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ПРАЦЮЙ, ВСЕСОЮЗНА ЕСТАФЕТА 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ СПРАВ

Ветерани в строю
У Москві 11 грудня по

чався Всесоюзний семі- 
нар-нарада голів штабів 
походу комсомольців і мо
лоді пс місцям революцій
ної, бойової і трудової сла
ви радянського народу і 
рад ветеранів нсмсомопу, 
організований ЦК ВЛКСМ 
спільно з ЕЦРПС, ЦК 
ДТСААФ, міністерством 
культури СРСР і радянсь
ким Комітетом ветеранів 
війни.

В мого роботі беруть 
участь більш як триста 
організаторів і активістів 
військово - патріотичною 
виховання молоді з усіх 
союзних і автономних рес
публік, країв та областей 
країни.

На Нараді обговорюєть
ся широке коло питань, 
зв’язаних з досвідом і пер
спективами розвитку Все-

союзяого походу комсо
мольців і молоді.

З основними доповідями 
на параді виступили голо
ва Центрального штабу 
Всесоюзного походу Мар
шал Радянського Сою іу 
двічі Герой Радянського 
Союзу Г X. Баграмян, сек
ретар ЦК ВЛКСМ Д. О. 
Охромій, заступник голови 
ПК ДТСААФ В. В Мосяіі- 
кіп, заступник голови ра
дянського Комітету вете
ранів війни М. П. Дагаев, 
заступник голови Цент
ральної ради по туризму і 
екскурсіях ВЦРПС В. І. 
Смирнов.

Семінар працюватиме 
до 16 грудня.

{Мер. TAFC|.

2» РАЗКИ саме відданої пра- 
ці показують юнаки і 

дівчата Кіровоградщини в 
ході Всесоюзної естафети 
комсомольських справ «Де
сятій п’ятирічці — ударний 
фініші XXVI з’їздові КПРС 
— гідну зустріч!» Вони ді
лом доводять готовність 
продовжувати і примножу
вати героїчні традиції Ко
муністичної партії І радян
ського народу, завоювати 

• почесне право підписати 
«елективний рапорт Ленін
ського комсомолу XXVI 
З’їздові КПРС — «Запові
тах'. Леніна вірні!»

Ці гарячі молодечі будні 
окрилені пафосом комуніс
тичного творення. Щодень 
вони називають своїх ліде
рів. А вже досвід і особис
тий приклад правофланго
вих стає надбанням сотень, 
тисяч юнаків і дівчат Кіро- 
веградщкни.

Свій фініш дєся-

тга п'ятирічка зу-

стрічає на прямій 

ударної естафети

КОМСОМОЛЬЦІВ в

мопеді. П'ятирічка

працює!

П’ЯТИРІЧКО!
«На всіх ділянках комуністичного будівництва комсомол по

кликаний очолити молодь у боротьбі за виконання і перевиконання 
планових завдань, виховувати у неї радянський патріотизм, почут
тя любові до соціалістичної Батьківщини, прагнення до оеоподіння 
знаннями, досягненнями науки, техніки і культури впровадження 
усього нового і прогресивного у виробництво:}.

<3 проекту

XFOHIKA
УДАРНИХ БУДНІВ

НОБОУКРАЇНКА. Комсорг 
комсомольсько- молодіжного 
колентиЕу механічної май
стерні НсЕсунраїнськсго 
цукрового заводу Минска 
Антоненко за фахом токар. 
З квітня цього року працюс 
він у рахунок наступної п'я
тирічки. Нині, е дні ударної 
передз’їздівсьної ЕЗХТИ,
змінні завдання виконує на 
160 — 165 процентів.

* * *

НОЕОАРХ АНГЕЛ ЬСЬК. Пс 
4458 кілограмів першосорт
ного мелека одержала від 
кожної корови за 11 місяців 
року доярна колгоспу «Зоря

комунізму» комсомолка Іри
на №арцеЕич. її суперниця у 
змаганні комсомолка Галина 
Зубенно ег.ритул наблизи
лась де чотиритисячного 
рубежу.

♦ * *

ЗНАМ'ЯНКА. Е авангарді 
змагання за право носити 
ім’я наступного XXVI пар
тійного з’їзду йдуть НМК 
вантажних електровозник 
колон імені ЄС-річчя комсо
молу України (номсорг Еолс- 
димкр ЛКТЕИНСВІ та «мені 
XXV з’їзду КПРС (комсорг 
Анатолій Шкамарида) локо
мотивного депє. Вага на
родногосподарських ванта
жів, перевезених ними цьо
го року понад план, обчис
люється мільйонами тонн, а 
зекономлена при цьому 
електроенергія — сотнями 
тисяч кіловат-годин.

... Лічені дні лишилися до № 
того знаменного дня, коли В 
наша Вітчизна вступить в |
одинадцяту п’ятирічку. І
Спевнена патріотичного під- ■ 
несення і гордості, виклика
них проектом ЦК КПРС до В 
XXVI з’їзду нашої партії, І 
молодь області донладає І 
всіх зусиль для того, аби на І 
порозі року прийдешнього ■ 
досягти ще кращих резуль
татів на своєму марші тво- 
рення.

УРОЖАЙ-81

РЕМОНТ

ЗИМА.

ТЕХНІКИ.

ФсторепортсЖ

ЦК КПРС.)

Тон у боротьбі комсомольців та молоді Петрівсьної 
райсільгосптехніки за гідну зустріч наступного партій
ного з’їзду, як і належить, задає комсомольський вата
жок Леонід Козир. Разом з Володимиром Гркшком він 
ударними темпами ремснтус зернозбиральну техніку, 
що надходить до майстерні райсільгссптехніки з госяс- 
дарств району.

З молодими виробничниками старші товариші щедро 
діляться досвідом, знаннями, навиками.

На знімках: зліва — секретар иомісомольської ор
ганізації райсільгосптехніки Леонід КОЗИР; справа — 
ветеран праці, наставник молоді токар Б. П. КРАСНЮК, 
який виконав п’ятирічне завдання ще торій, зі своїм 
учнем комсомольцем Володимиром ГРИШКОМ; унизу 
— кандидат у члени партії комбайнер колгоспу «Росія» 
Петро БА.КУН (на знімку зліва) за ремонтом сесгс ком
байна (ним улітку він намсдстиЕ 1:2,5 тисячі центмєрЇЕ 
зерні).

