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Мільйони.юнаків і дівчат показують зраз
ки мужності, стійкості, вірності ідеалам 
Жовтня. З великим ентузіазмом вони пра
цюють всюди, де проходить фронт кому
ністичного будівництва, активно борються 
за виконання напружених планів розвитку 
країни. В усяку справу вони вносять свій 
особливий романтичний порив і, я б сказав, 
молоду окриленість. За все це спасибі ком
сомолові, спасибі всім молодим людям Ра
дянської країни!

(З промови Л. І. Брежнева на XVIII з’їзді ВЛКСМ).
№ 55 (2467). СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ 1978 року. Газета виходить з 1939 року 
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XVIII з’їздові Всесоюзної
Комуністичної Спілки

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу гаряче вітає делегатів XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, комсомольців і комсомолок, усю радянську 
молодь — активних будівників ко/лунізму.

Комуністична партія пишається Ленінським комсо
молом, який уособлює в собі найкращі риси /ло.чо- 
дого покоління країни. Радянське юнацтво, яке росте 
е умовах розвинутого соціалізму, успадкувало від 
старших поколінь глибоку відданість ідеалам кому
нізму, беззавітну вірність справі Леніна, вміння само
віддано працювати заради загального блага.

Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді 
займас гідне місце в політичній системі радянського 
суспільства. Нова Конституція СРСР закріпила і роз
ширила права комсомолу, як і інших масових органі
зацій, е управлінні державними і громадськими спра
гами, у вирішенні політичних, господарських і соці
ально-культурних питань. Це є яскравим свідченням 
турботи партії про дальший розвиток і поглиблення 
соціалістичної демократії. Немає сумніву, що комсо
мол уміло використає надані йому великі права в ін
тересах радянської молоді і всього суспільства, буде 
ще більшою мірою виявляти в роботі високу ділови
тість, ініціативу і почин.

Партія високо цінить той великий склад, який вно
сить комсомол у боротьбу за втілення в життя істо
ричних рішень XXV з’їзду КПРС, у комуністичне бу
дівництво. Немає такої сфери, такої ділянки госпо
дарського, культурного, громадського життя, де б 
сьогодні комсомольці, молодь активно не проявляли 
себе. Нашу молодь широко охопило загальне підне
сення, викликане святкуванням 60-річчя Великого 
Жовтня і прийняттям Конституції СРСР. Радянські 
юнаки і дівчата беруть активну участь у всенародній 
боротьбі за підвищення ефективності виробництва і 
якості роботи. Вони успішно працюють у про/лисло- 
гості і сільському господарстві, у рядах будівників 
БАМу і КамАЗу, «Атоммаша», підприємств нафтохімії 
і металургії, плодотворно працюють на ниві науки, 
культури, народної освіти, у сфері обслуговування 
населення

Центральний Комітет КПРС впевнений, що ваш 
з'їзд надасть роботі комсомольських організацій ще 
більшої активності і цілеспрямованості, надихне мо
лодь на нові трудові подвиги в ім'я процвітання на
шої соціалістичної Батьківщини.

Нині першочергове завдання комсо/голу і молоді 
полягає в тому, щоб боротися за перевиконання пла
ну економічного і соціального розвитку на 1978 рік, 
завдань п’ятирічки в цілому. Партія сподівається, що 
юнаки і дівчата з подвоєним старанням добивати
муться використання наявних резервів для дальшого 
розвитку зиробництва, зростання продуктивності 
праці, поліпшення якості продукції, виявлятимуть в 
усьому економію та бережливість, високу організо
ваність і дисципліну.

Багато діла є для комсомолу в капітальному будів
ництві, в освоєнні багатств Батьківщини. Тут, у рядах 
кершопрохідців, особливо потрібні молоді руки, су
довий порив і невичерпна єнерг’я нашого юнацтва.

Партія закликає комсомольців і молодь з ще біль
шим ентузіазмом боротися за розв'язання завдань 
розвитку та інтенсифікації сільського господарства, 
значного збільшення виробництва продуктів земле
робства і тзаринництва, виступати найактивнішими 
учасниками великих якісних перетворень, які відбу
ваються під впливом аграрної політики партії в ра
дянському сені.

Усісю ЄЕОСЮ діяльністю комсомол покликаний до- 
гомаїати кожній молодій людині засвоювати марк- 
систськс-ле.чінський світогляд, виробляти в собі ак
тивну життєау позицію, глибоку комуністичну переко
наність. На основі тісної єдності ідейно-політичнсіго, 
трудового і морального виховання слід розвивати у 
юнакіз і дівчат класову самосвідомість, працьови
тість, благородні моральні якості, високу відпові
дальність за виконання свого громадського і грома
дянських обов’язків. Необхідно рішуче боротись 
проти проникнення в молодіжне середовище чужих 
.нашій ідеології, радянському соціалістичному спосо
бові життя поглядів і нравів, проти будь-яких, проявів 
міщанської психології і моралі.

Обов’язок комсомолу активно сприяти здійсненню 
загальної середньої освіти, поліпшенню професійно- 
технічного навчання, розвиткові наукової, технічної 
і художньої творчості молоді, фізкультури і спорту. 
Важливо й далі вдосконалювати військово-патріотич
ну роботу, зміцнювати традиційні шефські зв'язки

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.

Ленінської
Молоді

комсомольських організацій із Збройними Силами 
країни.

Будучи колективним вожатим радянської піонеріі, 
комсомол відповідальний за те, щоб робота Всесо
юзної піонерської організації імені В. І. Леніна става
ла дедалі змістовнішою і різноманітнішою, щоб жит
тя кожної піонерської дружини, кожного загону було 
насичене цікавими і корисними справами, благотвор
но впливало на виховання і становлення характеру 
піонерів і школярів.

Предметом безустанної турботи комсомолу повин
но бути зміцнення дружби народів СРСР, виховання 
юнацтва в дусі соціалістичного інтернаціоналізму. 
Радянські комсомольці покликані й далі погяиблю- 
рати дружбу з молодіжними організаціями соціаліс
тичних країн, зміцнювати солідарність і співробіт
ництво з демократичною молоддю всіх країн в її бо
ротьбі проти сил реакції, за мир і соціальний про- І 
грес.

Вплив ВЛКСМ на молодь, на всі сторони життя су- І 
спільства тим сильніший і ефективніший, чим вищий 
рівень внутріспілкової роботи, чн/л активніше діють 
комсомольські організації, всі комсомольці. З цією 
метою виняткове значення мас утвердження в усіх 
ланках комсомолу ленінського стилю в роботі, кри
тики і самокритики, єдності слова і діла. Кожен ком
сомолець повинен бути політичним бійцем, бути 
прикладом діловитості, скромності, принциповості, 
гідно носити високе звання члена Ленінської Спілки 
Молоді.

Центральний Комітет КПРС твердо впевненим у то
му, що комсомольці й молодь, йдучи назустріч І 
60-річчю ВЛКСМ, ознаменують його новими успіхами 
в праці, навчанні, громадській роботі, віддаватимуть 
усі свої сили, знання, весь запал своїх юних сердець 
боротьбі за справу партії, за виконання історичних 
рішень XXV з’їзду КПРС.

Хай живе Всесоюзна Ленінська Комуністична Спіл
ка Молоді — вірний помічник і надійний резерв 
партії!

Хай живе славна радянська молодь!
Під керівництвом Комуністичної партії Радянєько- 

ю Союзу, вперед, до перемоги комунізму!

ЮНІСТЬ КРАЇНИ 
НА МАРШІ КОМУНІЗМУ
ВІДКРИТТЯ XVH1 З’ЇЗДУ ВЛКСМ
Немеркнучі сторінки ре

волюційної, бойової і тру
дової слави вписав Ленін
ський комсомол в істо
рію Країни Рад. Згуртова
на навколо Ленінської 
партії, юність Вітчизни 
вносить вагомий вклад у 
комуністичне будівництво, 
у всенародну боротьбу за 
втілення о життя історич
них рішень XXV з’їзду 
КПРС, виконання завдань 
п'ятирічки.

З цехів заводів і сту
дентських аудиторій, з 
всесоюзних ударних бу
дов, з ланів і ферм зібра
лися в Москву посланці 
майже 38-мільйонкого за
тну комсомолі! на XVIII 
з’їзд Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Він відкрився 25 квітня 
в Кремлівському Палаці 
з’їздів.

10 година ранку, бурх
ливою овацією, стоячи, 
зустрічають делегати і 
гості з їзду товаришів 
Л. І. Брежнева, В. В. Гри
шина, А. П. Кириленка, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Ку
лакова, К. Т. Мазурова,
A. Я. Пельше, Г. В. Рома
нова, М. А. Суслова, Д. Ф. 
Устинова, П. Н. Демічева, 
М. С. Соломенцева, К. У. 
Черненка, І. В. Капітонова,
B. І. Долгих, М. В. Зимя- 
ніна, Я. П. Рябова, К. В. 
Русакова.

