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ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА, 
СПРАВІ ПАРТІЇ-ВІРНІ
5 березня у Києві відкрився XXII з’їзд комсомолу України

» СЕРЕДА, « березня 1974 року «цін» а «ел.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
пре XXII з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України
Вчора о 1О~й годині ранку у 

Жовтневому Палаці культури м. Ки
єва розпочав роботу XXII з’їзд Ле
нінської Комуністичної Спілки Мо
лоді України. З’їзд відкрив перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. М. ГІ- 
РЕНКО.

Делегати одностайно обрали пре
зидію з'їзду.

Під звуки маршу до залу внося
ться прапор республіканської орде
нів Леніна, Жовтневої Революції та 
Червоного прапору комсомоль
ської організації, Пам'ятний прапор 
ЦК Компартії України, Пам’ятний 
прапор ЦК ВЛКСМ, перехідний 
Червоний прапор ЦК ВЛКСМ «За 
успіхи у виконанні рішень XXIV 
з’їзду КПРС».

З великим піднесенням обирає
ться почесна президія з'їзду у 
складі Політбюро Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Радян
ського Союзу на чолі з Генераль
ним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. І. Брежнєвим.

Делегати обрали керівні органи 
з’їзду.

Затверджується такий порядок 
денний:

і. Звіт Центрального Комітету 
ЛКСМ України.

2. Звіт Ревізійної комісії ЛКСМ 
України.

3. Вибори Центрального Комітету 
ЛКСМ України.

4. Вибори Ревізійної комісії 
ЛКСМ України.

Тепло зустрінутий делегатами, на 
з'їзді з промовою виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК Компартії України това
риш В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

Із звітною доповіддю ЦК ЛКСМУ 
виступив перший секретар ЦК ком
сомолу України А. М. ГІРЕНКО.

Доповідь про роботу Ревізійної 
комісії ЛКСМУ зробив її голова
A. П. САДОВЕИКО.

З’їзд переходить до обговорення 
звітів Центрального Комітету ЛКСМ 
України та Ревізійної комісії 
ЛКСМУ. В ньому взяли участь пер
ший секретар Київського обкому 
комсомолу А. М. СУПРУН, перший 
секретар Донецького обкому ком
сомолу Г. П. ХАНІН, сіалевар ком
сомольсько-молодіжної мартенів
ської печі заводу «Запоріжсталь»
B. й. НЕЧЕТ, перший секретар 
Львівського обкому комсомолу 
В. Б. ОКПИШ, ланковий механізова
ної ланки по вирощуванню куку
рудзи колгоспу імені Леніна Чер
каського району Черкаської облас
ті, Герой Соціалістичної Праці Н. В.

ПРИХНО, перший секретар Сева
стопольського міськкому комсомо
лу Кримської області В. В. БЕЗУГ- 
ЛИЙ.

Делегатів з'їзду тепло привітав 
льотчик-космонавт СРСР, Герой Ра
дянського Союзу П. Р. ПОПОВИЧ.

З’їзд заслухав доповідь Мандат
ної комісії, з якою виступив голова 
Мандатної комісії гов. А. І. КОР- 
НІЄНКО.

Доповідь Мандатної комісії за
тверджується одноголосну.

Під оплески делегатів І гостей до 
залу входять піонери. Юні ленінці 
виголошують слова привітання ХХІЇ 
з’їздові ЛКСМ України.

В роботі з'їзду беруть участь чле
ни і кандидати у члени Політбюро 
ЦК Компартії України товариші 
М. М. БОРИСЕНКО, Г. І. ВАЩЕНКО, 
В. І. ДЕГТЯРЬОВ, Н. Т. КАЛЬЧЕНКО, 
І. К. ЛУТАК, О. П. ЛЯШКО, Я. П. 
ПОГРЕБНЯК, І. 3. СОКОЛОВ, О. А. 
ТИТАРЕНКО, В. Ю. МАЛАНЧУК, 
В. В. ФЕДОРЧУК, В. М. ЦИБУЛЬКО, 
а також перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ, чле
ни уряду УРСР, льотчик-космонавт 
СРСР, Герой Радянського Союзу 
П. Р. ПОПОВИЧ.

Сьогодні з'їзд продовжує ро
боту.

(РАТАУ).

У знаменний час, коли 
радянський народ під 
мудрим керівництвом Ко
муністичної партії напо
легливо втілює в життя іс
торичні накреслення XXIV 
з’їзду КПРС, самовіддано 
працює над виконанням 
планів і соціалістичних зо
бов’язань четвертого, ви
значального року п’яти
річки, посланці більш як 
п’ятимільйонного комсо
молу України зібралися 
на XXII з’їзд ЛКСМУ. Во
ни звітують рідній партії, 
всьому радянському наро
дові про свої трудові здо
бутки, накреслюють шля
хи дальшої участі юнаків 
та дівчат республіки у по
будові комуністичного су
спільства в нашій країні.

На нові звершення ком- 
I сомольців і молодь рес

публіки надихають щирі і 
теплі слова привітання 
Центрального Комітету 
Компартії України, в якому 
дано високу оцінку діяль
ності Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді Ук
раїни — надійного поміч
ника партійних організа
цій республіки в комуніс
тичному вихованні підрос
таючого покоління.

...Щедрими вогнями за
литий просторий зал 
Жовтневого Палацу куль
тури міста Києва. Разом з 
делегатами, які принесли 
сюди гарячий подих за
водських цехів і широчінь 
колгоспних ланів, — вете

рани партії і комсомолу, 
чиєю мужністю і бороть
бою завойоване щасливе 
сьогодення, передовики і 
новатори виробництва, на
ставники молоді. Линуть 
революційні пісні, мело
дії, що пройшли фронто
вими дорогами, народили
ся на риштуваннях будов 
післявоєнних п’ятирічок.

Десята година райку. 
Перший секретар ЦК 
ЛКСМ України А. М. Гі- 
рейко оголошує XXII з'їзд 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України 
відкритим,

Під оплески присутніх 
місця в президії займа
ють товариші М. М. Бори- 
с«нко, Г. і. Ващенко, В. І. 
Дегтярьов, н. Т. Капьчен- 
ко, І. К. Путай, О. П. Ляш
ко, О. А. Титаренко, В. В. 
Щербицький, В. Ю. Ма- 
ланчук, Я. П. Погребняк,
І. 3. Соколов, В. В. Федор- 
чук, В. М. Цибулько, а та
кож ветерани партії, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ 
€. М. Тяжельников, льот
чик-космонавт СРСР, Ге
рой Радянського Сою
зу П. Р. Попович, пар
тійні, радянські і комсо
мольські працівники, діячі 
науки і культури, воїни Ра
дянської Армії, кращі 
комсомольці, почесні гос
ті з'їзду.

Під звуки маршу до за
лу вносяться прапор рес
публіканської орденів Ле
ніна, Жовтневої Революції 

та Череоного прапора 
комсомольської організа
ції, Пам’ятний прапор ЦК 
Компартії України, Пам’ят
ний прапор ЦК ВЛКСМ, 
перехідний Червоний пра
пор ЦК ВЛКСМ «За успіхи 
у виконанні рішень XXIV 
з'їзду КПРС».

З великим піднесенням 
обирається почесна пре
зидія з’їзду в складі По- 
літбюро Центрального Ко
мітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу на 
чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товари
шем Л І. Брежнєвим.

Обираються нерівні ор
гани з'їзду.

Затверджується такий 
порядок денний роботи 
з'їзду:

1. Звіт ЦК ЛКСМ Украї
ни.

2. Звіг Ревізійної комісії 
ЛКСМ України.

3. Вибори Центрального 
Комітету ЛКСМ України.

4. Вибори Ревізійної ко
місії ЛКСМ України.

Слово надається члену 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шому секретарю ЦК Ком
партії України товаришу 
В. В. Щербицькому, тепло 
зустрінутому присутніми.

