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Трудящі ■ Радянського Союзу!
Ознаменуємо одинадцяту п’я
тирічку ударною ініціативною
працею на благо Батьківщини!
Рішення XXVI з’їзду КПРС—
виконаємо!
Усе для блага людини, усе
в ім’я людини!
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З величезним політичним
і трудовим
піднесенням,
як конкретну програму дій,
сприйняли
комсомольці,
юнаки і дівчата радянської
України історичні рішення
XXVI з'їзду КПРС, поло
ження І ЕИСНОЕКИ ДОПОВІДІ
«Звіт Центрального Коміте
ту КПРС XXVI з’їздові Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу і чергові зав
дання партії в галузі внут
рішньої і зовнішньої політи
ки», з якою виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС
товариш Леонід Ілліч Бреж
нєв.
У цьому видатному докуИИИЧНВШве ШВОЯіаК ■

менті творчого марксизмуленінізму дано всебічний
науковий аналіз міжнарод
ної обстановки і внутріш
нього життя країни, з ви
нятковою
глибиною роз
крито багатогранну діяль
ність ЦК КПРС, всієї партії і
народу по зміцненню еко
номічної та оборонної мо
гутності нашої Батьківщини,
підвищенню добробуту ра
дянських людей, збережен
ню і зміцненню миру.
Пленум ЦК ЛКСМ Украї
ни цілком і повністю схва
лює рішення
XXVI з’їзду
КПРС, приймає їх
до неу
хильного керівництва і ви

конання. Від імені
комсолгольців і молоді республі
ки пленум висловлює повну
підтримку
внутрішньої і
зовнішньої політики рідної
Комуністичної
партії,
її
Центрального Комітету, Політбюро ЦК на чолі з видат
ним політичним і держав
ним діячем сучасності, ве
ликим другом і мудрим на
ставником молоді
Леоні
дом Іллічем Брежнєвим.
Висока і Еим.сглива оцін
ка діяльності ко/лсомолу,
яка прозвучала
на XXVI
з’їзді КПРС, постійна турбо
та партії про молоде поко
ління є могутнім стимулом

для більш активної і свідо
мої участі юнаків і дівчат у
будівництві
комунізму.
Комсомольські організації
вважають своїм найпершим
обов’язком
примножити
вклад молоді республіки у
здійснення
загальнодер
жавних завдань, активне бо
планів
ротися за виконання
і
- економічного
соціально
розвитку Української РСР,
XXVI з’їздом
намічених
Компартії України, рішеннями зборі>ів активу республі камської партійної організації, березневого (198і
року) Пленуму ЦК Компар
тії України.

Наша відповідь
За підсумками минулого
року наша тракторна брига
да виборола першість у со
ціалістичному змаганні се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів області.
Не знижуємо взятих темпів
і нині. Як і зобов’язувались,
усю техніку ми відремонту
вали до
початку роботи
XXVI з’їзду партії. Перши
ми в господарстві посіяли
ранні ярі. Тепер
колектив
тракторної сіє цукрові бу
ряки, готує грунт під куку
рудзу й соняшник.
Весняну кампанію спілча
ни проводять
під девізом
«Працювати швидко, якіс
но, економно!» Всі без ви
нятку перевиконують нор
ми виробітку.
Наполегливо готувалися
ми до сьогоднішнього свя
та праці. Воно відрізняти
меться від
комуністичних
суботників попередніх ро
ків. Тим, що в цей день усі
37 тракторів нашої бригади
працюватимуть
на зеко
номленому
пальному (па
м’ятаєте наш девіз?) Зароб
лені гроші, як і раніше, всі
68 моїх товаришів пере
рахують до фонду п’ятиріч
ки.
В ДЕМЧЕНКО,
групкомсорг
комсо
мольсько - молодіжної
тракторної
бригади
N2 2 колгоспу «Перше
травня».

Маловисків^ький район.

Працюй, колектив!
Члени

КОМСОМОЛЬСЬКО-

колектиау
колгоспу імені Комінтерну,
де групкомсоргом Микола
Таранець сьогодні дружно
вийшли на роботу. Вони да
ли слово 18 квітня змінні
МОЛОДІЖНОЮ

Найважливіше
завдання
комітетів ЛКСМУ, всіх ком
піонерських
сомольських,
працівників Л активістів —
глибоке вивзабезпечити
чення всіма юнаками і дів
чатами положень і виснов
ків доповіді товариша Л. ’.
Брежнєва, інших документів
XXVI з’їзду КПРС, рішень
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни.
З цією ллетою
повніше
використовувати
найбільш
ефективні ферми пропаган
дистської агітаційно-масової
і культурно-освітньої робо
ти, регулярно проводити
зустрічі молоді з делегага-

ми з’їздів, ЄДИНІ ПОЛІТДНЇд
організовувати агітпоходи,
Еистаеки й огляди наочної
агітації.
Комсомольській
пресі,
молодіжним редакціям ра
діо і телебачення республі
ки широко .роз’яснювати і
ціг.естрямовано пропагувати
рішення з’їзду, підвищува
ти ідейний рівень І ДІЄВІСТЬ
виступів, сміливіше зверта
тись до злободенних тем,
які хвилюють юнаків і дів
чат, бути
організаторами
ударних
ко/лсомольських
справ.

норми виробітку перевико
нати на 20—ЗО процентів.
Більшість молодих тракто
ристів сьогодні сіє цукрові
буряки.
А водії автомашин Вале
рій Гончаренко, Олег Різниченко і Дмитро Гараба
виїхали у свої рейси на зе
кономленому пальному.
Учні місцевої
школи і
комсомольці зайняті в неви
робничій сфері, — на цент
ральній садибі господар
ства, де закладається парк.

зовнішнім виглядом, інтер’є
ром. У день суботиика всі
культпрацівники
колгоспу
імені Щорса по-святковому
приберуть свої клуби. Катсрішівський Будинок куль
тури ми впорядковуємо вже
кілька днів,
бо незабаром
тут відбудеться велике свя
то: нашому
колгоспові зц
значні успіхи в соціалістич
ному змаганні працівників
сільського
господарства в
минулій п’ятирічці вручати
муть високу нагороду Бать
ківщини —орден Трудового
Червового Прапора. Ця на
города
зобов’язує і нас,
культармійців,
працювати
ще краще.

А. ГОЛОБОРОДЬКО.

