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XXI з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Mono- 
ді України від імені комсомольців, юнаків і дів
чат республіки з словами щирої вдячності за бать- 
ківську турботу і піклування про підростаюче по
коління звертається до рідної Комуністичної пар
тії Радянського Союзу і її бойового штабу—Цент
рального Комітету.

У знаменний рік Ленінського ювілею проходить 
наш з’їзд. З великим політичним і трудовим під
несенням готуються комсомольці і молодь Радян
ської України до визначної дати □ житті трудящих 
всього світу — 100-річчя з дня народження Воло
димира Ілліча Леніна — геніального продовжувача 
революційного вчення Маркса-Енгельса, засновни. 
на Комуністичної партії, творця першої в світі со
ціалістичної держави. 1 сьогодні ми доповідаємо 
тобі, партіє, що комсомольці, юнаки та дівчата 
своєю повсякденною працею наближають торже
ство справи, за яку боровся Ілліч, вносять вагомий 
вклад у здійснення накреслень XXIII з’їзду КПРС, 
створення матеріально-технічної бази комунізму.

З іменем Леніна ми успадковуємо все найкра
ще, що пронесли під багряним прапором револю
ції старші покоління: несхитну ідейну перекона
ність, більшовицьку стійкість, полум’яну енергію в 
боротьбі за комуністичне перетворення світу,

З іменем Леніна ми наполегливо оволодіваємо 
теорією наукового комунізму, яка дає єдино пра
вильний ключ для розуміння законів суспільного 
розвитку. Складаючи Всесоюзний Ленінський за
лік, юнаки і дівчата поєднують вивчення ідейно- 
теоретичної спадщини Ілліча з практичною робо- 

’ тою по перетворенню □ життя планів будівництва 
. комунізму.

Комсомольці і молодь України глибоко усві
домлюють великі й відповідальні завдання, які 
стоять перед ними. Комсомольські організації рес
публіки, керуючись рішеннями грудневого (1969 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, активізують боротьбу молоді за 
підвищення ефективності суспільного виробництва, 
поліпшення використання резервів і посилення 
режиму економії в народному господарстві, бу
дуть постійно виховувати у юнаків і дівчат кому
ністичне ставлення до праці, соціалістичної влас
ності, почуття особистої відповідальності за дору
чену справу.

Комсомол України буде й надалі виховувати у 
нашої молоді високі почуття радянського патріо
тизму, пролетарського інтернаціоналізму, класо
вий підхід до Оцінки явищ і фактів сучасності. 
Комсомольці, вся молодь республіки готові будь- 
якої хвилини зі зброєю ■ в руках стати на захист 
завоювань Великого Жовтня.

Юні серця сповнені почуттям безмежної любові 
до рідної партії. Комуністи для всіх нас с прикла
дом у боротьбі за торжество комунізму. Запевняє- 

й мо Центральний Комітет КПРС, що комсомол рес- 
I публіки завжди йтиме за партією, буде її бойовим 
5 помічником, надійною опорою і резервом.

Клянемося тобі, партіє, що комсомольці, юнаки
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КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІЇ УКРАЇНИ
Ми, делегати XXI з’їзду Ленін

ської Комуністичної Спілки Молоді 
України, від імені комсомольців, 
усіх юнаків і дівчат республіки 
шлемо полум’яний привіт Цент
ральному Комітету Комуністичної 
партії України і висловлюємо без
межну вдячність за теплі слова 
привітання нашому з'їздові за ви
соку оцінку діяльності республі
канської комсомольської органі«, 
зації.

Кожен день наближає нас до 
знаменної дати в житті радянсько
го народу і всього прогресивного 
людства — 100-річчя з дня народ- 
ження Володимира Ілліча Леніна, 
Виконуючи заповіти вождя, ниніш
нє покоління комсомольців гідно 
продовжує революційну справу 
старших поколінь — разом з усіма 
трудящими Радянського Союзу 
зводить величну будову комуніз
му. Молодь республіки широко 
розгорнула соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання зав
дань п’ятирічки, вносить свій вклад 
в успішне здійснення рішень XXIII 
з’їзду КПРС і XXIII з’їзду Компар
тії України. Жити і працювати по-

ленінськи, глибоко , вивчати 
безсмертну ідейну спадщину Іллі
ча — такий девіз комсомольців, 
усіх юнаків та дівчат.

Наш з’їзд проаналізував діяль
ність комсомолу республіки і намі
тив заходи по дальшому поліпшен
ню ідейно-виховної роботи серед 
молоді, залученню її до активної 
боротьби за підвищення ефектив
ності суспільного виробництва, 
прискорення науково-технічного 
прогресу, за комуністичне став- 
лення до праці і соціалістичної 
власності, краще використання ре. 
зервів виробництва, дотримання 
суворого режиму економії.

Комсомол повсякденно відчуває 
батьківську увагу рідної партії. 
Відповіддю на велику турботу про 
підростаюче покоління буде ще 
наполегливіша наша праця по зміц
ненню лав комсомолу, піднесенню 
його ролі в комуністичному вихо
ванні юнаків та дівчат.

Завжди і в усьому бути з пар
тією, боротись за здійснення її 
величних накреслень — в цьому 
весь зміст нашого життя. Комсо

мол України і надалі спрямовува
тиме свою діяльність на форму-, 
вання у молоді марксистсько-ле
нінського світогляду, високої кла
сової самосвідомості, непримирен. 
ності до будь-яких проявів буржу
азної ідеології. Комсомольські ор
ганізації виховуватимуть юнаків та 
дівчат на славних революційних^ 
бойових і трудових традиціях Ко
муністичної партії і радянського 
народу, с дусі радянського патріо
тизму і пролетарського інтерна
ціоналізму, готовності до нових 
подвигів в ім’я нашої соціалістич
ної Батьківщини.

Запевняємо Центральний Комі
тет Комуністичної партії України, 
що комсомольці, всі юнаки і дів
чата республіки завжди будуть 
у перших лавах будівників кому
нізму, активно боротимуться за 
успішне перетворення в життя за
повітів великого Леніна.

Хай живе Комуністична партія 
України — бойовий загін КПРС!

Хай живе створена Леніним Ко
муністична партія Радянського 
Союзу — натхненник і організатор 
всіх наших перемог!

Пленум ЦК «ІКСМ
Відбувся пленум Центрального комітету ЛКСМ Украї

ни, обраний XXI з’їздом ЛКСМУ. Пленум розглянув 
організаційні питання.

Пленум обрав бюро ЦК ЛКСМУ у складі: В. О. АФО- 
НІНА, С. С. ВЕРБИЦЬКОЇ, А. М. ГІРЕНКА, Т. В. ГЛА. 
ВАК, О. С. КАПТА, В. В. КУЛИКА, Я. І. МАСИКА, 
І. С. МОСКАЛЮКА, О. Н. ПАРУБКА, Ю. М. ПОНО- 
МАРЬОВА, Г. І. РЕВЕНКА, І. С. ХОМЕНКО, О. П. 
ШВАБА.

Кандидатами у члени бюро ЦК ЛКСМУ обрані: Б. М. 
ГОЛОСНИЙ, А. Ф. МЕЛЬНИЧЕНКО, Г. М. МЕНЖЕ- 
РЕС, Т. О. ПУШНОВ, Л. Г. СТЕФАНОВИЧ.

