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ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСИ XVII З’ЇЗДОВІ 
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
Доповідь першого секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА

Всі ми, сказав перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельников, з величезною ува
гою і піднесенням вислухали 
яскраву, винятково глибоку 
промову Генерального секре
таря Центрального Комітету 
КПРС товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва, з радістю прочитали 
привітання ЦК КПРС XVII з їз
дові комсомолу, в яких дачо 
ьисску оцінку діяльності Ле
нінського комсомолу, визначе- 

Т' но його чергові завдання.
Комуністична партія згурто

вує комсомол, молоде поко
ління країни під ленінським 
прапором, озброює наймогуг- 
нішою зброєю сучасності — 
ідеями наукового комунізму, 
кличе на працю і подвиг, вихо
вує невгасиму любов до Бать
ківщини, революційний опти
мізм, високу організованість, 
більшовицьку принциповість, 
довіряє справи, які червоним 
рядком вписуються в героїч
ний літопис країни.

Разом з нами натхненну про
мову Леоніда Ілліча Брежнєва 
біля екранів телевізорів і ра- 
діоприймачів слухали десятки 
мільйонів комсомольців і мо- 

.. леді. Кожен комсомолець, 
юнак і дівчина з новою силою 
відчули ленінське піклування, 
ленінську підтримку, ленінську 
вимогливість. Кожне слово 
глибоко хвилює, доходить до 
сеоця, несе могутній револю
ційний заряд, кличе до актив
них дій.

Доповідач зачитав кілька 
щойно одержаних з їздом те
леграм, автори яких повідом
ляють про ге, яке велике вра
ження справила на них яскра
ва, змістовна промова товари
ша Л. І. Брежнєва.

Ленінський комсомол, ра
дянська молодь приймають по
ставлені партією завдання до 
неухильного керівництва і ви
конання, вони стануть суттю, 
серцевиною всієї роботи ком
сомолу. Так було завжди і так 
завжди буде.

Півстоліття тому, 12 липня 
1924 року, на своєму VI з’їзді 
Комуністична Спілка ЛАюлоді з 
гордістю і величезною відпові
дальністю прийняла ім’я В. І. 
Леніна, дала священну клятву 
завжди і в усьому бути вірним 
і бойовим помічником Кому
ністичної партії, свято викону
вати ленінські заповіти. Ніколи 
і ні е чому — ні на полях битв, 
ні в трудових буднях — комсо
мол не порушив цю урочисту 
клятву! Ленін завжди з нами! 
Знаменно, що на нашому з’їзді 
присутні представники всіх 
комсомольських поколінь, ті, 
хто разом із своїми товариша
ми під керівництвом партії 
своїм розумом, „працею, 
кров’ю писали . найгер.оїчніші 
сторінки історії Ленінського 
комсомолу. Сам з’їзд символі
зує нерозривний зв’язок рево
люційних поколінь, мудрість і 
юність нашої соціалістичної 
батьківщини. Комсомольці, ра

дянська молодь і далі відда
ватимуть своє полум’яне 
серце, допитливість розуму, 
енергію практичної дії здійс
ненню великих накреслень 
пертії, втіленню в життя 
безсмертних ленінських запо
вітів.

Після XVI з'їзду ВЛКСМ ми
нуло чотири роки Вони були 
ознаменовані видатними полі
тичними і трудовими перемо
гами радянського народу під 
керівництвом ' Комуністичної 
партії. Найвидатнішою подією 
сучасності, яка справила вели
чезний вплив на весь хід сві
тового розвитку, був XXIV 
з’їзд КПРС. Звітна доповідь 
Центрального Комітету, рі
шення з’їзду — це ви
датні документи творчого 
марксизму-ленінізму, надиха- 
юче керівництво до дії. Про
грама миру, висунута з’їздом, 
стала бойовим прапором усіх 
революційних і антиімперіаліс
тичних сил. Час, який ми
нув після з’їзду, з новою 
силою підтвердив, що пар
тія Леніна — це розум, 
честь і совість нашої епохи, 
показав мудрість, цілеспрямо
ваність і результативність ра
дянської внутрішньої і зовніш
ньої політики.

Рішення XXIV з’їзду КПРС 
озброїли радянський народ 
чіткою політичною лінією, 
бойовою програмою творен
ня в умовах розвинуто
го соціалістичного суспільства. 
З’їзд вказав, що центральне 
завдання комсомолу — вихо
вувати молодь у дусі комуніс
тичної ідейності, радянського 
патріотизму, інтернаціоналіз
му, високої організованості і 
дисциплінованості, вести се
ред молоді активну пропаган
ду досягнень і переваг соціа
лістичного ладу, добиватися, 
щоб кожна молода людина 
була активним будівником но
вого суспільства.

Ленінський комсомол, ра
дянська молодь з почуттям ве- 
личезної гордості за велику 
Комуністичну партію сприйня
ли історичні рішення XXIV 
з’їзду КПРС. IV пленум ЦК 
ВЛКСМ і Всесоюзні комсо
мольські збори обговорили 
підсумки з'їзду партії, цілком 
і повністю схвалили, прийняли 
до неухильного керівництва і 
виконання його рішення, ви
значили конкретні завдання 
комсомолу, первинних комсо
мольських організацій по їх 
виконанню.

Втіленню в життя рішень 
XXIV з'їзду КПРС підпорядко
вана вся діяльність ЦК ВЛКСМ, 
комітетів комсомолу, первин
них комсомольських організа
цій і комсомольських груп. Ак
тивно і наполегливо боротися 
за комунізм, гідно нести ле
нінську естафету праці і бо
ротьби — в цьому юнаки і 
дівчата бачать смисл усього 
свого життя. З цими думками 
і почуттями прийшли КОМСО
МОЛЬЦІ і молодь, монолітно 
згуртовані навколо Комуністич

ної партії і її Центрального 
Комітету, до XVII з'їзду Все
союзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді.

Говорячи про діяльність 
ВЛКСМ за звітний період, 
Є. М. Тяжельников відзначна, 
що Ленінський комсомол скла
дав відповідальний екзамен на 
політичну зрілість, організова
ність, діловитість, здатність 
мобілізувати молодь на удар
ну працю, підвищення ефек
тивності суспільного • вироб
ництва. В ці- роки з новою си
лою виявилося прагнення мо
лоді бути в перших рядах бу
дівників комунізму, творчо, з 
розумінням особистої відпові
дальності розв’язувати кон
кретні виробничі завдання, 
брати активну участь у ство
ренні матеріально-технічної 
бази комунізму.

Більш як 19 мільйонів моло
дих трудівників достроково 
виконали завдання 1973 року, 
близько 73 тисяч юнаків і дів
чат, 3132 комсомольсько-моло
діжних колективи вже завер
шили п’ятирічні плани. Партія 
і держава високо оцінили тру
дову доблесть молодих. 151 ке
рівник комсомольсько-моло
діжних колективів удостоєні 
найвищої честі — звання Ге
роя Соціалістичної Праці. 
Більш як 130 тисяч юнаків і дів
чат відзначені високими наго
родами Батьківщини.

ЦК ВЛКСМ, комітети комсо
молу, виконуючи рішення 
XXIV з їзду КПРС, разом з 
профспілковими і господар
ськими органами приділяли 
велику увагу трудовому вихо
ванню молоді, мобілізації юна
ків і дівчат на виконання зав
дань п’ятирічки, прискорення 
науково-технічного прогресу.

З ініціативи комсомольців 
Москви, Ленінграда і України 
в країні розгорнувся патріо
тичний рух «П ятирічці — 
ударну працю, /лайстерність і 
пошук молодих!», в який вклю
чилась уся радянська молодь. 
Суть цього руху полягає в то
му, щоб забезпечити активну 
участь усіх комсомольців, 
юнаків і дівчат у виконанні рі
шень XXIV з'їзду партії, злити 
воєдино самовідданість у прт- 
ці, високу професійну май
стерність, новаторство, від
мінне навчання і науково-тех
нічну творчість.

Прикладом творчої ініціати
ви, вмілої організаторської і 
політичної роботи по залучен
ню юнаків і дівчат до актив
ної участі в комуністичному 
будівництві є діяльність ком
сомольських організацій Моск
ви. Комсомольці, молодь сто
лиці своєю самовідданою пра
цею вносять гідний вклад у 
здійснення поставленого зав
дання — перетворити Москву 
в зразкове комуністичне місто.

