоб їхні вихованці постійно боролися за підвищення 
культури обслуговування сільських трудівників, щоб 
у своїй роботі вони викоріняли грубість і порушення 
правил радянської торгівлі.

X з’їзд уповноважених споживчої кооперації СРСР, 
що відбувся недавно, прийняв три цільові комплексні 
програми, спрямовані на дальше поліпшення діяль
ності кооперативних організацій та підприємств. їх 
послідовне, цілеспрямоване виконання — це і запо
рука успішного виконання молодими кооператорами 
області соціалістичних зобов’язань, взятих на честь 

г 110-ї річниці з дня народження Б. І. Леніна. На честь 
1 славного ювілею Ілліча, який ще на зорі Радянської 

влади звертав особливу увагу па необхідність широ
кого розвитку кооперації.

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО активе
19 грудня в Кіровограді відбулися збори активу об

ласної і Кіровоградської міської партійних організації“!, 
на яких розглянуто питання про підсумки листопадового 
(1979 р.) Пленуму ЦК КГІРС і завдання партійних орга
нізацій області, що випливають з постанові! Пленуму, 
виступу Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І Брежнєва і рішень грудневого (1979 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України.

З доповіддю виступив перший секретар обкому партії 
М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь В. О. Сокуренко — 
перший секретар Кіровоградського міськкому партії, В. І. 
М’яснянкін — перший секретар Олександрійського міськ
кому партії, В, М. Желтобрюх — директор Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрегатів. М. Г. Гайдама
ка — перший секретар Бобринецького райкому партії, 
І. В. Петров — голова Світловодського міськвиконкому.
A. Л. Бабич — бригадир мулярів будівельного управління 
№ 2 тресту «Кіровоградважмашбуд». А. И. Самборський — 
начальник Знам’янського відділення Одеської залізниці, 
Е. П. Рейзвих — голова обласної планової комісії, А. П. 
Резнік — голова колгоспу імені Комінтерну, Онуфрії», 
ського району. Б. О. Ткаченко — водій Кіровоградського 
автотранспортного підприємства 10064, Ю. І, Пухар — 
секретар парткому Кіровоградського заводу «Червона 
зірка».

Із заключним словом виступив М. М. Кобильчак. В об- 
говореному питанні збори ухвалили постанову.

В роботі зборів ЕЗЯВ
B. І. Огарьов.

Г"—
■ Кожен

слухач — 
передовик 
виробництва

Нинішній р.ік у системі 
комсомольської політосві
ти — особливий. Країна 
завершує десяту п'ятиріч
ку,-готується до XXVI з'їз
ду КПРС і до 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна. Заняття в усіх 
гуртках починалися темою 
«Ленінізм — революційний 
прапор нашої епохи».

У поставові ЦК КПРС 
«Про 110-у річницю з дня 
народження Володимира 
Ілліча Леніна» наголошує
ться на необхідності нероз
ривного зв’язку між ви
вченням теорії марксизму- 
лепінізму і вирішенням кон
кретних економічних і ПО
ЛІТИЧНИХ завдань. Для пас 
уже стало традицією зу
стрічати свята успіхами у 
праці.
гуртка прагнуїв до 110-ї

річниці з дня народження 
Ілліча втілити в життя 
свою ініціативу «Кожен 
слухач — передовик ви
робництва’х- Цс буде на
шою відповіддю на заклик 
Ці< КПРС зустріти слав
ний ювілей по-ленінськп.

М. СКІЧКО, 
пропагандист комсо
мольського попітгурт- 
ка Другого Імені Пет- 
ровського цукроком- 
бінату.

емт Олександрівна.

У ЦК Компартії 
України
Про патріотичну ініціативу 
передовиків виробництва 
і трудових колективів, 
які носять ім’я В. І. Леніна, 
по гідній зустрічі 110-ї річниці 
з дня народження В, І. Леніна

Центральний Комітет Компартії України прийняв 
постанову «Пре патріотичну ініціативу передовиків 
виробництва і трудових колективів, які носять ім’я 
В. І. Леніна, по гідній зустрічі 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна». У постанові відзначено, що 
трудящі республіки з величезним піднесенням і од
ностайним схваленням зустріли підсумки листопадо
вого (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС, виступ на ньому Ге
нерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва, рішення другої сесії Верховної Ради СРСР де
сятого скликання. У трудових колективах шириться 
рух за дострокове виконання завдань десятої п'яти
річки, за те, щоб ударною працею, новими звершен
нями ознаменувати 110-у річницю з дня народження 
В. І. Леніна.

Група передовиків підприємств і господарств, які 
носять ім'я В. І. Леніна, звернулась через газету 
«Правда Украиньг» до всіх трудящих республіки з 
закликом.розгорнути соціалістичне змагання під де
візом «У завершальному році п'ятирічки працювати 
ударно, працювати пс-ленінському!».

Б цілому по республіці 350 тисяч передовиків і но
ваторів виробництва і близько 10 тисяч виробничих 
колективів зобов'язались виконати завдання п'ятиріч
ки до 22 квітня 1920 року.

ЦК Компартії України схвалив ініціативу групи пе
редовиків підприємств, господарств, що носять ім’я 
В. І. Леніна, які закликали розгорнути соціалістичне 
змагання під девізом «У завершальному році п’яти
річки працювати ударно, працювати по-ленінсьии!».

(РАТАУ).

Слухачі нашого

«Підготовка і святкуван
ня славної річниці покли
кані всемірно сприяти 
дальшому розвиткові тру
дової і громадської актив
ності народу, мобілізації 
зусиль на виконання плану 
1S80 року, створення доб
рої основи для успішного 
старту одинадцятої п’яти
річки» — це ПОЛО’КСННЯ З 
постанови ЦК КПРС «Про 
110у річницю з дня на-, 
роджечня Володимира Іл
ліча Леніна» знаходиться в 
центрі уваги підрозділів і

дільниць дев’яностого 
пусу кіровоградського 
еоду «Червона зірка».

Виробничнини ордено
носного підприємства ана
лізують зроблене, перегля
дають соціалістичні зобо
в’язання і беруть підвище
ні, спрямовані на гідну зу
стріч знаменної дати. 
Штампувальник Григорій 
Ріпа, наприклад, дав слово 
з першого пред’явлення 
здавати 98 процентів про
дукції. Протягом наступно
го року він зекономить 
5 тонн металу, а до 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна виконає 6 річ
них норм.

