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ПРИБУТТЯ ТОВАРИША 
Л. 1. БРЕЖНЄВА В СОЧІ

10 березня в Адлер прибув Генеральний секретар ЦК 
КПРС, член Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєв для зустрічі з Президентом Французької Республіки 
Ж. Помпіду. На шляху руху з аеропорту «Адлер» в Пі- 
цунду Л. І. Брежнєва радо вітали жителі міст і відпо
чиваючі в здравницях Чорноморського узбережжя.

РОЗМОВА Л. І. БРЕЖНЄВА 
З ФРАНЦУЗЬКИМИ 

ЖУРНАЛІСТАМИ
Генеральний секоетяр ЦК КПРС Л. І. Брежнєв 10 бе’ 

резня прийняв групу французьких журналістів, які 
представляють провідні органи преси, радіо і телебачен
ня Франції.

Л. І. Брежнєв зробив заяву для преси, яка стосується 
його наступної зустрічі з Президентом Французької Рес
публіки Ж. Помпіду, і відповів на запитання кореспон
дентів.

z (ТАРС).

СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ОКОМ УКРАЇНИ, 
ОБРАНОГО XXII З'ЇЗДОМ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ
ЧЛЕНИ ПКЛКСМ УКРАЇНИ

Астахов В. І.
:: Бабич С. П.
• ' Бака М. М.

Бсзуглий В. В. 
Берко А. Г.
Бех А. М.
Бєлоблоцький М.П. 
Б'лак І. А.
Білки М. М. 
Бпажеячук В. І. 
Боделан Р. Б. 
Бсйницький А. О. 
Бондаренко М. Г. 
Бурбан В. Я.
Бурхай Є. Г. 
Буря П. Л.
Ваиат П. М.
Басюра Ж. П. 
Ватупя В. Г.

‘ Власій Г. М. 
Волошина С. С. 
Врубпсгс^ка В. Б. 
Галич В. Г.

І Геталова Т. П. 
Гіренко А. М. 
Гн'денко Г. О.

; Гопіков В. С. 
Гслозачук Я. М. 
Гончар Л. Ф.
Грек О. С. 
Грошина О. О. 
Громосгк Е. Ю.
Гудюк В. Ф.

! Давиденко Л. В.

Денисенко В. Ф. 
Довгань В. О.
Дуравкін В. П. 
Дяченко Ю. І.
Єфимчук В. М. 
Єфіменко О. В. 
Жерненкова Л. М. 
Загребельська Н. П. 
Зерницький В. Л. 
Зузак Г. О.
Іванов М. І.
Іванченко М, Й. 
Ігнатоля П. І.
Ізварін Г. П. 
Ількова Н. О.
Ільницький 1.1.
Казаковсі-кий А. В. 
Капустін В. Л.
К:псренко М. І. 
Климчук П. Г. 
Коб’якова Г. І. 
Козпіковський Я. Б.
Козир Є. Д. 
Колісник О. І.
Конарєва Т. В. 
Кснопалоса А. В.
Коиош В. П.
Корніснко А. І. 
Корнгєнко В. М. 
Котенко А С.
Котляр О. І. 
Кравченко Г. О.
Коасн-кова В. А. 
Крвсноголовий О. К. 
Кулягін М. М.

Куравський 3. В. 
Кучугурний І. М. 
Лазник П. І.
Леонець М. А. 
Литвинчук А. І. 
Лізазчук О- С. 
Лукашевич Л. Г. 
Ляшенко Г. В. 
Максименко Г. Д. 
Максютенко Л. В. 
Мартинюк С. М. 
Марченко В. Г. 
Мар’яшин М. О. 
Миколайчук І. М. 
Мірошниченко О. В. 
Мсрдова В. М. 
Мусіснко Л. М. 
Неговоров Д. Д. 
Некрашевич М. М. 
Непокрита О. М. 
Нечет В. Я.
Нечипуренко О. С. 
Н’кітіна Н. Ф.
Нікггіна Т. В.
Одинськкй І. В. 
ОяІкій О. М. 
Склиш В. Б. 
Онуфрійчук М. Я. 
Окремій Д. О. 
Паламарчук В. М. 
Пантюхін В. О. 
Пеззамо €. Г. 
Петренко О. В. 
Пирогова О. М. 
Пскотілсз О. П.

Полив'яна Л. М, 
Полтавський В. Г. 
Пономаренко Л. І. 
Присяжненко К. М. 
Прихно М. В. 
Прокопенко В. П. 
Прончук О. В. 
Резніченко А, С. 
Рибак А. Я. 
Розоя В. М. 
Рубцова Л. І. 
Руденко В. Й. 
Рябоконь В. П. 
Сабадаш О. П. 
Сапожков В. П. 
Сидорський В. Л. 
Ситник 3. О. 
Ситник О. І. 
СІнельник Г. І. 
Скляниченко М. И. 
Славіков В. В. 
Соколов С. В. 
Старовойт А. І. 
Стрельченко В. В. 
Суворов М. М. 
Супрун А. М. 
Сухов С. О. 
Тазарачева Г. М. 
Тарнавський О. Г. 
Таякіна 7. О. 
Тельбухов О. Д. 
Тимошенко В. С. 
Титюк А. П.
Толкач О. В. 
Третьяк В. В. 
Улибіна В. Л. 
Фесенко 3. Я. 
Ханін Г. П.
Царепська В. І. 
Ципп Т. М. 
Черв'якова Р. І. 
Черновел П. І. 
Шапка Г. В. 
Шевчук С. П. 
Шило М. А. 
Шгплькоп М. Л, 
Яцииа Г. О.

КАНДИДАТИ
ЦК днем
Балаж В. Г.
Баніцька В. О. 
Білик В. Ф.
Головатий М. Ф. 
Гребнев Ю. Я.
Гречуха Г. Г.
Демченко А. В. 
Задорожня Л. В. 
Зубенкевич Л. В, 
Клепіков В. Ф.
Кривенко Є. П. 
Криворучко В. Т. 
Козубовський О. Й. 
Коптева Л. А.
Кутова Р. Ю. 
Мельник Б. О. 
Науменко Г. П.

У ЧЛЕНИ 
УКРАЇНИ

Одинець О. Л. 
Пилипенко В. С. 
Петренко Л Г. 
Романчук Г. Д. 
Саечина И. В. 
Сафронова О. С.
Селін С. М. 
Слободянин С. І. 
Солдатенко Б. В. 
Станкевич М. М. 
Сучкова В. П. 
Ткачук В. Г. 
Усов О. І.
Фоменко К. М. 
Хмельник В. Я.
Черкач Н. 1. 
Чигир М. А. 
Шахоз В. О.

Склад Ревізійної комісії ЛКСМ 
України, обраної XXII з’їздом 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України
Антонова Н. С. 
Буйм1Стер А. I. 
Василенко Г. I. 
Васильева В. €, 
Воронов В. Д. 
Гейченко К. I. 
Добромфова О. М. 
€рьсм1на Н. К. 
Закальська В. М. 
Зизич М. Ю. 
Качуровська 8. I. 
Коноваленко В. В, 
Кривова Л. I. 
Кулик М. С. 
Лозовська Т. О. 
Магеря О. П. 
Мехед Л, О.

Панасюк В. П. 
Панкратов Л. М.
Пас1чник А. Г. 
Плюта О. О.
Редько Т. М.
Род’|на Т. Ф.
Сахань I. Я.
Соколянський М. Л, 
Сушков В. I.
Тимошенко М. А. 
Чаплюк Л. Г.
Швецов А. А. 
Яковенко Л. I.
Ярмольчук В. Г. 
Ярошевський М. Н.
Ясючен! 3. В.

РЕЗОЛЮЦІЯ 
іду Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

XXII з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України відбувається в 
період, коли весь радянський народ під 
керівництвом Комуністичної партії з ве
ликим політичним і трудовим піднесен- 
..... •’ТІ-’ЮЄ V життя історичні рішення 
XXIV з’їзду КПРС. наполегливо бореть
ся за виконання грандіозних планів де
в’ятої п'ятирічки.

До свого чергового з’їзду комсомол 
України прийшов тісно згуртованим нав
коло Комуністичної партії, політично за
гартованим, організаційно зміцнілим, бо
йовим загоном ВЛКСМ.

