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XXIII з’їзду Ленінської 
Комуністичної Спілки 
Молоді України

БОЙОВИЙ ШНГЛРД
МОЛОДІ, 
надійний 
помічник парти

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
гаряче вітає делегатів XXIII з’їзду Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді України і в їх особі шести
мільйонний загін комсомольців, усіх юнаків і Дівчат 
респубг.іки, бажає їм дальших успіхів у праці і на
вчанні, нових звершень на славному шляху, осяяно
му ідеями великого Леніна.

З'їзд комсомолу України проходить в обстановці 
величезного політичного піднесення, натхненної пра
ці радянського народу по втіленню в життя величних 
накреслень ХХУ з’їзду КПРС, планів десятої п’яти
річки. Видатними успіхами в здійсненні соціально- 
економічної програми партії ознаменовані 60-річчя 
Великого Жовтня, прийняття нової Конституції СРСР.

Тісно згуртований навколо Комуністичної партії, 
окрилений її високим довір’ям і батьківською ува
гою, Ленінський комсомол йде назустріч своєму 
славному 60-річному ювілею. Вся героїчна історія 
комсомолу — взірець безмежної відданості молодо
го покоління нашої країни ленінським заповітам, са
мовідданого служіння своєму народові. Ленінський 
комсомол став невід’ємною частиною біографії для 
багатьох мільйонів радянських людей.

Комсомол України — один з бойових загонів Все
союзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді — 
своєю активною, творчою участю у розвитку еконо
міки, науки і культури, у розв’язанні всіх завдань ко
муністичного будівництва демонструє гарячу під
тримку мудрої внутрішньої і зовнішньої політики 
партії і Радянської держави, плодотворної діяльності 
Центрального Комітету КПРС, його Політбюро на чолі 
з невтомним продовжувачем великої ленінської 
справи Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Бреж
нєвим. ' І

Центральний Комітет Компартії України з глибоким 
задоволенням відзначає, що юнаки і дівчата респуб
ліки сприйняли як бойову програму дій рішення 
грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК нашої партії, Лист 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
про розгортання соціалістичного змагання в 1978 ро
ці. Заклик партії — зробити третій рік десятої п’яти
річки роком ударної праці — дістав гарячий відгук 
у серцях молоді, викликав новий приплив трудового 
ентузіазму. Зростання масштабів, ускладнення зав
дань комуністичного будівництва вимагають дальшо
го посилення роботи комсомольських організацій по 
ідейно-політичному загартуванню юнаків і дівчат, 
розвитку їх активності в праці на благо Батьківщини. 
Необхідно наполегливо, вміло використовуючи славні 
революційні, бойові і трудові традиції Комуністичної 
партії, радянського народу. Ленінського комсомолу, 
вести роботу по формуванню у юнаків і дівчат марк- 
систсько-лечінського світогляду, комуністичної 
переконаності, класового підходу до явищ суспіль
ного життя вихованню радянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціоналізму, непримиренності 
до будь-яких проявів буржуазної ідеології.

Комсомольські організації покликані виробляти у 
юнаків і дівчат активну життєву позицію, високу гро
мадянськість і політичну культуру, працьовитість, ко
лективізм, скромність, дисциплінованість, розвивати 
високі моральні якості.

Сьогодні для молодих трудівників найвідповідаль
нішим і найпочеснішим завданням є примноження 
вкладу у виконання і перевиконання планів 1978 року 
• п’ятирічки в цілому, підвищення ефективності ви
робництва і якості роботи, досягнення найвищої про
дуктивності праці.

Конкретними ділянками докладання сил і енергії 
комсомолу республіки повинні і надалі бути розвиток 
провідних галузей важкої індустрії, ударне шефство 
над спорудженням найважливіших наоодногосподар- 

ських об'єктів, активна участь у виконанні виробленої 
партією програми всемірного піднесення сільського 
господарства, збільшення виробництва товарів на
родного споживання.

Завдання комсомольських організацій — ширше 
залучати молодих учених, спеціалістів, усіх юнаків і 
дівчат до розробки і впровадження у виробництво 
нової техніки і прогресивної технології, участі в 
патріотичному русі раціоналізаторів І винахідників, 
різнобічній технічній творчості.

Один з важливих резервів успішного розвитку 
економіки — раціональне використання машин і 
устаткування, матеріальних і енергетичних ресурсів, 
кожного гектара землі. Треба виховувати в молодих 
людей справді хазяйську турботу про збереження і 
примноження народного добра, дбайливе ставлення 
до кожної робочої хвилини, вести рішучу боротьбу 
з фактами безгосподарності, порушеннями трудової 
і виробничої дисципліни, неорганізованістю.

Обов’язок комітетів комсомолу — постійно дбати 
про підготовку молодої робочої зміни, про вихован
ня в кожного трудівника почуття гордості за свій ко
лектив, за приналежність до великої армії будівників 
комунізму. Разом з профспілковими організаціями 
треба всемірно розвивати наставництво, створювати 
необхідні умови для праці та побуту молодих вироб
ничників. Предметніше займатися організацією зміс
товного дозвілля молоді, прилучати її до художньої 
творчості, занять фізкультурою і спортом, туризмом.

Комсомольські організації учбових закладів повин
ні активніше впливати на вдосконалення навчально- 
виховного процесу, сприяти виробленню в кожної 
молодої людини прагнення глибоко оволодівати 
основами наук, вміння самостійно поповнювати свої 
знання, орієнтуватися в стрімкому потоці наукової і 
політичної інформації, набувати навичок громадської 
роботи. Настійною необхідністю є поліпшення трудо
вого виховання і професійної підготовки учнів та сту
дентів, органічне поєднання навчання з продуктив
ною працею. Всілякої підтримки заслуговує органі
зація студентських будівельних загонів, учнівських 
виробничих бригад, таборів праці та відпочинку, ін
ших трудових об’єднань.

Відповідальним дорученням партії комсомолові є 
робота з юними ленінцями. Слід виховувати у піоне
рів і жовтенят гарячу любов до Батьківщини, працьо
витість, повагу до старших, організувати цікаве, зміс
товне життя в кожній піонерській дружині, загоні.

Успішне виконання завдань, що стоять перед ком
сомольськими організаціями, передбачає дальше 
вдосконалення стилю і методів, підвищення рівня їх 
організаторської і політичної роботи, утвердження в 
діяльності кожного комітету комсомолу діловитості, 
творчості, непримиренності до недоліків.

Партійні організації республіки будуть і надалі 
сприяти розвиткові ініціативи і самодіяльності комсо
мольських організацій, дбати про підвищення їх авто
ритету і ролі в господарському і культурному будів
ництві, комуністичному вихованні підростаючого по
коління.

Центральний Комітет Компартії України висловлює 
тверду впевненість у тому, що комсомольці, юнаки і 
дівчата республіки своєю самовідданою працею при
множать вклад у здійснення історичних рішень XXV 
з’їзду КПРС. накресленої партією програми кому
ністичного будівництва.

Хай живе Всесоюзна Ленінська Комуністична Спіл
ка Молоді!

Хай живе Ленінська Комуністична Спілка Молоді 
УнпаТни — бойовий загін ВЛКСМ!

Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед, до перемоги 
комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

14 БЕРЕЗНЯ В КИЄВІ ВІДКРИВСЯ
XXIII З’ЇЗД КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ

Від заводських верстатів і з риштувань новобудов, 
з полів і ферм, з вугільних вибоїв та інститутських 
аудиторій прибули на XXIII з’їзд ЛКСМУ кращі 
представники більш як шестимільйонного загону ком
сомольців Радянської України, щоб підбити підсумки 
діяльності республіканської комсомольської органі
зації за минулі чотири роки і намітити плани на май
бутнє. Ці роки ознаменовані справді епохальними 
подіями. їх наповнили особливим, глибоким смислом 
історичні рішення XXV з’їзду КПРС, прийняття по
вої Конституції СРСР і 60-річчя Великого Жовтня.

Напередодні відкриття з’їзду його делегати при
йшли до пам’ятника В. І. Леніну, щоб віддати дани- 

’ ну гарячої любові і глибокої пошани засновникові 
Комуністичної пгргії і Радянської держави, заявити 
про одностайну рішимість продовжувати його велику 
справу. До підніжжя пам’ятника були поставлені 
корзини живих квітів. Квіти були покладені до мону
мента на честь Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. У парку Вічної Слави відбувся урочистий 
меморіал. Делегати з’їзду ЛКСМ України поклали 
до могили Невідомого солдата гірлянду слави.

...Атмосфера піднесення панує в святково прикра
шеному залі Палацу культури «Україна». Разом з де
легатами — ті, у кого юнь республіки приймає еста
фету славних справ: Еетсрапн партії і комсомолу, 
учасники рсЕОлюції громадянської і Великої Вітчиз
няної воєн, знатні трудівники, наставники молоді.

Десята година ранку. Перший секретар ЦК ЛКСМ 
України А. І. Корнієнко оголошує XXIII з’їзд Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді України відкри
тим.

Звучать Державні гімни СРСР і УРСР.
Одностайно обирається президія з’їзду. Під оплес

ки присутніх місця в президії займають товариші 
В. В. ІЦербицький. М. М. Борисенко, О. П. Богвин, 
О. Ф. Вагченко, Г. 1. Ващенко, П. Л. Погребняк,
І. 3. Соколов, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, В. В. 
Федорчук, І. О. Герасимов. В. Ф. Добрик, Б. В. Качу
ра, В. 10. Маланчук, Я. П. Погребняк. першпїі секре
тар ЦК ВЛКСМ Б. ЛІ. Пастухов, льотчик-космонавт 
СРСР, Герой Радянського Союзу В. А1 Жолобов, 
почесні гості, кращі представники комсомоли рес
публіки.

Вносяться прапор тричі орденоносної республікан
ської комсомольської організації, пам’ятні прапори 
ЦК Компартії України і ЦК ВЛКСМ.

З великим піднесенням делегати обирають почесну 
президію з’їзду в складі Політбюро ЦК КПРС на чо
лі з Генеральним секретарем ПК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

Обираються керівні органи з’їзду.
Затверджується такий порядок денний:
1. Звіт Центрального Комітету ЛКСМ України.
2. Звіт Ревізійної комісії ЛКСМ України.
3. Вибори:

а) Центрального Комітету ЛКСМ України.
б) Ревізійної комісії ЛКСМ України.

Слово надається члену Політбюро ЦК КПРС, пер
шому секретарю ЦК Компартії України товаришеві 
В. В. Щербицькому, тепло зустрінутому присутніми.

Від імені Центрального Комітету Компартії Украї
ни товариш В. В. Щербицькпй гаряче і сердечно по
здоровив усіх комсомольців, усіх юнаків і дівчат рес
публіки з відкриттям з’їзду, побажав їм плодотвор
ної роботи, нових творчих "звершень на благо люби
мої Батьківщини.
. — Ваш з’їзд зібрався у справді знаменний час, ■— 
говорить він. — Діє. живе, працює нова Конституція 
Країни Рал. В обстановці високого політичного і 
трудового піднесення наш народ відзначив славпе 
60-річчя Великого Жовтня. Успішно стартував третій 
рік десятої п’ятирічки. Дедалі ширшого розмаху на
буває соціалістичне змагання, якому дали новий ім
пульс рішення грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Неухильно зростає міжнародний авторитет 
нашої Батьківщини. її вплив па хід світових подій.

XXIII з’їзд ЛКСМУ проходить у рік 60-річчя Ле
нінською КОМСОМОЛУ. Глибоко символічно, що Вели
ким Жовтнем, який і ідкппв нову епоху в історії люд
ства, народжена й Спілка молодих ленінців. Партія 
безмежно вірить у творчі сили нашої чудової молоді, 
її передовою загону — комсомолу.

Шістдесятирічний шлях ВЛКСМ переконливо свід
чить про те. що головним джерелом, запорукою всіх 
успіхів комуністичної молодіжної організації е пар- 
-ійне керівництво, постійна увага, батьківське піклу
вання про молодь. Цим піклуванням пройнята вся 
діяльність нашої партії всіх її організацій.

У нас є всі підстави сказати, що за останні роки 
бойорптість республіканської комсомольської органі
зації. її вклад у розв’язання завдапь економічного і 
соціально-культурного будівництва помітно зросли.

Кожне покоління радянської молоді висунуло своїх 
кращих представників, чиїми ділами вона сьогодні 
пишається, па кого рівняється. І виховувати па їх 
прикладі кращі якості у молоді — бойове завдання 
сом сомольських організацій

Бути громадянином Країни Рад — значить брати 
активну участь у комуністичному будівництві, свято

(Закінчення на 2-й стор.).
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БОЙОВИЙ ЙВЙНГДРД МОЛОДІ, 
НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК ПАРТІЇ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

виконувати найперший конституційний обов’язок — 
самовіддано працювати на б.'іаю народу.

Проводячи виховну роботу серед молоді, комсо
мольські організації повинні виходити з того, що 
ставлення до праці є в нашому суспільстві найваж
ливішим показником ідейно-політичної і моральної 
зрілості людніш.

Активна участь у соціалістичному змаганні, масо
вий похід за найвищу продуктивність праці, еконо
мію та бережливість на кожному робочому місці, 
робота молодіжних колективів у провідних галузях 
промисловості — вугільній, чорній металургії, маши
нобудуванні, боротьба за’ високі врожаї зерна, зокре
ма кукурудзи, цукрових буряків, піднесення тварин
ництва, здійснення широкої програми» спеціалізації і 
концентрації сільськогосподарського виробництва, 
соціально-культурних заходів па селі — в усіх цих 
справах комсомольські організації покликані виявля
ти ініціативу, творчий пошук.

Виховувати гідних громадян Країни Рад — це зна
чить наполегливо утверджувати у свідомості молоді 
моральні цінності соціалістичного способу життя, ідеї 
радянського патріотизму, дружби народів СРСР, 
інтернаціоналістські переконання, готувати її до за
хисту завоювань соціалізму.

Для нашої молоді немає вищої честі, ніж бути гро* 
мадяпнком справді вільного соціалістичного суспіль
ства, вносити свій вклад у його зміцнення і розвиток, 
своїми руками, своїм інтелектом, своєю працею буду
вати комунізм.

Підвищувати ефективність комсомольської робо
ти — це значить уміло використовувати найдієвіші 
форми і методи виховання молоді, вдосконалювати 
стиль роботи кожного комітету комсомолу, кожного 
комсомольського працівника й активіста.

З'їзд комсомол}’ республіки — важлива політична 
подія. До того прикута увага не тільки юнаків і дів
ча г, а й усіх трудівників, ветеранів партії і комсомо
лу, всієї громадськості республіки. Ви прибули сюди 
з добрими напутніми побажаннями своїх товаришів, 
цікавими думками, які акумулюють сподівання і тур
боти всього комсомолу республіки.