він намслстмЕ 1:2,5 тисячі цєнтнерЇЕ

ПЕРЕД НАМИ, ДРУЗІ, —

ВЕЛИЧНА ПРОГРАМА, НА-

КРЕСЛЕНА ПАРТІЄЮ. ВІД-

ДАТИ ВСІ СИЛИ, ЗНАННЯ,

ЕНЕРГІЮ ДЛЯ УСПІШНОГО

ВТІЛЕННЯ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ

Е ЖИТТЯ -- СПРАВА ЧЕСТІ

кожного 3 НАС, НАШ

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОБО-

В’ЯЗОК.

Тож -— працюй,

ШІСТЬ МШІ ЗАЇДАНЬ

молодіжна п'яти
річко! Працюй для 
дая сьогоднішньо
го і завтрашнього!

КІРОВОГРАД. Чавуно
ливарний завод — молоде 
підприємство, 1ЦО росте й 
розвивається. А разом з 
ним зростають у труді і 
ного люди. Серед молодих 
робітників заводу немало 
таких, чиїми досягнення
ми гордиться весь колек
тив. Ударна исрсдз’їздівсь- 
ка вахта називає нові іме
на, нові досягнення.

Комсомолець Григорій 
Тищенко за спеціальністю 
токар. Для нього кожен 
день п’ятирічки був новим 
кроком па шляху до гіро- 
фсеійпої досконалеє! і.
Завдання п’яні років 
виконав до знамен
ної дати — 110-ї річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна. Піші па трудовому 
календарі комсомольця — 
кінець літа 1981 року. До 
речі, Григорій працює з 
особистим клеймом якості.

У цеху механізації доб
ре знають також спілчан 
Миколу Гофа та Миколу 
Королспка. Обидва воші 
слюсарі меха носила даль
ших робіт. Хлопці достро
ково справилися із завдан
нями десятої п'ятирічні:, 
працюють у рахунок лірго- 
го наступного року. Про 
ударні справи комсомоль
ців цього цеху можна роз
повідати в розповідані. 
Адже саме тут трудні ьсл 
комсомольсько - молодіж
ний колектив Володимира 
Бопдарця, який виступив з 
ініціативою «Викопає /) 
за п’ятирічку шість річних 
завдань!» і успішно здійс
нює задумане. Досвід 
ударної роботи комсомоль
ців і молоді цеху механі
зації постійно вивчають_і 
поширюють у колективах 
інших виробничих підроз
ділів заводу.

РОСТИ, ЛІСЕ!
Тисячі впрошених де

рев, десятки цент перів 
припасеного па зиму кор
му для лісових мешкан
ців, догляд за молодими 
саджанцями, дотримання 
чистоти і порядку на чи- 
МЇЛІЙ лісовії! ділянці — 
243 гектари — такий ре 
лудьтат роботи за остан
ній рік десятої п’ятиріч
ки юних лісівників 
шкільного лісництва іме
ні Л М Леонова другої 
Воглапінської десятиріч 
кіі Знам’янсьного району.

їм присуджено перше 
місце серед колективів 
шкільних лісництв. Паї о- 
роди — вимпел ЦК 
ЕЛКСМ «Кращому шкіль
ному лісництву», диплом 
Всесоюзного штабу лі г 
ньої, трудової чверті 
«Мій труд вливається в 
труд моєї республіки>. 
Грамоту обкому ЛКСМ 
України та облвно і гро 
іг.ову премію — вручити 
головному лісничому 
восьмнклвсилкопі Віта
лію Крарчспиу

т. СТОРОЖУЙ.
(Матеріали зльоту чи

тайте на' 3-й стор.).

ВИТОКИ УСПІХУ БРИГАДИ
Немало починів, заро

дившись у цехах флагма
на промисловості Кіросо- 
градщини — заводу «Чер
вона зірка», виходили за 
його межі, ставали орієн
тиром для інших трудо
вих колективів. Тана ж 
щаслива доля і б ініціа
тиви комсомольсько-мо
лодіжної бригади стсрня- 
рон ливарного цеху нов- 
ного чавуну, очолюваної 
Вірою Драчун.

У ініціативи бригади 
Віри Драчук — міцна ос
пина. А виникла ідея під 
впливом почину відомих 
червоиозорівськпх бригад 
О О. Кошурка та Л. С. 
Кеслера «Річну норму — 
ДО дня відкриття XXV) 
з’їзду!» Зваживши свої 
можливості, дівчата ді- 
іїіплн висновку, що змо
жуть добитися такого 
результату, коли викову 
витимуть ЩОЗМІНИ ЛІВІ О 
рп норми.

Півтори норми — це

важко, але реально. Ад
же саме так трудяться 
дівчата ниві. Середній 
показник виконання 
змінних завдань за цей 
рік у них становить 152 
проценти. Бею продукцію 
стерпиркя здають з пер
шого пред'явлення.

Високий професійний 
рівень — ось головна, 
але не єдина умова успіш
ної роботи. В комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві зовсім немає пору
шень трудового розпо
рядку — дівчата змага
ються за право пазива- 
знея бригадою зразкової 
дисципліни.

Досягневня в труді 
теж неабиякі — па ви
робничому календарі ко
лективу гжс квітень 
1981 року

А. КОРСТНОВ.
м. Кіровоград.
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і — ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ ЦК КПРС

СПРАВА БЛИЗЬКА І РІДНА
У постанові ЦК КПРС 

«Про проект ЦК КПРС до 
ККУЇ З’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
«Основні напрями еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР на 1981—1905 
роки і на період до 1990 
року« підкреслюється, що 
голодним завданням тру
дівників полів і ферм є на
дійне забезпечення країни 
продовольством і сільсько
господарською сировиною.

Документ цей має справ 
ді епохальне значення. 
Ножне слово в ньому, нож

не речення насичене гли
боким змістом.

Ми, доярки, саме ті лю
ди, які забезпечують краї
ну продунтами тваринницт
ва. Тим-то нас особливо 
близько стосується поста
нова. Зібравшись для її 
обговорення, ми оцінювали 
свою роботу, доробок 
ножної. Попрацювали наші 
дівчата цього року непога
но. Досить сказати, що на
дій молока по фермі в се
редньому перевищує три 
тисячі кілограмів від нож
ної корови.

Коли до початку XXVI

з’їзду КПРС лишалося 
близько двадцяти шести 
тижнів, ми переглянули 
свої соціалістичні зобов'я
зання. Вирішили, що кож
на доярка до відкриття 
з’їзду одержить від коро
ви по 1480 кілограмів мо
лока. Слова свого додер
жуємо. Надої зростають. 
Не самі по собі, звичайно. 
На фермі добре організо
вано зимівлю худоби, 
норми завжди даємо тільки 
в підготовленому вигляді, 
поліпшили догляд за тва
ринами.