За дорученням Цент
рального Комітету Ком
партії України він сердеч
но привітав і гаряче по
здоровив присутніх з від
криттям XXII з'їзду Ле
нінської Комуністичної 
Спілки Молоді України, 

передав делегатам і у їх 
особі всім комсомольцям, 
всій молоді республіки 
найкращі побажання, а та
кож вручив президії текст 
привітання ЦК Компартії 
України.
• Тоз. В. В. Щербицький 
виголосив промову, в якій 
дав глибокий аналіз діяль
ності комсомольської ор- 
ганізації республіки, по
ставив перед нею кон
кретні, чіткі завдання що
до посилення ідейно-полі
тичної І організаторської 
роботи комітетів ЛКСМУ, 
спрямованої на підвищен
ня активності юнаків і дів
чат в боротьбі за виконан
ня накреслень пертії.

На закінчення промови 
перший секретар ЦК Ком
партії України побажав 
комсомолові республіки 
завжди і в усьому бути 
гідним імені великого Ле
ніна, висловив впевненість, 
Що окрилена величними 
планами на майбутнє, під 
керівництвом Комуністич
ної партії радянська мо
лодь буде успішно брати 
нові рубежі, разом з ко
муністами йтиме 8 аван
гарді боротьби за здійс
нення історичних рішень 
XXIV з'їзду КПРС.

Промова товариша В. В. 
Щербицького була ви- 
слухана з великою увагою 
і неодноразово перерива
лася бурхливими, тривали
ми оплесками.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
4 березня в Кіровограді відбувся пленум обкому 

Компартії України, який розглянув питання про зав
дання обласної партійної організації по дальшому 
розвитку тваринництва у світлі вимог грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК КПРС

З доповіддю виступив секретар обкому Компартії 
України Ф. П. Дзялух.

В обговоренні питания взяли участь; В. В. Гуля -т- 
першнй секретар Маловисківського райкому партії. 
А. М. Мовчан — перший секретар Добровеличківсько- 
го райкому партії, Л. О. Чуйко — директор спеціа
лізованого тресту м’ясомолочннх радгоспів, А. М. 
Герман — перший секретар Кіровоградського райко- 

•му партії, В. Г. Жаботенко — голова колгоспу «За
повіт Леніна» Олександрійського району, М. Ґ. Сер- 
дючеяко — перший секретар Новгородківського рай
кому партії. В. 1. Будько —- голова Долинського рай
виконкому. В. О. Петренко — завідуюча молочното
варною фермою колгоспу «Червона комуна» Новоар- 
хангельськоїо району. А. М. Литвин —- перший сек
ретар Новзукраїнського райкому партії, І. А. Юрчен
ко — перший секретар Вільщанськог-о райкому партії, 
М. А. Шевченко — секретар парткому колгоспу імені 
Жданова Сзітловодського району, Г. І. Степовий ~ 
керуючий обласним цукробурякргрестом, Я- К. Гри
горенко — перший секретар Устинівськото райкому 
партії, Д. П. Максименко — голова виконкому облас
ної Ради депутатів трудящих, К. Я- Степаненко 
свинарка колгоспу імені Карла Маркса Новоукраїя- 
ськсго району, М. Д. Зятін — перший секретар Гай- 
воронського райкому партії, М. І. Грабовий — пер
ший секретар Новомвргородськото райкому партії, 
Б. П. Захарченко — перший секретар Петрівськогс» 
райкому партії, Р. І. Смітюх — доярка колгоспу «Ко
мінтерн* Бобрннецького району, В. Д. Іванов —- пер
ший секретар Онуфріївського райкому партії, В. М 
Щербина — голова Сзітлозодського райвиконкому.

На пленумі з промовою виступив перший секретар 
обкому Компартії України М. М. Кобнльчак.

В обговореному питанні пленум прийняв постанову.

Вже чотири рони працює старшим електриком у кол
госпі імені Гаїнріна С.вітловодського району Василь По- 
номарьов. Шанують його за працю односельчани ше звід
тоді, коли після служби в лавах Радянської Армії, повер
ну вси до рідного господарства. Комсомольці образи мо
лодого комуніста своїм ватажком. Активісти організува« 
ли тут дружний колектив художньої самодіяльності, 
який з радістю зустрічають на фермах, в тракторних, 
бригадах колгоспу.

А нині, в дні роботи XXII з’їзду ЛКСМ України, Ва
силь Пономарьоп несе трудову з'їздівську вахту.

На фото: В. ПОНОМАРЬОВ.
Фото А. Ш А МАЛЯ.

ІЗ ЗВІТНОЮ ДОПОВІДДЮ 
Центрального Комітету 
ЛКСМ України виступив 
перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А М. Пренно.

У доповіді і виступах 
відзначалося, що свій по
чесний обов'язок наші 
юнаки і дівчата вбачають 
у тому, щоб наполегли
вою працею зміцнювати 
могутність Країни Рад, ра
зом з комуністами бути 
на передньому краї будів
ництва нового суспільства. 
Як і всі трудящі багатона
ціональної Радянської Віт
чизни, комсомольці та мо
лодь республіки цілком і 
повністю схвзлюють і од
ностайно підтримують 
внутрішню та зовнішню 
політику нашої парті», пло

дотворну діяльність Цент
рального Комітету КПРС, 
його Політбюро, особисто 
Г енерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва по втіленню в 
життя історичних рішень 
XXIV з'їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Комсомол України — 
бойовий загін ВЛКСМ — 
прийшов до свого з'їзду 
організаційно зміцнілим, 
тісно згуртованим навколо 
рідної Комуністичної пар
тії. За чотири роки комсо
мольська організація рес
публіки зросла на 1 міль
йон 200 тисяч і нині налі
чує 5 мільйонів 600 тисяч 
юнаків і дівчат. Тільки в

(Закінчення на 2-й стор.).
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промисловості, у будів
ництві і на транспорті рес
публіки трудиться майже 
два мільйони робітників- 
комсомольців.

Значну увагу у звіті ЦК 
ЛКСМУ приділено питан
ням роботи комсомоль
ських організацій по під
вищенню ефективності су
спільного виробництва. 
Участь молоді у здійсненні 
величних накреслень пар
тії позначена самовідда
ною працею, масовим тру
довим героїзмом. Комсо
мольсько - молодіжні 
бригади шахтарів з почат
ку п’ятирічки видали 
на-гора понад план шість 
мільйонів тонн вугілля, 
молодіжні колективи ме
талургів додатково виро
били 400 тисяч тонн чаву
ну, сталі і прокату. На 
комсомольських будовах 
введено в дію 12 об'єктів.

У звітній доповіді за
значається, що молодь 
республіки брала активну 
участь у битві за великий 
хліб 1973 року, внесла ва
гомий вклад у вирощуван
ня високих врожаїв, ус
пішне виконання соціаліс
тичних зобов'язань по 
продажу державі мільяр
да пудів хліба. Майже ти
сяча молодіжних колек
тивів тваринницьких ферм 
перевершила тритисячний 
рубіж по надоях молока.

Са/ловіддана праця мо
лоді, її чудові звершення 
у вирішальному році п'я
тирічки одержали всена
родне визнання. Тисячі 
празсфлангових нагород
жені орденами й медаля
ми, чотирнадцять вихо
ванців Ленінського комсо
молу — керівників комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів удостоєні високо
го звання Героя Соціаліс
тичної Праці.

Як бойову програму дій 
сприйняла молодь Украї
ни рішення грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦК пар
тії і Звернення Централь
ного Комітету КПРС до 
партії, до радянського на
роду. Під керівництвом 
партійних організацій ко
мітети комсомолу ще ак
тивніше розгортають бо
ротьбу за впровадження у 
виробництво досягнень 
науки і техніки, передової 
технології, збільшення ви
пуску продукції і поліп
шення її якості, своєчасне 
введення в дію засвоєння

І.