За дорученням Цент
рального Комітету ВЛКСМ 
з’їзд відкриває перший 
секретар ЦК комсомолу 
Б. М. Пастухов. Він пові
домляє, що керівники Ко- 
муністичної партії і Радян
ської держави, які беруть 
участь в його роботі, од
ностайно обрані делега
тами XVIII з’їзду ВЛКСМ.

Від імені всіх комсо
мольців і молоді нашої 
Батьківщини він гаряче і 
сердечно вітає Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голову Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва, членів і 
кандидатів у члени Політ- 
бюро ЦК КПРС, секрета
рів ЦК партії.

Під зсуки маршу в зал 
урочисто вносять Черво
ний прапор Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді, пам’ятні 
прапори ЦК РКП(б) і ЦК 
КПРС. Стоячи, палкими 
оплесками вітають їх де
легати* і гості з’їзду.

Б. М. Пастухов повідом
ляє, що для участі в ро
боті з’їзду прибули пред
ставники 7 міжнародних 
організацій, 135 комуніс
тичних спілок молоді, де

мократичних і соціалістич
ний спілок молоді з 107 
країн, а також делегації 
Всесвітньої Федерації де
мократичної молоді, Між
народної спілки студентів, 
Всеафриканськсго руху 
молоді.

Від імені делегатів з'їз
ду він запевнив зарубіж
них гостей форуму юності 
Країни Рад, що Ленін
ський комсомол, молодь 
Батьківщини Жовтня вірні 
ленінським принципам 
пролетарського інтерна
ціоналізму і братерської 
солідарності з усією тру

ВРШИ ТОМРІШ Л. І. БРСЯМН
Топ іриті делегати! Шановні гості 

з’їзду!
Від імені Цеп грального Комітету 

КПРС, віл імені всіх членів нашої ле
нінської партії гаряче вітаю учасників 
наших найвищих комсомольських зборів 
і у вашій особі — всіх комсомольців, 
всю радянську молодь! (Оплески).

58 років тому, виступаючи па 111 з’їзді 
зовсім ще молодого годі комсомолу, Во
лодимир Ілліч Ленін як головне виділив 
питання про те. «...чого ми повинні вчити 
і >ік повинна вчитися молоді, коли вона 
дійсно хоче виправдати звання кому
ністичної молоді, і як підготувати її до 
того, щоб попа зуміла добудувати і до
вершити те, що ми почали». (Повне зі
брання творів, т. 41, стор. 287).

Ця ленінська постановка питання збе
регла і сьогодні всю свою актуальність. 
Чого ми повинні вчити молодь і як вона 
повинна вчитися (звичайно, не тільки в 
шкільному, але в ширшому розумінні— 
в розумінні науки життя), щоб стати гід
ною будівницею комунізму, — це і ТСПС-р 
головне в роботі комсомолу і в партійно
му керівництві цією роботою.

У цілому комуністи старшого поко
лінний можуть, я думаю, бути задоволе
ні радянською молоддю наших днів. Во
на росте комуністично переконаною, гли
боко відданою справі партії, справі ве
ликого Леніна. (Оплески). Мільйони 
юнаків і дівчат показують зразки муж-

(Продовження на 2-й стор.).

дящою і прогресивною 
молоддю планети.

З величезним піднесен
ням під бурхливі оплески 
з'їзд обирає почесну пре
зидію у складі Політбюро 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу на чолі 
з вірним ленінцем това
ришем Л. І. Брежнєвим.

Обираються керівні ор
гани з'їзду: президія, сек
ретаріат, редакційна і 
мандатна комісії.

Одноголосно затверд
жуєшся порядок денний 
з’їзду:

1. Звіт Центрального 
Комітету ВЛКСМ.

2. Звітна доповідь Цент
ральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ. *

3. Вибори центральних 
органів ВЛКСМ.

Слово надається Гене
ральному секретареві 
ЦК КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишеві Леоніду Іллічу 
Брежнєву. Делегати і гості 
з'їзду встають і вітають 
Л. І. Брежнєва бурхливою, 
тривалою овацією.
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ПРОМОВИ ТОВИРИШЙ П. І. БРЕЖНЄВИ
(Продовження. Поч. на 1-й стор.). 

нссті, стійкості, вірності ідеалам Жовт
ня. З великим ентузіазмом вони працю
ють всюди, де проходить фронт кому
ністичного будівництва, активно борю
ться за виконання напружених планів 
розвитку країни. В усяку справу вони 
вносять свій особливий романтичний по
рив і, я б сказав, молоду окриленість. За 
все це спасибі комсомолові, спасибі всім 
молодим людям Радянської країни! 
(Тривалі оплески).

Хай і далі у ваших серцях горить чис
тий вогонь патріотизму, живе благород
не почуття особистої відповідальності за 
доручену справу, за все, що відбувається 
в країні. (Оплески).

XXV з’їзд партії затвердив широку 
програмова п’ятирічку і иа дальшу пер
спективу. Вона підпорядкована одній ме
ті: щоб радянський народ жив ще кра
ще, повнокровніше, щасливіше, щоб ми 
ще впевненіше просувалися вперед до 
нашої світлої мсти — комунізму. Бага
то з наміченого "партією успішно реалі
зується в ході п'ятирічки, але багато ще 
належить зробити, в тому числі, звичай
но, і вам — молоді.

б ■
Одна з найважливіших прикмет сьо

годнішнього дня нашої Батьківщини — 
боротьба за ефективність і якість. Це — 
не тимчасова кампанія. Це — курс пар
тії, взятий, як кажуть, всерйоз і надовго. 
В цьому не тільки ключове завдання ни
нішньої п’ятирічки, а й визначальний 
фактор нашого економічного і соціаль
ного розвитку на багато років наперед. 
У цьому, якщо хочете, і програма вихо
вання цілого покоління радянських лю
дей.

Наша країна має колосальні природні 
багатства. Зусиллями кількох поколінь у 
нас створено могутній економічний по
тенціал як у промисловості, гак і в сіль
ському господарстві. Ми виростили і під
готували численні освічені, кваліфікова
ні кадри, забезпечили людям непогані 
життєві умови.

Тепер, як ніколи, важливо вміло, ро
зумно, по-хазяйському використати всі 
ці багатющі ресурси, поставити їх як слід 
на службу народові, здобути з них мак
симальну користь.

Зрозуміло, ефективність і якість — по
няття дуже широкі. Вони включають у 
себе і такі основоположні елементи, як 
найбільш раціональне розміщення про
дуктивних сил, удосконалення загально
державного планування, комплексний 
підхід до розв’язання великих економіч
них проблем. Щодо цього партія, у тому 
числі на грудневому Пленумі ЦК мину
лого року, поставила чіткі завдання пє- 
ред нашими державними органами, 
включаючи Держплан і відповідні мініс
терства. Але дуже багато залежить від 
кожного підприємства, коленого цеху і 
кожної бригади, кожного трудящого.

Що це значить?
Це значить — працювати не просто 

дисципліновано і старанно, а працювати 
на совість, уміло, результативно, працю
вати красиво, щоб і інші тебе поважали 
за твою працю, і сам би ти себе пова
жав.

Це значить — раціонально організува
ти працю на кожній ділянці, забезпечи
ти надійну систему заохочення за сталу, 
добру якість продукції і дальше її по
ліпшення.

Це значить — зробити бережливе 
ставлення до матеріальних цінностей, які 
належать народові, першим законом 
життя і праці радянських людей; напо
легливо вишукувати все нові п нові спо
соби, усувати непродуктивні витрати.

Це значить — створити в трудових ко
лективах таку морально-психологічну 
атмосферу, при якій кожний вважатиме 
своїм природним обов’язком — і матиме 
можливість — працювати максимально 
продуктивно, з найбільшою віддачею; 
таку атмосферу, при якій становище ле
дарів, прогульників, бракоробіз, розкра
дачів суспільного майна стане справді 
нестерпним.

Такими є завдання, товариші. Партія 
поставила їх з усією чіткістю і наполег
ливістю. Мільйони трудящих схвалили 
заклик партії і відгукнулись па нього 
своїми ділами.

З повідомлень преси ви, мабуть, знає
те, яка широка, планомірна і копітка ро
бота в цьому напрямі ведеться па під
приємствах Москви і Ленінграда, Мін
ська.і Львова, Уралу і Кузбасу, Ташкев- 
та і Караганди, в багатьох трудових ко
лективах країни.

У цій роботі бере активну участь мо
лодь. Ви висунули лозунг: «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і твор
чість молодих!» Це хороший, правильний 
лозунг. Справа честі комсомолу — доби
тися, щоб він повсякденно втілювався в 
життя всіма молодими робітниками, кол
госпниками, техніками, інженерами.

На передових підприємствах, наприк
лад, иа Волзькому автомобільному заво
ді, нагромаджено корисний досвід 
комплексного вирішення питань підви- 

щенпя ефективності виробництва і якос
ті праці. Ми вправі сподіватися, що він 
набере найбільшого поширення. Сприяти 
цьому покликаний і комсомол. (Оплески).