І

України
Пленум обрав першим секретарем ЦК ЛКСМУ О. О, 

КАПТА, другим секретарем А. М. ГІРЕНКА, секретаря
ми Т. В. ГЛАВАК, 1. С. МОСКАЛЮКА, Г. І. РЕВЕНКАя 
І. С. ХОМЕНКО, О. П. ШВАБА.

В роботі пленуму взяли участь член Політбюро, секре
тар ЦК КП України І. К. ЛУТАК, перший секретар. ЦК 
ВЛКСМ Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ.

♦ * *
Відбулося засідання Ревізійної комісії ЛКСМУ. Голо

вою Ревізійної комісії обраний В. Ф. КОНОНЕНКО.

(РЛТАЗД

Р Е З О Л Ю Ц І Я
ХХі з’їзду
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України

XXI з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України зібрався у зна
менні дні, коли радянський народ, тру
дящі всіх країн світу готуються урочис
то відзначити 100-річчя з дня народжен
ня Володимира Ілліча Леніна — геніаль
ного продовжувача революційного вчен
ня /Ааркса і Енгельса, засновника Кому
ністичної партії Радянського Союзу, 
творця першої в світі соціалістичної 
держави, вождя міжнародного робітни
чого класу.

Комсомольці і комсомолки, юнаки і 
дівчата Радянської України в єдиному 
строю із старшими поколіннями з вели
чезним політичним і трудовим піднесен
ням працюють над перетворенням в 
життя накреслень XXIII з’їзду КПРС , і 
XXIII з’їзду КП України, новими успіха
ми в праці і навчанні зустрічають слав
ний Ленінський ювілей.

Комсомол, молодь республіки однос
тайно підтримують внутрішню і зовнішт 
ню політику Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, спрямовану на забез«- 
печення миру і безпеки народів, успіш-

не вирішення завдань підвищення еко
номічної і оборонної могутності нашої 
країни, зростання добробуту народу» 
зміцнення світової соціалістичної сист.Є£ 
ми, єдності міжнародного комуністично
го і робітничого руху в боротьбі проти 
імперіалізму.

Юнаки і дівчата України, як і вся ра
дянська молодь, висловлюють свою со
лідарність з героїчним народом В’єтна
му, який веде боротьбу проти амери
канських агресорів, підтримують народи 
арабських країн і вимагають виведення 
ізраїльських військ з окупованих араб
ських територій, підтримують народи ко. 
лоніальних і залежних країн, які борють
ся проти імперіалізму і расизму, за 
свою свободу і національну незалеж
ність.

На всіх ділянках господарського і 
культурного будівництва молодь демон
струє непохитну вірність ленінським за
повітам, великій справі партії. Ленінсь
ка Комуністична Спілка Молоді України 
—- бойовий загін ВЛКСМ — за активну 

(Продовження на 2-й стор.).
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РЕЗОЛЮЦІЯ
XXI з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

(Продовження. Початок на 1-й стор.).

виховання
Красноярської крайової 

керівництву 
вересневого

покоління, 
наукового марк- 

світогляду, на ви- 
завдань комуніс-

участь у соціалістичному і комуністично
му будівництві, за велику роботу по ви
хованню молоді а дусі відданості запо
вітам В. І. Леніна і з зв’язку з 50-річ- 
ч.ям нагороджена третім орденом — ор
деном Жовтневої Революції.

Від імені комсомольців, усіх юнаків і 
дівчат з'їзд висловлює палку подяку 
Центральному Комітету КПРС, і Радянсь
кому уряду за високу оцінку діяльності 
комсомолу республіки, постійну батьків
ську турботу про виховання підростаю
чого покоління і запевняє, що тричі ор
деноносний чотиримільйонний комсомол 
України є і буде завжди надійним по
мічником партії в боротьбі за торже
ство ідей комунізму.

Комсомол України прийшов до свого 
ХХі з’їзду тісно згуртованим навколо 
КПРС. Під керівництвом партії комсо
мол політично і організаційно зміцнів, 
виріс чисельно, підвищився його авто
ритет серед молоді. Зміцнено партійне 
ядро в комсомолі. У поліпшенні роботи 
комсоааольських організацій важливу 
роль відіграє виконання постанов ЦК 
КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання 
комуністичного виховання молоді», 
«Про роботу 
партійної організації по 
комсомолом», постанови 
(1968 р.) Пленуму ЦК КП України «Про 
дальше поліпшення партійного керівни
цтва комсомольськими організаціями 
республіки».

Вся діяльність комсомольських орга
нізацій республіки у звітному періоді 
була спрямована на виховання стійких 
і самовідданих борців за справу Ленін
ської партії, на революційне, класове за_- 
гартування підростаючого 
формування у нього 
систсько-ленінського 
рішення конкретних 
тииного будівництва.

Виконуючи рішення XV з’їзду ВЛКСМ 
ї XX з’їзду ЛКСМ України, комітети 
комсомолу республіки підвищили ефек
тивність роботи по залученню молоді 
до участі в розв’язанні господарських 
завдань, вихованню у неї свідомого, 
творчого ставлення до праці, почуття 
особистої відповідальності за стан справ 
на підприємстві, будові, в колгоспі, рад
госпі.

Понад 1 мільйон 850 тисяч комсомо
льців працює нині на всіх ділянках про
мислового і сільськогосподарського ви
робництва. В комсомольських організа
ціях, молодіжних виробничих колекти
вах широкого розмаху, набуло змаган
ня за дострокове виконання п’ятиріч
них планів і соціалістичних зобов’язань. 
Тисячі молодих виробничників уже за
вершили свою п'ятирічку. За активною 
участю молоді протягом чотирьох років 
достроково введено в дію 84 промисло
вих об’єкти, споруджено зрошувальні 
системи на площі в 140 тисяч гектарів.

Комсомольці і молодь наполегливо 
борються за прискорення темпів науко
во-технічного прогресу, 
ефективності суспільного 
зростання продуктивності 
мію і ощадливість, зміцнення трудової 
дисципліни в усіх галузях народного 
господарства.

У політичному вихованні молоді комі
тети комсомолу постійну увагу приділя
ють вивченню юнаками і дівчатами ве
ликої теоретичної спадщини, життя і 
діяльності В. І. Леніна, славної історії 
КПРС. Комсомольці і молодь беруть 
активну участь у проведенні Ленінсько
го заліку. Набули поширення Ленінські 
уроки і читання, збільшилась кількість 
гуртків по вивченню біографії вождя. 
Проведено значну роботу по удоскона
ленню системи комсомольської політич-

підвищення- 
виробництва, 
праці, еконо-

ФОТО Ол. БОРМОТОВА, А ПІЧ- ЦУБНОГО. Д

І\ИЇВ, 25 березня 1970 року. Покла* 
денна квітів до пам’ятника В. І. Леніну 
від делегатів XXI з'їзду ЛКСМУ.

(ФОТОХРОНІКА РАТАУ),

і
видатними 

вшанування 
у боротьбі 

соціалістич-

ної освіти. Поліпшено добір і підготов
ку пропагандистів.

ЦК ЛКСМ України, обкоми, міськко
ми, райкоми комсомолу, первинні ком
сомольські організації посилили роботу 
по вихованню у молоді високого почут
тя радянського патріотизму, дружби 
народів СРСР і пролетарського інтерна
ціоналізму, любові до соціалістичної 
Вітчизни і постійної готовності із зброєю 
в руках захищати завоювання соціаліз
му.

