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Хай живе Ленінський 

комсомол — надійний по

мічник і бойовий резерв 
Комуністичної партії, пе

редовий загін молодих 
будівників комунізму!

(Із Закликів Ц.К КПРС до 1 Травня >978 року).

/г~~------ :-----------------------------------------
XVIII в'їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді

ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСМ
ДОПОВІДЬ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ Б. М. ПАСТУХОВА

Молодому поколінню 
Країни Рад, сказав Б. М. 
Пастухов, випало ні з чим 
не зрівнянне щастя — 
вчитися, працювати і жити 

. ■ країні, яка вперше в іс
торії людства прокладає 
шлях до висот комунізму. 
В цьому історичному сход
женні веде нас велика 
партія Леніна — натхнен
ник і організатор усіх пе
ремог радянського на
роду.

Ленінська партія безус
танно дбає про виховання 
підростаючих поколінь в 
дусі комуністичних ідеа
лів. передає комсомолові, 
молоді неоціненний дос
від боротьби, революцій
ні, бойові і трудові тради
ції, вчить юнаків і дівчат 
будувати комунізм. Пар
тія постійно озброює ком
сомол, радянську молодь

• чіткими величними ціля
ми, конкретними завдан
нями,

З якою разючою силою, 
хвилюючи і збагачуючи 
найглибшим проникнен
ням в самісіньку серцеви
ну проблем і прагнень 
юнацтва, прозвучала щой
но тут, на нашому з’їзді, 
яскрава, винятково мас
штабна й актуальна своїми 
положеннями і висновка
ми промова Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва! 
Пройнята батьківською 
теплотою, ленінським пік
луванням про молодь, як 
багато думок про сучас
ність і майбутнє вона по
родила! Який сильний ду
шевний відгук, бажання 
працювати ще краще, ще 
плодотворніше викликала! 
Знову і знову кожен з нас 
відчув значимість часу, в 
якому ми живемо, знову і 
знову усвідомив, якою 
великою є наша відпові
дальність перед партією, 
країною, як багато ми мо
жемо і повинні зробити в 
ім’я щастя і процвітання 
любимої Батьківщини.

Промова Леоніда Іл
ліча Брежнєва, привітання 
ЦК КПРС нашому з’їздо
ві — це програма діяль
ності Ленінського комсо
молу, кожного комсо
мольця. І делегати нашо
го з’їзду від імені Ленін
ського комсомолу, всієї 
радянської молоді виго
лошують сьогодні як клят
ву девіз усіх комсомоль
ських поколінь: «Разом з 
Партією, під проводом 
Партії — на працю і на 
подвиг!».

Чотири роки прожили 
ми після XVII з’їзду 
ВЛКСМ. Це були яскраві, 
незабутні роки, сповнені 
великих подій у житті кра

їни, партії, комсомолу. На
завжди увійде в револю
ційний літопис XXV з’їзд 
КПРС, який визначив пер
спективи дальшого підви
щення’ економічної і обо
ронної могутності нашої 
Батьківщини, добробуту 
радянських людей, роз
горнуту програму бороть
би за мир і міжнародне 
співробітництво, за свобо
ду і незалежність народів. 
З’їзд партії приділив ви
няткову увагу проблемам 
комуністичного виховання 
дітей і молоді, діяльності 
ВЛКСМ. Його історичні рі
шення стали бойовим пра
пором Ленінського ком
сомолу.

В історії нашої краіни, 
в пам’яті і в серці кожно
го з нас залишиться свят
кування 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції.

Гімн визволеної праці, 
маніфест епохи будівни
цтва комунізму — так на
звав наш народ, прогре
сивне людство нову Кон
ституцію СРСР.

Кожний день нашого 
життя приносить нові й но
ві свідчення плодотвор
ності багатогранної, ціле
спрямованої діяльності 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, її Цент
рального Комітету, Політ- 
бюро ЦК на чолі з невтом
ним продовжувачем ве
ликої Ленінської справи, 
Генеральним секретарем 
ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СБСР 
товаришем Л. І. Брежнє
вим.

Для комсомольців, усіх 
юнаків і дівчат життя і ді
яльність Леоніда Ілліча 
Брежнєва, видатного пар
тійного і державного дія
ча, г.ірного сина нашої 
Батьківщини, Комуністич
ної партії, є уособленням 
ідейної переконаності,
принциповості, більшо
вицької пристрасності,
мужності, душевної щед
рості, теплоти і скромнос
ті. Все це здобуло йому 
величезну любов і повагу. 
З ім’ям Леоніда Ілліча ра
дянські люди, трудящі 
всіх країн з'повною під
ставою зв’язують успіхи 
Радянської держави, сил 
миру, свої надії на світле 
майбутнє.

Комуністи, їх життя і бо
ротьба, їх відданість ідеа
лам революції були і за
лишаються надихаючим 
прикладом для кожного 
юнака і кожної дівчини. 
Для Ленінського комсо
молу немає честі вищої, 
немає обов’язку священ- 
нішого, ніж завжди і в 
усьому йти за партією.

Від імені Ленінського 
комсомолу, всієї радян

ської молоді ми, делегати 
з’їзду, говоримо: політику 
нашої рідної Комуністич
ної партії, діяльність Ле
нінського Центоального 
Комітету КПРС, Політбюро 
ЦК на чолі з товаришем 
Л. І. Брежнєвим, безроз
дільно, гаряче й одностай
но схвалюємо і підтри
муємо.

/Ли по-синівському, сер
дечно дякуємо партії Ле
ніна, її Центральному Ко
мітетові, дбайливому і 
мудрому наставникові мо
лоді Леоніду Іллічу Брєж
нєву за батьківське піклу
вання про підростаюче 
покоління.

Наш з’їзд, продовжував 
доповідач, проходить на
передодні важливої події: 
в жовтні ми будемо від
значати 60-річчя ВЛКСМ. 
Завдяки увазі і турботі 
КПРС, Радянської держа
ви Ленінський комсом.ол 
ідейно і організаційно 
зміцнів, підвищилась його 
роль на ключових рубе
жах комуністичного будів
ництва. XXV з’їзд КПРС 
відзначив роль комсомо
лу як надійного помічни
ка партії, її бойового ре
зерву, високо оцінив його 
трудові діла.

Законна наша гордість 
досягнутим. Але, додер
жуючи непорушної рево
люційної традиції, ми по- 
еинні розглядати заЕойбї 
ване як плацдарм для 
дальшого руху вперед.

Найважливішим завдан
ням ідейно-виховної ро
боти. як підкреслювалось 
на XXV з’їзді КПРС, є 
формування у радянських 
людей комуністичної сві
домості, готовності, волі і 
вміння будувати кому
нізм. Досягнуті в цій галу
зі успіхи створюють міцну 
основу для дальшого вдо
сконалення виховання мо
лоді в дусі комунізму, ви
роблення у кожної моло
дої людини високої ідей
ності, політичної культу
ри, якостей патріота-ін- 
тернаціоналіста. активної 
життєвої позиції.

Бути свідоми/л борцем 
за здійснення політики 
партії — значить оволоді
вати всім ідейним багат
ством революційної теорії, 
вміти керуватися нею в 
повсякденній практичній 
роботі. Це значить вироб
ляти класовий підхід до 
явищ суспільного життя. 
Формування у радянської 
молоді марксистсько-ле
нінського світогляду є од
ним з вирішальних факто
рів спадкоємності рево
люційної справи.

Чудовою школою полі
тичного загартування мо
лоді стало обговорення 
ироекту І вивчення нової 

Конституції СРСР. Тільки 
в обговоренні її проекту 
взяли участь 46 мільйонів 
юнаків і дівчат. Гаряче і 
заінтересовано, вносячи 
конкретні пропозиції, на 
зборах виступило більш 
як 5 мільйонів чоловік.

Обов’язок кожної мо
лодої радянської люди
ни — оволодіти величез- 
нм ідейним багатством 
Основного Закону СРСР, 
конституцій союзних рес
публік, сприймати в нероз
ривній єдності права і обо
в'язки громадянина СРСР.

Спинившись далі на 
проблемах вивчення су
спільних дисциплін у шко
лах, профтехучилищах, ву
зах і технікумах, Б. М. 
Пастухов підкреслив зна
чення вдосконалення ком
сомольського політичного 
і економічного навчання. 
Понад 16,5 мільйона мо
лодих трудівників навчаю
ться в гуртках і семінарах 
системи марксистсько-ле
нінської освіти. За минулі 
роки поліпшився якісний 
склад слухачів, підвищив
ся їх загальноосвітній рі
вень. Кількість слухачів, 
які не мають середньої 
освіти, скоротилась ,у три 
рази, і ця тенденція поси
люється. Вивчення теорії 
органічніше зв’язується з 
вирішення// практичних 
завдань. .