Колега Ріпи по роботі 
Галина Іванівна Чорно,лг-з 
зобов'язалась у 1980 році 
навчити професії штампу
вальника 24 молодих ви
робничників. Це підвищить 
продуктивність праці змі
ни, в якій трудиться Г. І. 
Черноглаз, на 3 проценти.

У ці дні червонозорівці, 
серед яких значна кіль
кість молоді, прагнуть 
створити добру основу для 
успішного старту одинад
цятої п'ятирічки.

В. БАБИЧ, 
працівник редакції ба
гатотиражної газети 

< «Червона зірка» кіро
воградського заводу 
«Червона зірка».

Позавчора в Кірово
граді відбулася XII об
ласна звітно-виборна кон
ференція ДТСААФ. ІЗ 
доповіддю на нйі висту? 
пив голова обкому обо
ронного товариства О. Пг 
Максимов. і

Учасники конференції 
вели розмову про те, як 
у дтсаафівськнх колекти
вах проходить підготов
ка молоді до служби й 
Радянськії! Армії, яй 
юнаки та дівчата здобув 
вають високий фізичний 
гарт, вчаться мужності, 
оволодівають технічній 
ми професіями. Наміче
но конкретні плани для 
дальшого поліпшення 
військово - патріотичного 
виховання молоді.

Конференція 
новий склад 
ДТСААФ. Головою об
кому оборонного това
риства обрано О. П. Мак
симова.

обрала 
обкому.

J

ОГОЛОШЕНОРІК МОЛОДІ
НЬЮ-ЙОРК, 18 грудня. (ТАРС). Проголосити 1985 

рік «Міжнародним роком молоді: участь, розвиток, 
мир» — таке рішення прийняла Генеральна Асамблея 
ОО1І. У схваленій на пленарному засіданні резолюції 
підкреслюється «надзвичайно важлива роль безпосе
редньої участі молоді в побудові майбутнього люд
ства». В документі констатується глибока перекона
ність міжнародного співтовариства в «настійній необ
хідності направлення енергії, ентузіазму і творчих 
здібностей молоді на виконання завдання формуван
ня націй, на боротьбу за національну незалежність і 
самовизначення відповідно до статуту ООН», за збере
ження міжнародного миру і сприяння міжнародному 
співробітництву і взаєморозумінню. Підготовка і про
ведення міжнародного року молоді, вважає Генераль
на Асамблея, створить сприятливі і широкі можли
вості. для привернення уваги до становища, потреб і 
сподівань молоді, для розширення співробітництва па 
всіх рівнях у розв’язанні молодіжних проблем.

5Гк підкреслювалося в ході підготовки проекту резо
люції, у капіталістичних державах численні проблеми 
молоді досі не розв’язані. Лише п умовах соціалізму, 
заявив представник СРСР, молоді надано всі можли
вості для різнобічного розвитку, здобуття освіти, для 
активної участі в будівництві кращого майбутнього.

Клавдія ВСіЛОТОВСЬКА і Валентина ДДНУЦА пра
цюють інженерами на першому Кіровоградському 
комбінаті хлібопродуктів, відповідають за важливі ді
лянки виробництва. Клала — інженер-лаборант на ви
робітку комбікормів, а Валентина очолює групу по 
комплексній системі управління якістю. Молоді тру
дівниці добре зарекомендували себе в колективі.

Фото П. ХМУРИ.

ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ 
журналістів обллсті
Позавчора відбулися звіт

но-виборні збори обласної 
журналістської організації, 
які обговорили підсумки ро
боти у період між звітами і 
виборами і завдання членів 
Спілки по дальшому вдоско
наленню діяльності органів 
масової інформації і пропа
ганди по виконанню рішень 
ХХУ з’їзду КПРС, наступних 
Пленумів ЦК партії, постано
ви ЦК КПРС з питань ідеоло
гічної і політ ико-виховної 
роботи.

З доповіддю виступив го
лова бюро обласної організа
ції Спілки журналістів УРСР 
Ю. Д. Моторний.

Відзначалося, що за пе
ріод, нотрий минув після 
попередніх звітно-виборних 
зборів, обласна журналіст, 
ська організація збагатилася 
досвідом, організаційно зміц
ніла. Члени її багато зробили 
у пропаганді рішень XXV 
з’їзду партії, мобілізації тру
дящих на їх виконання. Од
нак, як наголошували і до
повідач, і промовці, журна

лістам області ще багате 
треба зробити для піднесен
ня ролі засобів масової ін
формації і пропаганди у мо
білізації людей на виконан
ня завдань п’ятирічки, в ко
муністичному вихованні тру
дящих. Необхідно підвищу
вати оперативність інфор
мації, посилювати дієвість 
виступіз преси, телебачення, 
радіо. Йшлося про вдоскона
лення майстерності, підви
щення відповідальності жур
налістських карріо. Ці та ін
ші питання відображені в 
прийнятій постанові.

Обрано новий склад бюро 
обласної журналістської ор
ганізації. Головою бюро об
раний Ю. Д. Моторний — ре
дактор газети «Кіров’оград- 
ська правда».

На зборах виступив секре
тар обкому партії А. І. По- 
гребняк.

В роботі зборів узяв участь 
заступник відповідального 
секретаря правління Спілки 
журналістів УРСР В. Ф. Єре
менко.
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Завод чистих металів. На цьому підприємстві, 
де працює багато молоді, добре налагоджена 
соціалістичне змагання. І не тільки Індивідуаль
не, а н серед бригад, дільниць, цехів, що дає 
еагомі результати. Про це свідчить робота 
бригади плавильників Миколи Петрова, яка 
значно випереджає виробничий календар і пра
цює в рахунок наступної п’ятирічки, досвід ба
гатьох інших заводчан.

Чи не найкращі виробничі результати на 
Сзітловодському заводі чистих металів по пра
ву — у молодих плавильників. Вони постійно 
перевиконують норми, за рахунок умілої екс
плуатації устаткування добиваються виходу все 
більшої кількості високоякісної продукції.