Благородній справі виховання підрос. 
таючого покоління сприяють походи мо
лоді по місцях революційної, бойової і 
трудової слави Комуністичної партії і 
радянського народу, зустрічі з ветера
нами революції, громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн, передовиками 
новаторами виробництва, 
вченими, діячами культури, 
пам'яті героїв, які загинули 
за свободу і незалежність 
ної Батьківщини.

У звітному періоді комсомольські ор
ганізації навчальних закладів спільно з 
педагогічними і викладацькими колекти
вами працювали над втіленням у жит
тя рішень Комуністичної партії і Уряду 
про дальше удосконалення і розвиток 
народної осзіти, поліпшення навчання і 
комуністичне виховання учнівської і сту
дентської молоді. Поліпшилась робота 
комсомолу з науково-технічною інтелі
генцією, культосвітніми працівниками, 
творчою молоддю.

Молодь бере активну участь у гро
мадсько-політичному житті. Кращі пред
ставники молодого покоління республі
ки є депутатами Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради УРСР. Майже 108 тисяч 
юнаків і дівчат обрано депутатами міс
цевих Рад депутатів трудящих.

Разом з тим XXI з’їзд ЛКСМ Украї. 
ни відмічає, що деякі комсомольські 
організації промислових підприємств, 
будов, транспорту, колгоспів і радгос
пів ще недостатньо дбають про підне
сення трудової активності молодих ви
робничників, їх ідейне загартування і 
професійне зростання. Комсомольські 
організації ряду загальноосвітніх шкіл, 
профтехучилищ, технікумів і вузів сла
бо борються за глибокі і міцні знання 
учнівської і студентської молоді. Істотні 
недоліки є в організації дозвілля юна
ків і дівчат. Окремі, обласні, міські і 
районні комітети комсомолу повільно 
удосконалюють стиль і методи своєї ді
яльності.

Заслухавши і обговоривши звітну до
повідь ЦК ЛКСМУ, XXI з’їзд Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді України 
постановляє:

схвалити діяльність Центрального Ко_ 
мітету ЛКСМУ, спрямовану на здійснен
ня завдань комуністичного виховання 
молоді, поставлених партією перед ком
сомолом.

І.
XXI з’їзд комсомолу України підкрес

лює, що в своїй практичній діяльності 
комсомольські організації 
повинні завжди керуватися 
настановою про те, щоб 
в першому-ліпшому селі, в першому-ліп- 
шому місті молодь розв’язувала прак
тично те або інше завдання спільної 
праці.

З’їзд зобов’язує ЦК ЛКСМ України, 
обкоми, міськкоми, райкоми, комсомо
лу, первинні комсомольські організації 
забезпечувати активну участь молоді у 
створенні матеріально-технічної бази 
комунізму. Комсомольські організації 
повинні виховувати у юнаків і дівчат ко
муністичне ставлення до праці і соціа
лістичної власності, постійне прагнення 
примножувати суспільне багатство, ви. 
соку відповідальність за справи свого ви
робничого колективу.

республіки 
ленінською 

кожного дня,

здійснити кон. 
заходи у зв’язку з Листом ЦК 
Ради Міністрів Союзу РСР,

Необхідно всемірно розвивати трудову 
ініціативу молоді, соціалістичне змаган
ня, рух за комуністичну працю, пітриму- 
зати починання юнаків і дівчат, спрямо
вані на успішне виконання виробничих 
планів і взятих зобов’язань, поліпшення 
якості промислової і сільськогосподар
ської продукції.

З’їзд вважає найвідповідальнішим зав
данням комсомольських організацій рес
публіки участь у виконанні рішень груд
невого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС. По
трібно значно поліпшити організаторську 
і виховну роботу по мобілізації всіх ком
сомольців, юнаків і дівчат на боротьбу 
за підвищення ефективності суспільного 
виробництва.

Комітетам комсомолу 
кретні 
КПРС, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ до партійних, радян
ських, профспілкових і комсомольських 
організацій, до всі^ трудящих Радян- 
ськог Союзу «Про поліпшення викорис
тання резервів виробниц’ва і посилення 
режиму економії в народному господар
стві)).

Комсомольські організації аобов язані 
ширити похід молоді за прискорення нау
ково-технічного прогресу, зробити його 
справді масовим, активно сприяти роз
витку раціоналізаторства і винахідни
цтва, здійсненню економічної реформи. 
Слід всемірно дбати про поліпшення ор_ 
г'анізації праці, підвищення її продук
тивності, найбільш раціональне викорис
тання обладнання, економію і бережли
вість. У боротьбі за виявлення і викорис
тання резервів виробництва, з втратами 
у народному господарстві активізувати 
діяльність штабів і постів «Комсомоль
ського прожектора». Ширше залучати 
молодь до участі в управлінні виробни
цтвом, зокрема, в роботі постійнодіючих 

. виробничих нарад.
Справа честі кожного члена ВЛКСМ— 

показувати приклад високої трудової І 
виробничої дисципліни, організованості, 
бути непримиренними до безгосподар
ності і марнотратства.

Ударною справою комсомолу є безпо
середня участь у спорудженні найважли. 
віших народногосподарських об’єктів. 
Необхідно вжити заходів до підвищення 
рівня роботи комсомольських організа
цій будов. постійно піклуватися про 
створення молодим будівельникам не
обхідних виробничих і культурно-побуто
вих умов.

ЦК ЛКСМ України, обкомам, міськко
мам, райкомам комсомолу, первинним 
комсомольським організаціям разом з 
господарськими органами і профспілка
ми допомагати молодим трудівникам під
вищувати свою професійну майстерність, 
опановувати економіку виробництва, пе
редові методи праці.

Виступаючи на Третьому Всесоюзному 
з'їзді колгоспників, Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш Брежнєв Л. І. за
кликав комсомол розгорнути масовий 
рух молоді за оволодіння сільськими 
технічними професіями. З’їзд комсомо
лу України розглядає це як почесне і 
відповідальне доручення партії і зобо
в’язує комсомольські організації вжити 
всіх необхідних заходіз по забезпеченню 
механізаторського всеобучу юнаків і дів
чат.

Треба ще наполегливіше залучати мо
лодь до здійснення планів комплексної 
механізації, електрифікації і хімізації 
сільськогосподарського виробництва, ме
ліорації земель, до боротьби за високу 
культуру землеробства і тваринництва.

XXI з їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України закликає комсо
мольців, всю молодь республіки само
відданою працею в усіх галузях народ
ного господарства внести вагомий вклад

у зміцнення могутності любимої соціаліс
тичної вітчизни.

На
Найважливішим у діяльності комсо_ 

мольських організацій було і залишає
ться формування у підростаючого поко
ління глибоких ідейних переконань, 
марксистсько-ленінського матеріалістич
ного світогляду, виховання у молоді без
межної відданості справі комунізму.

В основі ідейно-політичного загарту. 
вання юнаків і дівчат мас завжди бути 
вивчення творів класиків марксизму-ле- 
нінізму, документів партії. Обов язок 
комсомольських організацій — постійно 
турбуватись про те, щоб кожна молода^ 
людина оволодівала великим революцій^ 
ним вченням В. І. Леніна, вивчала героїч
ну історію Комуністичної партії, Радян
ської держави, Ленінського комсомолу. 
Треба допомагати молоді сприймати по
ложення ленінізму в нерозривному 
зв’язку з життям, знаходити в них ключ 
до розв’язання практичних питань будів
ництва нового суспільства.