Добре попрацюємо,
щоб добре
відпочити

(Закінчення на 2-м crop.),

С. КОЖУХАР,
директор Катер-инівсьйого Будинку культури.
В КОЖУХАР,
художній нерівний«

Зробити Будинок культу
ри чудовим
місцем відпо
Долинський район.
чинку, другим
домом для
молоді, для всіх односель
ців — такс завдання став
лять перед собою культпра
цівники нашого села.
Воші возерлуться у свої
Ми в Катсрипівку при далекі країни — Гвінею,
їхали працювати три роки Ефіопію, на Кубу, в Лаос.
тому. Люблять тут колгоп- Збагачені знаннями, досві
пики пісню,
молодь охоче дом, окрилені міцною друж
записується до гуртків ху бою з радянською молоддю,
дожньої
самодіяльвост і.
тут, біля їхньої альмаНині \ нас активно працю чатері, виростатимуть ши
ють драмгурток, хор, жіно роколисті клени, цвістимуть
чні; вокальний та вокально- каштани. На їхній алеї
інструментальний ансамблі. Дружби, яку студентл-іноКолективи — неодноразові -земні посадять сьогодні, в
учасники обласних конкур день Всесоюзного комуніс
сів. Наш Будинок культури тичного суботішка, разом з
— базовий. Добре працю українськими ровесниками.
ють клуби в селах Марфів- Вони заготовили
вже І 50
ці, Згоді, Братському Поса саджанців,
розбили місце
ді (в Марфівці,
приміром, майбутньої алеї. Понад сто
створено хороший духовий студентів — посланців з різ
оркестр). Тут
культурно них країн світу — працюва
відпочиває молодь, регуляр тимуть сьогодні
на своїй
но йдуть фільми для дітей і алеї Дружби.
дорослих.
В. НАУМОВ,
Щоб односельці не обміша
секретар комітету ком
ли культурного закладу, він
сомолу КІСМу.
повинен
приваблювати і
м. Кіровоград.

Алея дружби?

„МОЛОДХІ
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(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.)

учених і спеціалістів, раціо
налізаторів і винахідників
у всесоюзному
до участі
науково-1 ехніччої
огляді
творчості молоді, розроб
ки і реалізації
цільових
програм, до створення
і
впровадження нових техно
логій і техніки, механізації
і автоматизації виробницт
ва, скорочення ручної пра
ці. Оголосити шефство над
розробленням
і впровадженням засобіг малої меканізації в усіх галузях народ
ного господарства респуб
ліки.
Пленум ЦК ЛКСМУ вва
жає одним з найважливішихзавдань
комсомольських
організацій
ч одинадцятій
гі ятирічці
— забезпечити
активну участь комсомоль
ців : молоді у здійсненні
продовольчої програми.
Комітетам комсомолу ак
тивніше залучати молодих
трудівників до боротьби за
збільшення
виробництва
продуктів
землеробства,
підвищення
врожайності
зернових і технічних кул»тур, оволодіння
досвідом
майстрів високих урожаїв.
Взажати ударними ділами
республіканської
комсо
мольської організаінї:
— Впровадження
■ ндустріальної технології вирощуаання кукурудзи на-400
тисячах гектарів;
— Одержання
комсо
мольсько-молодіжними ко
лективами 400—500 центне
рів цукрових буряків з гек
тара.

мсльського
прожектора»
виховувати у юнаків і дів
Комітетам комсомолу почат почуття дбайливого гос
сияиги
Ідейно-політичне,
подаря своєї країни, боро
трудове і моральне
вихо
тися за ощадливе викори
вання молоді,
формувати
стання палива, металу, елек
людей політично активних,
троенергії,
забезпечення
які знають, справу, люблять
схоронності техніки й устат
працю і вміють працювати,
кування, засти рішучу бо
завжди готові
до захисту
ротьбу з проявами безгос
Батьківщини, завоювань со
подарності і марнотрагсіва.
ціалізму.
Посилити індивідуальну ро
Пленум ЦК ЛКСМУ закли
боту з тими, хто не досит»
кає всіх комсомольців і модобре працює, вчиться, по
лодь
patn'/бліки активно
рушує трудову дисципліну.
включитись у масовий рух
Пленум підкреслює необ
«Одинадцятім п’ятирічці хідність значно поліпшити
ударну працю, знання, іні
г.олітикозихозну роботу з
ціативу і тзорчісіь моло
мслоддю, вести її з урахузапитіз і
дих», у соціалістичне зма
ьанням сучасних
гання, спрямоване на інтен
потреб, зрослого освітньосифікацію суспільного ви
різня, з
ю і культурного
робництва і підвищення йо
зв’язку
з
нерозривному
го ефективності,
приско
життям, конкретно і ділови
рення
науково-технічного
то, жзаво й цікаво, забезпе
прогресу, всемірну еконо
чуючи на ділі
безперерв
мію всіх видів ресурсіь, по
ність процесу виховання в
ліпшення якості всієї робо
трудових і навчальних ко
ти.
лективах, за місцем прожи
Широко підтримати пат
вання і відпочинку молоді.
ріотичну ініціативу передо
Добиватися,
щоб звер
виків і новаторів виробниц
тання до марксистсько-ле
тва — делегатів XXVI з їзду
нінського ідейного
багат
КПРС і XXVI з’їзду Компар
ства, матеріалів ХХУі з їзду
тії України,
які закликали
КПРС, праць Л. І. Брежнєва,
розгорнути масове соціаліс
інших керівників
партії і
тична змагання під девізом
держави стало
глибокою
«План першого року п'яти
потребою
внутрішньою
річки — до 64-річчя Вели
кожної молодої людини, а
кого Жовтня, завдання п'я
- твердим
набуті знання
тирічки — до 115-ї річниці
переконанням,
активною
з дня народження В. І. Ле
життєвою позицією, яка ви
ніна».
значає її діла і вчинки.
Забезпечити
активну
У кожній комсомольській
участь комсомольців і мо
організації створювати об
лоді у всесоюзному Ленін
становку творчого пошуку,
заліку
«Г-ішення
Розвивати рух
«Тварин ському
трудової змагальності і тосправа XXVI з’їзду КПРС — у жит
.вариоької взаємодопомоги, ництво — ударна
високої відповідальності за комсомолу», дбати про ме тя!».
.доручену справу, неприми ханізацію ферми і комплек
Наполегливо прищеплю
ренності до недолікіз. Під се, зміцнення їх кваліфіко вати юнакам і дізчатам ри
вищувати роль комсомоль ваними кадрами, особливу си полум яних
патріоті з і
вихову
сько-молодіжних колективів увагу звернути на безумов інтернаціоналістів,
виконання молодими вати їх на прикладах поден
у розв'язанні зиховних і ви не
тваринниками взятих соціа ну старших поколінь, вете
робничих завдань.
Підвищувати
дієвість лістичних зобов’язань, під ранів війни і праці, героїз
належною наших днів. Активно залуча
.шефства над спорудженням кріплюючи їх
найважливіших народногос організаторською і політич ти молодь до участі у все
подарських об’єктів, даль ною роботою, забезпечен союзному поході по місцях
бойової і
шим розвитком вугільної ням необхідних виробничих революційної,
промисловості
і
атомної і культурно-побутових умов. трудової слави радянсько
енергетики республіки. До Широко залучати юнакіз і го народу, духовно і фізич
биватися, щоб за організа дізчат до створення міц но готувати молодих людей
цією справи, умовами праці ної кормової бази, вирощу до самовідданої праці і за
та побуту молоді, за поста- вання кролів, худоби і пти хисту соціалістичної вітчиз
у Збройних
нозкою
виховної роботи ці, розвитку особистих під ни до служби
Силах
СРСР. Зміцнювати
ударні комсомольські будз- собних господарств.
зч стали зразковими.
Комітетам
комсомолу, зв'язки з комсомольськими
Ширше залучати молодих шіабам і постам «Комсо- організаціями
Радянської

