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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
^ї?ро XXI з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

УРСР, В. С. Ярошовець — перший секретар Вінницько- 
колгоспу «Заповіт Ілліча» Старобешівського району 

помічник начальника Політуправління Червонопрапорно- 
Тамара ЛЮБАР — секретар комсомольської організації 
Сумської області, Ю. М. Пономарьов — перший секре- 

ПОКАЛЬЧУК — генерал-майор, голева Республіканського

26 березня в Жовтневому Палаці культури м. Києва продовжував роботу XXI з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України.

Делегати обговорювали звітну доповідь Центрального Комітету ЛКСМ України та звітну доповідь Ревізійної 
комісії ЛКСМУ.

На ранковому засіданні виступили: В. М. ІВАНОВ — перший секретар Запорізького обкому ЛКСМУ, Г. П. 
ЛУКАНЮК — робітниця Косівського художньо-виробничого об’єднання «Гуцульщина» Івано-Франківської об
ласті, Б. Є. ПАЇОН — академік, президент Академії наук 
го обкому комсомолу, А. С. Солодянкіна — механізатор 
Донецької області, Г. О. РЕБРИН — капітан III рангу, 
го Чорноморського Флоту по комсомольській роботі, 
Бобрицької середньої школи Роменського району 
тар Дніпропетровського міськкому комсомолу, А. Ф. 
комітету ДТСААФ УРСР, О. Т. МЕЛЬНИКОВ — перший секретар Херсонського обкому комсомолу, П. М. МУ
ЛЯР—бурильник Прилуцької контори глибокого буріння Чернігівської області, Ю. М. ДАДЕНКОВ — міністр ви
щої і середньої спеціальної освіти УРСР, В. Ф. ГЕЦЯНИН — перший секретар Закарпатського обкому ЛКСМУ, 
О. І. БІЛАНІ — композитор, лауреат премій імені М. Островського та імені Ленінського комсомолу, Л. В. 
МОЧАЛІНА — старший льотчик-інструктор Ворошиловградського аероклубу ДТСААФ, абсолютна чемпіонка 

СРСР серед жінок з авіаційного спорту.
З’їзд обрав комісію по складанню проекту резолюції XXI з’їзду ЛКСМ України.
На вечірньому засіданні виступили: Л. Г. СТЕФАНОВИЧ — відповідальний редактор газети ЦК ЛКСМУ 

«Молодь України», А. Л. ГОРДІЄНКО — перший секретар Харківського обкому комсомолу, В. В. КУЛИК 
— голова Комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР, В. М. АДАМЕНКО — перший секре
тар Зіньківського райкому ко/лсомолу Полтавської області, Ю. Ф. ЯРМИШ — головний редактор журналу 
ЦК ЛКСМУ «Піонерія», І. Т. ГРИЦАЙ — перший секретар Миколаївського обкому ЛКСМУ, Л. В. ГУБЕРСЬКИЙ — 
секретар комітету комсомолу Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.

Побажання успіхів у роботі делегатам з’їзду, всім юнакам і дівчатам республіки передав другий секретар 
ЦК комсомолу Молдавії В. К. ВИСКУ. :

Від імені комсомольців, всіх молодих воїнів Червонопрапорного Київського, Червонопрапорного Одеського, 
Прикарпатського військових округів, Червонопрапорного Чорноморського Флоту, Червонопрапорного Західного 
прикордонного округу з’їзд вітав гвардії сержант В. В. РОМАНЧУКЕВИЧ.

ПРОМОВА .
першого секретаря ЦК ВЛКСМ
6. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА 
на XXI з їзді ЛКСМ

27 березня в Жовтневому Палаці культури м. Києва продовжував роботу XXI з’їзд Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України.

Тривало обговорення звітної доповіді ЦК ЛКСМУ і звіту Ревізійної комісії ЛКСМ України.
На ранковому засіданні виступили: М. Д. Сиротюк — перший секретар Кіровоградського обкому комсомолу, 

Г. М. Цуркан — голова колгоспу імені Леніна Сторожинецького району Чернівецької області, Г. П. Гонта— 
секретар комітету ЛКСМУ морського транспорту м. Одеси, В. С. Бадзюнь — бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади колгоспу «Україна» Іваничівського району Волинської області, Е. М. Василь- 

чишин — сталевар запорізького заводу «Дніпроспецсталь».
З промовою на з’їзді виступив перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников.
З заключним словом виступив перший секретар ЦК ЛКСМ України О. С. Капто.
Делегати одноголосно приймають резолюцію XXI з'їзду Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук

раїни.
Затверджується звіт Ревізійної комісії ЛКСМУ.
З’їзд переходить до розгляду третього і четвертого питань порядку денного — виборів Центрального Ко

мітету і Ревізійної комісії ЛКСМ України.
З’їзд заслухав повідомлення лічильної комісії про наслідки виборів центральних органів Ленінської Кому

ністичної Спілки Молоді України.
На адресу з’їзду надійшло багато привітань від обкомів, міськкомів, райкомів комсомолу, партійних, ра

дянських та громадських організацій. Одержано також телеграми, листи від комсомольських організацій і мо
лодіжних колективів промислових підприємств, будов, транспорту, колгоспів і радгоспів, науково-дослідних 
установ, військових частин, піонерських дружин, від окремих комсомольців і комуністів з побажанням ус
піхів у роботі з’їзду.

З великим піднесенням делегати XXI з'їзду ЛКСМ України прийняли вітальні листи Центральному Коміте
тові Комуністичної партії Радянського Союзу і Центральному Комітетові Комуністичної партії України.

XXI з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України закінчив свою роботу, 
партійний гімн «Інтернаціонал».

XX! з’їзд Ленінської Комуністичної 
Делегати і гості натхненно співають

України
Шановні товариші, дорогі друзі!
Дозвольте мені за дорученням Центрального Комі

тету ВЛКСМ сердечно вітати вас, делегатів 
XXI з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України, а у вашій особі комсомольців, всю молодь 
республіки, побажати молодим трудівникам, сту
дентам, учням, воїнам нових успіхів у боротьбі за 
справу Комуністичної партії, за втілення в життя 
безсмертних заповітів великого Леніна.

Усі ми з великою увагою, з глибоким хвилюванням 
прослухали привітання ЦК Компартії України, промо
ву члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК КП України товариша Петра Юхимовича Шелесте, 
в яких викладена конкретна програма діяльності 
комсомольських організацій, поставлені чіткі, ясні і 
відповідальні завдання. Немає сумніву в тому, що 
комсомол України їх успішно виконає, братиме ще 
активнішу участь у комуністичному будівництві, і

Трудящі Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки вносять видатний вклад у зміцнення еконо
мічної і оборонної могутності нашої багатонаціональ
ної Батьківщини, в розвиток науки, культури, фізкуль
тури і спорту,

І ми пишаємося тим, що Комуністична партія Ук
раїни так високо цінить працю комсомольців, моло
ді республіки, які вносять немалий вклад в успіхи ук
раїнського народу в комуністичному будівництві. ,

Менше року минуло з того часу, коли в цьому за
лі комсомолові України було вручено третю урядову 
нагороду—орден Жовтневої Революції; Висока наго

рода партії і. уряду — це всенародне визнання са-
(Закінчення на 2-й стор.)