З’їзд рекомендує комітетам комсомо
лу використати у подальшій роботі набу- § 
тий досвід організації вивчення ленін- Е 
ської теоретичної спадщини, Тез ЦК | 
КПРС «До 100-річчя з дня народження Н 
Володимира Ілліча Леніна», документів $ 
міжнародної Наради комуністичних і ро_ І 
бітничих партій, всемірно удосконалюва- В 
ти систему комсомольського політна- а 
вчання відповідно до загальноосвітньо- § 
го і культурного рівня, інтересів і запитів І 
різних категорій молоді.

В умовах загострення ідеологічної бо- » 
ротьби між соціалізмом і капіталізмом 
особливо великого значення набуває ви
ховання юнаків і дівчат в дусі високої по
літичної пильності, класової самосвідо
мості, непримиренності до будь-яких 
проявів буржуазної ідеології і моралі. 
Комсомольські організації зобов'язані 
розкривати перед молоддю реакційну 
суть буржуазних теорій і концепцій, при
щеплювати підростаючому поколінню 
ненависть до класових ворогів.

Всіма засобами агітаційно-пропаган-^ 
дистської роботи необхідно переконлива^ 
показувати великі переваги соціалістич
ного ладу, досягнення нашої країни за 
роки Радянської влади у розвитку еко
номіки, науки, культури, соціалістичної 
демократії, у підвищенні добробуту на
роду, тяжке становище трудящих, зокре
ма, молоді у капіталістичних країнах.

Потрібно систематично інформувати 
молодь про політичне, економічне, куль
турне життя району, області, республіки, 
всієї країни, про міжнародне становище 
СРСР. Разом з організаціями товариства 
«Знання» посилити лекційну пропаганду 
серед юнаків і дівчат. Краще використо
вувати засоби масової політичної інфор
мації.

Комітетам кол\сомолу поліпшити робо
ту по добору, вихованню і навчаннюпро- 
пагандистів, лекторів, агітаторів, політ- 
інформаторів, які працюють серед мо
лоді.

Зобов язати ЦК ЛКСМУ, обкоми ком- Я 
сомолу посилити керівництво редакціями ж 
молодіжних газет і журналів, видавни- | 
цтвом «Молодь», молодіжними редакція- 1 
ааи радіо і телебачення. Молодіж- 1 
ні видання повинні виступати полум’яниг\? 

пропагандистами ідей партії, яскраво | 
и правдиво розкривати чудові риси мо- ■ 
подих будівників комунізму.

З їзд наголошує на тому, що в центрі І 
уваги комсомольських організацій має • 
бути виховання у підростаючого поколій- | 
л™П°лУТТЯ Радянського патріотизму, 8 
дружби народів СРСР і пролетарського 
інтернаціоналізму, вірності революцій
ні бойовим 1 трудовим традиціям Ко- І 
м, містичної парти і радянського народу. | 

(Закінчення на 3-й стор.).
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РЕЗОЛЮЦІЯ
3 ,3ДУ Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України
(Закінчення).

Комсомольським організаціям посили
ти військово-патріотичне виховання мо
лоді, спільно з організаціями ДТСААФ . 
розвивати військово-прикладні види 
спорту, постійно зміцнювати зв’язки з 
військовими частинами і з’єднаннями.

Комітетам комсомолу здійснювати за
ходи, які 6 сприяли вихованню юнаків і 
дівчат на славних бойових традиціях ра
дянських Збройних Сил, взяти найактив
нішу участь у відзначенні 25-річчя Пере
моги над гітлерівською Німеччиною.

Священний обов’язок комсомольців, 
всієї молоді — озолодівати військовими 
знаннями, бути завжди готовими із збро
єю в руках стати на захист рідної Вітчиз
ни, завоювань Великого Жовтня.

В ідейно-політичному загартуванні 
підростаючого покоління велика роль 
належить літературі і мистецтву. Ком
сомольським організаціям разом із твор
чими спілками необхідно посилити ідей
но-виховну роботу серед молодих митців, 
активно допомагати утвердженню в їх 
творчості ленінських принципів партій
ності і народності.

Патріотичне покликання молодих пись_ 
менників, художників, композиторів, МИТ
ЦІВ — створювати нові високохудожні, 
ідейні твори, а яких глибоко б розкри
вався образ нашого сучасника.

Завдання комсомольських організацій 
— вихозуаати у юнаків та дівчат високі 
моральні якості будівника комунізму. Рі
шуче боротися з хуліганством, пияцтвом 
та іншими антигромадськими проявами 
серед окремих молодих людей, суворо 
засуджувати їх негідну поведінку. Поси
лити боротьбу з релігійними забобонами, 
широко запроваджувати в життя нові ра
дянські обряди і звичаї.

Комсомольські організації покликані 
прищеплювати молоді високі художні і 
естетичні смаки, допомагати їй освоюва
ти здобутки соціалістичної культури. Ра
зом з культурно-освітніми закладами, 
творчими та мистецькими колективами 
організовувати змістовне дозвілля моло_ 
ді, особливо за місцем проживання та в 
зонах масового відпочинку, забезпечити 
чітку ідейну спрямованість молодіжних 
об’єднань за інтересами.

Серйозного поліпшення вимагає куль
турно-масова робота, зокрема на селі. 
Необхідно ширше залучати юнаків і дів
чат до гуртків художньої самодіяльності, 
посилити увагу до добору і навчання 
кадрів культурно-освітніх устаноа.

Обов’язок комсомольських організацій 
— активно сприяти розвитку масової фі
зичної культури і спорту серед молоді, 
поліпшити ідейне загартування і підго

товку спортсменів, здатних захищати 
спортивну честь республіки і країни, до
биватися розширення і ефективного ви
користання наявної спортивної бази. Тре. 
ба, щоб на кожному підприємстві, в кол
госпі, радгоспі, установі, учбовому закла. 
А*1 постійно працювали спортивні гуртки, 
секції, всі юнаки і дівчаат складали 
норми на значок «Готовий до праці і обо
рони». Слід взяти найактивнішу участь у 
підготовці і проведенні V Спартакіади 
народів СРСР, V Всесоюзної спартакіади 
з технічних видів спорту.

III»
XXI з’їзд ЛКСМ України звертає увагу 

ЦК ЛКСМУ, обкомів, міськкомів, райко
мів комсомолу на необхідність дальшо
го поліпшення роботи комсомольських 
організацій загальноосвітніх шкіл, профе
сійно-технічних училищ, технікумів і 
вузів.

Комсомольські організації зобов’язані 
допомагати учням глибоко оволодівати 
знаннями, виробляти у собі комуністич
ні переконання, колективізм, дисциплі
нованість, любов до праці. Необхідно 
розвивати у дітей допитливість, залучати 
їх до суспільно корисної праці.

Комсомольським комітетам подавати 
всебічну допомогу органам народної ос
віти у виконанні Закону про загальну се
редню освіту, у зміцненні навчально- 
матеріальної бази шкіл і професійно-тех
нічних училищ, особливо сільських, вдос
коналенні форм і методів навчальної ро_ 
боти. Треба поліпшити трудове вихован
ня і професійну орієнтацію молоді, 
спільно з педагогічними і викладацьки
ми колективами активно формувати інте
реси і нахили учнів, удосконалювати під
готовку гідного поповнення робітничого 
класу, колгоспного селянства, радянської 
інтелігенції. Більше дбати про зміцнення 
учнівських виробничих бригад.