Або візьміть токійський метод. Він 
дає можливість значно збільшити обсяг 
виробництва при зменшенні кількості 
працівників. Здавалося б, справа ясна. 
Проте належного поширення він ще не 
набрав. Деякі господарські керівники, 
працівники відомств, мабуть, ніяк не мо
жуть відмовитись від усталених канонів, 
переглянути і змінити окремі принципи 
управління і форми організації вироб
ництва.

Час нам, товариші, навчитися по-діло
вому впроваджувати передовий досвід, 
доводити до кінця всяку корисну спра
ву. (Оплески).

Які ж сьогодні вирішальні ділянки 
боротьби за ефективність і якість у на
шому народному господарстві? їх кіль
ка, але в першу чергу я б знову назвав 
капітальне будівництво і транспорт. Від 
поліпшення справ на цих ділянках бага
то в чому залежать наші успіхи на всьо
му економічному фронті Ці питання бу
ли предметом пильної уваги на торіш
ньому грудневому Пленумі ЦК, про них, 
як ви знаєте, мені доводилося говорити 
знову під час недавньої поїздки по схід
них районах країни.

Ми, як я вже підкреслював, будемо 
суворо питати з господарських керівни
ків за неповороткість, за невміння пра
вильно зосередити сили і кошти, за за
морожування народних коштів в неза
вершених будовах. Але ж справа не тіль
ки в керівниках. Вона залежить і від 
того, як працюватимуть, яку відпові
дальність проявлять мільйони людей, 
зайняіпх у будівництві і на транспорті, 
і серед них — мільйони юнаків і дівчат, 
у тому числі комсомольців. Тут особли
во важливі творча ініціатива, ударна 
робота на всіх ділянках, змагання, най
вища мета якого — забезпечити кінце
вий народногосподарський ефект для 
країни.

Було б, наприклад, корисно широко 
підхопити ініціативу змагання суміжни
ків за принципом «робітничої естафе
ти» — змагання між колективами будов, 
проектувальників, підприємств промис
ловості, транспорту і сільського госпо
дарства за своєчасне і дострокове вве
дення в дію найважливіших потужнос
тей та об’єктів, передбачених п’ятиріч
ним планом.

Щодо транспорту, то тут можна від
значити цінну ініціативу ленінградців— 
досвід трудової співдружності колекти
вів моряків, залізничників, автомобіліс
тів і річковиків у Ленінградському тран
спортному вузлі. (Оплески).

Ці та інші подібні починання потребу
ють вашої підтримки, дорогі друзі, ва
шої енергії вашого молодого ентузіазму! 
(Оплески).

Комсомол завжди був надійним ше
фом великих радянських будов. Ця пре
красна традиція збереглася. Але самі на
ші будови стали багато в чому іншими. 
Сьогодні це вже не тільки окремі будо- 
ви-гіганти, а й цілі величезні географічні 
райони.

Спинюся тут лише па одному з таких 
районів. Значення його для майбутнього 
Батьківщини зростає з кожним днем. 
Ідеться про Західний. Сибір, точніше про 
Тюмень.

Лише за десять років ми перетворили 
цей тайговий край у головну нафтову ба
зу країни. Тепер там розгортається по
тужна газова і хімічна індустрія. Не лі
сові й оленячі стежки характерні тепер 
для пейзажу Тюменської області, а мо
лоді міста, нафто- і газопромисли, заво
ди, залізниці, автомагістралі. А масшта
би ж які! Подумайте тільки, товариші: 
па Обі економічно освоюється і заселяє
ться іериторія в один мільйон квадрат- 
.ппх кілометрів. Це приблизно площа 
Іспанії, Італії 1 Англії, разом узятих. 
(Оплески).

Так, ми сміливо вклали туди величезні 
кошти. І не помилились. Витрати ви
правдали себе. Сьогодні Тюмень дає май
же половину радянської нафти і велику 
кількість газу. Цими днями ЦІ< партії 
привітав нафтовиків Західного Сибіру: 
вони дали Батьківщині мільярд гони 
нафти. (Оплески). Це велика трудова 
перемога, честь і слава нашим північним 
добувачам чорного золота! (Тривалі оп
лески).

Тюменськими запасами нам треба бу
де ще жиги довгі роки. А в найближчі 
десять років основний приріст видобутку 
нафти, газу і вироблюваної з них цінної 
хімічної сировини ми розраховуємо 
одержувати саме за рахунок Тюмені. У 
зв’язку з цим настає, а точніше, вже на
став, новий, складніший етап розвитку 
Західного Сибіру. Треба буде вдвоє— 
втроє збільшити там обсяги всіх робіт. 
Це вимагатиме і нових матеріально-тех
нічних затрат, і припливу туди людей.

Чим міг би допомогти Західному Си
біру комсомол? Я знаю, там тепер уже 
тринадцять ударних комсомольських бу

дов. Проте я просив би вас посилити 
увагу до цього району. .

Будовам потрібні не просто робочі ру
ки. Треба направити туди певну кіль
кість будівельників, монтажників, шофе
рів, буровиків, учителів, людей інших 
спеціальностей — ось що потрібно.

З самого початку «наступу» на Захід
ний Сибір було висунуто лозунг; взяти 
його багатства не числом, а _ вмінням, 
тобто з допомогою найновішої техніки і 
технології. І тут досягнуто чимало.

Візьмемо блочний метод будівництва. 
До речі, його розробили і впровадили 
молоді ентузіасти, робітники та інжене
ри тресту «Тюмеяьгазмонтаж». Суть йо- 
го в тому, що багато промислових об’єк
тів повністю виготовляються на тилових 
базах, у заводських цехах, а потім бло
ками завозяться на місце, в будь-яку 
далину, і там монтуються.

Підраховано; такий метод дає змогу 
на облаштуванні сибірських родовищ 
вчетверо збільшити продуктивність пра
ці. А це економія тисяч і навіть десятків 
тисяч робочих рук.

Як бачите, освоєнню Західного Сибіру 
можуть допомогти й ті, хто працює в ін
ших місцях. Для цього треба всюди, де 
виконуються замовлення Тюмені — иа 
Україні, в Азербайджані, у Поволжі, 
Москві, в усіх кінцях країни, — взяти 
над ними комсомольське шефство, щоб 
допомогти підкорити простори і надра 
Тюмені з мінімальними затратами тру
дових ресурсів.

Думаю, цей принцип можна застосу
вати і до інших великих будов. Такий 
досвід уже є. Це, наприклад, ініціатива 
ленінградців по достроковому виконан
ню всіх замовлень для новобудов. (Оп
лески). Поширте, товариші, цей почин 
серед молоді повсюдно, ВІЗЬМІТЬ під 
неослабний контроль замовлення будов 
країни. Нехай «Комсомольський прожек
тор» своїм світлом не дає спокою, ріже 
очі тим, хто їх зриває. (Оплески).

Тепер про сільське господарство.
Безперечно, ми багато чого добились 

у здійсненні аграрної політики партії. 
Однак і багато ще треба зробити, щоб 
надійно задовольняти зростаючі запити 
радянських людей, потреби промисло
вості. На ці цілі зорієнтовані наші по
точні плани, а також ниві проекти, над 
якими тепер працює партія. Піднесення 
ефективності сільського господарства, і 
насамперед тваринництва, — це найваж
ливіше завдання.

Скажу прямо: без активної участі мо
лоді розв’язати його б^де важко.

Перше слово тут. звичайно, — до сіль
ської молоді. Вона уособлює майбутнє і 
багато в чому визначає сучасне радян
ського села. Нині наше сільськогосподар
ське виробництво немислиме без машин. 
Ось чому ми надаємо принципового зна
чення закликові комсомолу «Живеш па 
селі — знай техніку!». Технічне навчан
ня сільських юнаків і дівчат повинно 
стати справді масовим.

Наше село змінює своє обличчя. За 
останні 13 років там споруджено житло
ві будинки загальною площею 450 міль
йонів квадратних метрів. Це немало, то
вариші: стільки налічував до війни весь 
житловий фонд міст СРСР. Село прикра
сили будинки культури, торговельні 
центри, кафе — часом не гірші від місь
ких. То кому ж, як не молоді, по комсо
молу бути головною рушійною силою 
цих змін, управляти новою технікою, бу
дувати сучасне село, нести туди високу 
культуру! (Оплески).

Зрозуміло, наказом на селі залишати
ся не,примусиш. Створення добрих умов 
для життя і праці на селі, виховання 
поваги до праці землероба, любові до 
рідної природи, до землі-матінкп, вмін
ня і бажання докласти до неї своїх 
рук — ось паш метод залучення відро
стаючого покоління до роботи па полях і 
фермах.

Нагадаю про почин випускників шкіл 
Костромської області. Воші виявили ба
жання працювати на селі. Готуючись до 
зустрічі, з вами, я поцікавився, як вони 
тепер живуть. І мене повідомили, ЩО ЦІ 
вчорашні школярі стали хорошими хлі
боробами, тваринниками, механізатора
ми. знайшли себе в чудовій, благородній 
справі. Вони створили молодіжні колек
тиви на фермах, оволоділи новими про
фесіями. Багато хто продовжує навчан
ня. У них уже десятки тисяч послідов
ників у різких кінцях нашої великої 
Батьківщини.