Сьогодні герої нашої розповіді — Ольга РО- 
ГОЗЗНА і Валерій МАКОВСЬКИЙ (на знімках}. 
Ольга, образній професію плавильника, пішла

трудовою дорогою батька, В. К. Шклярсвсжс- 
го. Вчилася у нього майстерності і виробничих 
секретів. Стала висококваліфікованою робітни
цею і вже виконала особисту п’ятирічку. Тепер, 
коли батько-ветеран пішов на заслужений від
починок, Ольга Рогозіна достойно продовжуг 
його справу.

У рахунок наступної п'ятирічки працюс і ко
лега Ольги Валерій Маковський. До цього його 
зобов’язує звання одного з кращих робітників 
цеху. Валерій уміло поєднує виробничу діяль
ність із громадською. Він — заступник комсор
га зміни.

На трудовому календарі плавильників Ольги 
Рогозіної та Валерія Маковського — наступна 
п’ятирічка. І трудова зміна сьогодні, завтра, 
кожного наступного дня — то дарунок 110-й 
річниці з дня народження В. І. Леніна.

КІРОВОГРАД — ОДЕСА: 
ЗМАГ АЄМОСЯ
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Одна з умов проведення 
спільної Ленінської ударної 
трудової’ вахти, на якій стоят™ 
молоді портовики Одеського 
та Варненського портів, — чіт
кий поділ усього періоду вахти 
на етапи, кожен з яких присвя
чено знаменним датам а істо
рії радянського та болгарсько
го народів, двох братніх паріій, 
ВЛКСМ та ДКСМ. Саме чіткість 
у підбитті підсумків — їх під
бивають після кожного з ета
пів на засіданнях комітетів 
комсомолу, а по завершенні 
вахти підбиватимуть на мітин
гах комсомольського активу 
обох портів, враховуючи ре
зультати кожного етапу — до
зволяє комітетам комсомолу, 
як Одеського, так і Варнен
ського портів, ефективно ке
рувати соціалістичним змаган
ням, по-діловому й цілком кон
кретно, за пунктами положен
ня-, визначати переможців та 
відстаючих. А головне — своє
часно виявляти недоліки не ли
ше а налагодженні виробничо
го процесу, але й всієї органі
заційної роботи комітету ком
сомолу, крмсомольських груп.

У комітеті комсомолу Оде
ського порту з цього приводу 
вже існує цілкоаита ясність. Як 
позідомиз секретар комітету 
Олег Головешкін, комітет вже 
докладно проаналізував й об
говорив усі досягнення та не
доліки другого етапу, визначив 
провідні колективи і зараз го
тується до третього етапу, при
свяченого 50-річчю естафети 
ударних радянських п'ятирічок 
та національній раді ДКСМ. А 
етап цей буде, мабуть, найвід
повідальнішим, адже саме в 
цей час намічено подолати ру
біж п'ятирічки одразу в кіль- 

' кох бригадах, які за трудовими 
показниками йдуть слідом за 
трьома колективами, що вже 
працюють в рахунок XI п'яти
річки: бригадами Володимира 
Зимогпяда, Миколи Тимуня та 
Анатолія Губанова. Ну й, крі/л 
усього іншою, не можна зни
жувати темпи і якість змагання 
на етапі, присвяченому 50-річ
чю естафети ударних п’ятирі
чок, тобто, піввіковому ювілею 
самого соціалістичного зма
гання.

Втім, якщо йдеться про річ
не завдання, то проблема його 
для декого вирішена. Ще п'я
того жовтня хлопці з бригади- 

, ініціаторки вахти Володимира 
І Зимогпяда доповіли комітетові, 
; що річне завдання вони вико- 
I мали і що трудове досягнення 
і це присвятили Дневі Конститу- 
I ції. А щоб не розводитися про 
; темпи роботи "на майбутнє, ви- 
' значили свій шлях з традицій

ною лаконічністю; до кінця на- 
I ступного року виконаємо ще 
| два річних завдання.
І Проте успіх бригади визна- 
; чається не лише цим показни- 
■ ком. Коли готували положення 
І про вахту, спеціально врахува- 
I ли ініціативу, з якою теж ви

ступили знмоглядівці, — бороя
В —

тися за надплановий обробіток 
вагонів. А самі вони зобов яза- 
лися обробити за п’ятирічку 
тисячу вагонів понад план. П'я
тирічка ще не завершилася, а 
зобов'язання свої молодіжний 
колектив уже виконав. Добре 
працювала в бригаді і комсо
мольська група, яку очолює 
досвідчений активіст Сергій 
Поляков і яка, зрештою, була 
тим осередком, в якому зарод
жувались усі ініціативи й почи
ни колективу. Та й не сталося 
тут за час другого етапу жод
ного порушення трудової ди
сципліни чи норм внутріспілко
вого життя. Всі, хто не навчає
ться в середніх та вищих на
вчальних закладах, розпочали 
заняття в гуртку політосвіти, 
і комсомольці й неспілкова мо
лодь бригади брали щонайак
тивнішу участь у суботниках, 
зустрічах, вечорах дружби та 
інших заходах комсомольської 
організації. Ось усе це разом 
взяте і дозволило комітету 
комсомолу назвати 148-у ком
сомольсько-молодіжну імені 
60-річчя ВЛКСМ бригаду доке- 
рів-механізаторів переможни
цею другого етапу спільно" 
Ленінської ударної вахти серед 
молодіжних колективів Оде
ського порту.

Щоправда, у неї виявилися 
досить сильні суперники ---
хлопці з бригади молодого ко
муніста Анатолія Губанова. І 
дещо свідчило на їх користь. 
Ну, хоча б те, що річне завдан
ня губанівці виконали ще дру
гого жовтня, тобто, на три дні 
раніше, та й п’ятирічку свою 
завершили в серпні. Однак за 
одним з положень соцзмаган- 
кя вони все-таки значно посту
пилися зимоглядівцям. Додат
ково вони обробили лише 303 
вагонів, що не йде ні в які по
рівняння з показником лідера 
змагання. І саме це вирішило 
їх долю. Відтак, і зобов язання 
до кінця календарної п'ятирічки 
у них значно скромніші: вико
нати завдання півтора року. 
Третім же серед лідерів назва
но добре знаний у порту, та й 
в області, колектив Миколи Ти- 
муня.