Утвердилася традиція 
щороку проводити в ком
сомольських організаціях 
Ленінський урок, ЯКИЙ 
учить юнаків і дівчат роз
глядати виробничі завдан
ня, що стоять перед тру
довими колективами, че
рез призму ленінських за
повітів. Дальшого розвит
ку набули школи кому
ністичної праці.

У той же час багато мо
лодих робітників, колгосп
ників, спеціалістів не си
стематично поповнюють 
свої знання. Ще дається 
взнаки формальний підхід 
до комплектування гурт
ків і семінарів, недостат
ньо враховуються ступінь 
освіти, професійні інтере
си і запити різних груп мо
лоді. У ряді гуртків і семі
нарів повільно підвищую
ться якість та ідейно-полі
тичний рівень занять. До
сить великою є кількість 
ПТУ, технікумів і вузів, де 
низька успішність з су
спільно-політичних дисци
плін.

У доповіді багато місця 
приділено питанням лек
ційної пропаганди. Роботі 
з пропагандистами, підви
щенню їх ідейно-теоретич
ного рівня, поширенню 
передового досвіду, ска
зав промовець, ми повин
ні і далі приділяти неос
лабну увагу.

Сучасні умови суспіль
ного розвитку вимагають, 
щоб усі ланки ідейно-по
літичного виховання мо
лодого покоління — шко
ла, вуз, комсомольські по
літичні гуртки і семінари, 
лекційна пропаганда, всі 
форми й засоби пропаган
дистської і масової полі
тичної роботи — утворю
вали єдиний процес, спря
мований на формування у 
молоді наукового світог
ляду.

Хорошу можливість по
єднати вивчення теорії з 
практикою, перевірити 
переконаність на конкрет
них ділах дає Ленінський 
залік. Про це наочно свід
чить досвід комсомоль
ських організацій Горьков- 
ської, Павлодарської і 
Ярославської областей.

Комітети комсомолу, 
продовжував перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ, ні на 
хвилину не повинні забу
вати, що світогляд юнаків 
і дівчат формується в об
становці ідеологічної бо
ротьби між світом капіта
лізму і світом соціалізму, 
яка різко загострилася. 
Прикриваючись маскою 
«друзів» молоді, буржу
азні ідеологи намагаються 
ослабити її революційний 
ентузіазм, притупити кла
сову самосвідомість, про- 
типоставити її старшому 
поколінню.

Кожна радянська моло
да людина з великою гор
дістю вимовте святі сло
ва: «Я — громадянин Ра
дянського Союзу». Моло
де покоління Країни Рад 
завжди з рідною партією, 
завжди готове піти на 
подвиг в ім’я соціалістич
ної Вітчизни.

Боротьба з буржуазною 
ідеологією повинна бути 
наступальною. В ній не мо
же бути місця нейтраліз
мові і компромісам, за
спокоєності і байдужості, 
бо йдеться не тільки про 
наш сьогоднішній день, а 
й про майбутнє людства. 
Адже саме молоді нале
жить це майбутнє.

Утверджувати в свідо
мості нашої молоді ідеї 
радянського патріотизму і 
соціалістичного інтерна
ціоналізму, прищеплюва
ти почуття гордості за 
нашу Батьківщину, готов
ність стати на захист за
воювань соціалізму — бу
ло і лишається одним з 
найважливіших завдань 
комсомолу. Великою ви
ховною силою є сама істо
рія нашої Батьківщини, ре
волюційні, бойові і трудо
ві традиції партії і народу.

Непохитність патріотич
них переконань була яс
краво, ділом продемон
стрована радянською мо

лоддю під час соціалістич
ного змагання за право 
бути сфотографованими 
біля святині радянського 
народу — прапора Пере
моги, у Кремлі, на леген
дарному крейсері «Авро
ра». в ході масового руху 
«За себе і за того хлоп
ця», переджовтневої тру
дової вахти «60-річчю 
Жовтня—60 ударних тиж
нів!».

56 мільйонів юнаків і 
дівчат пройшли маршру
тами ратних і трудових 
подвигів. Молоді патріоти 
встановили 65 тисяч па
м’ятників, обелісків Л'.Є- 
моріальних знаків. Релік
вії слави радянського на
роду зберігаються більш 
як у 140 тисячах музеїв, 
меморіальних кімнат і ку
точків.

Справжнім проявом си
нівського обов’язку ста
нуть нові діла комсомоль- 
ців і піонерів по шефству 
над ветеранами, інваліда
ми воєн і праці, сім’ями 
загиблих воїнів. «І сьо
годні, через багато років 
П’СЛЯ битв, серед безлічі 
справ ми повинні завжди 
пам’ятати про тих, хто 
поойшов війну», — пише 
Леонід Ілліч Брежнєв у 
своїх спогадах «Мела зем
ля».

Спо'?ди Леоніда Ілліча 
Брежнєва—яскравий люд
ський документ про масо
вий героїзм радянського 
народу-переможця — гли
боко схвилювали молоді 
серця.

Дорогі ветерани партії, 
комсомолу, праці і воєн! 
Низький синівський уилін 
вам — за ваше горіння за 
безмежну відданість Бать
ківщині. за те. що ви щед
ро передаєте молодим 
свій революційний дос
від! Радянська молодь 
завжди триматиме рівнян
ня на героїв ратного і 
трудового подвигу, ВЧИТИ- 
меться у них відданості 
справі комунізму.

Необхідно й далі розви
вати Всесоюзний похід, 
підвищувати його вихов
ний вплив, залучаючи до 
участі в ньому всю радян
ську молодь, допомагати 
молодим глибше усвідо
мити велич, подвигу ра
дянського народу, прой
нятись ще більшою відпо
відальністю за продов
ження героїчних звершень 
старших поколінь. Вва
жаємо доцільним щороку 
напередодні свята Жовт 
невої революції проведи 
ти Тиждень революційнг'- 
слави. Дня Перемоги — 
Вахту пам'яті.

(Продовження на 2-й crop ).
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ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСН
(Продовження. 

Початок на 1-й стор.).
Нові імпульси у вихо

ванні молодого покоління 
на славних традиціях пар
тії, радянського народу, 
Ленінського комсомолу 
дає підготовка до 60-річчя 
ВЛКСМ.

Говорячи про діяльність 
комсомольських організа
цій Армії і Флоту — бо
йового загону ВЛКСМ, до
повідач підкреслив, що 
воїни Радянської Армії 
живуть одними турботами 
з народом. Вони беруть 
участь у збиранні врожаю, 
будують ВАМ, першими 
приходять на допомогу в 
райони стихійних лих, а 
після служби поповнюють 
ряди робітників, колгосп
ників, їдуть на ударні бу
дови. Оточити їх теплом і 
увагою, використати іх 
досвід для поліпшення 
військово - патріотичного 
виховання дітей і молоді— 
обов’язок комсомоль
ських організацій.

Комсомольські органі
зації Армії і Флоту покли
кані й далі виховувати мо
лодих воїнів в дусі без
межної відданості Бать
ківщині, радянського пат
ріотизму, соціалістичного 
інтернаціоналізму, бойо
вої співдружності з армія
ми братніх країн, ненавис
ті до імперіалістичних 
агресорів та їх пособників.

В єдиному строю іде 
наша молодь з молоддю і 
народами країн соціаліс
тичної співдружності. 
ВЛКСМ високо несе пра
пор пролетарського ін
тернаціоналізму, простя
гає міцну руку солідар
ності всім молодим бор
цям проти імперіалізму, 
фашизму, колоніалізму, 
за демократію і соціаль
ний прогрес. Інтернаціо
нальний обов’язок моло
дого громадянина СРСР— 
ще активніше сприяти роз
виткові дружби і співро
бітництва з народами і 
молоддю інших країн, під
триманню і зміцненню за
гального миру.

Втілюючи в життя рі
шення партії, радянський 
народ послідовно реалі
зує ленінський курс на 
створення матеріально- 
технічної бази комунізму. 
Разом із старшими това
ришами молодь успішно 
працює з усіх галузях на
родного господарства. 
Молоді трудівники ста
новлять близько 40 про
центів працівників маши
нобудування і будівництва, 
третину — транспорту і 
майже половину — легкої 
промисловості. Третина 
всіх спеціалістів з вищою 
і середньою спеціальною 
освітою, зайнятих у на
родному господарстві, 
молодше ЗО років.

Комсомольці, юнаки і 
дівчата беруть активну 
участь у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні за 
підвищення ефективності 
виробництва і якості ро
боти. Ударною працею, 
творчою ініціативою від
повідають комсомольці і 
молодь на Лист ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про 
соціалістичне змагання в 
третьому році п’ятирічки. 
Мільйони юнаків і дівчат 
самозіддано працювали 
на Всесоюзному Ленін
ському комуністичному 
суботнику, ініціатором 
якого, як і раніше, висту
пив робітничий клас сто
лиці.