Масовий -трудовий героїзм 
виявляють комсомольці і мо
лодь України. 6 мільйонів юна
ків І дівчат стали на Ленінську 
вахту трудової доблесті. У 

звітний період в республіці на 
1 мільйон зросла кількість 
молодих учасників руху за ко
муністичне ставлення до праці. 
ЦК ВЛКСМ схвалив ініціативу 
комсомольської організації 
Красноярського краю по роз
гортанню соціалістичного зма
гання молоді за вищу продук
тивність праці і відмінну 
якість.

Відмічаючи значні трудові 
досягнення комсомольців, юна
ків і дівчат, успіхи багатьох 
комсомольських організацій, 
їх вклад у загальнонародну бо
ротьбу, доповідач закликаз 
не заспокоюватися на досягну
тому Ми повинні, сказав він, 
уміти критично оцінювати ре
зультати, бачити резерви і не
доліки, серйозно і вдумливо 
аналізувати свою діяльність. 
Це особливо важливо у світлі 
нових, складних і відповідаль
них завдань, які поставив пе
ред радянським народом, Ле
нінським комсомолом грудне
вий (1973 р.) Пленум ЦК КПРС.

Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв у 
промові на Пленумі висунув 
принципово важливі положен
ня про шляхи і методи даль
шого розвитку економіки і 
культури, підвищення добро
буту трудящих. Роботу комсо
мольських організацій тільки 
тоді можна взажати успішною, 
коли кожен молодий трудів
ник, тим більше комсомолець, 
сьогодні поацює краще, ніж 
учора.

XXIV з'їзд партії, грудневий 
(1973 р.) Пленум ЦК КПРС 
гостоо поставили питання про 
необхідність рішучого поліп
шення якості вироблюваної 
продукції. Заслуговує велико
го поширення досвід Саратов
ської, Вірменської, Латвійської, 
Ростовської, Башкирської ком
сомольських організацій, які 
розгорнули змагання молоді 
за здачу продукції з першого 
пред явлення, за її відмінну 
якість.

Доповідач багато уваги при
ділив завданням комсомоль

НОВОУКРАЇНКА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РАЙОННИЙ КОМІТЕТ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ

СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії України валко 

поздоровляє комсомольців, усіх юнаків і дівчат району із зна
менною подією в житті районної комсомольської організації — 
нагородженням її орденом Трудового Червоного Прапора.

Нагорода Батьківщини є високою оцінкою плодотворної ро
боти Новзукраїнської районної комсомольської організації по 
комуністичному вихованню молоді, визнанням великого вкла
ду комсомольців і молоді району у збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції, активної учабті в підготовні 
механізаторських кадрів.

Бажаємо вам. дорогі товариші, нових великих успіхів у 
виховзичі активних борців за здійснення ленінських заповітів, 
за втілення в життя історичних рішень XXIV з’їзду Кому
ніста»? партії Радянського Союзу.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

ських організацій у боротьбі за 
запобігання втратам у різних 
сферах народного господар
ства, говорив про необхідність 
більше уваги приділяти зміц
ненню соціалістичної дисциплі
ни, організованості в праці. 
Особлива роль у боротьбі за 
соціалістичну дисципліну, за 
резерви виробництва, еконо
мію і ощадливість належить 
«Комсомольському прожек
терові», який об єднує 3,5 
мільйона активістів.

Бойовою справою Ленін
ського комсомолу є участь у ка
пітальному будівництві. Серед 
будівельників країни — один 
мільйон комсомольців. У бу
дівництві більш як 16 тисяч 
первинних комсомольських ор
ганізацій. Від їх бойовитості, 
активності багато в чому зале
жить успіх виконання держав- ’ 
них планів, строки і якість бу
дівництва. Виконуючи рішення 
ЦК КПРС, XVI з’їзду ВЛКСМ, 
комсомол значно розширив 
фронт ударного будівництва. : 
На всесоюзні і місцеві ударні 
будови за комсомольськими ; 
путівками прибуло понад 420 
тис. юнаків і дівчат. Головна 
увага приділялася пусковим і 
об'єктам, на які тільни в 1973 
році було направлено 11 Все
союзних ударних комсомоль
ських загонів. За звітний пе
ріод введено 326 промислових 
сб єктів. у спорудженні яких 
брала активну участь молодь.

На комунізм почали працю
вати: Волзький автомобільний 
завод, стан «3600» на «Азовста- 
лі». нафтопровід Александров- 
ське — Анжеро-Судженськ, 
Липецька домна. І на берегах 
Єнісею назавжди залишаться 
слова: «Красноярська ГЕС — 
це гордість твоя, комсомолі».

Тепер комсомольці і молодь 
беоуть участь у спорудженні 
139 Всесоюзних ударних бу
дов. Серед них у доповіді бу
ло названо Західносибірські 
нафтові промисли, КамАЗ та 
інші.

(Продовження на 2-й стер.).
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Доповідь першого секретаря ЦК
є. ж 151

(Продовження, Початок на 
1-й стор.).

Шефство над ударними бу
довами — чудова традиція Ле
нінського комсомолу. Цент
ральний Комітет партії розро
бив грандіозну програму ново
го етапу освоєння Сибіру і 
Далекого Сходу, вказав нову, 
головну адресу ударного ком
сомольського будівництва — 
Байкало-Амурську магістраль, 
залізницю, яка пересіче крізь 
неходжену тайгу весь Східний 
Сибір і Далекий Схід.

У світі ще не будували по
дібних залізничних магістра
лей у таких складних природ
них і кліматичних умовах. Але 
труднощі ніколи не спиняли 
радянських людей. І завжди 
попереду були комуністи і ком
сомольці. «Переконаний, това
риші, що ця будова стане все
народною, — сказав товариш 
Л. І. Брежнєв, — в ній візьмуть 
участь посланці всіх республік 
і, насамперед, наша молодь. 
Хіба це не надихаюча перспек
тива для багатьох тисяч наших 
молодих людей?».

Тисячі юнаків і дівчат, у то
му числі делегати з’їзду, ком
сомольські працівники, палко 
відгукнулися на заклик партії, 
звернулися з проханням на
правити їх для виконання від
повідального завдання. 27 квіт
ня нгі будівництво залізниці 
виїде перший Всесоюзний 
ударний загін імені XVII з'їзду 
ВЛКСМ, у якому будуть ком
сомольці Москви, Ленінграда, 
всіх союзних республік.

З трибуни з’їзду Є. М. Тя
жельников запевнив Комуніс
тичну партію, її Центральний 
Комітет, Політбюро ЦК, Леоні
да Ілліча Брежнєва, що активна 
участь у спорудженні цієї ве
летенської залізниці — магі
стралі віку — стане справою 
честі всього Ленінського ком
сомолу, всієї радянської мо
лоді! "

Одне з відповідальних пар
тійних доручень комсомоло
ві — шефство над легкою, 
харчовою, м'ясо - молочною 
промисловістю, торгівлею і 
сферою обслуговування. У ці 
галузі направлено більш як 
800 тисяч юнаків і дівчат. Тут 
працює близько 3,5 мільйона 
комсомольців.

У звітний період, відзначив 
доповідач, Центральний Комі
тет ВЛКСМ спрямовував зу
силля комсомольських органі
зацій на подання всемірної до
помоги партійним організаціям 
у розвитку сільського госпо
дарства. Боротьба за підвищен
ня врожайності, високу куль
туру землеробства, розвиток 
тваринництва, шефство над хі
мізацією і меліорацією зе
мель, комплексною механіза
цією, підвищення технічної 
грамотності молоді стали го
ловними напрямами діяльності 
комсомолу на селі.

Недавно країна широко й 
урочисто відзначила двадцяти
річчя цілини —- великого под
вигу партії і народу. Комсомол 
пишається тим, що в битві за 
цілину під керівництвом кому
ністів брало участь більш як 
500 тисяч комсомольців-доб- 
ровольців, мільйони місцевих 
юнаків і дівчат.

У промові товариша Л. 1« 
Брежнєва на зльоті цілинників 
В Алмз-Аті в усій величі по
став видатний подвиг комуніс
тів, комсомольців, усіх 
ників, були поставлені 
теоретичні і конкретні 
тичні питання, викладені 
ні напрями аграрної

цілин- 
великі 
прак- 

голов
ні напрями аграрної політики 
партії на сучасному етапі.