Промова друкується за скорсчсно» 
стенограмою.

І Партії, Батьківщині - звершення
НА XXI З’ЇЗДІ ЛНСМ УКРАЇНИ__________„

Бойовим оглядом патріотичних справ 
молоді України, яскравою демонстра
цією непохитної вірності юнаків і дівчат 
республіки ленінським заповітам, спра
ві Комуністичної партії, героїчним тра
диціям радянського народу став XXI 
з’їзд ЛКСМУ, робота якого тривала 26 
березня в Києві.

В діловій обстановці, з запалом, влас
тивим молодим, делегати глибоко і все
бічно обговорюють звітні доповіді Цент
рального Комітету комсомолу України 
та Ревізійної комісії ЛКСМУ. І в кожно
му виступі — творчий, вдумливий підхід 
до розв'язання важливих і почесних зав
дань, що стоять перед комсомолом, дум
ки і почуття молодих шахтарів і мета
лургів, машинобудівників і будівельни
ків, рільників і тваринників, вчених і 
вчителів, письменників і художників, всієї 

юні тричі орденоносної Радянської Ук
раїни.

Делегати розповідають про багато
гранну діяльність комсомольської органі, 
зації республіки, її боротьбу за підви
щення ефективності суспільного вироб
ництва, прискорення науково-технічного 
прогресу, темпів зростання продуктив
ності праці в усіх галузях народного 
господарства, про успіхи молоді в со
ціалістичному змаганні на честь 100-річчя 
з дня народження В. I. Леніна.

В центрі уваги промовців — питання 
комуністичного виховання підростаючо
го покоління, формування у юнаків і дів
чат марксистсько-ленінського світогля
ду, невідкладні завдання поліпшення по
літичної і організаторської роботи ком
сомольських організацій.

Виступає перший секретар Запорізь

кого обкому ЛКСМУ В. М. Іванов. Він 
розповідає про трудові звершення мо
лодих виробничників області, про їх 
патріотичні починання. На заводі «Дні
проспецсталь» розгорнулась боротьба 
за право щороку в день народження 
Володимира Ілліча рапортувати на Крас
ній площі в Москві про свої трудові ус
піхи і покласти вінок до Мавзолею В. І. 
Леніна. Законом для кожного учасника 
цього руху став девіз: «Відстаючих не 
повинно бути, допоможи товаришеві». Це 
змагання вийшло за рамки заводу і охо
пило майже всі колективи підприємств 
області.- Через кілька днів 150 посланців 
запорізької комсомолі? зберуться у Мо
скві, щоб скласти перед’ювілейний звіт 
рідній Комуністичній партії.

Слово надається робітниці косівського 
художньо-виробничого об’єднання «Гу-

МОЛОДИХ
? - ba-. «. І
цульщина» Івано-Франківської області 
Г, П. Луканюк, 3 гордістю говорить вона 
про соціалістичні перетворення, що ста
лися в рідному Прикарпатті. ;

— Серед Карпатських гір, в гуцуль
ських селах народилася народна притча 
про минуле і сучасне нашого краю. Опо
відають люди, що у старі часи якийсь 
пан запитав гуцула. «Чи не зустрічав ти 
тут щастя?». Той здивовано глянув на 
нього: «А що це таке!». Коли б тепер 
хтось запитав гуцула, чи бачив він щас
тя, той гордо відповів би: «Я знаю його, 
глянь на неозорі колгоспні лани, на вогні 
Бурштина, на будови Калуша, нафтові 
вежі Долини і Надвірної, глянь на лам
почку Ілліча в моїй хаті, сядь зі мною за 
стіл, подивись і послухай, як веселиться і 
про що співає молодь — і ти не будеш 
шукати більше щастя. Воно тепер на
завжди з нами, і дав його нам велиний 
Ленін».

(Закінчення на 3-й crop.).
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Промова першого секретаря ЦК ВЛКСМ
€. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА

(Закінчення. Початок на 1-й сюр.), 
мовідданої патріотичної діяльності українського ком
сомолу, всієї молоді республіки.

Українська республіканська комсомольська орга
нізація йде в авангарді наших найкращих справ і по
чинань, відзначається діловитістю, творчістю, корис
тується заслуженим авторитетом у Ленінському ком
сомолі. Український комсомол був і лишається одним 
з найбільш бойових, численних і організованих заго
нів ВЛКСМ, надійним і бойовим помічником славної 
Комуністичної партії України. .

ЦК ВЛКСМ багато разів звеотався до чудового до
свіду Української комсомольської організації.

У доповіді першого секретаря ЦК ЛКСМ України 
Олександра Капто, у виступах делегатів цього з’їзду 
було добре розказано про велику і плодотворну ро
боту комсомолу республіки по виконанню рішень 
XXIII з'їзду КПРС, дальших Пленумів Центрального 
Комітету партії і ЦК КП України, постанов ЦК КПРС 
«Про 50-річчя ВЛКСМ І завдання комуністичного вихо
вання молоді» і «Про роботу Красноярської крайової 
партійної організації по керівництву комсомолом».

З'їзд проходить на високому політичному і оргвні- 
заційно/лу рівні, в дусі високої вимогливості, принци- 
піальності і відповідальності.

Творчо узагальнюючи і аналізуючи все цінне, що 
появилося в роботі комсомольських організацій за 
звітний період, рішуче виступаючи проти недоліків, де
легати з’їзду намічають широку програму свосії май- 

, бутньої діяльності.
Дуже важливо, що в центрі уваги XXI з’їзду ЛКСМУ 

перебуааюь рішення грудневого Пленуму ЦК КПРС, 
виступ Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на цьому Пленумі, в яких перед радян
ським народом і його молодим поколінням поставлені 
завдання виняткової ваги і складності.

Ц Нам треба глибоко зрозуміти дух рішень груднево- 
. го Пленуму ЦК КПРС, рішуче підвищити вимогливість 
V і відповідальність кожного комітету ВЛКСМ, кожного 

комсомольського працівника, активіста, всього Ленін- 
і ського комсомолу за участь у господарському, куль- 
| турному і державному будівництві.
н Делегати з їзду з гордістю говорили про успіхи рес

публіки в будівництві комунізму, про широке патріо- 
Ітичне змагання молоді за гідну зустріч Ленінського 

ювілею, за дострокове виконання завдань п’ятирічки.

Наприкінці минулого року ЦК ВЛКСМ схвалив до
свід роботи комсомольсько-молодіжної бригади 
шахти № 3 «Дар ївська», очолюваної учасником з'їз
ду комсомолу України молодим комуністом, кавале
ром ордена Леніна Григорієм Моцаком. Успішно

.м освоївши новий механізований комплекс, цей колек- 
| тип добився просто дивовижних результатів роботи 
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З великою увагою слухали ми виступ делегата 
з’їзду, бригадира шахти «Новопавлівська» Ворошилоз- 
градської області Олександра Силкіна. Бригада 
Олександра Силкіна — одна з найкращих, її добре 
знає весь комсомол, вся велика шахтарська сім'я краї
ни. З початку п’ятирічки цей славний колектив вста
новив п’ять всесоюзних рекордів, останнє його до
сягнення 85 тисяч тонн вугілля за місяць.