Докладно розповівши 
про патріотичні починан
ня молодих москвичів і 
ленінградців, промовець 
потім навів приклад твор
чого самовідданого став
лення до праці, яке вияв
ляє делегат з'їзду — іва- 
новська ткаля, Герой Со
ціалістичної Праці, лауре

ат премії Ленінського 
комсомолу Валентина Го- 
лубєва. До 60-річчя Вели
кого Жовтня вона викона
ла шість річних норм. З 
цією перемогою її сердеч
но поздоровив Леонід 
Ілліч Брежнєв. Тепер на 
календарі молодого но
ватора — 1933 рік. Це ви
датний результат.

Особисті п’ятирічні зав
дання завершили більше 
тисячі молодих передови
ків країни. Півтора міль
йона молодих трудівників, 
понад 60 тисяч комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів доповіли про виконан
ня завдань трьох років 
п’ятирічки. Честь і слава 
молодим героям праці, 
новаторам виробництва!

Мільйони комсомоль
ців, юнаків і дівчат стали 
на всесоюзну ударну вах
ту назустріч 60-річчю Ле
нінського комсомолу, го
тують до ювілею ВЛКСМ 
трудові подарунки. Від 
імені нашого з’їзду ми 
закликаємо всю радян
ську молодь наповнити 
кожний день ударної вах
ти на честь 60-річчя 
ВЛКСМ новаторством, ви
сокою напругою соціаліс
тичного змагання, успіха
ми в праці, навчанні, вій
ськовій службі та громад
ській діяльності.

Далі доповідач проана
лізував ряд недоліків в 
організації соціалістично
го змагання молоді.

Ефективною формою 
організації праці, вихо
вання юнаків і дівчат, роз
витку їх соціальної актив
ності є комсомольсько- 
люлодіжні колективи, ска
зав він.

Видатні сталевари, май
стри швидкісних плавок 
мартенівського цеху за
воду «Запоріжсталь» Ге
рої Соціалістичної Праці- 
Михайло Кінебас, Григо
рій Пометун, Іван Каєла, 
лауреат Державної пре
мії СРСР Єгор Проску- 
рін — вихованці однієї 
комсомольсько - молодіж
ної бригади. Минають 
роки, оновлюється ко
лектив, але секрети май
стерності, почуття ви
сокої відповідальності пе
редають тут як еста
фету. Ось і в минулому 
році сталевари, очолюва
ні лауреатом премії Ле
нінського комсомолу, де
легатом нашого з’їзду Ва
лентином Нечетом, вида
ли мільйон тонн високо
якісної сталі. Це в п’ять 
разів вище від рекорду, 
встановленого 25 років 
тому.

Досвід молодіжних 
бригад Білорусії, Красно
дарського краю, Орен
бурзької, Харківської об
ластей переконливо пока
зує, що в них швидше 
проходить становлення 
молодого виробничника, 
формується свідоме став
лення до праці. Характер
но, що продуктивність 
праці в комсомольсько- 
молодіжних колективах 
на 15 процентів вища, а 
плинність кадрів — у 4—5 
разів нижча, ніж у серед
ньому в інших бригадах. 
З кожних 100 чоловік у 
молодіжних колективах 96 
вчаться, 55 — ударники 
комуністичної праці, всі 
мають громадські дору
чення.

200 тисяч, або більше 
третини комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
достроково, до 60-річчя 
Великого Жовтня, викона
ли завдання двох років 
п’ятирічки.

Тепер розробляється 
законодавчий акт про тру
довий колектив, який від
повідає положенням но
вої Конституції СРСР. ЦК 
ВЛКСМ вважає можливим 
закріпити в ньому устале
ну практику роботи ком

сомольсько - молодіжних 
виробничих колективів.

У роботі з молоддю 
неоціненна роль настав
ників. Величезного, справ
ді масового розвитку на
було наставництво після 
промови товариша Л. І. 
Брежнєва на XVII з’їзді 
ВЛКСМ. Більш як дво- 
мільйонний загін чудових 
робітників — педагогів за 
велінням душі і серця 
очить молодь працьови
тості, майстерності, вихо
вує її на героїчних тради
ціях нашого славного ро
бітничого класу.

У ЦК ВЛКСМ надходять 
пропозиції встановити 
премії Ленінського ком
сомолу видатним настав
никам молоді на вироб
ництві, в науці, культурі і 
спорті. Вважаємо, що во
ни заслуговують під
тримки.

У звітний період, про
довжував доповідач, комі
тети комсомолу нагрома
дили різнобічний досвід 
залучення юнаків і дівчат 
до боротьби за підвищен
ня ефективності і якості 
праці. ’ Серед молодих 
трудівників І орьковської, 
Саратовської, Челябін
ської областей, Краснояр
ського краю дедалі біль
ше поширюється рух за 
підвищення продуктив
ності праці на кожному 
робочому місці. Комсо
мольці і молодь Сверд- 
ловської області підтри
мали патріотичне почи
нання передових буді
вельників і монтажників, 
девіз якого «П’ятирічне 
завдання—меншим скла
дом!». Вимозі партії під
вищувати ефективність 
виробництва і якість ро
боти позною мірою відпо
відає рух ростовчан «Пра
цювати без відстаючих».

Виконуючи рішення ХХУ 
з’їзду КПРС, вказівки то
вариша Л. І. Брежнєва, 
комсомольські організації 
розгорнули масовий рух 
за високу якість роботи, 
майстерність, за честь за
водської марки. Більш як, 
700 тисяч молодих трудів
ників працюють з особис
тим клеймом і паспортом 
«Комсомольська гарантія 
якості».

Комсомольські органі
зації країни беруть участь 
у пропаганді і впровад
женні львівського досвіду 
по створенню комплекс
ної системи управління 
якістю. ЦК ВЛКСМ схва
лив досвід комсомольців 
і молоді Тираспольської 
швейної фабрики імені 
40-річчя ВЛКСМ. Тут по 
всьому виробничому цик
лу створено наскрізні 
бригади відмінної якості, 
встановлено контакти з 
комсомольськими органі
заціями підприємств-по- 
стачальників. На фабриці 
з початку п’ятирічки не 
було рекламацій, випуск 
виробів із Знаком якості 
збільшився втроє.

Завдання полягає в то
му, щоб узагальнити і як
найбільше поширити на
явний досвід участі моло
ді в управлінні якістю 
продукції.

У число великих справ 
комсомолу в галузі еко
номіки висувається зав
дання всебічної участі в 
розвитку транспорту, осо
бливо залізничного, зна
чення якого з усією си
лою було підкреслене на 
грудневому (1977 р.) Пле
нумі ЦК КПРС. Комсо
мольські організації ма
ють направити тільки в 
цьому році за путівками 
комсомолу 5 тисяч юна
ків і дівчат на залізнич
ний транспорт.

Партія вимагає рішучо
го поліпшення справ у ви
робництві товарів народ
ного споживання, торгівлі 
і сфері послуг. За звітний 

період за комсомольськи
ми путівками сюди при
йшло понад мільйон 200 
тисяч юнаків і дівчат. У 
торгівлі, громадському 
харчуванні, побутовому 
обслуговуванні гостро 
стоять проблеми органі
зації і якості праці.

Один з головних резер
вів прискорення розвиїку 
економіки, вказувалось 
на грудневому (1977 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, — бе
режне, раціональне вико
ристання всього, що має 
наша країна, всього, що 
виробляє народне госпо
дарство. Комсомольські 
організації мають рішуче 
посилити боротьбу за 
економію та бережли
вість.

ЦК ВЛКС/Л схвалив дос
від комсомольської орга
нізації Уралмашзаводу, 
де кожен третій молодий 
трудізник, усі комсомоль
сько-молодіжні колекти
ви відкрили особові ра
хунки економії, а комсо
мольський фонд економії 
підприємства становить 
понад 1,5 мільйона кар
бованців. У боротьбі за 
економію і ощадливість 
великою є роль штабів і 
постіз «Комсомольського 
прожектора». Проте бага
то з них ще не завжди на
полегливі у зміцненні тру
дової, технологічної ди
сципліни, створенні в ко
лективах обстановки не
терпимості до будь-якої 
безгосподарності.

Партія дала комсомоло
ві відповідальне завдан
ня — брати активну участь 
у капітальному будівни
цтві. В будівельних орга
нізаціях працює понад 4 
мільйони /лолодих трудів
ників. У десятій п’ятирічці 
140 найбільших будов ого
лошено Всесоюзними 
ударними комсомольськи
ми. Над спорудженням 
більш як трьох тисяч 
об’єктів шефствують /діс- 
цезі комсомольські орга
нізації. За звітний період 
понад 500 тисяч юнаків і 
дівчат прибули на най
важливіші будови за ком
сомольськими путівками. 
Ефективною формою гро
мадського призову стали 
всесоюзні, республікан
ські, крайові та обласні 
ударні комсомольські за
гони, що дають можли
вість краще підтримувати 
шефські зв'язки комсо
мольських організацій із 
своїми посланцями. За 
минулі чотири роки сфор
мовано понад 300 таких 
загонів. Дві третини доб
ровольців у них мали бу
дівельні професії.