Партія дякує юнакам і дівчатам, які 
зв’язали свою долю з грандіозною про
грамою розвитку сільського господар
ства, і високо ціпить їх ініціативу. Цс 
хороший приклад для молоді. (Тривалі 
оплески). Думаю, вігі і надалі не зали
шиться без наслідування. (Оплески).

Величезне значення має робота, яку 
ведуть комсомольці, допомагаючи втілю
вати в життя рішення партії про пере
творення сільського господарства Нечор
ноземної зони РРФСР, тримайте, друзі, і 
надалі високо прапор Ленінського ком
сомолу на цій ударній молодіжній бу
дові! (Тривалі оплески).

20 квітня 1078 рожу — __
У ці дні на полях країни в розпалі 

весняно-польові роботи. Дозвольте поба
жати сільській молоді, всім трудівникам 
колгоспів і радгоспів провести їх иа ви
сокому, якісному рівні, побажати добрих 
сходів, а головне — порадувати народ 
добрим урожаєм. (Оплески).

Говорячи про проблеми села, хочу звер
нутись і до міської молоді. Основа вро
жаїв і продуктивності ферм нині закла
дається і в місті. Від праці робітника ба
тати в чому залежить кінцевий результат 
праці землероба і тваринника. А це озна
чає, що молоді городяни можуть відігра
ти тут важливу роль. Включившись у 
соціалістичне змагання за чітке забезпе
чення села всім необхідним — технікою 
і добривами, будматеріалами, устатку
ванням для тваринництва, а також по
давши допомогу в сільському будів
ництві, вони зробили б велику справу.

І ще одне важливе завдання, товари
ші. В міру зростання нашої економіки і 
зростання добробуту радянських людей 
дедалі більшого значення в їх житті на
бувають такі сфери суспільної діяльнос
ті, як торгівля і побутове обслуговуван
ня. Мені вже доводилось говорити про 
те, яке величезне значення мають вони 
для настрою і здоров’я людей, а значить 
і для їх успішної праці. Це, мабуть, ко
жен знає із свого досвіду. Тим часом 
якраз у цих галузях у пас досі, як ви, 
звичайно, знаєте, багато недоліків. Ча
сом навіть кричущих. Причини тут різ
ні — і матеріального, і організаційного, 
і морального характеру. Але ясно одне: 
треба наводити порядок. (Оплески).

І я думаю, комсомолові слід взяти під 
свою постійну і неослабну опіку сферу 
торгівлі та обслуговування. Встановіть 
над нею ефективне шефство. Вивчіть як
найглибше стан справ, допоможіть і но
вими людьми, і вихованням тих, хто вже 
там працює, і мобілізацією громадської 
думки, і ініціативами, звернутими до гос
подарських, адміністративних оріапів. 
На мою думку, цс було б корисно. Бізь- 
міться-но за цю справу, друзі! (Тривалі 
оплески).

Отже, товариші, справ багато, роботи 
вистачить. Може дехто думає, що я над
то багато завдань перед вами ставлю. 
Але ж вас, комсомольців, нині майже 
38 мільйонів. Яка сила! (Бурхливі, три
валі оплески). Вам, товариші, усе повин
но бути до снаги. (Оплески).

А найбільш невідкладне тепер — це 
не тільки викопати, а й перевиконати 
план нинішнього року. Це винятково 
важливо для виконання п’ятирічки в ці
лому. На це повинні бути тепер спрямо
вані зусилля партійних, радянських і гос
подарських органів, профспілкових і ком
сомольських організацій, усіх трудящих. 
Від вас, від молоді, тут .залежить дуже 
багато. І ми віримо, що ви не підкачає
те! (Тривалі оплески).

Дорогі товариші! Здійснення всіх 
наших планів кінець кіпцем залежить від 
людей, їх знань, культури, політичної 
свідомості.

Наш головний компас на шляху до 
комунізму — це марксистсько-ленінське 
вчення про закони розвитку суспільства. 
Неможливо переоцінити значення глибо
кого і систематичного засвоєння цієї ре
волюційної науки. Свідомого, вдумливо
го засвоєння, а не механічного заучу
вання окремих істин і формул. Тільки 
тоді знання теорії чого-небудь варте, ко
ли воно перетворюється в переконання, 
підкріплюється ділом. Інакше кажучи, 
кожен молодий ленінець повинен бути 
активним політичним бійцем, здатним на 
ділі проводити політику партії і вести 
непримиренну боротьбу з ворожою 
ідеологією. (Оплески).

Велику увагу партія і комсомол при
діляють моральному вихованню молоді. 
Утвердження норм і принципів комуніс
тичної моралі неможливе без постійної і 
наполегливої боротьби з антигромад
ськими проявами, духовною убогістю ті 
її неминучими супутниками — пияцтвом, 
хуліганством, порушеннями трудової 
дисципліни. Не меншу небезпеку станов» 
лять і приховані, па перший погляд не 
завжди помітні прояви аморальності. 
Байдужість, утриманство, цинізм, пре
тензії одержувати більше, ніж даєш су
спільству, — такі моральні вади не но
вини і бути поза полем зору комсомолу, 
та й усієї нашої громадськості.

Турбота про підвищення життєвого 
рівня народу —це центральний напрям 
внутрішньої політики партії. При цьому 
ми маємо па увазі і зростання матері
ального, і зростання культурного рівня 
життя людей. Одне не можна відривати 
від другого.

Ми відкидаємо як проповідь бідності і 
аскетизму, так і культ споживання, пси
хологію міщанина, для якого копійка, за 
влучним висловом Горького, є сонце в 
його небі. Матеріальні блага для пас 
не самоціль, а передумова всебічного 
розвитку особи. Тому важливо, щоб під
несення добробуту супроводилося зба
гаченням внутрішнього світу людей, фор
муванням правильного розуміння мети 
і смислу життя.

Високий рівень освіченості й інформо- 
ваиості радянських людей, у тому числі, 

(Закінчення на 3-й стор.)е
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звичайно, молоді, серйозно підвищує ви- 
моги і до стилю виховної роботи.

Тут особливо нетерпимі прояви без
душності и формалізму. Час усім праців
никам ідеологічного фронту покінчи ги з 
незжитою ще подекуди практикою меха
нічного, бездумного повторення пропас
них істин, із словесною тріскотнею. Час 
зробити правилом — говорити з людьми 
простою і дохідливою мовою, писати, 
вкладаючи в кожну фразу живу думку 
і почуття. Це теж питання якості й ефек
тивності, причому на такій важливій ді
лянці будівництва комунізму, як вихо
вання иової людини.

Партія і комсомол виховують молодих 
громадян нашого суспільства вірними 
синами і дочками Радянської Вітчизни, 
стійкими борцями за справу комунізму. 
Ці якості втілюються у великі діла міль
йонів людей, примножують могутність 
Батьківщини і добробут народу.

т Зовсім^ недавно, під час поїздки по 
Уралу, Сибіру і Далекому Сходу, я з 
величезним задоволенням міг ще раз на
очно переконатись, які чудові люди пра
цюють в цих багатющих, але багато в 
чому ще суворих краях, яка там чудова 
молодь. Можна сказані, що вона зігрі
ває клімат цих місць теплом своїх від
даних сердець, (Бурхливі, тривалі оп
лески).

Особливо запам’яталися зустрічі з гру
пою молодих будівників Баикало-Лмур- 
ської магістралі на одшй із станцій і з 
молоддю міста Комсомольська-на-Амурі. 
Це б>ли прекрасні хлопці й дівчата. Про 
свою роботу, про своє життя вони гово
рили по-хазяйському, із знанням справи 
і, разом з тим, захоплено. Очі їх були 
немовби спрямовані в майбутнє. Слухав 
я їх, і на пам’ять прийшли рядки відо
мої пісні; «Мы покоряєм пространство и 
Бремя, мы молодые хозяева земли». 
(Тривалі оплески).

Чудові якості радянських людей про
являються і в рядах наших славних 
Збройних Сил. Тут молодь проходить 
справжнє загартування. Тут вона не 
тільки засвоює організованість, дпенип- 

I ліну, а й виявляє високу свідомість, са- 
I мовідданість, а часом і справжній ге

роїзм. (Оплески).
Під час своєї поїздки па Схід я позна

йомився і з тим, як поставлено охорону 
наших кордонів, і з тими, хто несе там 
свою нелегку службу, — із славними І воїнами вашої Армії, нашого Військово- 
Морського Флоту, наших прикордонних І військ. Скажу одне, товариші: кордони 
Батьківщини надійно прикриті від будь- 
яких несподіванок, справа її захисту — 
в досвідчених, вірних руках. (Тривалі І оплески). І можу запевнити, що молоді 
люди Радянської країни, які охороняють 
її мир і спокій, мають усе необхідне, щоб 
а честю виконувати свою високу місію. 
(Тривалі оплески).

Товариші! Радянські люди, які вирос
ли в братній сім’ї народів, виховані на 
ідеях марксизму-ленінізму, за самою 
своєю природою інтернаціоналісти. Ін
тернаціоналістські традиції втілюються 
сьогодні в їх ділах, мабуть, ширше, різ- I номанітніше, ніж будь-коли. І молодь І тут, як і в багато чому іншому, — в пер- I ших рядах.

