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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ЄДНАЙТЕСЯ!

КОМУНІСТИЧНОЇ
СПІЛКИ МОЛОДІ
УКРАЇНИ
і Дорогі товариші!

Центральний Комітет Комуністичної партії Ук
раїни гаряче вітає делегатів XXI з’їзду Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді України і в їх особі 
— всіх комсомольців і комсомолок, усіх юнаків і ’ 
дівчат республіки, щиро бажає їм великих успіхів 
у праці і навчанні, у боротьбі за комунізм.

З’їзд комсомолу України проходить у знаменні дні 
всенародної підготовки до великого свята трудящих 
усього світу — 100-річчя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна — геніального продовжувача ре
волюційного вчення Маркса — Енгельса, творця Ко
муністичної партії і першої в світі соціалістичної дер- 

*жзви, вождя міжнародного робітничого класу.
Трудящі нашої країни під керівництвом Комуністки, 

ної партії, свято виконуючи заповіти великого Леніна, 
успішно перетворюють в життя плани комуністичного 
будівництва, забезпечують дальший всебічний розви
ток економіки, науки і культури, множать багатство і 
славу своєї рідної соціалістичної Батьківщини.

XXI з’їзд комсомолу — бойовий огляд звершень 
і молоді Радянської України, її патріотичних справ, де- 

монстрація непохитної вірності юнаків і дівчат ленім- 
ськкм заповітам, справі Комуністичної партії, героїч- 

£ ним традиціям радянського народу.
Тричі орденоносний комсомол України — один з 

передових загонів ВЛКСМ — допомагає партії ідейно
* загартовувати молодь, готувати працьовитих, всебіч- 
’ но розвинених, активних будівників комуністичного

суспільства.
Комсомольці і молодь Радянської України своєю 

, наполегливою працею вносять вагомий вклад у вико. 
: нання накреслень XXIII з'їзду КПРС. Молоді робітни

ки і колгоспники, інженери і техніки, спеціалісти різ
ких галузей народного господарства з великим енту- 

: зіазмом трудяться на всіх ділянках комуністичного 
і будівництва, незтомно оволодівають знаннями, су

часною наукою і технікою, вдосконалюють свою про
фесійну майстерність. Молодь зводить нові домни і 

; прокатні стани, гіганти енергетики, потужні гірничі й 
хімічні комбінати, створює нові машини і прилади,

• вирощує високі врожаї, множить духовні багатства 
нашого народу.

Партія закликає комсомольські організації ще ак- 
I тивніше залучати молодь до боротьби за підвищення 
; ефективності суспільного виробництва, за прискорен

ня науково-технічного прогресу, темпів зростання 
^^продуктивності праці в усіх галузях народного госпо- 

I' дарства, зниження собівартості і підвищення якості 
продукції, за краще використання резервів вироб
ництва, здійснення суворого режиму економії.

Треба всемірно розвивати ініціативу комсомольців 
і молоді у соціалістичному змаганні, у всенародному 
русі за комуністичну працю, постійно зміцнювати 
трудову і виробничу дисципліну, добиватись виконан- 

; ня виробничих планів і соціалістичних зобов’язань 
кожним молодим робітником і колгоспником, кож
ним колективом.

Важливий обов’язок комітетів комсомолу — допо
магати юнакам і дівчатам оволодівати новою техні- 

|: кою, досягненнями науки і передового досвіду, мно- 
|; жити вклад молодих вчених і спеціалістів у розв’я
зі занні актуальних науково-технічних проблем. Почес

ною справою комсомольських організацій є участь у 
підготовці висококваліфікованих кадрів для народно
го господарства.

І Вчитися комунізму, брати активну участь у будів- 
Іництві комуністичного суспільства — найвище покли

кання комсомолу і молоді. Всією своєю діяльністю 
комсомольські організації повинні формувати у мо
лоді марксистсько-ленінський світогляд, класовий 
підхід до явищ суспільного життя, відданість справі 
Комуністичної партії, підносити активність юнаків і 
дівчат у громадсько-політичному житті.

Необхідно виховувати молодь на героїчній історії і 
славних революційних, бойових і трудових традиціях 
Комуністичної партії і народу, в дусі соціалістичного 
патріотизму, непорушної дружби народів Радянсько
го Союзу і пролетарського інтернаціоналізму, готов
ності із зброєю в руках стати на захист завоювань 
Ееликого Жовтня. В умовах загострення ідеологічної 
боротьби між соціалізмом і капіталізмом комсомоль
ські організації повинні підвищувати політичну пиль
ність, поліпшувати військово-патріотичне виховання 
молоді і дітей, давати рішучу відсіч будь-яким про
явам буржуазної ідеології і моралі.

Треба неухильно поліпшувати ідейно-виховну і ор
ганізаторську роботу серед молоді, зміцнювати ди
сципліну і організованість комсомольських лав, під
носити бойоритість і авторитет первинних комсомоль
ських організацій, постійно підвищувати рівень керів
ництва піонерською організацією, пам’ятаючи про 
особливу відповідальність комсомолу перед партією 
за виховання своєї зміни — юних ленінців.