Комсомольці і молодь республіки ціл
ком і повністю схвалюють й одностайно 
підтримують внутрішню та зовнішню по
літику рідкої партії, плодотворну діяль
ність Центрального Комітету КПРС, йо
го ГТолітбюро, Генерального секретаря 
ЦК товариша Леоніда Ілліча Брежнєва 
по здійсненню планів комуністичного бу
дівництва. Програми миру, розробленої 
XXIV з’їздом КПРС.

Юнаки і дівчата Радянської України, 
як і вся молодь нашої Вітчизни, гаряче 
підтримують народи, які борються за 
свободу і національну незалежність, за 
мир. демократію і соціалізм, проти ім
періалізму І колоніалізму.

Нову хвилю політичного і трудового 
піднесення серед молоді викликали рі
шення грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. «Звернення Центрального Комі
тету КПРС до партії, до радянського 
народу», постанови ЦК КПРС. Ради Мі
ністрів СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
про розгортання Всесоюзного соціаліс
тичного змагання п 1974 році. На всіх 
ділянках господарського і культурного 

будівництва комсомольці, юнаки і дівча
та виявляють зразки самовідданої пра
ці. непохитну вірність ленінським запові
там. Новими успіхами у праці і навчан
ні ознаменована Леніиськз ударна вахта 
трудової доблесті на честь 50-річчя при
своєння комсомолу імені В, І. Леніна.

Виконуючи рішення XXIV з’їзду КПРС, 
XVI з’їзду ВЛКСМ і XXI з’їзду ЛКСМУ, 
ЦК,обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, 
первинні комсомольські організації про
водять значну роботу по трудовому за
гартуванню молодого покоління, широ
кому залученню юнаків і дівчат до ак
тивної громадсько-політичної діяльності.

Комсомольські організації республіки 
спрямовують зусилля молодих робітни
ків, колгоспників, спеціалістів, науковців 
на підвищення ефективності виробни
цтва, неухильне зростання продуктив
ності праці у промисловості і сільському 
господарстві, прискорення темпів науко
во-технічного прогресу, поліпшення якос
ті і технічного рівня продукції.

Десятки тисяч комсомольсько-молодіж
них колективів, молодих трудівників 
республіки беруть активну участь у со
ціалістичному змаганні під девізами: 
«П’ятирічці — ударну пращо, 'майстер
ність і пошук молодих!», «Учора — ру
біні новатова, сьогодні — комсомольська 
норма!», «П’ятирічні — комсомольський 
зустрічний!».

Яскравим свідченням глибокого розу
міння молоддю свого громадянського 
обов’язку, відданості справі Комуністич* 
пої партії є успіхи молодих виробнич
ників у третьому, вирішальному році 
п’ятирічки. Більшість комсомольсько-мо< 
лодіжних бригад, ланок, цехів достроко

во виконала плани 1973 року, тисячі мо
лодих трудівників вже завершили осо
бисту п’ятирічку.

Продовжуючи традиції ударного бу
дівництва, комсомол республіки здійснює 
шефство над важливішими новобудова
ми п’ятирічки. При активній участі мо
лоді у звітному періоді введено в дію 
112 важливих об’єктів народного госпо
дарства. Серед них — перша черга про- 
катного стана «3600» на заводі «Азов- 
сталь», Побузький нікелевий завод, 
Лалнжинська ДРЕС. шахта «Південно- 
донбаська» № 1, нові потужності на 
Криворізькому металургійному. Черка
ському, Сумському і Ровенському хім
комбінатах. перші 1! тисяч гектарів зе
мель Каховської зрошувальної системи, 
Калитянський комплекс по виробництву 
свинини та багато інших. На 656 міль
йонів карбованців виконано робіт сту
дентськими будівельними загонами.

Самовіддана творча праця, трудові до
сягнення багатьох молодих виробнични
ків відзначені високими урядовими на
городами Батьківщини.

Протягом звітного періоду ЦК ЛКСМ 
України, обкоми, міськкоми, райкоми 
комсомолу, первинні організації постій
но спрямовували свою діяльність на ідей
не загартування юнаків і дівчат, форму
вання в них марксистсько-ленінського 
світогляду, виховання молоді на прикла
ді життя і діяльності В. І. Леніна, ге
роїчних традиціях Комуністичної партії, 
Ленінського комсомолу, радянського нв- 
роду. в дусі радянського патріотизму, 
пролетарського інтернаціоналізму, друж
би народів.

За звітний період зріс рівень органі
заційної роботи комітетів комсомолу. 
Республіканська організація виросла на 
І мільйон 200 тисяч чоловік і налічує 
зараз у своїх рядах 5 мільйонів 600 ти
сяч членів ВЛКСМ. Поліпшився її якіс
ний склад. Кількість комсомольців, зай
нятих безпосередньо в сфері матеріаль
ного виробництва, збільшилась на 700 
тисяч і становить сьогодні 2 мільйони 
550 тисяч чоловік.

Разом з тим XXII з’їзд ЛКСМ Украї
ни відзначає, шо ЦК. обкоми, міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ. первинні комсомоль
ські організації в своїй практичній діяль
ності допускають істотні недоліки, не все 
роблять для підвищення трудової та 
громадсько-політичної активності юнаків 
І дівчат, недостатньо займаються питан
нями Ідейно-виховної робота серед мо
лоді. Мало уваги приділяється роботі з 
молоддю за місцем проживання, органі
зації її змістовного відпочинку, залучен
ню юнаків і дівчат до занять фізкульту
рою і спортом, участі в гуртках худож
ньої самодіяльності, технічної творчості,

В багатьох комсомольських організа
ціях ще на низькому рівні внутріспілко
ва робота. Подекуди принижена роль 
комсомольських зборів, порушуються 
строки їх проведення, недостатньо роз
гортається критика і самокритика, слабо 
працюють групові, цехові, бригадні орга
нізації. ІЦе не всі комітети комсомолу 
приділяють належну увагу вдосконален
ню стилю, форм і методів своєї ДІЯЛЬ
НОСТІ, поліпшенню роботи з кадрами.

> (Продовження на 2-й crop.).



£ cm op. „МОЛОДКИ КОМУНАР“ 1% березня 1974 року

і
І РЕЗОЛЮЦІЯ

І.
і

І

XXII з'їзду Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України
(Продоажеиня. Поч. на 1-й стор.).

Заслухавши й обговоривши звітну до
повідь'ЦК ЛКСМУ, XXII з’їзд Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни постановляє:

Діяльність Центрального Комітету 
ЛКСМ України, спрямовану на здійснен
ня завдань комуністичного виховання 
молоді, мобілізацію юнаків і дівчат на 
боротьбу за виконання накреслень XXIV 
З’їзду КПРС, планів дев'ятої пятиріч- 
ка -- схвалити.

І*
XXII з'їзд ЛКСМУ підкреслює, що 

комсомолу республіки необхідно і падалі 
брати найактивнішу участь у здійсненні 
наміченої XXIV з’їздом КПРС програми 
комуністичного будівництва, забезпечу
вати авангардну роль комсомольців у 
боротьбі за підвищення ефективності су
спільного виробництва, прискорення тем
пів науково-технічного прогресу, зро
стання продуктивності праці.

Першочергове завдання комсомоль
ських організацій — залучити кожного 
молодого трудівника до практичної ро
боти но виконанню рішень грудневого 
(1973 р.) Пленуму ІДК КПРС, постанов 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне 
соціалістичне змагання працівників про
мисловості, будівництва, транспорту і 
сільського господарства в 1974 році. 
З’їзд схвалює ініціативу передових ком
сомольсько-молодіжних колективів, які 
стали на Ленінську ударну вахту трудо
вої доблесті, прийняли напружені зу
стрічні плани на 1974 рік.

Необхідно більш активно розвивати і 
вдосконалювати соціалістичне змагання 
серед молоді, забезпечувати його глас
ність, порівняльність результатів, 
гальшовати та поширювати 
досвід.

Комітетам комсомолу слід 
дбати про впровадження та 
нової техніки і технології, 
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уза- 
персдовий

постійно 
освоєння 

досягнень 
науки, передової практики, прогресивних 
форм організації праці, збільшення ря
дів винахідників та раціоналізаторів. 
Підвищувати активність комсомольських 
організацій, штабів «Комсомольського 
прожектора» по виявленню і повнішому 
використанню резервів виробництва, ви
хованню у молодих трудівників почуття 
непримиренності до проявів безгосподар
ності, недисциплінованості. Забезпечити 
широку участь молоді в республікансько
му огляді використання резервів підви
щення продуктивності праці на кожному 
робочому місці, створенні «Комсомоль
ського фонду економії».