Комітетам ЛКСМУ постійно вдоскона
лювати керівництво піонерськими органі
заціями. Діяльність кожної дружини і за
гону насичувати цікавими справами, ви
ховувати у піонерів прагнення жити, пра
цювати і вчитись по-ленінському. Необ
хідно докорінно поліпшити добір і нав
чання кадрів піонервожатих.

Комсомольським організаціям постій
но піклуватися про підвищення загально
освітнього різня працюючої молоді, по
силити увагу до роботи вечірні* шк;п.

З’їзд зобов’язує комсомольські органі
зації вузів і технікумів, райкоми, міськ
коми, обкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ Ук
раїни виховувати у майбутніх спеціаліс
тів високу відповідальність за оволодін

ня знаннями, посилити ідейне загартуван
ня студентської і учнівської молоді. Слід 
підвищувати громадську активність сту
дентів і учнів, розширювати їх участь у 
вирішенні конкретних народногосподар
ських завдань у позанавчальний час.

Комітети комсомолу повинні всемірно 
сприяти підготовці політично зрілих, ви
сококваліфікованих спеціалістів, які воло
діють найновішими досягненнями вітчиз
няної і світової науки, уміють успішно 
вирішувати питання економіки і управ
ління сучасним виробництвом.

Активізувати участь комсомольських 
організацій у комплектуванні вузів і 
технікумів, особливо за рахунок робітни
чої і сільської молоді.

IV.
XXI з’їзд ЛКСМ України відзначає, що 

виконання завдань, поставлених пар-1 
тією перед комсомольськими організа
ціями республіки, вимагає дальшого під
несення організаційної роботи, вдоскона
лення стилю і методів діяльності коміте
тів комсомолу.

ЦК ЛКСМ України, обкомам, міськко
мам, райкомам комсомолу забезпечити 
дальше організаційно-політичне зміцнен
ня первинних комсомольських організа
цій, які безпосередньо ведуть роботу 
серед молоді. Добиватися, щоб комсо
мольські організації були міцними, бо
йовими, життєдіяльними колективами, 
здатними активно впливати на виховання 
кожного юнака і дівчини. Поліпшити ке
рівництво цеховими, бригадними, відділ, 
новими, факультетськими, класними ор
ганізаціями, комсомольськими групами, 
підносити їх роль у вирішенні питань 
праці і навчання молоді.

З’їзд звертає увагу на необхідність 
дальшого зміцнення дисципліни і органі
зованості серед комсомольців, підви
щення відповідальності членів ВЛКСМ за 
стан справ у своїй організації, виконання 
комсомольських доручень, дотримання 
вимог Статуту ВЛКСМ.

Обов’язок комітетів комсомолу — 
постійно дбати про зростання рядів 
ВЛКСМ, політичне загартування нового 
поповнення, виховувати у членів ВЛКСМ 
гордість за належність до Ленінського 
комсомолу. Більше уваги приділяти ро
боті по залученню до лаз ВЛКСМ моло
дих робітників і колгоспників.

Комітетам комсомолу поліпшувати під
готовку і проведення комсомольських 
зборів, підвищувати їх виховне значення, 
всемірно розвивати критику і самокрити
ку, уважно ставитись до пропозицій мо
лоді, своєчасно інформувати комсомоль. 
ців про їх здійснення.

Треба посилити контроль за виконанням 
прийнятих рішень, завжди доводити роз
почату справу до кінця. В діяльності ком
сомольських організацій має бути більше 
діловитості і організованості. Потрібно 
рішуче виступати проти формалізму, ка
зенщини, паперотворчості, які ще мають 
місце в роботі окремих комітетів ком
сомолу.

З'їзд вимагає від ЦК ЛКСМ України, 
обкомів, міськкомів і райкомів комсо
молу послідовно проводити в життя ле
нінські приципи добору кадрів за полі, 
тичними і діловими якостями, вдоскона
лювати систему підготовки і навчання 
різних категорій комсомольських пра
цівників і активістів.

До керівництва комсомольськими 
організаціями висувати політично зрілих, 
енергійних, ініціативних організаторів, 
які користуються авторитетом серед мо
лоді. На комсомольську роботу більше 
рекомендувати жіночої молоді. Забез
печувати наступність в керівництві комі
тетами ЛКСМУ, не допускати безпідстав
ної змінюваності комсомольських пра
цівників. Постійно турбуватися про ство
рення резерву кадрів, виховувати його 
на практичних справах.

В центрі уваги всіх комітетів ЛКСМУ 
мають бути питання марксистсько-ленін
ського загартування комсомольських пра
цівників і активістів, виховання у них не
примиренності до недоліків, почуття ви
сокої відповідальності за доручену спра
ву, вимогливого і критичного ставлення 
до наслідків своєї роботи,

Кожен комсомольський працівник і ак
тивіст повинен завжди бути в гущі моло
ді, знати її інтереси і запити, запалюва
ти юнаків і дівчат особистим прикладом 
на нові звершення.

Партійне керівництво — головне дже
рело сили, міцності і боєздатності 
ВЛКСМ, Комсомольці і молодь Радян
ської України звертаються до комуністів 
з словами палкої вдячності за постійну 
увагу і високе довір я. Для молоді немає 
нічого вищого і благороднішого, ніж в 
усьому йти за рідною Комуністичною 
партією.

XXI з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України запевняє ЦК 
КПРС, ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ, що 
тричі орденоносний комсомол України, 
юнаки і дівчата республіки, вірні ленін
ським заповітам, віддадуть всі свої сили, 
знання і вміння справі побудови світло
го майбутнього всього людства — кому
нізму.

ЗЛІТ АКТИВУ
УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД

Дзаінкими дитячими го
лосами наповнився вчора, 
ЗО березня, Сесійний зал 
Верховної Ради УРСР, Сю
ди на другий республікан
ський зліт активу учнів
ських виробничих бригад 
прибули піонери і комсо
мольці з усіх куточків Ра
дянської України. На ви
робничих ділянках колгос
пів і радгоспів вони виро
щують дорідний урожай 
пшениці і кукурудзи, цук
рових буряків і картоплі, 
доглядають худобу на тва. 
ринницьких фермах. Разом 
з юними господарями зем
лі — передовики, новато
ри і спеціалісти сільського 
господарства, вчені.

Під бурхливі оплески 
присутніх місця в президії 
займають член Політбюро 
ЦК КП України, Голова 
Президії Верховної Ради 
УРСР О. П. Ляшко, канди
дат у члени Політбюро, 
секретар ЦК КП України 
Ф. Д, Овчаренко, заступ
ник Голови Ради Міністрів 
УРСР П. Т. Тронько, пер
ший секретар ЦК ЛКСМУ 
О. С. Капто, секретар Укр- 
профради Л. К. Шендрин, 
керівники ряду республі
канських міністерств і ві
домств. активісти учнів

ських виробничих бригад, 
почесні гості зльоту.

Коротким вступним сло
вом республіканський зліт 
відкрив міністр освіти 
УРСР П. П. Удовиченко.

З аеликим піднесенням 
обирається почесна прези. 
дія зльоту в складі Політ
бюро ЦК КПРС.

Вноситься пропозиція 
покласти квіти до пам’ят
ника В. І, Леніну та вінок 
до обеліска Слави. Право 
виконати це почесне дору
чення надається кращим 
керівникам вироб н и ч и х 
бригад і секретарям шкіль
них комсомольських орга
нізацій.