Комсомол, радянська молодь 
сприймають нові завдання як 
бойову програму своєї діяль
ності. Всім комсомольцям, 
комсомольським працівникам 
і актив,істам треба глибоко ви
вчити суть аграрної політики 
КПРС на сучасному етапі, ви
ступати активними борцями, 
вмілими організаторами моло
ді а її здійсненні. Дуже важ
ливо, Щоб кожна комсомоли*

ська організація на ділі була 
бойовим помічником комуніс
тів у розв'язанні вузлових про
блем сільськогосподарського 
виробництва.

Доповідач розповів про ус
піхи молодих землеробів краї
ни, говорив про зрослі завдан
ня на нинішній рік — закріпи
ти і перевершити досягнутий 
рівень виробництва зерна. 
Хліб — це народне багатство, 
сказав він, комсомол поклика
ний виховувати благоговійну 
повагу до праці землероба, 
славити його великий подвиг.

Високими врожаями раду
ють Батьківщину бавовнярі. 
Промовець навів як при
клад прославленого бавов
няра, члена Центральної 
Ревізійної комісії ВЛКСМ, 
делегата з’їзду Абдусаттара 
Курбанова. У вирішальному 
році п'ятирічки його бригада 
одержала небачений для Го
лодного степу врожай — по 
44 центнери бавовни з кожно
го гектара, а сам Абдусаттар 
встановив рекорд — зібрав 
комбайном тисячу тонн «біло
го золота», що в десять разів 
більше, ніж у середньому по 
Узбекистану. Ось що значить 
справжній майстер, який ово
лодів усіма секретами техніки. 
Золота зірка Героя і два орде
ни Леніна вінчають його само
віддану працю. ,

Шефство над вирощуванням 
цукрових буряків повинно ста
ти конкретною справою ком
сомольських організацій. У ря
ді господарств урожайність 
все ще низька, не виконуються 
плани заготівель, великі затра
ти ручної праці, висока собі
вартість.

У цій справі є на кого рівня
тися. Бригада Устини Лендюк з 
Тернопільської області щоро
ку вирощує рекордні врожаї. 
А в 1973 році зібрала по 715 
центнерів з кожного гектара. 
23-річна комсомолка стала Ге
роєм Соціалістичної Праці, є 
делегатом XVII з’їзду ВЛКСМ.

XXIV з’їзд, наступні Плену
ми ЦК КПРС намітили широку 
програму дальшого піднесен
ня громадського тваринництва. 
ЦК ВЛКСМ добився, щоб ком
сомольські організації подава
ли конкретну допомогу пар
тійним і господарським орга
нам у збільшенні виробництва 
продукції, комплексній механі
зації, зміцненні цієї галузі мо
лодими кадрами. По громад
ському призову за чотири ро
ки на ферми прийшло понад 
400 тис. юнаків і дівчат.

Розповідаючи про досвід 
кращих молодих тваринників 
країни, доповідач сказав, що 
всілякої підтримки заслуговує 
робота комсомольських орга
нізацій Семипалатинської об
ласті, які створили з числа ви
пускників середніх шкіл 137 
укрупнених комсомольських 
вівчарських бригад. У них пра
цює 1300 юнаків і дівчат, за 
якими закріплено майже 360 
тисяч овець. Разом з тим дос
від семипалатинців, який мас 
велике державне значення, по
ширюється ще слабо.

Дальше піднесення сільсько
го господарства нерозривно 
зв'язане з меліорацією зе
мель. Ленінський комсомол бе
ре активну участь у будівни
цтві артерій родючості. Де
в'ятнадцять найбільших водо
господарських систем є Всесо
юзними ударними комсомоль
ськими будовами.

Однак темпи меліоративних 
робіт ще не відповідають су
часним вимогам. Деякі комі
тети не зуміли забезпечити 
добру комсомольську роботу 
на всіх будовах.

Величезне політичне І соці
альне значення мас прийнята 
недавно постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про за
ходи по дальшому розвитку 
сільського господарства Нечор
ноземної зони РРФСР». Здійс
нення наміченої комплексної 
програми розвитку цих райо
ні» перетворити вдличезний 
край у центрі нашої країни,

господарства 
економіки, 
намічену 

здійснити 
не менший

нечорно-
Щоб ви- 

програму, 
справжній 
від цілин-

благотворно позначиться не 
тільки на темпах розвитку сіль
ського 
нашої 
конати 
треба
подвиг, 
ного!

ЦК КПРС може бути впев' 
нений, що о розвиток 
ського господарства нечорно
зем’я гідний вклад внесе Ле
нінський комсомол, радянська 
молодь, заявив Є. М. Тяжель- 
ников. Тепер, як і пам’ятної 
весни 1954 року, формуються 
загони комсомольців-добро- 
вольців. ЦК ВЛКСМ оголосив 
меліорацію і сільське будівни
цтво в Нечорноземній зоні 
Всесоюзною ударною комсо
мольською будовою і вже 
влітку 1974 року направить сю
ди 47 тисяч бійців студент
ських будівельних загонів.

Спинившись далі на вкладі 
молоді в науково-технічний 
прогрес, доповідач навів такі 
дані. За останні три роки мо
лоді новатори виробництва 
внесли 1650 тисяч раціоналі
заторських пропозицій, вина
ходів, 65 процентів з яких 
впроваджено з економічним 
ефектом 1400 мільйонів кар
бованців. Стали традиційними 
всесоюзні огляди і виставки 
науково-технічної творчості. В 
огляді, який тепер проходить, 
беруть участь понад 9 мільйо
нів чоловік. Про це яскраво і 
переконливо розповідає все
союзна виставка науково-тех
нічної творчдсті молоді з учас
тю соціалістичних країн, яка 
відкрилася вчора і яку відві
дали делегати з’їзду.

Разом з тим у цій роботі є 
серйозні недоліки. Тільки на 
кожному п’ятому підприємстві 
працюють школи 
раціоналізатора, на 
двадцятому діють 
клуби молоді. В 
господарстві, будівництві, сфе
рі обслуговування мало моло
ді, яка займається науково- 
технічною творчістю.

Важливим засобом залучен
ня молодого покоління до бу
дівництва нового суспільства, 
розвитку його творчої актив
ності та ініціативи, утверджен
ня високих моральних якостей 
є соціалістичне змагання.

ЦК ВЛКСМ разом з 47 мі
ністерствами, ЦК профспілок 
організував у промисловості і 
сільському господарстві зма
гання комсомольсько-моло
діжних колективів, в якому бе
руть участь понад 500 тис. 
бригад, дільниць, ланок. Пере
можцям вручаються перехідні 
Червоні прапори «Герої п'я
тирічок, ветерани праці — 
кращому комсомольсько-мо
лодіжному колективу». Однак 
ЦК ВЛКСМ, комсомольським 
органам не вдалося подолати 
до кінця формалізм в органі
зації змагання молоді.

Велике місце у звітній до
повіді було приділене завдан
ню виховання молоді ідейно 
загартованими, свідомими бор
цями за комунізм.

У цьому зв'язку Є. 
жельников відзначив, 
ним з найважливіших і 
повідальніших етапів в 
му формуванні 
шкільні і студентські 
Комсомол бачить своє завдан
ня в тому, щоб подавати все
мірну допомогу партійним ор
ганізаціям, педагогічним ко
лективам шкіл, училищ проф- 
техосвіти в організації всієї 
ідейно - політичної роботи, 
сприяти розвиткові в учнів 
глибокого інтересу до суспіль
но-політичних знань, 
ствознавства, 
Батьківщини, 
партії, Ленінського комсомолу.

Повсякденну увагу ЦК 
ВЛКСМ, комсомольські органі
зації приділяють політичному 
навчанню працюючої молоді. 
8,6 млн. юнаків і дівчат на
вчаються тепер у системі 
марксистсько - ленінської ос
віти. Величезне значення для • 
поліпшення марксистсько-ле«

сіль-
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нінської освіти молоді має ви
вчення матеріалів і докумен
тів XXIV з’їзду партії, Плену
мів ЦК КПРС, праць Генераль
ного секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва, в яких 
молодь знаходить відповіді на 
найактуальніші питання сучас
ності.

Комсомольські комітети ра
зом з профспілками, госпо
дарськими органами провели 
певну роботу по розвитку еко
номічної освіти молоді. Всіма 
формами економічного на
вчання охоплено близько 
8 мільйонів юнаків і дівчат. У 
школах комуністичної праці 
навчається понад 2,5 мільйона 
молодих трудівників.