Все, про що говориться 
в партійному документі, 
нам близьке й рідне. Ми 
доиладаємо всіх зусиль, 
щоб праця наша радувала 
Батьківщину, щоб з нашої 
ферми надходило більше 
молока.

В. ЄПІШЕ8А,
групкомсорг комсо
мольсько -молодіжно
го колективу першої 
молочнотоварної фер
ми колгоспу «Перша 
травня» Маловисківсь- 
кого району.

РЕЛІГІЯ І МОРАЛЬ

ЛЯБвРАТОІЧЙ ЗДОРОВ'Я
Цими днями з Кіроьограді відкрито нову станцію швидкої ме-

«... Виявляти постійну 
турботу про розвиток 
системи ОХОРОНИ ЗДО
РОВ’Я. Підвищити рівень 
і якість медичного об
слуговування населення. 
Передбачити дальша 
розширення мережі зак
ладів охорони здоров’я, 
удосконалення їх струк
тури і раціональне розмі
щення. Поліпшити забез
печення закладів охоро
ни здоров’я лікарськими 
засобами, інструментами, 
медичною технікою та 
ебладнанням, інвента
рем, транспортом і засо
бами зв'язку...»

(З проекту ЦІЇ КПРС 
до XXVi з’їзду КПРС).

динної допомоги.
На запитання нашого по

заштатного кореспондента 
Сергія КОЛЕСНИНОЗА відпо
відає головний лікар цього 
закладу П. С. ЧЕРЕЗАНЬ.

КОР.: Пилипе Снловичу, 
чим зумовлено введення в 
дію нової станції швидкої 
допомоги?

П. С. ЧЕРЕВАНЬ: Ко пер- 
іпе. збільшенням кількості 
населення міста. По-друге, 
необхідністю дальшого по 
ліпніеиня медичного обслу
говуваний громадян, адже 
багато партійних документів 
націлюють пас па це. Як
що ще не гак давно колиш
нє приміщення відповідало 
нашим потребам, то із зро
сти пням авто.мобіл ьігоіо
парку та числа • персоналу 
потреба спорудження ново
го ставала дедалі нагальні- 
пюіо.

HOP.: Що ви снажете про 
озброєність, якщо можна 
так вислові-тись, нової стан
ції?

П. С, ЧЕРЕВАНЬ: Облад
нання значно оновилося. 
Маємо сучасні реанімаційні

портативні апарати, карді
ологічні інструменти тощо. 
Мимоволі спадає, на думну 
таке порівняння. якщо у 
50-і роки до послуг наших 
лікарів було всього кілька 
кінних бричок та Автомобі
лів ГАЗ-63, то нині ми маєело 
справжні пересувні лабора
торії. змонтовані па ба.».і 
мікроавтобусів РАФ та ав 
томобі.чів УАЗ-452. Можли 
пості станції • но обс.іугову- 
г.аиню населення тепер до 
сяглн печувапої цифри: 100 
тисяч викликів на рік.

КОР.: Кому з будівельни
ків ми повинні дякувати за 
спорудження нової чудової 
станції швидкої медичної 
допомоги?

П. С. ЧЕРЕВАНЬ: Генп.д- 
рл,цинком був колектив уп
равління № - тресту «Кіро- 
гоградміськбуд*. субпідряд
никами - спеціалізовані уп
равління №№ 411. 528 та 
інші. Добровільно виходили 
на будівельний майданчик, 
аби прискорити роботи, лі
карі. фельдшери. водії та 
санітари.

«□ ИТАЧ, певно, помітив з 
попередніх виступів

«Молодого комунара» на ате
їстичні теми, що сама мо
раль опинилась в центрі 
уваги релігійних проповід
ників. Відповідь тут проста. 
Догмати, які торкаються 
створення світу, появи жит
тя на землі і тане інше 
дуже архаїчні... Більше того 
— наукою ці питання вив
чені досконало, інша спра
ва — питання моралі. Вони 
близькі всім, тривожать 
думку і зачіпають почуття 
кожної людини. Ось саме 
за це і хапається релігія.

ЩО Ж ТАКЕ релігійна мо
раль? Відповідь на не 

питання дає аналіз десяти 
старозавітних заповідей. їх 
значимість у «Православній 
богословській енциклопедії» 
визначається як віковічна 
істина.

Може здатися, що перші 
чотири заповіді (або «пер
ша скрижаль*, як прийнято 
говорити у богословів) вису
вають чисто віроповчальііі 
вимоги: вірити у єдиного 
бога, не зловживати його 
іменем. З нашої точки зору, 
вимоги, що стосуються від
носин не людини з люди
ною, а людніш з богом, не 
мають у собі ніяких етич
них елементів. Церковники 
дотри му готься протилежної 
думки. Віру в бога вони 
ьнажають основним елемен
том моралі, на якому базу
ються всі інші. Як пояснює 
цю заповідь Катехізис росій
ської православної церкви, 
«.'побити бої а треба заради 
нього самого і над усе. Лю
бов до себе треба приносити 
в жертву любові до ближ
нього, а любов до себе і до 
ближнього — в жертву лю
бові до бога».

Подібна проповідь зму
шує людину «ірити у МІ(|МЧ- 
шио бога- і не вірній у свої 
сили, нехтувати допомогою 
товаришів.

Шість інших заповідей 
(або заповіді «другої скри
жалі») Біблії є своєрідними 
афоризмами, що мають над
то загальний характер. Ви
являється, наприклад, що і 
батьків треба поважати не 
заради їхнього достоїнства, 
а заради бога... Не дозволе
но вбпвати пана, раба — 
можна. Саме з іменем гос
пода по Європі протоптав 
кривавий шлях фашизм. 
Цей факт — свідчення тою 
як служителі культу освячу
ють кровопролитні війні:.

«Не лжесвідч!» Церква, 
яі: відомо, облуднює вірую
чих таїнствами ікон, святої 
води, мощів, але цього ге 
коринеіі робити віруючий...

Особливо яскраво експлу
ататорський характер запо
відей проявляється в остан
ній. Вона забороняє вірую
чим заздрити багатіям, за
кликає їх задовольнитися 
до.чеіо, яка їм вішала.

То невже така мораль з її 
покірністю, з її фанатизмом 
може керувати нашою пове
дінкою? Таким проповідни
кам треба давати належну 
відсіч. Моральний ко-декс 
будівника комунізму — ось 
що служить справі утверд
ження добра і людяності.