Армії і Військозо-МорськоГо Флоту. Забезпечити ши
року участь дітей і підліпив,
юнакіз і дізчат у регуляр
них заняттях фізкультурою
і спорюм, складанні норм
комплексу ГПО.
формувати у кожної мо
лодої
людини розуміння
громадського
обоз язку,
єдності прав
і обов’язків,
честі, совісті, гідності гро
мадянина
СРСР, відпові
дальності за свої вчинки. У
кожній комсомольській сріанізації створити обстанов
ку високої взаємної вимог
ливості, рішуче боротися з
будь-якими
порушеннями
трудової • громадської дис
ципліни, проявами
спожи
вацької, міщанської психо
логії, пияцтвом та іншими
відступами від норм соці
алістичного співжиття.
і іідаищити
дієвість мо
рального вихозання, доби
тися, щоб кожна
комсо
мольська організація була
застрільником змістовного
дозвілля молоді,
активно
впливала на ефективне ви
користання культурно-освіт
ніх закладів
і спортивних
споруд.
Пленум ЦК ЛКСМУ вва
жає конкретною, бойовою
справою
комсомольських
організацій
республіки
участь у здійсненні програ
ми
соціально-культурного
будівництва на селі, ство
рення в районних центрах
культурних комплексів. До
битися щоб у кожному сіль
ському будинку культури
був хороший колектив ху
дожньої
самодіяльності
і
оркестр.
Бюро, Секретаріатові ЦК,
обкомам ЛКСМУ
якнай
більше поширити досвід ак
тивної участі комсомольців
і молоді Дніпропетровської
області в розв’язанні
цих
завдань.
Ширше використовувати в
естетичному вихованні кра
щі твори літератури і мис
тецтва, підвищувати
роль
молодої творчої інтеліген
ції, активно вилизати на її
ідейно-художнє становлен
ня.
Підвищити роль КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій у по
ліпшенні загальноосвітньої
і професійної
підготовки
молодих людей, виховної

чатам визначити своє місце
в житті, вибрати професію,
виховувати у них прагнен
ня працювати з сфері мате
ріального виробництва.
Проявляти особливу тур
боту про
вдосконалення
нбзчапьно-зиховного
про
цесу
в професійно-техніч
них училищах,
розвивати
співдружність
колективів
базових підприємств, про
фесійно-технічних училищ і
загальноосвітніх шкіл.
Комсомольським органі
заціям
вищих . середніх
спеціальних навчальних зак
ладів підвищувати відпові
дальність кожного студента,
кожного учня зз виконання
свого громадянського обо
в'язку — успішно вчитись,
міцно оволодівати спеціаль
ністю, основами наукового
світогляду. Добиватись біль
шої ефективності науководослідної роботи студентів,
руху студентських будівель
них загонів.
Завдання,
поставлені
XX У і з'їздом КПРС перед
Ленінським
КОМСОМОЛОМ,
вимагають дальшого зміц
нення всіх ланок республі
канської
комсомольської
організації,
поліпшення
внутріспілкової роботи.
Обкомам,
міськкомам і
райкомам комсомолу зосе
редити зусилля на організа
ційно-політичному зміцнен
ні первинних комсомольсь
ких організацій. П двищувати роль і авторитет членів
ВЛКСМ у житті трудових і
навчальних
колективів, у
розв’язанні
повсякденних
завдань,
виявляти більше
ініціативи, діяти сміливіше,
боротися з формалізмом і
гіалеротзорчі'стю.
Добива
тися, щоб життя кожної
комсомольської організації
було насичене конкретними
цікавими справа* и, позна
чене високою
активністю,
вимогливістю
і принципо
вістю.

-------------------------- ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
практичної
робота, я
знсрх цього
— те, чим
хлопці самі цікавляться.
Звичайно, школа не ста
ла б такою популярною
серед молоді рансільюситсхніки, якби не створи
ли тут умов
для твор
чості, якби пропозмцічм
молодих не давали «зе-

У розмові, започаткованій на сторінках нашої га
зети кореспонденцією «Початок від крапки», дони
ні йшлося про проблеми і здобутки руху молодих
новаторі-з на великих промислових підприємствах об
ласті. Однак немало резервів раціоналізації вироб
ництва можна знсйти й на багатьох дрібніших під
приємствах, ремонтних майстернях тощо.
Цілеспрямована робота з цьому напрямі ведеться
в Олександоівській райсілагосптехніці.
Наш поза
штатнії кореспондент в Олександрівці розповідає:

7'’’ ПОЧАТКУ трохи про
специфіку. Невеликі
розміри
виробництва в
майстерні
райсільгоснЄСКНІКИ, очевидно, ПЄВИО1Э мірою
обмежують
коло пошуків молодих
новаторів. Та суть твор
чості від того не стає ін
шою. Адже нове — завк:ди нове, і здобуваєть
ся воно напруженою прз-