З доповіддю про під
сумки діяльності учнів
ських виробничих бригад 
за 1969 рік та завдання по 
дальшому поліпшенню їх 
роботи по трудовому вихо
ванню учнів виступила сек. 
ретар ЦК ЛКСМ України 
І. С. Хоменко.

В нашій республіці, го
ворить доповідач, створе
но і успішно працює понад 
4 тисячі бригад. Вони 
об’єднують понад 300 ти
сяч юнаків і дівчат. Пра
цьовитими руками юних 
обробляється більш як 
100 тисяч гектарів земель.

Учні опановують кращі мо_ ' йде про учнівську 
тоди господарювання, ово
лодівають сучасною сіль- 
ськогосподарс ь к о ю на
укою, передовим досві-
дом, вчаться вести облік 
господарської діяльності. 
Вони подають посильну 
допомогу колгоспам і рад
госпам. І це, звичайно, 
важливо. Але для нас, як 
говорив М. І. Калінін, важ
ливіше інше — які риси ха
рактеру зуміли виховати в 
себе учні, як вони навчи
лися поважати працю, на
скільки глибокими й міц
ними стали їхні знання. 
Про цю сторону справи — 
піднесення ролі виробни
чих бригад у трудовому 
вихованні, в боротьбі за 
поглиблення знань учнів — 
ми повинні постійно дбати.

Комсомольські організа
ції вже набули в цьому 
певного досвіду. Чимало 
років минуло відтоді, як 
на Україні виникли перші 
виробничі бригади. За цей 
час в них здобули трудо
вий гарт понад 500 тисяч 
юнаків і дівчат.

І сьогодні юні ентузіас
ти обробляють землю, 
оволодівають технікою, ве_ 
дуть цікаві пошуки і до
слідження. Добра слава 

вироб
ничу бригаду Грим’яцької 
середньої школи на Хмель
ниччині. Вже кілька років 
підряд вона є учасником 
Виставки досягнень народ
ного господарства СРСР. 
Бригаді присвоєно почесне 
звання колективу кому
ністичної праці, її занесе
но до обласної Книги по
шани. Юні виробничники 
не тільки добре працю
ють, а й наполегливо вча
ться.

Успішно працюють 
бригади Хомутецької се
редньої школи на Полтав
щині, Богданівської — на 
Кіровоградщині, Шляхів- 
ської — на Вінниччині, Ко- 
зинської — на Київщині та 
багато інших.

Своїми досягненн ями 
хліборобська зміна вели
кою мірою зобов’язана 
повсякденній підтримці і 
допомозі знатних людей 
колгоспного села О. В. Гі- 
талова, М. О. Посмітного, 
В. М. Кавуна, Ю. Ю. Пітри, 
О. К. Диптан, провідних 
вчених — Ф. Г. Кириченка, 
В. М. Ремесла та інших.

Учнівським виробничим 
бригадам, підкреслює тов, 
Хоменко, відводиться знач
на роль у здійсненні важ

ливого загальнодержавно
го завдання — підготов
ки сільськогосподарських 
кадрів, зокрема технічних. 
На Третьому Всесоюзному 
з’їзді колгоспників това
риш Л. І. Брежнєв закли
кав молодь оволодівати 
механізаторськими профе
сіями. Цей заклик знайшов 
гарячий відгук серед 
шкільної молоді республі
ки. Нещодавно бюро ЦК 
ЛКСМУ схвалило досвід 
роботи комсомольської 
організації колгоспу 
«Дружба» Вінницької об
ласті по здійсненню меха
нізаторського всеобучу;

Про успіхи учнівських 
виробничих бригад, про 
вміле поєднання навчання 
з суспільно корисною пра
цею розповіли у своїх ви
ступах керівник бригади 
Жердянської середи ь о ї 
школи Хмельницької об
ласті Надія Гоголь, заступ
ник керівника бригади Ча- 
паєвсчхої середньої школи 
Київської області Василь 
Сирота, секретар комсо
мольської організації Ко- 
мишуватської середньої 
школи Кіровоградської об
ласті Світлана Артемова, 
лісничий шкільного лісни
цтва Моквинської серед
ньої школи Ровенської об
ласті Віталій Лебедюк, 
учениця Ленінської серед
ньої школи Харківської об. 
ласті Людмила Півень, ке
рівники бригад Лосинів- 
ської середньої школи 
Чернігівської області Ліда 

Білан, Веселоподолянської 
середньої школи Полтав
ської області Лариса Лари- 
чева, староста гуртка юних 
генетиків - селекиіоне р і в 
Новоолексіївської серед
ньої школи Херсонської 
області Валентина Злоиька, 
керівники бригад Річан- 
ської середньої школи Сум
ської області Петро Моги- 
ленець, Новоселицької се
редньої школи Черкаської 
області Олександра Ло
зова.

На зльоті виступили де
путат Верховної Ради 
УРСР, голова колгоспу іме
ні Близнюка Черкаської 
області’ Герой Соціалістич
ної Праці Т. О. Гиндич, мі
ністр сільського господар
ства УРСР П. О. Дорошен
ко, голова республікан
ського об’єднання «Укр- 
сільгосптехніка» М. П. Мо- 
мотенко, міністр лісового 
господарства УРСР Б. М. 
Лук’янов, академік АН 
УРСР. Герой Соціалістич
ної Праці О. В. Квасниць- 
кий, директор Великовіль- 
иіанської середньої школи 
Львівської області П. І. 
Байчук,

Перед присутніми висту
пив член Політбюро ЦК 
КП України, Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР 
О. П. Ляшко.

Сьогодні зліт активу уч
нівських виробничих 
бригад продовжує свою 
роботу.

(РЛТЛУ).



4 стор« " --—-' ■ ■■■■ , „Молодий комунар« Зі березня 1970 року--

ДЕСЯТА ОБЛАСНА
Відбулась десята обласна конференція товариства «Знання». З доповіддю про 

підготовку товариства до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, пропаганду 
знань серед молоді та роботу з лекторами виступив голова правління товариства 
«Знання» Ф, Г. Овчаренко.

Співдоповідачі чергували свої виступи тематично. Так, голова правління Улья- 
нівської організації товариства Г, Ю. Добрянська наголосила на роботі з лектор
ськими кадрами.

Секретар Кіровоградського міськкому партії А. Д. Сухачов у своєму слові на
дав великого значення підготовці партійних організацій і організацій товариства 
«Знання» до Ленінського ювілею.

Цікавим і змістовним був виступ заступника голови бюро обласної комісії по 
пропаганді знань серед молоді області Володимира Чабаненка. Він особливо за
гострив увагу на військово-патріотичному вихованні нашої юні.

Від імені правління республіканського товариства «Знання» учасників конфе
ренції привітав доктор біологічних наук, професор С. М. Бугай.

В роботі конференції взяли участь секретар обкому КП України Н. П. Суха- 
ревська, завідуючий відділом пропаганди і агітації обкому партії О. К. Піскунов 
та його заступник І. П. Оліфіренко.

Всі учасники конференції направили здоровчу телеграму делегатам XXI з'їзду 
комсомолу України в Києві,

новини

КОНКУРС
МАЙБУТНІХ 
МЕХАНІЗАТОРІВ
Ці змагання були присвячені 100-річ- 

чк> з дня народження В, І. Леніна. Двад
цять учнів Оникіївського СПТУ № 7 ви
борювали звання кращого учня-водія 
тракторів «Т-74» і «МТЗ-ЯІС». Перше міс- 
це зайняв комсомолець Володимир Ма- 
ценко, друге — Василь Ховрящук, третє 
— Василь Мизецький. їм були вручені 
грамоти і призи. Всі учасники змагання 
одержали на пам’ять книги.