Г. МУЗАМЛЕЗСЬКИЯ 
кандидат філософських 
наук, старший викладач 
кафедри філософії і 
наукового комунізму.

f“
ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ—

ВСУПЕРЕЧ 
ФАЛЬСИФІКА
ТОРАМ

Питання ідейно-політичного 
виховання підростаючого по
коління, організаційного єднан
ня і згуртованості його під 
прапором марксизму-леніні і- 
му завжди були предметом 
особливих турбот Комуністич
ної партії.

Засновники наукового кому
нізму К. Маркс і Ф. Енгельс 
вбачали в молоді джерело по
повнення революційного руху 
нозими силами, резерв партії 
пролетаріату. «Найбільш пере
дові робітники цілком усвідом
люють, — писав К. Маркс, — 
що майбутнє їх класу , значить, 
людства, цілком залежить від 
зяхозання підростаючого ро
бітничого покоління».

К, Маркс і Ф. Енгельс нерат 
підкреслюзали, що розв'язати 

| корінні політичні, соціально- 
’■ економічні й виховні проблеми 

молоді можливо тільки з ре
зультаті перемоги пролетарсь
кої резолюції і в умозах будів
ництва комуністичного суспіль
ства тільки під керівництвом 
Комуністичної партії.

Ці основні положення сго- 
, созно до нових історичних

умоз теоретично розвинув і 
застосував на практиці вождь 
нашої партії З І. Ленін, який 
протягом усього життя дбев 
про підростаюче покоління. 
Володимир Ілліч розробив ці
лісну систему поглядів на мо
лодь, указаз на її місце і зав
дання в революційному про
цесі, підкреслив її виняткову 
роль у комуністичній перебу
дові суспільства, намітив ло
гічно чітку програму організа
ції, навчання і виховання моло
ці як з умоззх капіталізму, так 
і в умозах перемоги соціаліс-
іичної революції, поставив зав-
рання перед комсомолом іі мо-
лоддю — перетворити КО

мунізм у керівництво ДО
практичної діяльності. Зро-
бизши глибокий і всебічний 
аналіз закономірностей розвит
ку молодіжного руху, В. І. Ле
нін розробив ідейні й органі
заційні оснози революційних 
організацій молоді.

На цьому треба особливо 
наголосити, тому, що сучасні 
фальсифікатори історії КП₽С, 
комсомолу і молодіжного руху 
роблять спроби безпідставно, 
зрозріз із достовірними факта
ми твердити, ніби 8. І. Ленін 
мало приділяв уваги молодіж
ним проблемам. Цим самим 
намагаються принизити роль 
В. І. Леніна в молодіжному ру-

Дні науки
В Кірової радському ра

йоні проходять дні науки, 
присвячені XXVI з’їзду 
КПРС. У них беруть участь 
учені інституту філософії 
АН УРСР. З доповідями 
перед трудівниками виступа
ють кандидати філософсь
ких наук М. І. Михальчен
ко, М. М. Мокляк, В. А.

Іінатов, науковий співробіт
ник інституту Л. П. Нельга, 
Вони глибоко роз’яснююсь 
проект Основних напрямів 
розвитку нашої країни, ви
світлюють проблеми ідеоло
гічної боротьби на сучасно
му етапі, удосконалення со
ціальних відносин, інші пи
тання.

НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК
В. Ленін про ідейні й організаційні основи мо-
сі і перетлумачити його вчення 
про завдання і місце комсомо
лу та молодіжного руху в бо
ротьбі за революційну перебу
дову суспільства. Тим часом 
ми маємо понад 200 статей, 
промоз, листів і нотаток, які 
становлять скарбницю ленін
ської концепції про роль мо
лоді з революційному процесі, 
комсомолу — з будівництві 
соціалізму і комунізму.

Проблема молоді для Воло
димира Ілліча ніколи не була 
відокремленою від корінних 
питань страте,’ії і тактики пар
тії, від інтересів робітничої о 
класу, тому і життя, і доля ро
бітничої молоді нерозривно 
пов’язані з долею свого класу. 
Тому й інтереси підростаючого 
покоління підпорядковані інте
ресам класової боротьби, пе
ремоги соціалістичної резолю
ції. Його цілі І цілі старшого 
покоління робітничого класу 
єдині. А це означає, що у мо
лоді не було, нема й бути не 
може іншого вчителя, керівни
ка і вождя, ніж Комуністична

партія. Ось чому В. І. Ленін у 
багатьох своїх працях указаз 
революційній молоді єдино 
правильний шлях до прогресу, 
до щасливого майбутнього під 
прапором і керівництвом біль
шовиків.

Відомо, що пролетарський 
молодіжний рух у нашій кра
їні виник тоді, коли робітничий 
рух тісно поєднався із соціаг- 
демократією і набрав масово
го, цілеспрямованого характе
ру, коли робітники почали ак
тивно переходити до політич
них страйків і демонстрацій 
під лозунгом «Геть самодер
жавство!» Найактивнішу участь 
у них брала молодь. Про шлях 
боротьби молоді за краще 
майбутнє, про її нестерпно 
тяжке становище понад ой 
статей і заміток опублікувала 
ленінська «Искра» ще до II 
з’їзду РСДРП.

Узажно стежачи за процеса
ми, що виникали в молодіжно
му середовищі, В. І. Ленін 
звернувся через газету «Иск
ра» в грудні 1902 року до- уч

нів середніх шкіл із закликом 
консолідуватися з підпільними 
партійними комитетами. Він ви- 
сунуз положення про створен
ня революційних юнацьких 
спілок, тісно зв яз^них ідейно 
й організаційно з марксистсь
кими партійними організаціями. 
Ширшого розвитку ця ідея ді
стала в ленінській статті «До 
питання про доповіді коміте
тів і груп РСДРП загальнопар
тійному з’їздові», в резолюції 
II з’їзду РСДРП «Про ставлення 
до молоді, що вчиться», в ін
ших його працях.

Близько 130 разів брав, слово 
Володимир Ілліч на II з’їзді 
РСДРП для виступів, заува
жень, поправок до проектів 
резолюцій. Це була наполегли
ва боротьба революційних 
марксистів, які йшли з Лені
ним проти опортуністів. Крім 
того, Володимир Ілліч не тіль
ки відредагував попередній 
текст резолюції про ставлення 
партії до учнівської молоді, 
еле і вніс його на обговорення 
з’їзду, бо вбачав у передовій
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СЛОВО УЧАСНИКОВІ ЗЛЬОТУ СЛОВО ПРО 
ЗЛЬОТУ

це девіз нашої виробничої бригади, 
про який завжди пам’ятає кожен 
школяр-виробничник. Пам’ятає і до
тримується його. А п’ята, трудова 
чверть дає чудову можливість пере
вірити сказане мною.