Посланці Ленінського 
комсомолу йдуть гуди, де 
важче, куди посилає пар
тія.

Чотири роки тому з цьо
го залу на будівництво 
Байкало-Амурської заліз
ниці пішов загін імені 
XVII з’їзду ВЛКСМ. Він 
став передовим загоном 
величезної армії добро
вольців.

Сьогодні ми з гордістю 
доповідаємо рідній Кому
ністичній партії, Вам, до
рогий Леоніде Іллічу: всі 
завдання партії, уряду по 
створенню магістралі віку 
виконуються достроково, з 
доброю якістю. Прокла
дено 1100 кілометрів, або 
третину шляху, збудовано 
ряд унікальних мостів і 
тунелів, мережу автомо
більних шляхів, виросло 
46 селищ.

Роль комсомолу, моло
ді в спорудженні БАМу, 
сказав промовець, високо 
оцінена товаришем Л. І. 
Брежнєвим під час його 
недавньої поїздки по схід
них районах країни, в сьо
годнішній промові. До
звольте сердечно подяку
вати Вам, дорогий Леоніде 
Іллічу, за те, що ви в та

кій важливій, насиченій 
поїздці знайшли можли
вість зустрітися, задушев
но поговорити з молоди
ми робітниками Сибіру і 
Далекого Сходу, добро
вольцями БАМу, воїнами 
Радянської Армії і Флоту, 
перетворювачами цього 
великого і могутнього 
краю.

Доповідач підкреслив, 
що особливу увагу ЦК 
ВЛКСМ звертає на актив
ну участь комсомольських 
організацій у розвитку 
нафтової і газозої про
мисловості Західного Си
біру — цієї справді вели
кої будови нашого часу. 
З початку освоєння ново
го економічного району 
за комсомольськими пу
тівками сюди направлено 
близько 10и тисяч юнаків 
і дівчат. 13 найважливі
ших будов є всесоюзними
ударними.

Назвавши адреси удар
них справ, промовець від
значив, що у відповідь на 
заклик товариша Л. І. 
Брежнєва взяти участь у 
розвитку й освоєнні нових 
економічних районів тися
чі юнаків і дівчат виявили 
гаряче бажання виїхати 
на новобудови країни. 
Перші добровольці Мо
скви, Ленінграда, всіх со
юзних республік, країв і 
областей Російської Фе
дерації 28 квітня виру
шають у складі Всесоюзно
го ударного комсомоль
ського загону імені XVlii 
з'їзду ВЛКСМ, більша час
тина якого прибуде на 
будови Сибіру і Далекого 
Сходу.

Комсомол вважає своїм 
першочерговим завдан
ням участь у спорудженні 
найважливіших 
господарських 
територіальних 
чих комплексів, розвитку 
продуктивних сил Сибіру 
і Далекого Сходу. До
звольте, товариші делега
ти, запевнити 
ну партію, її 
Центральний 
товариша Л. 
в тому, що шефство над 
освоєнням багатств цього 
могутнього краю увійде 
яскравим рядком у бі
ографію Ленінського ком
сомолу.

Комітети комсомолу, 
продовжував доповідач, у 
звітний період широко 
залучали юнаків і дівчат 
до активної участі в реалі
зації намічених партією 
заходів по дальшому під
вищенню ефективності 
сільськогосподарськ ого 
виробництва, його спеціа
лізації і концентрації, 
здійсненню програми ме
ліорації і хімізації земель, 
впровадженню комплекс
ної механізації. У сіль
ському господарстві зай
нято близько 4 мільйонів 
комсомольців. Це на 580 
тисяч більше, ніж напере
додні XVII з’їзду ВЛКСМ. 
Сьогодні кожен п’ятий 
механізатор і спеціаліст, 
кожен десятий тваринник 
країни — комсомолець.

Виконуючи рішення XXV 
з їзду КПРС, комсомоль
ські організації розгорну
ли змагання за високу 
культуру землеробства, 
підвищення врожайності 
зернових, технічних та ін
ших культур.

Патріотична справа ком
сомольців і молоді Украї
ни — боротьба за «укра
їнські мільярди». У жни
вах минулого року брало 
участь 500 тисяч юнаків і 
дівчат. 250 молодих ком
байнерів намолотили по
над 10 тисяч центнерів 
зерна кожний.

Більше двохсот 
діжних колективів Крас
нодарського краю с,“~~ 
жали торік з кожного гек
тара по 50—60 центнерів 
пшениці, 75—100 центне-

народно- 
об'єктів, 

виробни-

Комуністич-
Ленінський 

Комітет, 
І. Брежнєва 

моло-

одер-

рів кукурудзяного зерна, 
500—600 центнерів цук
рових буряків і овочів.

Похвали заслуговує пра
ця сільських комсомоль
ців Алтаю, Поволжя, ін
ших районів Російсько! 
Федерації.

Великий вклад у досяг
нення трудівників бавов- 
носіючих республік вно
сять комсомольські орга
нізації Туркменії, Таджи
кистану, Казахстану, Азер
байджану, Киргизії. Понад 
4 тисячі комсомольсько- 
молодіжних колективів Уз
бекистану збирають поло
вину врожаю бавовни в 
республіці.

Ударною справою ком
сомолу і далі повинна бу
ти активна участь у вироб
ництві зерна, цукрових 
буряків, соняшнику та ін
ших найважливіших сіль
ськогосподарських куль-
тур.

У яскравих трудових ді
лах складаються і яскраві 
біографії тисяч і тисяч 
молодих хліборобів. Ось 
одна з них. Марія Па- 
насенко — делегат з’їзду 
з Дніпропетровської об
ласті — вже кілька років 
разом з своїм чоловіком 
Л\иколою вирощують хліб. 
Якщо в 1973 році їх вклад 
у перший український 
мільярд становив 12,5 ти
сячі центнерів, то в юві
лейному році вони видали 
з бункера комбайна вдвоє 
більше зерна. Ми розу
міємо, як важко було на 
обласній конференції ви
рішувати питання; кого з 
сім’ї Панасенків обрати 
делегатом на наш з’їзд. 
Але відіграло роль, ма
буть, те, що наближалося 
8 Березня, і обрали Ма
рійку. Ми за таку прекрас
ну «сїмейстзенїсть», коли 
інтереси і помисли моло
дої сім’ї нерозривно зв’я
зані з інтересами дер
жави.

Спинившись на досвіді 
комсомольських організа
цій у розвитку тваринни
цтва, промовець відзна
чив, що надзвичайно важ
ливе завдання тепер — 
участь у створенні міцної 
кормової бази, переве
денні кормовиробництва 
на промислову основу, 
створенні зрошуваних лук 
і пасовищ, вирощуванні 
багатих урожаїв кормових 
культур.

Якісно новий етап у роз
витку сільського господар- ;і 
ства ставить особливі ви- N 
моги до підготовки кад- И 
рів для колгоспів, радгос- І! 
пів, міжгосподарських під- | 
приємств. Після XVII з’їз
ду ВЛКСМ кількість меха- | 
нізаторів - комсомольців 
зросла на 220 тисяч. Тіль
ки в землеробстві їх зай
нято близько мільйона.

У розв’язанні завдань 
дальшого піднесення сіль
ського господарства пар
тія важливу роль відво
дить кадрам середньої 
ланки, підвищенню рівня 
їх підготовки. Ця пробле
ма очевидна; тільки тре
тина керівників відділків, 
бригад, ферм має вищу і 
середню спеціальну осві
ту, хоч саме вони очолю
ють ключові, вирішальні 
ділянки. ЦК ВЛКСМ під
тримав ініціативу випуск
ників Ленінградського
сільськогосподарського ін
ституту і Яхромського рад- 
госпу-технікуму, які вирі
шили піти працювати 
керівниками рільничих 
бригад, відділків, тварин
ницьких ферм. Вона набу
ває великого поширення. 

XVII з’їзд ВЛКСМ ого
лосив меліоративне і сіль
ське будівництво Нечор
ноземної зони РРФСР 
Всесоюзною ударною ком
сомольською будовою. 
Ми будемо й далі високо 
тримати прапор Ленін-

( Продовження на 3-й стор.)-
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ського комсомолу на цій 
ударній молодіжній будо
ві, як націлює нас партія, 
Леонід Ілліч Брежнєв. Не
чорнозем’я стане домом, 
що радуватиме людину- 
трудівника, яка примно
жує багатство і красу спо
конвічно російського краю, 
що його образно назива
ють серцем Росії.

Діяльність Ленінського 
комсомолу, всіх його ла
нок, вся справа освіти, 
навчання і виховання мо
лоді, сказав Б. М. Пасту- 
хов, спрямовані на фор
мування гармонійно роз
винутої, духовно багатої 
осоои, наділеної високою 
комуністичною мораль
ністю.