Більш як у ста державах світу працю
ють нині посланці Ленінського комсомо
лу. В соціалістичних країнах Європи і 
на далекій Кубі, в гарячих пісках Саха- I ри і в джунглях Південно-Східної Азії, І в Індії і на Арабському Сході, в найріз
номанітніших районах планети тисячі 
синів і дочок нашої країни несуть свою 
благородну вахту — будують заводи і 
електростанції, допомагають відкривати 
кладові природи, лікують хворих і вчать І дітей. Нерідко їх праця — це справжній, 
без галасу і реклами, безкорисливий, са
мовідданий подвиг. (Оплески). Подвига 
ім’я миру і прогресу, в ім’я братерства 
і дружби народів. (Оплески). Подвиг, 
який ще більше підносить авторитет на
шої Батьківщини, допомагає зрозуміти 
правду про паш соціалістичний лад, про 
комуністичну мораль та ідеали радян
ських людей.

І Скажемо, товариші, щире спасибі цим 
гідним представникам нашого народу. 
(Оплески). Вони допомагають втілюва-I ти в життя миролюбну ленінську полі
тику нашої партії, Радянської держави, 
повсякденно здійснюють той інтернаціо
налізм на ділі, який гак високо ставив 
Володимир Ілліч Ленін.І Пролетарський, соціалістичний інтерна
ціоналізм — не паша велика сила. Це 
плід наших переконань і горіння нашихІ сердець. Це — паш прапор. Будьте ж 
завжди вірні йому, дорогі друзі! (Бурх
ливі тривалі оплески).

III.
& Товариші! У солдатській шинелі фроп- 
я товими дорогами Великої Вітчизняної 

війни пройшла молодість ваших батьків. 
Це був справді «бой не ради славы, ра
ди жизни на земле». (Оплески). Минули

■ Десятиріччя. Сьогодні вже більше поло

вини населення країни лише з розповідей 
старших, з книг і кінофільмів знає, що 
таке війна, її тяготи і страждання. Але й 
тепер, в інших умовах триває бій за 
життя на землі. Забезпечити міцний, 
тривкий мир — у цьому мета нашої зов
нішньої політики, таких її найважливі
ших принципів, як мирне співіснування, 
розрядка міжнародної напруженості.

Розрядка сьогодні — не теорія, не ло
зунг, не добре побажання. На її рахунку 
чимало добрих справ, цілком конкретних 
і відчутних. В Європі вона лягла в осно
ву взаємовідносин держав, охопила різні 
сторони їх життя. По-новому, більш 
сприятливо для справи миру, виглядають 
тепер, незважаючи па всі кон’юнктурні 
коливання, і радянсько-американські від
носини. Шлях розрядки визнаний і під
тримується народами як єдино розум
ний у наш важкий час.

Найістотніше, найневідкладніше в на
ші дні — добитись дальшого ослаблення 
воєнної небезпеки, спішити розгортання 
озброєнь. Це відчувають усі народи, ви
знає більшість урядів, про це говорить і 
той факт, що через кілька тижнів, упер
ше в історії, відкриється сесія Генераль
ної Асамблеї ООН, спеціально присвяче
на обмеженню озброєнь, роззброєнню. 
Ми бажаємо сесії успіху і будемо акпіз
но цьому сприяти.

Ми за загальне і повне роззброєння. 
Не з нашої виші зайшли в тупик уже 
майже двадцятирічні переговори щодо 
цієї проблеми. Однак за цей час все ж 
укладено угоди про обмеження озброєнь 
у деяких галузях. А по ряду питань пе
реговори тривають.

Зменшити загрозу виникнення нової 
світової війни, масового винищення лю
дей з допомогою ядерної зброї — ось 
центральний напрям нашої боротьби за 
мир в сучасних умовах. З цією метою Ра
дянський Союз проводить ряд великих 
акцій. Одна з них — переговори із Спо
лученими Штатами про обмеження стра
тегічних наступальних озброєнь.

У Москві, як ви знаєте, тільки що по
бував державшій секретар США Вепс, 
який прибув за дорученням президента 
Картера. Відбувся грунтовний обмін 
думками. В підсумку вдалося дещо про
сунути вперед підготовку угоди ЩОДО 
обмеження стратегічних озброєнь. Да
леко не всі питання ще вирішено. З де
якими позиціями американської сторони 
мп ніяк не можемо погодитися. Думаю, 
однак, що обопільними зусиллями мож
на на базі розумного, реалістичного 
компромісу завершити вироблення уго
ди, яка буде справедливо враховувати 
інтереси безпеки обох держав. Цс дасть 
змогу помітно стримати, гонку озброєнь, 
а значить допоможе зміцненню миру.

Ось уже ряд років Радянський Союз 
добивається, щоб було укладено угоду 
про загальну і повну заборону випробу
вань ядерної зброї. Тепер ми провадимо 
переговори з США і Англією про заборо
ну випробувань в усіх середовищах (тоб
то також і під землею). І можна з задо
воленням відзначити, що на переговорах 
цих останнім часом є певне просування 
вперед. Хотілося б сподіватися, що спра
ву буде доведено до кіпця і відповідний 
договір буде підписано в недалекому 
майбутньому. Це буде помітний^ успіх у 
боротьбі за мир та безпеку людей.

Разом з іншими миролюбними силами 
нашої планети Радянський Союз докла
дає активних зусиль до того, щоб не до
пустити створення нового, особливо ан
тигуманного засобу масового винищен
ня — нейтронної зброї. Наша позицій в 
цьому питанні гранично проста і ради
кальна: поки не пізно, досягти угоди від
повідних держав про взаємну відмову 
від виробництва цієї зброї. І хай люд
ство буде раз і назавжди врятоване від 
її ПОЯЕИ.

Сполучені Штати, які підготувалися до 
стзорешія нейтронної бомби, па жаль, 
поки що не погодилися з нашою пропо
зицією. Але президент Картер заявив 
недавно, шо прийняття остаточного рі
шення про початок виробництва ней
тронної зброї ним відкладене. Не, зви
чайно, не знімає питания, не в найкра
щому разі півзахід. Однак я можу пові
домити, що, враховуючи таку заяву пре
зидента, ми теж не будемо приступати 
до виробництва нейтронної зброї, якщо 
цього не зроблять Сполучені Штати, 
Дальше залежатиме від Вашінгтона...

Відповідно до своєї принципової лінії 
па зменшення загрози ядерної вішці Ра
дянський Союз прийняв також рішення 
у відповідній формі приєднатися до 
міжнародного договору, про заборону 
ядерної зброї в Латинській Америці. І (їм 
самим ми, як і інші держави, що мають 
ядерну зброю, візьмемо на себе зобов’я
зання не сприяти прилученню латино
американських держав до ядерної зброй 
а також не застосовувати такої зброї 
щодо держав — учасниць договору.

Отож, бачите, товариші: робота па ко
ристь миру триває і наша Батьківщина 
докладає з цією метою все нових і но
вих зусиль. (Тривалі оплески).

Ми будемо прагнути до того, щоб і 
мій візит у ФРІ-1, який має незабаром 
відбутися, також допоміг не тільки ви
значити перспективи дальшого широко
го взаємовигідного співробітництва на
ших двох країн (що вже само по собі 
важливо), а її послужив би справі зміц
нення розрядки і загального миру, особ
ливо в Європі.

За останній час противники розрядки 
і роззброєння в країнах НАТО, всі ці по
літиканствуючі генерали і войовничі по
літики, зчинили і продовжують пропа
гандистський галас, поширюючи вигадки 
щодо нібито загрозливої військової пе
реваги держав Варшавського договору 
над блоком МАТО в Європі, про якісь 
агресивні наміри в Європі, приписувані 
Радянському Союзові, і таке інше. Зви
чайно, все не нісенітниця. Але не безне
винна нісенітниця, а шкідлива, бо вона 
є виправданням і прикриттям для дій по- 
справжньому небезпечних і потенціально 
агресивних: для підняття па новий рі
вень гонки озброєнь, для нарощування 
військових сил, для насичення міжна
родної атмосфери отруйними парами 
страху, підозрінь і ворожості.

Ніхто більше від Радянського Союзу, 
який тяжче за всіх потерпів від другої 
світової війни, не хоче, щоб мир в Європі 
ніколи більше не порушувався, щоб вона 
назавжди стала континентом міцного 
миру і мирного співробітництва. І, ма
буть, жодна держава не зробила для 
цього так багато, як наша країна. 
(Бурхливі, тривалі оплески).

Ось уже кілька , років ми добиваємось 
на переговорах у Відні, щоб рівень вій
ськових сил Заходу і Сходу в Європі був 
значно знижений — без шкоди для без
пеки будь-якої із сторін, але поки що 
зустрічали у відповідь лише спроби За
ходу змінити співвідношення сил па 
свою користь. Цими днями, правда, за
хідні країни внесли у Відні дещо онов
лені пропозиції. В них де в чому врахо
вуються міркування соціалістичних дер
жав, хоч загальний відбиток односторон
нього підходу явно зберігається. Що ж, 
будемо працювати далі. Ми готові зроби
ти все від нас залежне, щоб знайти взає
моприйнятні рішення, щоб ослабити воєн
ну напруженість у тому районі світу, де 
вона особливо велика і небезпечна. (Оп
лески).