Не можна було без хвилювання слухати виступ 
трактористки жіночої тракторної бригади імені Паші 
Ангеліної, Алли Солодянської. Аллі — 19 років, вона 
чудово працює, є послідовницею знатної тракторист
ки 30-х років.
- Такі люди — гордість і слава комсомолу України, 

всього Ленінського комсомолу.
Більш як 2,5 тисячі комсомольсько-молодіжних ко

лективів у промисловості і сільському господарстві, 
десятки тисяч молодик робітників, колгоспників уже 
виконали завдання п’ятирічки, випередивши строки, 
які були передбачені зобов’язаннями.

ЦК ВЛКСМ сердечно поздоровляє молодих тру
дівників республіки з цією видатною трудовою пере
могою і палко дякує їм за трудовий ентузіазм, за чу
дові успіхи в Ленінському соціалістичному змаганні. 
На рахунку у комсомолу України — немало великих 
справ, добрих звершень в ім’я Батьківщини. Але сьо
годні ми оцінюємо свою роботу не тільки з точки 
зору того, що зроблено, а звіряємо кожний свій крок 
по майбутніх завданнях. Партія кличе нас вперед, на 
штурм нових рубежів, до нових успіхів у комуністич
ному будівництві. Українська республіканська комсо
мольська організація по праву повинна зайняти про
відне місце в дальшому підвищенні ефективності су
спільного виробництва.

Український комсомол завжди виступав ініціато
ром цінних починань, великих новаторських рухів, ви
сунув з свого середовища таких чудових героїв пра
ці, як Олексій Стаханов і Петро Кривонос, Парасковія 
Ангеліна і Марія Демченко, Микола Мамай і Кузьма 
Севериноз і багатьох інших.

ЦК ВЛКСМ не сумнівається, що нове покоління 
комсомольців України, виховане комуністами на 
славних традиціях старших поколінь, теж стане заспі
вувачем нових патріотичних справ, доб’ється нових 
перемог у самовідданій праці на благо нашої великої 
Батьківщини.

ЦК ВЛКСМ впевнений, що комсомол України знай
де активні і дійові форми виховання у кожної моло
дої людини комуністичного ставлення до праці, по
чуття господаря своєї країни, розгорне ще ширший 
патріотичний рух молоді за підвищення продуктив
ності праці, ефективності суспільного виробництва, за 
економію і ощадливість.

Комсомольці повинні йти в перших рядах розпоча
того всенародною руху за економію і ощадливість, 
краще використовувати «Комсомольський прожек
тор», активніше допомагати народному контролю, 
бути помічниками комуністів в обліку, суворому 
контролі, виховувати у молодих трудівників чесність, 
принциповість, вимогливість, вміння господарювати 
ощадливо і економно.

Велике виховне значення, на наш погляд, має звер
нення комсомольців усіх поколінь Донецького маши- 
но-будізного заводу імені 15-річчя ЛКСМУ до моло
дих трудівників республіки, які закликали розгорну
ти змагання за дострокове виконання всіма молодими 
трудівниками завдань п'ятирічки. Заклик «Жодного 
відстаючого поруч!» виражає сьогодні один з голов
них напрямів роботи комсомольських організацій.

Найважливішою справою комсомолу повинна 
стати боротьба з антигромадськими проявами се
ред окремої частини молоді, з розпущеністю, п’ян
ством, хуліганством, вихованням всіх юнаків і дів
чат в дусі комуністичної моралі.

Українська республіканська комсомольська орга
нізація, продовжує промовець, набула значного до
свіду політичного виховання молоді, марксистсько- 
лЬнінСького загартування юнаків і дівчат. Партія 
вчить нас, що основою політичної, роботи з молод
дю є творче оволодіння ленінізмом, виховання мо
лодих людей на прикладі життя і діяльності В. І. Ле
ніна, на героїчній історії КПРС і радянського на
роду.

Великі можливості для цього відкрив Всесоюзний 
Ленінський залік, який добре відображає прагнення 
молоді краще, успішніше оволодівати ленінізмом, 
вчитися комунізму. Виступи делегатів з’їзду ще раз 
свідчать, що комсомольські організації України твор
чо, з великою відповідальністю поставилися до підго
товки і проведення Ленінського заліку, зуміли залу
чити до участі в ньому практично кожного комсо
мольця, перетворили його в справді мйсову школу 
ленінського виховання молоді. Маємо .завершити за
лік на високому організаційному і політичному рівні.

Комсомол України набув цікавого досвіду вихован
ня студентської і учнівської молоді. Успішно прово
диться Ленінський огляд академічних груп, стали 
традиційними яскраві студентські свята, свята школя
рів і піонерів. Під час поїздки до Західного Сибіру 
ми ознайомилися з самовідданою працею 10-тисяч- 
ного загону українських студентів, які допомагають 
освоювати багатющі, унікальні природні ресурси 
краю. Більшість студентів виявила справжній трудо
вий героїзм, високе розуміння важливості своєї праці 
на передових рубежах п’ятирічки. Тільки в 1969 році 
в Тюменській області загін виконав обсяг робіт на су
му понад 35 млн. карбованців, здав в експлуатацію 
101 виробничий і 20 культурно-побутових об’єктів.

Цього літа ми чекаємо, що вже 15 тисяч студентів 
України працюватимуть на освоєнні нафтових і газо
вих родовищ Тюменської області. Це край незлічен
них газових родовищ Тюменської області. Це край 
незліченних багатств, суворих природних умов і ве
ликої трудової мужності радянської молоді. Партія 
доручила комсомолові взяти найактивнішу участь в

про підготовку 
Перемоги над 

до 25-річчя

його освоєнні. 1 ЦК 8ЛКСМ певен, що і студенти, і мо. 
лоді інженери, техніки, будівельники,_ робітники, 
діячі культури і літератури України, всіє, країни з ен
тузіазмом відгукнуться на цей заклич.

При повсякденному і конкретному керівництві 
партійних організацій комітети комсомолу добилися 
деякого поліпшення роботи з студентських і учнів
ських колективах. Наші завдання полягають у тому, 
щоб значно піднести роль комсомольських і піонер
ських організацій у боротьбі за глибокі, міцні і твор
чі знання, в розвитку науково-технічної творчості, в 
комуністичному вихованні учнів і студентів..

Далі Є. М. Тяжельников говорить * 
комсомольців і молоді до 25-річчя 
фашистською Німеччиною. Підготовка 
Перемоги повинна, поєднуватись із значним посилен
ням військово-патріотичного виховання молоді. Ук
раїнський комсомол набув у цій справі певного до
свіду. Справді масового характеру набрали походи 
по місцях революційної, бойової і трудової слави 
народу, більш як мільйон молодих людей оволодіва
ють військово-прикладними спеціальностями в обо
ронних гуртках. Спираючись на досвід вашої та інший*-'' 
організацій, ЦК ВЛКСМ прийняв рішення провести 
2—9 травня Тиждень Слави.

Комсомольські і піонерські організації покликані 
оточити увагою і піклуванням сім і полеглих воїнів, 
інвалідів, ветеранів війни і г.раці, близьких і родичів 
військовослужбовців. Це наш патріотичний, наш свя
тий синівський обов язок щодо тих ,У;ТО грудьми за
хистив нашу країну, відстояв честь,, свободу і неза
лежність Батьківщини.