проектних потужностей, 
суворе дотримання режи
му економії, максимальне 
використання всіх внут
рішніх резервів. Значного 
поширення серед моло
дих виробничників рес
публіки набули схвалені 
ЦК ЛКСМУ починання ки
ївських машинобудівників, 
будівників Дніпрогесу- 
II, залізничників депо Гре
бінка, сільських трудівни
ків Львівщини. Нині понад 
6 мільйонів юнаків та дів
чат бере участь у патріо
тичному русі «П’ятирічці— 
ударну працю, майстер
ність і пошук молодихі».

Дальшого розвитку на
було соціалістичне зма
гання, За період, що минув 
після XXI з’їзду ЛКСМУ, 
воно збагатилося новим 
досвідом, стало справді 
масовим. З півтора до 
двох з половиною мільйо
нів зросла кількість моло
дих учасників руху за ко
муністичне ставлення до 
праці. Шириться змагання 
за честь зватись кращим 
за фахом, за право воло
діти призами і вимпелами 
праці. Проте, наголошува
ли доповідач та промовці, 
ряд комітетів комсомолу 
допускає в організації со
ціалістичного змагання 
елементи формалізму, не
достатньо приділяє уваги 
його дієвості і гласності, 
слабо дбає про можли
вість повторення кращого 
досвіду широких мас — 
штабах. Слід більше про
являти турботи про ство
рення належних умов для 
високопродуктивної праці 
молодих виробничників, 
розвивати у них ініціати
ву, творчий підхід до 
справи, підтримувати і по
ширювати їх патріотичні 
починання.

На з'їзді знайшов під
тримку досвід комсомоль
ських організацій Харко
ва, які проводять велику 
роботу по зміцненню тру
дової дисципліни, наполег
ливо борються з втратами 
робочого часу, вишукують 
резерви для поліпшення 
якості продукції.

В полі зору організацій 
ЛКСМУ постійно перебу
вають питання прискорен
ня науково - технічного 
прогресу. У республіці 
створено більше тисячі 
клубів науково-технічного 
товариства молоді, дев’ять 
тисяч технічних гуртків, 
діє майже три тисячі шкіл 
молодих раціоналізаторів.

Трудовий ентузіазм,

за- 
мо-
ни- 

від- 
позавдання 

громадського 
і на

прагнення до скорочення 
строків будівництва, тех
нічна творчість молоді з 
особливою силою прояв
ляються на ударних об’єк
тах п'ятирічки.

У четвертому, визна
чальному році п’ятирічки 
комсомол республіки про
довжить шефство над спо
рудженням доменної печі 
№ 9 на «Криворіжсталі», 
Калуського хіміко-мета- 
лургійного комбінату, Ка
ховської зрошувальної си
стеми, Чорнобильської 
атомної електростанції та 
багатьма іншими будова
ми.

Делегати з’їзду значне 
місце' приділили питанням 
участі комсомольців і мо
лоді у збільшенні вироб
ництва і продажу державі 
продукції сільського гос
подарства. Підкреслюва
лось, що кращий досвід, 
набутий у третьому, вирі
шальному році п’ятирічки 
хліборобами республіки, 
слід якомога ширше 
стосувати у боротьбі 
лоді за великий хліб 
нішнього року. Нові 
повідальні 
розвитку 
тваринництва на основі 
дальшої його концентрації 
і спеціалізації поставив 
грудневий (1973 р.) Пле
нум ЦК КПРС. Комсомоль
ські організації повинні 
взяти найактивнішу участь 
у розв’язанні цього важ
ливого народногосподар
ського завдання.

Нещодавно ряд комсо
мольських організацій 
країни, в тому числі й на
шої республіки, виступив 
з ініціативою оголосити 
четвертий, визначальний 
рік п’ятирічки роком ле
нінської вахти трудової 
доблесті. Десятий пленум 
ЦК ВЛКСМ 
патріотичне 
Необхідно 
щоб кожен 
на виявляли у ході 
вахти творчу ініціативу, по
казували зразки натхнен
ної праці, внесли макси
мальний вклад у виконан
ня напружених 
соціалістичних 
зань.

Звітуючи з'їздові, допо
відач значну увагу приді
лив ідейно-виховній робо
ті комсомольських орга
нізацій. Відзначалося, зо
крема, що комсомоль
ські організації широко 
практикують проведення 
Ленінських уроків і чи-

схвалив це 
починання, 

добиватися, 
юнак і дівчи- 

цієї

планів' і 
зобов’я-

комсомольської 
і підвищують 

рівень 
моло- 
Однач 
мають 

недоліки, 
і комсо-

тань, теоретичних конфе
ренцій.

Важливе місце в житті 
комсомольських організа
цій займають питання 
ідеологічної роботи, фор
мування у молоді марк
систсько-ленінського сві
тогляду, непримиренності 
до будь-яких проявів во
рожої ідеології, зокрема 
українського буржуазного 
націоналізму та сіонізму. 
Комсомольські організації 
широко практикують Ле
нінські уроки і читання, 
теоретичні конференції. 
У гуртках і семінарах пар
тійної і і 
політосвіти 
свій теоретичний 
понад 5 мільйонів 
дих виробничників, 
у цій справі ще 
місце суттєві і 
Окремі комітети 
молу допускають поспіш
ність, прагнуть протягом 
одного навчального року 
здійснити роботу, розра
ховану на тривалий час.

Готуючись до знаменної 
дати — 50-річчя присвоєн
ня комсомолові імені 
В. І. Леніна, організації 
ЛКСМУ посилюють вихо
вання молоді на прикладі 
життя і діяльності вождя 
революції, багато роблять 
для того, щоб кожен 
юнак і дівчина глибоко ви
вчали історію ленінської 
партії, добре розуміли ве
лич подвигів радянського 
народу у громадянській і 
Великій Вітчизняній вій
нах, на трудових фронтах.

Серед комсомольських 
організацій республіки 
широко ведеться підготов
ка до відзначення 30-річ- 
чя перемоги радянського 
народу над фашистською 
Німеччиною. Значного 
розмаху набувають огляди 
оборонно-масової діяль
ності, тижні пам’яті ге
роїв, зустрічі з воїнами. 
Цю роботу треба розгор
тати з більшою наполегли
вістю.

Делегати з’їзду деталь
но проаналізували робо
ту комсомольських орга
нізацій республіки, спря
мовану на виховання ідей
но переконаних, відда
них справі Леніна і пар
тії борців за комунізм, 
полум’яних патріотів-ін- 
тернаціоналістів. Відзна
чалося, що славні традиції 
має дружба молодих ста
леварів Запоріжжя і Під
москов'я, шахтарів Дон
басу та Кузбасу, тракторо
будівників Харкова і Мін
ська, хіміків Чернігова і 

доповіді та 
роз- 

чоти- 
піо-

Даугавпілса, хліборобів 
Херсонщини та Грузії. Ді
лове співробітництво єд
нає комсомольські органі
зації республіки з молод
дю 40 областей, воє
водств, округів і міст кра
їн соціалістичної спів
дружності. Все це сприяє 
вихованню в нашої моло
ді почуття інтернаціона
лізму, дружби і братер
ства.

На з’їзді мова йшла про 
необхідність підвищувати 
роль комсомольських ор
ганізацій в навчальному 
процесі, ідейно-політич
ному загартуванні сту
дентської та учнівської 
молоді, поліпшенні робо
ти молодіжних мистецьких 
колективів.

У звітній 
виступах делегатів 
глянуто діяльність 
римільйонної армії 
нерів України, визначено 
завдання, які стоять перед 
комсомольськими органі
заціями по дальшому по
ліпшенню комуністичного 
виховання юних ленінців.

Необхідно, наголошува
ли делегати, посилити 
роль комсомольської пре
си, молодіжних редакцій 
телебачення і радіо.

Важливого значення ЦК 
комсомолу надавав у звіт
ному періоді питанням до
бору, розстановки і вихо
вання комсомольських 
кадрів та активу. Сила 
комсомолу, підкреслюва
лось на з’їзді, — з партій
ному керівництві, в по
всякденній допомозі і під
тримці, яку подають рес
публіканській КОМСОМОЛЬ
СЬКІЙ організації партійні 
комітети.