Ми впевнені, що на вашому з’їзді відбудеться га
ряча, ділова, прпнцішоЕа розмова, пройнята турбо
тою про усунення недоліків, підвищення активності 
кожного комсомольця, бойовиюсті кожної комсо
мольської організації.

—- Ми твердо впевнені в тому,— говорить товариш 
В. В. Щсрбицькнн, — що комсомольці, юнаки і дів
чата Радянської України разом з усією молоддю на
шої країни, вірні безсмертним ленінським заповітам, 
наполегливо і натхненно боротимуться за втілення в 
життя історичних рішень XXV з’їзду КГІРС.

(Промова товариша В. В. Щербпцького була ви- 
слухака з великою увагою і неодноразово перерива
лася тривалими оплесками).

Із звітною доповіддю Центрального Комітету 
ЛКСМ України виступив перший секретар ЦК. 
ЛКСМУ А. І. Корнієнко.

Усі ми, говорить доповідач, з величезною увагою 
вислухали яскраву, глибоко змістовну промову члена 
Політ бюро ЦК КГІРС, Першого секретаря ЦК Ком
партії України товариша В. В. Щербпцького, з щирим 
хвилюванням сприйняли привітання Центрального 
Комітету Комуністичної партії України. В них дано 
високу оцінку ДІЯЛЬНОСТІ комсомолу республік!!, ви
значено конкретні завдання посилення організатор
ської і політичної роботи комсомольських організацій 
по виконанню рішень XXV з’їзду КГІРС і XXV з’їзду 
Компартії України, намічено окрилюючу перспективу 
дальшого підвищення ролі комсомольців і молоді а 
комуністичному' будівництві.

В ці урочисті хвилини всі наші думки, наші мрії І 
сподівання звернені до партії комуністів, створеної 
великим Леніним.

Як і весь радянський народ, комсомольці, юнаки І 
дівчата республіки гаряче, одностайно схвалюють і 
безроздільно підтримують внутрішню і зовнішню по
літику рідної Комуністичної партії, плодотворну ді- 

ялшіість її ленінського Центрального Комітеїу, Но- 
літиюро ЦК КІІРС на *чо.н j гідним продовжувачем 
великої лейшськсї справи, видатним діячем міжна
родного комуністичного і робітничого руху, IICUTOM- 
ним борцем за мир Генеральним секретарем ЦК 
КИРС, Головою Президії Верхогиоі Ради СРСР това
ришем Л. 1. Брежнєвим.

До свого XXIII з'їзду комсомол Україні; прийшов 
ще більш згуртованим, бойовим загоном ВЛКСМ, 
5 кий налічує о мі.н.іїоі із JUU тисяч юнаків і дівча і,— 
майже на 7U0 тисяч більше, ніж чотири роки тому. 
Здійсіифочи завдання поставлені Хл\ з’їздом КІІРС 
і XXV з’їздом Компартії України, XVII з’їздом 
ВЛКСМ і XXII з’їздом Л К.СА1У, ЦК, обкоми, міськ
коми, райкоми комсомолу в звітному періоді спря
мовували зусилля па підвищення боновії ГОСТІ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій, вдосконалення ідей.чо-лолітіїч- 
Н01 о. трудового і моральною виховання відростаю
чого покоління.

Доповідач підкреслює, що ключ до розв'язання зав
дання підвищення рівня і ефективності ВИХОВНОЇ ро
боти, як вказувалось на XXV з'їзді КІІРС, — в за
безпеченій комплексного підходу до постановки всієї 
справи комуністичного виховання.

Ідейне загартування юнаків і дівчат набуває все 
більшого значення в умовах, коли реакційні кола ім
періалізму намагаються використати розрядку міжна
родної напвужепесті для посилення ідеологічнії:-, ди
версії: проти соціалістичних країн. Слід гостріше 
реагувати на щонайменші прояви аполііпчіїосіі, но- 
сіі.іісватп ідейне класове загарі упанпя молоді, вихо
вувати в неї вміння активно відстоювати марксшг- 
сько-леиікські переконання, ікінважлщяшим завдан
ням комсомольських організацій є утвердження у під
ростаючого. покоління ідей радянською патріотизму 
і пролетарського інтернаціоналізму, гордості за 
Країну Рад, юювіїосгі в будь-яку хвилину стати на 
захист Батьківщини, завоювань Великого Живиш. 
Комсомольські органі, ації республіки особливу увагу 
приділяли вихованню молоді на славних, справді 
безсмертних ірадиціях нашої партії і народу, котрі, 
як указував В. І. Ленін, € маяком у справі виховання 
нових поколінь борців. У всесоюзному поході по міс
цях слави батьків взяло участь близько 7 мільйонів 
юних патріотів.

Дальшому вдосконаленню всієї організаторської та 
ідейпеполп іншої роботи з молоддю повинна сири»» Тії 
підготовка до 60 річчя Ленінської о комсомолу і 
60-річчя комсомолу республіки.

Важливим показником ідейної переконаності, мо
ральної зрілості, високої громадянськості юнацтва, 
відзначає доповідач, є ставлення до праці, змивна 
участь у розв'язанні соціально-економічних завдаиь, 
висунутих Комуністичною партією. Висока трудова 
активність юнаків і дівчат дістала яскравий вияв у 
патріотичному русі «П'ятирічці ефективності і якос
ті — ентузіазм і творчість молодих!», її розеткові 
сприяли трудові вахти на честь знаменних дат, зма
гання за право підписати Рапорт Ленінського комсо
молу XXV з’їзду КІІРС і до GO-річчя Великого 
Жовтня, бути сфотографованими біли прапора Пере
моги, у Кремлі, на крейсері «Аврора».

Піші комсомол республіки шефствує над 57 об’єк
тами десятої п’ятирічки.

»Молодь республіки бере участь у вирощуванні ви
соких урожаїв зерна, буряків та інших культур, 
здійсненні механізаторського всеобучу, реалізації 
розробленої партією програми спеціалізації і кон
центрації сільськогосподарського виробництва. Ваго
мий вклад вносять комсомольські організації в роз
питок громадського тваринництва. У цій галузі пра
цює більш як 200 тисяч юнаків і дівчат.

Багато уваги в доповіді було приділено роботі з 
учнівською і студентською молоддю, вихованню в 
неї високої відповідальності за результати навчання.

Комсомол республіки покликаний наполегливо 
викопувати відповідальне завдання, поставлене перед 
ним листопадовим (1977 р.) Пленумом ЦІ\ Компартії 
України, — включити всіх комсомольців, а потім і 
всю молодь у постійну дійову боротьбу за високу 

Культуру поведінки на в і і робініні їй, в грома: 
місцях, у побуті.

Більш як ііі.лора мільйона юнаків і дівчат респуб
ліки беруть учисіь у художній самодіяльності, 8,5 
мільйона займаються фізкультурою і спортом, багато 
>.то віддає свій вільний час технічній творчості, за
няттю мясгецівом, туризмом тощо. Комітети і.о».:.-о- 
м(,.ту зобов'язані активніше ви.тлпьги на організацію 
роботи з молоддю за місцем проживання, чіткіше 
координувати свої зусилля із заінтересованими орга
нізаціями, повніше використовувати наявні культ- 

- освітні заклади і спортивну базу, залучати всю мо
лодь, особливо сільську, до регулярних занять спор- 

' том.
У доповіді зверталася увага на необхідність прово

дити індивідуальні співбесіди з комсомольцями, звіти 
членів ВЛКСМ при виконання статутних вимог і ком- • 
сокольських доручень, краще використовувати для 
розвитку і ромадсько-поліч іічііої активності юнаків і 
дівчат можливості Лснінсі кого заліку, підвищувати 
роль комсомольських зборів. Вимагає серйозного по
ліпшення робота з несгіілковоіо молоддю.