Дальшого розвитку 
Ленінський залік. Він 
увійшов у практику роботи 
комсомольських організацій, 
став дуже важливою частиною 
всієї системи комуністичного 
виховання молоді. Ленінський 
залік «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — у життя!» дає змогу 
тісніше поєднати вивчення 
марксистсько-ленінської теорії 
з практичною участю з кому
ністичному будівництві, у вико
нанні рішень партійного з'їз
ду, дійти в політичній роботі 
до кожного комсомольця. Те
пер усі комсомольці готую
ться до громадсько-політичної 
атестації, яка пройде в трав
ні — червні 1974 року. ' 
сумки Ленінського 
дуть підбиті після

набрав 
міцно

Під- 
заліку бу- 
закінчення 

п'ятирічки. Проведення Ленін
ського заліку вимагає відпові
дального, творчого ставлення. 
Необхідно і далі вдосконалю
вати його організацію, не до
пускати формалізму, послідов
но і наполегливо проводити в 
життя вимогу ЦК КПРС — під
вищувати політичну, трудову і 
соціальну активність комсо
мольців, усієї молоді.

Необхідно, сказав Є. М. Тя- 
жельников, і далі вдосконалю
вати діяльність комсомоль
ських організацій по вихован
ню молоді в дусі дружби на
родів СРСР, пролетарського 
інтернаціоналізму. Священний 
обов'язок комсомолу, кожного 
комсомольця, кожної молодої 
людини неухильно виконувати 
ленінський заповіт, як зіницю 
ока берегти і розвивати бра
терську дружбу народів, рішу
че боротися з найменшими 
проявами націоналістичних пе
режитків, безустанно зміцню
вати могутність нашої великої 
багатонаціональної Батьків
щини.

У розвинутому соціалістич
ному суспільстві дедалі більше 
зростає роль моральних на
чал, розширяється сфера дії 
морального фактора. В країні 
склався чудовий моральний 
клімат, утвердилась атмосфера 
творчої праці, поваги і довір’я 
до людей. Програма мораль
ного виховання молоді закла
дена в моральному кодексі 
будівника комунізму, принци
пи якого стали статутними ви
могами комсомолу.

Доповідач говорив про не
обхідність рішуче посилити 
атеїстичну пропаганду, все
мірно підвищувати політичну 
пильність, вдосконалювати кла
сове виховання комсомольців 
і молоді, учити юнаків і дівчаг 
оцінювати факти і явища з по
зицій робітничого класу, про
відного класу нашого суспіль
ства. Треба давати рішучу від
січ будь-яким підступам ідео
логічного противника, викри
вати справжнє обличчя імпе
ріалізму — ворога молоді, во
рога всіх трудящих. Боротьба 
проти .буржуазної і ревізіо
ністської ідеології повинна бу
ти наступальною, конкретною, 
безкомпромісною.

Важливе, місце в ідеологіч
ній роботі займає естетичне 
виховання. Говорячи про це, 
промовець відзначив, зокре
ма, що комсомол постійно 
дбав про творче зростання 
молодих письменників, худож-* 
ників, акторів, композиторів, 
музикантів, архітекторів. Робо-

та з творчою молоддю набра
ла певної системи, провадиться 
на основі перспективних пла
нів разом- з творчими спілка- 

культури 
зосередив 

по вдоско- 
будинків 

бібліотек.
це

і

ми, Міністерством 
СРСР. Доповідач 
увагу на завданнях 
наленню роботи 
культури, клубів, 
Вільний час, сказав він, 
одна з найважливіших і най
відповідальніших сфер комсо
мольської дії.

Таке ж важливе завдання — 
фізичне виховання молоді. На 
старти ГПО вийшло 48 мільйо
нів піонерів, юнаків і дівчат, 
понад 18 мільйонів з них ста
ли значківцями. За минулі ро
ки зросла популярність дитя
чих і юнацьких турнірів, кро
сів, спартакіад, ігор. В той же 
час фізична культура ще не 
повною мірою використовує
ться для зміцнення здоров'я, 
трудової дисципліни, підви
щення продуктивності праці, 
для активного і змістовного 
відпочинку. До здачі норм 
ГПО ще не залучено значну 
частину сільської молоді. Обо
в’язок комсомольських орга
нізацій, кожного комсомоль
ця — браги безпосередню 
участь у розв'язанні завдання 
перетворення масового фіз
культурного руху в загальний.

ЦК ВЛКСМ приділяв валику 
увагу героїко-патріотичному 
вихованню молоді, Всесоюзно
му походові по місцях рево
люційної, бойової і трудової 
слави радянського народу, 
який дістав схвалення XXIV 
з’їзду КПРС. Високу партійну 
оцінку комсомол сприйняв як 
доручення ще ширше розви
вати цей масовий патріотич
ний рух молоді.

Через рік радянський на
род, усе прогресивне людство 
святкуватимуть 30-річчя пере
моги над фашизмом. У країні 
розгорнулося змагання моло
ді за право бути сфотографо
ваним біля прапора Перемоги. 
Це дуже почесне право. Ко
жен, хто його заслужить, не
мовби стане на пост біля свя
щенного прапора нашої Бать
ківщини. 30-річчю Перемоги 
присвячений черговий етап 
всесоюзного походу. По міс
цях ратних і трудових подвигів 
прокладуть маршрути учасни
ки походу, туристської експе
диції «Моя Батьківщина — 
СРСР». Віддаючи данину па
м’яті і поваги безсмертному 
подвигові батьків, біля мону
ментів у почесну варту стануть 
юні патріоти.

Комсомол разом з радян
ським народом завжди на 
варті завоювань Великого 
Жовтня, вірний славним тра
диціям — шефствує над Вій
ськово - Морським Флотом, 
Військово-Повітряним Флотом 
і прикордонними військами. 
Незамінною школою бойової 
майстерності, ідейного і фізич
ного гарту є для молоді служ
ба в рядах Радянських Зброй
них Сил.

Всюди, де кується бойова 
могутність кашої Батьківщини, 
нелегку, але почесну службу 
разом з комуністами несуть 
воїни-комсомольці. Армійський 
і флотський комсомол — ца 
гордість і слава Ленінського 
комсомолу. Близько 80 про
центів солдатів і сержантів, 
кожен п’ятий офіцер, комізм 
другий командир взводу — 
члени ВЛКСМ.

Ленінський комсомол, запев
нив Є. М. Тяжельников, і далі 
активно допомагатиме у зміц
ненні обороноздатності Радян
ської держави, виховуватиме у 
всієї молоді радянський па
тріотизм, безмежну відданість 
партії, готовність до подвигу в 
ім’я Батьківщини.

Значну увагу в доповіді бу
ло приділено проблемі оволо
діння молоді глибокими, міц
ними знаннями. Ленінський 
комсомол, вся радянська мо
лодь сприйняли рішення XXIV 
з'їзду КПРС про завершення 

(Закінчення на 3-й стор.).
1

•>



25 квітня 1974 року „молодий, комунар** З стор.
Г ~

Доповідь першого секретаря ЦК ВЛКСМ 
ТЯЖЕЛЬНИКОВАмЄ. *

серед- 
глибо-

(Закінчення),

переходу до загальної 
«ьої освіти з почуттям 
кої вдячності, як нове свідчен
ня піклування про підростаюче 
покоління, як керівництво до 
дії. У школах навчається понад 
49 мільйонів учнів, 7300 тисяч 
комсомольців, 25 мільйонів 
піонерів. Нині 89 процентів ви
пускників восьмих класів ді
стають середню освіту. Про
мовець спинився на завданнях 
по вдосконаленню роботи 
шкільних комсомольських ор
ганізацій і піонерських дружин 
на проблемах трудового вихо
вання учнів, ролі вчителя — 
активного борця ідеологічного 
фронту.

Найкращі риси радянського 
робітничого класу — револю

ційність, самовідданість, ди- 
-^циплінованість, організова

ність, колективізм, сказав він, 
повинні стати моральним ком
пасом для підростаючого по
коління. Слід всемірно підтри
мувати ініціативу — всю цю 
роботу проводити під девізом4, 
«Вчитися у робітничого класу, 
рівнятися на робітничий 
класі».