Більше уваги приділяти підвищенню 
ролі комсомольсько-молодіжних колек
тивів, розширенню мережі шкіл передо
вого досвіду, проведенню конкурсів про
фесійної майстерності, оволодінню су
міжними професіями.

Обласним, міським, районним коміте
там ЛКСМУ продовжити ударне шеф
ство комсомолу над спорудженням най
важливіших народногосподарських об’єк
тів, поліпшувати роботу по відбору і 
направленню молоді на новобудови, ство
ренню для них належних виробничо-по
бутових умов.

Комітетам ЛКСМУ активно пропагу
вати і поширювати досвід роботи ком
сомольських організацій Київської, Львів
ської та Херсонської областей по мобі
лізації молодих робітників легкої і хар
чової промисловості, торгівлі та сфери 
побуту на боротьбу за збільшення ви
пуску і поліпшення якості продукції, 
впровадження прогресивних форм праці, 
високу культуру обслуговування тру
дящих.

Важливе 'завдання сільських комсо
мольських організацій — розвивати ма
совий рух юнаків і дівчат за технічне 
переозброєння сільськогосподарського ви
робництва, його інтенсифікацію, спеціа
лізацію та концентрацію, за оволодіння 
механізаторськими професіями.

З'їзд підкреслює, що боротьба комсо
мольців і молоді за збільшення вироб
ництва зерна, щорічний продаж державі 
українського мільярда пудів е‘почесним 
обов'язком кожної первинної комсомоль
ської організації, кожної молодої люди
ни. Важливими .напрямками цієї діяль
ності мають -бути шефство над здійсиеи- ........  .,
(іям програми меліорації земель, раціо- оздоровчих таборів та оборонно-техніч-
пальним використанням сільськогосгго- них клубів. Зосередити зусилля молоді
дарської техніки, проведенням комплек- на успішному завершенні комсомольсько- 
су робіт по збереженню та примноженню молодіжної трнрічки будівництва вій- 
природних багатств, поліпшенням куль- . ськово:техпічііпх і спортивних- об’єкт із.
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турно-побутового обслуговування трудів
ників села.

Активізувати рух комсомольських ор
ганізацій «Тваринництво — ударна спра
ва комсомолу». За прикладом комсо
мольських організацій промислових під
приємств Донецької, Дніпропетровської, 
Житомирської та Хмельницької областей 
по участі в комплексній механізації тва
ринницьких ферм взяти шефство над 
будівництвом нових ферм і комплексів 
по виробництву тваринницької продукції 
на індустріальній основі, підприємств 
комбікормової промисловості, механіза
цією трудомістких процесів на фермах та 
підготовкою кадрів для роботи в тва
ринництві.

Дальшого поліпшення вимагає робота 
по вихованню гідного поповнення робіт
ничого класу і колгоспного селянства. 
Особливу увагу приділяти молоді, яка 
приходить на виробництво після школи? 
Необхідно широко пропагувати серед 
юнаків і дівчат робітничі професії, по
всюдно практикувати урочисте посвячен
ня їх у робітники і КОЛГОСПНИК!!, здій- 
снювати контроль за суворим дотриман
ням трудового законодавства щодо під
літків, дбати про створення для них 
належних умов праці. Всебічно розвива
ти рух наставництва.

Зобов'язати комсомольські організації 
посилити увагу до молоді, яка працює в 
сфері обслуговування, взяти шефство 
над її важливими галузями.

XXII з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України закликає юнаків 
і дівчат в усьому проявляти ініціативу, 
творчий пошук, натхненною працею на 
всіх ділянках комуністичного будівни
цтва вносити вагомий вклад у зміцнення 
економічної могутності нашої Батьків
щини, завжди пам’ятати ленінський за
повіт про те, що тільки в праці разом 
з усім народом можна стати справжніми 
комуністами.

II.
XXII з’їзд ЛКСМ України підкреслює, 

що формування у молодого покоління 
марксистсько-ленінського світогляду, ви
сокої ідейності, комуністичної перекона
ності, виховання його в дусі радянсько
го патріотизму і пролетарського інтерна
ціоналізму, дружби народів СРСР, без
межної відданості справі комунізму, го
товності до захисту рідної Вітчизни і 
надалі залишається найголовнішим зав
данням комсомольських організацій.

З’їзд зобов’язує ЦК, обкоми, міськко
ми, райкоми ЛКСМУ, первинні органі
зації посилити роботу по ідейно-політич
ному загартуванню комсомольців і мо
лоді, виховувати в них класовий підхід 
до подій і явищ суспільного життя, осо
бисту відповідальність за долю країни 
і захист завоювань соціалізму.

Необхідно добиватися того, щоб кож
на молода людина глибоко вивчала 
марксистсько-ленінську теорію, героїчну 
історію КПРС і ВЛКСМ, закони су
спільного розвитку, творчо сприймала 
ленінські ідеї, вміла творчо застосовува
ти їх у праці і житті.

Поліпшити виховання молоді иа рево
люційних, бойових і трудових традиціях 
Комуністичної партії, Ленінського ком
сомолу, всього радянського народу. Ак
тивніше залучати юнаків і дівчат до 
участі у Всесоюзному поході шляхами 
слави батьків, . присвяченому 50-річчю 
присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна 
та 30-річчю перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній війні.

Комсомольським організаціям на осно
ві досвіду, набутого у період підготовки 
і відзначення піввікового ювілею Союзу 
PCP, формувати у юнаків і дівчат по
чуття ’загальнонаціональної гордості ра
дянської людини, прищеплювати їм гли
боку повагу до всіх націй і народностей 
нашої країни, вірність справі пролетар
ської солідарності з трудящими, протре?.
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них клубів. Зосередити зусилля молоді

Комітетам ЛКСМУ посилити фізичне 
виховання молоді, постійно дбати про 
широке залучення юнаків і дівчат до 
складання комплексу ГПО, розвиток ди
тячого і юнацького спорту, молодіжного 
туризму. Комсомольські організації по
винні показати зразок конкретності в 
роботі по розвитку справді масового 
спорту в республіці. Забезпечити най
активнішу участь молоді в проведенні 
VI Спартакіади народів СРСР, поліп
шити підготовку спортсменів до XXI 
Олімпійських ігор.

Комітетам комсомолу, первинним ор
ганізаціям наполегливо виховувати з мо
лоді колективістські почуття, високі мо
ральні якості будівників комунізму, праг
нення бути прикладом у дотриманні 
правил соціалістичного співжиття та 
культури поведінки. Поліпшити правову 
пропаганду серед юнаків і дівчат, рішу
че боротися з правопорушеннями та ін
шими антигромадськими вчинками.

Необхідно більше уваги приділяти 
зміцненню молодих сімей, підвищувати 
відповідальність батьків за виховання 
дітей.

Поліпшити атеїстичне виховання мо
лодого покоління, активно формувати у 
нього науково-матеріалістичні переконан
ня, впроваджувати в життя і побут но
ві радянські традиції і звичаї.

Комітетам комсомолу повсякденно дба
ти про культурне зростання, естетичне 
виховання молоді, широко використовую
чи для цього здобутки багатонаціональ
ної соціалістичної культури, радянської 
літератури і мистецтва.

Посилити увагу до вдосконалення зміс
ту культурно-масової роботи, підготовки 
і підвищення кваліфікації працівників 
культури, участі юнаків і дівчат у куль
турному будівництві, розвитку худож
ньої самодіяльності. Повніше використо
вувати палаци культури, клуби, бібліо
теки та інші культурно-освітні установи 
у вихованні молоді. Активніше розвива
ти всі жанри хорового, драматичного, 
танцювального і музичного мистецтва. 
Звернути увагу на організацію духових 
оркестрів. З’їзд схвалює і підтримує іні
ціативу Київської обласної комсомоль
ської організації про розгортання руху 
«Культурі села — комсомольську тур
боту».