Ваш з’їзд, говорить промовець, завершує звітно- 
виборну кампанію в обласних, крайових, республікан
ських комсомольських організаціях. Звіти і вибори в 
комсомолі злилися з підготовкою молодого поколін
ня країни до 100-річчя з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна найзнаменнішого, найсвітлішого, найуро_ 
чистішого свята віку. Вони з новою силою продемон
стрували монолітну згуртованість молодого поколін
ня нашої країни навколо рідної Комуністичної партії, 
Радянського уряду. Всі комсомольці, радянська мо
лодь одностайно, палко, з винятковим ентузіазмом 
схвалили і підтримали внутрішню і зовнішню політи
ку рідної Комуністичної партії, Радянського уряду.

Завдяки піклуванню партії, її повсякденному керів
ництву комсомол виріс у масову організацію радян
ської молоді, чисельність якої тепер перевищила 25 
мільйонів чоловік. Комсомол є бойовим авангардом 
молодого покоління, успішно виконує своє головне 
завдання — ідейно і організаційно згуртовує навколо 
партії широкі маси молод*, залучає її до комуністич
ного будівництва. Близько 500 тисяч молодих людей, 
у тому числі 264 тисячі комсомольців, є депутатами 
місцевих Рад.

Партія відкриває перед комсомолом широке поле 
діяльності, дбає про підвищення його ролі в нашому > 
суспільстві. Партія вимагає від нас в усіх ланках ком
сомолу створити атмосферу високої принциповості і 
дисципліни. В. І. Ленін особливо підкреслював зна
чення буденної, чорнової, кропіткої роботи, вчив ком_ 
сомол оцінювати кожний свій крок з точки зору за
гального успіху комуністичного будівництва,

Є. М. Тяжельников докладно спинився на питаннях 
міжнародного співробітництва ВЛКСМ з молоддю ба
гатьох країн світу.

До Ленінського ювілею залишається всього 25 днів. 
Завдання полягає в тому, щоб ці дні перетворити в 
дні ударної ленінської роботи й гідно зустріти істо
ричний ювілей, ознаменувати його новими трудовими 
подвигами в ім'я комунізму.

Напередодні ювілею вождя, І0 квітня, в усій країні 
буде проведено Всесоюзні комсомольські збори 
«По-ленінському працювати, вчитися і жити». Ми 
певні, що збори продемонструють відданість Ленін
ського комсомолу, всього молодого покоління краї
ни Комуністичній партії і радянському народові. ЦК 
ВЛКСМ впевнений, що комсомольці, молодь України, 
всі як один, вийдуть 11 квітня на Всесоюзний комуніс
тичний суботник, покажуть у ці дні зразки самовід
даної, комуністичної праці.

Комсомол іде назустріч своєму XVI з’їздові. XVI 
з'їзд ВЛКСМ обговорить звіт ЦК ВЛКСМ і завдання 

. комсомолу по вихованню молоді в дусі ленінських 
заповітів. Ми не сумніваємося', що наш з'їзд комсо
молу стане важливою віхою в дальшому зміцненні 
Ленінського комсомолу, продемонструє палку, безза- 
аітну відданість радянської молоді рідній Комуністич
ній партії.

Ваша організація, говорить наприкінці Є. М. Тя
жельников, прийшла до свого з’їзду з немалими ус
піхами, значними досягненнями. Ці успіхи і досягнен
ня стали можливі насамперед тому, що комуністи 
України в дусі ленінських традицій ростять молоду 
зміну, виявляють велике піклування про молоде по
коління. Питання поліпшення партійного керівництва 
комсомолом, комуністичного виховання молоді були 
оо.оворені на Пленумі ЦК КП України, пленумах 
обласних ,більшості міських і районних комітетів 
партії. В комсомолі працює великий загін.молодих 
комуністів.

Довір’я партії, поради і ділова критика допома
гають нам рішучіше позбуватися недоліків, ще вище 
підносять авторитет комсомолу.

Багато-уваги молодому поколінню приділяють уряд 
Української Радянської Соціалістичної Республіки, 
ради, профспілки, громадські організації, господар
ські керівники, ветерани партії ї комсомолу.

Дозвольте, товариші, від імені ЦК ВЛКСМ, від імені 
всього енінського комсомолу висловити 'сердечну 
подяку Центральному Комітетові Комуністичної пар- 

України Політбюро ЦК КП України, всім комуиіс- 
Республіки за постійну, всебічну увагу до ком

сомолу | молоді. ' ' м
В'А імені ЦК ВЛКСМ дозвольте від душі побажати 

комсомолові України дальших успіхів і
УКРД'НСЬКИЙ комсомол ви- 

р вдає надії ЦК КПУ, буде і далі надійним помічни- 
омуністичної партії України, гідно зустріне іс- 

-ричнии ювілей - 100-річчя з дня народження В. 1. 
Леніна і XVI з’їзд ВЛКСМ. (ОплеСки|.
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Партії, Батьківщині—звершення молодих
(Закінчення. Початок на 1-й сюр.).

Від імені вчених України делегатів 
з'їзду, а в їх особі всю молодь республі
ки сердечно йітав президент Академії 
наук УРСР, Герой Соціалістичної Праці 
академік Б. Є. Патон,

Талановитим молодим людям, зазна
чає президент, ми не боїмося доруча
ти серйозні роботи. Більше половини 
наукових працівників академічних уста
нов — молоді дослідники. В інституті кі
бернетики, наприклад, середній вік нау
кового співробітника не перевищує ЗО 
років. Помітно «помолодшали» наукові 
кадри і в інших інститутах. Понад 18 ти
сяч молодих науковців працює у науко
во-дослідних занладах та вузах респуб
ліки. Серед них — лауреати премії імені 
Ленінського комсомолу, республікан
ської премії імені Миколи Острозсько- 
го в галузі науки і техніки. Комсомол 
може пишатись такими вихованцями.

Академік Б, Є. Патон звертається до 
комсомольців, які працюють безпосе
редньо на виробництві, в проектних і 
конструкторських організаціях, з закли
ком взяти у свої руки справу впровад
ження досягнень науки у виробництво, 
бути на висоті вимог науково-технічної 
революції, множити матеріальні і духов
ні багатства суспільства.

Особливо велике значення, — говорить 
промовець, — надається розвитку су
спільних наук, які формують комуніс
тичний світогляд радянських людей, ідей
но загартовують трудящих, надихають їх 
на нові звершення на благо рідної Віт
чизни. Оволодівайте марксистсько-ленін
ською теорією, вивчайте неоціненну ле
нінську спадщину, — закликає вчений 
молодь України». Зал відповідає бурхли.
вими оплесками.

