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ПОИЛ СУБОТА! ИА ПРАЦЮ НАТХНЕННУ!

ДВІ НОРМИ-ПО СИЛІ
20 квітня червонозорівці, як і всі 

шої країни, за прикладом москвичів 
Всесоюзний комуністичний суботник, присвячений 
104-й річниці з дня народження В. І. Леніна. Ком- 
сомольсько-молодіжча бригада різників, де я 
бригадир, одна з перших підтримала цю іні
ціативу серед комсомольсько-молодіжних колек
тивів. Члени бригади заздалегідь накреслили 
план проведення комуністичного суботника. Тру
дитимемось на зекономленому металі. На порізці 
кожен член бригади виконає не менше як по дві 
змінні норми. Вирішили переробити більше ста 
тонн металопрокату. Викликали на соціалістичне 
змагання в цей день комсомольсько-молодіжну 
бригаду електрозварників механоскладального 
цеху № 1, де бригадиром Віктор Недопас.

Зароблені на сі бо» піку іроші псрс-домо у ф-.пд. дев’я
тої п'ятиріччя. Зараз чаша цехова комсомольська орга
нізація розгортав підготовчу масопо-по.іінічну роботу по 
мобілізації юнаків і дівчат на успішне проведення 
Червоної суботи.

Г. БРАЙЛОВСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
ковальсько-пресового цеху заводу «Червона 
зірка».

ВИКЛИК ПРИЙМАЄМО
Наша комсомольсько-молодіжна бригада прий

няла виклик на змагання колективу різників ко
вальсько-пресового цеху в день Всесоюзного ко
муністичного субогника. Порадившись, вирішили 
добитися в день Червоної суботи найвищої про
дуктивності праці. Вирішили виготовити 36 підніж
них дощок до кукурудзяних сівалок СКНК-8. Це — 
більше 200 процентів змінної норми виробітку.

Зароблені гроші наша бригада внесе у фонд 
дев’ятої п’ятирічки.

В. НЕДОПАС, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
електрозварників механоскладального цеху 
№ 1 заводу «Червона зірка».ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУКОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
Від імені п яти мільйонів шестисот тисяч комсомоль- 

. ців, усіх юнаків і дівчат Радянської України ми, де
легати XXII з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України, висловлюємо свої полум'яні почут
тя безмежної любові і синівської відданості рідній 
Комуністичній партії та її бойовому штабові — ленін
ському Центральному Комітетові.

На заклик партії, з Леніним у серці сьогоднішнє 
покоління молоді разом з усім радянським народом 
зводить найсвітлішу і найвеличнішу будову — кому
ністичне суспільство. І в кожній новій перемозі на 
всіх ділянках будівництва комунізму визначальною 
силою виступає мудре керівництво Комуністичної 
партії Радянського Союзу, яка озброїла трудящих 
нашої країни могутнім всепєремагаючим вченням 
марксизму-ленінізму, надихаючою непохитною вірою 
в майбутнє, невичерпною революційною енергією.

Делегати XXII з’їзду ЛКСМ України, вся молодь 
республіки палко схвалюють і одностайно підтриму
ють ленінську внутрішню і зовнішню політику Кому
ністичної партії і Радянської держави, висловлюють 
захоплення справді невтомною діяльністю Централь
ного Комітету КПРС, його Політбюро, Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Леоніда Ілліча Брежнє
ва по втіленню в життя планів комуністичного будів
ництва, Програми миру, розробленої XXIV з’їздом 
КПРС.

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Натхненна творча праця юнаків і дівчат республі
ки спрямована на всебічне зміцнення економічної і 
оборонної могутності нашої великої соціалістичної 
Батьківщини,.на дальше підвищення добробуту ра
дянських людей. Полум’яні слова комсомольців 20-х 
років: «Всі пішли на фронт» не втратили свого акту
ального звучання і сьогодні. В наші дні вони спов
нені якісно новим змістом, пройняті пафосом твор
чої праці. Фронт для нас, комсомольців 70-х, — це 
самовіддана боротьба за втілення в життя історичних 
рішень XXIV з'їзду КПРС, за успішне здійснення ве
личних планів дев’ятої п’ятирічки.

Під керівництвом партійних організацій, в усьому 
тримаючи рівняння на комуністів, /голоді трудівни
ки активно включились у всенародне соціалістичне 
змагання за те, щоб дати продукції більше, кращої 
якості, з меншими затратами. Значний вклад внесла 
молодь республіки в дострокове завершення народ
ногосподарського плану третього, вирішального ро
ку п’ятирічки, в український мільярд пудів хліба, за
сипаний у засіки Батьківщини'в 1973 році.

Партія кличе нас до нових, ще величніших рубе- 
ж в. накреслених у рішеннях грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, Зверненні Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського народу. Комсомол 
України, озброєний нагромадженим досвідом полі
тичної і організаторської роботи, зігрітий батьків
ською турботою і увагою партії, примножує свої 
зусилля на всіх ділянках господарського і культурно
го будівництва, бореться за дальше підвищення 
ефективності суспільного виробництва, прискорення 
темпів науково-технічного прогресу, дострокове вве
дення в експлу зтацію споруджуваних об'єктів, пере
ведення на індустріальну основу сільськогосподар
ського виробництва, постійно вишукує резерви під
вищення продуктивності праці на кожному робочо
му місці.

Мільйони молодих робітників і колгоспників, спе
ціалістів і вчених стали на ударну вахту на честь 
50-річчя присвоєння комсомолові імені В. І. Леніна, 
готують славному ювілеєві гідні трудові подарунки.

Ми пишаємося нашою великою Батьківщиною, 
незламною єдністю і братерською дружбою народів 
СРСР. Комсомол республіки вважає своїм найваж
ливішим завданням виховувати у всіх юнаків і дівчат 
високу ідейну переконаність, комуністичну свідо
мість і політичну зрілість, почуття радянського пат
ріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, класо
вий підхід до оцінки подій і фактів дійсності, мо
ральну чистоту.

Запевняємо Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, що бойовий загін 
ВЛКСМ — тричі орденоносний комсомол України — 
і далі, як і завжди, в усьому йтиме за партією, ще з 
більшою енергією і революційною пристрасністю 
втілюватиме в життя заповіт великого Леніна — вчи
тися комунізму.

Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — партія великого Леніна!

Слава великому радянському народові — будівни
кові комуністичного суспільства!

Хай живе І міцніє непорушний Союз Радянських 
Соціалістичних Республік!

П’ЯТИРІЧЦІ—МАЙСТЕРНІСТЬ 
І ПОШУК МОЛОДИХНА ХХП З’ЇЗДІ ЛКСМ УКРАЇНИ

У Жовтневому Палаці 
культури м. Києва продов
жував свою роботу XXII 
з’їзд Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді Ук
раїни. 8 обстановці діло
витості, високої вимогли
вості делегати аналізували 
проведену за звітний пе
ріод роботу, намічали 
шляхи дальшої участі чле
нів ВЛКСМ, всієї молоді 
республіки в комуністич
ному будівництві.

Розповідаючи про чудо
ві звершення молоді, де
легати заявляють про 
непохитну вірність комсо
мольців, усіх юнаків і дів
чат Радянської України 
справі Комуністичної пар
тії, їх тверду рішимість 
віддати всі свої сили, 
знання, вміння боротьбі 
за виконання заповітів 
безсмертного В. І. Леніна.