Якось так вже повелося, що, 
підбиваючи підсумки змагання 
чи просто говорячи про успіхи 
молоді порту, завжди послуго
вуються досягненнями колек
тивів докерів. Боно і яскраві
ше, і більше відповідає специ
фіці виробництва. Так от, щоб 
порушити цю традицію, комі
тет комсомолу особливу увагу 
звернув зараз на комсомоль
ців і молодь, що працюють в 
різних допоміжних службах — 
хоча б у тому ж таки ремонт
но-будівельному управлінні, 
комсомольська організація
якого налічує 40 осіб. Як, зреш
тою, тішитись успіхам передо
вих колективів докерів, забу
ваючи про молодіжну бригаду 
шляхівникіа Олександра Пота
пова? Адже скільки разів до
кери завдячували своїми ус-

ПІДБИТО ПІДСУМКИ 
ДРУГОГО ЕТАПУ ВАХТИ

віхами просто-таки самовідда
ній праці хлопців-шляховикіз, 
які в найкорогші терміни нала
годжували під'їзні колії до 
причалів. Та й бригада бетон
ників Валерія Ткачука теж по
дала свій внесок. До речі, два 
муляри з цього колективу ---
Анатолій Гаврилюк і Грант Пет
росян репрезентували порто
вих ремонтників на обласному, 
а згодом і республіканському 
конкурсі на кращого за профе
сією. І виявилося, що в області 
їм нема рівних — 
лили перше-друге 
республіканських 
посіли у складі

ПОСГіІ- 
не варю, 

зважити, 
з

30- 
яки- 
ро- 

дру-

хлопці поді- 
місця, а на 

змаганнях 
команди по

чесне п'яте місце. За успіхи а 
цих змаганнях обидва вони на
городжені обкомом комсомо
лу путівкою до Болгарії.

Проте, під час підбиття під
сумки чітко постали й деякі 
недоліки, які однак, в комітеті 

. комсомолу сподіваються ви
правити. Стосуються вони перш 
за все роботи недавно створе
них у третьому районі моло
діжних колективів — 319-ї
бригади Станіслава Ковальова і 
320-ї бригади Володимира Лч- 
л-.анського. На початку року на 
них покладали великі наді; — 
все-таки це єдині молодіжні 
колективи в районі. Але надії 
ці не зовсім виправдалися. Чо
му так сталося — а комітеті 
комсомолу поки що не можуть 
сказати. Б такій справі 
шати з висновками 
Треба все з ясувати, 
іюювориги, може, навіть 
кожним членом бригади 
крема. Бо, що не кажи, а 
хось особливих зривів у 
боті ні в одному, ні в 
тому колективі не помічалося. 
Працюють еони в цілому наче 
непогано. Проте на тлі загаль
ного змагання виглядають 
більш ніж скромно. А комітет 
комсомолу, який сам займався 
комплектуванням цих колекти
вів, гаразд відає, що потенці
альні можливості тут досить со
лідні. До того ж усі одностайно 
відзначають, що комсомольці з 
цих бригад надзвичайно актиз- 
ні при проведенні усіх громад
ських заходів, це, власне, опо
ра комітету в цьому районі. 
Так що, як бачимо, з висновка
ми справді поспішати не вар
то. Але все-таки причина якась 
мусить бути. І, може, полягас 
вона не стільки в професіо
нальному рівні докерів, як в 
умінні організувати роботу 
бригади, визначити оптималь
ний варіант робочого дня, на
строїтися на змагання. А дос
від показує, що оце «настрої
тися на змагання» відіграє 
значну роль в роботі тих же 
бригад Зимогпяда чи Тимуня.

Отже, підсумки другого ета
пу вахти підбито, але напруга 
її не зменшується. І два етапи, 
що залишилися до завершення 
цього важливого патріотичного 
руку, — то етапи комсомоль
ської звитяги.

=

І багатогранний
НОТАТКИ З ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

II ХУКОВО-ПРАКТПЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ТЕМУі 
«ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І КОМУНІСТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ».

Осташіім часом ми все часті
ше ведемо мову про комплекс
ний підхід у справі комуністич
ного виховання школярів. Воно 
передбачає нині справді цілий 
комплекс різноманітних захо
дів. У школах стало традицією 
приймати у піонери і комсо
мольці біля пам’ятників полег
лим воїнам — це сприяє вихо
ванню патріотичних почуттів у 
дітей. Великий моральний вплив 
мають па учнів і зустрічі з пе
редовикам!; виробництва. Ду
же важливо, знайомлячи 
школярів із трудовими справа
ми колективу, водночас говорн- 

про. пращо їхніх батьків. Це 
а вторите г 

і їх

ь

Е

е я
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ТИ 
набагато підносить 
професій старших і взагалі 
авторитет у сім'ї.

Відрадно, що деякі керівни
ки виробництва проявляють 
справжню зацікавленість спра
вами школи. Скажімо, у місті 
народилася і була підтримана 
ініціатива колективів середньої 
школи № 2, електромеханічно
го заводу, міжшкільної о на
вчально-виробничого комбінату 
'; технічного училища № 3 про 
(Творення ЄДИНОГО комплексно
го плану роботи. Такий багато
сторонній зв’язок дає прекрас
ні результати. Добре було б, 
якби при всіх нїдтпЬфипх- ПІД1- 
приємегвах створювалися ради 
сприяння школі. Вони допома
гали б їм же у здійсненні се
реднього всеобучу робітників, а 
школам — в ідейно-морально
му вихованні учнів, особливо за 
місцем проживания. Звичайно, 
цс при тій умові, коли сама 
школа тут стане органі іатором. 
координуючим 
громадськості, 
пальних відділів, іу- 
установ. Співдружність 
магає враховувати все розмаїт
тя виховних можливостей, які є 
в школі, на заводі, в мікрора
йоні.

Па

центром для 
жптлово-кому- 
... ■ культурних 

» допо-

ді а даній конференції

справсдливо відзначалося, що 
рідко ще ми зустрічаємо у ні ко
лі заводських комсомольців, які 
працюють вожатими у піонер
ських загонах чи керують тех
нічними гуртками.

З іншого боку, мало в нас на 
підшефних підприємствах бува 
ють лектори, які б поширювали 
педагогічні знання. Мені дово
дилося виступати перед робії- 
шікамн авторемонтного заводу, 
працівниками ательє і швейної 
фабрики. З якою 
слухали вог.и про 
виховання дітей, скільки стави
ли запитань!