Від ідеш делегатів XXIII з'їзду комсомолу Украї
ни, всіх юнаків і дівчат доповідач запевняє Цент
ральний Комітет Комуністичної партії Радянського 
Союзу, товариша Я. 1. Брежнєва, Цент радь«»їй Комі
тет Компартії України, ПК ВЯКСМ у тому, що мо- - 
лє-да гварді ї республіки буде вчитися і працювати 
по лснїнськії, ио-комуністичному, самовіддане бороти
ся за виконання історичних рішень XXV з'їзду КГІРС, 
віддасть усі свої сили і енергію боротьбі за велику 
ленінську справу — справу побудови комунізму.

І Іотім з’їзд заслухав звітну' доповідь Ревізійної ко
місії «ІКСДІ України, з якою виступив її голова 
М. С. Кулик.

Починається обговорення допевідей. Делегата ю- 
ворять про багатогранну, наполегливу роботу комсо
мольських організацій по втіленню в життя рішень 
XXV з’їзду КІІРС, активну участь комсомольці;, і 

_ молоді в господарському і культурному будівництві. 
Промовці діляться досвідом організаторської і вихов
ної роботи, говорять про шляхи підвищення її ефек
тивності.

В обговоренні доповідей взяли участь перший сек
ретар Київського міськкому комсомол'. Б. В. Солда- 
їсико, перший секретар Донецького обкому комсомо
лу Є. П. Кривенко, сталевар Дніпровського металур
гійного заводу імені Дзержннського Є. і'. Бурхай, Я 
перший секретар Харківського обкому комсомолу І 
С. Н. Касюїін, перший секретар Дніпропетровського 1 
обкому комсомолу Д. О. Охромін, комбайнер колгоспу 1 
«Дніпро» Кобеляцького району Полтавської області 1 
М. 1. Сіртштан, секретар комітету комсомолу Ми ко- І 
.київського суднобудівного заводу' імені 61 комунара 
В. Г. Роїцупкін, робітник очисного вибою шахтоуправ- І 
ління імені Леніна виробничого об’єднанії»! «Вороши- 
ловградву гілля» Ю. АГ Волков, перший секретар За
порізького обкому комсомолу М. Й. Іванченко, бри
гадир комсомольсько-молодіжної бригади моигажіш- 
ьів управління «Південенергомоптаж» иа будівництві 
Говенської атомної електростанції В. І. Машатанов, 
старший ліонервожатий Жидівської восьмирічної 
школи 11 окосели цького району Чернівецької області 
А. В. „Собхо, студентка Київського інституту фізичної 
культури, заслужений майстер спорту СРСР, абсо
лютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 
І. І. Дерюгіиа, перший секретар Львівського обкому 
комсомолу В. М. Жива.

У залі лунає дзвінкий заклик гііонсрськнх сурм: 
з’їзд комсомолу прийшли вітані юні ленінці столиці 
республіки. Від імені своїх ровесників вони дають 
слово відмінно вчитися, братц активну участь у 
суспільно корисній праці, завжди і в усьому бути 
гідними слави старших поколінь і з честю нести 
прийняту у них комуністичну естафету. Під оплески 
присутніх діти вручають членам президії букети 
квітів.

З’їзд заслухав і затвердив доповідь Мандатної ко
місії, з якою виступив її голова М. П. Бєлоблоцькнй.

З’їзд продовжує роботу. (РАТАУ).

НА ЧЕСТЬ
З’ЇЗДУ

Почин КОМСОМОЛ ЬСЬКО-МОЛО ■ 
діжіїої бригади № 3 секції 
«Музтовари» — «План товаро
обігу першого -квартал^' — до 
відкриті XXI11 з’їзду комсо
молу України!» — підтримали 
багато колективів універсаль
ного торговельного об’єднан
ня «Кіровоград». І ось на мі
тингу, присвяченому відкрит
тю^ форуму комсомольців рес
публіки, дівчата говорили, що 
з честю додержали слова. 
Віко десять молодіжних 
бригад виконали завдання 
першого кварталу цього року. 
Одна з них — бригада комп
лексу «Шерстяні товари», яку 
очолює Любов Кравчук, — 
реалізувала понад план това
рів на 57 тисяч карбованців.

На фото: праворуч — мітинг комсомоль
ців універсального торговельного об’єднання 
«Кіровоград», присвячений відкриттю XXIII 
з’їзду ЛКСМ України; вгорі — Інструктор 
Лсіііііс .кого райкому комсомолу Євген ДЕМУ- 
Р.\ вручає грамоту бригадирові комсомоль
сько-молодіжної бригади секції «Парфюме
рія» Лілії ВІЛКІШП.

Переможців змагання иа 
честь XXIII з'їзду ЛКСМ Ук
раїни бюро Ленінського рай
кому комсомолу міста Кірово
града нагородило почесними 
грамотами, а адміністрація 
торговельного об’єднання від
значила грошовими преміями.

Фото В КОВПАКА.
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КОМЕНТУЄ ЮРИСТ
У своїм листах наші читачі часто цікавляться право* 

сими питаннями, що стосуються молоді. Сьогодні на 
запитання відповідає старший помічник прокурора 
області в справах неповнолітніх старший радник 
юстиції А. Я. САЄНКО.

_ >

Відбувся пленум Онуф- 
ріївського райкому комсо
молу, на якому розглянуто 
питання «Про роботу пер
винних комсомольських 
організацій району по 
професійно-технічній під
готовці, вихованню та за
кріпленню молоді в сіль
ськогосподарському ви
робництві у світлі рішень 
XXV з’їзду КПРС і XXV 
з'їзду Компартії України». 
З доповіддю виступив пер
ший секретар райкому 
комсомолу Іван Матюха.

У районі, відзначив до
повідач, прищеплюють 
молоді любов до хлібо
робських професій. Після 
школи юнаки і дівчата 
йдуть на зміну батькам, 
сідають за кермо трактора 
чи оволодівають доїльним 
агрегатом. Особливо доб
ре дбають про це в кол
госпах 
КПРС, 
Комінтерну та інших.

Але поряд з успіхами у нас 
іще багато недоліків, комсо
мольські організації мало ви
являють ініціативи, творчості 
а закріпленні випускників 
шкіл, ПТУ на селі. Павлиську 
середню школу, наприклад, за 
два роки закінчило 114 ви
пускників. Та лише сім чоло
вік із них пішли працювати в 
сільське господарство. Проф
орієнтаційну роботу в цін де
сятирічці поставлено добре. 
Тут улаштовують зустрічі з 
ветеранами праці, переможця- 
мж соціалістичного змагання. 
Але заходи здійснюють часто 
лише заради виконання плану 
виховної роботи.

Хвилює й те, що в сіль
ське господарство йде де
далі менше молоді. Поза
торік, наприклад, у 
госпне виробництво при
йшов 41 випускник, 1977 
року — лише 24. Чому 
так? На місцях, куди при
ходить молодь, не вивча
ють її духовних потреб, не 
створюють конкретних 
умов для праці та відпо
чинку.

Чи може триматися мо
лодь, скажімо, з селах 
Мар івці, Зибковому, Ус- 
пенці, коли там 
працюють погано, 
і дівчатам після 
ніде відпочивати, 
дити своє дозвілля? В цих 
та інших селах культосвіт
ні заклади погано забез
печені художніми керів
никами, інструкторами по 
спорту.