Всі повинні знати, що Радянський Со
юз не тільки не має ніяких агресивних 
замірів і не нагромаджує ніяких «удар
них кулаків» у Європі для дій проти За
ходу, а, навпаки, робив і робитиме все, 
щоб ослабити напруженість і сприяти 
домовленості. На відміну від країн 
НАТО ми вже давно не нарощуємо свої 
Збройні Сили в Центральній Європі і не 
маємо наміру, — хочу підкреслити це з 
усією силою, — не маємо наміру й нада
лі збільшувати їх ні на одного солдата, 
пі па один танк. (Оплески).

І ми закликаємо західні держави на
слідувати цей добрий приклад.

Намагаючись перекрутити смисл і цілі 
зовнішньої політики Радянського Союзу, 
імперіалістична пропаганда твердить, ні
би є якась суперечність між курсом на
шої країни на розрядку, па мирне спів
існування і нашими відносинами з дер
жавами, які визволилися від колоніаль
ного гніту.. Радянському Союзові та ін
шим соціалістичним країнам намагаю
ться приписати втручання в справи мо
лодих держав. Договорюються навіть до 
обвинувачень «у політиці експансії» і 
«нагнітання напруженості». Все це, зви
чайно, чистісінька вигадка, яка не має 
нічого спільного з дійсністю.

Ми хочемо розвивати з цими країнами 
дружнє співробітництво па засадах пов
ної рівноправності. Ми’підтримуємо їх 
незалежність, їх розвиток по шляху ми
ру і соціального прогресу. СРСР незмін
но виступає за строге поважання суве
ренітету цих — як і всіх інших — дер
жав, за невтручання в їх внутрішні 
справи, за недоторканність їх кордонів. 
(Оплески).

А от імперіалістичні держави — від
крию чи злегка замасковано — посіій- 
ио втручаються в справи незалежних 
держав, які визволились. Втручаються, 
щс-б перешкоджати їх прогресивному 
розвиткові. Ущемляють їх суверенітет, 
щоб забезпечувати корисливі інтереси 
своїх монополій або плани своїх воєнних 
стратегів.

Таке втручання, як правило, веде до 
насильства і нехтування прав народів. 
Це відбувається або у внутрішньому 
житті відповідних держав, як, на
приклад, у Чілі, або у формі відкритої 
зовнішньої агресії, прикладом чого є 
зухвалі дії правії гелів Ізраїлю.

Факти свідчать про те. що народи.мо
лодих держав тим успішніше захищають 
і відстоюють свою незалежність, свої 
життєві ііпересн. ЧИМ МІЦНІШІ єдність і 
солідарність цих держав, чим міцніша їх 
дружба з країнами соціалістичного світу, 
па підтримку якого вони можуть спер
тись у своїй справедливій справі. (Оп
лески).

----------------- • З сгаор. -----
За прикладами і тут недалеко ходити. 

Саме завдяки солідарності прогресивних 
сил вдалося зірвати спроби імперіалізму 
і його ставлеників повалити народну 
владу в Анголі, розчленувати революцій
ну Ефіопію.

Мир, невтручання у внутрішні справи, 
поважаия незалежності і територіальної 
цілісності, рівноправність, взаємовигідне 
співробітництво — все це і є необхідні і 
найважливіші елементи розрядки і міц
ного миру. Така наша політика в Європі, 
така ж вона і в Африці, і в Азії, в Ла
тинській Америці, в } сіх частинах світу. 
І якщо хто-небулії думає, що з допомо
гою наклепницьких вигадок і погроз Ра
дянський Союз можна збити з цього кур
су, то він глибоко помиляється. (Оп
лески).

Товариші! Аналізуючи обстановку в 
світі, ми приходимо до твердого переко
нання, що настав час подумати про 
повне припинення дальшого кількісного 
і якісного зростання озброєнь і збройних 
сил держав, які мають великий воєнний 
потенціал, і тим створи ні умови для на
ступного їх скорочення. Конкретно ми 
звертаємося з закликом обговорити про
граму здійснення протягом певного об
меженого періоду таких заходів:

— припинення виробництва ядерної 
зброї в усіх її видах;

— припинення виробництва і заборона 
всіх інших видів зброї масового зни
щення;

— припинення створення нових видів 
звичайних озброєнь великої руйнівної 
сили;

— відмова від розширення армій і від 
збільшення звичайних озброєнь дер
жав — постійних членів Ради Безпеки, 
а також країн, зв’язаних з ними воєнни
ми угодами.

Звичайно, домовитись про такі речі —- 
справа непроста. Мабуть, почати можна 
було б з якогось одного кута, наприклад, 
з прнпинеяшія виробництва ядерно: 
зброї, як ми вже пропонували. А голов
не — все завдання полегшується ihm, 
що здійснення цих кроків не порушува
ло б вспіввідношення сил, яке склалося 
тепер між державами. Піхто не був би н 
програші.

Ми не можемо, не маємо права забу
вати, ще над світом ще висить загроза 
застосування ядерної зброї, породжуючи 
у народів побоювання за свою долю. 
Зрозуміло, що для її усунення погрібні 
спільні зусилля всіх ядерних держав. 
Але кожна з них може і повинна внести 
свій вклад. Радянський Союз із свого 
боку з усією ясністю заявляє: ми проїм, 
застосування ядерної зброї: тільки над
звичайні обставини, агресія проти нашої 
країни або її союзників з боку іншої 
ядерної держави можуть змусити нас 
вдатися до цього крайнього засобу само
захисту. Радянський Союз робить і роби
тиме все, щоб не допустити виникнення 
атомної війни, щоб народи не ставали 
жертвами атомних ударів -- ні першо
го, ні наступних. Цс — наша тверда лі
нія, і* ми будімо ВІДПОВІДНО 1ІСЇ діяти. 
(Тривалі оплески).

Зберегти пашу землю, ііерсдати її мо
лодому поколінню в усьому її багатстві 
й красі, не понівеченою полум’ям ядер
ної пожежі, — ось на-що повніші бути 
спрямовані, за пашим переконанням, по
мисли людства. Радянський Союз робить 
для збереження і зміцнення миру все від 
нього залежне. І ми віримо, дорогі юні 
друзі, що ваше майбутнє — це вдасть 
вільної праці на мирній планеті. (Бурх
ливі, тривалі оплески).

❖ Ф <’•

Товариші! Ваш з’їзд зібрався напере
додні знаменної дати: цієї осені мине 
60 років Всесоюзній Ленінській Кому
ністичній Спілці Молоді. (Оплески). 
Країна,-твичайпо, гідно відзначить цей 
ювілей. А вас просимо прийти до свого 
свята з новими великими трудовими 
звершеннями. (Оплески).

Вік у комсомолу цілком зрілий. Ал* 
дух його завжди молодий. (Оплески). 
Ленінський комсомол — бойовий поміч
ник і надійний резерв партії. У партії 
ви черпаєте величезний, звірений досвід 
для всієї діяльності вашої Спілки. І цс 
природно. Адже у партії і комсомолу 
едпа мста — комунізм, і шлях теж 
один — не шлях Леніна, шлях служіння 
народові. (Бурхливі, тривалі оплески).

Ви маєте довести до повної перемоги 
велику справу, почату вашими дідами й 
батьками. Будьте ж їх гідною зміною- 
високо несіть прапор комунізму! (Бурх
ливі оплески).

Слава ленінському комсомолові — пе
редовому загону радянської молоді! 
(Бурхливі оплески). Слава молодому по
колінню нашої країни! (Бурхливі оп
лески. Всі »спіють. Зал скандує: «Ленін! 
Партія! Комсомол!»).

Хай живе Комуністична партія Радян
ського Союзу — партія Леніна! (Бурх
ливі оплески, під склепінням залу зву
чить: «КПРС — слава!», «Ура!»).

Хай живе радянський народ — будів
ник комуні <му! (Бурхливі, тривалі оп
лески. Звучить довго не стихаюча ова
ція. Учасники з’їзду проголошують 
здравицю на честі. Комуністичної партії 
Радянського Союзу, ленінського Політ- 
бюро ЦК КПРС, Ленінського комсомо
лу, скандують: «Ленін з нами!»).
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Поч. на 1-й стор.).

Промова товариша Л. І. 
Брежнева не раз перери
валась бурхливими, три
валими оплесками. Деле
гати і гості з’їзду вислуха
ли її з величезною ува
гою. З глибоким інтере
сом сприйняли промову 
Леоніда Ілліча мільйони 
людей у нашій країні і ба
гатьох зарубіжних держа
вах: вона транслювалась 
по Всесоюзному радіо, 
Центральному телебачен
ню, системах «Інтербачен
ня», «Орбита», «Восток».