цею розуму і рук.
Практично кожен мо
лодим виробничник ман
сі ерні навчається в шко
лі молодих раціоналіт.іторів підприємства. По
яснюючи цей факт, керів
ник школи заслужений
раціоналізатор
Держкомсільгоснтехіїіки СРСР
І. Т. Куценко сказав;
— Найкращі агітатори

за нашу школу — ті, хго
побував хоч на кількох
заняттях.
Як правило,
потім хлопці захоплю
ються. І,
звичайно ж,
стараються
привести з
собою товариша. А ми
вже робимо гак, щоб за
няття проходили живо,
по-діловому, щоб не було скучно на них. Дає
мо все
необхідне для

лснрї вулиці». І ось Одни
лише
факт: авторам і
найвагомішого ночоег.едсння пер-иоіо року одпНПДЦЯТОІ І.’ят ир.чни, «яке
'іазиваєтьт и
«Реставра
ція ттупиці
ведучої гі
рочки
вала
приводі
іранспортсра
машини
ЬМ-6», виступають мо«:г.Дий токар Микола Кри
венко т досвідчені інже-

Бюро, Секретар’атозі, зід,
ділам ЦК ЛКСМУ, комна
там комсомолу наполе, ли
со оволодівати ленінським
стилем
роботи, критично
оцінювати
досягнуте, /гаерджувати творчий, неука,
ВИЙ ПІДХІД, уміння ВИДІЛИВ
голодне, принципово і наїїплегли«о боротися з недолі
ками, розвивати критику і
самокритику.
Комитетам
комсомолу
вдосконалювати контроль і
перевірку виконання, уваж
но ставитися до потреб і за
питів молодих людей, поліп
шувати роботу
з листами.
Вдосконалювати
добір і
розстановку комсомольсь
ких і піонерських
кадрів,
дбати про створення дійо
вого резерву, акт івчіше ви
сувати жіночу МОЛОДо.
Організаційно - політичні
заходи ЦК ЛКСМ України
по виконанню рішень ХХ'/І
з'їзду КПРС і XXV. з’їзду
Компартії України схвали'и.
Бюро, Секретаріатові, від
ділам ЦК ЛКСМУ забезтаЧИТИ дійовий контроль за
їх реалізацією.
Обкомам,
міськкомам,
райкомам комсомолу, пер
винним
комсомольським
організаціям,
видавництву
«Молодь», редакціям моло
діжних газет
і журналів,
ЬММТ «Супутник», керую
чись рішеннями XXVI з їзч
ду КПРС і XXVI з’їзду Кэмпартії України, VIII плену
му ЦК ВЛКСМ
розробити'
конкретні заходи, спрямо
вані на підвищення якості і
ефективності комуністично
го виховання молоді, розви
ток її трудової і громадсь
ко-політичної активності.
* *

роботи в назчальних закла
дах.
Формувати у
школярів
сумлінне ставлення до нав
чання, сприяти створенню а
навчальних колективах ат
мосфери творчої праці, ко
лективізму і взаємодопомо
ги, громадської зкіивності,
допомагати юнакам і дів

иери
М. П. Музнчеико
та І. 1. Олефірепко. Га
ка сяіедружиість
свід
чить IIро ге, що молодим
під силу вирішувані зав
дання високого ступеня
складності. До речі, річ
ний
економічний ефект
під згаданого
нововве
дення очікується в роз
мірі 2,8 тисячі карбован
ців. Баї аіо це чи мало?
Для порівняння скажемо:
за минулий рік молоді
раціоналізатори принес
ли підприємству 5 тисяч
карбованців економії.
£? В ШКОЛІ (тї тут ;ітзивають іще гурт
ком раціоналізаторів) і
свої ветерани — люди,
котрі кілька років підряд
відвідують заняття. Що
їх спонукає
до цього?
Адже вони давно всі иг
ла засвоїти
навчальну
програму. Секрет у то
му, що багато занять
тут присвячують пнгап-

Пленум ЦК ЛКСМ Украї
ни запевняє
Центральний
Комітет КПРС,
Полі .бюро
ІДК на
чолі з товаришам
Л. 1. Брежнєвим, ЦК Ком-_^
партії України, ЦК ЕЯКС/А,
ш,о комсомольці і молодь
республіки
віддадуть усі
свої сили й енергію, знання
і працю здійсненню
істе
ричних рішень XXVI з їзду
КПРС і XXVI з їзду Компар
тії України, завжди і в усьо
му додержуватись ленінсь
ких заповітів, самовіддано
боротимуться
за втілення
8 життя
величних планів
партії.

ням власної о виробн*щс-

.і

ва, тобто, по суті, разом
виявляють, де слід шука
ти резервів, намічають
напрями пошуку.
Вісім раціоналізатор
ських пропозицій подав
торік слюсар-ремонт н«ь
Юрій Трегуб, два ново
введення на його рахун
ку цього року. Власне«
Юрій і Микола Кривен
ко — лідери руху раціо
налізаторів у райсіл»гссптехніці. Вони і на
робочому місці чудово
справляються — із техні
кою ж, як то кажуть, па
«ти», — і в громадсько
му житті активні А
кони — справжні това
риші.
І це природне;
пошук не ТІЛЬКИ дисцип
лінує. недільки виробляє
ділові якості, а п зблкакує, ріднять людей.

Я

Я. ПОЛІЩУК.
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Сьогодні — прем'єра...
Прем єра нової тематич
ної сторінки «Перспектим». Редакція
адресує її
насамперед
учням ПТУ,
технікумів, училищ, сту
дентам вищих
учбових
закладів — тим юнакам і
дівчатам, у кого мрії про
самостійне життя
майже
збулися, а в
недалекій
перспективі — уже кон
кретна робота.
яПерспектиаа»
завжди
буде рада і знайомству зі
своїми
перспективними
читачами — з тими, хто
сьогодні ще
стоїть на
роздоріжжі ТИСЯЧ профе
сій.
Ми завжди з вдячністю
готові заслухати
поради
старших товаришів, чий
досвід
роботи, знання і
вміння допоможуть моло
дим утвердитися в профе
сії.
Отже, прем’єра. Але од
разу ж — незвичайна для
новонародженої сторінки.
У ці дні, коли проходить
Тиждень профтехосаіти, у
розкладі
«Перспективи»
— «День відкритих
две
рей» для учнів ПТУ і, зви
чайно ж, для тих, хто хо
че ними стати.
Ласкаво просимо!