Велику 
приділено 
дальшого 
політичного 
комсомольських 
зацій, оволодінню 
дом організаторської ро
боти партії, вдосконален
ню стилю і методів діяль
ності комітетів ЛКСМ Ук
раїни.

Потім з’їзд заслухав 
звітну доповідь ревізій
ної комісії ЛКСМУ, з 
якою виступив її голова 
А. П. Садовенко.

В обговоренні звітів 
Центрального Комітету і 
ревізійної комісії ЛКСМУ 
взяли участь перший сек
ретар Київського обкому 
комсомолу А. М. Супрун, 
перший секретар Донець
кого обкому комсомолу 
Г. П. Ханін, сталевар ком
сомольсько « молодіжної

увагу було 
забезпеченню 
організаційно’ 

зміцнення 
органі- 
досаі-

міськ- 
Крим- 
Безуг-

комсомолу 
області В. В.

імені славних 
іів космосу

підко- 
учасни’

мартенівської печі заводу 
«Запоріжсталь» В. Я. Не- 
*ЖТ, перший секретар 
Львівського обкому ком
сомолу В. Б. Окпиш; лан
ковий механізованої лан
ки по вирощуванню куку
рудзи колгоспу імені Ле
ніна Черкаського району 
Черкаської області, Герой 
Соціалістичної Праці Н. В. 
Прихно, перший секретар 
Севастопольського 
кому 
ської 
лий.

Від і 
рювач 
ків з'їзду палко привітав 
льотчик-космонавт СРСР, 
Герой Радянського Союзу 
П. Р. Попович. Гарячими 
оплесками відповіли при
сутні на щирі побажання 
нових творчих успіхів, що 
їх передали молоді Ра
дянської України зоряні 
сини нашої Батьківщини.

З’їзд заслухав і затвер
див звіт мандатної комі
сії, з яким виступив дру
гий секретар ЦК ЛКСМУ 
А. І. Корнієнко.

...У залі заклично луна
ють горни. Під піонер
ський марш до учасників 
комсомольського форуму 
прийшла чераоногалстуч- 
на зміна. Юні ленінці, ті, 
хто незабаром буде далі 
нести естафету поколінь, 
рапортують з’їздові про 
свої успіхи у навчанні і 
суспільно-корисній праці, 
присягаються бути, як і 
їхні старші брати й се
стри, безмежно віддани
ми справі партії і народу, 
безсмертним заповітам 
Ілліча.

Урочисто звучать слова:
— Юні піонерні До бо

ротьби за справу Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу будьте го
товії

Під склепінням залу 
злітає дзвінка піонерська 
відповідь:

— Завжди готові!
Група малюків збігає на 

сцену і під тривалі оплес
ки вручає квіти членам 
президії з’їзду.

♦ * ф
Делегат« XXII з'їзду 

ЛКСМУ були гостями ком
сомольських організацій 
столиці України, побували: 
в Спілці письменників Ук
раїни, а також в палацах 
культури і клубах, зустрі
лися з юнаками і дівчата
ми Києва.

З їзд продовжує свою 
роботу.

|РАТАУ).

вСЄ 1 "»“»«« » КОМСОМО.ПСІКО-ПО.,здіжиїй тракторні« «РИТМІ колгоспу Імені Кірова
Бобрннецького району вже підготовлені до виходу » поле.

II4 фото: щойно комсомольці Олексій КРЛВЦОВ та Михайло ВАСИЛЬЄВ перевірили якість ремонту техніки.

Фото ю. Л1ВЛШННКО8А,

"■іту1"'" ■ г -• ■ .. ............ її

Перші дні —
перші рекорди

Підготували свої подарунки комсомольському фору
му і наймолодші — піонери та жовтенята. В загонах і 
ланках покращується навчання, міцніє дисципліна 
пожвавлюється громадське жигтя.

Школярі активно включилися у Всесоюзний місяч
ник по збору макулатури. Перші дні його принесла 
перші рекорди. Учениця третього класу Олександрів, 
ської СШ № І Люба Мірошник зібрала 130 кілогра
мів сировини. Щоб привезти доньчин доробок до 
школи, татові довелося взяти грузовика. Добре по< 
старалися і однокласники Люби - жовтенята Ми«’-.. . 
ко Нечипоренко та Наташа Єрмоленко, які здали від
повідно по 25 і ЗО кілограмів макулатури За тиж
день у школі нагромадилося дві тонни сировини. 
СЬКО^ Сщ1 Вом ° *аТК0М мкя'Іннка ‘ 11}онерн Вищевсрещаківч

ої СШ. Вони проведя недільник по збору макулатури, вп- 

Х\ИЛН присвячену ЦІЙ події. За тиждень
Ы Самок °₽И ’°пНН Г ,РОВИНИ- Найкращі результати у Са- 
ші Самохвала та Павлика Павловського.

Збір макулатури триває. Вагомішаг подарунок в'їзну віл 
юних друЗІв Ленінської Спілки Молоді.

„ ’ н ЗГАРСЬКА,
Секретар Олександрійського РК ЛКСМУ.
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ТРУДОВИЙ РАПОРТ
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КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ

90 швтори 
НОРМИ

Неважко загадувати на
перед, малювати собі а 
уяві перспективи звер
шень чи конкретних до
сягнень, Набагато складні
ше впроваджувати подібні 
задуми у життя. Приблиз
но такою була головна 
думка виступу групком- 
сорга складальної дільни
ці першого механоскла
дального цеху Кіровоград
ського заводу тракторних 
гідроагрегатів Володими
ра Пономарьова на ком
сомольських зборах, де 
обговорювали Звернення 
Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радян
ського народу. І справа 
комсомольців — втілюва- 

. ти в життя все передове, 
цінне.

< ■ Слюсар-складальник — 
-з^олодимир сам працює 
вже в рахунок жовтня 
і 976 року. Щозміни вико
нує норму на 130—140 
процентів. Причому, про-

< дукція, яку готує комсо
молець — гідронасоси — 
йде з першого пред’яв
лення у відділі технічного 
контролю. А на зборах 
вирішили групою: в дні 
роботи XXII з’їзду ЛКСМ 
України кожен виконува
тиме по півюри норми.

Л. ВОЗНІК, 
наладчик, секретар 

V. комсомольської ор
ганізації цеху Кіро
воградського заво
ду тракторних гід
роагрегатів.

З ІМЕНЕМ
І КОРЧАГІНА

Комсомольсько - моло
діжний колектив СКБ Кі

ровоградського заводу 
^адіовиробів бореться за 
присвоєння йому звання 
колективу імені М. Ост- 
ровського. Зараз молоді 
спеціалісти розробляють 
нову тему. Строк виконан
ня її — другий квартал 
1975 року. На кінець лю
того вже зроблено на 90 
процентів ескізного про
ектування нового виробу.

Колектив виконує зобо
в'язання свого зустрічно
го плану. При цьому пра
цю і громадсько-корисну 
роботу тут завжди поєд
нують.

Робота нашого комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу висунута на здо
буття премії імені Миколи 
Островського.

Л. КЛЮЄНКО, 
групкомсорг СКБ.

Кіровоград,
з-д радіовпробів.

і

~~ „МОЛОДИЙ К&ИЇИЛр"
——————‘ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ

““ 8 СіПОр. »—■■■ , '.
................. ■ ■■ - •

ПАЛЯ, як зайшла у відділ, одра* 
зу помітила тінь смутку на об

личчях дівчат.
■— Що трапилось? — запитала«
— .Скаргу записали нам, — ма

ло не плачучи, пояснила Лариса 
Бас.

— Розумієте, Валентино Олек
сіївно, —• почали дівчата на
вперебій, — ми пропонували все, 
що було у відділі, а йому, де хоч 
візьми, а дай імпортний комплект 
для новонародженого!

Валя вже не чула останніх слів. Во
на вчитувалась в адресу скаржника. 
А після роботи прямувала до нього до
дому. Та не застала.