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
висловлює впевненість у тому, що комсомол України 
ще тісніше згуртує свої ряди навколо ленінської пар- 
тіїг буде і далі виховувати у молоді комуністичну 
переконаність, любов до праці, мужність і волю, 
прагнення працювати і жити так, як вчив 
Ленін.

Хай живе Ленінська Комуністична Спілка 
України — бойовий загін ВЛКСМ, славний 
молоді республіки!

Хай живе Ленінський комсомол — вірний
і надійний резерв Комуністичної партії!

Слава Комуністичній партії Радянського Союзу, яка 
впевнено веде радянський народ по ленінському 
шляху до комунізму!

ЦЕ НТРАЛ ЬН И И К ОМ ІТ ЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XXI з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України

КОМІСІЇ.

перший 
привітам«

25 березня в Жовтневому Палаці культури столиці України розпочав роботу XXI з'їзду ЛКСМУ.
З’їзд відкрив перший секретар ЦК ЛКСМ України О. С. Капто. Делегати одностайно обрали 

президію з’їзду.
Під звуки маршу в зал вносяться прапор республіканської орденів Леніна, Жовтневої Революції 

та Червоного Прапора комсомольської організації, Пам’ятний прапор ЦК КП України, Пам’ятний пра
пор ЦК ВЛКСМ.

З великим піднесенням до почесної президії з’їзду обирається Политбюро ЦК КПРС.
За пропозицією делегацій всіх областей обирається Секретаріат, Редакційна та Мандатне
Одностайно затверджується такий порядок денний роботи з’їзду:
1. Звіт ЦК ЛКСМ України.

2. Звіт Ревізійної комісії ЛКСМУ.
3. Вибори Центрального Комітету ЛКСМ України.
4. Вибори Ревізійної комісії ЛКСМУ.
Тепло зустрінутий присутніми на з’їзді з промовою виступив член Політбюро ЦК КПРС, 

секретар ЦК КП України П. Ю. Шелест. Під бурхливі оплески делегатів і гостей він оголосив 
ня ЦК КП України XXI з’їздові ЛКСМУ.

Із звітною доповіддю Центрального Комітету ЛКСМ України виступив перший секретар ЦК 
ЛКСМУ О. С. Капто.

Потім з’їзд заслухав звітну доповідь Ревізійної комісії ЛКСМ України, з якою виступила голое» 
комісії Н. А. Борисенко.

З'їзд переходить до обговорення доповідей. На вечірньому засіданні виступили: перший секре
тар Київського обкому комсомолу К. І. Масик, перший секретар Донецького обкому комсомолу 
В. О. Афоній, керівник бригади робітників очисного вибою шахти «Новопавлівська» тресту «Краснслуч- 
вугілля» Ворошиловградської області О. В. Силкін, перший секретар Львівського обкому ЛКСМУ Б. Д< 
Котик, ланкова колгоспу імені Івана Франка Шумського району Тернопільської області, депутат Вер
ховної Ради СРСР А. В. Гуменюк, льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу полковник О. Ас 
Леонов.

З’їзд заслухав і затвердив доповідь Мандатної комісії, з якою виступив її голова Б. М. Голосний. 
Учасників з'їзду гаряче вітали піонери м. Києва.
У роботі з’їзду беруть участь керівники партії і уряду України, відповідальні працівники ЦК КП 

України, Президії Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР, ряду республіканських міністерств, відомств 
і організацій, перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельииков, член КПРС з 1896 року, Герой Соціа
лістичної Праці Ф. М. Петров, делегація комсомолу Молдавії, представники Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту.

Сьогодні з'їзд продовжує свою роботу.

Промова товариша
Дорогі товариші комсомольці і комсомолки — де

легати XX! з’їзду Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України!

З’їзд комсомолу — це визначна політична подія в 
житті і діяльності комсомольських організацій і всієї 
молоді республіки. За його роботою уважно стежи
тимуть комуністи, трудящі і вся молодь України.

І це зрозуміло, бо комсомол активна революційна, 
творча сила нашого суспільства, школа підготовки 
переконаних борців за велику справу Комуністич
ної партії, надія і гордість нашого народу.

В цей урочистий час дозвольте мені від імені Цент
рального Комітету Комуністичної партії України щиро 
привітати і поздоровити вас і у вашій особі чотири- 
мільйонну комсомолію республіки з відкриттям з’їз
ду і побажати вам і всій славній молоді великих успі
хів у праці і навчанні, у боротьбі за побудову кому
нізму! (Бурхливі оплески).
‘ XXI з'їзд комсомолу України зібрався у знаменні 
дні. Незабаром радянський народ, все прогресивне 
людство відзначатимуть 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. З безсмертним вченням 
Леніна пов’язана вся сучасне історія.