На вечірньому засіданні 
5 березня тривало обго
ворення звіту ЦК ЛКСМУ 

і Ревізійної комісії ЛКСМ 
України.

Виховання у підростаю
чого покоління комуніс
тичної свідомості, високої 
організованості і ділови
тості постійно знаходиться 
в центрі уваги комсомоль
ських організацій Львів
щини, сказав у своєму ви
ступі перший секретар 
Львівського обкому ком
сомолу 0. Б. Окпиш. По
над 140 тисяч юнаків і дів
чат області активно вклю
чились в соціалістичне 
змагання за перехідний 
мандат обкому комсомо
лу «Червона гвоздика».

Формуванню стійких 
ідейних переконань актив
но сприяють такі випро
бувані форми роботи ко
мітетів комсомолу, як Все
союзний Ленінський залік, 
система комсомольської 
політосвіти, суспільно-по
літичні клуби імені Яро
слава Гайана, походи по 
місцях революційної, бо
йової і трудової слави 
радянського народу. Го
туючись до відзначення

50-річчя з дня присвоєн
ня КОМСОААОЛу імені В. І. 
Леніна і 30-річчя перемо
ги у Великій Вітчизняній 
війні, ми бачимо свій обо
в'язок у тому, щоб напов
нити різноманітні форми 
нашої ідейно-виховної ро
боти глибоким класовим 
змістом, виховувати у мо
лоді почуття радянського

патріотизму, соціалістич
ного інтернаціоналізму, 
непорушної дружби наро
дів Радянського Союзу.

Про участь молодих хлі
боробів Черкащини у бо
ротьбі за збільшення ви
робництва і продажу дер
жаві зерна, говорив лан
ковий колгоспу імені 
Леніна Черкаського райо

ну Герой Соціалістичної 
Праці М. В. При хно. У тре
тьому, вирішальному році 
п’ятирічки, сказав він, 43 
комсомольсько - молодіж
них колективи області зі
брали більш як по п’ятде
сят центнерів зерна куку
рудзи з кожного гектара.

Знатний механізатор до
кладно розповів про ро
боту очолюваної ним пан
ки, яка досягла торік 
більш як 80-центнерного 
врожаю цієї цінної куль
тури. Нині разом з десять
ма іншими комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами вона зобов'язала
ся одержати на кожному 
гектарі не менше ста 

(Закінчення на 2-й стор.).
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Центральному Комітету Комуністичної
Ми, делегати XXII з’їзду Ленінської Комуністичної 

£пілки Молоді України, від імені комсомольців, усіх 
^онаків і дівчат республіки звертаємось до Кому
ністичної партії України, її Центрального Комітету із 
Словами палкої, щирої вдячності за батьківське пік
лування про підростаюче покоління, постійну турбо
ту про ідейне зростання молоді, розквіт її творчих 
£йл і здібностей.

Всіма здобутками Країни Рад — могутнім злетом 
йашої Батьківщини, радістю перемог і ясністю зав
трашнього дня — ми зобов’язані по-ленінськи муд
рій внутрішній і зовнішній політиці, невтомній ді
яльності рідної партії, яка впевнено веде радянський 
{арод до світлої мети — комунізму. З партією на 

олі ми непереможні у нашому нестримному русі 
перед.
Юнаки і дівчата України, як і всі трудящі рес

публіки, гаряче схвалюють і одностайно підтриму- 
|от^ плодотворну діяльність Центрального Комітету 
КПРС, його Політбюро, Генерального секретаря ЦК 
Товариша Леоніда Ілліча Брежнєва по здійсненню 
Планів комуністичного будівництва, Програми миру, 
розробленої XXIV з’їздом КПРС.

З глибоким хвилюванням зустріли ми, делегати 
)КХІІ з’їзду ЛКСМУ, привітання Центрального Комі
тету Компартії України. Висока оцінка партії, її ува- 

і довір’я з новою силою надихають молодь на 
трудові звершення в ім’я любимої Вітчизни.

Для комсомольців і молоді накреслення партії 

завжди були і в надійним дороговказом, невичерп
ним джерелом натхнення, творчого пошуку, ініціа
тиви. Для нас немає почеснішого завдання, ніж са
мовіддано боротись за втілення в життя історичних 
рішень XXIV з’їзду партії, завдань визначених груд
невим (1973 р.) Пленумом ЦК КПРС, величних планів 
дев’ятої п'ятирічки. В заводських цехах і на просто
рах колгоспних ланів, на будівельних майданчиках 
ударних комсомольських будов і в лабораторіях 
науково-дослідних інститутів — всюди панує напруга 
трудових буднів, вирус творча енергія юнаків і дів
чат.

Палко відгукнувшись на Звернення Центрального 
Комітету КПРС до партії,’ до радянського народу, 
сотні тисяч комсомольсько-молодіжних колективів, 
молодих виробничників, колгоспників взяли на себе 
підвищені зобов’язання і активно включились у 
Всесоюзне соціалістичне змагання за дострокове 
виконання народногосподарського плану четвертого, 
визначального року п'ятирічки, наполегливо борють
ся за зростання продуктивності праці, піднесення 
ефективності суспільного виробництва.

На нашому з’їзді ми по-діловому, в обстановці 
принципової критики і самокритики обговорили ро
боти комсомольських організацій за звітний період, 
визначили шляхи дальшого поліпшення всієї діяль
ності комсомолу республіки по комуністичному 
□ихованню молоді, розвитку її політичної і трудової 
активності.

--------  8 березня 1974 року -----  

партії України 
«Працювати, жити і вчитись, як заповідав великий 

Леніні» — такий девіз молодих будівників кому
нізму. З новою силою він звучить сьогодні, коли 
комсомол, всі трудящі нашої країни готуються від
значити 50-річчя присвоєння Комуністичній Спілці 
Молоді імені В. І. Леніна. Всім своїм життям праг
нуть юнаки й дівчата довести свою непохитну вір
ність незгасним ідеям Ілліча, гідно зустріти славний 
ювілей.

Запевняємо Центральний Комітет Комуністичної 
партії України, що комсомольці, юнаки та дівчата 
республіки і надалі йтимуть в авангарді молодих бу
дівників комунізму, піддаватимуть всю енергію і жар 
своїх сердець втіленню у життя заповітів великого 
Леніна, примноженню славних революційних, бойо
вих і трудових традицій Комуністичної партії, ра
дянського народу, Ленінського комсомолу, зроста
тимуть ідейно переконаними, безмексно відданими 
справі партії, полум’яними патріотами-інтернаціона- 
лістами.

Слава Комуністичній партії Радянського Союзу — 
натхненнику і організатору всіх наших перемог!

Хай живе Комуністична партія України — бойо
вий загін КПРС!

Хай живе наша багатонаціональна соціалістична 
Батьківщина — Союз Радянських Соціалістичних Р.ес- 

публікі

(Закінчення).

центнерів зерна кукуруд
зи при мінімальних затра
тах ручної праці. Але, за
значає М. В. Прихно, здо
бутки молодих хліборобів 
будуть набагато вагомі
шими, якщо кожен тру
дівник, кожен механізатор 
досконало оволодіє пере
довою агротехнікою, гли
боко знатиме і вміло ви
користовуватиме машини. 
Важливою умовою успіху 
у боротьбі за український 
мільярд і 974 року с та
кож впровадження пере
дового досвіду. На думку 
промовця слід у найближ
чий час відновити таку 
ефективну форму підви
щення трудової активнос
ті юнаків і дівчат як рес
публіканське соціалістич
не змагання комсомоле 
сько-?лолодіжних колекти
вів сільського господар
ства, яке з невідомих при
чин чомусь забуто.