— Можливо, він ще завітав до вас,— 
попередила на слідуючий день дів
чат, — нехай зайде до мене.

Дівчата мало вірили в таку можли
вість, але придивлялись до кожного 
покупця, і ось помітили знайоме об
личчя.

— Вн нам скаргу писали? — почала 
Лариса. — Зайдіть, будь ласка, до на
шого директора, поясніть їй, як все 
було.

Довго Валя пояснювала «ображено
му» покупцеві, що в той час, коли він 
до них звернувся, потрібного для ньо
го товару не було.

— Буває ж так? — намагалась пере
конати.

А на закінчення розмови пообі
цяла найближчим часом дістати 
потрібне.

Покупець пішо« заспокоєний, 
але мало вірив в обіцянку дирек
тора «Дитячого світу».

І яким же було його здивуван
ня, коли Валя через декілька днів 
після тієї розмови прямо додому 
принесла йому якраз такий комл- 

для новонародженого сина, 
він просив.

Валя про що скаргу пам’ятатиме, ма
буть, довго. Адже вона завжди повто
рює своїм дівчатам:

— Невиконання плану можна іноді 
пояснити об’єктивними причинами. Але 
ж культура обслуговування — цілком 
від нас залежить.

І нехай її, наймолодшого директора 
магазину в Олександрійському зміш- 
торзі, ще не називають серед передо
виків виконання плану товарообороту. 
Зате за культуру обслуговування зав
жди у приклад ставлять.

Та коли говорити про план, то він 
не такий уже й непоказний — 101, 102 
проценти дає майже щомісяця «Дитя
чий світ».

Звичайно, комсомольсько-молодіжно
му колективу хочеться добитись кра
щих показників. Валя знає про це. То-

3му за план товарообороту взялася 
перших днів, як стала директором. 
СІ КОСЬ їй кинулось у вічі, що у 
** них залежались біла шерсть і 
капрон. «Це від того, що потра
пили ці матеріали не за адре
сою, — думала Валя. — Хто ж бо

У швейній май
стерні, що знахо
диться тут же, при 
магазині, дівчатам 
охоче пішли на 
зустріч. І от у са
лоні «Молодість», 
що належить до 
спеціалізован ого 
магазину «Дитя
чий світ», з'яви
лось чудове ве
сільне вбрання — 
біле плаття най- 
моднішого крою і 
силуету оздобле
не білим капро
ном. Розібрали 
враз. Виграш від 
цього був і мо
ральний і матері
альний.

парторг змішторгу Т. П. Гриценко, ди
ректор О. М. Пентсшии.

Подобається керівникам ініціатив
ність наймолодшого директора, її не
спокійна вдача, турботливість.

СЮРПРИЗ ДЛЯ МОЛОДОЇ
здогадається, що у «Дитячому сві
ті» є такі речі?».

Порадилась з дівчатами. Всі 
згодились, що передавати їх о ін
ший магазин — нераціонально.

Наречені, мабуть, і досі не підозрю
ють, що такий сюрприз їм підготувала 
Валентина Баинцька.

А це якось на зборах змішторгу під
няла питання про те, що слід було б

— А що, коли ми запропонуємо 
його для салону молодожонів? —

розширити асортимент товарів салону 
«Молодість».

Тому звістку про те, що комсо
молів Олександрії своїм делега
том на XXII з'їзд комсомолу Ук
раїни послала саме Валентину — 
сприйнялась як належна оцінка її 
роботи.

— За весь час існування зміш
торгу така честь виявлена впер-

запропонувала директор. — І не 
просто запропонуємо, а й вигото
вимо з нього вбрання для наре
ченої!

Пропозиція сподобалась всім.

— Щоб наречені могли не тільки 
придбати весільне вбрання, а н купити 
погрібні товари домашнього вжитку, — 
доводила вона.

Молодого директора підтримала

ше, — не без гордості відзначив 
О. М. Пентешин. — Валя заслужи
ла її.

Г. ІВАНЧЕНКО.

Яскраві спа
лахи, ніби свят-, 
кова ілюміна
ція, освітлюють 
все навколо. І 
тоді люди на 
фоні машин на
раз здаються 
казково вели
кими. І ті, хто 
чаклує біля 
печі, і ті,

хто вже неподалік розливає вогняну масу, 
і ті. хто дбає, щоб було куди її розлити
— всі однаково нагадують богатирів. Йде 
метал одного з найбільших цехів заводу
— ливарного цеху сірого чавуну. Зміну 
несуть вогнярі.

Для комсомольсько-молодіжної брига
ди формувальників ця зміна . почалася 
з «сюрпризу». Зранку' біля входу в цех їх 
зустріла «Блискавка». «Привіт В. Копдра- 
тенку і В. Зайченку, які виконали змінне 
завдання на 200 процентів!»

— Тримаємо нашу марку! — поздоро
вив «іменинників» від себе і бригадир 
Іван Бондаренко.

Зміст поняття «наша марка» зрозумі
лий тут всім. В минулому році середньо
місячний нормовиробіток довели до 160 
процентів. А раз набрали такого темпу, 
вже ніхто не хоче від нього відступати.

«Блискавка» стала першою «дозою» хорошого на
строю. Та їм, всім десятьом, саме і треба сьогодні 
такого. День особливий: комсомольсько-молодіж
на бригада заступила на передостанню 
зміну напередодні відкриття XXII з'їз
ду комсомолу республіки.

Робочі місця підготовлені, залишило
ся увімкнути верстати. За кілька хви
лин до піввосьмої майстер зміни Ва
силь Іванович Коваленко дає завдання 
кожній парі формувальників. Обличчя

хлопців зосередженими, серйозними стають одра
зу: прикидають подумкн, наскільки більше форм 
можуть зробити. '

Іван Бондаренко працює в парі з Мико
лою Козловим. Кожен на своїй машині 
виготовляє лише половину однієї форми. 
.Тож робота розрахована до найменшого 
руху: не відстати від товариша, не пору
шити ритм злагодженого «дуету». Такого 
темпу дотримуються їх сусіди — Віктор 
Задоєико і Валерій Сгасепко, і всі на

ЗМІНУ НЕСУТЬ 
ВОГНЯРІ 

ф Трудова вахта на честь ХАП 
з’їзду ЛКСМ України 
Репортаж з «Червоної зірки»

дільниці. За першу половину дня брига
дир зі своїм напарником виготовили 380 
опок при нормі 250. . . <

Коротка обідня перерва. В цех приходить тиша. 
Нарешті, вдається поговорити кілька хвилин з 
Іваном Бондаренком:

— Завод до посівної повинен випустити понад 
двадцять п'ять тисяч сівалок. Завдання напруже
не. Що наша бригада може зробити для ного 
успіху — тільки ударно трудитись. Я так розумію. 
А в ці дні кожен з нас старається, як кажуть, 
перевершити себе самого. В зустрічному плані

колективу ми намітили п день відкриття з’їзду 
викопати нормовиробіток на сто вісімдесят про« 
центів.

Що формувальники мають твердий намір не від
ступити від свого слова, не раз довелося побачи
ти тою дня. Навіть в обідню перерву не безлюд
но на дільниці, За сигналом Віктора Степанюка 
моделювальпик С. Д. Чабан замінює на верстаті 
плиту для нової форми. Цс щоб вже не відволі
катись від основного завдання.

А в конторці майстра тісно в цей час« 
Члени бригади знову всі разом. Пдс чер
гове заняття школи передових методів 
праці на формувальних машинах. Началь
ник технічного бюро Георгій Панасович 
Стоян розповідає про принципи роботи 
гідропрссового верстата. Дві нові машини 
цієї марки установлені на їх дільниці. По* 
чергово на них працюють всі. Адже од* 
ним із пунктів соціалістичних зобов'язань 
бригади є такий: «Освоїти досконало тех
нологію виготовлення форм на гідропрссо* 
вих машинах». По закінченні курсів ко
жен здасть екзамен на підвищення квалі
фікаційного розряду. Це теж в інтересах 
бригади.