З'їзд висловлює впевненість, 
що випускники середніх шкіл 
цього року за прикладом своїх 
ровесників з-Москви, Казах
стану, Білорусії поповнять ря
ди героїчного робітничого 
класу і колгоспного се
лянства, підуть на ударні ді
лянки комуністичного будівни
цтва, у промислове і сільсько
господарське виробництво, ту
ди, де особливо потрібні знан
ня, енергія, ентузіазм, сильні 
молоді рукиї

Щороку в ряди робітничого 
класу і колгоспного селянства 
вливається понад 3,5 мільйона 
юнаків і дівчат. Найважливіше 
місце з підготовці робітничих 

' кадрів для народного госпо
дарства займає державна си- 

. стема професійно-технічної 
освіти. Це чудова кузня кадрів 
робітничого класу.

Тепер успішно здійснюється 
перехід системи профтехосвіти 
«а підготовку висококваліфіко
ваних робітників із середньою 
освітою. На кінець п'ятирічки 
в середніх училищах навчати
меться більш як 40 процентів 
учнів.

Винятковий інтерес стано
вить досвід підготовки молодої 
зміни робітничого класу в Ле
нінграді і Ленінградській об
ласті.

Виховання юнаків і дівчат в 
дуг поваги і любові до праці 
завжди було і лишається най
відповідальнішим завданнням 
Ленінського- комсомолу, під
креслив Є. М; Тяжельников, 
великою є честь належати до 
робітничого класу нашої краї
ни, благородною є місія допо
магати виховувати молоду 
гвардію робітників І селян.

Завдяки безустанному піклу- 
- учню Центрального Комітету 
^//іРС, Радянського уряду в на

шій країні грандіозних мас
штабів досягла підготовка спе
ціалістів. Понад 9 мільйонів 
юнаків і дівчат дістають вищу 
і середню спеціальну освіту. 
Торік у народне господарство 
влилися 1828 тисяч спеціаліс-

освітою

завдання 
партії і

пройшло 
чоловік, 

виконали 
три 

буді- 
про- 
і фі-

тів, з них з вищою 
майже 700 тисяч.

Нові відповідальні 
визначені з постанові 
уряду «Про заходи по даль
шому вдосконаленню вищої 
освіти в країні». Студентство 
має все необхідне, щоб стати 
висококваліфікованими радян
ськими спеціалістами. У відпо
відності з Директивами XXIV 
з'їзду КПРС значно поліпшено 
матеріальні і житлово-побуто
ві умови студентів і учнів тех
нікумів.

Яскравою і хвилюючою по
дією в житті студентства, ви
щої школи, Ленінського ком
сомолу став виступ тов. Л. І, 
Брежнєва на Всесоюзному 
зльоті студентів, в якому гли
боко і всебічно розкриті зав
дання виховання радянських 
спеціалістів. Тверда марксист
сько-ленінська переконаність, 
професійна майстерність,
здатність організувати роботу 
колективу, висока культура і 
широка ерудиція — ось ті 
якості, якими повинен відзна
чатися сучасний спеціаліст.

Бути завжди з партією, з на
родом — яскрава патріотична 
риса радянського студентства. 
Переконливий вияв вона зна
ходить у масовому русі сту
дентських будівельних загонів. 
За звітний період школу тру
дового семестру 
близько 2 мільйонів 
студентські загони, 
обсяг робіт більш як на 
мільярди карбованців. У 
вельних загонах студенти 
ходять школу трудового 
зичного загартування, прилу
чаються до справжньої дер
жавної справи, ведуть велику 
політичну і культурну роботу. 
Робітниче загартування, одер
жане в загоні, вони пронесуть 
через усе своє життя.

Звітний період, сказав далі 
доповідач, характеризується 
дальшим організаційним і по
літичним зміцненням Ленін
ського комсомолу, зростанням 
його ряд:в, поліпшенням якіс
ного складу. Виросли всі заго
ни ВЛКСМ, підвищилась їх роль 
у господарському і культурно
му будівництві, в комуністично
му вихованні молоді. Яскравим 
свідченням цього є нагород
ження комсомольських органі
зацій Білорусії і Казахстану 
орденами Леніна, Тюменської 
обласної, ряду міських і ра
йонних комсомольських орга
нізацій орденами Трудового 
Червоного Прапора.

Тепер ВЛКСМ об’єднує 
М'ЛЬЙОНИ чоловік, які 
нього зв’язали свою 
ленінською 
партією, віддають своє

34 
через 

долю з 
Комуністичною 

С життя 
служінню її ідеалам, побудові 
комунізму. Робітнича молодь— 
душа і серце комсомолу. Май
же 56 процентів комсомольців 
працюють у народному госпо
дарстві.

Після XVI з'їзду з ряди 
ВЛКСМ вступило 17 мільйонів 
юнаків і дівчат.

Турбота про дальша поліп
шення якісного складу, зро
стання рядів ВЛКСМ і надалі 
повинна бути одним з найваж
ливіших завдань.

Промовець відзначив, що 
доброю школою виховання

завдань, 
всі сто- 

навуання, 
юнаків і

розвитку

юнаків і дівчат є комсомоль
ські збори. За звітний період 
підвищилась їх роль у житті 
комсомольських організацій.

Разом з тим зроблено ще 
далеко не все для того, щоб 
критика і самокритика повною 

\мірою стали нормою комсо
мольського життя. Нерідко 
про недоліки говориться бояз
ко, в безликій формі.

За останні роки комітети 
ВЛКСМ вели пошук нових, 
більш ефективних форм ком
сомольської роботи. Міцно 
утвердилися Ленінський залік, 
ленінські уроки, екзамен з 
спортивної і військово-техніч
ної підготовки. Вони дали змо
гу поліпшити індивідуальну 
роботу з молоддю, забезпечи
ти єдність ідеологічної, органі
заційної роботи, трудового 
виховання, щороку проводили
ся всесоюзні комсомольські 
збори.

Доповідач докладно говорив 
про підвищення ролі первин
них організацій — основи ком
сомолу. У Ленінському комсо
молі тепер понад 430 тисяч 
первинних комсомольських ор
ганізацій. Вони діють там, де 
безпосередньо втілюються » 
життя плани господарського і 
культурного будівництва, мо
білізують молодь на розв'я
зання конкретних 
справляють вплив на 
рони життя, праці, 
побуту, відпочинку 
дівчат.

З метою дальшого 
активності комсомольців, зміц
нення внутріспілкової дисцип
ліни, зростання бойовитості 
організацій ВЛКСМ вноситься 
пропозиція про проведення 0 
1975—1976 роках обміну ком
сомольських документів. Це 
буде надзвичайно важливий 
організаційно-політичний за
хід.

Нині діючий Статут ВЛКСМ 
відповідає завданням, які 
стоять перед комсомолом, у 
його перегляді немас потре
би. Разом з тим у ЦК ВЛКСМ 
надійшли численні пропозиції 
відобразити в Статуті нові 
важливі положення діяльності 
комсомолу, які випливають з 
рішень XXIV з'їзду партії. 
Є. М. Тяжельников ознайомив 
делегатів з’їзду з пропозиція
ми про внесення доповнень до 
Статуту ВЛКСМ.

Він говорив далі про завдан
ня щодо поліпшення добору і 
виховання кадрів, про необхід
ність постійно оволодівати ле
нінським стилем роботи.

Вся історія ВЛКСМ неспро
стовно підтверджує, що в пар
тійному керівництві невичерп
не джерело сили, міцності і 
творчої активності комсомолу. 
Партія передає ВЛКСМ вели
чезний політичний і організа
ційний досвід, вирощує і вихо
вує кадри, зміцнює партійне 
ядро а комсомолі, ініціативу і 
самодіяльність молоді. Комсо
мол постійно відчуває конкрет
не і дійове керівництво Цент
рального Комітету КПРС, його 
Політбюро. Питання роботи з 
молоддю, діяльності комсо
мольських організацій регуляр
но обговорюються на плену
мах ЦК Компартій союзних 
республік, крайкомів, обкомів

міськкомів і райкомів 
У роботі комсомоль- 
з’їздів, конференцій, 

беруть 
кан- 

у члени Політбюро,

КПРС, 
партії, 
ських 
пленумів і зборів 
участь члени Політбюро, 
дидати 
секретарі ЦК КПРС, керівники 
партійних організацій.

Комсомол пишається висо
ким призначенням — бути ре
зервом Комуністичної партії. 
Нині дві третини тих, хто всту
пає в ряди КПРС, — комсо
мольці. Після XVI з'їзду понад 
1,2 мільйона вихованців ком
сомолу стали комуністами. 
Партія виявляє величезну ува
гу до комсомольських кадрів.