Про те. як молодь Донецької області 
примножує славні трудові традиції двічі 
Героя Соціалістичної Праці П. М. Анге- 
ліної, розповіла механізатор колгоспу 
«Затовіт Ілліча» Старобешівського райо
ну А С. Солодянкіна. Сьогодні в облас
ті 2600 дівчат опановуюто спеціальність 
механізатора. Серед них шириться зма
гання за право одержати диплом імені 
Паші Ангеліної, встановлений обкомом 

"■ комсомолу. х
Трактористка говорить далі про те, що 

хвилює дівчат-механізаторів, зазначає що 
до цього часу не вистачає навчальних 
посібників, плакатів про досвід кращих. 
Промовець звертається до архітекторів 
і художників-оздоблювачів з проханням 
створити проекти сучасних, з усіма ви
годами тракторних станів, зручного об
ладнання для них.

Про успіхи у бойовій і політич
ній підготовці моряків Червоно- 
прапорного Чорноморського Флоту 
ґовориз на з’їзді помічник на
чальника Політулравління Флоту по 
комсомольській роботі капітан III рангу 
Г. О. Ребрин. Цими успіхами ми, зазна
чив він, у значній мірі зобов'язані бага
торічній шефській дружбі, яка зв’язує 
моряків з комсомолом України.

На трибуні — секретар комсомоль
ської організації Бобрицької середньої 
школи Романського району Сумської об
ласті Тамара Любар. Поле, ферма, до 
них ми звикли з дитинства, каже вона, 
бо ще змалку почуваємо себе там не 
гостями, а господарями, спадкоємцями 

дЛГрудового подвигу батьків. Школа і кол- 
' госп навчили нас поважати в людині 

трудівника, бачити в хліборобі прекрас
ні риси нашого сучасника.

І ростемо ми не білоручками. 4770 
гектарів землі обробляють 176 учнів
ських виробничих бригад області. Разом 
зі старшими кожної весни ми виходимо 
на поля, щоб вирощувати високі врожаї, 
ще раз довести свою вірність землі.

З же десяту хліборобську весну зустрі
че-: учнівська бригада нашої школи. За 
цей час вона дала путівки в життя 350 
своїм вихованцям. Більше ста з них пра
цює в рідному колгоспі.

Від імені багатомільйонної армії 
дтсаафівців України делегатів з’їзду теп
ло зі гав голова Республіканського комі
тету ДТСААФ УРСР генерал-майор А. Ф. 
Покальчук. Він відзначив, що завжди 
комсомол і військово-патріотичне това
риство працювали у тісній співдружнос
ті. В центрі їх уваги — питання підго
товки молоді до служби в армії і на 
флоті, залучення юнаків та дівчат до ви
вчення основ військової справи, складан
ня норм спортивно-технічних комплексів, 
популяризація прикладних видів спорту.

Велику увагу А. Ф. Покальчук приді- 
.^ив питанню зміцнення матеріально-тех- 

*'чноі бази ДТСААФ, особливо в сіль
ській місцевості. Комсомольські органі
зації, сказав він, могли б взяти шефство 
над спорудженням будинків 'військоао- 
^хнічного навчання, тирів.

Підготовці висококваліфікованих спе
ціалістів для народного господарства 

присвятив свій виступ міністр вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР Ю. М. 
Даденков. У 138 вищих учбових закла
дах республіки, сказав він, навчається по
над 800 тисяч студентів, з них 95 про
центів комсомольці. Ось чому в роботі 
колективів вузів провідна роль нале
жить комсомольським організаціям. Во
ни виступають ініціаторами багатьох хо
роших справ, активно впливають на під
вищення успішності студентів, на лікві
дацію недоліків, що мають місце у на
вчальній, виховній, науковій та госпо
дарській роботі.

Головним завданням вищої школи, 
продовжує міністр, є підвищення якості 
підготовки спеціалістів. їх знання повин
ні бути на рівні сучасного науково-тех
нічного прогресу. ЦК КПРС і ЦК КП Ук
раїни вимагають від нас готувати високо
ідейних, технічно грамотних командирів 
виробництва, які вміють організовувати 
роботу колективу і свою власну,

У вихованні студентства надзвичайно 
велике значення має оволодіння теорією 
і історіє партії, суспільними науками. 
Цьому сприяють конкурси з проблем 
марксистсько-ленінської теорії, історії 
КПРС і ВЛКСМ, молодіжного міжнарод
ного руху. В них бере участь близько 
250 тисяч студентів вузів республіки.

Коли ми, працівники культурного 
фронту, думаємо про суспільне призна
чення нашої праці, сказав у своєму ви
ступі композитор, лауреат премії імені 
М. Островського та імені Ленінського 
комсомолу О. І. Білаш, то насамперед 
усвідомлюємо, що мистецтво є могутнім 
фактором комуністичного виховання.

За останні роки українські митці створи
ли ряд прекрасних музичних творів, при
свячених 100-річчю з дня народження 
В. І. Леніна, Комуністичній партії, героїч
ному радянському народу, вдихнули му
зичну душу у десятки вистав і кінофіль
мів.

Пісня — улюблена супутниця кожної 
молодої людини, продовжує промовець. 
Наша радянська пісня має свої традиції, 
своє героїчне минуле. Згадаймо, як вона 
заклично звучала на маївках і барикадах, 
на ударних будовах п’ятирічок і в роки 
воєнного лихоліття, зігрівала молоді сер
ця на цілиТіі і за полярним колом. Ті піс
ні стали класичними, бо вони в однаковій 
мірі були високоідейними і високохудож
німи, Проте, говорить О. І. Білаш, не 
можна закривати очі на те, що деякі 
наші молоді композитори в ряді випад
ків відходять від життєвих питань сучас
ності, від тем великого громадського 
звучання. До програм концертних орга
нізацій, радіо, телебачення ще потрап
ляють низькопробні твори і просто хал
тура.

Композитор спинився також на питан
нях поліпшення музичної освіти молоді, 
зокрема в загальноосвітніх школах рес
публіки.

У дебатах виступили також перший 
секретар Вінницького обкому ЛКСМУ 
В. О. Ярошовець, перший секретар Дні
пропетровського міськкому комсомолу 
Ю. М. Пономарьов, перший секретар 
Херсонського обкому ЛКСМУ О. Т. 
Мельников, бурильник Прилуцької конто
ри глибокого буріння Чернігівської об
ласті П. М. Муляр, перший секретар За- 
карпатсокого обкому комсомолу 
В. Ф. Гецянин, старший льотчик-інст- 
руктор Ворошиловградського аероклубу 
ДТСААФ, абсолютна чемпіонка СРСР 
серед жінок з авіаційного спорту Л. В. 
Мочаліна, відповідальний редактор га
зети ЦК ЛКСМУ «Молодь України» Л. Г. 
Стефанович, перший секретар Харків
ського обкому комсомолу А. Л. Гор
дієнко, голова Комітету по фізичній 
культурі і спорту при Раді Міністрів 
УРСР В. В. Кулик, перший секретар Зін- 
ківського райкому комсомолу Полтав
ської області В. М. Адаменко, головний 
редактор журналу ЦК ЛКСМУ «Піонерія» 
Ю. Ф. Ярмиш, перший секретар Мико
лаївського обкому комсомолу І. Т. Гри- 
цай, секретар комітету комсомолу Київ
ського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка Л. В. Губерський.

Побажання успіхів у роботі делегатам 
з'їзду, всім юнакам і дівчатам республі
ки передав другий секретар ЦК комсо
молу Молдавії 8. К. Вишку.