Комуністична партія, трудящі, наша молодь пи
шаються тим, що великий Ленін був геніальним про
довжувачем революційного вчення Маркса і Енгельсе,

И. Ю. ШЕЛЕСТА
засновником Комуністичної партії, творцем першої ® 
світі соціалістичної держави робітників і селян.

Ленінізм сьогодні — це непереможний прапор ко
муністів і трудящих усього світу у боротьбі за своє 
визволення від гніту капіталу, за своє краще май
бутнє.

Ленін належав і належить не тільки комуністам, а й 
всім людям праці, людям доброї волі на землі, бо 
він вождь і вчитель трудящих усього світу.

Ленін і його вчення — це зміст нашого життя в 
повному розумінні цього слова. Згадуючи його ім я, 
кожний з нас серцем відчуває всю глибину і силу йо
го переконаності і натхнення.

Свій розум, незламну волю і полум’яну енергію 
непохитного революціонера до кінця віддав Ленін 
визвольній боротьбі робітничого класу і трудового 
селянства, будівництву соціалістичного суспільства. 
Все справді велике, що увійшло в революційну біо
графію XX сторіччя, несе з собою животворний по
дих ленінських ідей.

Ленін ніколи не був у минулому, він завжди серед 
нас у сьогоднішньому і майбутньому. Такі особли
вості його генія, таке його місце в історії. Не дивно 
тому, що вороги комунізму всіляко намагаються 
спотворити, сфальсифікувати ленінське вчення. Та да- 

(Продовження на 2-й стор.).

У Президії Верховної Ради СРСР
УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ ПО ВИБОРАХ ДО РАДИ СОЮЗУ
І РАДИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
На підставі статті 34 Конституції 

СРСР та статей 2.4 і 26 «Положен
ня про вибори до Верховної Ради 
СРСР» Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 24 березня 1970 
року утворила 767 виборчих .окру
гів по виборах до Ради Союзу, в 
тому числі по:

Кіровоградській області
498, Кіровоградський виборчий 

округ (центр — м. Кіровоград).
Місто Кіровоград і райони: Бсб- 

ринецький, Кіровоградський, Ком- 
паніївський, Новгородківський і 
Устинівський.

499. Олександрійський виборчий 
округ (центр — м. Олександрія).

Міста Олександрія, Світловодськ 
з населеними пунктами, підпоряд
кованими міським Радам, і райо
ни: Олександрійський, Долинський, 
Онуфріївський, Петрівський і Світ- 
ловодський.

500. Маловисківський виборчий 
округ (центр — м. Мала Виска).

Місто Знам’янка з населеними 
пунктами, підпорядкованими мі
ській Раді, і райони: Олександрій
ський, Знам’янський, Маловисків- 
сьний, Новомиргородський і Ново- 
український.

501. Новоархангельський вибор-

чий округ (центр —- смт. Новоар- 
хангельськ).

Райони: Гайворонський, Голова- 
нівський, Добровеличківський, Но- 
воархангельський, Вільшанський і 
Ульяновський.

На підставі статті 35 Конституції 
СРСР та статей 25 і 26 «Положення 
про вибори до Верховної Ради 
СРСР» Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 24 березня 1970 
року утворила 750 виборчих окру
гів по виборах до Ради Національ
ностей, у тому числі:

48. Кіровоградський виборчий 
округ (центр — м. Кіровоград).

Кіровоградська область.
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XXI З’ЇЗД ЛКСМ УКРАЇНИ
Багато яскравих сторінок вписав у героїчний літо

пис трудових і ратних подвигів радянського народу 
тричі орденоносний комсомол України. Він був в 
перших рядах тих, хто грудьми відстоював завоюван
ня Великого Жовтня, самовідданою працею перетво
рював в життя ленінський план побудови соціалізму, 
боровся за честь, свободу і незалежність нашої Віт
чизни в роки Великої Вітчизняної війни і сьогодні 
юнаки і дівчата йдуть на найбільш складні і відпові
дальні ділянки — туди, де потрібні невтомні руки і 
гарячі серця. У запеклих битвах з ворогом, на трудо
вому фронті — всюди молоді патріоти, вірні запові
там безсмертного Леніна, показували зразки справж
нього героїзму, безмежної відданості любимій Бать
ківщині, рідній Комуністичній партії.

Радісні, сповнені творчого натхнення дні переживає 
комсомол України — один з бойових загонів ВЛКСМ. 
Разом з усім радянським народом юнаки і дівчата 
республіки готуються гідно відзначити ЮО-річчя з 
$Ня народження В. І. Леніна. Свої найсвітліші думки 
і почуття комсомольці і молодь звертають до рідно
го вождя, дають клятву жити, вчитись і працювати, як 
заповідав Ілліч. Ось чому, перед тим, як зібратись у 
Жовтневому Палаці культури делегати XXI з’їзду 
ЛКСМ України прийшли вчора, 25 березня, до па
м’ятника засновнику Комуністичної партії і Радян
ської держави. Це була урочиста маніфестація палкої 
любові і безмежної вірності юних патріотів великій 
справі партії комуністів.