Ленінський комсомол, вся 
радянська молодь, сказав до
повідач, палко підтримують 
мудру зовнішню політику 
КПРС і Радянського уряду, за
хоплюються невтомною і пло
дотворною діяльністю ЦК 
КПРС, Політбюро, Генерально
го секретаря ЦК КПРС, лауре
ата Міжнародної Ленінської 
премії миру товариша Л. І. 
Брежнєва по здійсненню істо
ричних рішень XXIV з'їзду 
КПРС. Ленінська зовнішня по
літика ЦК КПРС — найбільш 
близька, найбільш зрозуміла, 
найбільш бажана для всіх на
родів. Вона ще вище піднесла 
міжнародний авторитет Кому
ністичної партії, Радянської 
держави. Програма миру ста
ла вирішальним фактором сві
тового розвитку, справжнім ле
нінським декретом про мир на
ших днів. Подією величезного 
значення став Всесвітній кон
грес миролюбних сил у Москві. 
Він зібрав небачений за своєю 
широтою і представницьким 
характером склад учасників. 
Яскрава, глибока промова то
вариша Л. І. Брежнєва на кон
гресі викликала жвавий відгук 
у молоді, кличе до дальшої 
боротьби за мир і міжнарод
не співробітництво.

У звітний період набрали 
дальшого розвитку інтернаціо
нальні контакти і зв'язки ра
дянської молоді. Широкий 
міжнародний резонанс діста
ли проведені в СРСР всесвітня 
зустріч молоді і студентів, при
свячена 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна, всесвіт
ня зустріч трудящої 
Вони показали зростаючий ін
терес молодого покоління за
рубіжних країн до радянської 
дійсності, продемонстрували 
можливість і актуальність 
дальшого співробітництва всіх 
загонів робітничої, сільської і 
учнівської молоді.

Успішно розвивалися все
бічні зв'язки ВЛКСМ з моло
діжними організаціями соціа
лістичної співдружності. Єд
ність молоді соціалістичних 
країн, братніх організацій — 
це конкретний, яскравий і пе
реконливий приклад соціаліс
тичного пролетарського інтер
націоналізму в дії.

Ленінський комсомол палко 
підтримує ініціативу братніх 
спілок про проведення в 1975 
році традиційного Інтернаціо
нального походу молоді соціа
лістичних країн під девізом 
«Прапор Перемоги — прапоо 
соціалізму». Є. М. Тяжельников 
запевнив, що комсомольці, 
юнаки і дівчата Країни Рад

молоді.

система со

сім’єю, прообразом

чілій- 
військово-фашистської 
яка по-зрадницькому

не пошкодують сил для все
мірного зміцнення дружби І 
згуртованості молодого поко
ління соціалістичної співдруж
ності, робитимуть усе для то
го, щоб світова 
ціалізму була згуртованою, 
міцною сім’єю, прообразом 
майбутнього світового співто
вариства вільних народів.

ВЛКСМ, радянська молодь 
високо цінять самовіддану бо
ротьбу передових загонів 
юнацтва капіталістичних країн.

Могутнім загоном єдиного 
фронту антиімперіалістичних, 
миролюбних сил сучасного мо
лодого покоління є сьогодні 
молодь національно-визволь
ного руху, молодіжні і сту
дентські організації країн Азії, 
Африки, Латинської Америки.

Ми палко вітаємо молодь, 
яка бореться за національне і 
соціальне визволення, за су
спільний прогрес і краще май
бутнє своїх народів.

Гнів і біль, глибоке обурен
ня викликали у радянської мо
лоді мерзенні злочини 
ської 
хунти, 
скинула уряд Народної єднос
ті. Але народ Чілі не зломити! 
Ми віримо в перемогу його 
справедливої справи, у світле 
завтра юності Чілі! Ми говори
мо вам, дорогий Луїс Корва- 
лан, дорога Гладіс Марін, го
воримо вам, дорогі чілійські 
брати: «У дні жорстоких ви
пробувань молодь країни ве
ликого Леніна в одному строю 
з патріотами Чілі!»,

Сьогодні, напередодні Між
народного дня солідарності 
молоді, напередодні Першо
травня, ми урочисто заявляє
мо: Ленінський комсомол і да
лі незмінно зміцнюватиме со
лідарність, послідовно висту
патиме в одних рядах з моло
дими борцями проти імперіа
лізму, колоніалізму, неоколо
ніалізму й апартеїду, проти 
фашистських і диктаторських 
режимів, за мир, національну 
незалежність і соціальний про
грес!

Назакінчення Є. М. Тяжель
ников сказав:

XVII з'їзд ВЛКСМ працює з 
історичному Кремлі — серці 
нашої Батьківщини, де все 
зв’язане з і/л'ям великого 
і безсмертного Леніна. Для 
комсомольців, для всіх юна
ків і дівчат Країни Рад як 
бойовий наказ звучить заклик 
рідної партії: «Вчитися, працю
вати і боротися по Леніну!».

Від імені Ленінського ком
сомолу, всієї радянської мо
лоді XVII з їзд ВЛКСМ запев
няє рідну Комуністичну пар
тію, її ленінський Централь
ний Комітет, Політбюро ЦК, 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, 
що комсомол ще тісніше згур
тує свої ряди навколо рідної 
Комуністичної партії, завжди 
буде вірний ленінським запо
вітам, що всі його діла і звер
шення будуть одухотворені 
ленінською мислю, що комсо
мольські організації, радянсь
ка молодь віддадуть усі свої 
сили, знання, енергію, а якщо 
буде потрібно, і життя бороть
бі за комунізм!

(ТАРС).
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ШЛЯХОМ ПАРТІЇ, ШЛЯХОМ БАТЬКІВ
Делегати почали обговорен

ий звітної доповіді Централь
ного Комітету ВЛКСМ.

Слово надасться першому 
секретареві Московського мі
ського комітету ВЛКСМ В. І. 
Шадріну.

З величезним ентузіазмом і 
-Відповідальністю, як бойову 
Програму діяльності комсомо
лу, загівпз він, сприймаємо ми, 
«елегатя 9'і'зду, привітання 
Центрального Комітету КПРС, 
яскраву, наднхаючу промову 

^Генерального секретаря ЦК

НА XV
партії товариша Леоніда Іллі
ча Брежнєва.

Говорячи про чудові діла 
комсомольців і молоді столи
ці, промовець підкреслив, ЩО 
вони прагнуть знайти і привес
ти в дію нові резерви підви
щення продуктивності праці на 
кожному робочому місці. Бага
то молодих москвичів ВИЯВЛИ4 
ють трудовий героїзм, грома
дянську зрілість, високу мо
ральність. Серед НИХ члени 
комплексної бригади Першого

II З’ЇЗДІ
домобудівного комбінату Го- 
ловмосбуду, очолюваної Ге
роєм Соціалістичної Праці 
В. Копелєвнм. Молоді буді
вельники досяглії рекордне? 
продуктивності праці, у два 
рази перевищивши встановлені 
норми, і зробили рекорд нор
мою кожного ДНЯ.

Сердечні слова привітання 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнє
ва бригаді В. Копелева нади
хають молодь на нові звер4

ВЛКСМ
шення. Шість тисяч комсо- 
мольсько-молодіжних бригад, 
десятки тисяч молодих вироб
ничників узяли иа озброєння 
методи боротьби за найвищу 
продуктивність праці, еконо
мію і ощадливість, високу 
якість продукції.

Виступає, перший секретар 
ЦІ< ЛКСМ України А. М. П- 
рейко. Наш з’їзд проходить 
напередодні важливої події — 
50-річчя присвоєння комсомо
лові імені В. І, Леніна і е по 

су і і звітом про втілення в 
життя безсмертних ленінських 
заповітів, сказав він. Молодь 
Радянської України, як і всі 
юнаки і дівчата країни, палко, 
схвалює і підтримує внутріш
ню і зовнішню політику партії, 
невтомну діяльність Централь* 
ного Комітету, його Політбюро 
і особисто Генерального сскре-. 
таря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва.