Під звуки маршу карбуючи крок, з 
бойовими прапорами до залу входять 
воїни Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Делегати і гості бурхли
вими оплесками зустрічають надійних за
хисників завоювань Великого Жовтня, 
представників різних родів військ—піхо
тинців, ракетників, льотчиків, моряків, 
прикордонників, курсантів військових 
училищ, суворовців. Від імені комсо
мольців, всіх молодих воїнів Червоно- 
прапорного Київського, Червонопрапор- 
ного Одеського, Прикарпатського вій
ськових округів, Червонопрапорного 
Чорноморського Флоту, Червонопрапор- 

ного Західного прикордонного округу 
з’їзд вітає гвардії сержант В. В. Роман- 
чукеаич.

* • *

Вчора, 27 березня, в Києві закінчив 
свою роботу XXI з’їзд Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді України. Його 
делегати з великою активністю обговори
ли звітні доповіді Центрального Коміте
ту і Ревізійної комісії ЛКСМУ. Відбулась 
принципова, ділова розмова про успіхи і 
недоліки, про чергові завдання комсо
мольських організацій, всієї молоді рес
публіки у боротьбі за перетворення в 
життя рішень XXIII з'їзду КГІРС і XXIII 
з’їзду КП України, за дострокове вико, 
нання завдань п’ятирічки, за гідну зуст
річ 100-річчя з дня народження В. І. Ле
ніна.

На трибуні перший секретар Кірово
градського обкому ЛКСМУ М. Д. Сиро
тюк. Він докладно розповів про те, як 
комсомольські організації області допо
магають поширювати і впроваджувати у 
виробництво досвід знатного механізато
ра країни — двічі Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Васильовича Гіталова. 
Як наслідок, багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів і по культурі вироб
ництва, і по врожайності, і по рента
бельності господарювання досягли рівня 
бригади Олександра Гіталова.

Серед послідовників інціатора комп
лексної механізації промовець називає 
ім’я Василя Моторного, який трудиться в 
колгоспі «Зоря комунізму» Новоархан-

КИЇВ Гпупа делегатів XXI з’їзду ЛКСМУ від Кіровоградської області.
4 Фото Є. Малншевського.

(Фотохроніка РАТАУ).

гельського району. Бригада, яку він 
очолює, торік на площі -512 гектарів зі
брала по 42,5 центнера озимої пшениці, 
по 40,5 центнера ячменю, по 76 центне
рів зерна кукурудзи. Такі ж високі вро
жаї вирощує комсомольсько-молодіжна 
бригада Василя Юхименка з цього ж 
колгоспу, колектив механізаторів, з кол
госпу «Росія» Маловисківського райо
ну, який очолює Павло Жердій.

У своєму виступі тов. Сиротюк пропо
нує встановити призи імені найбільш ві
домих трударів республіки для вручення 
переможцям змагання молодіжних ко
лективів.

На питаннях виховання молодих хлібо
робів зосередила увагу у своєму висту
пі голова колгоспу імені Леніна Сторо- 
жинецького району Чернівецької області 
Г. М. Цуркан.

Виступає сталевар запорізького заводу 
«Дніпроспецсталь», заслужений металург 
УРСР Є. М, Васильчишин. Вісім років, го
ворить він, я очолюю комсомольсько- 
молодіжний колектив сталеварів. Друж
но працює наша бригада, яка носить 
високе звання колективу комуністичної 
праці. З початку п’ятирічки вже видано 
3509 тонн електросталі понад план.

Ми виробляємо сталь найвищих марок 
і розуміємо, що її треба все більше й 
більше. Тому постійно слідкуємо за всім 
новим, прогресивним, що з’являється в 
науці про сталеваріння. У минулому році 
на заводі разом з вченими ми впровади
ли у виробництво прогресивну техноло
гію розливу металу, освоїли випуск п’я
ти нових марок сталі. Ставши на 100-ден- 
ну Ленінську трудову вахту, ми виріши
ли щоденно давати не менш як по одній 
швидкісній плавці. Доповідаю делегатам, 
що в день відкриття з'їзду на нашій пе
чі була зварена 70-а швидкісна плавка.

В обговоренні звітних доповідей 
Центрального Комітету і Ревізійної комі
сії ЛКСМУ взяло участь 35 чоловік. 
Приймається рішення припинити дебати.

З заключним словом виступає перший 
секретар ЦК ЛКСМУ О. С. Капто.

Приймається постанова схвалити діяль
ність ЦК ЛКСМУ, спрямовану на здійс

нення завдань комуністичного вихован
ня молоді, поставлених Комуністичною 
партією Радянського Союзу перед ком
сомолом.

В одностайно прийнятій резолюції на
мічено конкретні заходи по виконанню 
комсомольською організацією України 
рішень XXIII з'їзду КПРС і XXIII з’їзду 
КГІ України, завдань п’ятирічки, по по
силенню ідейно-виховної роботи серед 
молоді республіки. В резолюції, зокре
ма, говориться:

З’їзд зобов’язує ЦК ЛКСМУ, обкоми, 
міськкоми, райкоми комсомолу, первин
ні комсомольські організації забезпечу
вати активну участь молоді у створенні 
матеріально-технічної бази комунізму, 
виховувати у юнаків і дівчат комуністич
не ставлення до праці і соціалістичної 
власності, високу відповідальність за 
справи всього виробничого колективу. 
Необхідно всемірно розвивати трудову 
ініціативу молоді, соціалістичне змаган
ня, рух за комуністичну працю, підтри
мувати починання юнаків і дівчат, спря
мовані на успішне виконання виробничих 
планів і взятих зобов’язань, поліпшення 
якості промислової і сільськогосподар. 
ськоі продукції.

З'їзд вважає найвідповідальнішим 
завданням комсомольських організацій 
республіки участь у виконанні рішень 
грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС. 
Потрібно значно поліпшити організатор, 
ську і виховну роботу по мобілізації 
всіх комсомольців, юнаків і дівчат на 
боротьбу за підвищення ефективності 
суспільного виробництва.

XXI з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України запевниз ЦК 
КПРС, ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ, що 
тричі орденоносний комсомол, юнаки і 
дівчата республіки, вірні ленінським за
повітам, віддадуть всі свої сили, знання 
і вміння справі побудові світлого май
бутнього всього людства — комунізму.

З’їзд одностайно обрав Центральний 
Комітет і Ревізійну комісію ЛКСМУ.

З величезним піднесенням делегати 
прийняли вітальні листи Центральному 
Комітету КПРС і Центральному Коміте
ту КП України.

Порядок денний з'їзду вичерпаний. 
Лунає команда:

— До виносу прапора республікансь
кої орденів Леніна, Жовтневої Револю
ції і Червоного Прапора комсомольсь
кої організації, Пам’ятного прапора ЦК 
КП України, Пам'ятного прапора ЦК 
ВЛКСМ — прошу встати!
Під звуки маршу прапори виносяться із 

залу.
З’їзд оголошується закритим. Делега

ти стоячи з натхненням співають пар
тійний гімн «Інтернаціонал».

В залі спалахує могутня овація, луна
ють здравиці на честь Комуністичної 
партії Радянського Союзу та її ленінсь
кого Центрального Комітету, на честь 
Ленінського комсомолу, славної радян
ської молоді.