Комсомольським організаціям постійно 
дбати про ідейно-теоретичне і професій
не зростання творчої молоді, добивати
ся, щоб молоді письменники, художни
ки, композитори, актори були полум’я
ними борцями за партійність та ідейну 
чистоту нашої літератури і мистецтва, 
своєю творчістю утверджували принципи 
соціалістичного реалізму. Зміцнювати 
співдружність творчої молоді з виробни
чими колективами, широко залучати її 
до виховання молодого покоління.

З’їзд наголошує, що в умовах послаб
лення міжнародної напруженості відбу
вається дальше загострення ідеологічної 
боротьби. Це вимагає підвищення полі
тичної пильності юнаків і дівчат, поси
лення боротьби з проявами ворожої 
ідеології, аполітичністю, нігілізмом, мі
щанством та іншими пережитками мину
лого, створення в молодіжних колекти
вах атмосфери непримиренності до будь- 
яких відхилень від ідейно-політичних та 
моральних прнпцнпів нашого суспіль
ства.

Комітетам комсомолу широко пропа
гувати досягнення і переваги соціаліс
тичного ладу, радянського способу жит
тя, па конкретних прикладах показувати 
класові суперечності сучасного капіта
лізму, його духовне зубожіння.

З’їзд зобов’язує ЦК, обкоми, міськко- 
ми, райкоми комсомолу піднести ефек
тивність усіх ланок ідеологічної роботи, 
здійснювати її у нерозривному зв’язку 
з життям, практикою комуністичного бу
дівництва; впроваджувати форми про
паганди, які розраховані, па тривалий 
ідеологічний вплив, повніше враховувати 
зрослі духовні запити нашої'молоді та 

Ширше використовувати набутий досвід 
проведення ленінських уроків, семінарів,
СПіВбеСІД, ТёОрёТПЧНИХ конференцій. Піл- уп ґ "" .V* (гмм.ига лилшши
нести роль громадсько-політичної' прак-' . гап-В°ґГ0 за.кла.д^ Поліпшувати роботу 
тики студентів у підготовці резерву про- . У -н підготовці для навчання у
пагаиднстсьйиХ; кадрів. ‘ вузах, технікумах, професійно-технічних

Підвищити дієвість політичної іяфор- колгоспників Робітникіа’
маті та лекційної пропаганди серед мо- пас. ™ • ’ звільнсннх У за-маті та лекційної пропаганди серед мо
лоді, зміцнювати зд язкп з організація-' 
ми Іовариства «Знання», повніше вико-
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ристовуватн можливості народних уні
верситетів у комуністичному вихованні 
юнаків і дівчат.

Враховуючи позитивне значення фес
тивалів молоді як своєрідних оглядів 
трудових, культурних і спортивних до
сягнень юнацтва, з’їзд рекомендує ком
сомольським організаціям проводити що
року до Дня молоді районні, міські і раз 
у два-три роки обласні та республікан
ські молодіжні фестивалі.

Зобов’язати ЦК, обкоми ЛКСМУ по
силити керівництво друкованими органа
ми комсомолу, молодіжними редакціями 
телебачення і радіомовлення, віднеегн їх 
роль у мобілізації молоді па виконаная 
завдань господарського і культурного 
будівництва. Вжити заходів до зміцнен
ня кадрів комсомольської преса. .Постій
но дбати про підвищення політичної зрі- « 
лості і майстерності журналістських 
кадрів.

111.

XXII з’їзд ЛКСМУ наголошує, що ге- -- 
ловним у роботі комсомольських органі
зацій шкіл, училищ, профтехосвіти, техні
кумів і вузів є підвищення їх ролі у на
вчально-виховному процесі, підготовці 
молоді до високопродуктивної суспільно 
корисної праці, в умовах сучасного виро
бництва, формуванні ідейно загартова
них, висококваліфікованих спеціалістів 
народного господарства.

Комітетам комсомолу навчальних зак
ладів спрямуваїи зусилля на успішне 
виконання завдань, поставлених XXIV 
з'їздом КПРС по завершенню в дев’ятій 
п’ятирічці переходу до загальної серед
ньої освіти молоді. Підвищувані відпо
відальність кожного школяра за вивчен
ня і засвоєння ним основ наук. Розши
рювати мережу об’єднань юних любите
лів науки і техніки, станцій юних техніків 
І натуралістів на базі передових підпри
ємств. Активніше залучати до керівницт
ва дитячою технічною творчістю вчених, 
викладачів та студентів вузів, працівни
ків науково-дослідних установ. Провести 
в 1974—75 роках республіканський огляд 
технічної творчості школярів.

Первинним комсомольським організаці
ям підприємств, колгоспів, радгоспів на
давати всебічну допомогу школі в роботі 
по професійній орієнтації та трудовому 
вихованню учнів, поліпшенню робот 
учнівських виробничих бригад та інших 
трудових об’єднань. Сприяти розширен
ню мережі таборів праці і відпочинку 
старшокласників, дбати про поліпшення 
їх матеріальної бази.

З'їзд вимагає від комсомольських ор
ганізацій забезпечити посилення участі 
молоді у Всесоюзній акції «Комсомол — 
сільській школі» і оголошує будівництво 
всіх об'єктів освіти на селі ударною ком
сомольською справою.

Комітети комсомолу учбових закладів 
повинні надавати допомогу органам на
родної освіти в забезпеченні шкіл висо
кокваліфікованими кадрами педагогів, 
підвищенні їх ідейного, фахового і куль
турного рівня, громадської активності, 
створенні кращих умов праці і побуту 
для молодих вчителів.

З їзд зобов'язує комсомольські оргаїїі- 
sau.iL поліпшити керівництво піонерськи
ми дружинами, повсякденно спрямовува
ти їх діяльність па виконання завдань, 
визначених у Постанові ЦК КПРС «Про 
і’9_’Р*1,чВ.®сесоюз1і°ї Піонерської організа
ції імені В. І. Леніна», добиватися, щоб 
кожен піонерський загін, кожна дружина і 
стали справжньою школою виховання ® ; 
юних ленінців ідейної переконаності, лю
бові до знань, праці та громадської ро
боти. Поліпшити добір і виховання кад
рів старших піонервожатих та вожатих 
виробничників.
. Комсомольським організаціям вищих 
і середніх спеціальних учбових закладів 
розвивати у студентів та учнів прагнен- - 
ня до оволодіння знаннями, добиватися 
глибокого і творчого засвоєння ними 

них дисциплін. Вдосконалювати лоза- 
\ чбову масово-політичну роботу, лекцій
ну пропаганду та політичну інформацію 
серед майбутніх спеціалістів, систему 
громадсько-політичної практики й атеста
ції.студентів. Зміцнювати творчі зв’язки 
з кафедрами на основі перспективних 
планів ідейно-виховної роботи кожного

.о відбору и підготовці для навчання у

(Закінчення на 3-й стер.).
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(Закінчення).

Розвивати науково-дослідницьку, ек
спериментаторську роботу студентів і 
учнів. Широко залучати вузівську мо
лодь до участі в конкурсах робіт з сус
пільних наук, історії ВЛКСМ і міжна
родного молодіжного руху, природничих, 
гуманітарних та технічних наук, до робо- 
тн в студентських проектно-ковструкгор- 
ських бюро і об’єднаннях.

Зміцнювати зв’язки комсомольських 
організацій учбових закладів і промис
лових підприємств, колгоспів, радгоспів, 
залучати студентів і учнів до участі в 
громадській та виробничій діяльності 
трудових колективів, раціоналізаторсь- 

і кій і винахідницькій роботі. Більше дба- 
[ тн про підвищення ефективності впроб- 

• нпчої практики.
Доручити ЦК ЛКСМУ оголосити шеф

ство комсомолу над роботою заочних 
і вечірніх шкіл та професійно-технічних 
училищ, разом з органами народної ос
віти вжити заходів до створення необ
хідних умов для навчання, юнаків і дів
чат, які не мають середньої освіти.

Обкомам, міськкомам, райкомам, комі
тетам комсомолу вузів і середніх спеці
альних учбових закладів і надалі розви
вати рух студентських будівельних заго
нів, спрямовувати їх діяльність на поліп
шення ідейно-політичного і трудового 
виховання майбутніх спеціалістів. Поси
лити увагу до роботи студентських літ
ніх таборів праці і відпочинку.