Величезну виховну силу 
мають наша радянська 
дійсність, наш радянський 
спосіб життя. Чуття єдиної 
родини, Соціальний опти
мізм, гармонійне поєд
нання особистого і гро
мадського — всією своєю 
благотворною атмосфе
рою наш лад впливає на 
становлення патріота й ін
тернаціоналіста, людини 
обов'язку, високої грома
дянської відповідальності.

Величезне значення в 
духовному формуванні 
молоді має виховання на 
ідеалі, без якого немає 
стрижня людської особис
тості. Найвищий ідеал, ви
роблений людством,—ко
муністичний ідеал. Коли 
ми говоримо про нього, 
перед нами в усій своїй 
одухотвореності, чарів
ності і революційній при
страсності постає образ 
нашого вождя і вчителя 
Володимира Ілліча Леніна.

В будь-якому колективі 
є прославлені люди, чиє 
життя і діяльність явля
ють молодим яскраві зраз
ки комуністичної моралі. 
Є вони і у комсомолу сім
десятих. Хлібороб Анато
лій Мерзлов, льотчик 
Юрій Козловський, солдат 
Рефкат Міргазізов, наші 
прославлені космонавти... 
їх доля, мужність, які ста
новлять зразок найвищої 
моралі, переконливо до
водять: у житті завжди є 
місце подвигові. їх прик
лад — найкраща школа 
духовного виховання і са
мовиховання юнацтва. По
двиг — це мить, в якій ви
являється те що здобула 
людина всім життям до 
моменту випробування.

Прикладом такого яск
равого життя доповідач 
назвав подвиг білорусько
го комсомольця Михайла 
Мороза. В його комсо
мольському квитку ли
шився напис: «Виніс з 
поля бойовий снаряд, від
вів від людей біду ціною 
власного життя».

Особлива пора в житті 
людини — отроцтво. У до
повіді названо багато ком
сомольських організацій, 
які нагромадили повчаль
ний досвід виховання під
літків.

Правильне сімейне вихо
вання — запорука мораль
ного здоров’я суспільства 
в цілому. Чимале значен
ня має єдність вимог у 
школі, піонерській і ком
сомольській організаціях і 
в сім’ї.

Радянський народ, наша 
держава створили вели
чезні можливості для зба
гачення духовного світу 
молоді, її естетичного 
виховання. Цим пробле
мам у доповіді приділено 
багато місця. Перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ підкрес
лив, що батьківським пік
луванням про майбутнє 
нашої літератури і мисте
цтва пройнята постанова 
ЦК КПРС «Про роботу з 
творчою молоддю». За 
звітний період посилилась 

увага комсомольських ор
ганізацій до питань ідей
но-художнього зростання 
молодих.

Комсомол разом з проф
спілковими, фізкультур
ними та іншими організа
ціями приділяв пильну 
увагу питанням фізичного 
виховання. Після XVII з'їз
ду ВЛКСМ 40 мільйонів 
юнаків і дівчат стали знач
ківцями комплексу «Гото
вий до праці і оборони 
СРСР». Увійшли в тради
цію масові спортивні зма
гання учнів шкіл, ПТУ, сту
дентів, робітничої і сіль
ської молоді.

Разом з тим нам треба 
ще багато зробити, щоб 
виконати вимогу партії до 
комсомолу—бути душею, 
провідною силою масово
го спортивного руху. Тіль
ки половина членів 
ВЛКСМ регулярно займає
ться спортом, багато ком
сомольців ще не стали 
значківцями 1 ПО.

Доповідач докладно го
ворив про участь Ленін
ського комсомолу в даль
шому вдосконаленні на
вчання, виховання молоді 
та підготовки її до життя 
і праці.

У країні понад 40 міль
йонів школярів, близько 
4 мільйонів юнаків і дів
чат учаться в ПТУ, 9,7 
мільйона спеціалістів го
тують вищі і середні спе
ціальні навчальні заклади.

Реалізуючи рішення 
XXV з їзду, партія визна
чила якісно новий етап 
розвитку народної освіти. 
Комсомольські організації 
шкіл активно допомагали 
партійним організаціям і 
педагогічним колектизам 
у підвищенні якості знань.

Необхідність рішучого 
повороту школи до поліп
шення підготовки молоді 
до праці у сфері матері
ального виробництва, до 
обгрунтованого вибору 
професії повинні глибоко 
усвідомити комсомол, учи
телі, учні, батьки. Викли
кає тривогу, що деяка час
тина молоді росте, не 
пізнавши праці, без на
лежної поваги і звички 
до неї.

Усій країні відомий пат
ріотичний почин юних ко- 
стромичів, які закликали 
випускників середніх шкіл 
стати перетворювачами 
Нечорнозем’я. За два ро
ки в колгоспи і радгоспи 
Костромської області при
йшли 2330 юнаків і дівчат, 
вони працюють механіза
торами, тваринниками, 
рільниками. Кожен другий 
з них поєднує працю з на
вчанням у вузі або техні
кумі. Приклад костром
ської молоді в країні вже 
підтримали 550 тисяч ви
пускників. Завдання комі
тетів комсомолу полягає в 
тому, щоб ще активніше 
поширювати досвід кост- 
ромичів.

Підготувати юну людину 
до самостійного життя — 
значить не тільки дати їй 
знання і трудові навички. 
Це значить і навчити її ко
лективізму, дисципліни, 
виховати у неї реальне 
уявлення про життя, вмін
ня розбиратись у різних 
явищах дійсності. Сфор
мувати те, що називається 
початковим життєвим дос
відом. Маючи його, юнак 
чи дівчина легко ввійдуть 
у трудовий колектив. У 
формуванні цього досвіду 
значнішою має стати роль 
шкільних комсомольських 
організацій.

Окрема ділянка роботи 
ВЛКСМ — керівництво пі
онерською організацією, 
в рядах якої понад 20 
мільйонів піонерів.

Велику роль у різнобіч
ному розвитку дітей і під
літків, у їх моральному і 
фізичному загартуванні ві
діграють позашкільні за

клади і піонерські табори. 
Минулого літа в 51 тисячі 
піонерських таборів відпо
чило майже 11 мільйонів 
дітей і підлітків,

Однак можливості кані
кул для роботи з дітьми 
ще далеко не вичерпані.

У підготовці молоді до 
життя і праці дедалі важ
ливіше місце займає си
стема професійно-техніч
ної освіти. У нинішній п’я
тирічці тут дістануть пер
ше трудове загартування 
одинадцять мільйонів юна
ків і дівчат.

Виконуючи доручення 
ЦК КПРС, товариша Л. І. 
Брежнєва, комсомольські 
організації взяли шефство 
над професійно-технічни
ми училищами. Після XVII 
з'їзду ВЛКСМ за путівка
ми комсомолу на навчан
ня в ПГУ щороку прихо
дило до мільйона юнаків 
і дівчат. Зміцнено кадри 
профтехучилищ.

Технічні училища в на
шій країні набувають де
далі важливішої ролі у 
професійній підготовці ви
пускників середніх шкіл. І 
завдання комсомольських 
організацій — всіляко під
тримувати прагнення юна
ків і дівчат здобути в них 
робітничу спеціальність.

Значного поліпшення 
вимагає шефство над 
комплектуванням училищ, 
будівництвом нових і ре
конструкцією діючих ПГУ, 
зміцненням навчально-ма
теріальної бази. Ще не всі 
трудові колективи, мініс
терства і відомства вияв
ляють належну турботу 
про ПТУ.

Виконуючи рішення 
XVII з'їзду ВЛКСМ, комі
тети комсомолу, комсо
мольські організації вузів 
і технікумів подають все
бічну допомогу партійним 
організаціям, професор
сько-викладацьким колек
тивам у навчанні і вихо
ванні студентів і учнів. 
Сьогодні майже кожен 
другий майбутній спеціа
ліст вчиться на «добре» і 
«відмінно», понад 4и0 ти
сяч — ленінські та іменні 
стипендіати, відмінники 
навчання.

Підготозка спеціалістів 
високого класу починає
ться з турботи про нове 
поповнення навчальних за
кладів. При 638 навчаль
них закладах створено 
підготовче відділення, де 
навчасться понад 100 ти
сяч молодих робітників і 
колгоспників. Цій формі 
підготовки майбутніх сту
дентів комсомол повинен 
приділити більше уваги.

Як правило, юнаки і дів
чата, які прийшли в на
вчальні заклади з вироб
ництва, більш послідовні 
у виборі своєї майбутньої 
професії. Багато з них вчо
ра були ударниками ви
робництва, сьогодні — 
відмінники навчання.

У наш час, сказав Б. М. 
Пастухов, настільки швид
ко відбувається нарощу
вання знань в усіх галузях, 
що необхідне їх постійне 
поповнення і оновлення. 
Кожен третій радянський 
громадянин учиться. Близь
ко 28 мільйонів чоловік 
щороку підвищують квалі
фікацію. Середню, серед
ню спеціальну і вищу осві
ту без відриву від вироб
ництва щороку дістають 
близько 2 мільйонів робіт
ників, колгоспників і служ
бовців.