XXI з’їзд ЛКСМУ з новою силою про
демонстрував безмежну любов і відда
ність комсомольців, всіх юнаків і дівчаг 
республіки славній Комуністичній пар
тії, всеперемагаючим ленінським ідеям.

8 роботі з’їзду взяли участь керівни
ки Комуністичної партії і уряду України 
товариші О. Ф. Ватченко, В. І. Дроз
денко, Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. ГІ. 
Ляшко, П. Ю. Шелест, В. В. Щербиць. 
кий, В. К. Клименко, І. С. Грушецький, 
Г. І. Ващенко, В. І. Дегтярьов.

Увечері для делегатів XXI з’їзду 
ЛКСМУ в Жовтневому Палаці культури 
було дано великий концерт, в якому 
взяли участь майстри мистецтв та ко
лективи художньої самодіяльності Ук
раїни.

(РАТАУ).
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ФУТБОЛ

Дівчата С,и 
нікому (Гер

Твори,

Твори.

розглядаючи 
тверезо, що

місяці тому англійські, 
і американські капіта-

1) В. І. Ленін, 
стор. 248.

2) . В. і. Ленін, 
стор. 322.

ДВА КРИЛА АКТИВНОСТІ
--------- ■ ■ . ■— "п ;- —,-7-г-тті

В. ЦВЯХ, Р. ТУРБЛИ

А

ІЗКостянтин Чек.іов ііа коні (ліворуч).

Наша адреса і телефони

(Кірово- 
Кіно.іе- 

день

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

(Продовження. Поч. в газетах 
за 28 лютого, 3, 5, 10, 12, 17, 21 
та 25 березня).

Згодом Чеклова викликали 
до командуючого Третьою Ук
раїнською армією (із взяттям 
Одеси бронепоїзд передали 
цій армії). Йдучи до штабу, що 
розміщувався поряд з вокза
лом, Костя думав, що одержить 
чергове завдання.

— Так от ви який, — сказав 
командарм Худяков і запросив 
сідати.

Розпитував про бої за Бере
зівку і Сербку, про настрій бій
ців.

— Перемога над військами 
Антанти має дуже величезне 
значення, — сказав Худяков і 
підсунув до себе ближче папе- 

I ри. — 11 квітня в Москві від
бувся Пленум Всесоюзної цент
ральної ради професійних спі- 

I лок, Володимир Ілліч Ленін, 
який весь час дуже уважно 

І слідкував за революційними 
подіями на півдні країни, так 
оцінив цю перемогу:

«Три ‘ '
французькі

У» )>Г ^. <*■
.л. *

Лист В. 1. Леніна бійцям 2-ї 
Української армії у відповідь на 
пбдартяаніїя танка. 2 травня 

1919 р.
дісти не тільки здавалися, а іі були 
величезною силою, яка, звичайно, 
могла б задушити нас, якби тоді 
вони спроможні були свої величезні 
матеріальні сили використати проти 
нас. Це вони могли зробити. Тепер 
ми ясно бачимо, що воші цього не 
зробили і зробити це можуть.

гання їх поразка в Одесі показує 
ясно, що, хоч яка велика матеріаль
на сила імперіалістів, з чисто воєн
ної точки зору вони зазнали в похо
ді на Росію повного краху. Якщо 
взяти до уваги, що в самій середи
ні Європи є Радянські республіки і 
що зростання радянської форми 
стає нестерпним, то можна сказати 
без • перебільшення, 
стаиовище цілком 
перемога в.міжнародному масштабі 
забезпечена цілком»1).

«Як тільки Ленін встигає 
всім услідкувати? — подумав 
Костя. — Така велика країна, 
скільки різних подій...»

Худяков піднявся. Встав і 
Чеклой.

— За мужність і героїзм у 
боях з ворогами революції, за 
захоплений танк командування 
нагороджує вас іменним золо
тим годинником! Після паузи 
додав:

— А подарунок 
бійців другої армії вже десь 
під’їжджає до Москви. Я ду
маю, що Володимиру Іллічу 
сподобається такий подарунок...

І дійсно, трофейний фран
цузький танк № 69009, захопле
ний під Березівкою, незабаром 
був у столиці.

Першого травня 1919-го року 
Володимир Ілліч спостерігав, 
як цей танк урочисто просліду- 
вав через Красну площу під час 
військового параду.

В цей день Ленін 
три пам’ятні 
присвячені 
торжествам 
одну — при 
ка Степану і 
за північ, 
новий день, написав 
хоробрим українським бійцям: 

«Штабові 2-ої Української Радян
ської Армії і всім товаришам цієї 
армії 2. V. 1919.

Складаю найглибшу подяку то
варишам Другої Української Радян. 
ської Армії з приводу присланого в 
подарунок танка.

Цей подарунок дорогий нам усім, 
дорогий робітникам і селянам Росії, 
и к доказ геройства українських бра
тів, дорогий також через те, що 
свідчить про новий крах Антанти, 
яка здавалась такою сильною.

Найкращий привіт і пайпалкіші 
побажання успіху робітникам і се
лянам України та Українській Чер
воній Армії^

Голова Ради Оборони В. Ульяноп 
(Ленін)» ).

виголосив 
промови — дві 

Першотравневим 
на Красній площі і 
відкритті 
Разіну, 
коли вже

пам’ятни- 
А далеко 
крокував 
відповідь

(Далі буде).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45*35. 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02177. Індекс 61197.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ЗМАГАНЬ
ІІа півдні України проходить фінал розтрату призу республікан

ської федерації фугбола «Кримський пролісок». Враховуючи те, що кі
ровоградська «Зірка», провівши на одну гру менше всіх інших команд 
ялтинської зоіш, відстала від лідерів зони — тернопільських-футболістів 
лише на одно очко, має, крім них, кращу різницю забитих .і пропущених 
м’ячів, не зазнала жодної поразки, суддівська колегія допустила її до 
участі у заключному стані змагань разом з трьома переможцями зон.

Наші земляки провели півфінальний матч із сімферопольською «Тав- 
рією» і добилися перемоги — 2:0. Голи забили Володимир Дсрябін і Вік- 
тор Ступак.

З таким же рахунком житомирський «Автомобіліст» завдав поразки 
тернопільському «Авангарду».

У фінальному матчі між футболістами Житомира і Кіровограда, який 
відбудеться сьогодні, стане відомий володар призу «Кримський про
лісок».

ф В КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

Тільки-но закінчився волейболь
ний матч. Зустрічалися команди де
сятих класів.. 1 ось уже в спортив
ному залі звучить голос чергового 
фізорга:

— Прошу звільнити приміщення. 
Бо зараз заняття з корегуючої гім
настики.

А через годину знову:
— Гандболістки, ваша черга.
і так майже щодня. Спортивний 

зал Кіровоградської середньої шко
ли № 5 зайнятий з ранку і до 
пізнього вечора. І це, звісно, зако
номірно. Адже більше двох третин 
учнів тут займаються в спортивних 
секціях. Тільки минулого року 325 
юнаків і дівчат цієї школи стали 
спортсмснамн-розрядникамн, 170 уч
нів виконали нормативи комплексу 
ГЗБ. А іце підготовлено вісім гро
мадських інструкторів по спорту, 
більше сорока суддів.