В полі зору комсомольських організа
цій повинні завжди знаходитись всі пи
тання, пов’язані з вихованням дітей, піо
нерів і жовтенят — це будівництво дитя
чих дошкільних установ і шкіл, випуск 
товарів для дітей, організація дитячого 
харчування, турбота про багатодітні сі
м’ї, робота дитячих кімнат міліції та 
дитяча самодіяльність.

IV.
Успішне виконання відповідальних 

завдань комуністичного виховання мо
лоді вимагає, дальшого організацій
но-політичного зміцнення всіх лапок 
ЛКСМУ, вдосконалення стилю і мето
дів їх роботи, піднесення ролі у гро
мадянському становленні молодої лю
дини, здійсненні її життєвих планів. 
Кожна комсомольська організація по
винна постійно дбати про розвиток іні
ціативи, трудової і політичної актив
ності комсомольців, усіх юнаків і дівчат.

Обов’язок комітетів КОМСОМОЛІ' — 
суворо дотримуватися в усій практич
ній діяльності принципів демократично
го централізму, зміцнювати дисципліну 
і організованість комсомольціь, домага
тися безумовного виконання ними ви
мог Статуту ВЛКСМ, бути неприми
ренними до порушників норм і принци
пів комсомольського життя. Підвищу
вати виховну і організуючу роль ком
сомольських зборів і пленумів коміте
тів комсомолу, вдосконалювати струк
туру, підносити рівень роботи цехових, 
бригадних комсомольських організацій 
і груп. '

Необхідно піклуватися про зростання 
лав ВЛКСМ, посилити вимогливість до 
вступаючих. Особливу увагу слід при
діляти прийому в комсомол кращих мо
лодих робітників та колгоспників, доби
ватися збільшення комсомольського 
прошарку серед молоді різних галузей 
виробництва.

З’їзд зобов'язує ЦК, обкоми, міськко
ми, райкоми ЛКСМУ забезпечити неу
хильне виконання ленінських принципів 
добору кадрів за їх політичними і діло
вими якостями, органічне поєднання 
довір’я і бережливого ставлення до 
кадрів з високою вимогливістю, підви
щенням персональної відповідальності 
кожного працівника, за доручену спра

ву. Вжити необхідних заходів до підне
сення авторитету п звання комсомоль
ського працівника, піддавати гострій 
критиці комсомольських ватажків, які 
не виправдовують цього високого до
вір’я.

До керівництва комітетами комсомо
лу висувати ініціативних, здібних орга
нізаторів, які мають досвід практичної 
роботи па виробництві, більше реко
мендувати жіночої молоді. Виявляти 
турботу про створення резерву кадрів, 
забезпечувати систематичне і якісне 
навчання всіх категорій комсомольсь
ких працівників і активістів, дбати про 
їх ідейну загартованість, поліпшувати 
добір рекомендованих осіб на навчан
ня у Вищій комсомольській школі при 
ЦК ВЛКСМ та на комсомольському 
відділенні Вищої партійної школи при 
ЦК Компартії України.

XXII з’їзд ЛКСМУ підкреслює, що 
комітети комсомолу повинні послідовно 
утверджувати ленінські принципи ко
лективності, діловитості, науковий під
хід до вирішення завдань комуністич
ного виховання молодого покоління.

Практична діяльність комітетів 
ЛКСМУ повинна базуватися на глибоко 
диференційованому підході до всіх ка
тегорій молоді, врахуванні її інтересів 
і запитів, відзначатись цілеспрямова
ністю, конкретністю, розгорнутою діло
вою і принциповою критикою та само
критикою. особливо критикою знизу. 
Рішуче викорінювати прояви байдужре- 
ті, самозаспокоєння, формалізму, иапе- 
ротворчості і засідательської метушні, 
посилити контроль і перевірку фактич
ного виконання прийнятих рішень. Біль
ше уваги приділяти листам і заявам 
молоді, уважно ставитись до заува
жень і пропозицій юнаків і дівчат.

Уміло й ефективно використовувати 
права, надані партією комсомолу, зміц
нювати співробітництво з постійними ко
місіями у справах молоді Рад депутатів 

трудящих, господарськими органами, 
профспілковими, творчими, спортивними 
та іншими громадськими організаціями. 
Разом з ними домагатися повсюдного 
впровадження комплексних планів ви
ховної роботи з молоддю, широкої учас
ті комсомольців та молоді у здійсненні 
планів соціального розвитку колективів.

ЦК ЛКСМУ звернутися з пропозиція
ми до відповідних республіканських мі
ністерств і відомств про створення коор
динаційних рад по роботі серед різних 
категорій молоді.

Ш Ці 4

Ленінський комсомол — активна твор
ча сила в боротьбі за комунізм, надійний 
резерв і бойовий помічник партії. Високе 
довір'я, батьківське піклування Кому
ністичної партії про комсомол надихає 
молодь на нові патріотичні звершення.

Йдучи назустріч знаменним датам *= 
50-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна, 30-річчю перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній 
війні, комсомольці і молодь республіки 
ще тісніше згуртуються навколо рідної 
Комуністичної партії, ще активніше і са
мовідданіше працюватимуть в ім’я роз
квіту і могутності рідної Батьківщини.

Для комсомольців, для всіх юнаків і 
дівчат немає вищої мети і благороднішо
го прагнення, ніж виконувати ленінський 
заповіт — БСІЄЮ своєю роботою, усім 
своїм життям виховувати в собі риси, 
притаманні комуністам.

XXII з'їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України запевняє Цент
ральний Комітет КПРС, Центральний 
Комітет Компартії України, ЦК ВЛКСМ, 
що тричі орденоносний комсомол рес
публіки, всі юнаки і дівчата віддадуть 
свої сили і творчу енергію перетворенню 
в життя історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС, завдань дев'ятої п’ятирічки, бо
ротьбі за побудову комуністичного су
спільства в нашій країні.

піднесення трудящих. Царські сатрапі: 
розганяли й арештовували людей, які 
тисячами приходили на могилу улюбле
ного поета на Чернечій горі в Коневі. 
Заборона вшанування пам'яті Т. Г. Шев
ченка, відверте знущання царського уря
ду з українських національних традицій 
і культури викликали глибоке обурення і 
гнів народу. По Україні прокотилася 
хвиля протестів, страйкували заводи Ки
єва, Харкова та інших міст України.

Перебуваючи тоді в Кракові, в емігра
ції. В. І. Ленін уважно стежив за роз
гортанням революційного руху на Укра
їні І боротьбою, яка точилася навколо 
сласного імені Шевченка. Саме в цей час 
вій написав, а на початку квітня 1911 ро-

ф МИНУЛО 160 РОКІВ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Т. Г. ШЕВЧЕНКА.

ІЛЛІЧЕВЕ СЛОВО
—

Люди 
ЧАС, 

ПОДІЇ
Т ВСЕ ЖИТТЯ
F МИТЬ КРАСИ

II ЕРЕЗ Ульяновськ,
* ці колишнього кінно-поштового 

тракту, тягнеться довга вулиця, яку 
земляки Володимира Ілліча назва- 
ли Шевченківською. Зроблено цс не1 
випадково. Цією вулицею на почат
ку червня 1847 року царські жан
дарми за наказом Микола І провез
ли українського поета-революціоне- 
ра з петербурзької тюрми на ка
торжне солдатське заслання. А че- 

ї^Аез 23 роки в старому Симбірську 
народився геній людства В. 1. Ле
нін, який полюбив революційну по
езію Т. Шевченка.

Володимир Ілліч, як це стверджу
ють дослідження, з юнацьких років 
знав про поета, як про сучасника й 
однодумця Чернишевського. Ім'я 
Тараса Шевченка на сторінках «Со
временника», яким Ленін зачиту
вався, не просто фігурувало, а жи
ло в органічній єдності з іменами 
найвндатніших діячів російської 
революційної демократії.