Разом з делегатами віддати данину глибокої любові 

і поваги великому вождю прийшли почесні ГОСТІ 
з’їзду — ветерани партії і комсомолу, делегації ЦК 
ВЛКСМ, комсомолу Молдавії, а також представники 
молоді столиці України. В почесній варті біля пам’ят
ника — воїни Червонопрапорного Київського військо
вого округу, кращі молоді виробничники міста.

Настає урочиста хвилина. Під звуки пісні «Ленін 
завжди живий» до підніжжя монумента встановлюю
ться великі корзини живих квітів.

Потім делегати і гості прямують святково прикра
шеним Хрещатиком до Жовтневого Палацу культури.

У просторому залі Палацу зібрались посланці ком
сомольських організацій республіки. На грудях бага
тьох з них сяють золоті зірки героїв, ордени й ме
далі, якими відзначила Батьківщина їх трудові звер
нення.

Погляди присутніх звернуті до сцени, в глибині якої, 
на фоні багряного полотнища — портрет Володими
ра Ілліча. Поруч — макети орденів Леніна, Жовтне
вої Революції, Червоного Прапора — свідчення рат
них і трудових подвигів комсомолу України,

На червоному транспаранті полум'яніють слова 
В. І. Леніна: «Спілка молоді і вся молодь взагалі, яка 
хоче перейти до комунізму, повинна вчитися кому
нізму».

10 година ранку. Перший секретар ЦК ЛКСМУ О. С. 
Капто оголошує XXI з’їзд Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України відкритим.

Одностайно обирається президія з’їзду.
Тепло зустрінуті делегатами і гостями, місця у

президії займають керівники Крмуніетичке, пар«. . 
дуе₽някяоу, ° п. дп

З 1896 року Герой Соціалістичної Праці Ф. М. Петров, 
перший секретао ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников, льот. 
чик-космонавт СРСР, Герой Радянського Союзу О. А. 
Леонов, комсомольські працівники, молоді передови
ки промисловості і сільського господарства, діячі нау
ки і культури, воїни Радянської Армії, почесні гості

3 Урочисто лунає команда^ «До внесення прапора 
республіканської орденів Леніна, Жовтневої Револю
ції та Червоного Прапора комсомольської організації, 
Пам'ятного прапора ЦК КП України, Пам ятного пра
пора ЦК ВЛКСМ прошу встати!»

Всі встають. Під звуки маршу група юнаків та дівча, 
вносить прапори і встановлює на сцені.

З великим піднесенням обирається почесна прези
дія з'їзду в складі Політбюро ЦК КПРС.

Потім делегати обирають секретаріат, Редакційну і 
Мандатну комісії.

Затверджується такий порядок денний роботи 
з’їзду;

1. Звіт ЦК ЛКСМ України.
2. Звіт Ревізійної комісії ЛКСМУ.
3. Вибори Центрального Комітету ЛКСМ України.
4. Вибори Ревізійної комісії ЛКСМУ.
Слово надається члену Політбюро ЦК КПРС, пер

шому секретарю ЦК КП України тов. П. Ю. Шелесту, 
зустрінтому тривалими оплесками.

(Закінчення на 4-й стор.). і

шарма 0= Ю. ШЕЛЕСТА
(Продовження. Початок на 1-й стор.). 

ремні їх зусилля. Життєдайне сонце ленінських ідей 
Не заслонити’ рахітичною долонею буржуазних бор
зописців! ,

Під прапором Леніна, під проводом Комуністичної 
партії радянські люди в жорстокій класовій боротьбі 
відстояли завоювання Жовтня, розгромили ударні 
сили світового імперіалізму — німецьких фашистів і 
японських мілітаристів, побудували соціалізм і тепер 
будують комунізм.

Тріумф ленінізму — це нові перемоги радянських 
л.юдей у комуністичному будівництві, це становлення 
і розвиток світово" соціалістичної системи, зростання 
і зміцнення міжнародного комуністичного і робітни
чого руху, широкий розмах національно-визвольних 
битв, це боротьба за мир, демократію і соціалізм.

Володимир Ілліч Ленін завжди приділяв винятково 
велику увагу молодому поколінню, бачив у ньому 
активну силу в боротьбі за щастя трудового народу. 
В грізний час, коли вирішувалася доля Жовтневої Ре
волюції, він писав: візьміть робітничу молодь, по
славте її на небезпечні ділянки революційного фрон
ту, і вона зуміє відстояти і захистити справу робітни
чого класу.

В. І. Ленін розробив принципи Комуністичної Спіл
ки Молоді, визначив роль комсомолу як вірного по
мічника і резерву партії, підкреслюючи, що комсо
мол успішно може вести роботу лише під її керівни
цтвом.

У справі виховання і формування свідомості моло
дих будівників комунізму дороговказом була і зали
шається промова Леніна на III з’їзді комсомолу. В 
цій промові він закликав комсомольців, молодь вчи
тися комунізму, оволодівати багатством знань, здобу
тих людством, поєднувати навчання і виховання з 
участю у творчій праці робітників і селян, активно 
боротися за соціалістичну перебудову суспільства.