Спинившись на питаннях 
організації роботи і даль
шого розвитку ВЛКСМ, 
промовець відзначив, що 
підвищення ролі комсо
молу як помічника і ре
зерву партії значною мі
рою залежить від складу 
комсомольських рядів, 
рівня свідомості й органі
зованості, від боєздатнос
ті всіх організацій, від по

глиблення змісту і вдоско
налення стилю роботи, 
підвищення її ефективнос
ті і якості.

ВЛКСМ є справді масо
вою організацією всієї ра
дянської молоді. Нині в її 
рядах 37 мільйонів 867 ти
сяч 399 юнаків і дівчат, 
або більше половини /ло- 
лодого покоління країни. 
58 процентів комсомоль
ців працюють у народно
му господарстві, органах 
державного управління і 
сфері культури.

і нсля AV її з їзду ВЛКСМ 
у нашу спілку вступили 
ОІЛЬШ ЯК 19 МІЛЬЙОНІВ ЧО

ЛОВІК. Комсомольські ор
ганізації стали активніше 
залучати до своїх рядів 
молодих робітників. У мо
ральній настроєності цьо
го передового загону 
комсомолу—джерела со
ціального оптимізму, тру
дового ентузіазму і рево
люційної цілеспрямова
ності всієї радянської мо
лоді.

іурбота про зростання і 
зміцнення рядів ВЛКСМ, 
поліпшення її якісного 
складу і далі повинна бу
ти в центрі уваги ЦК 
ВЛКСМ, комітетіз комсо
молу і первинних комсо
мольських організацій.

Найважливішим захо
дом комсомольського 
життя, який зачепив Бук
вально кожну організа
цію, кожною комсомоль
ця, став оОмін комсомоль
ських документів. Ного 
Було проведено в повній 
відповідності з настанова
ми парти, рішеннями XVII 
з їзду ВЛКСМ.. Головний 
підсумок обміну комсо
мольських документів по
лягає в тому, що Ленін
ський комсомол ще тісні
ше згуртував свої ряди 
навколо Комуністичної 
парти, її Центрального 
Комітету, організаційно 
і політично зміцнів, збага
тилась уся його діяльність 
по комуністичному вихо
ванню молоді, підвищи
лась громадсько-політич
на активність, дисципліна 
комсомольців.

Глибоко символічно, що 
комсомольський квиток 
№ 1 нового зразка і Зо
лотий почесний знак 
ВЛКСМ було вручено то
варишеві Л. І. Брежнєву.

Масштаби завдань, які 
партія ставить перед 
ВЛКСМ, вимагають даль
шого розвитку її ініціати
ви і самодіяльності, підви
щення активності кожного 
комсомольця.

Звіти і вибори в комсо
молі, які передували з’їз
дові, збіглись у часі із все
народним обговоренням і 
наЬранням чинності но
вою Конституцією СРСР, 
підготовкою і святкуван
ням 60-річчя Великого 
Жовтня. Ці історичні події 
багато в чому визначили 
величезне піднесення, 
справді небувалу актив
ність комсомольців.

У ході обміну комсо
мольських документів, об
говорення проекту Кон
ституції СРСР і звітно-ви
борної кампанії висловлю
вались міркування про не
обхідність внести деякі 
зміни у Статут ВЛКСМ, які 
випливають з матеріалів 
XXV з'їзду КПРС,. повніше 
відображають вимоги до 
діяльності ВЛКСМ в умо
вах розвинутого соціаліз
му. Центральний Комітет 
комсомолу вносить на 
розгляд делегатів з’їзду 
проект доповнень і змін 
до Статуту ВЛКСМ. Про
мовець доповів про них 
з’їздові.

Сучасний комсомол — 
це великий і складний ор
ганізм, сказав далі Б. М. 
Пастухов. У складі ВЛКСМ 
14 республіканських, 155 
крайових і обласних, 4308 

окружних, міських і ра
йонних, 428 тисяч первин
них організацій. Зростаючі 
масштаби практичних 
справ комсомолу, важли
вість завдань виховання 
нової людини диктують 
необхідність постійного 
організаційно - політично
го зміцнення кожної лан
ки комсомолу, вдоскона
лення керівництва комсо
мольськими організа
ціями.

У доповіді звернуто 
увагу на необхідність пов
ніше використати можли
вості, надані Конституцією 
СРСР, . брати активнішу 
участь у діяльності Рад, 
поліпшувати співробітни
цтво з державними орга
нами і громадськими ор
ганізаціями. Комсомол на
громадив значний досвід 
співробітництва з держав
ними і громадськими ор
ганізаціями, які займаю
ться вихованням молоді, 
широко представлений в 
їх керівних органах. У ми
нулі роки Центральний 
Комітет ВЛКСМ спільно з 
державними органами 
розглянув значну кількість 
питань, що стосуються 
життя молоді.

Від ленінського Декрету 
про мир- до програми 
дальшої боротьби за мир 
і міжнародне співробітни
цтво, за свободу і неза
лежність народів, висуну
тої ХХУ з 'їздом КПРС,— 
така послідовна лінія на
шої партії в галузі зовніш
ньої політики.

Ленінський комсомол, 
вся радянська молодь 
цілком і повністю схвалю
ють і безроздільно під
тримують міжнародну ді
яльність КПРС, миролюбну 
зовнішню політику Радян
ської держави, конкретні 
кроки по здійсненню зов
нішньополітичного курсу, 
виробленого XXV з'їздом 
партії. Найпалкішу вдяч
ність знаходить у серцях 
радянських юнаків і дівчат 
багатогранна діяльність 
товариша Л. І. Брежнєва, 
який веде пристрасну і 
невтомну боротьбу за мир 
і безпеку народів, за при
пинення гонки озброєнь і 
роззброєння.

Виконуючи рішення 
XVII з’їзду ВЛКСМ, Ленін
ський комсомол прагнув 
брати активну участь у 
реалізації зовнішньополі
тичного курсу партії, знач
но розширив свою між
народну діяльність, спря
мовуючи зусилля на про
паганду комуністичних 
ідей і практики побудови 
розвинутого соціалізму, 
на дальше згуртування 
комуністичних спілок мо
лоді, всього демократич
ного і прогресивного мо
лодіжного руху, на розви
ток співробітництва широ
ких політичних сил мо
лоді.

У нашій країні пройшла 
велика кількість міжна
родних і двосторонніх за
ходів. Вони ще раз проде
монстрували зростаючий 
інтерес прогресивного 
юнацтва до безсмертних 
ідей великого Леніна, до 
живої практики комуніс
тичного будівництва.

Яскравим проявом рі
шимості прогресивного 
юнацтва внести конкрет
ний вклад у боротьбу за 
досягнення цих ідеалів 
стали найважливіші акції 
молодіжного руху остан
ніх років, ініціатором яких 
виступала радянська мо
лодь.

В авангарді міжнарод
ного демократичного мо
лодіжного руху ідуть брат
ні спілки молоді країн со
ціалістичної співдружнос
ті — активні помічники 
комуністичних і робітни
чих партій у побудові со
ціалізму і комунізму. З

молодим поколінням со
ціалістичної співдружнос
ті радянську молодь зв'я
зують нерозривні узи 
дружби і братерства. і

оеличезне, неминуще 
значення для розвитку 
дружби, зміцнення згур
тованості юнаків і дівчат 
соціалістичних держав ма
ла зустріч товариша Л. І. 
Брежнєва з керівниками 
спілок молоді країн со
ціалізму. На цій зустрічі 
Леонід Ілліч Брежнєв під
креслив актуальність ро
боти по вихованню «нової 
людини, людини, яка 
сприймала 6 нашу соціа
лістичну ідеологію, була б 
прикладом у політичному 
і моральному відношен
нях, оула б віддана ідеа
лам соціалізму і кому
нізму».

Бід імені Ленінського 
комсомолу перший секре
тар ЦК БлКСм запевнив з 
триОуни з їзду, що БЛКСМ, 
радянська молодь, вихо
вані партією в дусі проле
тарського інтернаціоналіз
му, Безмежної відданості 
ленінським заповітам, і 
далі всемірно зміцнюва
тимуть Братерську друж
бу, всебічне співрооїтни- 
цтво з молодим ПОКОЛІН
НЯМ соціалістичних країн, 
сприятимуть його збли
женню.

Гісне співробітництво у 
спільній боротьбі визна
чає характер зв'язків Ле
нінського комсомолу з 
братніми спілками молоді 
капіталістичних країн.