Промовець значну ува
гу присвятив питанням 
прогресивних форм орга
нізації праці, зокрема 
впровадженню комплекс
ної механізації, вказав на 
низьку якість деяких ви
дів збиральної техніки.

Секретар Севастополь
ського міськкому ЛКСМУ 
В. В. Безуглий, який ви
ступив потім, докладно 
спинився на питаннях пат
ріотичного й інтернаціо
нального виховання моло
ді, які постійно перебува
ють у центрі уваги ком
сомольців міста - героя. 
Промовець відзначив, що 
патріотизм і інтернаціона
лізм молодих севасто
польців найяскравіше ви
являється в самовідданій 
праці 258 комсомольсько- 
молодіжних колективів, у 
тісних зв'язках комсо
мольців міста з моряка- 
ми-чорноморцями. З ак
тивною участю молоді в 
місті працює дитяча мор
ська флотилія, юнацькі 
клуби «Юнга» і «В морях 
твої дороги», лекторії 
«Повинен і син стати ге
роєм, якщо батько ге
рой».

На ранковому засіданні 
6 березня дебати по звіт
ним доповідям відкрив 
перший секретар Дніпро
петровського обкому ком
сомолу О. Г, Тарнавський. 
Відповідаючи на турботу 
партії про молодь, сказав 
він, комсомольські органі
зації області зосереджу
ють свої зусилля на роз
в’язанні актуальних на
родногосподарських зав
дань. Більш як 500 тисяч 
юнаків і дівчат, понад дві 

ТИСЯЧІ КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНИХ колективів, пра
цюючи під девізом 
«1974-му, визначальному— 
комсомольський зустріч
ний!», достроково викона
ли завдання двох місяців 
четвертого року п’ятиріч
ки.

Від імені ветеранів кол
госпного села учасників 
з’їзду тепло вітав брига
дир тракторної бригади 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Новоукраїнськогс 
району Кіровоградської 
області, двічі Герой Со
ціалістичної Праці О. 3. 
Гіталоз. Знатний механіза
тор з великою любов'ю 
(овориа про чудову про
фесію хлібороба, про не
обхідність посилити тру
дове виховання молоді, 
зокрема сільської.

Малопотужними тракто
рами, які тепер можна 
бачити хіба що в музеях, 
сказав він, починали ми 
прокладати перші кол
госпні борозни. Не без 
хвилювання ходжу я повз 
старенький трактор, який 
стоїть у нашій бригаді як 
пам'ятник наполегливості 
й мужності тих, хто в 30-і 
роки закладав основи ко
лективного господарюван
ня. З гордістю показуємо 
ми .молодим трудівникам 
села і три землянки, де 
починала своє життя 
бригада. І, певна річ, ми 
з задозоленням показує
мо їм наш будинок меха
нізатора.. найновіші ком
байни, могутній трактор 
І-150 — словом, усю су
часну техніку, яка при
йшла на зміну старій,

Олександр Васильович 
тепло відгукнувся про 
майстрів високих урожаїв 
орденоносної Кіровоград- 
щини, серед яких чимало 
молодих хліборобів, які 
внесли свій вклад в укра
їнський мільярд пудів хлі
ба. Він докладно спинився 
на питаннях виховання 
підростаючої зміни, під
креслив, що іще в школі 
треба готувати дітей до 
майбутньої роботи на 
колгоспній нив;’.

Понад десять років пра
цює у вибої потомствен- 
ний гірник, керівник 
бригади вибійників шахти 
імені Ізотова комбінату 
«Артемвугілля» Донецької 
області В. В. Супрун. Ви
ступаючи на з’їзді, він ска
зав, що працювати по-ізо- 
товськи шахтарі вважають 
своїм священним обов'яз
ком.

Про високий обов’язок 
майстрів мистецтва Радян
ської України, покликаних 
з позицій партійності і на

родності оспівувати герої
ку наших трудових буднів, 
допомагати партії, комсо
молові в комуністичному 
вихованні підростаючого 
покоління, віддавати та
лант і натхнення утверд
женню комуністичних іде
алів, ідей ленінської друж
би народів і пролетар
ського інтернаціоналізму 
говорив у своєму виступі 
письменник Богдан Чалий.

На X Всесвітньому фес
тивалі молоді і студентів 
у Берліні я зустрічалася з 
багатьма юнаками і дів
чатами, нашими ровесни
ками з капіталістичних 
країн, сказала ланкова 
комсомольсько - молодіж
ної ланки колгоспу «Сві
танок» Дубровицького ра
йону Ровенської області 
М. Н. Нестерчук. Уважно 
приглядалися вони до нас, 
представників Країни Рад, 
слухали наші розповіді. 
Більшість з них не могли 
повірити, що, скажімо, я, 
звичайна трудівниця — 
депутат Верховної Ради 
республіки, член правлін
ня колгоспу, удостоєна за 
працю високих відзнак 
Батьківщини — орденів 
Леніна і Трудового Черво
ного Прапора.

Гак, тільки чесна творча 
праця звеличує у нас лю
дину.

В період бурхливої на
уково-технічної револю
ції дальший розвиток про
дуктивних сил багато в чо
му залежить від творчого 
пошуку вчених і спеціаліс
тів, сказав член-кореспон- 

iftST"" СІ,СР’ ГЧ"* "• Р. ПОПОВИЧ «редделега.

дент Академії наук УРСР 
О. М. Гузь.

Підвищенню ролі ком
сомольських організацій 
вищих навчальних закла
дів, шкіл і професійно- 
технічних училищ у на
вчально-виховному про
цесі, питанням підготовки 
молоді до високопродук
тивної праці в умовах су
часного виробництва, фор
муванню ідейно загарто
ваних, кваліфікованих спе
ціалістів народного госпо
дарства присвятили свої 
виступи міністр вищої і 
середньої спеціальної ос
віти УРСР Г. Г. Єфіменко, 
перший секретар Харків
ського обкому комсомолу 
В. П. Дуравкін, секретар 
комітету комсомолу Київ
ського державного уні
верситету імені Т. Г. Шев
ченка П. П. Сергіснко.

Про необхідність даль
шого посилення організа
торської і масово-політич
ної роботи комсомоль
ських комітетів по мобілі
зації молодих робітників, 
колгоспників, спеціалістів 
на підвищення ефектив
ності суспільного вироб
ництва, неухильне зростан
ня продуктивності праці, 
прискорення науково-тех
нічного прогресу, поліп
шення якості продукції, 
виховання підростаючого 
покоління на героїчних 
традиціях партії і комсо
молу, формування у моло
ді марксистсько - ленін
ського світогляду, непри
миренності до будь-яких 
проявів ворожої нам ідео
логії говорили у своїх ви

ступах перші секретарі 
обкомів комсомолу: Іва
но-Франківського — 3. В. 
Куравський та Вінницько
го — в. П. Рябоконь.