А що говорять самі ва
тажки комсомолі?? Н. Про
ценко з колгоспу «Друж
ба» розповіла на пленумі 
про проблеми, які 
люють молодь села.
рок 
їхня 
лий, 
ний 
можна сказати про куль
турний відпочинок, дозвіл
ля юнаків і дівчат, коли 
вони вже понад два місяці 
не дивляться кінофільмів? 

Тракторист колгоспу імені 
Комінтерну М. Бицюк рото
ві», як партійна і комсомоль
ська організації господарства 
розв’язують проблеми куль
турно-масової, спортгвно-о :до- 
роячої роботи и колективі. 
Колгосп вчасно відпускає кош
ти на культурно-масову робо
ту. Та й сама молодь не че
ка- па готовеньке. Власними 
силами організовує «вогники», 
вечорн-зустрічі. Нещодавно. 
комсомольці котгослу разом зі 
старшокласниками середньої 
школи провели цікавий вечір; 
«•Хвала рукам, що пахнуть 
хлібом !>

У роботі пленуму взяв 
участь і виступив на ньому 
Другий секретар райкому 
Компартії України О. Г. 
К.оаацов, узяв участь у 
роботі пленуму член об
кому комсомолу, перший 
секретар Олександрій
ського райкому комсомо
лу М. Швиданенко.

клуби 
юнакам 
роботи 
прово-

хаи- 
Со- 

комсомольців налічує 
організація. Це чима- 
боєздатний молодіж- 
колектиа. Але що

М. ЛИТВИНЕНКО.

У КІРОВОГРАДІ ПРОХОДИТЬ ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД-КОН- 
КУРС ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХ
НІЧНИХ УЧИЛИЩ ОБЛАСТІ. БЛИЗЬКО 5 ТИСЯЧ ЧОЛОВІК 
БЕРУТЬ У НЬОМУ і ЧАСТЬ.

НА ФОТО: ЕГОРІ — УЧАСНИКИ ТЕАТРУ ЧІІТЦЯ-ДЕКЛА* 
МАТОРА ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 5 м. СВІТЛОВОДСЬКА 
(КЕРІВНИК ЛЮДМИЛА ТИХОНЕНКО) ВИКОНУЮТЬ ФРАГ- 
МЕ1-ІТ ІЗ ПОЕМИ О. ТВАРДОВСЬКОГО «ВАСИЛЬ ТЬОРКПІ»; 
ЗЛІВА — ГРАЄ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР ЗНАМ'ЯНСЬКОГО ТЕХ
НІЧНОГО УЧИЛИЩА Де 2 (КЕРІВНИК СЕРПИ ІГНАІЬЄВ): 
СПРАЕА — ВІРШ ЧИТАЄ ІРИНА КОНСТАНТИНОВСЬКА З 
ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № 4 м. КІРОВОГРАДА.

Фото В. КОВПАКА.

Запитання: Чи є якісь 
зміни у визначенні міри 
покарання неповнолітніх, 
котрі звинувачуються в 
злочині?

відповідь: 3 " І квітня 
1977 рок«/ набрав читості 
Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про зміни і до
повнення карного законо
давства, зокрема про ди
ференційований підхід до 
визначення міри покаран
ня осіб.

Якщо неповнолітнього 
засуджено на строк до 
З років уперше, то, врахо
вуючи характер, ступінь 
злочину та можливість 
перевиховання звинуваче
ного без ізоляції від гро
мадськості, виконання ви
року може бути відкладе
но на строк від 6 
до 2 років. При 
суд зобов’язаний 
сити засудженого 
ватись на роботу 
вчитись, відшкодувати , ..............„
збитки^ Контроль за його . копійок і побив його, 
поведінкою покладається 
на органи внутрішніх 
справ, комісії в справах 
неповнолітніх.

Якщо підліток зареко
мендує себе з кращого 
боку і сумлінно виконува
тиме дані зобов'язання, 
то суд має празо, розгля
нувши матеріали органів 
міліції і комісії в справах 
неповнолітніх, звільнити 
підлітка від покарання.

Якщо ж. назпаки, засуд
жений ігнорує покладені 
на нього обов’язки, то 
суд повинен скасувати 
своє рішення про відкла
дення покарання, і непов-

коло

несуть 
неповно-

нолітнього направляють 
для відбуття покарання у 
вихозно-трудових 
ніях.

Запитання: Чи 
відповідальність
пітні, які під погрозою по
биття забирають у дітей 
гроші?

Відповідь: У даному ра
зі це відкрите викрадення 
чужого майна в поєднанні 
з насильством. Відповідно 
до ст. 141 ч. II Карного 
кодексу УРСР неповноліт
нього карають позбавлен
ням волі на строк до 6 ро
ків.

Відповідно до ст. 10 
Карного кодексу УРСР, 
до відповідальності при
тягають осіб з 14-річного 
віку.

Наприклад, 17-річного 
слюсаря заводу «Червона

місяців
Цьому

приму- зірка» 8. Поліщука засу- 
влашту-; дили до 3 років і 6 міся
чи піти ці3 позбавлення волі зате, 

що відібрав у підлітка 25

Запитання: Яких заходів 
вживають до юнаків і дів
чат, що ніде не працюють 
і не вчаться?

Відповідь: За рішенням 
міської чи районної комі
сії в справах неповноліт
ніх таких юнаків 
беруть на облік, 
ють направлення 
ту чи назчання. 
вони ухиляються 
цезлаштування чи навчан
ня, то за рішенням комісії 
їх направляють у спеці
альні профтехучилища на 
строк до 3 років для 
перевиховання, навчання і 
набуття спеціальності.

і дізиаг 
ЇМ в>'ДЗ- 
на рооз- 
Якщо jh 
від нра-

о до Олімп»?

Багатьох із цих
кіпоапгпппгкіпіх- ґ

БАГАЖ • СПОРТ

ДЛЯ ЗБІРНОЇ
З КІРОВОГРАДА

17 АГАТЬОХ із цих юнаків ми 
кіровоградських борцівських 

травні минулого року, коли тут 
першість країни з боротьби самбо серед 
сільських атлетів. Минув рік — хлопці 
змужніли, підвищились їхні технічна озброє
ність, тактичне мислення.

Цього разу виборювати 
піших сільських самбістів 
град прибуло 11 команд 
п’ятдесяти 16— І / річних 
ської Федерації, Білорусії, Грузії, Молда
вії, Казахстану, Азербайджану, Туркменії 
та інших союзних республік. Збірна України 
була представлена в трохи ослабленому 
складі. В цей час у Сімферополі проходи': 
чемпіонат республіки з боротьби дзю-до, і 
частина самбістів поїхала туди захищати 
спортивну честь своїх областей. Отже, зз 
збірну республіки в Кіровограді не змогли 
виступити досить сильні самбісти Одеської, 
Кримської і ряду інших областей. Основне 
навантаження спортивної боротьби випало 
па кіровоградців — вихованців тренері 
С. Б. Покріїшкіна, які складали кістяк збір
ної.

Та паші хлопці з честю витримали важке ви
пробування. Десятикласник п’ятої піко -н Костян
тин Дворічнії.кий у перших двох колах .1 явною 
перевагою достроково переміг Ольшира Тюлькі- 
баєва з Каїахстану і за і хвилину 20 секунд чис
тим кидком — Сергія Краспослобуці.кою з Росій
ської Федерації. В третьому кслі він програв 
Ахмету Оздоеву (РРФСР). але пе ро губився, на 
високому рівні пропів решту попередніх поєдин
ків та півфінальну зустріч. Сталося так. що 
у фіналі йому довелося знову схрестити зброю з 
Оздоєвим. Потрібно було мобілізувати всю 
силу й волю, щоб позбавити суперника 
шансів па найвищу нагороду. І коли пролунав 
фінальний свисток, суддя на килимі підняв русу 
Костянтина, сповіщаючи, золотим

бачили из 
килимах у 
проходила

звання найсиль- 
країни в Кірово-
— близько ста 
юнаків з Poctfi-

грязером серед борці» першої напівсередньої »»- 
ювої категорії.