Прийнявши священне ім’я В. І. Леніна, Комуністич
на Спілка Молоді взяла на себе високу відповідаль
ність — боротися за перетворення в життя ленінських 
заповітів. Оглядаючи шлях, пройдений комсомолом, 
ми можемо з гордістю сказати сьогодні, що історія 
Комуністичної Спілки Молоді переконливо під
тверджує відданість усіх поколінь комсомольців, мо
лоді великій ленінській справі. (Оплески).

Більшовицьку мужність, тверду волю до перемоги, 
кипучу творчу енергію завжди і в усьому виявляв 
бойовий загін ВЛКСМ — комсомол Радянської Украї
ни. Три ордени на його прапорі — висока оцінка Ко
муністичної партії і радянського народу ратних і тру
дових заслуг комсомолу України перед соціалістич
ною Батьківщиною. І нині наша чудова молодь йде в 
перших рядах будівників нового суспільства, при
множує славу старших поколінь революційних бійців.

Життя йде вперед. Покоління змінюються, але ні на 
хвилину не припиняється титанічна праця нашого на
роду по будівництву комунізму. У непримиренній 
боротьбі проти ворожої марксизму-ленінізму ідеоло
гії, у жагучій ненависті до класових ворогів, у бороть
бі за дальший розвиток соціалістичної економіки, на
уки і культури, за технічний прогрес і високу ефек
тивність громадського виробництва бачать своє ре
волюційне покликання комсомольці і молодь.

І немає в' світі такої сили, яка б збила нашу ком
сомолко і молодь з цього єдино правильного ленін
ського шляхуі (Тривалі оплески).

Партія довіряла і довіряє комсомолу і молоді від
повідальні ділянки комуністичного будівництва. Її 
довір я пронизане материнською любов’ю і турбо
тою про молоде покоління, про розвиток його талан
тів, самодіяльності і ініціативи у всіх звершеннях 
радянського народу.

Завдання, які вирішує наша країна, по-справжньому 
грандіозні. Радянські люди першими прокладають 
шлях до комунізму. Кожен наш успіх — це новий 
удар по старому капіталістичному світу, це найкраща 
пропаганда марксизму-ленінізму. Все, чим прекрасна 

рідна Вітчизна, складає найвищу патріотичну гордість 
нашого народу, є його неоціненним інтернаціональ
ним вкладом у благородну справу революційного пе
ретворення світу.

В дружній сім'ї народів-братів багатонаціональної 
Радянської держави наполегливо працюють над 
здійсненням величних планів комуністичного будівни
цтва трудящі Радянської України. В республіці успіш
но виконуються завдання п’ятирічки, зростає промис
ловість, збільшується виробництво продукції сіль
ського господарства, підвищується добробут народу. 
Хоч показники у розвитку народного господарства 
республіки непогані, проте підстав для будь-якого 
заспокоєння немає і не повинно бути.

Зараз Комуністична партія України зосереджує 
творчу енергію трудящих республіки на успішному 
завершенні останнього року п'ятирічки, на вирішенні 
відповідальних завдань, що стоять у промисловості 
І сільському господарстві, в галузі науки і культури. 
Тут є де проявити свої здібності нашій чудовій моло
ді, є до чого докласти розум і роботящі руки.

Наша республіка займає визначне місце у розвитку 
багатьох галузей народного господарства країни. 
Кожна друга тонна залізної руди і кожна третя тонна 
вугілля видобувається на Україні; виплавляється май
же половина чавуну і 40 процентів сталі, з конвейєрів 
сходить кожний третій трактор, кожна п’ята машина 
і прилад; у нашій республіці виробляється значна 
кількість зерна, цукрових буряків, соняшника, продук
тів тваринництва.

Все це покладає особливо високу відповідальність 
на комуністів, комсомольців, всіх трудящих України 
за успішне виконання народно-господарських планів.

Наша республіка, як і в цілому країна, по праву 
називається молодіжною. Понад 40 процентів робіт
ників, колгоспників, які працюють на заводах, фаб
риках, шахтах, будовах, транспорті, на колгоспних і 
радгоспних ланах — це молодь. Майже половина нау
кових працівників і кожний другий вчитель, інженер, 
лікар, агроном — молода людина.

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
впевнений, що комсомольці і молодь республіки з 
великою наполегливістю і ентузіазмом будуть вико
нувати завдання і взяті соціалістичні зобов’язання 
ювілейного року, внесуть гідний вклад у дострокове 
завершення п’ятирічки. (Оплески).

На сучасному етапі нашим центральним завданням 
є рішуче підвищення ефективності суспільного вироб
ництва. Саме на цьому наголошувалось на груднево
му (1969 р.) Пленумі ЦК КПРС при розгляді вузлових 
проблем і перспектив дальшого розвитку нашої краї
ни.