Завданням особливої ва
ги стало сьогодні залучен
ня широких мас молоді 
до активного руху за об
меження і припинення 
гонки озброєнь. Цій меті, 
на наш погляд, відповіда
ло б проведення пред
ставницької міжнародної І 
зустрічі молодих борців 1 
за мир, припинення гонки і 
озброєнь і роззброєння. 1 

Ми переконані, що на ; 
зловісні плани апостолів і 
нейтронної смерті демо- і 
кратична молодь світу від
повість масовою і актив- 1 
ною участю у всесвітній ; 
кампанії «Ні — нейтронній ! 
бомбі!» '

Ленінський комсомол 
вважає важливим прове
дення міжнародної конфе
ренції по правах дітей, 
всесвітньої зустрічі, при
свяченої проблемам до
ступу молоді і студентів 
до освіти і культури.

Значну роль у дальшій 
активізації боротьби мо- 1 
лодого покоління на боці 
сил миру, демократії і 
прогресу відіграють Все- і 
світня федерації демокра
тичної молоді і Міжнарод
ний союз студентів — 
найбільш авторитетні і ма- ’ 
сові об’єднання прогре
сивного юнацтва планети.

Важливою віхою в зміц
ненні антиімперіалістичної , 
солідарності і дружби , 
прогресивної о юнацтва, в 
розвитку співробітництва 
широких політичних сил 
молоді покликаний стати 
XI Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів на Кубі. 
Уперше за всю історію 
фестивального руху він 
проводитиметься в Захід
ній півкулі, на землі брат
ньої соціалістичної Куби. 
Радянська молодь енер
гійно включилась у підго
товку до XI Всесвітнього 
фестивалю, яка широко 
розгорнулась на всіх кон
тинентах.

Далі Б. М. Пастухов ска
зав:

Усім значним, немину
щим багатством, здобутим 
на 60-річному історично
му шляху, Ленінський ком
сомол у першу чергу зо
бов'язаний повсякденно- 

(Закін'іення на 4-й стор.).
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му, дбайливому і уваж
ному керівництву Кому
ністичної партії Радян
ського Союзу. В партійно
му керівництві- — сила 
комсомолу, невичерпне 
джерело нашої енергії і 
натхнення. Партія копітко 
передає комсомолові ор-

ганізаційний і політичний 
досвід, творчо розвиваю
чи його ініціативу і само
діяльність, ростить і вихо
вує ватажків молоді, зміц
нює партійне ядро в ком
сомолі.

Питання роботи з мо
лоддю стоять в центрі 
уваги ЦК Компартій рес
публік, крайкомів та обко
мів, міськкомів і райкомів

КОМІТЕТУ влкси
партій- 
Комсо- 

відчуває 
піклу-

Ко-

партії, первинних 
них організацій, 
мол завжди 
справді ленінське
вання Центрального 
мітету КПРС, його Політ- 
бюро на чолі з Леонідом 
Іллічем Брежнєвим.

Рік 1978-й, рік 60-річчя 
ВЛКСМ, — це і рік огляду 
роботи комсомольських 
організацій по виконанню

рішень XXV з’їзду КПРС і 
XVIII з’їзду комсомолу. 
Колективним звітом ком
сомолу перед партією бу
дуть Всесоюзні комсо
мольські збори «Запові
там Леніна вірні», Всесо
юзний піонерський збір 
«Ми — вірна зміна твоя, 
комсомоле», які відбуду
ться в дні ювілею. Вони 
стануть новою демон-

страцією згуртованості 
комсомольців і молоді 
навколо ленінського Цент
рального Комітету КПРС 
на чолі з Генеральним 
секретарем ЦК КПРС, Го
ловою Президії Верховної 
Ради СРСР товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

Немає більшого щастя 
для юності країни Леніна, 
ніж щастя служити справі 
партії. Світлом її ідей, як 
сонцем, осяяний наш шлях 
у майбутнє. І як неможли
ве життя без тепла і світ
ла, так неможливі для нас

життя, праця, боротьба 
без рідної Комуністичної 
партії. Вона — розум І 
серце народу, а значить, і 
всієї молоді.

Ми клянемось тобі, пар
тіє: завжди високо нести 
переможний прапор Жовт
ня, прапор Леніна — твій 
прапорі

Ми клянемось: не по
шкодуємо сил, енергії, Й 
якщо буде потрібно ---
життя заради торжества 
справи Леніна, справи ко
мунізму!

(TA PC).

ЮНІСТЬ КРАЇН ? КОМУНІЗМУ
НА XVIII З’ЇЗДІ КОМСОМОЛУ

26 квітня у Кремлівському Палаці 
з’їздів продовжив роботу XVIII з’їзд 
Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді.

Глибокий відгук у серцях делегатів 
зустріла промова товариша Л. І. Бреж
нєва, з якою він виступив у день від
криття з’їзду.

Як підкреслив у своїй промові Леонід 
Ілліч Брежнєв, ленінська думка про те, 
«чого ми повинні вчити молодь і як попа 
повинна вчитися (звичайно, не тільки в 
шкільному, але в ширшому розумінні — 
в розумінні науки життя), щоб стати гід
ною будівницею комунізму. — не і тепер 

- головне в роботі комсомолу і в партійно
му керівництві цією роботою».

Кожний з делегатів знову і знову усві
домив. якою великою є відповідальність 
молоді перед партією, країною, як бага
то може і* повинна вона зробити в ім’я 
щастя і процвітання любимої Батьківщи
ни. Радянські гопаки і дівчата глибоко 
віддані справі партії, справі великого 
Леніна. Мільйони молодих людей пока
зують зразки мужності, стійкості, вір
ності ідеалам Жовтня.

Після звіту ЦК ВЛКСМ і доповіді 
І Центральної ревізійної комісії на з’їзді

почалося обговорення завдань, постав
лених партією перед комсомольцями, 
всією радянською молоддю.

Виховна діяльність комсомолу — го
ловна думка у виступах багатьох про
мовців. Делегати з’їзду — керівники 
комсомольських організацій, передовики 
промисловості і сільського господарства, 
молоді вчені, працівники культури і мис
тецтва на конкретних фактах показують: 
вся справа освіти, навчання і виховання 
молоді в нашій країні спрямована на 
формування гармонійно розвинутої, ду
ховно багатої особи, яка має високу ко
муністичну мораль. Адже здійснення 
всіх наших планів-у кінцевому підсумку 
залежить від людей, їх знань, культури, 
політичної свідомості. А плани пі вели
чезні за масштабами і складністю.

Юнаки і дівчата країни беруть актив
ну участь у Всесоюзному соціалістично
му змаганні за підвищення ефективності 
виробництва і якості роботи. Ударною 
працею, творчою ініціативою відповіда
ють комсомольці і молодь на Лист 11К 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПСі 
ЦК ВЛКСМ про соціалістичне змагання 
в третьому році п’ятирічки.

Справа честі комсомолу, відкреслюють 
промовці, добитися, щоб лозунг: «П’яти
річці ефективності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!», повсякденно втілю
вали в життя всі молоді робітники, кол
госпники, техніки, інженери.

Ефективною формою організації праці, 
виховання юнаків і дівчат, розвитку їх 
соціальної активності е комсомольсько- 
молодіжні колективи. Досвід МОЛОДІЖ
НИХ бригад переконливо показує, що в 
них швидше відбувається становлення 
молодого внроСші'ніика, формується сві
доме ставлення до праці.

Про досягнення своїх товаришів, пере
довії) досвід, нагромаджений у трудових 
колективах, розповіли, зокрема, буровий 
майстер Нижпьовартовсіїкого управління 
бурових робіт (Тюменська область) 
В. Глебов, ткаля Іваповського камволь
ного комбінату імені В. І. Леніна В. Го
лубева Про велику силу спадкоємності 
прані хлібороба говорив механізатор 
колгоспу «Рассвет» Оренбурзької облас
ті Г. Чердшшев. Сучасна техніка вима
гає від механізатора відданості рідній 
землі, великих професійних знань. Вихо
вання цих якостей починається з дитин
ства Важливо, щоб молодь села всюди 
мала перед собою приклади досвідчених 
наставників — людей творчих, майстрів 
сільськогосподарського виробництва.

По-діловому обговорюючи завдання, 
що стоять перед молоддю, промовці вка
зують і на недоліки в роботі комсомоль
ських організацій, намічають шляхи їх 
усунення.

Рік 1978-й, рік 60-річчя ВЛКСМ, буде 
і роком огляду роботи комсомольських 
організацій по виконанню рішень XXV. 
з’їзду КПРС- і XVIII з’їзду комсомолу. 
Колективним звітцм комсомолу перед 
партією стануть Всесоюзні комсомоль
ські збори «Заповітам Леніна вірні». 
Всесоюзний піонерський збір «Ми — вір
на зміна твоя, комсомоле», які пройдуть 
у дні ювілею.

Від імені Ленінського комсомолу, всієї 
радянської молоді делегати з’їзду заяв
ляють про одностайну підтримку полі ги
ки Комуністичної партії, діяльності Ле
нінського Центрального Комітету КПРС, 
Політбюро LJLK на чолі з товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

З привітаннями з’їздові виступають 
представники зарубіжних національних і 
міжнародних молодіжних організацій.