Близьким до поаторенчя успіху свою то
вариша по команді був кіровоградський 
легковаговик Віктор 1 Ісреверзєв. У півфі
налі він завдав поразки Андрію Пльонкіиу 
з казахською «Кайрата*, але у фіналі по
ступився самбістові з Російської Федерації 
Андрію Горбачову. У підсумку — срібна 
медаль.

Команда України посіла друге місце після 
борців Російської Федерації. Це значний 
крок уперед порівняно з минулим роком 
(тоді вона була третьою, пропустивши посе
ред себе збірні колектьви РРФСР та Біло
русії). Ніші на третьому місці — білоруські 
спортсмени.

Вирішальний вклад в успіх української 
команди висе ні кіровоградські самбісти. 
Досить сказати, що з дев'яти медалей, за
войованих українськими юнаками, шить 
вибороли паші земляки. Крім Двірницькою 
і Перезерзєва, срібними та бронзовими ме
далістами стали Володимир Баранов, Юрій 
Леденьо.'і, Юрій Давиденко та Ігор Поїюв. 
Здобути друге місце в країні для сільських 
самбістів республіки кіровоградцям допо
могли борець з Нікополя Олександр Оло- 
вянишников (срібна медаль). Олександр 
Чапек з Донецька (бронзова медаль) і сам
біст з Миколаївської області Олександр 
Глетчеііко (бронзова медаль).

Стабільність і високу майстерність продемоп- 
стрував представник І’РФСІ* Хам.зат Кодзогв, 
який торік був переможцем серед борців найлег
шої ваги. 1 інші, виступаючи и;> напівлегковаго- 
вик. він підтвердив репутацію найсіїльнішого. Д » 
речі, Кодиієв — єдиний самбіст, який удруге під

ряд стає переможцем юпаиьк.іх Всесоюзних зма
гань сільських спортсменів. Інші минулорічні

чемпіони або не виступали нині, або здали пози
ції. Так сталося, наприклад, з білорусом Ігорем 
Маллс, що тепер був лише шостим, і ііого одно
клубником Олегом Тихаиськпм, що задовольнився 
бронзовою медаллю.

Крім уже названих самбістів, переможця
ми Всесоюзних юнацьких змагань стали 
представники РРФСР Ільдус Габдулхаков, 
Андрій Родіонов, Ігор Цо.іоев, Нурим Цу; 
роев, борці з Білорусії Олександр Журав- 
ський та Сергій Жмачииський, грузинські! 
самбісти Гога Джеладзе і Віссаріои Шаш- 
машвілі.

Найснльніші борці стали кандидатами до 
збірної команди країни серед атлетів сіль
ських спортивних товариств. До неї віслюче» 
но всіх призерів кіровоградців. Койанда 
тренується з Кіровограді під керівництвом: 
майстра спорту В. Б. Покріїшкіна. А на паї 
чатку квітня виїде в Кишинів, де візьмі 
участь у розиграші першості країни сере< 
юнаків І961 —1962 років народження.

М. КАЛЯГІН.
II а ф О 'о: прийом проводить золотий призеф 

першості кіровоградець Костянтин Д ВОНИ її Ц4*і 
КІ1Я (справа).

Фою В. Ч2Р2ДЛИ <£!ІКА.

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА. 
Два дні в Олександрії три
вали змагяипя з класичноїоо- 
ротьбп, результати яких уві
ходять до заліку обласної

Обидва голи у порота госпо
дарів майданчика забип Сер
гій Глизенко. В поєдинку з 
місцевою «Добруджою» було 
зафіксовано бойову нічию — 
1:1. Автор гола — захисник 
«Зірки» Володимир Хропоз.

Учора «Зірка» повернулася 
в Кіровоград.

їв. твердоступ. ;

ліги класу «А». Передостан
ній стан підютозки до ссзо- 
пу-73, пк ми вже повідомляли, 
кіровоградська «Зірка» прово
дила в місті ТолбухінІ (НРБ). 
Наші земляки провели два 
спарішг-матчі з колективами, 
що пііступають у першості 
Болгарії. Зустріч І-. командою 
«Г-алчик» закінчилася пере
могою кіровоградців — 2:0.

важкоатлетичіюму помості не 
мали собі ріпних представни
ки колективу виробничого 
об’єднання «Діііпроеііергобуд- 
індустрія» міста Світловод- 
ська.
ПРОБА СИЛ ТРИВАЄ

Менше МІСЯЦЯ лишилося до 
_____ , ....... :___ , і з 
футболу серед клубі» другої

спартакіади-78 товариства 
«Трудові резерви» серед ко
лективі» фізкультури техніч
них навчальних закладі». У 
командному заліку перегноїли 
борц< Кіроиоі раде:, кого 
її і «і пог о училища Л І.

ГИРЬОВИЙ СПОРТ.
шість обласної ради^ товари- _____ _____
стен «Авангард» відбулася » початку чемпіонату країни 
манежі стадіону «Зірка». На ґ '

тех-

Пер-
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дозволу 
ось він 

вітрам 
про- 
УСУ- 
По-

СРІБЛЯСТИЙ ТУ-104 
•••V вже мав іти на по
садку в Одеському аеро
порту. Раптом виявилося, 
що шасі не випускається. 
Екіпаж швидко знайшов 
причину: е механізмі роз- 
пору зрізано болт, що 
з'єднував гідроциліндр з 
кронштейном. Зруйнував
ся болт, а відмовила вся 
система випуску і приби
рання шасі літака, в яко
му було понад., сто паса
жирів. Серед них — 25 ді
тей.

Капотування машини 
означало її тривалий капі
тальний ремонт. Про інші 
варіанти посадки бортме
ханік Борис Антонович 
Романченко думати не хо
тів. Попросив 
командира — і 
уже у відкритій
тісній гондолі, в якій 
вів майже годину, 
ваючи несправність, 
просив стравити 
тиск у гідроци
ліндрі до нуля і 
почав ривками 
тягнути його. 
Отвори збіглися. 
Просунута в них 
викрутка міцно 
з'єднала циліндр 
з кронштейном.

І аж тоді борт
механік зітхнув 
переможно.

За врятування 
життя пасажирам 
і літака ТУ-104, 
який робив вечірній рейс 
за маршрутом Москва — 
Одеса, та виявлені при 
цьому мужність і героїзм 
бортмеханіка Б. А. Роман- 
ченка нагородили орде
ном Червоної Зірки. «Под
виг, здійснений Вами, є 
яскравим прикладом ви
сокої відповідальності при 
виконанні службового обо
в’язку», — писав у своєму 
листі до героя міністр ци
вільної авіації країни Б. П. 
Бугайов.

Про Б. А. 
розповідали 
газети, 
тальний 
крила», 
«Крила 
«Володарі 
трас».

Відомий 
дагог А.

І вказував,
І виховати мужню 
І не поставивши

умови, коли б вона могла 
І виявити /лужність. Іншими 
І словами, Антон Семено

вич хотів сказати, що до 
І подвигу готовий по-справ

жньому той, у кого сміли
вість органічно поєднана з 

І високою дисципліною, яка 
грунтується на свідомості 
і почутті обов’язку, на

■ безмежній любові до рід- 
I ного народу, Батьківщини...