Навчаючись у Казанському університе
ті, Володимир Ульянов активно включив
ся у революційний рух, учасники якого 
починали вивчати марксизм. Одним з 
піонерів пропаганди марксизму на По
волжі був Микола Євграфовнч Федосеев. 
До речі, Федосеев та його однодумці по
ширювали на Пово.тжжі рукописний збір
ник творів Т. Г. Шевченка, заборонений 
царською цензурою в Росії. В основу йо
го покладені революційні твори Кобза- 
Ря, видані о Лсйпцігу у кинзі «Новые 
стихотворения Пушкина и Шевченка» 
(1859). Ту? були вперше надруковані 

-•Кавказ». «Холодний яр», «Розрита мо
вила»-, «Гоголю», І «І мертвим, і жи
вим», а також «Заповіт» з иедрукова- 
ним до того в Росії закликом «Кайдани 
порвіте І вражою злою зфов’ю волю 
окропіте».

У 1914 році на Україні розгорнулася 
ооротіХа за відзначення сторічного юві
лею великого сина українського народу, 
вона проходила в умовах революційного

ПРО кобзам
ку передав Г. І. Петровському текст 
статті — промови «До питання про на
ціональну політику», яку той мав виго
лосити як депутат-більшовнк з думської 
трибуни. В. і. Ленін писав, що «Заборо
на вшанування пам’яті Шевченка була 
таким чудовим, прекрасним на рідкість 
щасливим і вдалим заходом з точки зо
ру агітації проти уряду, що кращої агі
тації і уявити не можна... Після цього 
заходу мільйони 1 мільйони «обивателів» 
стали переконуватися в правильності то
го вислову, що Росія є «тюрма народів»

З листа В. І. Леніна де його ма
тері Марії Олександрівни, написа
ного з Кракова у Вологду 1914 ро
ку, відомо, що Володимир Ілліч ра
зом з Надією Костянтинівною 
Крупською був присутній у Кракові 
на вечорі, присвяченому сторіччю з 
дня народження Т. Г. Шевченка. У 
листі коротко сповіщав: «Були па 
українському вечорі на честь Шев
ченка», Цій події український поет 
ІГлало Тичина присвятив вірш «Ле
нін іде на шевченківський вечір».

Перебуваючи в Кракові, Ілліч одержу
вав усі матеріали щодо шевченківського 
ювілею. Журнал «Просвещение», керо
ваний Леніним у еміграції, готував ве
лику статтю, присвячену пам'яті Т. Г. 
Шевченка Царська охранка на початку 
1914 року перехопила листа, надісланого 
невідомим авторам з Парижа до Києва, 
У ньому були такі рядки: «Пам'ятаєте 
вашу розмову в Кракові щодо ювілейної 
статті про Шевченка? Я прошу вас тепер 
під Імені редакції дати для «Просвеще
ния» відповідну статтю. Розмір до 12 
сторінок. Строк •— 15 лютого, в крайньо
му разі Можна продовжити на пару 
днів... Пишіть на адресу Ульянова. Кра
ків, вул. Любомлрського. 51». Отже< ру
копис статті про великого Кобзаря мав 
одержати особисто Ленін, який жяв за 
дією адресою в Кракові.

її Е минуло її року ПІСЛЯ Жовті’.с- 
** вої революції, молода Радянсь
ка країна ще переживала тяжкі ча
си руйнувань і голоду, попереду ще 
були жорстокі бої за завоювання 
Жовтня, а Рада Народних Коміса
рів РРФСР іменем народу ухвали
ла постанову про спорудження па
м'ятників великим діячам науки, лі
тератури, мистецтва. Поряд з 
О. Радішевнм, О. Пушкіним. М. Го
голем, В. Бєлінським, М. Чернишев- 
ським, М. Добролюбовим, М. Не- 
красовим, М. Салтпковіі.ч-Щедрі
шім, Л. Толстим та іншими російсь- . 
ними письменниками стояло ім'я і 
сина українського народу Тараса 
Шевченка. Цю постанову підписав 
Володимир Ілліч Ленін.

Тоді ж Ілліч дав вказівку нарко
мові освіти Л. В. Луиачарському 
широко популяризувати творчість 
Шевченка серед трудящих, насам
перед, червоноармінців. За його до
рученням український відділ народ
ного комісаріату в справах націо
нальностей випустив тоді п’ятити
сячним тиражем «Кобзаря», драму 
Шевченка «Назар Стодоля » з біо
графією поета.

Із спогадів А. Шаповалова, А. Зиряно- 
па та інших довідуємося, що на засланні 
в с. Шушснському В. 1. Ленін любив ра
зом з Г. ЛІ. Кржнжанівським співати ук
раїнські пісні на слова Тараса Шевчен- • 
ка «Реве та стогне Дніпр широк*)», 
«Плавай, плавай, лебедонько», «Запо
віт».

Проте, що В. ї. Леніну дуже подобап- 
ся «Заповіт», свідчить і колишній кур
сант Кремля І. Голубев. Він розповів, що 
Ілліч іноді відвідував Кремлівський 
клуб, був одного разу па вечорі, присвя
ченому пам’яті Шевченка. 1 разом з усі
ма курсантами співав Шевченків «Запо
віт».

Володимир Ілліч особисто цікавився 
справою монументальної пропаганди, в 
тому числі і спорудженням пам’ятників 
Шсіічсикові. Він відвідав майстерню ві
домого російського скульптора , С, М. 
Волнухіна. який буя автором проекту 
пам’ятника Шевченкові в Москві, розпи
тував про роботу його над монументом. 
На картині відомого художника В. Ф. 
Задорожнього, яка експонується в Дер- , 
жавкому музеї Т. Г. Шевченка н Києві, 
відображено момент, коли В. І. Ленін 
упажио і зосереджено оглядає проект 
пам'ятника Шевченкові в Москві,

І, РЯБЕНКО,, 
шевченкознавець.

Важко писати про люди
ну, яку так добре знає світ. 
Найкраще, мабуть, побува
ти в Зоряному містечку, де 
дуже багато що нагадує 
про мрійника і романтика, 
який відкрив для людства 
шлях у космос.

, У Зоряному містечку є 
' . музей космонавтики. Але з 

першим космонавтом гості 
зустрічаються раніше — в 
молодому парку, де люди
на, яка проклала першу 
стежку до зірок 12 квітня 
1961 року, навіки зупинила
ся в бронзі. Біля підніжжя 
пам'ятника — завжди квіти. 

По бетонних плитах широ
кого проспекту, який чимсь 
нагадує стартовий майдан
чик космодрому Байконур, 
група екскурсантів прямує 
до Будинку культури. 
Скульптура «Невагомість» 
неначе вводить гостей у світ 
незвичайного. Під стелею 
виблискує модель космічно
го первенца — штучного су
путника Землі. На проти
лежній стіні — галерея 
портретів. Вона відкриває
ться скульптурним портре
том головного конструктора 
Корольова. .

Екскурсовод Валентина 
Бнковська веде нас по за
лах музею. В одному з 
них — усе про Гагаріна — 
від першого дня до остан
нього. Прикро, що таким 
коротким було його життя. 
Лише 34 роки. Народився 
9 березня 1934 року. В 1941 
році в рідноМу селі Клуши- 
но Юра вступив до школи. 
Хлопчиком зрозумів, що та
ке фашизм, і зненавидів 
його. Після перемоги сім'я, 
переїхала у Гжатськ. Швид- . 
ко- пролетіли дні навчання я 
середній школі. У 1951 році 
Юрій Гагарін з відзнакою 
закінчив ремісниче училище 
і дістав спеціальність фор
му вальннка-ливарника.

маленький експонат, — го-

• СПОВНИЛОСЯ 40 
РОКІВ З ДНЯ НАРОД
ЖЕННЯ Ю. О. ГАГАРІНА.

На стендах — літопис ле
гендарного польоту.

3 незвичайним почуттям 
хвилювання розглядаєш пар
тійний квиток Л» 08909627. 
Юрій Олексійович прийня
тий у члени КПРС тут, у 
Зоряному. Поряд — пере
пустка в Центр підготовки 
космонавтів, яки дозволяє 
прохід ВСЮДИ.

— За цим столом, — роз
повідає екскурсовод, — 
Юрій Олексійович востаннє 
працював 26 березня. Запис 
на листку календаря — план 
роботи на 27 березня. Ос
танні рядки, написані ру
кою першого космонавта 
землі:

10.00 — тренувальні по
льоти.

17.00 — редакція журналу 
сОгонек», «Круглий стіл», 
треба виступати.

19.00 — зустріч з інозем
ними делегаціями 
ВЛКСМ.