Нещодавно ЦК КПРС, Рада Міністрів Союзу РСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ звернулись до партійних, радян
ських, профспілкових і комсомольських організацій, 
до всіх трудящих Радянського Союзу з Листом «Про 
поліпшення використання резервів виробництва і по
силення режиму економії в народному господарстві».

Комсомольці, молоді трудівники промисловості, 
будівництва, транспорту, сільського господарства та 
інших галузей гаряче відгукнулись на цей Лист і ве
дуть разом з усіма трудящими активну боротьбу за 
перетворення в життя завдань, поставлених партією.

Відомо, що успіхи в розвитку народного госпо
дарства в великій мірі залежать від зростання про
дуктивності праці, від зусиль кожного трудового ко
лективу, кожного окремого трудівника. І це зрозу
міло, бо від зростання продуктивності праці залежать 
темпи нашого всебічного розвитку, а також підви
щення матеріального добробуту народу. Отже, бо
ротьба за високу продуктивність праці повинна зав
жди бути в центрі уваги партійних, радянських, 
комсомольських і профспілкових організацій.

Найперший обов’язок кожного комсомольця, кож
ної комсомольської організації добиватися повного і 
ефективного використання машин, механізмів, агре
гатів, виробничих потужностей дільниць, цехів і під
приємств. Особливу увагу необхідно звернути на 

швидке і краще освоєння найновішої високопродук
тивної техніки.

Важливо донести до свідомості кожної молодої 
людини, що підвищення продуктивності праці МОЖ
ЛИВО лише при високій трудовій дисципліні і органі
зованості у кожному виробничому колективі.

Свідома соціалістична дисципліна — невід'ємна 
моральна норма радянського трудівника, і боротьба 
за зміцнення дисципліни праці є однією з основних, 
повсякденних справ комсомолу. Адже дисципліна — 
це поведінка людини, а поведінка — це прояв харак
теру, звички, моральні якості, на формування яких 
комсомол повинен завжди активно впливати.

Йдеться про хвилини і години, втрачені на вироб
ництві. Вони є показником ставлення до головного в 
житті: до праці, до виконання громадського обов'яз
ку. Треба постійно виховувати у молоді любов до 
праці на благо народу, прагнення завжди бути там, 
де найважче, бути попереду. Коли людина має 
справжню любов до своєї праці, то така праця без
перечно має елементи творчості і ініціативи.

Декілька слів хочеться сказати про висвітлення 
праці в нашій художній літературі. Далеко ще не все 
зроблено для гідного відображення цієї важливої те
ми в творах письменників. Справа йде не тільки про 
те, щоб висвітлити в тому чи іншому творі людей, які 
звершують подвиг у праці, створити їм монумент, а 
про те, щоб показати суть цього подвигу, його глиби
ну, необхідність, життєвість, як нездоланну силу на
шого руху вперед.

Дальше підвищення якості продукції є одним з ко
рінних питань розвитку економіки. Наша продукція 
повинна бути тільки високої якості і відповідати су
часному технічному рівню та світовим стандартам.

Великі резерви зростання випуску продукції і зни
ження витрат на її виробництво полягають в більш 
економному витрачанні сировини, матеріалів, інстру
менту, палива, електроенергії.

Радянські люди, в тому числі юнаки і дівчата, є пов
новладними господарями свого підприємства чи бу
дови, шахти, колгоспу, радгоспу. А справжній госпо
дар постійно турбується не лише про те, щоб більше 
зробити, а й про те, щоб мета досягалась ціною 
найменших затрат, а вироби були б високоякісними і 
дешевими.

За величезних масштабів народного господарства 
навіть невеликий процент економії є вагомим вкла
дом у розвиток громадського виробництва. Ось чому 
кожний комсомолець і комсомолка, вся наша молодь 
повинні виховувати в собі бережливе ставлення до 
народного добра і прагнення своєю працею при
множувати суспільне багатство.

Одним з найважливіших політичних і економічних 
завдань є прискорення науково-технічного прогресу. 
Комсомол проявив цінну ініціативу, оголосивши по
хід за оволодіння наукою і технікою. Але цей похід 
має бути по-справжньому масового, всеохоплюючого 
характеру. Тим, хто сьогодні працює, і тим, хто всту
пає в робітничу сім'ю, вже в найближчі роки дове
деться працювати на значно складніших машинах і 
агрегатах, керувати досконалішими технологічними 
процесами, використовувати нові, небачені до цього 
матеріали.

І щоб в цих умовах не відстати, а йти в ногу з жит
тям, потрібні глибокі знання, які треба набувати уже 
сьогодні, і брати активну участь в науково-технічному 
прогресі.

Наша молодь з її допитливим розумом легко може 
оволодівати сучасними науково-технічними досягнен
нями. Юнаки і дівчата, над якими не тяжіють старі 
звички, повинні наполегливо запроваджувати у вироб
ництво все нове, прогресивне, боротися проти кос- 
ності і консерватизму у цій важливій справі.