Про масовість у спортивних ше
ренгах свідчить хоча б те, що в 
першості школи з волейбола, яка 
недавно закінчилась, тут взяло 
участь 510 школярів. Визначено иаіі- 
сильніших. Волейбольна команда 
школи взяла участь в чемпіонаті

міста серед школярів. Дівчата 
№ 5 не поступились ’' 
НІІСТЮ.

Десятки юнаків та 
люїОться спортивною 
Наприклад, дев’ятикласник Микола 
Шнбнстніі був в числі призерів іГа 
першості області. Він — другороз- 
рядннк. Семикласниця Ольга Ско- 
рохід — першорозрядниця, брала 
участь п республіканських змаган
нях на приз Поліпи Астахової. Тре
нується за програмою кандидатів у 
майстри семикласниця Людмила 
ПІумихіна.

На початку навчального року 
зросла майстерність легкоатлетів 
школи. Вони були другими на мі
ських змаганнях школярів. А деся
тикласник Сергій Чертков став при
зером першості ЦР ДСТ «Авангард» 
серед юнаків з бігу на 200 метрів. 
Ного однокласниця Ніна Пстрик на 
цих змаганнях була четвертою (ди
станція 200 метрів).

Особливо активізувалась діяль
ність колективу фізкультури СШ 
№ 5, коли учні включились в огляд 
спортивної та оборонно-масової ро
боти. До занять спортом були залу-

дівчат за.хоп- 
ГІМНІІСТНКОІО.

ЧСІІІ не лише ті школярі, то відві
дують спортивні секції, в спортив
ний зал спішили всі старшокласни
ки. Адже в травні — червні кожен з 
них має скласти екзамен і фізичнрї 
та військово-технічної підготовки. 
Викладачі фізкультури Віктор Ко
ляда, Віталій Чорнорай та Людмила 
Коляда склали спеціальний план 
спортивних занять, п якому перед
бачено заняття учнів з таких нор
мативів: біг на 100 метрів, підтягу
вання на перекладині, вправи на 
канаті, вижимання гирі, метання 
гранати, плавання на 100 і 300 мет-» 
рів, легкоатлетичний та лижний 
кроси, туристські походи на лижах, 
велосипедах, воєнізована гра, 
стрільба з дрібнокаліберної гишь
тівкн. д ще заняття з цивільної 
оборони, бесіди з ■ групою дівчат, 
які вчаться надавати першу медич
ну допомогу потерпілому. 1

Школярі вирушали в туристські 
мандрівки за місто, успішно внсііг- 
ііи.тн на міських змаганнях з орієн
тування на місцевості. Відбулася ' 
проба сил юних стрільців. Більша 
половина з них склала попередній 
залік з цього виду спорту. А неза? 
баром — легкоатлетичний крос, з;ц- 
ЛІкн не лише п спортивному залі, а 
й на відкритих майданчиках...

М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімку: група кращих волей 

болісток школи.
Фото ІО. Л1ВАШННКОВА.

ПОКАЗУЄ 
КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 20 березня. 
Перша програма. 11.50 — 
Сторінки великої біографії. 
(М). 12.10 — До 100-річчя з 
дня народження В. 1. Лені
на. Фестиваль самодіяльно, 
го мистецтва України. Чер
нівецька область. (Чернів
ці). 13.10 — «Кают-компа
нія» «Глобус». .(Одеса). 
13.40 — Художній фільм 
«Суворо засекречені пре
м’єри». (К). ’15.10 — Для 
воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (Ташкент). 15.40 — 
'Сіонізм — це'фашизм сьо
годні». (К). 16.00 — 'А вже 
весна». Концерт, (Львів). 
16.30 — Програма Ташкент
ської студії телебачення. 
(Ташкент). 16.43 — «На 
землі узбецькій». Телена
рис. (М). 17.15 — КЛуб кі- 
номандрівннків. (М). 18.10

— Новини.
Концерт майстрів мистецтв 
Узбекистану. (Ташкеїіт). . 
19.45 — «Європа, події, 
країни, проблеми». (<М).
20.30 — «Ало, ми шукаємо 
таланти». (М). 21.30 — По
казові виступи призерів 
чемпіонату світу і Європи 
з фігурного катання. (М).
23.30 — «Камертон доброю 
настрою». (Ужгород).

ПОНЕДІЛОК. ЗО березня. 
Перша програма. 11,00 — 
Спектакль. (К). 13.50 —
Новини. (М). 14.00 — Чем
піонат світу з хокея. Фін
ляндія — ЧССР. (Швеція). 
16.15 — «Хатнпськпй на
бат». (Мінськ). 16.45 — Те. 
лефільм. (К). 17.00 — На
ша програма. (Кіровоград). 
17.05—Телефільм, 
град) 17.20. - 
ііііііапа. «Один

безсмертя». (Кіровоград). 
17.30 — Від понеділка до 

• неділі. (К). 17.40 — Телс
вісті. (К). 18.00 —• Чемпіо
нат світу з хокей. Швеція 
— СРСР. (Швеція). В пе
рервах — спортивна пано
рама. (М). 20.30 — Програ
ма .«Час». (М). 21.15 — Що
денник шахового матчі”. 

. Збірна СРСР — команда 
вибраних шахістів свігу.
(М). 21.30 — «Подвигу — 
чверть віку». .«Коли мов
чать гармати». (К). 22.00 — 
І. Тельман. Б. Рабічкін — 
«Справа з багатьма певідо. 
мпмп». (Телеспектакль). 
(К). 23.30 — Телевісті. (К).

Друга програма. 17.00 —
Для школярів. Телеагент
ство «Піонерія». (М).

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн. 2.

ВІВТОРОК, ЗІ березня.
Перша програма. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.10 —
■'Подвигу — чверть віку». 
Художнііі фільм -іваина». 
(К). 12.45 - До 100-рі'ічя з 
дня народження В. 1. Ле
ніна. Фестиваль самодіяль- 
ного мистецтва України. 
Звітує Житомирська об
ласть. (К). 13.45 — Кіно-
програма. (К). 17.05 — Но
вини. (М). 17,15 —• ^Справа 

Курта Крістмана та Ного

команди». Передача друга. 
(М). 17.45 — телевісті. • (КП 
18.05 — Для школярів. РеЛ 
публікапськпіі зліг активу 
учнівських виро б п И Ч її X 
бригад. «Щаслива 'іоиі/Л 
(К). 18.25 — Програма НС; 
редач. (К). 18.30 — ЛснИу 
ськнй університет МІЛЬІК» 
нів. (М). Актуальні питать! 
ия наукового комунізму. 
«Імперіалізм — джс р б л в 
постійної загрози справі 
миру та соціального про» 
гресу». 19.00— «Подвцгу оУ 
чверть віку». Українську 
кольорове гелёбачсіні £ 
Б. Мехов — «Політ»:.Снег 
тііііль Мінського ТІОГ 
(К). 21.15 — Українська к 
ноианорамп. (К). 22.45 
Ге л сж у р 11 а. і < Музика
життя-. (Львів). 
Щоденник шахового мі 
Збірна СРСР — комаїї 
вибраних шахістів сві 
(М). 23.35 — Концерт. (К,

■а
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