Короткі хвилини обідньої перерви. Вже 
яскраво загорілись лампи. До бригадира 
підійшов Віктор Степанюк, подав згорток:

— Рулет. Смачний. На всіх купили хлоп
ці, а тебе не було.

— З вами не зголоднієш, — жартує 
Іван.

Д К ЗА ПОМАХОМ диригента знов
** ввімкнули машини. На конвейєрі 

попливли перші опоки. Багато їх вийде 
ще до кінця робочого дня. А на ранок діз
наються: бригада за зміну виконала май
же півтори норми. Знов випередили з 
змаганні бригаду формувальників, яку 
очолює Г. А. Пахарепко. Суперникам па 
них рівнятись.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Завод «Червона зірка».

ЗА УСПІХИ У ПРАЦІ
Постановами ЦК КПРС, Ради Мі 

2>рів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
про Всесоюзне соціалістичне зма
гання за дострокове виконання на
родногосподарського плану на 1974 
рік для нагородження робітників, 
інженерно-технічних працівників, 
службовців і передовиків сільсько
господарського виробництва за до
сягнення високих трудових показни

ків у соціалістичному змаганні вста
новлені єдині загальносоюзні зна
ки «Переможець соціалістичного 
змагання 1974 року» і «Ударник де
в’ятої п'ятирічки».

27 лютого Президія ВЦРПС за
твердила зразки знаків «Перемо
жець соціалістичного змагання 1974 
року» і «Ударник дев’ятої п ятиріч- 
ки» і положення про них.

(ТАРС).

На черговому занятті клубу «Атеїст», який працює при гуртожитку 5« і 
тресту «Кіровоградсільбуд*, недавно пройшов усний журнал «Людина — чудо 
єдине на землі». Перед слухачами виступили лікар Будинку санітарної освіти 
Е. Л. Рубинштейн, працівник краезнаеюіо музею В. А. Остапенко, та інші. 

Фото М. ПЕТРЕНКА.

Ж ЮДСЬКА пам’ять, доку- 
• *• менти і експонати збері
гають для поколінь спогади 
про славні сторінки історії 
Батьківщини, нашого краю, 
про бойові і трудові подоиги 
радянських людей. Ми по
всякчас звертаємось до них, 
щоб нинішнє молоде поколін
ня вчилось жити і працювати 
так, як їхні батьки.

Експозиція Кіровоградського 
краєзнавчого музею широко рої- 
повідае про минувшину і сьогод
нішній день степової Кіровоград, 
щини» Але працівники музею не 
обмежуються екскурсійною робо
тою в його залах. Ми постійно 
шукаємо нових шляхів до сердець 
мо.їоді. Серед різних форм і ме
тодів ідейио-вихоаиої роботи, про
паганди революційних, бонових і 
трудових традицій радянською 
народу, велике місце посідають 
масові заходи.

В музеї відбуваються зуст
річі з Героями Радянського 
Союзу, учасниками звільнен
ня Кіровоградщини від німе
цько-фашистських окупантів, 
партизанами і підпільниками. 
Особливо ця робота пожвави
лась останнім часом, коли міс_ 
та і села області святкують 
тридцятиріччя звільнення від 
німецько-фашистських оку
пантів нашої землі,

Частими гостями музею 
стали Герої Соціалістичної 
Праці, передовики виробниц
тва, ті, котрі зараз успішно 
виконують завдання, накрес-ЗАПИСИ В КНИЗІ

Ф Зустрічі
в краєзнавчому музеї

лені XXIV з'їздом КПРС. 6 
залах музею оетерани-біль- 
шовики розповідають юнакам 
і дівчатам, які вступають у 
життя, про свою героїчну 
юність, що припала на перші 
роки Радянської влади, про ті 
труднощі, які довелось по
долати старшому поколінню, 
щоб збудувати наше щасливе 
сьогодення.

І, як лейтмотив зустрічей 
старшого і молодшого поко-

лінь, звучить схвалення зов
нішньої і внутрішньої політи
ки нашої партії. Нещодавно в 
музеї відбулась зустріч з де
легатом Всесвітнього конгре
су миролюбних сил, заслуже
ним лікарем УРСР Ф. Д. Геть
манцем. .Він розповів юним 
про те, як Комуністична пар
тія, Радянський уряд принци
пово і цілеспрямовано борю
ться за мир в усьому світі, як 
делегати конгресу гаряче ві
тали Леоніда Ілліча Брежнє
ва.
Виступи ветеранів партії, учасви- 
кіп Великої Вітчизняної ВІЙНИ, 
передовик!» виробництва полиша
ють глибокий слід о серцях юна
ків І дівчат. І чи не найкраще про 
цс говорять записи, зроблені в кин
зі відгуків. Ось один з них, поли
шений учнями з м. Малої Виски:

«Ми дуже схвильовані почу
тим і побаченим. Наші батьки 
віддавали всіх себе для Бать
ківщини. Вірними синами й 
дочками народу, нашої Радян
ської Вітчизни будемо й ми»,

Е. КОЛЯДА, 
зав. відділом радянського 
суспільства Кіровоградсь
кого краєзнавчого музею.
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ПОБРАТИМИ
переглядаючи сін
них ненароком пс- 
же Борисова вдре-

---------в березин 19Ї4 року —-——.,

ЙШОВ другий рік після переможного 
закінчення Великої Вітчизняної вій

ни. Болгарське місто Ііаопдіп залікову
вало рани. Воїни Радянської Армії допо
магали болгарським ;ір).н:м.

Мяйор Стукалок квартирував у секре
таря партійної організації одного з квар
талів міста Бориса Караьолева. Здру
жився з ного родиною, відчув тепло і 
увагу нових знайомих. Тож важко було 
розлучатися, коли настав час, болгари
нові Борису з росіянпно.м Павлом... Об
нялися на прощання, обмінялися адре
сами.

...Минали роки. Доля привела П. Л 
Стукалова до Кіровограда. Став нрацю- 
патя. одру*ні;<я. Вже й Люба — доч
ка — підростала. А пам’ять, бува й на
гадувала про час. проведений в сім’ї 
болгарина в Пловдіві. Дуже шкодував, 
що на перехрестях життєвих доріг загу
билася його адреса.

І от одного вечора, 
рі фотографії, одну з 
ревернун... Ба! Та ось 
• а запікана! Коля написав, не пам'ятає, 
а зрадів дуже. І до Пловдіва полетів 
.-.нет-спогад Борис відгукнувся негайно. 
«Радію всім серцем. — писав у відпо
відь, — шо ми нарешті знайшли один 
одного. Живу я на старому місці, пра
цюю секретарем партійної організації 
металургійного заводу. Друже, у нас 
весь час згадують вас, визволителів, го
ворять про допомогу, яку подають нам 
радянські другарі. Гіавле. чекай у гості, 
адже я ніколи ще не бував у Радян 
ському Союзі, не бачив вашої чудової 
землі, про яку ти колись із такою лю
бов’ю ргпповідав».

І ЗУСТРІЛИСЯ сім'ями. Борис Ми- 
•••’ колайович приїхав до друга в дру
жиною Іриною — працівником відділу 
технічного контролю ПловдівськоТ трико
тажної фабрики ти донькою Марусею — 
медичною сестрою. Так протягла стежи
на. що знову звела Караколєва із Стука-’

ловимн. Наступного року п. Д. Стука
лок ч дружиною Галиною Петрівною гн 
дочкою Любою їздили в Болгарію, а оце 
минулого року Борис Мнколяйоиич з мо
лодшою донькою знову гостював у Кіро
вограді.

...Ми сиаіли трьох у затишній кварти-, 
рі — господар Павло Дмитрович, його 
дорогий гість і я. Борне Миколайович 
вільно, хоч і з помітним акцентом, во
лодіє російською мовою. Власне, розмов
ляли нони вдвох. 7м Було про що пого
ворити.