Нині майже в кожній сім’ї є школяр, учень техні
куму або училища, студент. Дальше поліпшення ос
віти залежать від поєднання зусиль педагогів, сім'ї, 
державних і громадських організацій, передусім 
комсомолу. (Закінчення на 3-й стор.).
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Промова товариша П. Ю. ШЕ ГА
(Закінчення).

Комсомольським комітетам необхідно всемірно 
розширювати допомогу школі, поліпшувати профе
сійну орієнтацію учнів, дбати про їх трудове вихован
ня, удосконалювати підготовку гідного поповнення 
робітничого класу ,колгоспного селянства, радянської 
інтелігенції.

Комсомол несе особливу відповідальність перед 
парпєю за роббту піонерської організації. Виховання 
дітей це дуже велика і важлива справа. І треба 
сподіватися, що комсомольські організації будуть 
більше проявляти турботу про поліпшення роботи 
піонерських організацій, які мають закласти в кож
ному піонері кращі якості майбутнього будівника 
комунізму.

А для цього комсомольські організації мають ве
ликі можливості. У ваших руках численна молодіжна 
і піонерська преса, спеціальні передачі радіо і теле
бачення, видавництва. Для юнацтва і дітей працює ве.

кий загін письменників, композиторів, художників. 
£ театри юного глядача, створюються кінофільми. А 
скільки є у нас палаців і будинків піонерів, технічних 
станцій і інших дитячих закладів. Це могутній арсе
нал засобів виховання підростаючого покоління. І все 
це треба розумно використати, використати набага
то краще, ніж це робиться тепер.

Наші вузи повинні готувати висококваліфікованих 
спеціалістів, які добре володіють найновішими 
досягненнями вітчизняної і світової науки, вміють 
правильно вирішувати питання розвитку соціалістич
ної економіки і управління виробництвом.

Але цього замало. Спеціаліст має бути добре озб
роєним всеперемагаючим марксистсько-ленінським 
вченням, інакше йому доведеться ходити ніби з за
плющеними очима і в будь-яку мить він може спітк
нутися, як кажуть, на першому камені в житті. Ось 
чому комсомольські організації повинні рішуче ви
ступати проти будь-якого аполітизму у викладанні 
предметів у школах, вузах, у вихованні учнівської і 
студентської молоді.

Як відомо, вузи дають тільки основу знань, голов
ні ж знання набуваються на практичній роботі. Після 
закінчення школи, професійно-технічного училища, 
технікуму чи інституту треба щодня працювати над 
підвищенням своїх ПОЛІТИЧНИХ і професійних знань, 
пильно слідкувати за новими відкриттями в науці, 
техніці, бути обізнаним з новими творами літератури 
і мистецтва.

Треба завжди пам’ятати, що людину характеризує 
не тільки свідоцтво чи диплом про освіту, а політична 
активність і діяльність на користь суспільства.

Нині все більше і більше молодих людей прихо
дить в науку, особливо у ті галузі, які визначають 

^науково-технічний прогрес. Поєднання мудрості до
свідчених науковців з творчим неспокоєм і юнацьким 
запалом молодості дає чудові результати.

Приємно відзначити, що з ім’ям багатьох молодих 
талановитих вчених пов язані нові відкриття в галузі 
кібернетики, електроніки, в ядерній фізиці, біології 
та інших науках. Чимало молодих вчених очолюють 
інститути, провідні відділи наукових установ, кон
структорські бюро, лабораторії.

Партія розробила і здійснює широку програму тех
нічного переозброєння сільського господарства. Це 
не просто збільшення машин і механізмів у колгос
пах і радгоспах. Таке переозброєння вимагає якісно 
нового підходу до ведення сільськогосподарського 
виробництва, вимагає, щоб ті, хю працює в колгоспах 
і радгоспах, добре володіли технікою, дбали про 
культуру виробництва, знали і любили свою справу.

На заклик партії комсомол розгорнув масовий рух 
молоді за оволодіння сільськими технічними профе
сіями. Багато юнаків і дівчат сіли за парти, щоб стати 
трактористами, комбайнерами, механізаторами ши
рокого профілю. Тисячі вже працюють у колгоспах 
і радгоспах. Це, безперечно, є новим виявом патріо
тичного прагнення підростаючого покоління внести 
гідний вклад у дальше піднесення сільського госпо-
дарства.

Дозвольте висловити впевненість у тому, що після 
І свого XXI з’їзду комсомольські Організації України 

це ширше розгорнуть роботу серед робітничої, кол
госпної, учнівської і студентської молоді, серед мо
лодих науковців і спеціалістів за піднесення ефектив
ності виробництва, опанування новою технікою, вико
ристання всіх резервів і економне витрачання мате
ріалів. Комсомол України може і повинен внести 
більш вагомий вклад в успішне і дострокове завер
шення останнього року п’ятирічки і краще підготу
ватися до виконання більш складних завдань, які до
ведеться розв’язувати нам у наступні роки. (Оплески).