Отже, шкільна виробнича. Вона ста
ла новою сходинкою в нашому трудо
вому зростанні, а значить, і в громад
ському. Ми по-справжньому відчули 
себе самостійними, бо доручити об
робляти і доглядати від сівби до зби
рання 440-гектарне поле — означає 
повірити в нашу дорослість і наші си
ли. 1 ми зуміли зарекомендувати се
бе перед правлінням місцевого кол
госпу «Родина» з найкращого боку. 
Нинішні результати — яскраве під
твердження цього. Ми одержали: ози
мої пшениці —■ 30.5 центнера з гекта
рі, соняшнику — 2-1,2, проса 
цукрових буряків — 240 
Буряки, до речі, бригада 
рощуваяа практично без 
ної праці. Завдяки цьому собівартість 
одного центнера їх знизилася майже 
вдвоє. А весь, комплекс заходів по ви- 
рощувапшо цукристих відповідно до 
прогресивної технології розробив го
лова правління господарства Юрій 
Сергійович Заїка.

Досвід нашої виробничої бригади 
(вона існує двадцять років) чималий, 
та пас хвилюють проблеми, з якими 
часто стикаємось. Приміром, на уро
ках виробничого навчання ми вивча
ли докладно автосправу. А хотілося 
— і в цьому є потреба — мати май
стерню. в якій вивчали б сільсько
господарську техніку.

І ще одне: паші ровесники з Григо- 
ронільеької ордена Трудового Черво
ного .Прапора середньої ніколи № 2. 
що в Ставропольському краї, з якими 
ми дружимо та обмінюємось делега
ціями, мають стаціонарні табори 
шкільної виробничої бригади. Бажа
но, щоб такі табори швидше було 
створено і в нашій області.

В. ЛИТВИНЕНКО, 
памкоаа виробничої бригади Бог- 
даніаської десятирічки N° 1 іме
ні В. і. Леніна Знам’янського ра
йону.
На знімку: ось він, хліб-сіль 

умілих рук юних виробничників Бог- 
данівської СІВ М? 1.

Фото В. ВДЯЧНОГО.

Воно стало пам’ятним 
для всіх членів трудових 
об'єднань старшокласни
ків — юних 
тваринників, 
кролівників...

А У минулих жнивах 
узяли антивну участь 
члени 191 учнівської 
бригади, майже три ти
сячі старшокласників. 
Так, десятикласник Бог- 
данівської десятирічки 
М» 1 імені В. І. Леніна 
Знам’янського району 
Віктор Демченко зі сво
їм батьком у колгоспі 
«Родина» комбайном
СК-5 намолотив 4664 
центнери пшениці.

А Великого поширен
ня в сільських школах 
дістали шкільні лісницт
ва. Юні лісівники вигото
вили 1639 годівниць для 
тварин і птахів, понад 
три тисячі гнізд, зібрали 
п ть тонн нормів і дві 
тонни лікарсьних рослин;

X Майже 14 тисяч 
старшокласників із 244 
середніх шкіл під час 
літнього відпочинку Ліі- 
ло поєднували продук
тивну працю на колгосп
них і радгоспних ланах. 
Відчутну допомогу кол
госпові «Україна», що е 
Знам’янському районі по
дали старшокласники се
редньої школи № 5 м. Кі
ровограда. Вони прополо
ли 200 гектарів просап
них культур, доглядали 
за тутовим шовкопрядом 
— усього виконали робіт 

на суму 6390 карбованців.
А У 403 школах облас

ті обладнано нролефер- 
ми, в яких вирощується 
понад 25 тисяч кролів. 
Значних усг.іхів досягли 
юннати Олександрійсько
го, Маловиснівсьного,
Дооровеличківс ь к о г о, 
Знам’янського районів.

Дружні, 
роботящі

рільників, 
лісівників,

Трудові об’єднання старшокласни
ків довели свою життєздатність. Важ
ливість цих об’єднань для становлен
ня наших поглядів, переконань, ха
рактерів підкреслювалась на Х\1Н 
з’їзді ВЛКСМ, підкреслюється і в «Ос
новних напрямах економічного і со
ціального розвитку СІ’СР на 1981 — 
1985 роки і на період до 1990 року».

Що дає нам п’ята, трудова? Переду
сім пізнання нового, нових друзів, ра
дості праці.

Минулого літа я пересвідчилася, що 
всі 65 членів нашої шкільної виробни
чої по-дорослому серйозно 
лисі, до тієї роботи, котру 
нам правління місцевого

постави* 
доручило 

___ _________ __ . колгоспу 
імені Чкалова. І не біда, що часті до
щі раптово змінювали наші плани, — 
взяті зобов’язання ми виконали; по
садили картоплю на 96 тсіітарах. зі
брали 680 кілограмів шипшини і 50 
кілограмів глоду. Восени без нашої 
допомоги теж не обійшлися в госпо
дарстві.

Всі члени шкільної виробничої 
бригади трудилися чудово, тому не 
можу й не хочу виділяти когось од
ного. Але по-доброму заздрю Сашкові 
Сахнеііку, Віталієві Кулибі, Михайлові 
Варенику. Анатолієві Бабенку. котрі 
працювали помічниками комбайнерів 
на жннвах-80. А ще — ученицям вось
мого класу Оксані Лисенко і 'Гані Тка
чук. Дівчата добровільно пішли на 
польову кухню тракторної бригади 
№ 2 варити обіди механізаторам.

От і на обласному зльоті мені дуже 
приємно й радісно бути поруч з усі
ма своїми товаришами, слухати сло
та подяки, за все нами зроблене. За 
підсумками п’ятої трудової ми посіли 
третє місце серед колективів вироб
ничих бригад. Ми впевнені в собі і в 
своїх силах: наступного року досяг
немо ще більших і значніших резуль
татів.

О. ДЯКОЗА, 
бригадир виробничої бригади Но- 
состародубської середньої шко
ли Петрівського району.

РАННЯ СИВИНА

Ця розповідь при

подр о б и ц і подвигу

М. С. Маляренка,

шого земляка, комуніс

та, хороброї і водночас

надто скромної

П ОГО військова 
почалася пер 

на 
на 
добре було чутно, як ____
ний фашистський чобіт сту
пав по Європі. До Москви 
ворог дійшов, та його було 
зім'ято ,й відкинуто. Саме на 
цій ділянці фронту й воював 
Михайло .Софронович, брав 
участь у багатьох бойових 
операціях. Зовні спокійний, 
а в бою — 
винахідливий, 
короткі 
ри...