— Ні, ти скажи, Борисе, як змінилася 
Болгарія! Коли я, вперше після війни, 
під'їздив звідти, у пам'яті були згарища, 
руїни, що їх полишив за собою наш 
спільний ворог.

— Розквітла моя країна під сонцем на
шої дружби, Павле.

— А пам'ятаєш, як ми з тобою ходили 
на демонстрацію в день святкування 
9 Вересня?

— Пам’ятаю. Борисе, пам'ятаю. А 
скільки Лльоиі у вас!

— Так. пам'ятників російському сол,та
ту Альоші у нас багато. То — нанпочег- 
ніше ім’я в Болгарії.

Вони замовкли, і тільне сипі пасма си
гаретного диму струмували по кімнаті, 
мов ті спогади.

— Радо стрічали мене в Болгарії. —- 
розповідав Павло Дмитрович. — Водили 
на завод, де мій побратим партійну ор
ганізацію очолює, показували музеї (їх 
у місті п'ять), інші визначні місця.

— Так само приязно приймали мене в 
Кіроаограді, — усміхався Борис Мнкола-

Йович. — Де тільки не побував. До мі
ської Ради випрошували. альбом Із знім
ками видатних місці, подарували. На 
Кременчуцьку і EG їздили, на заводі 
«Червона зірки» були.

— До речі, — поклав руку на плече 
друга Павло Дмитрович. 1 — до мене: — 
Там. у Плоидіві, в постійна виставка ви
робів. що надходять до їхнього міста з 
Радянського Союзу. Сівалки з «Червоної 
зіркн> займають окремий павільйон.

— і не тільки павільйон, — додав
Б. Карико.'ієв. —• Вони працюють на по- 

\ лях Болгарії... А пам'ятаєш, Павле, яку 
зустріч влаштували нам учні і вчителі 
вашої шостої школи. Квіти, щирі поба
жання і чудовий концерт. Прекрасна мо
лодь росте у пас!.. Взагалі, мені сподо
балась картинна галерея, музей, де. я 
стільки узнав про ваше місто, іііби ро
ками жив тут. Та молодь особливо зача
рувала — енергійні, веселі, освічені. Та
ких у вас я бачив скрізь — у Кірово
граді. я Світловодську...

— Я у вас в Болгарії теж багато хо
рошого бачив. Широко будуєтесь, усе 
більше пової техніки, зростають потуж
ні заводи, фабрики.

-- У Пловдіві. — сказав тоді Борне 
.Миколайович, — недавно став до ладу 
олов'пно-циикопнй завод, на якому тру
диться близько 3 тисяч чоловік. Збудова
ний вій з допомогою Радянського Союзу. 
Там я багатьох видних місцях висять 
гасла: «Паш завод — плід болгаро-ра- 
д ямської дружби».

Р ЛИКОВЕ сонне заглянуло н широ-
■ ке вікно. Обабіч столу в україи-^ 
ському місті сиділи болгарин Б. М. Ка- 
раколєв і росіянин П. Д. Стукалок — 
два комуністи, дві людини, дружба 
яких — то всесильна І непорушна друж
ба представників двох братніх країн со
ціалістичної співдружності.

В. КОСТЕНКО.
м. Кіровоград,

ХТО ЗА ІНІЦІАТОРАМИ?

З ДЕВІЗОМ
БОЙО

• дюсш - БУДОВА КОМСОМОЛЬСЬКА

• ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ПТУ-2 ДАЛИ СЛОВО 
ВІДПРАЦЮВАТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ 
МАЙДАНЧИКУ 500 ЛЮДИНО-ДНІВ.

• ПЕРШІ УДАРНІ ЗАГОНИ - 
НА РИШТОВАННЯХ

ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

Маршрут «Адмірала Нахімова»
Подорожі, туристські мандрівки, які ми організову

ємо для кіровоградців. різноманітні. Вони ведуть 
шляхами Великого Жовтня, до ленінських місць.
Нещодавно близько ЗСО школярів Кіровоградщини здійсни

ли подорож по Чорноморському узбережжю Криму та Кав
казу на пароплаві - Адмірал Нахімов». Маршрут так І нази
вається «Від Одеси до Батумі». Юні Кіровограда! відвідали 
в Одесі ,-сатр опери й балету, театр оперети, музеї — архео
логічний. Історико-краєзнапчий, Морського Флоту СРСР. В 
Севастополі оглянули панораму обороті місга-тероя, діара- 
му, зійшли на Сапун-Гору. А в Сочі побували в будннку-му- 
зеї Миколи Островського. Зібрані матеріали (фотознімки, 
ванне и в щоденниках) учні опрацьовують, оформляють їх 
для своїх шкільних музеїв, про свої враження розповідають 
дру.зям нн тематичних вечорах.

Незабаром весняні канікули. Спеціальним туристсь
ким поїздом за маршрутом «Кіровоград — Одеса — 
Миколаїв — Херсон — Сімферополь — Севастополь 
— К.ірово рад» школярі знову вирушать у мандрівку.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
завідуючий організаційно-методичним відділом 
Кіровоградського бюро подорожей та екскурсій.

ВСЕ ЛАГІДНІШЕ ДИВИТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ СОНЦЕ. 
З'ЯВЛЯЮТЬСЯ ПЕРШІ ВЕСНЯНІ КВІТИ. Г НЕЗАБАРОМ 
ВЕСНА ПРУГКИМИ КРОКАМИ ПІДЕ ЛАНАМИ. РІКАМИ. 
СЕЛАМИ ГІ МІСТАМИ. ЗАДЗЮРЧАТЬ СТРУМКИ. ЗА
ДЗВЕНЯТЬ РІЗНОГОЛОССЯМ ПТАШКИ. ЗУСТРІЧАЄ ЛЮ
ДИНА ЇХ ГОСТИННО, не ЛИШЕ СПІВАЮТЬ ВОНИ ПІ
СЕНЬ. А Я ДОПОМАГАЮТЬ V БОРОТЬБІ З ШКІДНИКА-' 
МИ. ДБАЙЛИВІ ГОСПОДАРІ ВЖЕ ЗАРАЗ ЛАШТУЮТЬ 
ШПАКІВНІ, ДУПЛЯНКИ УЧНІ ДІВОЧЕШЛЬСЬКОЇ ШКО
ЛИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ ГОТУЮТЬСЯ ЗУ
СТРІТИ ПЕРНАТИХ ДРУЗІВ - РОЗВІШУЮТЬ БУДИНОЧ
КИ БІЛЯ ШКОЛИ. У ПАРК \.(, ЛІСОСМУГАХ.

НА ФОТО: УЧНІ 8-ГО К'! ЇСУ СЕРГІЙ СЕЛЕЗЕНЬ ТА 
АНАТОЛІЙ СМОЛЯР ЛАДНАЮТЬ ШПАКІВНЮ

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

V ОДИ юнаки іа діеча- 
та Кіровоградського 

профтехучилища № 2 пе
рейшли з новий навчаль
ний корпус, їх радували 
великі сонячні аудиторії, 
майстерні, лабораторії. 
Хороші умови створено 
і для того, щоб можна бу
ло розгорнути спортивно- 
масову роботу — тут і 
спортзал, і тир, і комплекс 
спортивних майданчиків та 
кортів. Це дало Можли
вість значно активізувати 
навчально - тренувальний 
процес в секціях, збірні 
команди дієвіше готува
лися до міських і обласних 
змагань. Комсомольці учи
лища заявили:

— Виробничі колективи 
міста вважають фізичну 
культуру і спорт резер
вом п'ятирічки. На заводі 
«Червона зірка», напри
клад, члени ударних ком
сомольсько - молодіжних 
бригад в 1974 році вирі
шили повністю скласти 
асі нормативи комплексу 
ГПО, взяти активну участь 
у ювілейній спартакіаді. 
І ми теж підемо за енту
зіастами.

Тепер в училищі 297 
значківців ГПО, 300 спорт- 
сменів-розрядників. Тіль
ки під час місячника обо
ронно-масової роботи 100 
юнаків та дівчат склали 
нормативи на значок 
«Влучний стрілок», 25 — 
виконали розрядні вимо
ги. Чемпіонами училище 
стали Валерій Врадій та 
Надія Іщук.