З ім'ям комсомолу, го
ворила з трибуни з'їзду 
бетонниця тресту «Криво- 
ріжбуд» Наталія Ізранце- 
ва, нерозривно зв'язані 
перлини нашої індустрі
альної Батьківщини — 
Магнітна, Дніпрогес, Хар
ківський тракторний та 
багато інших. А сьогодні 
молоді представники 24 
національностей Країни 
Рад зводять велетень чор
ної металургії — доменну 
піч № 9.

Розповідаючи про до
сягнуті успіхи будівників 
домни, Наталія Ізранцева 
водночас говорила і про 
недоліки, які мають місце 
в робот'

Про захоплюючі справи 
«комісарів» чотириміль- 
йонної червоногалстучної 
гвардії розповідала з три
буни з'їзду старша піонер- 
вожата Старобільської 
восьмирічної школи Во- 
рошиловградської області 
Світлана Пантелєєва.

Під звуки оркестру, кар
буючи крок, з бойовими 
прапорами до залу вхо
дять воїни-прєдставники 
доблесних Збройних Сил. 
Делегати і гості з'їзду 
бурхливими оплесками 
зустрічають надійних за
хисників Батьківщини. Від 
імені кол^сомольців, усіх 
молодих воїнів Червоно- 
прапорного Київського, 
Червонопрапорного Оде
ського, Червонопрапорно- 

го Прикарпатського вій
ськових округів, Червоно- 
прапорного Чорномор
ського Флоту, Червоно- 
прапорного Західного 
Прикордонного округу 
з'їзд привітав відмінник 
бойової і політичної підго
товки гвардії курсант 
Олександр Лімонсв.

На еечірньому засіданні 
в обговоренні доповідей 
взяли участь: редактор га
зети «Молодь України» 
І. І. Ільницький, учениця 
Греково-Олександрівської 
середньої школи Тельма- 
нівського району Донець
кої області О. І. Резнікова, 
голова Комітету по фізич
ній культурі і спорту при 
Раді Міністрів УРСР М. М. 
Бака, майстер машинного 
доїння корів з колгоспу 
«За заповітами Леніна» 
Лебединського району 
Сумської області М. І. Ши
ло, актриса Київського 
державного ордена Лені
на Академічного україн
ського драматичного теат
ру імені їв. Франка Лари
са Хсролець, перший сек
ретар Закарпатського об
кому комсомолу П. І. Іг- 
натоля.

На з їзді з промовою 
виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
никсв.

Заключне слово виголо
сив перший секретар ЦК 
ЛКСМ України А. М. Гі- 
ренко.

Одностайно приймає
ться резолюція XXII з'їз
ду Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді Ук
раїни.

З їзд затвердив звіт Ре
візійної комісії ЛКСМ Ук
раїни.

В роботі 3 їзду беруть 
участь члени і кандидати 
у члени Політбюро ЦК 
Компартії України товари
ші М. М. Борисенко, Г. І. 
Ващенко, І. С. Грушецький, 
В. І. Дегтярьов, H. Т. Каль- 
ченко, І. К. Лутак, О. П. 
Ляшко, О. А. Титаренко, 
В. В. Щербицький, В. Ю. 
Маланчук, я. П. Потреб, 
няк, В. В. Федорчук, чле
ни уряду Української PCP,

❖ ❖
Увечері в Палаці куль

тури «Україна» відбувся 
святковий концерт для де
легатів і гостей з'їзду. 
Весняний настрій подару
вали їм майстри мистецтв 
і учасники художньої са
модіяльності республіки. 
v На концерті, який про
йшов з великим успіхом, 
були присутні керівники 
Комуністичної партії і 
УРЯДУ України.

(РАТАУ).
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БОЙОВИЙ ОГЛЯД ПАТРІОТИЧНИХ ЗВЕРШЕНЬ
НА ХХП З'ЇЗДІ ЛКСМ УКРАЇНИ

На вечірньому засіданні 
6 березня тривало обго
ворення звітних допові
дей. Перший секретар 
Одеського обкому комсо
молу Р. Б. Боделан у своє
му виступі відзначив, що 
ставши на ленінську тру
дову вахту, молодь міста- 
героя за два місяці цього 
року випустила надплано
вої продукції на суму по
над два мільйони карбо
ванців.

Під керівництвом пар
тійних організацій комсо
мольці і молодь Одещини 
розгортають битву за ве
ликий хліб нинішнього 
року. Особлива увага при
діляється кукурудзі. Ко
жен четвертий гектар цієї 
культури зробити комсо
мольським, виростити на 
ньому не менш як 50 
центнерів зерна — ось 
конкретне завдання, що 
стоїть сьогодні перед мо
лодими кукурудзоводами. 
Зразком для них є 88 
комсомольсько - молодіж
них механізованих ланок, 
які вирішили взяти 100- 
центнерний рубіж.

Справжній майстер хліб
ної ниви, майбутній нова
тор сільськогосподарсько
го виробництва формує
ться в школі, говорила з 
трибуни з'їзду учениця 
десятого класу Дзигів- 
ської середньої школи 
Ямпільського району Він
ницької області Галина 
Іванова. Всі ми прагнемо, 
підкреслила комсомолка, 
йти в ногу з нашими бать
ками, вносити свій по
сильний вклад у виконан
ня величної програми ко
муністичного творення, 
мріємо оволодіти секре- 

. тами праці видатних хлі
боробів, вивчаємо досвід 
їх роботи.

Разом з комсомолом 
звітують сьогодні і фіз
культурні організації рес
публіки, сказав у своєму 
виступі голова комітету 
по фізичній культурі і 
спорту при Раді Міністрів 
УРСР М. М. Бака. Тепер 
на Україні налічується 10 
мільйонів фізкультурни
ків. Регулярні заняття 
спортом є дійовим засо
бом всебічного і гармо
нійного виховання моло
дих будівників комунізму. 
Однак, відзначив промо
вець, у розвитку масово
го спорту, у впроваджен
ні нового комплексу ГПО 
є ще багато недоліків. 
Особливо тривожить стан 
цієї роботи в сільських 
низових колективах, у 

школах, де бракує доброї 
спортивної бази, кваліфі
кованих тренерів. І шеф
ська допомога комсомолу 
в цій справі була б дуже 
до речі.

Від імені творчої моло
ді виступила актриса Ки
ївського державного ор
дена Леніна Академічного 
українського драматично
го театру імені Ів. франка 
Лариса Хоролаць. Дружба 
комсомолу, всієї нашої 
молоді з діячами мисте
цтва, сказала вона, має 
свої давні і славні тради
ції, які нині продовжую
ться і збагачуються. Ра
дянські митці з честю ви
конують свою благородну 
місію, бо основою їх 
творчості завжди була, є 
і буде глибока партій
ність, непохитна вірність 
великим комуністичним 
ідеалам. Апологети та 
ідеологи імперіалізму всі
ляко намагаються очорни
ти нашу творчу інтеліген
цію, базікають про відсут
ність у неї свободи твор
чості, духовного розквіту 
тощо. З цього приводу 
коротко і влучно сказав 
Михайло Шолохов: «Ми 
працюємо за вказівкою 
серця, а серця наші нале
жать партії».

Далі делегат розповідає 
про своїх товаришів по 
роботі, які активно вклю
чилися в республіканський 
огляд досягнень артис
тичної молоді, прагнуть 
до того., аби виразніше, 
яскравіше і правдивіше 
відтворити на сцені обра
зи наших чудових сучас
ників — героїв трудових 
буднів дев'ятої п’ятирічки.