На 1 
війська 
фронту ,, ___________
рега річки Бялої. Після арт
підготовки війська 38-ї ар
мії перейшли в рішучий на
ступ. На одному з напрямів 
наступу на польське місто 
Бельско частинам 81-ї стрі
лецької дивізії дуже дошку
ляли два доти противника, 
котрі вели інтенсивний во
гонь по наступаючих. Вибір 
командира впав на досвід
чених розвідників М. Маля
ренка і Л. Глибіна.

Маляренко поповз пер
шим. Уміло використовую
чи нерівну місцевість, про
брався близько до першого 
доту. За ним — Глибін. За 
невеликим пагорком порів
нялися, приготували граид- 
іи. Маляренко лежав на 
землі, що вже дихала вес
ною. Розім’яв пальцями чор
нозем, і здалося розвіднико
ві, наче повіяло теплом рід
ної землі, батьківським сві
жозораним городом...

Підвівся, напружився — 
вперед! На сильно укріпле
ний ворожий дот полетіли 
гранати розвідників. Тепер 
вони не чули стрілянини 
гітлерівців, їх криків. Увір
валися в дот. Раптом заго
ворили ку іемети другого 
доту. Помітивши сміливі дії 
двох радянських воїнів, нім
ці намагалися скосити їх 
своїм вогнем. Упав смер
тельно поранений у голову 
Глибін.

— Ну, а мене 
стати, — майже 
Маляренко. Він 
йому назустріч

група ворожих автоматни
ків.

— Живцем 
ти? Зараз і 
ного.

Фашисти 
Заговорила 
артилерія. .І 
го 
ки противника 
назад. Осколком 
Маляренка. Та 
вець викликав ______  „„
себе, Зибух, іще один. Над 
траншеєю вирссла фігура 
розвідника. Закривавлений, 
грізний, він увірвався в 
другий дот і наказав пере
ляканим і приголомшеним 
гітлерівцям скласти зброю. 
Рядовий Маляренко привів 
чотирьох полонених на 
пункт командуючого армією 
і тихим, трохи хриплуватим 
голосом доповів: «Завдання, 
виконано».

Шлях для наступу нашій 
піхоті було віднрито. 38 а 
армія продовжувала вести 
бої за розширення плац
дарму на західному березі 
Бялої, 12 лютого радянські 
війська вибили противника 
З міста Бельсно.

За цей подвиг М. С. Маля
ренко удостоєний високого 
звання Героя Радянського 
Союзу. Поруч Золотої зірки 
та ордена Леніна на грудях 
нашого земляка красуються 
орден .Червоного Прапора, 
кілька медалей.
1» ОЛИ дозволяє здоров’я, 

Михайло Софронович 
приїздить відвідати рідні 
краї. По війні в Сочі працю
вав у системі зв’язку. Має 
урядові нагороди за працю.

— Коли приїду — бачу, 
як змінюється, як стає де
далі нраицою Знам’янка. І! 
від цього радію, цим горд
жусь. Зустрінуся зі своєю 
молодістю і додому повер
таю бадьорим, схвильова
ним. Так і хотілося жити, 
таке життя я й захищав у ті 
грізні воєнні роки...

О. РЯБО11ІАПКА, 
краєзнавець.

м, Знам’янка,

першо- 
автомаггни- 
повернулн 
поранило 

наш сміли- 
вогонь на

ПАРТІЇ
сс-ціал-демократичну програму, 
створювати революційні

___ :____ :г □

жуазно-демократичної 
люції вождь партії

_гЛОД9ЖНОГО руху

молоді добре підготовлений 
резерз партії.

Виступаючи на з їзді під час 
обговорення 
Ленін зажадав, 
органі зоауючись, 
до наших комітетів, 
закликав 
дівчат від фальшивих 
які зідзолікають 
люційної боротьби.

Резолюція II з’їзду РСДРП 
«Про ставлення до молоді, що 
вчиться» була прийнята в ле
нінській редакції. В ній указу
вались головні, принципові на
прями в діяльності партії се
ред молоді: виховання органі
зованості, формування соці
алістичного світогляду, забез
печення тісного зв’язку МОЛО
ДІЖНИХ організацій з партією, 
необхідність партійного керів- 

•а<ЬіцТаз ними.
В. І. Ленін у статті «Завдання 

революційної молоді», написа
ній після II з’їзду партії, за
кликав пропагувати серед ро* 
вопюційно настроєних учнів, 
с<уденгіз І МОЛОДИХ робІТНИКІЗ

резолюції, В. 1. 
щоб молодь, 

зверталася 
а партію 

застерігати юнаків і 
друзів, 

їх від рево-

і моло
діжні організації. В ході бур- 

реьо- 
___ _ _ . _ вчиз: 
«Ширше і сміливіше, сміливіше 
і ширше, ще раз ширше і ще 
раз сміливіше вербувати ме- 
модь, не боячись її». Він казав: 
«Час воєнний. Молодь вирі
шить результат усієї боротьби, і 
студентська і ще більше робіт
нича молодь».

Виконуючи наказ вождя ре
волюції, більшовики широко 
залучали молодь до револю
ційної " , *
всеросі йського

ї боротьби. Так, під час 
жовтневого

страйку 1905 року в м. Єлиса- 
аетграді виступили 
майже всіх великих 
ємств, у тому числі значна час
тина молоді. Залишивши робо
ту, вони вимагали встановлен
ня дев ятигодинного робочого 
дня, збільшення заробітної 
плати, поліпшення умов праці. 
В першій половині 
булися також 
серед учнів старших класів чо
ловічої гімназії та реального 
училища міста, вони вимагали 
свободи совісті, друку, слова, 
зборів, недоторканності особи 
й житла, рівноправності 
перед законом, амністії

робітники 
підпри-

заробітної

жовтня віД- 
заворушення

всіх 
полі

тичних в’язнів і скликання Ус
тановчих зборів на основі за
гального, прямого і єдиного 
голосування.

В. I. Ленін радив юним бор
цям вивчати теорію К. Маркса 
і Ф. Енгельса, 
головними 
напрямами, 
тієї ідейної боротьби, 
лась між ними.