ФОГОПОГЛЯД -

есію
25 викладачів
з вищою
освітою ведуть
спеціальні
дисципліни
в
кабінетахмайстернях, де назчаютьсн
майбутні муляри і маляри,
машиністи башгоаих кранів,
штукатури, лицювальникиплитковики, електромонтаж
ники силових та освітлюьальних мерзж, монтажники
залізобетонних
і сталевих
конструкцій.
Понад двісті
спеціалістів приходить що
року на будівельні майдан
чики тресту
«Кіровоградміськбуд» з Кіровоградсько
го МСПТУ Кі 2 імені Героя
Радянського
Союзу о. С.
Егорова. Молодих. Беручких.
Закоханих у свою робітничу
професію, гордих за неї.
На знімках; стипенді
ат Ленінського комсомолу
України Андрій ЛИСЕНКО;
в одному з навчальних ка
бінетів.

Фото І. КОРЗУНА
і Г. БАСКОГО.

АКТУАЛЬНО

ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ’*"3

ОНИ переступлять поріг прохідної як господарі.

Неодмінно

скажуть:

«Приймайте

поповнення.

Ми— твої, робітничий клас’» Але це буде потім. Ни
ні ж зони — на шляху до мети.
Як сягнути вершини професійної майстерності? Чи
готові ви до самостійного життя? Як добитися сто

процентної успішності, а відпочинок

змістовним? Х>о прийде

завтра

зробити більш

Про це йшлося на зборах комсомольського

активу

імені Жовтня,

кто-о

учасники прийняли

ДО УЧН38 8 І 10 КЛАСІВ ШКІЛ ОБЛАСТІ
Програмою
величних
звершень на благо народу
ввійшли в наше життя рі
шення ХХУ І з’їзду КПРС
і XXVI з'їзду
Компартії

України.
Глибока і всеохоплююча доповідь на
з’їзді
Генерального сек
ретаря Центрального Ко
мітету КПРС тозариша Л. і.
Брежнєва,
зелич планів,

намічених на одинадцяту
п'ятирічку,
породжують
натхнення
та енергію у
мільйонів радянських лю
дей.
Справжньою
кузнею
робітничих
кадрів, шко
лою політичного, мораль
ного
й трудового гарі/
зарекомендувала
себе

Сьогоднішня розлоаідь — про одне з найстаріших СПТУ
нашої області — Новгоооднівське, яка минулого року
■ідсвяткув їло 25-річчя свого існування.

у світлі класи ПТУ?

профтехучилищ міста Кіровограда, які відбулися не

щодавно з будинку культури

ЬОГОДНІ, коли XXVI з’їзд КПРС постазив перед наро** дом надзвичайно важливі завдання по дальшому під
несенню сільськогосподарського виробництва, особливої
актуальності набуває формування гармонійно розвину
тої особи, — продовжувача боротьби старших поколінь
аа оновлення села.
Механізатора справедливо називають центральною фі
гурою на селі. Як стати трантористом-машиністом, ком
байнером, слюсарем-ремонтнином чи механізатором на
тваринницькій фермі? Шляхів кілька.
Один із них —
вступити на навчання до сільського професійно-тахнічног.с училища.

лищ області — їхні колиш
ні
випускники
депутат
Верховно
Ради УРСР гоВасилівча
кар Людмила
Чернега, Герой Соціалісбригздир
Праці
тичної
слюсарів - складальників
Олексій Олексійович Коказалер ордена
шурко,
Леніна бригадир форму
вальників Павло Сергійо
вич Цуканоз, знатні хлібороби-механізатори Герой
Соціалістичної Праці Іван
Кирилович Гниляк і де
легат XXVI з їзду Компар
тії України Микола Оле-ксійович Ланкратоз.

Ми,
учасники
комсомольського
профтехучилищ обласною
обговорюючи і
центру,
заздансистема
професійно-тех палко схвалюючи
перед
нічної освіти. XXV! з’їзд ия, які поставили
XXVI
партії постазив перед нею профтехоезітою
з’їзд
відповідальне
завдання: з’їзд КГ.РС і XXVI
уезі«Передбачити
дальший Компартії України,
домлюємо, що успіх вико
розвиток мережі профе
нання грандіозних планів
сійно-технічних навчальних
одинадцятої
п ягирічки
закладів як найважливішо
багато з чому залежатиме
го джерела поповнення
й від нас,
молодого по
народного
господарства повнення робітничого кла
кадрами
робітників. До су. Ми юрді, що братиме
вести зипуск кваліфікова мо
участь у втіленні а
них робітників з цих нав життя планів комумістиччальних закладів за 1981 ного будівництза.
Вважаємо
своїм обо
—1986 роки до 13 мільйо
нів чоловік, збільшити ви в'язком звернутися до ви
пуск
кваліфікованих ро пускників восьмих і деся
бітників із середньою ос тих класів області із зак
вітою в !,6 раза».
ликом:
наслід/йте наш
За роки десятої п’яти приклад, вступайте на нав
річки в училищах
нашої чання до профтехучилищ.
області
підготовлено Набувши робітничих про
37883 кваліфікованих ро фесій, ви власними рука
бітників. а в одинадцяти ми роститимете хліб, бу
належить
підготувати дуватимете міста, рооигимете машини... На вас че
43950 чоловік.
Гордість
профтехучч- кає п’ятирічка!