Мені здається, настав час 
більш серйозно поговорити і 
про естетичне виховання учнів, 

донці: 
«Малі

цікавістю 
«секрети»

Бо все-таки не набули 
рения в усіх школа 
Гретьяковклклуби любителів 

ііое.іії, музики, гуртки образо
творчого мистецтва, .фотогурт
ки. Нині у школах — кабінетна 
система навчання, є кабінети 
фініки, хімії, літератури і так 
далі, а от кабінетів малювання 
чи кабінетів естетики не зші- 
йдеіи. А вог.и потрібні. Том;. ді
йової допомоги чекаємо ми ВІД 
колективів кінотеатрів. Саме 
в фойє можна організувати по- 
СіІП-Нд* діючу виставку розпо
відь-про вцдатних митців, ви
ставки дитячих малюнків, фо
тографій. І хоча б раз на мі
сяць Проводити перед початком 
сеансу бесіди з питань естетич
ного виховання.

Конференція ще раз підкрес
лила, що без спільної зацікав
леності трудових колективів, 
організацій, громадськості не 
може бути н мови про вихован
ня справді активних будівників 
к-змуністнчиого завтра.

О. КРАСЮК, 
учителька Олександрій
ської СШ Н® 15, відмін
ник народної освіти СРСР.
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Буенос-Айрес — столиця Аргентіни, од
нієї з найбільших країн Південної Амери
ки. Це промисловий і культурний центр, 
морські ворота країни. Місто славиться 
своїми численними пам'ятниками.

індонезійці під. 
боротьбу народу 
проти підступів

умов для Hu- 
вжиття заходів

ДУМКИ, ВІДГУКИ
Рецензії

Г нівний
осуд НЕБЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ СПРАВИ

Хто і як допомагає Кампучії
Прості 

гримують 
Кампучії .___ __
імперіалізму і Пекіна, Осо 
що говориться, наприклад, у 
листі Хафіаа Каміла, жителя 
міста ПалсмОаіпа (о. Сумат
ра), опублікованому джа- 
каргськоіо газетою «Мсрде- 
ка»:

«Світ повинен дякувати 
Хенг Самріну і його соратни
кам за повалення режиму 
Нол Нота, режиму катів і 
вбивців.
Я вважаю, що єдиним роз- 
в я.тсіїиіям «камбоджійського 
питания» є визнання Захи- 

уряду Хенг Самріїш.

Проте капіталістичні країни 
не поспішають із цим. 'ІІа. 
шіаки. нещастя, що випали 
на долю кампучійського на
роду, воші намагаються ви
користати 5' своїх непоряд
них цілях. Уявіть: у домі бі
да, двері для допомоги Від
криті навстіж, а ті, хто на 
зиває себе «помічниками», 
намагаються пробратися в 
будинок чорним ходом (чи
тай — через Бангкок) із 
зброєю в руках. А саме так 
стоїть справа з горезвісною 
«допомогою • Заходу народу 
Кампучії».

(«Мердека»—АПН).

«ЛЮДИ ПА ЗАЛИШАЄ 
СЕБЕ В ЛЮДИНІ...» ЦІ 
МУДРІ СЛОВА. ЩО ВЖЕ 
Стали афоризмом, на
лежать в. о. су хо
тинському. МИ ЧИМ
ДАЛІ ЧАСТІШЕ ЗВЕРТАЄ
МОСЯ ДО БАГАТЮЩО! 
СПАДЩИНИ НАШОЮ 
ЗЕМЛЯКА. НИНІ МАЙЖЕ 
ЖОДНА 
ПРАЦЯ З ПЕДАГОГІКИ 
НЕ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ 
ПОСИЛАНЬ НА ЙОГО РО
БОТИ.

Недавно видавництво «Ра- 
дяііська школа» випустило 
путівник «Педагогічно-ме
моріальний музей В. О. Су- 
уімлинськогч>. Автор . ви
дання М. Литвиненко не об
межується описом експозицій 
музею, а намагається пока
зати перші кроки стапов- 

яіепіія молодою директора 
Гіанлиської школи, якій вії; 
й'ддав 22 роки життя, його 
іііру в силу комуністичною 
виховання; простежує шля
хи творчого вивчення осві
тянами області, республіки 
та країни вкладу В. О. Су - 
хомяннського у справу внхо- 
взшія людини соціалістич- 
іюї доби.

...Центральне місце в екс
позиції займають дбайливо 
Підібрані матеріали про 
«Школу радості», яка посту
пово переростала в «Школу 
Громадянськості». Для неїгромадянськості». ,, 
вчений створював спеціальні 
Хрестоматії з казками, ири- 
^іаченпми для читання в 
кожному класі — від пер
шого до десятого, і .музеї 
зібрано понад сімдесят то
миків ка юк, за допомогою 
яких педагоги виховують у 
&о?х учнів чуйність, добро-

Як і у кожній школі, в 
ГІавлнській теж є свої, свята 
і звичаї. Серед традиційних 
₽• свята Першого хліба, 
І’иаоїіз саду, Казки. Квітів, 
"у особливому місці завжди 
було свято Книги.

В. О. Сухомлниський не 
тільки сам поважав і ціну
вав книгу, а й уміло пропа
ивав її, турбувався про 
арагачешія шкільної бібліо
теки, у якій зараз 14 тисяч 
ек’.емплярів. І до цього часу 
На, класних зборах ііизнача- 
ЮїЬ учнів, які здобули по- 
ііссііє право користуватися 
бібліотекою В. О. Сухомлнн-
С1>‘>іго протягом місяця.

• Дивуєшся тій працьовч-
тре І і педагої а, який не
Тільки читав, а ій сам ПІЬ
сав — і чимало. Тільки за
Останні 14 років життя —
ЇІШДЦЯТІ. п’ять книг і сотні 
публікацій у різних вітчиз
няних виданнях; близько ЗО 
кппг двадцятьма 
Мовами 
шіцтва 
і >ЙЇНІ

Путівник «ПедагогІчпо- 
Иеморіаиьняй музей В. О. 
Сухомлинської о-» ілюстрова
ний баї атьма фотографии 
ми, бездоганно оформленні 

^Рліграфічно.

А. САРЖЄВСЬКИЙ, 
учитель, член обласно
го літературного об'єд
нання.