М. ЧАУС, 
заступник директора по учбово-ви
робничій частині Оникіївського 
СПТУ № 7.

На фото: переможці змагання на кращого уч- 
ня-мсханізатора Оникіївського СПТУ № 7 
(зліва направо) Василь ХОВРЯІЦУК, Володи
мир МАЦЕНКО, Василь МИЗЕЦЬКИЙ.

Фото Е. ГОРІЛОГО.

—— НОВИНИ

„КРИМСЬКИЙ ПРОЛІСОК“ - У „ЗІРКИ“
Як ми вже повідомляли, право участі у фіналі розиграшу вес

няного призу .«Кримський пролісок» завоювали кіровоградська 
?<3ірка» і житомирський «Автомобіліст». Минулої суботи між Тій. 
ми відбувся матч.

У другому таймі рахунок відкрив Віктор Ступак. Та цю пере
вагу кіровоградцям не вдалося утримати, через деякий час і в 
їхні ворота влетів м’яч. Так до кіпця вуслЯчі жодній з команд 
не вдалося вийти вперед. 1 додаткових тридцять хвилин гри 
пройшли безрезультатно.

Щоб визначити переможця, фіналісти пробили одні одним по 
п’ять одинадцятиметровпх ударів. Футболісти Житомира реалі
зували три з них, а кіровоградці — чотири. Вони вперше стали 
володарями призу «Кримський пролісок».

ОТЖЕ, СТАРТ
5 квітня «Зірка» проведе 

перший матч розиграшу 
Кубка СРСР 1970 року. У цей 
день наші земляки на своєму 
полі прийматимуть «Крив
бас» з м. Кривий Ріг. Пере- 
можець цього матчу 23 квіт
ня гратиме з переможцем па
ри «Авангард» (Тернопіль)— 
«Азовсць» (Жданов).

«Кривбас» — колектив доб
ре знайомий кіровоградським 
шанувальникам футбола. Ад
же «Зірка» неодноразово зу
стрічалась з криворізькою 
командою ще у класі «Б» і 
торік у III підгрупі другої 
групи класу «А». Дуже ко
ротко про історію команди 
наших гостей. З 3900 до 
1967 рр. під різними назва
ми виступала у класі «Б» 
(«Авангард», «Гірник», 
«Кривбас»). Найкращі ре
зультати: з місце в зоні
1964 р. і 5 місце в зоні 1967 р.

У класі «А» криворізька 
команда поки що не досягла 
високих показників. 1 в сезо. 
ні 1968 р., і в сезоні 1969 р. 
«Кривбас» більше турбував
ся про тс, щоб зберегти собі 
місце у класі «А». До то
го ж, за ці два сезони у 
складі команди калейдос
копічно пройшло щось біля 
35 гравців.

У 1970 р. «Кривбас» після 
дворічної перерви очолив 
заслужений тренер УРСР, 
майстер спорту А. Зубриць- 
кий (ці два сезони тренував 
«Таврію»). Відбулися певні 
зміни у складі команди. Ви
були такі гравці, як воротар 
10. Коротких, захисник Р. Ко- 
иафоцький, пів з а х и с н и к 
С. Соколов, нападаючий 
В. Трояновськнй. Під 
контрольних ігор у складі 
«Кривбасу» виступало бага
то новачків: воротарі В. Са- 
мохіи (СКА Од.), І. Піко- 
лаєв («Локомотив» Дії.), за. 
хненпки — Б. Нехаєв (СКА 
Од.), Ю. Новіков («Аван
гард» Жовті Води), півза
хисники—В. Літовкін («Дні
про» Дн.), С. Морозов (СКА. 
К.), нападаючий М. Вороній 
(«Нафтовик» Тюмень). Ще 
у другій половині минулого 
сезону прийшли до команди 
майстри спорту Р. Кучіпскас 
(«Чорноморець»), В. Сак 
(«Суднобудівник»). З най
кращого боку навесні 1970 р, 
себе виявили В. Ковальов, 
О, Мухачов, В. Миронов, 
О. Чумак. Взагалі, під час 
матчів у Криму «Кривбас» 
справив непогане враження, 
особливо у лінії півзахисту.

МОВОЮ МАРОК
Більше десяти днів у приміщенні кіровоград

ського краєзнавчого музею експонувалась пер
ша обласпа виставка філателістів, присвячена 
!ОО-річЧЮ з дня народження В. І. Леніна. 
Барвисті стенди, як велетенські сторінки чудо
вої книги, всі ці дні гортались перед захоп
леними відвідувачами.

Близько півтори тисячі марок розповіли кі- 
ровоградцям про життя і діяльність ВбЛодпмн. 
ра Ілліча, історію нашої країни, видатних 
письменників тошо.

Найбільш змістовно і цікаво оформив свій 
стенд «Життя В. І. Лелійа — подвиг:» праців
ник Кіровоградського товариства «Знання» 
В. Хрнчов. У хронологічній послідовності рід
кісні поштові марки своєрідно висвітлили зви- 
тйжипй Шлях вождя.

Філателісту В. Хрнчову було присуджено 
першу премію.
Заслуговують па уваїуі чудові персональні ко

лекції Л. Корпеєва, В. Іванова, В. Саржевсько- 
го та багатьох інших.

Відрадно те, іцо у цій виставці активну 
участь взяли юні любителі філателії — учні. 
Особливо хотілось би відзначити Звам’янсьций 
район, який иайшпрше представив роботи шко
лярів. - . - .. , •Для республіканської виставки філателістів у 
Києві жюрі відібрало тематично оформлені 
стенди В. Хричовз, Л. Корвєєва та М. Чаба
ненка. , л

В. ГОНЧАРЕНКО.

НОВИНИ

В НАШІЙ пресі, у повсяк
денній мові часто МОЖІІВ 

почути вислови «грати го
ловну скрипку», «стати в на-

Надійшлв
■ продаж нова 
книга

годі», «відігравати значен
ня», «мова йдеться про» і 
їй. Проте кожен з цих висло
вів не може вважатися нор
мою українського слововжнг. 
ку. Вислів «грати головну 
скрипку» виник в результаті 
змішання висловів «грати го. 
лопну роль» і «грати першу 
скрипку». Правильними, без
сумнівно, є лише вище при
ведені вислови, бо ж дійсно 
роль е «головна» (у п’єсі), а

скрипка «перша» (в оркест
рі). Як результат схрещуван
ня нормативних висловів 
«мати нагоду» І «стати в 
пригоді» появився СТИЛІСТИЧ
НО неправильний вираз вста
ти в нагоді». Таке ж поход
ження і висловів «відіграти 
значення» (порівняйте нор
мативні «відігравати роль» і 
«мати значення», «мова йде
ться» (порівняйте нормативні 
«мова йде про» і «йдеться 
про»).

Не менш поширеними в 
практиці мовлення е і Й-тУг 
тання паронімів типу «адре
сат» і «адресант», «дистан
ція» і «Інстанція», «компа
нія* і «кампанія», «досвід і 
дослід» тощо. Цим 1 Іншим 
подібним питанням присвя
чується цікава книга Є. Д. 
Чак «Складні випадки ук
раїнського слововживання» 
(К., 1969 р., 2Г9 стор.).