Делегат розповів про вклад 
молоді України у виконання 
історичних рішень XXIV з’їзду

(Закінчення на 4-й стор.).
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партії. Ставши на Ленінську 
вахту трудової доблесті, шість 
мільйонів юнаків і дівчат рес
публіки успішно борються за 
виконання планів і підвище
них соціалістичних зобов’я
зань. Тисячі молодих вироб
ничників, сотні комсомольсько- 
молодіжних колективів уже 
виконали свої п’ятирічні зав
дання. Молоть республіки 
внесла вагомий вклад в укра
їнський мільярд зерна. З по
чатку п'ятирічки на ударних 
комсомольських будовах вве
дено в Дію 295 важливих на
родногосподарських об’єктів.

Промовець докладно спиняє
ться на участі молоді в підви
щенні ефективності виробни
цтва, в боротьбі за режим еко
номії. за ощадливість.

У цьому році минає 70 років 
з дня народження Миколи 
Островсьхшо — співця комсо
мольської юності, сказав вій. 
Між тією епохою і нашою про
лягли десятиріччя, але вічним 
лишається невгамовний корчі- 

. гінсьхнй дух, пристрасна жа
доба подвигу в ім’я великої 
мсти. Юність наших днів, ви
конуючи важливе доручення 

. партії, з ентузіазмом береться 
за будівництво найбільшої за
лізниці — Байкало-Амурської 
магістралі А М. Гірсико за- 
п-> шоі’.узаз провести 29 версс- 
н- . в ;ц іь 70-річчя М. Остров- 
ського, Всесоюзний молодіж
ний субот пик у фонд Байкало- 
А’мурської магістралі.

Про ударну працю молодих 
уральців, їх гордість своїм ро- 
•.Г -ничим .званням говорив під
ручний статсзара Магнітогор
ського металургійного комбіна
ту імені Дсніпа А М. Богатов. 
Оплесками зустріли делегати 
з їзду трудовий.рапорт леген
дарної Матіїки. в будівництві 
якої брав .активну участь ком
сомол країни- напередодні від- 
хшіття з’їзду була видана 
250-мільйона а тонна сталі з дня 
луску перших агрегатів комбі
нату. Робітник вручив з’їздові 
з ливо -: ювілейнім о металу.

__________________

буді вин-

Комеомольні Маїніткн, • ска
зав ^ін, прийняли па 1974 рік 
напружений зустрічний план. 
Вони наполегливо добиваються 
його успішного виконання.

У цін великій роботі їх по
стійними помічниками стали 
старші товариші — наставни
ки, кращі майстри своєї спра
ви. Імена багатьох з них з по
вагою і любов’ю назвав про
мовець.

З’їзд комсомолу, сказав пер
ший секретар Ленінградського 
обкому ВЛКСМ Д. Н. Філіп- 
пов, проходить в обстановці 
високого політичного і трудо
вого піднесення. Всі наші до
сягнення — це ленінізм у дії, 
це переконливе свідчення пра
вильності генерального курсу 
партії в галузі зовнішньої і 
внутрішньої політики. Молоді 
ленінградці доручили нам ви
словити подяку Центральному 
Комітетові КПРС і особисто 
товаришеві Леоніду Іллічу 
Брежнєву, величезну синівську 
подяку за мирне небо над го
ловою, за щастя бути 
ком комунізму.

Молоді ленінградці, 
Д. і І. Філіппов, уміло 
ють па всіх ділянках 
нпцтва. їм довірено роботу на 
найважливіших об’єктах. Кож
не замовлення п’ятирічки мо
лоді розглядають як надзви
чайно важливе доручення пар
тії Промовець розповів про 
участь комсомольців і молоді 
у створенні нової техніки, но
вих технологічних процесів, які 
забезпечують проірес народно
го господарства. Особливу 
увагу він звернув на питання, 
зв’язані із створенням і випус
ком нового 300-спльного трак
тора К-701.

XVII з’їзд ВЛКСМ сердечно 
вігалн зарубіжні гості. Ембле
му Всесвітньої Федерації Де 
мократнчяої Молоді вручив 
з’їздові президент ВФДМ І Гет
ро Лапічірслла. Перший сек
ретар Центрального Комітету 
Спілки трудящої молоді ХоИіі 
Міна (ДРВ) Ву Куанг передав 
радянським ко мсом ол ьця м 
Червоний прапор. На ньому

сказав 
праціо- 
впроб-

хай 
міцною і непорушною!».

написані слова: «Братерська 
дружба між молоддю В’єтна
му і Радянського Союзу 
буде
Від імені членів Димитров- 
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді (НРБ) перший секретар 
Центрального Комітету ЛКСМ 
Єпчо Москов вручив у дар 
з’їздові портрет вождя болгар
ського народу Георгія Димні- 
рова.

Овацією зустріли присутні 
виступ члена Виконкому Цент
рального Комітету Комуністич
ної молоді Чілі Антоніо Фер- 
нандеса. Посланці чілійської 
молоді з піднесенням викона
ли гімн патріотів Чілі «Єдиний 
народ перемогти не можна», 
який лунав в останні хвилвни 
бою біля Президентського па
лацу в Сапгьяго. Делегати і 
гості з’їзду в єдиному пориві 
виявили солідарність з чілін- 
ськнми патріотами.

Приймається заява з'їзду на 
підтримку патріотів Чілі. Ми, 
говориться в цьому документі, 
запевняємо юних патріотів Чі
лі, які ведуть в умовах жор
стокого терору і насильства ге
роїчну боротьбу проти фашист
ської диктатури, в тому, що 
Ленінський комсомол, уся ра
дянська молодь завжди з вами 
у вашій самовідданій боротьбі 
за свободу, демократію і кра
ще майбутнє народу і молоді!

Потім з доповіддю Мандат
ної комісії виступив її 
Б. М. Пастухов.

Па- цьому засідання 
вається.

У Кремлівському 

голов а

закри-

Палаці 
з’їздів 24 квітня продовжував 
роботу XVII з’їзд ВЛКСМ. 
Делегати обговорювали Звітну 
доповідь ЦК ВЛКСМ, з якою 
.виступив перший секретар ЦК 
комсомолу Є. М. Тяжсльпи- 
ков, і звіт Центральної Реві
зійної комісії ВЛКСМ.

Тепло зустріли присутні то
варишів II. II. Дсмічсва, Б. М. 
1 Іономарьова, 1. В. Капитонова.

Посланці радянської молоді 
перше слово звертають до рід
ної Комуністичної партії, її 
Ленінського Центрального Ко-

мігсту; З величезним піднесен
ням сприйняли делегати з’їзду, 
вся молодь, радянські люди, 
яскраву, глибоко змістовну 
промову Генерального секре
таря ЦК КГ1РС товариша Л. І. 
Брежнєва, в якій дано всебіч
ний аналіз сучасного стану ді
яльності комсомолу, визначено 
його першочергові і перспек
тивні завдання.

24 квітня вся демократична і 
прогресивна молодь світу від
значала Міжнародний день со
лідарності. З трибуни з’їзду 
було заявлено, то Ленінський 
комсомол, вихований Комуніс
тичною партією на принципах 
марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналізму, 
завжди йшов і йде в перших 
рядах руху солідарності моло
ді.

Делегати від імені всієї ра
дянської молоді урочисто зая
вили, піо і далі незмінно і по
слідовно зміцнюватимуть між
народну солідарність, виступа
тимуть в одному ряду з мо
лодими борцями проти імперіа
лізму, колоніалізму, неоколо
ніалізму і апартеїду, проти 
фашистських і диктаторських 
■режимів, за мир, національну 
незалежність і соціальний про
грес.

Трохи більше місяця минуло 
з того пам’ятного дня, сказав 
перший секретар ЦК ЛКСМ 
Казахстану 3. К. Камалідснов, 
коли вся країна відзначила 20- 
річчя цілини. Тепер комсомоль
ські організації під керівницт
вом партійних комітетів пра
цюють над тим. щоб краще вті
лити в життя завдання, по
ставлені товаришем Л. І. 
Брежнєвим у промові на уро
чистому засіданні в Алма-Аті.

Як бойову програму дій 
сприйняли молоді хлібороби 
республіки завдання партії по 
підвищенню ефективності кож
ного гектара землі. З ініціати
ви комсомольсько-молодіжної 
бригади радгоспу «Колутопсь- 
кнн> Цілиноградської області 
в республіці розгорнулося зма
гання за високі врожаї зерно
вих. Його заспівувачі зобов’я-

-Т 
з’ались вирости ги нині не менш 
як 20 центнерів зерна з гекта
ра, а в 1975 ропі виконати дру
гий п'ятирічний план продажу 
хліба державі.