А» Кіровоград

дев’ятьма
випустили видаз- 
ряду зарубіжних

НЬЮ-ЙОРК, 17 грудня. 
(ТАРС). З гнівним осудом 
терористичної провока
ційної акції проти по
стійного представництва 
СІРСР при ООН виступив 
Союз молодих робітників 
за визволення (амери
канський комсомол).

В його заязі зазначає
ться, що ця акція не мо
же не викликати закон
ного обурення не тільки 
американської /лолоді, 
але й усієї прогресивної 
і демократичної громад
ськості США. Провока
ційний терористичний 
акт, підкреслюється в до
кументі, спрямований на 
підрив установлення нор
мальних дружніх відно
син США з Радянським 
Союзом, іншими соціа
лістичними країнами. Він 
став логічним наслідком 
політики ант икомунізму, 
яку проводять американ
ські власті. В заяві вка
зується той факт, ш,о 
Сполучені Штати надають 
притулок усім колишнім 
іноземним диктаторам і 
вбивцям, яким вдалось 
уникнути відплати в сво
їх країнах. Нині США 
справді перетворились у 
надійне пристановище 
терористів, політичних 
убивць і катів усіх мас
тей, підкреслюється 
документі.

Заява містить 
вимогу до 
ських властей 
ти безпеку 
представництв 
і посольств у 

І йти і суворо
винуватців терористичної 
акції проти радянського 
представництва.

Всупереч протестам широких кіл 
світової громадськості, під дуже силь
ним тиском мілітаристських кіл США 
і НАТО цей агресизний блок прийняв 
12 грудня в Брюсселі небезпечне для 
справи миру і міжнародної розрядки 
рішення. Під акомпанемент галасливої 
пропагандистської кампанії про мі
фічну «радянську загрозу» і мниму 
«воєнну перевагу» країн Варшавсько
го договору, використовуючи тактику 
«викручування рук» своїм найбільш 
незговірливим партнерам. Вашінгтон 
добився того, що міністри закордон
них справ та оборони Північноатлан
тичного блоку (за винятком Франції) 
на спільному засіданні дали згоду на 
здійснення планів виробництва і роз
міщення нових американських ядер
них ракет у ряді держав Західної Єв
ропи.

Згідно з прийнятим у Брюсселі рі
шенням, майже 600 одиниць найнові
шої американської ядерної зброї се
редньої дальності — 106 ракет «Пер- 
шінг-2* і 464 нрилаті ракети — будуть 
розміщені в Англії, Західній Німеччині 
та Італії. Спочатку передбачалося 
розгорнути їх танож у Голландії та
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Бельгії. Однак могутній рух протесту, 
янии охопив ці країни, змусив їх уря
ди відповісти відмовою на домагання 
верховодів НАТи. Голландія відклала 
прийняття рішення про розміщення 
ранет на п території на два рони, а 
Бельгія — на півроку. Проти розгор
тання цієї зброї виступили також Нор. 
вегія і Данія, істотні застереження ви
словила Туреччина. Уряд Шранції ще 
до початку сесії ради НАТО відмежу
вався від намічуваного рішення цьо
го блоку про розміщення нових ракет.

Іншими словами, Вашінгтон не до
бився того, щоб країни НАТО виступи
ли «єдиним фронтом» у питанні пре 
євростратегічну зброю. За визнанням 
генерального секретаря НАТО Луиса, 
учаснини брюссельського засідання 
прийшли до свого рішення «неохо <е».

Небезпечний курс, нав'язаний НАГО 
Вашінгтоном і мілітаристськими кола
ми цього блоку, зустрічає найрішучі- 
ший опір широких ніл громадськості 
Західної Європи і всього світу, оскіль
ки він суперечить розрядці та міжна
родній безпеці, ставить під загрозу 
життєві інтереси народів.

Новим гірничим техш 
кумом, що відкрився (• 
місті Ерденеті, поповни 
лася кількість середніх 
спеціальних навчальних 
накладів МИР. Сотні мо
лодих робітників без від
риву ВІД ЕИрОбННЦГІЧІ 
освгловаїймуть спеціаль 
ПОСТІ, необхідні для робо
ти на мідно-молібдепоио 
му гірничо-збагачувал.. 
йому комбінаті сЕрдеист» 
Для робітників комбіїїаі-у 
відкрито також дворічні 
курси російської мови.

олос солідарності
У Лондоні закінчилася щорічна кон

ференція Національної Спілни студен
тів Великобританії (НСС). яка об’єднує 
близько 1,2 мільйона студентів універ
ситетів і коледжів країни. Хід диску
сій і резолюції, прийняті на ній, свід
чать про дедалі активнішу участь 
юнаків і дівчат на Британських остро
вах у політичній боротьбі проти кур
су уряду консерваторів.

Контроль над найбільшими держав
ними підприємствами передано при
ватнокапіталістичним монополіям. На
рощуючи воєнний бюджет, який ДОСГІГ 
тепер майже 10 мільярдів фунтів стер
лінгів на рік, торі формують гонку 
озброєнь і водночас скорочують асиї- 
нування на деяні мирні галузі. Така 
політика сприяє зростанню безробіт
тя, яке вже тепер охопило близько 1.4 
мільйона чоловік. Майже половина ар
мії «зайвих» людей — молодь віком 
до 25 років, з яких четверту частину 
становлять молоді спеціалісти, що так 
і залишились без роботи після одер
жання дипломів. Багато промовців, які 
виступали на конференції НСС. під
креслювали, що продовження згубної 
політини консерваторів загрожує знач
но збільшити ряди безробітних ви
пускників.

Розв'язувати гострі економічні про
блеми країни торі намагаються і за 
рахунок «економії» на життєво необ
хідних соціальних асигнуваннях. У 
наступному фінансовому році їх зби
раються зменшити на 3,5 мільярда 
фунтів стерлінгів. Уряд, зонрема, при
рікає на гострий фінансовий голод

вищу школу, передбачивши снорочен 
ня п бюджету на 100 мільйонів фун
тів. Як вказує преса, практично це 
означатиме, що британські універси
тети й коледжі не тільки розстануться 
з рядом кваліфікованих викладачів, а 
й втратять частину коштів на рекон 
струкцпо старих будинків і ремонт на
вчальних кабінетів.