Авторка поставила перед 
собою завдання встановити 
правильні стилістичні асноК- 
тн використання ряду слів і 
словосполучень, дати довід
ковий матеріал про вживан
ня окремих слів і виразів 
української мови. Проте ми
мохідь вона відзначає та
кож архаїзми, зупиняється 
на аналізі стилістичних дуб
летів та паралелізмів. Певна 
увага приділена в книзі та
кож питанню сполучуваності 
і несполучуваності окремих 
груп слів в українській мові. 
Новим і оригінальним у ро
боті а дослідження стиліс
тичних порушень лексичної

цілісності сталих словоспо
лучень.

Книга Є, Д. Чак складау- 
тьсА майже з 230 словнико
вих статей, у яких тлумача- 
тьсл стилістичні аспекти 
вживання певних слів, пока- 
■їуються порушення стнліс- 
їрчної норми і часто визна
чаються причини відхилень 
від норм слововживання. Всі 
статті розташовано в алфа
вітному порядку, а в кінці 
ринги для зручності корис
тування ще й додано алфа
вітний покажчик з вказівкою 
ца сторінку, на якій згадує
ться те чи інше слово. Ма
теріал книги цілком досто
вірний. Він запозичений з ве. 
Ликої лексичної картотеки 
Інституту мовознавства ім. 
О. О. Потебні АН УРСР, а 
також проілюстрований ве
ликою кількістю переконли
вих прикладів з періодики, З 
творів класиків української 
дожовтневої літератури і з 
творчості радянських пись
менників.

Книжка «Складні випадки 
українського слововживан
ня» станс в пригоді учнте- 
лям-словесникам, студентам, 
працівникам преси і всім 
любителям влучного україн
ського слова.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
доцент Кіровоград
ського державного 
педінституту ім. О. С. 
Пушкіна.

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45*35, 
Відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-3$, решти відділів — 2-45-36,

БК 00338, Індекс 61197«

Останні секунди матчу — 
найбільш напружені (двобій 
між баскетболістами Херсо
на і Олександрії).
Фото 1О. .’ИВАШНИКОВА.

КІРОВОГРАДЦІ—

ЧЕТВЕРТІ
0 В місті Краматорську і 

Дшпродзержинську закінчи
лись зональні командні зма
гання з шашок серед колек
тивів фізкультури на пер
шість Центральної ради 
ДСТ «Авангард»,

В краматорській зоні взя
ла участь і кіровоградська 
команда заводу «Червона

зірка», яка посіла четверте 
місце. Найкраще а наших 
спортсменів виступив май* 
стер спорту СРСР Марк Со« 
коловськиіі, який на першій 
дошці зайняв перше місце.

В дпіпродзержннській зоні 
взяла участь команда заводу 
тракторних гідроагрегатів, 
яка теж виборола четверте 
місце. Слід відзначити успіх 
інженера Віктора Черкати, 
па, який виконав норматив 
кандидата в майстри спорту 
СРСР.

Г. ДУБІВКА.

І знову спортивний зал Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрегатів 
став ареною напружених поєдинків юних 
спортсменів республіки. На цей раз тут 
зібралися баскетболісти. Тривали зональ
ні змагання серед школярів. Вже в пер
ший день увагу шанувальників цього ці
кавого виду спорту привернули юніори 
Ворошиловграда, Запоріжжя, Ссвасто. 
поля. В матчах жіночих команд спорт
сменки Ровного перемогли терпопільча- 
пок (43:20), а команда Ворошиловграда 
взяла верх над спортсменами Чернівців 
(57:17). Але чи не найбільш захоплюю
чою була зустріч кіровоградок з бас
кетболістками Ворошиловграда. Обидві 
команди демострували добру технічну 
вправність, спритність, вміло використо
вували своєрідні комбінації. І все ж во- 
рошнловградки не зуміли витримати на
тиску наших спортсменок. Раз по раз 
уболівальники вітали юну кіровоградку 
Валентину Протає, атаки якої майже що
разу увінчувались успіхом. Цей матч за
кінчився перемогою вихованок нашого 
тренера Опнсима Гаха (65:44).

Знову поєдинки. Гравці, що були віль
ними від ігор не залишали спортивного 
залу. Кожен цікавився, як далі діяти
муть наші спортсменки. Бо вже і трене
ри, і баскетболісти, що приїхали до на-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 1 квітня. Перша 
програма. 11.00 — Телсвісті. 
(К). 11.10 — Телефільм. (К). 
11.35 — Шкільний скрап. Істо
рія для учнів 7 класу. «Ро
сійське воєнне мистецтво 18-го

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

Друкарпя 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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Валентина Протає— 
гравець № 1
того міста, були переконані, що най« 
більш серйозний для них супсрййн 

команда Кіровограда.
— Якби нам хоч одна така баскетбО; 

лістка, як десятий номер у Кіровоградові 
— захоплювалися грою Валентини Прф 
гас чернівецькі дівчата, що вперше бе
руть участь в таких відповідальних зма
ганнях.

А тпмчасом наші дівчата здобували 
перемогу над командою Тернополя. ГГе|Л 
іііа половина матчу закінчилася з рахуц. 
ком 35:18. Через двадцять хвилин на та(£ 
ло був остаточний результат гри—79:40.

ІІс поступилися нікому першістю иаїш 
спортсменки і в наступних матчах (КірФ 
гіоград — Ровно — 60:44, Кіровоград Д- 
Чернівці — 97:22)

Отже, успіх забезпечений.
Невдача на цих змаганнях спітк^Га 

баскетболістів Олександрії. Вони програ
ли своїм суперникам з Херсона, Зап$; 
ріжжя (82:76, 78:55). Отож в турнірній 
таблиці посіли лише четверте місце.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

століття», (К). 12.15 — «Тобі, 
юність». (Волгоград). 12.45 — 
Для школярів. Першість СРСР
з ковзанів серед юнаків. 
(Свердловськ). 13.15 — Повн
ий. (М). 17.15 — КІіюлсліпіапа. 
;«Останиє підпілля Леніна». 
(Кіровоград). 17.35 Оголо
шення. (Кіровоград). 17.40 — 
Телсвісті. (К). 18.00 — Програ
ма передач. (К). 18.05 ~ Ко
льорове телебачення для шко
лярів. «Прихований світ руху». 
(М). 18.30 — Атлас народів 
СРСР. (Аджарська РСР). (Тбі. 
лісі). 19.00 — Інтербачення. 
•Урочисте відкриття чемпіона
ту Європи з пастілпього тепі- 
са. (М). 19.30 —. До 100-річчя з

дня народження В. 1. Леніна. 
Фестиваль самодіяльного мігй 
тецтва України. Звітує Жито
мирська область. (К). 20.30 —■ 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Дні культури Угорської На
родної Республіки в СРСР. 
«Дві зустрічі». Прем’єра Ху
дожнього фільму. (М). 22.25 
«Золоті ключі». (Львів). 23.10— 
Щоденник шахового матчу. 
Збірна СРСР — команда Ви* 
браних шахістів світу. (М'ь 
23.25 — Телсвісті. (К).

Друга програма. 17.00 <-? 
«П’ятирічку—достроково». (К). 
17.20 — «Сгарт-70». (Львів).

Колектив редакції газети «Молодий комунару. [ 
висловлює глибоке співчуття голові бюро оСР' * 
ласного відділення Спілки журналістів УРСР, і 
редактору газети «Кіровоградська правда» А. П. : 
Мостовому з приводу тяжкої втрати — смерті ? 
його батька

Павла Івановича
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