цс — за людшіоіо-творцем.
Написала «творцем» — і
подумала про гуртки тех
нічної творчості, художньої
самодіяльності, згадала лю
бительську кіностудію та її
керівника Валерія Іванови
ча Зуділова. Здавалося б,
між духовим
оркестром,
любительською кіностудією,
трактором та агротехнікою

•До механізатора широкої
го профілю ставляться ни<
еокі вимоги. Перш за «се—
досконало володіти сноєк»
головною технікою, тракто
ром. А ще — водити ком
байн, жатку,
знати їхню
матеріальну час гину, вміло
поводитися з причіпними
механізмами...
і наші хлопці
сповнені •
оптимізму, горять бажан
ням якнайшвидше осягти
всі нремудрощі науки. Тру
дова біографій майбутніх

ПРАЦЯ, ЩО В ТВОРЧІСТЬ ПЕРЕЙШЛА
хЧн правда, що ви маеге
г.оиад 300 гектарів
орної
землі? Невже самі обробля
єте її та ще й допомагає ге
сусіднім господарствам під
час весняно-польових робіт
і жкцр? У вашому трактор
ному парку
є Т-ІЗО і К/00?.» Часто я чую від ко
лег подібні запитання. Так,
наші учні на чималій ділян
ці вн[ощуіоть різноманітні
сільськогосподарські куль
тури. Нерідко врожаї пере
вершують усі
сподівання.
А починали з чого? Кілька
стареньких ХТЗ — ото іі уся
техніка. 11а ній училися їз
дити, дослідну ділянку об
робляти...
Історію СГІТУ, його слав
ні трудові традиції добре
знає кожен учень. Першо
курсників іще до
початку
занять приводимо до аіс.о-

воі о залу. Тут воші дізна
ються про своїх попередни
ків — Миколу 1<арііснка,
Михайла Гитареика, Мико
лу Ланкратова,
І ригорін
Хильчика, які стали знатни
ми хліборобами, орденонос
цям к.
«Радянське суспільство —
це суспільство людей праці.
Партія і держава доклали і
докладають багато зусиль,
щоб зробити працю людини
не тільки більш продуктив
ною, а іі змістовною, ціка
вою, творчою», — глибокії.!
зміст закладено в цих сло
вах Генерального секретаря
П.К КПРС товариша Л. І.
Брежнєва,
сказаних
на
XXVI з’їзді нашої партії.
На мою думку, продуктив
ність праці найбільше іі за
лежить саме від
творчого
ставлення до неї. І майбуг-

вирощувашія
технічних
культур немає нічого спіль
ного. Але цс тільки на пер
ший погляд, бо залучений
до творчості сприяє ви
хованню
особи
неорди
нарної, схильної до глибо
кого мислення, чутливої до
всього нового, прогресив
ного.
Приклад творчого
ставлення до своєї справи
показують вихованцям наші
досвідчені
викладачі —
Павло Семенович Різниченко, Микола
Григорович
І Ірижіїгалшіськиіі, Євдокія
Федорівна
Губченко, Лю
бов Мпронівна
Легенька.
Вони досконало оволоділи
методом проблемного вик
ладу матеріалу, досвідом ві
домих радянських педагогів.
До послуг викладачів усі
необхідні
технічні засоби
ведення занять.

механізаторів іще не копа
лась. Але
передмову до
неї вже закінчують писати
третьокурсники.
Завтра
хлопців
чекає
земля,
справжніми
господарями
якої їм належить стати.
А
училище
готується
прийняти поповнення. ііаі ато сьогоднішніх
восьми
класників уже виявили ба
жання набувати професії у
кас. Від імені комітету ком
сомолу і иеДколсктпву звер
таюсь до тих випускників,
хто ще вагається: вступай
те на навчання в Новгородківськс СПТУ! У нас ство
рено всі умови
для того,
щоб ростити вмілих спеціа
лістів, майбутніх хлібодарів,
Я. кзпкд,
секретар комітету ком
сомолу Нозгородкізського СП7У.

А ЯК ЗІДПОЧИЗАЄТЕ ЗИ1 ш
Перехожі
зацікавлено
озиралися на яскраво при
крашені автобуси. Ось зник
уже за рогом вулиці один,
другий,
третій, а пісенне
різноголосся, віддаляючись,
усе ще бриніло.
«Скільки
їх... Наче свято», — дивува
лися.
А це й справді було свя
то. Пісні, танцю, краси
і
грації. Роз'їжджалися учас
ники заключного концерт/
обласного огляду худож
ньої
самодіяльності нав
чальних закладів профтехосвіти.

І було їх багато — майже
300 Кращих
із кращих —
тих, хто в нелегкому
кон
курсі здобув пра-зо
пред
ставляти самодіяльні колектизи СВОЇХ училищ.
Кажуть, цифри — Сухі.
Але вони — красномовні. 6
тисяч
чоловік відвідують
205 гуртків
художньої са
модіяльності
профтехучи
лищ області.
23 хоровик
колективи, стільки ж — тан
цювальник,
20
художні к

агітбригад, 17 духових ор
кестрів, 48 вокальних і зо
нально - інструментальних
ансамблів, 60 декламаторі-з.
А ще — ансамблі ложкарів,
вокалісти, бандуристи, юні
актори, циркачі... Перекон
ливо?
Як ніколи, був масовим

ни,
приємно порадували
різножанровістю, вдало ді
браним репертуаром.
Належну увагу розвиткові
художньої
самодіяльності
приділяють у кіровоградсь
ких
професійно-технічних
училищах №№ 2 і 4, олетс-андрійських
№№ 7 і З,

СВЯТО ПІСНІ
І ТАНЦЮ
нинішній
обласний огляд
тьорчих тил, присвячений
XXVI з’їздові КПРС. Йому
передували
конкурси
з
усіх 24 училищах, а також
зональні, що проводилися в
Знам’янці, Олександрії, І олозанівську, Кіровограді- З
них боали участо не тільки
учні, о й педагогії, майстри
училищ.
Конкурси засвід
чили
зрослу виконавську
майстерність аматорів сце

Ноигородківському
№ 6,
Улияноаському N2 II, Гопосанівському М? 8, технічних
училищах № 4 м. Кірово
града і № 6 м. Світловодська. Творчі колективи, що ді
ють у цих закладах,
стали
організаторами культурного
дозвілля всіх учнів, носіями
високої естетичної
культу
ри.
Український
народний,
російський, циганський, су

часний танці — парад гра
цій, ритмів, баре та костю
мів...

Назву лише кілька колек
тивів — переможців облас
ного огляду. Ца — танцю
ристи
ПТУ № 1 (керівник
6. Савченчо), вокальний ан
самбль СПТУ с. Дмитріачи
Знам’янсьиого
району
(О. Ферликозська), вокаль
но-інструментальний
ан
самбль «Молодість» (8. Саенцький). Незмінний успіх у
лауреата
республікансько
го огляду — чоловічого во
кального ансамблю
«Жай
вір» з ПІ У № 11 і лауреата
всесоюзних
фестивалів —•
жіночого народного самоді
яльного
вокально-інстру
ментального
ансамблю
«Гарний настрій» з ТУ №4.,
... Закінчився огляд. Роз’ї
хались його учасники. Щоб
нести пісню до людей, да
рувати радість
зустрічі з
прекрасним світом самоді
яльного мистецтва.