Але, чесно кажучи, ко
ли співставляєш свою 
творчість з досягненнями 
передовиків виробництва, 
зароджується почуття не
вдоволеності. Ще далеко 
не все ми робимо для 
гідного відтворення обра
зу сучасників, художнього 
освоєння нашої багато
гранної дійсності. Окре
мим молодим творчим 
працівникам бракує гли
бокого знання життя, про
фесійної майстерності.

На питаннях дальшого 
піднесення бойовитості 
соціалістичного змагання, 
виховання у юнаків і дів
чат комуністичного став
лення до праці, гордості 
за свій трудовий колектив 
і професію зосередила 
увагу у своєму виступі 
перший секретар Снігурів- 

ського райкому комсомо
лу Миколаївської області 
Г. М. Тазарачева. В райо
ні, повідомила вона, прак
тикуються цікаві форми 
трудового суперництва 
молоді, змагання між ко
лективами, окремими ро
бітниками, організовую
ться конкурси на звання 
кращого за професією, 
проводяться відкриті уро
ки майстерності. Дієвою 
формою соціалістичного 
змагання стала боротьба 
за право володіти приза
ми героїв праці.

На думку Г. М. Тазараче- 
вої, ЦК ЛКСМ України по
винен більше дбати про 
дієвість і гласність соціа
лістичного змагання, про
паганду кращих досягнень 
колективів, новаторів ви
робництва. Назріла потре
ба в кожній галузі народ
ного господарства органі
зувати постійні республі
канські школи передового 
досвіду, систематично 
розповідати в прєсі про 
їх діяльність. На закінчен
ня свого виступу делегат 
з'їзду від імені послан
ців Миколаївської області 
вносить пропозицію схва
лити діяльність ЦК ЛКСМ 
України за звітний період

Чотири роки працює 
майстром машинного до
їння у колгоспі «За запові
тами Леніна» Лебедин- 
ського району Сумської 
області М. А. Шило. За 
цей час він досяг значних 
успіхів, неодноразово ви
ходив переможцем на 
республіканських конкур
сах, закінчив технікум. Ви
ступаючи иа з'їзді, пере
довий дояр підкреслив, 
що його успіх не прийшов 
сам по собі, а є результа
том наполегливої праці, 
любові до своєї справи.

Промовець докладно 
спинився на питанні підго
товки кваліфікованих кад
рів для тваринництва, на
голосив на необхідності 
ще зі школи готувати мо
лодь до роботи на фермі,

На закінчення виступу 
М. А. Шило запевнив де
легатів з'їзду, що комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив ферми з честю 
виконав свій зустрічний 
план і одержить ниніш
нього року по 4500 кіло
грамів молока від кожної 
корови.

Комітетам комсомолу, 
підкреслюється в резолю
ції, слід постійно дбати 
про впровадження та ос-
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воєння нової техніки і тех
нології, досягнень науки, 
передової практики, про
гресивних форм органі
зації праці, більше уваги 
слід приділяти підвищен
ню ролі комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
розширенню мережі шкіл 
передового досвіду, про
веденню конкурсів про
фесійної майстерності, 
оволодінню суміжними 
професіями. Обласні, мі
ські, районні комітети 
ЛКСМУ повинні продов
жувати ударне шефство 
комсомолу над споруд
женням найважливіших 
народногосподарс ь к и х 
об'єктів.

Важливе завдання сіль
ських комсомольських ор
ганізацій — розвивати ма
совий рух юнаків і дівча» 
за технічне переозброєн
ня сільськогосподарського 
виробництва, його інтен
сифікацію спеціалізацію 
та концентрацію, за ово
лодіння механізаторськи
ми професіями.

З'їзд зобов язав ЦК 
ЛКСМУ, обкоми, міськко
ми, райкоми комсомол/, 
первинні комсомольські 
організації посилити ро
боту по ідейно-політично
му загартуванню комсо
мольців і молоді, вихован
ню у них класового підхо
ду до подій і явищ су
спільного життя, особистої 
відповідальності за долю 
країни, захист завоювань 
соціалізму.

У резолюції накреслені 
конкретні заходи, спрямо
вані на дальше організа
ційно-політичне зміцнення 
всіх ланок республікан
ської комсомольської ор
ганізації, вдосконалення 
стилю І методів її роботи.

XXII з'їзд ЛКСМУ запев
нив ЦК КПРС, ЦК Компар
тії України, ЦК ВЛКСМ, 
що тричі орденоносний 
комсомол республіки від
дасть усі свої сили і твор
чу енергію втіленню в 
життя історичних рішень 
XXIV з'їзду КПРС, завдань 
дев’ятої п’ятирічки.

Всі встають. Із залу ви
носяться прапор респуб
ліканської орденів Леніна, 
Жовтневої Революції та 
Червоного Прапора ком
сомольської організації, 
Пам'ятний прапор ЦК Ком
партії України, Пам’ятний 
Червоний Прапор ЦК 
ВЛКСМ «За успіхи у вико
нанні рішень XXIV з’їзду 
КПРС».

XXII з’їзд ЛКСМ Украї

ни оголошується закри
тим.

Делегати з великим 
натхненням співають пар
тійний гімн «Інтернаціо
нал».

В залі спалахує могутня 
овація, лунають здравиці 
на честь Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
та її ленінського Цент
рального Комітету на чолі 
з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС товаришем 
Л. І. Брежнєвим, на честь 
героїчного радянського 
народу, Ленінського ком
сомолу, славної молоді 
Країни Рад.

XXII з'їзд ЛКСМ Украї
ни з новою силою проде
монстрував безмежну лю
бов і відданість комсо
мольців, всієї молоді рес
публіки славній Комуніс
тичній партії, перемагаю
чим ленінським ідеям.

В роботі з’їзду взяли 
участь керівники Кому
ністичної партії і уряду 
республіки товариші М. М. 
Бсрисенко, Г. І. Ващенко, 
І. С. Грушецький, В. І. 
Дегтяр, H. Т. Кальченко, 
О. А. Титаренко, В. В, 
Щербицький, В. Ю. Ма- 
ланчук, Я, П. Погребняк, 
!. 3. Соколов, В, В. Федор- 
чук, В. М. Цибулько, а та
кож члени уряду Україн
ської PCP, перший секре
тар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельникоа, льотчик-кос- 
монавт СРСР, Герой Ра
дянського Союзу П. Р. 
Попович.

7 березня у Жовтнево
му Палаці культури з’їзд 
продовжував свою робо
ту. Делегати розглянули 
третє і четверте питання 
порядку денного. З’їзд 
одностайно обрав Цент
ральний Комітет і Ревізій
ну комісію Ленінської Ко
муністичної Спілки Моло
ді України.

З величезним піднесен
ням делегати з’їзду прий
мають вітальні листи 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Ра- 
дянського Союзу, Цент
ральному Комітетові Ком
партії України.

На адресу XXII з'їзду 
комсомолу України на
дійшли привітання від 
Центральних Комітетів 
комсомолу союзних рес
публік, багатьох обко
мів, міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ, партійних, радян
ських громадських органі
зацій, молодіжних колек
тивів промислових під
приємств, будов, транс

порту, колгоспів і радгос
пів, наукових установ та 
учбових закладів, військо
вих частин, піонерських 
дружин.