Одна з головних живишь па 
сході країни — Алтай. За три 
роки п’ятирічки', як повідомила 
механізатор колгоспу «Память 
Осгровського» О. Г. Плотнико
ва, в засіки Батьківщини заси
пано 727 мільйонів пудів Ал
тайського хліба. Нелегким був 
цей хліб. Він народжувався в 
складних погоднпх умовах. 
Його пестували мільйони се
лянських рук, великий вклад 
внесла молодь. Кожен третій 
комбайнер Алт'аїб — представ
ник молоді.

Делегатка звернулася до мо
лодих подруг, що живуть на 
селі, з закликом оволодівати 
спеціальностями механізато
рів. Вона підтримала пропо- I

• зпцію ЦК ВЛКСМ про органі^. 
зацію всесоюзного змаганіїяї 
:к інпк-мпх яяічлглліпжінок-мехачізагорів.

Делегатів з’їзду вітав на
чальник головного політичного 
•управління Радянської Армії і 
. Військово Морського Флоту, 
генерал армії О. О. Єпішев.

З величезною увагою ми ви
слухали яскраву, глибоку про
мову Леоніда Ілліча Брежнє
ва. сказав він. Теплі, проник
ливі слова, сказані на адресу 
■Ленінського комсомолу, напов
нюють гордістю горня І моло
ді. і ветеранів* ВЛ’КСЛІ.

Завдання, які стоять перед 
Збройними Силами, стають де
далі складнішими; •■особливо в 
умовах розвім«у> військової 
справи па базі -науково-техніч
ного прогресу. Вссармінськнії 
і флотський комсомол розуміє 
свою відповідальність перед 
Батьківщиною, йде в перших 
рядах воїнів, які успішно роз
в’язують завдання бойової і 
політичної підготовки.

Далі промовець спинився на 
завданнях армійського і флот-, 
ського комсомолу по виховап-г 
шо радянських, воїнів в дусі 
високого патріотизму і вірності 
боновим традиціям.

(ТАРС). J

Висока нагорода комсомольців
• Урочистий мітинг

Пурпуром знамен і 
іранспзрантіо спалахнула 
того дня центральна пло
ща НоБоукраїики. До під
ніжжя памятника В. *. 
Леніну лягають живі квіти. 
Радісна звістка зібрала 
сюди юнь району: в пе
реддень відкриття XVII 
з’їзду ВЛКСМ вийшов 
Указ Президії Верховної 
Реди СРСР про нагород
ження Човоукраїнської 
районної комсомольської 
організації орденом Тру
дового Червоного Прапо
ра. Партія і уряд високо 
оцінили вклад комсомоль
ців ■ молоді у збільшен
ня сільськогосподарської 
продукції, активну участь 
у підготовці механізатор
ських кадрів, плодотворну 
роботу по вихованню мо
лоді. З нагоди відкриття 
XVII з їзду ВЛКСМ і наго
родження районної ком
сомольської організації в 
Новоукраїнці відбувся мі
тинг.

Його відкрив перший 
секретар райкому комсо
молу Микола Суворов. Б 
урочистій тиші він зачи
тав поздоровну телегра
му Центрального Коміте- 

Наша адреса і телефони Газета виходити 
у вівторок, четвер, 
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«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома

ЛКСМУ, г. Кировоград.

314050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 30. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
^комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу ЛИСТІ» І масової ровоти — 2-45-30, відділу вій- 
еьково-пагріотичного виховання та спорту — 2-44-17. 
'ЙК 04 НА

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Тнряж 59 800.

в Новоу країн ці
ту Комуністичної партії 
України, телеграм у- 
поздоровлення від об
кому Компартії України. 
Схвильованими оплеска
ми зустріли ці документи 
учасники мітингу. Слово 
надається першому секре
тареві Новоукраїнського 
райкому Компартії Ук
раїни А. М. Литвину. Як 
наголосив виступаючий, 
особливо знаменною бу
де для комсомольців і 
молоді району 50-річни- 
ия присвоєння комсомолу 
імені Володимира Ілліча 
Леніна. В історичні роко
вини на прапорі комсо
мольської організації за
сяє орден Трудового Чер
воного Прапора. Нагоро
да засвідчує, що комсо
мольці, всі юнаки і дівча
та свято дотримують сло
ва жити і боротись по Ле
ніну. Орден кличе й зо
бов’язує молодих хлібо
робів закріпити і примно
жити результати минуло
го, 1973 року і виростити 
не менше, ніж по 35 цент
нерів зернових, в тому 
числі кукурудзи — не 
менше 50 центнерів з гек
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тара у визначальному ро
ці п'ятирічки.

Помислами про майбут
ній урожай живуть комсо
мольці і молодь району. 
Схвильовано розповів про 
це на мітингу групком- 
сорг тракторної бригади 
колгоспу імені Шевченка 
Анатолій Лубенець.

— Наш колектив, — 
сказав він, — гаряче від
гукнувся на Звернення ЦК 
КПРС до партії, до радян
ського народу. Ставши нз 
Ленінську вахту трудової 
доблесті, присвячену п’ят
десятиріччю з дня при
своєння комсомолу імені 
Леніна, ми взяли підвище
ні соціалістичні зобов’я
зання.

Груп комсорг з трибуни МІ
ННІЇ у доповідає про плани 
колективу: 25 730 гектарів
умовної оранки, виробіток на 
кожен еталонний трактор за 
зміну довести до 9 гекіарін 
при собівартості кожного гек
тара 4 карбованці. Соціаліс
тичні зобов'язання першого 
кварталу цього року виконали 
з честю.

Достроково закінчили моло- 
коздачу в першому кварталі І 
на МТФ колгоспу «Україна». 
Передова доярка району, 
комсомолка Алла Катеринко, 
яка працює в ньому господар
стві, доповіла ла мітингу —

і в цьому ропі молоді тварин
ники докладуть всіх зусиль, 
щоб не Зійти з тритисячних 
рубежів. В минулому році се
редній надій від кожної коро
ви на фермі становив 3199 
кілограмів. Утвердити цей по
казник і добиватись ще ви
щих результатів — так розу
міють свою відповідь на висо
ку нагороду молоді тварин
ники.

Боротьбі комсомольців 
і молоді за високу культу
ру землеробства присвя
тив свій виступ бригадир 
комсомольсько-молодіж

ної тракторної бригади 
колгоспу «Дружба» Мико

ла Давидов. Механізатори 
бригади успішно приво
дять в дію всі резерви 
підвищення продуктивнос
ті машинного парку: своє
часно і високоякісно ре
монтують техніку, перехо
дять на двозмінну роботу 
в напружені періоди, ово
лодівають передовими, гі- 
таловськими, методами 
праці.

— Ми, піонери і школярі, — 
заявила на мітиш у учсвіїїія, 
секретар комсомольської орга
нізації школи М () Тетяна 
Дашковська, — пишаємося 
своїми старшими товариша
ми — комсомольцями. Обі
цяємо здобуті трудові тради
ції берегти і примножувати.

На найважливіших питан
нях внутріспілкової роботи, 
оріаиізації комсомольців І 
молоді па виконання плаиіп. 

намічених XXIV з'їздом 
КПРС, зупинився у своєму 
виступі перший секретар рай
кому комсомолу Микола Су- 
воров. Висока урядопа наго
рода, заявив він, зобов’язує і 
Далі поліпшувати стиль ком-

сомольської роботи по пихо- і
иаііпіо гідної хліборобської і
зміни. Від імені районної ком
сомольської організації віл ||і
запевнив обком Компартії Ук- 
раїни, обком ЛКСМУ, ЩО |
комсомольці і молодь завжди І
будуть вірними ленінському її
революційному прапору, бу- ||
дуть жиги, пчнтнсь, працюва- -|{
ти і боротись по Леніну. І

Перед учасниками мі- Ц
тингу виступив перший ТІ
секретар Кіровоградсько- j
го обкому Компартії Ук- ТІ
раїни М. М. Кобильчак. Л

Учасники ' урочистого 
мітингу надіслали вітальні 
листи на адресу ЦК КПРС, , 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів І
СРСР, на адресу ЦК Ком
партії України, Президії 
Верховної Ради У PCP, Ра
ди Міністрів УРСР, на ад
ресу президії XVII з'їзду >» 
ВЛКСМ.

На фотон мітинг у Но-і 
воукраїнці. • і

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ..
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