Н. БРОЯКОЗСЬКА.

18 квііоляя 1081 рожу

»Молодей комух&р“
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9 КВЕТНЯ - 9 ТРАВНЯ - ВАХТА НАМ'ЯТІЇ

Так, вони, наші
дорогі
ветерани, — перші настав
ники юнаків і дівчат. їхнє
напутнє слово на уроках
мужності, їхня ділова під
тримка молодих безпосе
редньо на робочому місиі
завжди дійові. Цс я про
таких, як Василь Васильо
вич Бабенко, голова кол
госпу «Росія». Вроки ми
нулої війни
віл був ко
мандиром взводу, його на
городили двома орденами
Червоної Зірки, орденом
Олександра Нсвського. 1
за сумлінну працю в піс
лявоєнні роки теж має ви
сокі відзнаки
— ордени
Жовтневої
Революції,
Трудового Червоного Пра
пора, два
ордени «Знак
Пошани», медаль «Вете
ран праці». Прийняв Ва
силь Васильович господар
ство у Р. ГІ. Жорнового,
теж колишнього фронто
вика.
Ці два ватажки хлібо
робів неабияку роль віді
грали в становленні харак
теру бригадирів трак гор
них бригад колгоспу, Ге
роїв Соціалістичної ІІраці
В. С. Андріяша та М. М.
Цертія, котрим дав путів

"

ЗАВЖДИ В СТРОЮ

ЕФІРУ

У
„а цей лист ми попросили
відповісти старшого інспек
фора управління внутрішніх
справ облвиконкому стар
шого лейтенанта
міліції
В. В. Шевченка.
— Це дуже добре, Петре,
що ти захоплюєшся радіо
технікою. Залучай до цієї
справи своїх однокласників.
Запропонуйте, снажімо вчи
телеві фізики створити о
школі гурток радіолюбите
лів.
У нільнох словах я хочу
розповісти тобі і твоїм ро
весникам про те, як розви
вається
радіолюбительство
в нашій країні і яка бороть
ба ведеться з пгрушникамм
ефіру.
Початок розвиткові радіо
аматорства у нашій країні
було покладено у 1924 році.
Нині радіотехніка широко
застосовується в народному
і ссподарстві. Радіоприймачі
стали невід'ємною частиною
нашого побуту. Число гро
мадян, котрі захоплюються
радіо, щороку зростає.
Радянська держава постій
но сприяє розвиткові радіо-

«ДОРОГА РЕДАКЦІЄ!

Я навчаюся у восьмому класі. Люблю радіотехніку,
передплачую спеціальну
періодику, пробую сам кон
струювати радіоприймачі.
Цс — моє захоплення. Без
нього п себе не уявляю в майбутньому. Але знаю, що є
н інші «радіоаматори». Іноді доводиться чути в навуш
никах різні шлягерні пісеньни. які лише
засмічують і
тая тісний ефір. Чому з цими радіолюбителями не ве
деться боротьба?

Петро С.

НоЕоархані ельський район».
любительства. ДТСААФ мас час онремі юнани
викори
розгалужену мережу радіо стовують свої знання з ра
клубів, де молодь оволодіває діотехніки для ведення нетеоретичними і практичними дозволєних радіопередач, які
знаннями та навиками робо мають антигромадський ха
ти на радіостанції.
Значна рактер і заважають
нор
увага радіоаматорству при мальній роботі радіомовлен
діляється на технічних стан ня. Кожна навести прикла
ціях, у гуртках і товарист ди, ноли жителі
нашої об
вах винахідників. З цією ні ласті, використовуючи пере
метою п технічних;
журна давачі,
виходять б ефір.
лах публікуються досягнен Гак, М. О. Ткаченко із села
ня науки
і радіотехніки, Бірок Олександрійського ра
практичні поради щодо кон йону без дозволу державної
струювання і моделюванн і інспекції електрозв’язку ви
радіоприладів.
готовив передавач і вів не
радіопередачі, що
Усе це допомагає готувати легальні
молодь до активної трудової прослухувались у багатьох
діяльності, до служби с ла областях України. Дибитися
вах Радянської Армії. Еодно- телепередачі жителям міста

ВИІ НАМ ПИСАЛИ
Новоукраїнки заважали Е. Я.
Макснмець, О. І. Хорунжий,
В. І. Теток. Порушників ефі
ру притягнуто
до відпові
дальності.
Указом Президії
Верхов
ної Ради УРСР від 22 квітня
1960 року встаноелено, що
за виготовлення
і викори
стання радіопс-редавольних
установок без
наложного
дозволу, а також за корнсстуеання ними з порушен
ням правил, яні регулюють
радіозв’язок, порушники під
лягають заходам громадсь
кого впливу
або ж адміні
стративним
заходам — їх
оштрафовують до 20 карбо
ванців з вилученням
усієї
радіоапаратури. За ці ж дії,
вчинені повторно, порушни
ків
оштрафовують до 50
карбованців.
Громадську й адміністра
тивну відповідальність за дії
неповнолітніх дітей несуть
їхні батьки.
За ведення непристойних
радіопередач,
пні виража
ють неповагу до суспільст
ва, порушників притягають
до кримінальної відповідаль
ності відповідно до чинного
законодавства, як
за хулі
ганство.

ку на колгоспну ниву рай
ком комсомолу.
Чотири невтомних тру
дівники. Скільки ночей во
ни недоспали, щоб міцні
ло господарство, щоб ра
зом з усіма колгоспниками
внести і свій вклад у мо
гутність вашої Батьківщи
ни!
1 ось тепер вони зно
ву па вахті,
зустрічають
світапки в полі. Запитай
те Василя
Васильовича,
па кого рівняються моло
ді. Вій назве
передусім
імена
ветеранів
війни
О. Коваленка
та В. Талмазана.
Ці механізатори
вже більше тридцяти ро
ків
борються за високі
врожаї, стали фахівцями
широкого профілю. У них
немає веревочнику:
там,
де засів треба зробити за
три зміни, вони справля
ються за дві.
Зустрічається в ці дві
із школярами заслужений
агроном України
А. ГІ.
Майдавпик. І перше сло
во його до молодих — про
те, як
плекати пшенич
ний колос, як прикраша
ти землю. Бо це, на думку
його, фронтовика, — най
вища місія людини.