Наприкінці роботи з’їз
ду перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
ков вручив керівникові 
комплексної бригади кол
госпу імені Жданова Ко- 
телевського району Пол
тавської області М. С. Лу
говому і мотальниці 
Херсонського бавовняного 
комбінату Л. П. Водоп’я- 
новій золоті знаки ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки», якими 
їх нагороджено за ви
датний вклад у достроко
ве виконання завдань де
в’ятої п'ятирічки.

Порядок денний XXII 
з'їзду Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді 
України вичерпаний.

Перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. М. Гіренко го
ворить:

— Наш з їзд завершує 
свою роботу напередодні 
знаменної дати. Завтра 
трудящі жінки всіх країн, 
все прогресивне людство 
відзначатимуть Міжнарод
ний жіночий день — 
8 Березня Дозвольте від 
щирого серця побажати 
всім жінкам і дівчатам, 
що брали участь в роботі 
нашого з'їзду, а в їх осо
бі і всім трьо/л мільйонам 
комсомолок України, щас
тя і здоров’я, нових твор
чих успіхів і звершень в 
ім’я нашої любимої Віт
чизни.

В одностайно прийнятій 
резолюції з'їзд схвалив 
діяльність Центрального 
Комітету ЛКСМ України 
по комуністичному вихо
ванню молоді, мобілізації 
юнаків і дівчат на бороть
бу за здійснення накрес
лень XXIV з’їзду КПРС, 
планів дев’ятої п’ятирічки. 
Відзначено, що першочер
говим завданням комсо
мольських організацій рес
публіки є залучення кож
ного молодого трудівни
ка до практичної роботи 
по виконанню рішень 
грудневого (1973 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, постанов 
про Всесоюзне соціаліс
тичне змагання в 1974 
році. З’їзд схвалив ініціа
тиву передових комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, які стали на ле
нінську ударну вахту тру
дової доблесті, прийняли 
напружені зустрічні плани 
на 1974 рік.

(РАТАУ).

Відбувся пленум Центрального Комітету ЛКСМ Украї
ни, обраного XXII з'їздом ЛКСМУ. Пленум розглянув 
організаційні питання.

-«Діл єну м обрав бюсо ЦК ЛКСМУ в складі: М. М. БА
КИ, М. П. БЄЛОБЛОЦЬКОГО, В. Б. ВРУБЛЕВСЬКОЇ, А. М. 
ГІРЕНКА, В. П. ДУРАБКІНА, О. В. ЄФІМЕНКА, Г. П. ІЗВА- 
РИНА, А. І. КОРН1ЄНКА, Г. Д. МАКСИМЕНКА, М. В. 
ПРИХНА, В. В. СТРЕЛЬЧЕНКО, А. М. СУПРУНА, О. Г. 
ТАРНАВСЬКОГО, Г. П. ХАНІНА, P. І. ЧЕРВЯКОВОЕ

Кандидатами в члени бюро ЦК ЛКСМУ обрано: 
І. І. ІЛЬНИЦЬКОГО, А. В. КАЗАНОВСЬИОГО, М. І. КІПО

ПЛЕНУМ ЦК ЛК CM УКРАЇНИ
РЕНКА, В. Б. ОКПИИ1А, О. Д. ТЕЛЬБУХОВА, В. С. ТИМО- 
ШЕНКА.

Пленум образ першим секретарем ЦК ЛКСМУ А. М. 
Г1РЕНКА, другим секретарем — А. I. КОРН1СНКА, сек
ретарями — М. П. БСЛОБЛОЦЬКОГО, В. Б. ВРУБЛЕБ- 
СЬКУ, О. В. СФ1МЕНКА, Г. Д. МАКСИМЕНКА, Р. I. ЧЕР
ВЯКОВУ.

У роботі пленуму ВЗЯЛИ участь член Політбюро, ДРУ" 
гий секретар ЦК Компартії України I. К. ЛУТАК, пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ €. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ.* « *

Відбулося засідання Ревізійної комісіі ЛКСМ України, 
обраної XXII з’їздом ЛКСМУ. Головою Ревізійної комісії 
обрано М. С. КУЛИКА.

10 НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30 - 

Кольорове телебачення. «Те- 
лсшкола механізатора». (К). 
2^0 — Програма передач. (К). 
, З — Кольорове телебачен- 
Ая. Ранкова гімнастика для 
Дітей. (М). 9.20 - Новин».
ЇМ). 9.30 — Для школярів. 
♦Будильник». (М). 10.00 — 
• Служу Радянському Союзу».

«Поезія». До 
І“’-Річчя з дня народження 
3. Г. Шевченка. (М). 11.30 — 
»МУЗИЧНИЙ кіоск». Кольорове 
їмсбачснпя, (К^> 12.00 =

«Сільська година». (М). 13.00
— «Петро Перший». Худож
ній фільм. II серія. (М). 14.45
— «Музика — сьогодні». (М).
15.30 — Міжнародна панора
ма. (М). 16.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 17.00 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
світу з фігурного катання. По
казові виступі!. (ФРН). В пе
рерві — новини. (М). 19.30 — 
Концерт народного артиста 
СРСР Мусліма Магомаева. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
концерту. (М). 22.40 — Спор
тивна програма. (М). 23.40 •— 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА., 9.00 — 
Телефільм «Родом Із комсомо
лу». (К). 9.33 — Ранкова гім
настика. (К). 9.50 — М. Стель
мах. «Дума про любові. 
Фільм-спектакль. (К). 11.20 — 
«Візерунки». (К). П.50 —
«Зустріч з танцем». Конкурс 
сучасного танцю. (Дніпропет
ровськ), 12,30 •“ «Обережно; 

рух!», Тслевікіорнна. (К).
13.30 — Телефільм. «1 думи 
мої молоді, молоді». (К). 
14.10 — Для дітей. «Слоненя 
пішло вчитися». Вистава. 
(Харків). 14.45 — «Музична 
естафета юних». (К). 15.30 — 
Художній фільм. «Обличчям 
до вітру». (К). 16.50 — «Чис
та криниця». (Запоріжжя). 
17.4? — «Вбивця відомий». 
Публіцистичний фільм. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (К).
19.45 — «Наодинці з книгою».
(К). 20.25 — Фільм-концерт.
«Строкатий хоровод». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Нежданий гість». (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 18.00 
« «День за лчем», і Кіров?:

град). 18.15 — «Зустрічний
план Саратовської області — 
у дії». (М). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 — «В ім’я 
миру». (К). 19.40 — Телевізій
ний багатосерійний спектакль 
В. Пістоленко. «Сходи». Се
рія 1. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Телевізій
ний багатосерійний спектакль 
В. Пістоленко. «Сходи». Се
рія 2. (М). 22.50 - На третій 
зимовій Спартакіаді народів 
СРСР. (М). 23.20 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.20 - 
«По рідній країні». (М). 17.00 
— «Ваш сад». (М). 17.30 —
Для школярів. «Шукачі». 
(М). 18.00 — Музичний фільм. 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Концерт
оркестру військово-повітряних 
сил Франції. (ЛІ). 19.40 —
Фільм-концерт. (К). 20.00 — 
Тележурнал «Старт». (К).
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21,00 Програма «Час»: (М),