Потім з доповіддю 
«Звіт ЦК ВЛКСМ і завдан
ня комсомолу по форму
ванню у молоді комуніс
тичної свідомості, готов
ності, волі і вміння буду
вати комунізм» виступив 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов.

Доповідь Б. М. Пастухо
ва не раз переривалась 
оплесками.

*
* « *

Після перерви із звіт
ною доповіддю Централь
ної ревізійної комісії 
ВЛКСМ XVН! з’їздові ком
сомолу виступив її голова 
В. Б. Арсентьев. Наш з’їзд, 
сказав він, почав свою ро
боту з надихаючого бать
ківського напутнього сло
ва рідної Комуністичної 
партії. Яскрава, глибока за< 
змістом промова Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР то
вариша Л. І. Брежнєва, 
привітання ЦК КПРС — 
нове свідчення безустан
ної турботи Батьківщини і 
партії про молоде поко
ління Країни Рад, про йо
го сучасне і майбутнє.

У звітній доповіді ЦК 
ВЛКСМ дано всебічний 
аналіз діяльності Ленін
ського комсомолу і його 
Центрального Комітету по 
виконанню рішень XXIV 
і XXV з’їздів КПРС і XVII 
з’їзду ВЛКСМ. У ній пере
конливо показано, що

за минулі роки ВЛКСМ ще 
тісніше згуртував свої ря
ди навколо Комуністичної 
партії, Центрального Ко
мітету КПРС, організацій
но і політично зміцнів, 
збагатився новим досві
дом роботи, підвищив 
свою активність як бойо
вий помічник партії, на
дійний і випробуваний ре
зерв.

Доповідач повідомив, 
що Центральна Ревізійна 
комісія систематично
здійснювала контроль за 
швидкістю і правильністю 
проходження справ у 
центральних органах ком
сомолу, регулярно пере
віряла касу і підприємства 
ЦК ВЛКСМ. Основну ува
гу вона приділяла пере
вірці фінансового госпо
дарства ВЛКСМ, брала 
безпосередню участь у 
розгляді проектів ком
сомольського бюджету, а 
також звітів про його 
виконання. Кошти, що 
надходять у комсомоль
ську касу, витрачались 
раціонально і правильно. 
Відповідно др вимог пар
тії здійснювався суворий 
режи/и економії.

Головне джерело кош
тів комсо/холу — членські 
внески. їх надходження з 
1974 року збільшилось на 
81,3 процента. Це резуль
тат зростання рядів 
ВЛКСМ, зміцненні» внутрі
спілкової дисципліни, під
вищення заробітної пла- 

-ти комсомольців, як і всіх 
робітників і службовців у 
нашій країні.

Своєчасна, у встановле
ному розмірі, сплата 
членських внесків — один 
з найперших обов’язків 
кожного члена ВЛКСМ. 
Він має не тільки велике 
практичне, але й політич
не значення, сприяє вихо
ванню у комсомольців ви
сокої свідомої ДИСЦИПЛІ
НИ, в певній мірі є показ
ником організованості та 
боєздатності первинних 
ланок комсомолу. Це доб
ре видно на прикладі ба

гатьох комсомольських 
організацій.

Комсомол має великі 
матеріальні засоби, що 
дає йому широкі можли
вості для проведення ці
леспрямованої виховної 
роботи з молоддю. 
ВЛКС/Л випускає 233 цент
ральних та місцевих газет 
і журналів. Разовий ти
раж тільки 18 молодіжних 
і диіячих періодичних ви
дань, що друкуються в 
«Молодой гвардии», ста
новить майже 35 мільйо
нів примірників. Три ком
сомольських видавництва— 
«Молодая гвардия», «Мо
лодь», «Єш гвардія» що
року випускають понад 
630 найменувань книг і 
брошур загальним тира
жем більш як 52 мільйони 
примірників.

Доповідач розповів про 
те, як і на які цілі витра
чалися кошти комсомо
лу — на ідейно-виховну, 
культурно-масову і спор
тивну роботу, фінансу
вання будинків молоді, 
музеїв гєроїв-комсомоль- 
ців, кабінетів комсомоль
ської роботи, підготовчу і 
перепідготовку керівних 
кадрів і активу.

Великі асигнування бу
ли направлені на розви
ток масового туризму і 
організацію відпочинку 
молоді. На кошти комсо
молу збудовано і введе
но в експлуатацію будин
ки молоді в Донецьку і 
Цілинограді, міжнародні 
молодіжні туристські цент
ри в Мінську, Іванові, 
Костромі, Підмосков'ї і в 
Домбаї, готелі е Москві, 
Ленінграді, Волгограді і 
Владивостоці. Продовжу
валась реконструкція і 
розширення 19 молодіж
них таборів. Усе це знач
ною мірою • збільшило 
можливості бюро міжна
родного молодіжного ту
ризму «Супутник» ЦК 
ВЛКСМ по прийняттю ра
дянської і зарубіжної мо
лоді, сприяло посиленню 
інтернаціональної і пат

ріотичної роботи комсо
мольських організацій. 
Після XVII з'їзду ВЛКСМ 
у 3,7 раза більше обслу
жено радянських туристів 
на внутрішніх маршрутах, 
у півтора раза збільшив
ся прийом молодих ту
ристів з зарубіжних кра
їн. Відрахування від ту
ризму в бюджет ВЛКСМ 
зросли в два рази.

Постійно розширюється 
матеріальна база Всесо
юзного піонерського та
бору «Артек» імені В. і. 
Леніна, Всеросійського 
піонерського табору «Ор
лятко». За чотири роки в 
них відпочило понад 180 
тисяч піонерів. Новим 
проявом турботи партії і 
уртду про виховання під
ростаючого покоління с 
виділення значних кош
тів, зароблених на Всесо
юзних комуністичних су- 
ботниках, на будівництво 
у Примор ї піонерського 
табору «Океан» для дітей 
Сибіру, Далекого Схо
ду і Крайньої Півночі.

Центральна Ревізійна 
комісія відзначає, що за 
звітний період на капі
тальне будівництво об'єк
тів ВЛКСМ витрачено 158 
мільйонів карбованців. 
Виконання планів буді
вельно-монтажних робіт 
за останній час дещо по
ліпшилось. Однак відділ 
будівництва, управління 
справами, бюро «Супут
ник» ЦК ВЛКСМ, деякі ко
мітети комсомолу все ще 
недостатньо здійснюють 
контроль за своєчасним 
освоєнням виділених асиг
нувань на будівництво ря
ду міжнародних молодіж
них таборів, будинків мо
лоді в мм. Севастополі і 
Волгограді, деяких об'єк
тів піонертаборів «Артек» 
і «Орлятко».

Велику увагу доповідач 
приділив питанням обліку 
членів ВЛКСМ. Він заявив, 
що в ряді комітетів ком
сомолу картки персональ
ного обліку оформляють 
недбало, в них не вносять 
необхідні зміни, не зав

жди своєчасно розгляда
ють питання про зняття 
комсомольських стягнень, 
що знижує їх виховне 
значення. Деякі райкоми і 
міськкоми несвоєчасно 
вручають комсомольські 
квитки прийнятим у ком
сомол.

Після XVII з’їзду ком
сомолу, повідомив В. Б. 
Арсентьсв, у ЦК ВЛКСМ, 
«Комсомольскую правду», 
редакції інших централь
них молодіжних газет і 
журналів надійшло близь
ко чотирьох мільйонів 
листів. Величезну кіль
кість листів, трудових ра
портів, вітальних теле
грам було одержано в 
період підготовки і про
ведення XXV з’їзду КПРС, 
обговорення проекту
Конституції СРСР, святку
вання 60-річчя Великою 
Жовтня. У листах комсо
мольці і молодь вислов
люють одностайну і без
роздільну підтримку і 
схвалення внутрішньої і 
зовнішньої політики Ко
муністичної партії і Ра
дянської держави, плодо
творної діяльності її ле
нінського Центрального 
Комітету, Політбюро ЦК 
КПРС на чолі з вірним 
продовжувачем великої 
ленінської справи, видат
ним діячем сучасності, 
невтомним борцем за 
справу /лиру і комунізму 
товаришем Леонідом Іл
лічем Брежнєвим.

Зміст листів яскраво 
свідчить про зростаючу 
свідомість молодого по
коління, його трудову, 
громадську і політичну 
активність, глибоку заін
тересованість у дальшому 
зміцненні могутності со
ціалістичної Батьківщини.

У звітний період робо
та з листами б апараті ЦК 
ВЛКСМ поліпшилась. Ба
гато наявних у листах про
позицій і зауважень роз
глядалися з участю мініс
терств, відомств, профспі
лок та інших організацій. 
Інформація про цю робо
ту виносилася на бюро,

секретаріат і пленуми ЦК 
ВЛКСМ. Поради і поба
жання авторів листів вра
ховувалися при підготовці 
постанов ЦК ВЛКСМ, зна
ходили відображення в 
планах, заходах по даль
шому посиленню кому
ністичного виховання мо
лоді. Бюро і секретаріат 
постійно приділяли увагу 
пропозиціям делегатів і < 
учасників XVII з’їзду і
ВЛКСМ, листам, надісла
ним на адресу з’їзду.' Всі 
вони були свосчасно роз
глянуті, по них прийнято 
відповідні заходи.