В ’К £
Червоні слідопити се- 

I редньої школи № 27 
І м. Кіровограда зацікави- 
I лись біографією 
1 яка в мирних
■ здійснила подвиг.
■ написали героєві 
1 нетерпінням стали чекати

відповіді, І ось вона при- 
I йшла. Приємною нєсподі- 
I ванкою для них було те, 
І що Борис
■ колишній 
І а значить,

І І тоді ще 
І подвиг дізналис- 

слідопити.
...Борисові Романченку 

І було тринадцять літ, коли 
І кований чобіт фашиста
■ ступив на радянську зем- 
I лю і коли треба було ду- 
I мати не про себе, а про

тих, хто житиме потім. І 
Кмітливому від природи 
хлопцеві судилося стати ' 
членом однієї з підпіль
них груп, яка пізніше, в 
лютому 1943-го, ввійшла 
до складу створеної в об
ласному центрі підпільно- 
диверсійної організації 
імені Ворошилова.

У великій пригоді ко
мандуванню стали зведен
ня про розташування вій
ськових частин та бойової 
техніки ворога, зібрані 
тринадцятирічним кірово- 
градцем. Рік сорок третій 
назавжди лишиться в 
пам’яті Бориса Антонови
ча. За доносом зрадника 
було арештовано і роз
стріляно його батьків, які 
за завданням партійних 
органів зосталися працю
вати на окупованій тери
торії Кіровоградщини. І 
тоді в серці хлопця ще 
дужче запалала ненавистьНА УРОКМУЖНОСТІ

ПІДКОРЕННЯ
ВИСОТИ

Романчєнка 
центральні 

знято докумен- 
фільм «Срібні 

написано в книгах 
республіки» та 

повітряних
*

радянський пе- 
С. Макаренко 
що не можна 

людину, 
її в такі

людини, 
умовах 

ГРонери 
листа, з

Антонович — 
кіровоградець. 
і їхній ------
про один його

до фашистів. А зведення Я 
його стали практичним вті- І 
ленням вдало проведених І 
диверсій, участь у яких І 
брав і піонер Боря Роман- І 
ченко. Справді, хіба це І 
не подвиг — кожного дня І 
зустрічатися віч-на-віч з І 
ворогом, що стратив бать- | 
ків, удавати з себе безтур- І 
ботного хлопчиська, коли І 
так хотілося вихопити ав- І 
томат у фашиста і стріля- І 
ти, стріляти?.. і

Учні школи листуються І 
з Борисом Антоновичем, 
котрий уже понад трид
цять років працює в Оде
ському авіапідприємстві. 
Вони розповідають йому 
про свої успіхи в навчан
ні, про плани на майбут
нє, запрошують його до 
себе в гості. Це листуван
ня — важливий позитив
ний фактор у патріотично
му вихованні підростаючо
го покоління. В уяві кож- з 
ного піонера постає муж- | 
ня, вольова 
жен прагне 
на неї.

В одному 
кіровоградських школярів 
наш земляк пише: «Пам'я
тайте, діти, що в житті 
завжди є місце для.подви
гу. Будьте завжди там. де 
важко, будьте сильними і 
гідними нашої великої 
Батьківщини». Ця настано
ва — як дороговказ У 
житті кожного учня. І на 
уроках мужності учні ще 
раз прилучаються до под
вигу, звершеного двічі, 
ще більш переконуються 
в тому, що героїчний вчи
нок — то не постійна дум
ка про можливість його 
здійснення, не роздум, а 
просто дія, миттєвий по
рух у критичну хвилину, 
коли забуваєш про своє 
«я», так, як зробив це 
кілька років тому кому
ніст Борис Антонович Ро- 
манченко, наш земляк, 
людина завидної долі.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

людина, і но- 
бути схожим

з листів до

?) Наша адрееа і теле^оі
316050. ГСП Кіровоград 50, в_ул. Луначарською, .16. 
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.

БК 23048.

ПРО ЩО ПИСАТИ МОЛОДИМ?
ОГЛЯД ТВОРІВ ПОЧАТКІВЦІВ

ДЛЯ сьогоднішнього огляду ми 
відібрали твори початіфочпх 

авторів, які прислали до редакції 
«Молодого комунара» свої поезії, 
сповідання тощо. Ці автори роб
лять перші спроби в літературній 
творчості, тож було б неправомірно 
вимагати від них високої художньої 
майстерності. З часом вона прийде 
до тих, у кого є здібності і хто на
полегливо працюватиме над крас
ним словом.

Хотілося б поставити перед цими 
авторами таке запитання: «Про що 
ви пишете?» Звичайно, теми в пев
ній мірі підказує і вік автора. Та 
ще час, у який він живе. Що ж під
казали вік і час Надії Л.? Народи
лась вона в Новоархангсльському 
районі. Закінчила 10 класів, нині 
навчається в технікумі. В листі пи
ше: «Дуже хвилююсь, посилаючи 
вам вірші. Адже ваша відповідь мо
же вирішити моє майбутнє». Як ба
чимо, у Надії серйозний намір: ста
ти літератором. Про що ж її твор
чість? Ось назви кількох віршів: 
«Сижу я, думаю, мечтаю», «О пер
вой любви». «Посвящаю Д, А.», 
-Посвящаю Т. ІО.», «Посвящаю 
Б. 3. А.». «Ты в белом платье, слов
но лебедь» і т. д. Безумовно, про 
любов писати ніхто не забороняє. 
Але не глибоке почуття вимагає 
цнотливості і не терпить багато
слів’я. Надія ж впливає на папір 
усі свої цілоиічпі розмови з подру
гами по гуртожитку. Одна з подруг 
виїхала, і Надія, сумуючи за нею, 
признається (подаємо за оригіна
лом):

О милая моя Зинушка
Как трудно порою без тебя 
Ведь ты одна нашла то утншенье 
С котором перестала ты страдать 
Ты начинала длинный свой рассказ 
О всех своих любовных приключеньях.

У такій манері, в такому стилі на
писано всі вірші Надії. Теми, як ри
би: є верховодки і є глибоководні. 
Так ось Надія бере те, що лежить 
на поверхні, і, не осмислюючи, пере
ливає його на папір.

Невже її, нашу молоду сучасни
цю, ні разу, коли вона бралася за 
перо, не схвилювала тема патріо
тизму? Невже їй ніколи не хотілось 
написати про Корчагіна, Кошового, 
комсомольців БАМу, ударників пра
ці свого села, району? Звісно, для 
цього треба дещо знати з історії, 
мати своє ставлення до фактів, по
дій, людей. Тут «любовными при
ключеньями» не обійдешся.

Принагідно ми звертаємось до на
ших молодих авторів: у рік 60-річ- 
чя ВЛКСМ більше пишіть нам тво
рів, пов’язаних з комсомолом, ного 
історією і сьогоденням, з його рат
ною і трудовою біографією. Та ми 
хочемо застерегти деяких молодих 
поетів, що такими темами не можна 
легковажити. Скажімо, кіровогра
дець А. Щуров прислав до редакції 
аж два вірші під однаковою назвою 
«Комсомол». У першому він пише: 
«Комсомол — ты могуч», а в дру
гому уточнює: «Комсомол — партии 
сын».