Прагнучи зустріти ком
сомольські з'їзди високи
ми показниками в навчан-

ні, учні ПТУ-2 водночас 
виступили з Ініціативою 
ВИЙТИ ВСІЄЮ КОМСОМОЛЬ
СЬКОЮ організацією на бу* 
дівництво ДЮСШ і' ’від
працювати гам 500 люди
но-днів. Кожен учень ма
тиме на своєму ратину 
6 годин ударної праці на 
будівельному майданчкиу.

Серед ініціаторів : 
спортсмени - розрядники 
Олександр Шереметьев, 
Валя Тріза, Наташа ААа* 
зур, Борис Воронії, Мико
ла Шадрин:

— Нам створили умови 
для підвищення майстер* 
ності. Допоможемо й ік* 
шим.

Позавчора в редакцію 
зайшов секретар комітету 
комсомолу училища Сер
гій Фурсиков:

— Перша група, трид
цять один чоловік, нині 
вже на. будові. Очолюй 
бригаду майстер Олек
сандр Хмара. По черзі 
працюватимуть всі 18 
груп...

Отже, буде 3 тисячі лю
дино-годин! А якщо всі 
комсомольці міста наслі
дують приклад юнаків та. 
дівчат ПТУ № 2, то ця 
цифра зросте до 21CLgfJ0.

Робітники, студенти^ 
школярі Кіровограда, ма* 
ють можливість відкрити 
і свій рахунок — лід' 'час 
субогнийїв і недільників,, 
після зміни будова чекає 
на вас, друзі! А будівник 
цтво спортивних споруд-«* 
справа комсомольську.

і Jo н ина емо в ідл інегру* 
дОвЦ# і КОМСОМОЛЬСМіий 
годин 41 на будівництві. 

ДЮСШ. ' ’

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ,

»

пятниця
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Програма передач. (М). 9.05— 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (>М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Театр «Дзві
ночок». (М). 0.45 — Концерт. 
На замовлення жінок. (М). 
10.35 — Поетична композиція. 
<М). 10.50 — Кольорове теле
бачення. «Як відпочивають 
Жінки». (М). 13.05 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат сві
ту з фігурного каїання. Чоло
віки. Довільна програма. 
(ФРН). 14.4,5 — «Зарубіжні 
госгі Москви». (М). іб.иО — 
Оперета Ю. Мілютіна. «Діво
чий переполох». (М). 16.00 — 
Кольорове телебачення. «Для 
вас, чоловіки». (М). 17.00 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (!И). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Кубок світу з горнолиж- 
ного спорту. (ЛІ). 18.00 — Но
вини. (М). 18.05 — Кольорове
телебачення. Святковий вечір

в Остаикіно. (М). 20.00 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний театр мініатюр «ІЗ 
стільців». (М). 21.00 — Про- 
грама «Час». (М). 21.30 —
«Майстри зарубіжної естра
ди». Співає М. Матеє. (Фран
ція). 22.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат світу з 
фігурного катання. Спортивні 
тайні. (ФРН).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 — 
Наша афіша. (К). 11.00 — Ко
льорове іелебачення. «Тсле 
школа механізатора». (К). 
11.30 — Концерт. (Харків). 
12.15 — Кольорове телебачен
ня. «Сонечко*. Для дітей. (К). 
12.45 — <3 любов'ю до пас». 
Музична програма. (К). 13.30 — 
«Славні справи трудівниць». 
(К). 13.45 — «Товариш пісня» 
(К). 14.55 — «Твій вільний
час». (Донецьк). 15.40 —
О. Коло.мієць. «Фараони». 
Фільм-спектакль. (К). 17.00 — 
Говорять делегати XXII з’їду 
ЛКСМУ. (К). 17.15 - «Усміш
ки». (К). 18.00 — Кольорове
телебачення. Мультипанорама. 
(К). 19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 - Кольорове телеба
чення. «ролі заслуженої ар
тистки УРСР Б. Плотнікової» 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
Фільм »Член уряду». (К). 23.15 

Кольорове телебачення. 
Співає дівочий ансамблі, «Вік
торія». (К). 23.45 - Вечірні
новини. (К).

суботя
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.03 - 

Програма передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». «Сонячний 
промінь». (М). 10.00 — Кіно-
кониерг. (М). 10.30 — «Для
вас, батьки». (М). 11.00 — ін
тербачення. «Екран збирає 
друзів». (СРСР — Болгарія). 
Концерт. (М). 11.45 — «Здо
ров’я». (М). 12.15 — Кіноко
медій. «Весілля». Художній 
фільм. (М). 13.25 — «Пошук». 
(ЛІ). 14.00 — Кольорове теле
бачення. Відкриття НІ зимо
вої Спартакіади народів 
СРСР. <М). 16.00 — Музична 
програма «За листами гляда
чів». (М). 16.30 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 17.00 — Кольоро
ве телебачення. «У світі тва
рин». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — На третій зимо
вій Спартакіаді народів СРСР. 
(М). 18.30 — Кольорове теле
бачення. Документальний 
фільм «Нормандія». (Фран
ція), 18.50 — «По сторінках 
«Голубого вогника». (М). 19.35

— Кольорове телебачення. Те
леспектакль. «Музична дити
на». (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат світу 
з фігурного катання. Жінки. 
Довільна програма. (ФРН). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Наша афіша. (К). 10.05 — Для 
дітей. «Сонечко». (К). 10-30 — 
В. Шаврін. «Графська при
стань». Вистава. (Севасто
поль). 12.45 — Наш огляд. 
«Резерви — на службу вироб
ництву». (Сімферополь). 13.00 
—Концерт. (Дніпропетровськ). 
14.00 — Художній фільм. «Я 
пам’ятаю тебе, вчителю». (К). 
15.15 — «В ім’я миру». (За
поріжжя). 15.35 — «Книго- 
друк-400». Літературна вік
торина. (К). 17.00 — Пісні па 
слова Т. Г. Шсвчевка. До 
160-рІччя з дня народження 
Т. Г. Шевченка. (Одеса). 17.30
— «Школа передового досві
ду». (К). 18.00 - Т. Г. Шев
ченко. Вірші. (К). 18.20 — «На 
шкільних шпротах», (К). 19.00
— Кіноальманах для дітей.
«Зірочка». (К). 19.45 — Про
грама «Вісті». (К). 20.15 —
Співає зясл. арт. УРСР 
Г. Мурзай. (Вопошиловград). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Мас»,
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Кіровоградський облкииготорг доводить до відо
му, що в книгарнях міст; Кіровограда, Олександрії, 
Знам’янки та Сзітловодська відкрито’комісійні від
діли по прийому від населення літератури.

На комісію приймається: художня, дитяча, учбо
во-методична, технічна література та передплатні 
видання.

За продані книги магазин виплачує 80 процентів 
їх номінальної вартості. , ;; -.|Е ■

Шановні книголюби!
Здаючи літературу, ви заощаджуєте кошти на 

придбаная нових книг, робите добру послугу 
іншим книголюбам, продовжуєте життя книг.

Адреси та телефони наших книгарень, які мають 
відділи комісійної .торгівлі:

м. Кіровоград

Магазин А? 1, вул. Луначарського, 36, телефон 
2-47-85

Магазин № 2, вул. К. Маркса, 46,' телефон 2-36 22 
Магазин № 9, вул Леніна, 30/36,’ телефон 2-46-04 
Магазин № 10, вул. К. Маркса, 25/36, телефон 

2-48-45
Магазин № 14, вул. Леніна, 16, телефон 2-37-07 
Магазин К? 19. провулок Базарний, 3, телефон 

2-37-22
м. Знам’янка
Магазин № 6, пул. Глібко, 3, телефон 24-25
м. Олександрія
Магазин № 3, Площа Революції, 6, телефон 3-22■('Д 
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