Доповідач назвав орга
нізації, роботу яких з до
кументами, листами, за
явами, критичними заува
женнями і скаргами пере
вірила Центральна реві
зійна комісія. Він відзна
чив ряд недоліків у цій 
важливій справі.

Доповідач розповів про 
вдосконалення форм і ме
тодів роботи ревізійних 
комісій, до складу яких 
було обрано 60 тисяч 
комсомольців, обмін дос
відом у цій галузі, кон
такти Центральної реві
зійної комісії з Централь
ними ревізійними комі
сіями братніх спілок мо
лоді.

З почуттям вдячності, 
заявив наприкінці допові
дач, сприймає кожна ра
дянська молода людина 
слова Леоніда Ілліча 
Брежнева, сказані ним на 
адресу комсомолу, всіх 
юнаків і дівчат. Висока 
оцінка ролі ВЛКСМ на су
часному етапі комуністич
ного будівництва надихає 
радянську молодь, кличе 
до нових звершень.

На з’їзді почалось об
говорення звітних допові
дей ЦК ВЛКСМ і Цент
ральної ревізійної комісії 
комсомолу.

З доповіддю мандатної 
комісії виступив її голова 
В. А. Житенєв.

26 квітня XVIII з’їзд 
ВЛКСМ продовжить ро
боту.

(ТАРС). '

•Р>ТІІ"Л БОРОТЬБА ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ
Загострюється боротьба в чемпіо

наті нраїни з футболу серед колекти
вів другої ліги класу «А». Свідченням 
цього є шостий ігровий день, що про
ходив минулої неділі на стадіонах рес
публіки. Він вніс зміни в розташуван-

ня команд другої української зони. 
Несподіванкою був програш на своє
му полі львівських армійців черні
вецькій «Буковині» — 1:3. Другої по
разки зазнали армійці Києва — у 
Кривому Розі від «Кривбасу» — 0.2.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.Боротьба за мЧ.ч.

3 танигл же результатом нікополь
ський «Колос» виграв у житомирсько
го «Спартака». Як ми вже повідомля
ли, «Зірка» перемогла у себе вдома з 
мінімальним рахунком — 1:0 — торпе- 
дівців Луцька і перемістилася з п’ято
го місця на четверте.
• Інші матчі закінчилися гак: «Фрун- 

зеьець» — «Суднобудівник» — 1:2,
«Десна» — «Старт» — 1:1. «Говерла» 

‘Дніпро» — «Аван- 
« Шахтар» 

Новатор» — 3:2, 
Атлантика» — 1:0.

мас такий

«Суднобудівник» 
«Старт» -

— «Поділля» — 2:0, «,. 
гард» — 1:0. «Металіст» •—
— 3:0, «Колос» П. — <«;'
«Локомотив» — ________

На сьогодні таблиця 
вигляд:

1. «Кривбас»
2. «Колос» Н.
3. «Кристал»
4- «Зірка»
5. «Металіст»
6. «Колос» П.
7. СКА Львова
8. «Буковина»
9. «Дніпро»

10. СКА Киева
11. «Локомотив»
12. «Говерла»
13. «Суднобудівник»
14. «Поділля»
15. «Фрунзенець»
16. «Авангард»
17. «Спартак»
18. «Атлантика»
19. «Десна»
20. «Торпедо»
21. «Старт»
22. «Новатор»
23. «Шахтар»

6 13 — 4 10 и
6 10 — 3 10 1
5 5 — 0 9 В
6 9 — 4 9 В
6 7 — 2 8 В
6 7 — 6 8 Р
6 7 — 6 8
5 7 — 2 7
Є 4 — 7 7 Е
6 13 — 6 6 ■
6 3 — 3 6 В
6 5 — 5 5 tj
6 0 — 9 5 fl
5 3 — 5 5 И
4 3 — 4 4 •
6 5 — 8 4
6 2 — 6 4 .
5 3 — 3 з ■
5 2 — 6 3 к
6 1—5 з В
5 1—6 2 М
6 3 — 10 2 ■
6 2—11 2 I

Наступний тур — у суботу 29 квіт
ня. «Зірка» на своєму полі зустріне
ться з черкаським «Дніпром».

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

г.МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кнривоіра декою обкома 

ЛКСМУ г. Кироної рад. 
Газета печатается 

па украинском языке.

3^6050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Тснефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
в ДД:ЛУ листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.

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

поліграфі» і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліикн. 2.

СУБОТА.
29 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00
— ч Час». Я.45 — Ранкова 
іімнастпка. У.05— «.Умілі ру
ки». 9.35 — *Для вас. бать
ки». «Сім'я У.іьянових». Пе
редача 2. 10.05 — «Ранкова 
пошта». 11.05 — «Завтра — 
Всесвітній день поріднених 
міст«. 11.35 — Концерт. 12.05 
-- »Цс ви можете». 12.35 — 
Виступ Державного Орен
бурзького російського на
родною xouv. 13.20 — «Здо
ров'я». 1-1.15 — «Музичний 
абонемент». 1 1.60—Лауреати 
Ленінської премії 1978 року 
в галузі науки І техніки. 
13.20’— «Ми г. Вулканом■>. 
Фільм. 16.30 — .Очевидне — 
неймовірне». 17.3.0 — Мульт
фільми. 18.15 — Лауреати 
Ленінської .премії 1978 року 
в і алузі літератури. мис
тецтва і архітектури. 18 55
— «Зустрічі! Знайомства!
< Зустрічі. ■- < Сьогопні -- Олег
Попов». 19.55 — «.За сімей
ними обставинами». Фільм. 
J сепія. 21.00 — «Час». 21.30
— 'Зі\ сімейними обставина
ми». Фільм. 2 серія. 22.35 — 
«Бенефіс- участю народної 
артистки РРФСР Л. Гурчепіго.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— К. т. Для дітей. «Сонечко». 
(К ц на Республіканське те
лебачення). 10.30 — «Київ 
передсвятковий». 11.00 —По
вний. 11.15 — «Пісня піонер
ська». 11.45 — «Трудовий пе
реклик». Республіканський 
репортаж. 12.30. — Концепт. 
13.10 — Док. телефільм «Пів
нічні етюди». 13.50 — Для ді
тей. «Хятіпіка-пертннка». 
11.20 — «Палітра». 15.15 — 
' Кают-компанія «Глобус». 
16.00--« Комсомольська тра
диція». 17.00 — « Пісні юнос
ті. Випуск 16. 17 30 — Л. Ма- 
ліогін. «Насмішкувате моє 
щастя» Фільм-вистава. 19.00
— Вісті. 19.30 —Док. фільм.
19.45 -- «Пісня па конкурс».
20.45 — «Па добраніч, літи!»
21.00 — «Час». 21.30 --
Б. Асаф’єп. «Бахчисарай
ський Фонтан». Балетна ви
става. В ПСІКЧПІІ — новини.

НЕДІЛЯ,
30 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«- «Час». 8.35 — Гімнастика

для дітей. 8.55 — Концерт 
Державного ансамблю пісні 1 
•ганцю Комі АРСР. 9.30 —•’ 
«Будильник». 10.00 — .«Слу
жу Радянському Союзу! > 
11.00 — «Пригоди Буратіпо». 
Мультфільм. 12,30 — «Сіль
ська година». 13.30 — «Му
зичний кіоск». 13.55 — <Ве- 
заі.іпчепий діалог». Вистава. 
16.20 — «За вашими листа
ми». 17.00 — «Клуб кінопо- 
дорожей». 18.00 — Новини.
18.15 — -Країна передтрав- 

•пева». 19.00 — Хокей: збірна 
СРСР — збірна Фінляндії.
21.15 -- «Час». 22.30 — Хо
кей: збірна Канади — збірна 
СІНА.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Сьогодні — Всесвітніії 
день поріднених міст». 10.30

«Вперед, орлята!» 11.00— 
Новини. 11.15 — «Телеслуж- 
ба хорошого настрою». 12.00
— Концерт майстрів мис
тецтв Харкова. 12.45 — Те
лефільм «Біля самого еиньо- 
іо моря». 13.15 — Для дітей. 
•Катрусшг кінозал». 14.15- — 
Г. Свиридов. Патетична ора
торія. 15 00 — «Твоя комсо
мольська юність». 15.45 —« 
Музичний фільм «Моя Кар
мен». 16.-15 — Концерт
сстрадно-еимфонічіїогО' ор
кестру УТ і УР. 17.'30 —« 
А. М’ятківський. «При світлі 
соняшників». Літературний 
театр. 18.30 — Музичііа вік
торина. 19.00 — «Аісгубльна 
камера». 19.45 — «Недільний 
сувенір». Музично ровна» 
жильна передача. .^0.30 — 
«Альманах кіиоподорОжей».
20.45 — «На добрані«/, діти!» 
21.00 — Док. телефільм «Со
нячний дощ». 21.15 —«Пас».
21.45 — Худ. фільм «Рейс 
перший, рейс останній». По 
закінченні — новини.
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