На ранковому засіданні 26 квітня де
легатів .з’їзду комсомолу вітали пред
ставники доблесних радянських Зброй
них Спл.

XVIII з’їзд ВЛКСМ продовжує ро
боту.

(ТА PC).

НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

РІЗНІ
• Нещодавно я прочитала в 
газеті, що у Федеративній 
Республіці Німеччини налі
чується 267 тисяч безробіт
них віком до 25 років. У них 
відібрали право розвивати 
свій талант, свої здібності. 
Бо тільки у праці людина 
може стати людиною, інак
ше не буває. А серед тисяч 
знедолених, які втратили 
віру в життя, безумовно., є 
талановиті юнаки і дівчата, 
здатні принести користь 
суспільству. Та в капіталі
стичних країнах вони нікому 
не потрібні, вони там «зай
ві люди»...

• Важко мені уявити себе 
на місці моїх «зайвих» ро
весників і ровесниць. Я 
завжди комусь потрібна. 
Там новий будинок повин
ні здати вчасно — і наш 
комсомольсько - молодіж
ний колектив штукатурів по
спішає на об’єкт. Прийшов 
лист у комісію по охороні 
здоров я міської Ради на
родних депутатів — і я йду, 
щоб розібратися в луже 
складній нерідко ситуації, 
допомогти людині. Іноді 
шкодую, що доба мас лише 
двадцять чотири години. Як 
усе-таки мало їх для люди
ни, котра завжди комусь 
потрібна! Додайте до цього 
ще мої обов’язки групком- 
сорга екіпажу, і стане зро
зуміло, як різнитьсв моя 
доля від долі, скажімо, Ра- 
мони Шакон з Каліфорнії.

Нещодавно позачергова 
сьома сесія Верховної Ради 
УРСР прийняла нову Кон
ституцію (Основний Закон) 
Української РСР. Закон, за 
яким нам жити і працювати. 
Є в ньому й глава, що роз
повідає про права та обо
в’язки народних депутатів, 
повноважних представників 
народу. З простих слів 
складено прості рядки, але 
скільки в них життєвої сили, 
скільки турботи про трудів
ника! Прочитавши їх, ти не 
можеш працювати, допома
гати, жити впівсили.

Майже три роки минуло 
відтоді як мене обрали де
путатом місько" Ради. ІЦо я 
за цей час устигла зробити? 
Не просто дати собі, своїй 
діяльності об’єктивну оцін
ку, але те, що мене обрали 
вже вдруге, означає для 
мене багато. Нема більшої 
нагороди, ніж довір’я лю
дей. І більшої відповідаль
ності теж немає.

Нам пишуть, до нас при
ходять по пораду. Нікого 
не дивує, що я у свої моло
ді роки можу дати пораду 
п’ятдесятилітній людині. 
Жінці-інвалідові потрібно 
поліпшити ЖИТЛОВІ умови—Г 
я йду до неї додому, потім 
розмовляю з відповідаль
ними .особами, які повинні 
допомогти цій жінці. Кон
ституція гарантує моє право 
звертатися до всіх держав

вз 

них і громадських органів, 
підприємств, установ, орга
нізацій, брати участь у роз
гляді поставлених мною пи
тань. Керівники підприємств 
і установ повинні у визначе
ні строки розглянути подані 
мною пропозиції. Права ве
ликі, але і обов'язки .не 
менші. Адже за кожною 
справою стоїть людина зі 
своїми проблемами, надія
ми. Бона тобі довіряє.

Для /лене... для мене це 
школа життя, важлива наука 
пізнавати людей, яка зав
жди згодиться. Наука спра
ведливості. її опановують 
/лої ровесники — теж депу
тати Рад народних депутатів 
(до речі, в комісії по охо
роні здоров'я багато мо
лоді).

Є в новій Конституції на
шої республіки стаття, що 
гарантує право комсомоль
ців брати участь у розв’я
занні важливих питань ви
робництва, побуту, дозвіл
ля. І знову ж таки безпосе
редньо вона стосується ме
не, групксмсорга. Сімнад
цять спілчан у комсомоль
сько-молодіжному екіпажі 
штукатурів. Дружна група, 
ініціативна. У новачках дів
чата довго не засиджують
ся. Марія Володимирівна 
Казаріна, бригадир, Олена 
Галушка, Марія Панченко— 
чудові наставниці, мол під
мога в комсомольській ро
боті. Не так давно Галина 
Дігтяр, Катерина Дьоміна 
та ще кілька дівчат підви
щили свій професійний 
розряд. Усі об’єкти здає
мо з оцінкою «добре».

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Приклад подають кращі 
спілчани.

Проте на комсомольських 
зборах, не завжди дово
диться говорити тільки про 
хороше. Ми змагаємося з 
комсомольсько - молодіж
ним екіпажем штукатурів, 
очолюваним Є. М. Неско- 
рожньсю. Оперативністю 
підбиття підсумків комітет 
комсомолу нас не радує. 
Екіпаж прагне шляхом під
вищення кваліфікації і 
впровадження передових 
методів роботи економити 
будівельні матеріали, але 
іноді привозять такий але
бастр (наполовину з груд
ками). що не до економії. 
Ось тоді мені разом з бри
гадиром і доводиться ко
ристуватися своїми повно
важеннями групкомсорга.

Порівнюю свою щасливу 
долю, долі моїх подруг з 
долями тисяч юнаків і дів
чат у країнах капіталу. Ні, 
цього не можна порівняти, 
це не піддається порівнян
ню. Оголошення, що запро
шують на роботу — і довгі 
черги біля біржі праці, де
легування на комсомольсь
кий з’їзд — і розгін поліці
єю молодих демонстран
тів... Ні, цього порізнити не 
можна.

Р. СИЧОВА, 
групкомсорг комсо
мольсько- МОЛОДІЖНО
ГО екіпажу штукату
рі» управління меха
нізації будівництва 
комбінату «Кірово- 
г рад и а ж б у д». делегат 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кнроп'їі р;ідс»оіо обкома 

ЛКСМУ. г. Кпропоіряд. 
Гатста печатается 

па украинском пиане.

Є СПОРТ
ЕСТАФЕТА ПО ВУЛИЦЯХ МІСТА'
Традиційна першотравне- 

ва легкоатлетична естафета 
по вулицях обласного цент
ру на цей раз була присвя
чена XVI!! з’їздові ВЛКСМ і 
проводилась у день від
криття комсомольського 
форуму.

Швидше за всіх естафет
ну паличку на всіх дванад
цяти етапах пронесли спорт
смени середньої школи 
№ 13. Вони й завоювали ку
бок міського спорткомігету. 
Другими були учні десяти
річки № 5, третіми — учні 
десятирічки N2 11. Пам’ят
ний приз міського комітету 

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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Уманський державшій педагогічний інститут імені П. Г. Тичини
НАБИРАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА І КУРС СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛУ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

природничий факультет — біологія та основи сіль
ської о господа р-.ч ва;

факультет підготовки вчителів початкових класів— 
не іагогік.-і і методика початкового навчання;

факультет підготовки зйгальнотехиічннх дисциплін 
і прані — загалшіотехпічні дисципліни і прапя. '

Приймання документів — з 20 червня по ЗІ липня. IX 
Вступні екзамени — 1—20 серпня.
Оголошується також прийом на заочний відділ па 

спеціальності:
факультет підготовки вчителів початкових класів— 

п< даготіка і методика початкової освіти;
природничий факультет — біологія;
факультет підготовки вчителів загальноосвітніх ди

сциплін і прані — загально технічні дисципліні! і 
праця.

Приймання документів — з 20 квітня по ЗІ травня. 
Вступні екзамени — 1—20 червня.
На заочний відділ заяви приймають віл осіб, які 

працюють у школі або закінчили педучилища.
Про умови прийому докладніше можна довідатись 

у приймальній комісії.
До заяви па ім’я ректора інституту вступники до

дають документ про середню освіту (оригінал), ха
рактеристику для вступу до вузу, медичну ДОВІДКУ 
(форма № 286), 4 фотокартки (3X4 см), копію тру
дової книжки.

Адреса Інституту: м. Умань, вул. Карла Мариса, 2. 
РЕКТОРАТ.

комсомолу дістався легко
атлетам будівельного ТЄХ- 
нікуму, котрі не мали собі 
рівних у своїй групі. Слідом 
за ними були майбутні ма
шинобудівники, за останні
ми — спортсмени медично
го училища. їх відповідно 
нагороджено дипломами І 
грамотами.

Першій команді факуль
тету фізичного виховання 
педагогічного інституту Іме
ні О. С. Пушкіна вручено 
кубок редакції обласної га
зети «Кіровоградська прав

да».
В. ТВЕРДОСТУП.

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

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

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