Уперіщ: намічене лишило
ся невиконаним,

І ще одни запис, залише
ний технічним директором 
американської частини про
екту «Союз» — «Аполлон» 
Глінном Ланні: «Наша гру 
па, яка бере участь у вико
нанні програми «Союз» — 
«Аполлон», особливо ради 
можливості відпідатн Зоря 
не містечко. Ми надовго за 
пим’ятаемо виявлену нам 
гостинність і дружні’’ при 
йом. Кожен з нас прагну
тиме продовжувати справу 
яку почав Юрій Гагарін».

Виходиш з цього залу, ди 
вишся на звичайні речі, які 
належали героєві, — шн- 

'і-'» «Г&ЯїїШЙ' 

МЛ?.С?Ь ,,а хвилину вийшов. Заро
Гаг гог- ИІДЧИІІЯТЬСЯ двері, -і ПІН ув! 

йде з притаманною йому по 
смішкою.

Життя комуніста Юрії- 
Олексійовича Гагаріна, який 
дістав у землян Ім'я Грона 
дянина .Всесвіту, було 
справді прекрасною миттю 
Миттю, яка залишила віч 
ний слід іі Історії світово’1 
космонавтики, п . пам’ят 
вдячного людства.

О. РОМАНОВ, 
оглядач •

в ЦК

І

і

ючн на металевиі» «Негру- ■ 
брк». — Його відлив Га
гарін.

Любов до авіації пізніше 
привела Юрія Гагаріна. в 
Оренбурзьке війсі.ково-авіа- ' 
иііінс училище^ Потім вііі 
слуниіп у військоио-повітрят • 
них частинах Радянської 
Армії. Цей шлях, пким про
йшли тисячі і тисячі моло
дих: спІлвітчпзникІвИ ВІД0-1І 
бражений У ; .документах,' 
фотографіях, особистих ре
чах піонерів космосу,

ШОВ, ’і 
ТАРС. І
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ВШ стоїть над прірвою. В пошмато
ваній одежі, босий, на устах запек-

лася кров. А неподалік юрба літніх се
лян. їм боляче дивитись • на змучено
го офіцера, — опустили погляди до 
землі.

—- Хто назве ім’я партизана?
Фашисти погрожували сивим боро

даням, знову били Олександра. А він 
підводився і стояв гордо над прірвою... 
Яке ж то, моє життя? Чи все було, як 
годиться... Що скажуть в Добровелич- 
ківці, коли дізнаються про його остан
ній день?... Ні, ні, Катю, і мить буває 
довгою, бо можна ще зробити багато, як 
і тоді, коли зійшов з гір і організував 
партизанський загін, продовжував мсти-

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ _____

роданів і наблизився до гітлерівців: 
— Він був начальником на кордові. І 
командиром в партизанів потім зро
бився. Се єсть Олександр Терлецькин, 
Олександр Степанович. Я й дружину 
його знаю, Катерину Павлівну...

Він ііс сказав ні слова про своїх бо
йових друзів. І кат вимудрував кару — 
прив’язали один кінець мотузки до цер
ковної огорожі, а другим зціпили ноги 
Терлецького.

— Кажи, де червоні?
— По всій землі, Л вам місця нема 

на ній...
Раптовий поштовх в груди, і прикор

донник полетів в провалля.
Кат дав команду тягнути його назад. 
Живий і гордий лейтенант Терлецькин 

останній раз дивився на своїх рідних 
людей. А вони з подивом до нього:

— Живий!
— Бийте їх, бузувірів! — вигук

нув Олександр і скільки мав сили вда
рив в 
зував мотузку. Кат впав.

почне

Олек-

НІ, ТИШІ вже не буде. І спочинку 
теж. Над цими полущеними старез
ними скелями тільки клубки диму і 

спалахи вогняних валунів. Осінь ще не 
задощила, а сонця не видно.

Трра-ра-ах! Га-а-ах! Фю-ю-ю-ахІ...
І вибухи гарматних снарядів, і міно

метний шквал. А з неба — бомби.
— Хлопці, зараз це каміння 

плавитись.
Начальник застави лейтенант

сандр Терлецьхий кладе перед собою 
гранати:

— І всеодно вони не пройдуть... Цей 
перевал — наша фортеця. Нам нікуди 
відступати, бо тут наша земля.

І знову спалахи блискавиць січуть 
скелі. Каміння з гуркотом котиться в 
безодню. Здаєтьбя, вже нема 
місця, щоб там не вогнився 
Все — там нагорі — мертвінь. 
шисти безпечно сунуть до перевалу. А 
у відповідь — кулеметний вогонь. Для 
ворога це неймовірність — люди витри
мують у щілинах велетенської скелі, 
яка палає.

І так день, другий, третій..,
Стоїгь застава.
Стоять прикордонники.
— Приготуватись. Вого-онь! Тер

лецькин підводиться иад гранітною сті
ною. — Не пройдете, гади?..

Палало каміння...
А на ранок раптом наказ: «Покинути 

певевал, відійти... Чекаємо тут...»,
Гїшли до оточеного міста...

V________________________

такого 
камінь.

1 фа-

тись ворогові. А якими були дороги
ми ті хвилини, коли поспішав в міс
то, щоб налагодити зв'язок з під
пільниками, щоб принести рятунок пар
тизанам — не вистачало їжі, закінчува
лись боєприпаси!.. І він пройшов ра
зом з Маркіннм. Всі були переконані, 
що лейтенант Терлецькин « наших. Бо 
з'явився над лісом зоряний літак і 
скинув на галявину зброю та радіо
станцію. З підпільного обкому партії 
повідомляли:

«...Незабаром пришлемо рацію. Че
каємо в ефірі щодня о 10.00, 14.00,
22.00. Будемо чекати зав
жди...».

А потім йому довелось 
знову рятувати загін народ
них месників — загинув там 
несподівано радист, зв'язок 
з підпільниками перервався.

— Я піду.., Тільки мені 
відома стежка. Я проведу 
радистів до наших..,

І вже було зовсім близь
ко, та міна, ця проклятуща 
фашистська міна. Якби не 
поранило, якби не втратив 
свідомість... Але мить — і 
його взяли...

— То хто знає партизана?
— Чого ж... Відома ліч- 

лость, — згорблений запро
данець, вийшов з гурту бо-

обличчя фашиста, який перев’я- 
мо гузку. Кат впав. Іще мить, 

іще... Кат докінчує свою чорну справу. 
То вже шибениця. На шиї — петля. А 
під ногами — стілець.

Різкий порух плечима, і рішучий удар 
коліном в підборіддя фашиста. Стілець 
похитнувся і перекинувся...

ВОНІІ вишикувались перед офіцером 
в зеленому кашкеті, чекали коман

ди. А вія раптом просто:
— Прошу сідати.
І повідомив, що вони служитимуть 

на південному кордоні.
— Застава наша носить Ім’я вашого 

вемляка Олександра Терлецького.
Та її розповів про подвиг героя-при- 

кордонняка, про те, як несуть, службу 
спадкоємці слави своїх батьків.

Поїзд мчав на південь. Офіцер з да
лекої застави попросив хлопців розпо
вісти про себе.

— Біографія паша коротка, — почав 
Віктор Горб. — Всі комсомольці, спорт- 
смени-розрядипки. В Добровеличківці 
стали призерами під час змагань ір\ 
кубок Олександра Терлецького. В обко^ 
мі комсомолу нам вручили 
на його заставу.., Будемо

Згадали, як вирушали 
«Шляхами слави батьків», 
матеріали для сільського музею, як лис
тувалися з прикордонниками.

— А як зраділи червоні слідопити ра
йону, коли дізнались, що на заставі 
Терлецького був Юрій Гагарін і захоп
лювався подвигом нашого земляка...
йй ИКОЛА Коберник і Володимир 
Ш Россохатняй готувались до урочис
того вечора, присвяченого 50-річчю За
хідного прикордонного округу. Вони бу
ли переконані — майор неодмінно зга
дає про них в своїй доповіді. Бо воин 
теж з Добровеличківкн. І служать непо
гано. Буде знову розповідь про того, 
чиє ім’я носить застава. То й про зем
ляків...

І майор не забув:
—... Хлопці з українського селища 

Добровеличківка гідно продовжують, 
славу свого мужнього земляка.