21.30 — Художній фільм 
«Троє». (К). 23.10 — Вечірні 
новини. (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — В. Пісто
ленко. «Сходи». Телевізійний 
багатосерійний спектакль. Се
рії 1 І 2. (М). 16.2.5 — «Сіль
ські обрії». (Запоріжжя). 
17.00 — Для дітей. «Сонечко». 
(Одеса). 17.45 — «На головних 
напрямках п'ятирічки». (До
нецьк). 18.00 — Новини. (М). 
18.15 — Для дітей. «Про ле
дачі колеса». Документаль
ний фільм. (ЛІ). 18.40 — «Грай 
мій баян». (М). 19.10 - На
запитання телеглядачів відпо
відає члеи-кореспондеііт АН 
СРСР В. Г, Афанасьев, (М), 

19.40 — Телевізійний багато
серійний спектакль. В. Пісто
ленко. «Сходи». Серія 3. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ),
21.30 — Спортивна програма, 
(М). 23.40 — Новипп. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.60 — 
Повний. (К). 11-15 — Теле
фільм «Моржі». (К). 11.35—Ко
льорово телебачення. «Шкіль
ний екран». Українська літе
ратура для учнів 8 класу. (К). 
12.15 — «Рубежі 1974-го року». 
(К). 16.20 — «Москва і моск
вичі». (ЛІ). 10.50 — Для
школярів. «Читаймісто». (ЛІ). 
17.20 — Телевізійний докумен
тальний фільм. (М). 18.00 —
Фільм-концерт. (К). 18.30 —
«Культура слова». (К). 19.00
— Програма «Вісті». (К).
19.30 — Концерт. (К). 20.15 — 
«Телевізійна школа механіза
тора». (Харків). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 -• 
Програма аЧас». (ЛІ). 21.30 — 
1. Шведов. «Третій нови« 
рік». Вистава. В перерві ав 
вечірні новини, (К).



4 cm op. „МОЛОДИЙ КОМУНАР** 8 березня 1974 року  ——

Сторінка для дівчат

ЕКРЕТАР комітету комсомолу комбі- 
нату «Кіровоградважбуд» Михайло 

Шеремета, пропонуючи мені завітати в 
гуртожиток № 1, підкреслив:

— Часом і не віриться, що тут живуть 
двісті сорок дівчат-будівельниць. Все, 
ніби вдома...

Я чомусь в ту мить згадав минулорічні 
нарікання мешканців деяких гуртожит
ків міста:

— Незатишно в нас, сумно вечорами...
...А у вестибюлі гуртожитку будівельників 

одразу погляд впав на великий фотостенд 
«Наш рідний дім». Найбільш урочисті момен
ти — комсомольські весілля, дні народження, 
зустрічі з ветеранами війни, веселі і барвисті 
вечорниці, розмови в бібліотеці — все це відо
бражено п своєрідному фоторепортажі.

В Червоному кутку вихователька Ольга Гри
шин розповіла про найцікавіші заходи, які во
на влаштувала останнім ча ом разом з своїми 
активістами. Після робочої зміни дівчата зу
стрілися з артистом Борисом Сергійовичем 
Копиловим, який запропонував будівельницям 
музично-літературну композицію «Солов’їні 
пісні Росії» — трипалу розмову про Сергія 
Єсеніна. Відбулося чергове заняття «універси
тету здоров'я».Бесіда так і називалась «Для 
вашої краси, для доброго настрою». Потім — 
вечір запитань і відповідей, а ще — бесіди про 
творчість вітчизняних художників, години по
езії, розмоза про попередження правопору
шень серед молоді.

Б кімнаті № 49 ми зустрілися з інже
нером Валентиною Вареник. Михайло 
повідомив наперед:

— Вона а нас і комсомольська акти
вістка, і спортсменка-розрядниця, очо
лює в гуртожитку сектор фізкультури та 
спорту, влаштовує з дівчатами спортивні

.w«»~

ванки, мережива. Кращі роботи з «Подруніки» 
виставлені на стенді — рушники, хустинки, 
салфетки.

В сусідній кімнаті — будівельниці вчатьс» 
кроїти і шити для себе одяг.

А ось Ганна С.кибіцька вбігла до кімнати і 
запитала подруг:

— Ви знаєте, іцо 
«чупан кабак»? Ог і

змагання, ранкову гімнастику. Але най
більше її захоплення.;.
|ЭАЛЯ сиділа за столом з різцем. Пе- 

ред нею — відшліфована дерев’яна 
пластина, на якій проступали контури ді
вочого обличчя — майбутній портрет 
молодої будівельниці. Різьба по дере
ву — справді найбільше захоплення 
комсомолки Валі Вареник. Цією спра
вою вона займається вечорами, у вихід
ний день. А нам сказала:

— Найцікавіше у пас в гуртожитку — клуб 
«Подружка».

І вона, мабуть, має рацію. Комендант гур
тожитку П. і. Дегтярьова разом з Ольгою 
Грицнк допомогли дівчатам обладнати спеці
альну кімнату. Тут створюються гарні виши-

таке «манта-кур» або 
не знаєте. А Ольга Гри- 
цик виставила он у ве
стибюлі листівки — на 
них найсмачніші страви 
народів нашої країни! 
І коротенькі розповіді, 
як їх готувати. Так ото 
я вам і кажу: буде кон
курс на краще на- 
готупатиму крученики і 
салом...

ціональие блюдо. Я 
смажену картоплю з

...Всі вікна гуртожитку на вулиці Се
вастопольській горять яскравим світлом. 
З третього поверху чується мелодія 
баяна — співають сестри Ніна і Параска 
Грабові, над книгою схилилась Алла Ки
риченко, в бібліотеці дівчата випуска
ють чергову стінну газету. Валя Вареник 
бігає з кімнати в кімнату і повідомляє:

— Завтра всі підемо в театр...
В кращому гуртожитку міста вирує 

життя...

м. Кіровоград.
М. ВІНЦЕВИЙ*

□ УСТРІЛАСЬ з Людмилою з 
** тракторній бригаді. Вона кло
потала біля свого «МТЗ-5», щось 
наспівувала Ми вже знайомі. 
Вперше зустрілись на ХХШ ра
йонній комсомольській конферен
ції, де Люда була делегатом. А 
нині мені пощастило побувати в її 
мальовничому селі Аврамівці.

Дівчина не приховує в очах веселих 
Іскринок. Сьогодні в неї якось зранку 
все ладнається. Он і бригадир В. 1. 
Драч похвалив. Так 1 сказав: «Буде з 
тебе, дівчино, добрий механізатор». І 
иід тих простих слів затеплілось на 
серці, нз пісню повело:

«Ой, ти, місяцю, я зіронька ясная...» 
Ця пісня не випадково на думку спа-> 

ла. Дівчина її перед односельчанами 
співає. Зі сцени колгоспного клубу.

— Людо, кілька слів про себе.
— Говорити про себе завжди не

зручно. Та н, по-правді, зроблено 
мною ще мало. На тракторі я не
давно, перший рік самостійно 
працюю...