Цей автор чомусь вважає, що 
вірші громадянського звучання 
можна писати загальними, декла
ративними фразами. А ось вірші 

"«Зима» і, особливо, «Автоспорт» 
насичені емоційними, образними 
рядками. В них є експресія, худож
ні деталі. Ці вірші пройшли через 
душу автора — і в цьому весь сек
рет... -

О. Маховська із Світловодська 
запррпонувала нам своєрідну ново
річну фантазію, скомпоновану за 
матеріалами святкового номера 
«Молодого комунара». Друкувати 
її вже пізно, але матеріал засвід
чує, що молода авторка спостереж
лива, непогано володіє словом, гу
мором і трохи гірше — мовою. Ми 
були б раді одержати від неї нари
си чи оповідання на злободенну 
тему.

У С. Тарана, дев’ятикласника Ми
хайлівської середньої школи Олек- 
сандрівського району, є відчуття 
ритму (вірш «Зима»), Він шукає

епітетів, деталей, які б запам’ято» 
вувались, але стилістичні иевправ-. 
пості зменшують вагомість звучан
ня його віршів. Так,' в одній строфі 
він двічі. повторює слово «вновь» 
(без будь-якої потреби), римуєте 
«дрова — зима» і т. д. Схематизм, 
порушення розміру допустили у 
своїх віршах Т. Шаповалова з Нов? 
городківського району, Кіровоград- 
ці Л. ’Авансика, В. Лисенко, С. Ри- 
бииюк,' Л. Єганіна, В. Суслов з 
Олександрії, А. Петренко із Зна
м’янки, Є. Оревнч з Новоархангель- 
ського району, Л. Максюта із Свп> 
ловодського району та інші.

І, нарешті, два автори з Новоук* 
раїнського району. Л. Кравчеикр 
написала зарисовку «Моя перша 
вчителька», в якій вдало підмітилд 
деякі деталі із шкільного життя, 
і хоч написана зарисовка наївно, 
все ж ми порадили б Ларисі про>- 
довжувати літературні спроби, при
діляючи більше уваги психологічно* 
му вмотивуванню вчинків героїв, 
мові своїх творів.

І, як відповідь на поставлене на- 
ми на початку огляду запитання 
«Про що писати молодим?», хотіло* 
ся б навести кілька рядків з вірша 
людини старшого покоління, інвалі
да Великої Вітчизняної війни Оле
ни Іванівні] 'Петренко. Свій вірш 
вона назвала «Бережи хліб». У ньо
му теж є літературні огріхи, але 
рядки приваблюють щирістю, теп
лом, правдивістю:

Я малою любила той день. 
Коли мати діжу учиняла. 
Пахло тістом і пахло теплом, 
А я свіжого хліба чекала.

Авторка пише про «зашкарублі« 
зморені руки» людей, що вирощу
ють хліб, про фронтові будні, де 
бойовим побратимам доводилось ін
коли ділитися скоринкою хліба, про 
достаток сьогоднішніх днів і закли
кає молоде покоління цінувати все 
це, берегти хліб. Як тут багато тсм^- 
для наших авторів! Тем актуальних 
і визначальних у їхній творчості.

Л. НАРОДОВЦЯ.
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18 БЕРЕЗНЯ
ЛЕРІ1М ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— «Виставка Буратіно». 9.25— 
«Для вас, батьки!» 9.55 — 
«Ранкова пошта». 10.25 — 
«Більше хороших товарів». 
10.55 — М. Островський. «Сто
рінки творчості». 11.45 — На
родні мелодії. 12.00 —«По му- 

Ізеях і виставочних залах». 
12.30 — «Здоров’я». 13.15 — 
Фільм-копцсрт «Шлях артис
та». 14.00 — Хокси: «Спартак» 
(Москва) — «Крила Рад». В 
перерві — тираж «Спортлото». 
16.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 16.45 — Фільм для 
дітей. «Мій тато — капітан». 
18.00 — Новини. 18.15 —
Мультфільм «Зіпсований день 
народження». 18.30 — «Оче
видне — неймовірне». 19.30 — 
«Мовою танцю». 20.20 — Те- 
левистава «Шлюб мимоволі». 
21.00 — «Час». 21.30 — Кон
цепт Із творів М. Блантсра.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
«Школа передового досвіду». 
10.30 — Концерт дитячої само
діяльності. 11.00 — Новини. 
11.15—«Доброго вам здоров’я». 
11.45 — «Наодинці з книгою». 
А. Ліакаренко. «Педагогічна 
поема». 12.15 — «Суботній ре
портаж». 12.45 — Для дітей. 
«Сонячне коло». 13.15 —
«Комсомольська традиція». 
14 30 — «Пісні юності»; Ви
пуск 10. 15.00 — «Закон і ми». 
15.30—«У світі музики». В. Ки- 
рейко. Симфонія № 5. 16.00 — 
«Екран молодих». «Погляд у 
майбутнє». 17.00 — «Палітра». 
Виставка творів К. Костанді. 
17.30 — Виступає ансамбль на
родного танцю Молдавії 
«Жок». 18.20 — «До 30-річчя 
підписання Договору про 
дружбу, співробітництво і 
взаємодопомогу між СРСР 
і Народною Республікою 
Болгарією. Виступ Гене
рального консула НРБ у Києві 
Н. Мішкова. 18.30 — Вісті. 
19.00 — Спортивна програма. 
20.45 — «На добраніч, діти:» 
21.00 — «Час». 21.30 — В. Бас
нер. «Три мушкетери». Балет
на вистава. В перерпі — но
вини

дітсіі. 8.55 — Концерт ансамб
лю «Кантелс». 9.30 — «Бу
дильник». 10.90 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 — «В 
гостях у казки». Фільм «Три 
золоті волосинки Діда Всеві- 
да». 12.30 — «Сільська годи
на». 13.30—«Музичний кіоск». 
11.00 — Г. Ібсен. «Гедда Габ-
лер». Фільм-внстава, 16.25 — 
«Міжнародна панорама». 17.0£*
— «Сьогодні — День праців
ників житлово-комунального 
господарства і побутового об
слуговування населення». 17.15
— «За вашими листами». Му
зична програма. 1Я.00 — Но
вини. 18.15 — Мультфільм
«Заєць. Скрип і Скрипка»'. 
18.35 — «Клуб кіноподоро-
жей». 19.35—Фільм «Джентль- 
мені! удачі». 21.00 — «Час».
21.30 — «Фестивалі, конкурси, 
концерти». 22.35 — На четвер
тій зимовій Спартакіаді паро; 
дів СРСР. (Свсрдловськ). По 
закінченні — нопніїи.
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19 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика для

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Тслешкола механізатора»'.
10.30 — «З піснею в серці».
11.00 — Новини. 11.15 — «Сіль
ські обрії». 11.45 — Для
школярів. «Пригоди. паукги 
техніка». 12.35 — «Народні та-“ 
лаптн». (К-д па Республікан
ське телебачення). 13.05 — 
«Сьогодні — День працівників 
житлово-комунального госпо
дарства і побутового обслуго
вування населення». 13.20 <£- 
Для дітей. «Знай, люби, бе
режи». 13.50 — «Слава сол
датська». 14.50 — Концерт за
служеного Закарпатського на
родного хору. 15.50 — «Горіхо
вий прутик». Лялькова виста
ва. 16.40 — «Танці народів сві
ту». 17.00 — «Мультипанорі)- 
ма». 18.00 — «У світі рослин». 
19.00 — «Актуальна камера». 
19.45 — «Недільний сувенір».
20.30 — Док. телефільм «Ми 
роду хліборобського». 20.50—* 
«На добраніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.30 — Телефільм «На
речена з Півночі». По закін
ченні — новини.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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