Про Россохатпого:
— Нагороджений знаком «Відмінник 

Радянської Армії», має дев’ять подяк 
від командування, -ви його знову вибра
ли до складу комсомольського бюро. 
Володя — непоганий громадський фізорг, 
готується стати членом КПРС. Службу 
по охороні Державного кордону несе 
пильно, проявляючи розумну ініціативу 
і винахідливість. Пам'ятаєте ту дощову 
ніч...

Про Коберника:
— Класний спеціаліст, відмінно знає 

техніку, за зразкову дисципліну — йо
му нагороди...

Перед святом начальник застави пи
сав листи на Кіровоградщииу, повідом
ляв батькам Миколи і Володимира про 
те, як служать їх сини. Писав у Добро- 
величківку і Новомиколаївку... «...Спа
сибі за славних воїнів... З іменем вашо
го героїчного земляка Олександра Тер
лецького вони пильно бережуть наш 
радянський кордон... І кожну мить го
тові на подвиг...»

,., Батьки горді

путівки — 
старатись.., 
в походи 

як збирали

за своїх синів.

М. ШЕВЧУК.

ВИХОВАНЦІ ДОБРОВЕ-
PAFIOHHOI КОМСО-

СПАРТАКІАДА
СТАРТУВАЛА
9 березня в Свердловську урочисто запа

лав вогонь II 1-ї зимової Спартакіади наро
дів СРСР. Факел був запалений на Ураль
ському машинобудівному заводі від швид
кісної плавки знатним робітником країни, 
членом ЦК КПРС, Героєм Соціалістичної 
Праці О. І. Храмцовим, який з гордістю но
сить золотий значок ГПО.

У Свердловсьх з’їхалися ковзанярі, фігу
ристи, лижники, біатлоністи з Москви, Ле
нінграда, України, Білорусії, Казахстану, 
Литви, Латвії та Інших республік.

...На центральному стадіоні Спердловська зо- 
гонь Спартакіади запалює багаторазовий чемпіон 
світу з хокею з м'ячем почесний громадянин міс
та Спердловська Микола Дураков. Отже, Спарта
кіада стартувала. Змагання будуть проходити до 
17 березня.

...А в грузинському селищі Бакуріані три
ватимуть спартакіадні старти з гірсько
лижного спорту, стрибків з трампліна, дво- 
борства, санного спорту.

НЛ ЗНІМКУ: 
ЛИЧКІВСЬКОЇ 
МОЛЬСЬКОІ ОРГАНІЗАЦІЇ М. КОБЕР- 
ННК ТА В. РОССОХАТНИП. ВГОРІ — 
О. ТЕРЛЕЦЬКИН (ФОТО 19-11 р.І.

МИНУЛОРІЧНІ спортивні поєдин
ки для кіроаогрвдців були зде

більшого вдалими. В місті було під
готовлено 21 майстер спорту, 374 
кандидатів в майстри і першороз
рядників, більше 18 тисяч спорт
сменів масових розрядів. В колекти
вах фізкультури підвищують спор
тивну майстерність 49 тисяч фіз
культурників». В соціалістичному зма
ганні серед кращих колективи фіз
культури факультету фізвиховання 
педінституту, машинобудівного тех
нікуму, медучилища, олійжиркомбі- 
нату, представники спортклубу «Зір
ка». Тут чи не найкраще дбали про 
те, щоб молодь складала нормати
ви комплексу ГПО, тренувалась в 
спортивних секціях. Торік в місті 
було підготовлено 14094 значківців 
ГПО.

Але наші успіхи були б значно біль
шими, якби всюди по-діловому дбали 
про розпиток спортивно-масової роботи. 
Про які рекорди може бути мова в ко
лективі фізкультури БУ № 125, коли тут

• ГПО НА МАРШІ

ВИМОГЛИВІСТЬ—ДО кожного
не створено ніяких умов для тренувань, 
відсутні спортивні майданчики, тир. Ке
рівників управління, комсомольських ак
тивісті» не раз ми запрошували на засі
дання комісії по впровадженню комплек
су ГЛО, але вони не прийшли на роз
мову, І тепер тут юнчкп 1 дівчата, не 
спроможні скласти залік в фізичної ти 
військово-технічної підготовки. Такі иі 
недоліки і в колективах фізкультури 
тролейбусного управління, тресту «Кіро- 
воградсіяьбуд»'.

В міському спорткомітеті торік 
був розробленим графік, зв яким на 
стадіонах міста юнаки та дівчата 
складали нормативи комплексу ГПО, 
В суботні і недільні дні спортивні 
майданчики були завантажені спов
на. Нині ми перевірили, як експлут- 
туються спортивні зали міста, А їх 
в нас більше п’ятдесяти. Те не всю
ди вони використовуються вміло.

Здебільшого до четвертої години 
вільні. Тільки лічені години вико
ристовуються протягом тижня для 
тренувань в спортзалах УТОГв, 
ШВЛП. І ир в тойчас, коли вихован
цям дитячих спортивних шкіл міста 
ніде підвищувати свою майстерність.

Не вирішена проблема з будівни
цтвом стрілецьких тирів. Спортсме
ни, всі комсомольці міста під час 
суботників могли б допомогти буді
вельникам. Але ми навіть не може
мо знайти підрядника на будівни
цтво тиру для ДЮСШ. І це стає на 
перешкоді в підготовці висококлас
них спортсменів, значківців ГПО.

О. БЕРЕЗАН, 
голова Кіровоградського місь
кого спорткомітегу.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Нопнпи. (М). 9.30 - «Клуб кі- 
ноподорожей». (М). 10.30 —
В. ПІстоленко. «Сходи». Те
левізійний багатосерійний 
спектакль. Серія 3. (М). 16.20
— Кольорово телебачення. 
Для школярів. «Сурмач». (К). 
17.00 — Для дітей. Є. Чепо- 
нецькнй. «Ось так Мини«». 
Вистава. (Запоріжжя). 18 00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Для дітей. Лялькова 
вистава. «Принцесо і сажо
трус*. (М). 18.30 — Телевізій
ний документальний фільм' 
«Моя Москва». (М). 19.25 — 
Грає Андре Наварра. (Фран
ція). 19.40 — Телевізійний ба
гатосерійний спектакль. В. Пі- 
столеико. «Сходи», Серія 4. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — На третій зимо
вій Спартакіаді народів СРСР. 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 - 
Новини. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». Історія для учнів 10 
класу. (К). 12.10 — «Телешко- 
ла механізатора». (К). 12.40 — 
«Наука — виробництву». (До
нецьк). 16.00 — «Наука — 
сьогодні». іМ). 16.30 — Для 
школярів. Концертний зал те
лестудії «Орли». (М). 17.00 — 
«Чорнпнівсі.кІ хроніки». Те- 
лепізійний документальний 
фільм. (М). 18.00 — Кольорове 
телебачення. «Скарби наро
ду». (К). 18.30 — Спортивна
програма. (МиколаТвІ. 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.30
— Художній фільм «Рік, як

життя». І серія. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти’.». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Концерт для делегатів 
XXII з’їзду ЛКСМУ. Перший 
відділ. (К). Вечірні,
новіти. ПО

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран- 

і ’ копа гімнастика. (М). 0.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Радян
ський характер». Теленарис. 
(М). 10.00 - В. ПІстоленко.
«Сходи». Телевізійний бі-^ато- 
сеоійиий спектакль. 4 «?рґя- 
(М). 16.55 - Для юнацтва.
«Маршрут—майбутнє». (Хар
ків). 17.30 - «Пісні над Оріл- 
лю». (Дніпропетровськ). 18.00 
— Новини. (М). 18.15 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей, «У кожному малюнку 
сонце». (М). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
(М). 19.00 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 10.30 
— «Перу: шляхи перстг.о- 
рень». (М). 19.55 — Телевізій
ний багатосерійний спектакль. 
В. ПІстоленко. «Сходи». Се
рія 5. (МІ. 21.00 - Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Молоді я?нв 
програма. «А-|-Б». (М). 22.30 
— На III зимовій Спартакіаді 
народів СРСР. (М). 23.15 — 
Новини. (М).
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316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім, Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

До уваги слухачів громадського 
університету комсомольських 

кореспондентів 
Чергове заняття відбудеться в п’ятницю, 15 бедщня 

о 15 годині в кабінеті комсомольської роботи ОК 
ЛКСМУ.
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