Ще один «подарунок», піднесений 
консерваторами системі освіти, це — 
рішення різно скоротити в’їзд у країну 
студентів з країн, що розвиваються, і 
підвищити плгіту за навчання інозем
них студентів с англійських вузах у 
два рази. Виявляючи солідарність із 
студентами з країн, що роззнваютьсп, 
в основному таких, як Індія, Бангла
деш, Паннстан, Нігерія, делегати кок 
ференції засудили ці заходи консерва
торів. Такі дії, заявив на конференції 
президент НСС Т. Філліпс, «мають від
верто дискримінаційний і расистський 
характер. Ми повинні й будемо боро
тися проти всіх форм расової дискри
мінації».

Своє ставлення до політини кабінету 
торі англійське студентство красно
мовно виявило в масових маніфеста
ціях, які відбулися недавно в 50 містах 
країни. В ряді місць студенти на знак 
протесту зайняли приміщення колед
жів, вивісивши біля входу плакати; 
«НІ — скороченням асигнувань 
освіту!».

Велика група гопаків і 
дівчат з Лаоської Народ 
ііо-Домократіічпої І'сену о 
ліки відбула в СРСН ДЛл 
навчання в індустрія.. , 
по-педагогічних техніку 
мах. ноші здобудуть сш- 
ціальності будівельншеш. 
ремоитинків, мехашзаіо 
рів. Усього в цьому роц» 
відповідно до підпиеаііш 
недавно міжурядової уго
ди про співробітництво Г 
підготовці лаоських спе 
Нігілістів і кваліфікованих 
робітників ДО вузів, ТСл 
нікумів і професіїшо-тсх 
нічних училищ Радян
ського Союзу направлено 
на навчання близько ти 
сичі молодих людей з 
ЛІҐДР.

В ОБ'ЄКТИВІ — НДР

Галле-Нойштадт — молоде і прекрасне 
місто Німецької Демократичної Респуб
ліки. Широкі вулиці й проспекти, сучасні 
архітектурні ансамблі прикрашають його.

На з н і м к у: фонтан «Історія хімії».

На знімку: пам’ятник національ
ному героєві, керівнику аргентінського 
народу в боротьбі за звільнення від іспан
ського панування генералозі Сан-Мартіну.

Фото Є. КУНІЦИНА.

Фотохроніка ТАРС.

О. ШИРОКОВ, 
А. ЛЮТИЙ. 

(ТАРС).

•яяиыстйк« втязмняг*'’
У країнах соціалізму

У дгржаг.яу мережу ііі- 
ів струм «П'ятисот- 
•> — цей рапорт будів

ників електростанції «Ко- 
зепіце» ознаменував по
ний етап у розвитку поль
ської енергетики. Почав 
працювати другий сиср- 
юбяок потужністю 500 
тисяч кіловат. Електро
станція в Козепіце стала 
найбільшим об'єктом 
енергетики і ПІР. її по
тужність досягла 2 міль
йонів (:00 тисяч кіловат. 
Два найпотужніших з де
сяти енергоблоків станції 
ЕШІ оговлено В СРСР.

БУХАРЕСТ. Поліпшити 
сорти винограду, які ви
користовуються . у вино
робстві, зробити їх більш 
продуктивними і витри
валими — такс завдання 
поставили перед собою 
селекціонери науково ви
робничої станції в місті 
Клуне. За останні роїш во
ни вивели понад 100 но
вих сортів винограду, які 
і.изрівають на два—три 
тижні раніше від інших 
рТзповидів і дають понад 
15 топи винограду з гек
тара.

Піклування держави 
про сім'ю і виховання мо
лодого ПОКОЛІННЯ ПОЛЯКІВ 
зведене конституцією 
ПНР у ранг закону. У 
Польщі па пропозицію 
Иолітбюро Ції ІІОРІІ 1 
Центральної ради поль
ських профспілок створе
но раді' в питаннях сім'ї. 
Ця урядова установа роз
роблятиме рішення в га
лузі соціальної політики 
держави, координуватиме 
плани окремих міше- 
іерста,

«Свободу політичним 
в'язням Уруїваю!» — під 
таким лозунгом тут від
булась багатолюдна моло
діжна маніфестація. Вона 
була організована па за- 
клик Італійської федера
ції комуністичної МОЛОДІ, 
інших демократичних мо
лодіжних організацій іта
лійської столиці.

Внпускішкам американ
ських вузів з кожним ро- 
і.см стає все важче діста
ти роботу за спеціальніс
тю. Як повідомила ныо- 
йоркська газета «Діаріо- 
преиса». лише 26 прицеп 
тій МОЛОДЫХ людей, що 
закінчили технічні на
вчальні заклади, можуть 
сподіватись на направ
ления. Значно гіршим є 
становище тих, хто обрав 
собі іуманітаріїї профе
сії. Тільки 8 процентів з 
них разом з дипломом 
одержують направлення 
на роботу.

«Освіта замість бомб!» 
— під таким лозунгом 
пройшла у Франкфурті- 
на-МайпІ баї атотисячпа 
демонстрація учнів шкіл 
і гімназій. 
Учасники ____ .
вимагали створення нор 
мальнпх умов для на
вчання, 
проти зростаючого безро
біття серед працівників 
системи освіти і молоді 
ФРІ І.
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16 ГРУДНЯ ЗАКЛЮЧНИМ КОНЦЕРТОМ ПЕРЕ
МОЖЦІВ ТРЕТЬОГО ТУРУ ЗАВЕРШИВСЯ ОГЛЯр, 
ТВОРЧИХ ДОСЯГНЕНЬ СІЛЬСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ СА
МОДІЯЛЬНОСТІ КІРОВОГРАДЩИНИ, ПРИСВЯЧЕ
НИЙ 325-РІЧЧЮ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РО
СІЄЮ.

Жюрі відзначило вокальний ансамбль механіза
торів Зеленсьнсго сільського клубу Петрівського 
району, хори-ланки колгоспів імені Комінтерну 
Онуфріївськсго, імені Шевченка Новгородківського, 
імені Чапаева Новомиргородського районів.

Більшість самодіяльних колективів показала ви
сокий ідейно-художній рівень репертуару, хорошу 
виконавську майстерність.

Г. ВОЙЧЕНКО.
На знімках: хор Трепівського СБК Знам’ян- 

сьного району. Музикантка... (етюд). Ложкар Бя- 
чеслав КУМЕИКО — майстер виробничого навчан
ня СПТУ Н? З Олександрійського району. Танцю
вальний колектив Первозвзнівського СБК Кірово
градського району. -„.і-.-

Фото В. ГРИБА.