Всіляко намагалися 
ти вплив більшовиків 
годь меншовики, 
есери. Меншовики, наприклад, 
особливо активізували свою ді
яльність по ліквідації револю
ційної пролетарської партії 
після поразки грудневої о 
збройного повстання 1905 ро
ку. 8 цей час появилася брошу- 

меншовика Ю. Ларіна, а 
над со- 
партією,

знайомитися з 
соціалістичними 

усвідомити зміст 
котра ве-

ослаби- 
на мо- 

кадети і

Ра 
якій він збиткувався 
ціал-демократичною 
що в ній переважала робітнича 
молодь. Критикуючи погляди 
цього опортуніста, Володимир 
Ілліч у статті «Криза меншо
визму» навів слова Ф. Енгель
са: <.Ми партія майбутнього, а 
майбутнє належить молоді. Ми 
партія новаторів, а за новато
рами завжди охоче йде мо
лодь. Ми партія самовідданої 
боротьби зі старим гниллям, а 
на самовіддану боротьбу зав
жди першою піде молодь».

Це положення підтверджу
ється тим, що середній вік де
легаті в-більшовикіз на II з’їз
ді РСДРП становив ЗО років, в 
на V з'їзді — 27 років, що се-

ред учасникіа штурму Зимово
го палацу було багато молоді.

ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНУ 
САМОСТІЙНІСТЬ

Накреслюючи головні поло
ження політики марксистсь
кої партії у відношенні до мо
лодіжного руху, Володимир 
Ілліч показав, що революційне 
виховання молоді може най
більш успішно здійснюватись 
в організаційно самостійних 
юнацьких спілках. Це забез
печувало молодіжним органі
заціям широку свободу ініціа
тиви в розробці своєї програ
ми, форм і методів роботи.

Спираючись на досвід рево
люційної 
практику 
участь революційного юнацтва 
в загальнопролетарському ру
сі, В. і. Ленін дав чітке визна
чення марксистської точки зо
ру з такій важливій проблемі, 
як «партія і молоді.». Володи
мир Ілліч учив, що молоде по
коління може успішно брати 
участь у боротьбі пролетаріату 
за перемогу соціалістичної ре
волюції, в будівництві соціа
лізму тільки тоді, коли воно 
буде згуртоване а організації, 
керовані партійними організа
ціями. Разом з тим він вику
пив проти дріб’язкозої опіки, 
надмірного регламентування

соціал-демократії, 
роботи РСДРП та

роботи молодіжних спілок і 
відстоював їх організаційну са
мостійність,

У статті «Інтернаціонал моло
ді» (1916 р.) В. І. Ленін писав: 
«За організаційну самостій
ність спілки молоді ми повин
ні стояти безумовно... 
повної самостійності 
не зможе ні виробити

Бо без 
молодь 
з себе 

хроших соціалістів, ні підготу
ватися до того, щоб вести со
ціалізм вперед».

В. І. Ленін вважав, що ідей
но-політична . єдність спілки 
молоді з Комуністичною парті
єю при її організаційній само
стійності є основою для робо
ти по створенню спілок моло
ді. Він указував на те, що в ос
нові об’єднання молоді в ре
волюційну спілку повинна бу
ти єдність переконання і пог
лядів, упевненість у правиль
ності вибраної програми. Са
ме в таких спілках успішно 
розвивається самодіяльність та 
ініціатива молоді, формується 
почуття відповідальності і ко
лективізму, виховуються ЯКОСЇІ, 
необхідні справжнім борцям 
за соціалізм і комунізм.

А. НІЦОЙ
в. о. доцента Кіровоград
ського педінституту імені 
О. С. Пушкіна, кандидат 
історичних наук.

(Далі буде}.
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ДО ВІДОМАНАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТИ

НЕОБХІДНО ДО 1 СІЧ
НЯ 1981 РОКУ

Кіровоградський технікум 
механізації сільського 
господарства

ЗНАЙОМЕ обличчя ди
виться з поштової маз

ки — Олександр Олександ
рович Блок. Ця марка щой- 

. но вийшла на честь 100-річ- 
чя з дня народження видат
ного російського поета і по
повнила широку колекцію 
поштових мініатюр, при
свячених знаменитим д'я-

публіки, мініатюри, ЕИПу- 
щєні до 1940 року в Латвії, 
Литві те Естонії, що вихо
дили у зв’язну з ювілейними 
датами великих 
нів у багатьох 
країнах. Усього 
но за п’ятдесят.

Ось тільки, щоб зібрати 
всю цю колекцію повністю,

ПИСЬМЄННИ- 
зарубіжних 
їх — дале-

U.S?': р@ТИ
■

жємо
скульптура Е. Маяковського.

Поповнювати колекцію, і 
часом досить несподівано, 
допомагає знайомство з 
біографіями людей, котоі 
прославились аж ніяк не на 
літературному поприщі. Таї', 
поетом був сподвижник 
Омеляна Пугачова, націо
нальний герой башкирсько
го народу СалаЕвт Юлаєв. 
Актиено пробували сили е 
літературній роботі перша 
жінка — члєн-кореспондент 
Петербурзької Академії 
наун математик С. Ковалес- 
сьна, еідсмий художник 
П. Федотов. Геолог акаде
мік В. Обручов 
його портретом 
серії «Дійсні

{Пісня з кінофільму «Нескоре
ний «Спартак»J

великих
S№3>

письменників
мем вітчизняної літератури.

У цій колекції вже є од
на блоківська марка, що 
вийшла ще 1952 року. А 
взагалі літературна тема в 
радянській філателії відкри
лася з вересня 1925 року, 
коли до 200-річчя Академії 
наук СРС₽ видали дві мар
ки, де на фені будинку 
АкаделиТ е Ленінграді зо- 
бр ажено портрет /А. Ломо
носове. А ось перший ви
пуск, спеціально присвяче
ний письменникові, нале
жить до 1932 реку. Тоді від- 

і значилося сорок років літе
ратурної діяльності М. Горь
кого, і художник Волков 
узяв за основу марки відо
му фотографію, зроблену 
при урочистій зустрічі Олек
сія Максимовича, котрий по
вертався з Італії, на Біло
руському вокзалі столиці 
14 травня 1931 року.

і Тепер у літературній ко
лекції марок СРСР є випус
ки, приссячені більш як 140 
письменникам нашої Баїь- 

, иівщини, представникам усіх 
наивоиельних літератур. Сю
ди ж із повним правом на
лежать деякі видання Укра
їни— періоду громадянсь
кої війни і оадянської рес-

треба добре знати не лише 
літературу, а й історію, жи
вопис. архітектуру, інші га
лузі знань, які начебто не 
мають прямого відношення 
до письменництва. Річ у 
тім,- що марки бувають 
«із секретом».