Мабуть, все життя людини по
лягає в утвердженні себе. Як осо
бистості, як майстра своєї справи. 
А що стосується моєї дороги до 
цього безмежного поля, то вона 
була справді не з легких. Посвід
чення на право водити трактора, 
яке я одержала після закінчення 
Новгородківського професійно-тех
нічного училища, до уваги не бра
лось. Я повинна була себе добре 
чарекомендувати в механізаторсь
кій родині. Як старші механізато
ри говорять- «Витримати іспито
вий 
для 
два 
два 
є му
ти. що довго вчилась. Та я не вва
жала, що пізно стала тракторист
кою — у 20 років. Головне, що на 
свій трактор я не спізнилась. .

строк». Строк цей для мене і 
таких, як я. був завдовжки у 
роки. Бо два роки навчалась, 
роки й практикувалась у сво- 
колгоспі Дехто може сказа-

Старші мої товариші, або, як я їх те
пер називаю — вчителі мої, багато для 
мене зробили корисного. Ось скажу 
про передового нашого тракториста, 
комуніста Олександра Севрюка. Хіба 
ж не він мене навчив любити і берег
ти техніку? А Василь Олексійович 
Майстренко, Михола Сергійович Фран
цузам! За добрі поради спасибі їм! 
Цього року я самостійно дискувала І 
сіяла, а під час жнив — помічником 
комбайнера була. Збирала врожаї. По

НА ПРАВО
водити 
ТРАКТОР

ДІАЛОГ З КОМСОМОЛКОЮ ЛЮДМИЛОЮ 
І ДЄДОВОЮ, ТРАКТОРИСТКОЮ КОЛГОСПУ 

ІМЕНІ ПЕТРОВСЬКОГО 
КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

видавали паші

керувати. Тільки 
пішла працюва- 

з без-

ституту. Іноді доводиться й у біб
ліотеці засидітись допізна, погор
тати довідник механіззтора чи 
поцікавитись новинками в сільсь
кому господарстві. Без цього не 
можна

Зараз колгосп доручив мені трактор 
«АЇТЗ-5». Машина ця прудка, тож і са
мій треба бути такою. Бо роботи я се
лі вистачає. Сьогодні треба кукурудзу 
підвезти на першу бригаду, потім корм 

для овець, а там... 
Словом, ми без робо
ти не бупаємо.

Людмила впевнено 
сідає за кермо. Кла
де маленькі дівочі 
руки на важелі. Ще 
мить і її «прудка 
машина» рушає з 
місця.

— Людо! — гукає 
сільська листоноша. 
— Тобі лист. З Ком- 
паніТвкн.

Читає його дів- 
чипа і усміхається. 
То пише їй трак
тористка Надійна 
Калспнчок. Вони 
подружились в 
училищі, а тепер 
листуються. І між 

розповідають про 
знайдеш 

про

33 центнери з гектара 
поля.

Вмію я н машиною 
шофером ніколи б не 
ти. Не люблю гамірних вулиць 
ліччю вказівних та попереджувальних 
знаків.

інша справа —- поле. Тут себе хазяї
ном почуваєш. Витончуєш свою май
стерність.

— Людо, а як розумієш ти цей 
вираз — майстерність?

— Майстерність ~ поняття не 
статичне, а вічно живе. Без твор
чості і бажання оволодіти всім 
новим майстерності не набудеш. 
Нині я закінчую одинадцятий 
клас вечірньої школи, хочу всту
пити До сільськогосподарського ін-

рядків, що 
інтимне, обов'язково 
щирі слова про роботу, 
хліборобські турботи. Цього разу 
Надійна написала, що вже труди
ться на гусеничному тракторі, що 
під час оранки на зяб вона само
стійно прокладала перші борозни 
у своєму житті.

Ну а в Люди? їй те теж дове
деться всякої роботи спробувати, 
знову і знову відточувати свою 
майстерність. Бо майстерність — 
поняття не статичне.

Л. ФЕДОРЕНКО.
с. Аврамівка, 

Кіровоградського району.

К. БАШЛИКОВА

А навстріч

КОЛОСКОМ

Мені В очі дивиться вже літо 
І до серпня стежку простеля. 
А в саду, в зелені/л літеплі 
Яблуня викулує маля.

Мені о очі дивиться вже літо, 
І до серпня стежку простеля, 
А в саду, в зеленім літеплі 
Яблуня викупу« маля.

Білим цвітом обмиває кіски 
(Пелюстки спадають, як вода) 
Прихилюся сонцем

до колиски,---
Знову я красива, молода.

* *

ПОЕЗІЇ І
й1"1 1• ■ _ ■ —' ІіЛУДЯЛ^—

мені зелений 
верес: 

«Добрий вечір!» Терном 
голубим 

Пахне обрій, молода тополя... 
Йтиму, йтиму світом

золотим, — 
Колоском спинюся серед 

поля.

спинюся
СЕРЕД
ПОЛЯ
Зорі, зорі... Краплями роси 
Опадають в трави вересневі. 
Забрела я по коліна в осінь/

Я пам'ятаю, як у сорок п'ятім 
Перемоги зацвіли салюти,
І моє дитинство стріло свято, 
Яке мені ніколи не забути.

Я подаю бійцям водиці 
свіжої,

А удовиця плаче край вікна: 
Лише для неї — молодої,

• ніжної
той день не закінчилася 

війна; 
селище Балахівка, 
Петрівський район.

в

«є»

м. Світловодськ.

Л. МЕРКУЛОВА, 
кандидат філософських наук.

ПОРАДИ «СТЕПОВИЧКИ» ЧОЛОВІКАМ

Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

8—9 березня в області і місті Кіровограді очі
кується мінлива хмарність без опадів. Вітер пів
денно-східний, 7—12 метрів на секунду. Темпера- А 
тура повітря вночі 3—8 градусів морозу, вдень 
близько нуля. і

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

и праці знаходить щастя, йде на роботу, як па свято. 
к°мс<>молка колгоспу «Родина» Бобрипенького району Сх V І О її І > >

Наша адреса і телефони;

. , • • . • • - * ; ‘ ‘ <
Шановні чоловіки! Ми, жінки, вніс звикли до того, що сьогодні ви да

руватимете нам квіти, подарунки, будете особливо люб'язними, уважни
ми. А завтра, післязавтра?.. ' ‘

Задумайтесь над цим. І відверто запитайте себе: чи завжди я уважний, ніжний до 
своєї дружини, млте.рі, подруги? Чи не образив її колись своею невдячністю, неуваж
ністю? Чи завжди допомагав по господарству, коли мап вільний час?

Створіть дружині хороший настрій! Це ж дуже просто Тепло посміхніться, поля.» 
куйте за обід, скажіть, що вона дуже милі в новому вбранії'. І ще коли букетик пер
ших весняних квітів з кількома приємними словами піднесете — це краще ніж пі'спо
чинок, одразу знімає втому, і навіть якщо ппн розв’язанні буденних сімейних питань 
суперечка виникне, спробуйте це в жарт обернути, посміхніться — і напруження роз
рядиться, сварки — як і не було.

Словом, шановні наші чоловіки, будьте і сьогодні, і завтра, і після
завтра такими, як 8 Березня.

Все це у ваших руках, паші любії

Хороше сьогодні на душі, весняний настрій у наймолодшої доярки 
Бобринецького району комсомолки Люби Соловей. Непогано йдуть 
справи на фермі. Прийшло усвідомлення: правильно обріла професію. 
Го нічого, що поки пранюе підмінною. Невдовзі і п неї буде своя гру
па. Головне — в праці знаходить щастя, йде на поботу. «« >„>

її а
ЛЮБА

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово? роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

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

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