ПЛАВАННЯ. У басейні 
«Дельфін» м. Олександрії три 
дні тривала особисто-командна 
першість республіканської ради 
ДСТ «.Авангард» серед пред
ставників центрів і опорних 
пунктів олімпійської підготов
ки. ІІа голубих доріжках свої 
здібності демонстрували понад 
двісті юнаків 1965—1966 років 
народження з Донецької, Во-. 
рошпловградської, Дніпропет
ровської, Львівської, Крим
ської, Івано-Франківської та іг- 
шях областей України, а також 
м. Києва. Поза заліком на цих 
змаганнях виступили вихованці 
світловодського тренера А. І. 
Костенка. Вдалою виявилася 
проба сил наших земляків на

цьому представницькому фору
мі. Кандидат у майстри спорту 
Ірина Шамасова була першою 
на дистанції 400 метрів у пла
ванні вільним стилем, а в за
пливах па стометрівці цим же 
стилем вона досягла фінішу 
другою. Дівчата з міста енерге
тиків не мали собі рівних і в 
естафеті 4X100 метрів вільним 
стилем.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИ
КА. Два дні спортивні залп 
ДІОСШ облепорткомітету і за
воду тракторних гідроагрегатів 
були в розпорядженні учасни
ків обласних змагань. У них 
взяли участь сімдесят два 
спортсмени. Впевнено виступи
ла за програмою майстрів 
спорту вихованка Кіровоград
ської ДІОСШ № 1 Людмила 
Іванова, яка завоювала найви
щий титул. Другою була деся

тикласниця Кіровоградської 
СШ № 3 Світлана Шевченко, а 
третьою — Антоніна Цчбуль-

ська із СІП № 1G обласного 
центру.

Іостримн були поєдинки се
ред тих, хто мірявся силами 
за програмою кандидатів у 
майстри спорту. Переміг деся
тикласник СІЛ № 17 м. Кірово
града Микола Лрсеньєв. Він 
набрав 108,7 бала. На другу 
сходинку п’єдесталу пошани 
піднявся його одноклубник із 
С.Ш № 27 обласного центру 
Сергій Грппчук — 108,27 бала. 
Третім призером став дев’ятії-’ 
класпик СІЛ № 10 міста Олек
сандрії Гспн.адій Дерибаско — 
108,25 бала. Вдало провели 
турнір учениці спеціалізованого 
шостого класу Кіровоградської 
СІП № 16: Ірина Халіна булав 
багатоборстві першою, Людми
ла Бутепко -- другою,'. третє 
місце — у Вікторії Усавовбї.

Редактор 
М.УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БК Зі 101.

Газета 
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316050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.
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ЩОБ СЯЯЛА 
ЯЛИНКА!

Яскраво прикра
шена ялинка—тра
диційний атрибут 
новорічного свята. 
Нині у магазинах 
обласного центру 
та міст області є у 
продажу широкий 
вибір різноманіт
них ялинкових при
крас: електричні
гірлянди, підвісні 
скляні іграшки, Сні
гуроньки, Діди Мо
рози тощо. Про
даються й синте
тичні ялинки.

Адміністрація 
Кіровоградської 

обласної бази 
«У кр культторгу».

20 та 21 грудня в магазині «Будинок одягу», що по вул, 
К. Маркса, 60, влаштовується

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

жіночих пальт та платтів.’
Запрошуємо вас відвідати виставку-продаж і придбати напе

редодні Нового року потрібні вам обнови.
Дирекція Кіровоградського об’єднання 

фірми «Одяг».

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДА І ГОСТЕЙ МІСТА!
Автоматичний міжміський телефонний зв’язок дає можли

вість без допомоги телефоністки поговорити з абонентом з ін
шого містз.

Для виходу па автоматичну телефонну станцію слід набрати 
цифру 89, потім код міста, номер телефону абонента, якого ви
кликаєте, і номер свого телефону.

Якщо ви неправильно набрали номер свого телефону, розмо
ва не відбудеться. І ще пам’ятайте — якщо помер телефону 
абонента, якого йн викликаєте, менший семизначного, то сл'д 
добрати необхідну кількість нулів.

Розмови оплачуються тільки в кредит по діючих тарифах на 
міжміські телефонні рОЗМОЕН.

Розмова, яка триває менше однієї хвилини, оплачується у ' 
розмірі вартості однієї хвилини розмови.

Розмова тривалістю більше однієї хвилини оплачується по- 
хвилпнно. Відлік тривалості розмови починається з моменту 
відповіді будь-кого по телефону, що викликався.

Якщо виклик абонента зроблено через комутаторну установ- . 
ку, відлік тривалості розмови починається з моменту відповіді 
телефоністки комутаторної установки.

З 18 по 7 годину (коли станція менше завантажена у зв’язку 
із закінченням роботи підприємств) плата за розмову нарахо
вується за пільговим тарифом (знижка’— 25 процентів). У ви
хідні і святкові дні всі розмови оплачуються за звичайним та
рифом.

Через Кіровоградську автоматичну міжміську телефонну

АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЇ СТАНЦІЇ.

станцію здійснюється зв’язок і.з містами:
Місто іКод

№ телефону 
довідкової АТС

Біла Церква 89-044-63
міста

5-12-99
Володарка 89-044-69 5-13-00
Дніпропетровськ 89-056-0 22-22-22
Донецьк 89-062-0 22-22-22
Київ 89-044-2 22-22-22
Кривий Ріг 89-067-0 22-22-22
Миколаїв 89-061-00 5-15-55
Одеса 89-048-0 22-22-22
Полтава 89-053-00 2-22-22
Переяслав-Хмельннцький 89-044-67 5-23-79
Черкаси 89-047-22 2-22-22
Фастів 89-044-65 5-80-40
Олександрія 89-204 3-22-22
Олександрівна 89-202-0 25-03
Голован і вськ 89-212 2-14-44
Долипська 89-208 2-17-59
Знам’янка 89-207-0 21-02
Компаиіївка 89-200 9-14-44
Мала Виска <99-210 9-13-87
Новоукраїика 89-211 2-15-80
Новгородця 89-201 9-16-44
Петрове 89-209 9-13-08
Світловодськ є 89-203-0 34-34
Ульяновка 89-213 9-15-50

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

Індекс 01107.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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