— У пас вині
немає
жодного
члена ВЛКСМ,
який би працював посеред
ньо — підкреслює секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу «Росія»
Ніна Ожога. — В
строю
ветерани. То як же відста
вати від них молодим! Па
цс вони просто не мають
права.
Разом
з
колишнім
фронтовиком юнаки і дів
чата дбають сьогодні про
тс, щоб усюди було впо
рядковано місця, де похо
вано вої і й в - в 11 з в о л 11 те л і з.
Відчутна їхня
турбота і
яро благополуччя солдат
ських удів, усіх сімей, які
не дочекалися з війни рід
ної ЛЮДНІШ.

В. ЮРЧЕНКО,
відповідальний секре
тар
Новоукраїксьної
організації Товариства
схорони пам'яток іс
терії та культури.
На знімку: Герой Со
ціалістичної Праці В. С.
АНДРіЯШ
розмовляє
з
червоними
слідопитами
Новсукраїнсьної
восьми
річної школи N 1. Тема бе
сіди: «І Б труді,
І в бою
знайди славу свою».
Фото Б. ЕРАДІЯ.

зайняті іі молоді артисти
недавні
випускники теат
ральних училищ
країни«
'Гак, для Лілії Шахової ви,
* ніипія гастрольна поїздкц
— це серйозна проба твор
чих сил. Дівчинка Даша, кот
ра шукає за наказом мачу^
хп в зимовому лісі черво
вих ягід клюкви. — це од
на з перших її самостійних
і, скажемо. досить вдалих
ролей. Добре
зіграли свої
ролі й Ірина Закрепа
(діі£
чпвка Наша), Олександр СО-:
мойлеико (Дід Мороз, Ста-;
рий).
йм
Херсонські артисти іюбу?
ваіоть у гостях у школярів
Кіровограда, покажуть свою
виставу у
Світловодську,
Вдруге гастролює в нашо Олександрії, інших містах І
селах
області.
му місті Херсонський облас
ний театр ляльок. Цього ра
А в ці ж дні в Херсоні
зу херсонці підготували но гастролює наш. Кіровоград*-'
театр ля*
ву виставу — «Лісова каз сі.кпй обласний
ка».
льок. Юні
глядачі маїотб
оцінити одну з кра
Режисер і постановник її змогу
робіт кіровоградців
—
заслужений
артист щих
виставу «Дороги».
РРФСР Т. М. Варжало. У ви
ставі разом з такими визна
Н. ЧЕРНЕНКО.
ними херсонськими лялька
рями, як Тамара ІОрковсць,
Альбіна Москальова (у спек
таклі — Мачуха і Зайчих), Редактор В. СТУПАК.

Обмінні
вистави

™и^иіив"вив!1в^—""в,ивв’"^в“в ЗАВТРА — ДЕНЬ НАУКИ

ЗУСТРІЧАЙ ПОДАРУНКИ, ВЕСНО!
Наполегливо
працюючи
над виконанням рішень пар
тійного з’їзду, колектив зл
воду «Червона зірка» зобо
в’язався нинішнього року
поставити хліборобам нраїчи
понад 80 тисяч пссібннх ма
шин. Серед них — і сучасні
високопродуктивні комбіно
вані агрегати КА-3,6 і КФС3,6, створені в Кіровоградсь
кому проектно-конструктор
ському інституті
посівних
та грунтообробних машин.
Чимало сівалок появилося
иа світ у стінах інституту —

приблизне 90 процентів усіх
тих, що нині служать хлібо
робам на полях країни. Тіль
ки цього року на державні
випробування
відправлено
112 зразків нових машин, із
них 71 — до початку весня
ної сівби. Особливо велику
увагу колектив
інституту
приділяє посівним агрега
там, що розраховані на ро
боту з
енергснасиченими
тракторами:
вони
дають
змогу добитися
значного
підвищення продуктивності
і якості праці.

Наш фотокореспондент за
фіксував саме той момент,
коли провідний конструктор
II. К. САМИКОВ
(на знімну
зліва) з інженерем-випробувачєм П. І. ОВЧИННИКОВИМ
готували до весняних випро
бувань нову широкозахват
ну пневматичну зернову сієалку з підвищеною точніс
тю висіву.
Коленгнв інституту — мо
лодіжний. Досвід
старших
конструкторів, помножений
на ентузіазм
молодих, дає

бажані
результати тільки
гри умові, що між ними іс
нують справді творчі, ділові
відносини. І слід
сказати,
що тут досить
добрих на
ставників, які вміють орга
нізувати
і
спрямувати
початкуючих конструкторів.
Ветеран
інституту М. І.
Манякіна брала
участь у
створенні десятків посівних
машин. Зовсім недавно заєод «Червона
зірка» освоїв
випуск комбінованих посів
них агрегатів
КФС-3,6, що
виконують відразу чотири
операції —
передпосівний
обробіток,
вирівнювання
грунту, сівбу рису, коткуван
ня. У 2,5 раза підвищує ця

машина продуктивність пра
ці механізаторів. А створила
її група конструкторів під
керівництвом М. І. Манякіної.
На знімках: інженерконструктор С. П. ІВАННИКОВА,
художник-конструк
тор В. В. КОБЗІН, макетник
О. М.
ГАИВОРОНСЬКИИ і
ведучий конструктор Б. 3.
СПІВАК обговорюють варі
ант нової широкозахватної
сівалки; ведучий конструк
тор П. К. САМИКОВ (зліва)
й інженер-випробувач П. І.
ОВЧИННИКОВ
готують де
весняних випробувань ноау
сівалку.

Фото Р. ЄПЕИКІНА.

ІАНВШ
КІРОВОГРАДІ!
19 квітня на площі С. М,
Кірова відбудеться святокниги «Рішення XXVI з’їз«'
ду КПРС — у життя!»
У програмі свята — ви«
ступи-поетів І письменнії'-!
ків, учасників
художньої
самодіяльності, літератур«
ні вікторини.
Книжкові магазини обл«
споживспілки та облкниго«
торгу розгорнуть
широ«
кий продаж суспільно-по
літичної,
науково-техніч
ної, художньої, дитячої та
іншої літератури.

Запрошуємо вас на тра-ч
диційне свято книги.

Початок — об 11 години

Сблспоживспілка.

Обласне товариство
любителів книги«
Облкниготорг, ’
Зам. 33.
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