1925 року минуло сто ро
ків з дня повстання дека
бристів. У ювілейній серії £ 
мініатюри «Декабристи в 
Чиїі» — за ескізом худож
ника Моравова. Ця /мініатю
ра появиться у вашій колек
ції, тільки якщо ЕИ знаєте 
історію створення ескізе. 
Адже на самій марці важно 
розгледіти в одній із фі
гур — друга Пушкіна, псєга 
В. Кюхєльбеккера.

Або інший приклад. Се
ред проектів висотних бу
динків нової /Лсскеи на ве
ликій серії 1937 року є по
чатковий проент театру на 
площі Маяковського, ство
рений архітектором Щу- 
ссвим. Е остаточному виг- 

ЯДІ ЙОГО втілено Е будин
ку, де розташований кон
цертний зал імені Чайксвсь- 
кого. Так ось, на марці баш
ту споруди вінчає величезна 
скульптура. Звернувшись до 
тгорчості Щуссве, ми мо-

(марка з 
вийшла в 

члени АН
СРСР» 1963 року) — автор
популярних науковс-фантас- 
тичних романів «Плутонія» 
і «Земля СанникоЕа». Біблі
ографічною рідкістю, але 
при цьому літературним 
фактом, стала фантастич
на повість «Поза Землею», 
яку написав К. Ціслксвсь- 
кий.

Серед випусків радянсь
кої пошти — марки з порт
ретами льотчика М. Еодо- 
п’яноеє. одного з перших 
Героїв Радянського Союзу, 
що брав участь у рятуванні 
челюснінців; капітана криго
ламного пароплава «Георгій 
Сєдов», який здійснив у 
1937—1940 роках полярний 
дрейф, К. Бадигіна; коман
дирів великих партизанських 
з’єднань у роки Великої 
Вітчизняної війни П. Еерши- 
гори і Д. Л<едвєдєва. Всі во
ни згодом стали авторами 
цікавих художніх творів.

А ось і ще один портрет. 
Та який! У спогадах про ху
дожника Рєпіна ми часто на
трапляємо на указання, що 
колоритний козак на карти
ні «Запорожці пишуть листа 
турецькому султанові» — 
ніхто ІНШИЙ, ЯК «ДЯДЯ ГІЛЯЙ» 
— співець 
рОБСЬНИЙ. 
репродуковано 
кольоровій марці 1969 року. 
І, коли знаєш, Гіляровського 
знайдеш на ній легко.

Так що портретна галерея 
літераторів зростає не тіль
ки за рахунок нових надход
жень. Нове можна знайти > в 
давно, здавалося б відомо
му. Коли як слід пошукати.

с. лутовкін. 
ІТАРС1-

І, 31 TV .................

Москви В. Гіг-я- 
Картину добре 

на багато-

«Молодой иоммуиаэ» — 
Орган Кировоградское о 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском пльше_____
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Запрошуємо . випускників 
минулих років на святкуван
ня цієї дати.

ВІДЗНАЧАТИМЕ СВОЄ

50-РІЧЧЯ

Прохання також надсила
ти документи, фотографії, 
повідомити, де і на якій по
саді ви працюєте, які масте 
нагороди.

Адреса технікуму: 316028, 
м. Кіровоград, вул. Водне
ва, її.

Дирекція.

З 1 січня 1981 року вво
диться повнії єдиний поря
док продажу палива насе
ленню Української РСР.

Для своєчасного одержан
ня документів на придбан
ня налива всім, хто одержу
вав його на паливних скла
дах «Облиаллва»

<•

~С Є<А HAlstJA

Адміністрація.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

КІрСБСГрВДСЬНИЙ ЗйБСД 
тракторних г ід peer регатів 
на базі технічного училища 
Н» 6

з числа юнакІЕ, звільне
них із пас Радянської Ар
мії, для кавчання на спеці
альності:

ОГОЛОШУЄ 
ДОДАТКОВИЙ 
нЛеір учнів

Споев В. Петрочєнкової.

Музика І. Псляруша.

Червона земля — тс від нашої крові. 
У вічність плкзе непрожите життя.
Н&пої/ас пам'яттю роси ранкОЕЇ, 
Легендою ввійдем в твоє майбуття.

ПРИСПІВ:

Ти пам’ятаєш той жорстокий час, 
Щ,о нас лишив назаєжди молодими. 
Ти пзм’ятасш, земле, скільки нас 
Лягли е могили мертвими й живими.

Червона земля, пам’ятаєш ти, рідна, 
Криваві зірки, що фашист вирізав 
На нашому тілі! Палала Вітчизна 
На фоні рсжеес-кривапих заграв.

ПРИСПІВ.

Червона земля, ти здригалась від бог.ю, 
. Приймать не хотіла у себе живих

Дочок і синів, що закрили собою 
Тебе, рідна земле. Ти житимеш в них.

ПРИСПІВ.

316050 МСП

м. Кіровоград,

вуп Луначарськото, 36.

ТЕЛЕФОНИ; відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний сенретар відділ учнів- 
ськсі молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського НІИТТЛ ВІДДІЛ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2 45 35; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна редакція — 3 03 53

Зам № 622.

з’явитися в сільради, же
ни, домоуправління, квар
тальні комітети для зане
сения у списки іі одержання 
нрикріилювальннх талонів.

Сім'ям, у складі яких є ро
бітники, що одержують па
ливо по колдоговорах, лрик- 
ріплювалшіі талони не вида
ватимуться.

ВІДПУСК ПАЛИВА ЗА 
ПАЛИВНИМИ КНИЖКА
МИ З 1 СІЧНЯ 1981 РОКУ 
припиняється.

Адмінієтрація 
«Облпалива».

Зам. 423.

токар по металу, слюсар- 
рємонтник, слюсар-інстру- 
ментальник, слюсар механо
складальних робіт, фрезе
рувальник, електромонтер, 
електрозварник.

Строк навчання — 7,5 мі
сяця, з них 4 місяці — прак
тичні заняття.

Початок занять — у міру 
комплектування груп.

Учнів забезпечують гур
тожитком, вони одержують 
стипендію — 77 крб. на мі
сяць, а також третину за
роблених під час виробни
чої практики грошей.

Заяви подавати у відділ 
кадрів заводу на адресу: 
рул. Жданова, 5, або в тех
нічне училище Не б (вул. 
Декабристів, 26).

Друкарня Імені Г. М Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

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

Тнряж R4000.
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