Товариші! Формування світогляду молодого поко
ління проходить в умовах різкого загострення кла
сової, ідеологічної боротьби на світовій арені між 
соціалізмом і капіталізмом, між силами прогресу та 
імперіалістичної реакції. Імперіалізм не зупиняється 
ні перед чим у своєму прагненні стримати революцій
не піднесення трудящих мас, зокрема молоді.

Не можна ні на мить забувати, що через маси мо
лоді проходить нині один з найвідповідальніших 
фронтів ідейно-політичної боротьби. Тому нам необ
хідно всіма засобами посилювати комуністичний 
вплив на молодь не тільки всередині країни, а й за 
її рубежем.

Намагаючись відвернути юнаків і дівчат від участі 
у класових битвах пролетаріату проти капіталізму, за 
мир, демократію, національне визволення і соціалізм, 
буржуазна пропаганда вдається до найпідступніших 
прийомів.

Завісою брехні, скептицизму, нігілізму, розбеще- 
\\^ності вона силкується обплутати молодь і приховати 

такі страшні злочини перед людством, як масова 
експлуатація і зубожіння трудового народу, ведення 
кровопролитних воєн в ім’я прибутків монополій. А 
велика брехня, заздалегідь продумана і цілеспрямо
вана, може завдати певної шкоди, якщо своєчасно не 
буде публічно викрита. Ось чому до кожного слова 
буржуазної пропаганди треба ставитись обережно, 

розповідати, що стоїть за улесливими словами, які 
діла за димовою завісою творять імперіалісти.

Підростаюче покоління планети захоплює приклад 
юнаків і дівчат Радянського Союзу, їх героїчна праця 
на благо соціалістичної Батьківщини, активна бороть
ба за торжество великої справи комунізму.

Знаючи це, буржуазна пропаганда посилює ідеоло
гічний натиск і на радянську молодь. Вона намагає
ться будь-якими засобами дискредитувати її, приту
пити класову пильність, посіяти думку пр<? можли
вість примирення протилежних ідеологій і досягнен
ня так званого «класового миру». А дехто висловлює 
сподівання, що «з появою нового покоління в кому
ністичних країнах відбудуться істотні зміни».

Даремні і нерозумні сподівання! Наша молодь ви
хована в комуністичному дусі, віддана великій справі 
робітничого класу, революційним традиціям старших 
поколінь. Для жарту можна сказати, що нове молоде 
покоління дійсно ревізує старе, я маю на увазі ши
рину штанів і довжину плаття. (Пожвавлення в залі, 
сміх). Відомо, що мода часто міняється, але любов до 
своєї матері-Вітчизни моди не знає. (Оплески). Ра
дянська молодь завжди була і залишається вірною 
ідеям своїх батьків, дідів, старших братів, безмежно 
любить свою рідну соціалістичну Батьківщину.

Єдиним дороговказом для юнаків і дівчат, для 
всіх радянських людей є велика ленінська ідейно-тео
ретична спадщина. Вона допомагає кожному визначи
ти своє місце в строю борця за комунізм, розбира
тися в складностях сучасного суспільного життя.

Закономірний потяг молодого покоління до ви
вчення ленінізм/, славної історії ленінської партії 
треба всемірно розвивати, політично загартовувати 
підростаюче покоління, виховувати його на револю
ційних, бойових і трудових традиціях партії і народу.

Всі форми і методи агітаційної і пропагандистської 
роботи слід спрямовувати на те, щоб допомагати 
молоді з єдино правильних класових марксистсько- 
ленінських позицій розуміти і оцінювати процеси, які 
відбуваються в світі. При цьому треба пам’ятати, що 
справа йде про викриття і рішучу відсіч ідеологічним 
диверсіям буржуазної пропаганди часто затяжної дії, 
розрахованим на багато років вперед. Наша молодь 
не наївна, щоб піддаватися дешевим підступам і най
більш замаскованому обману.

В комсомолі зосереджена передова частина моло
ді, яка несе відповідальність перед партією і наро
дом за виховання всієї молоді і дітей. Тому комсо
мольські організації не можуть, не мають права про
ходити повз факти, коли окремі юнаки і дівчата ма
ють спрощене уявлення про життя, проявляють апо
літичність, схиляння перед розтлінною буржуазною 
культурою, утриманські настрої .непристойно пово
дять себе. '

Інколи дивишся на гаку молоду людину і жаль бе
ре, що даремно вона розтрачує молоді роки, свої 
здібності, якщо хочете, талант, морально обкрадає 
себе. До всіляких відхилень морального, етичного і 
естетичного плану ми не повинні ставитись безтур
ботно. На жаль, у нас є ще окремі молоді люди, які 
більш всього турбуються про якусь особисту «свобо
ду» і мало що роблять або зовсім нічого не роблять 
для суспільства.

Вони стають полоненими мерзенних забобонів, а 
іноді навіть сліпою іграшкою в руках темних ділків.

Про таких молодих людей можна сказати народ
ним прислів'ям: «Розумний не все скаже, що знає, а 
дурний не все знає, що каже». Як правило, хто не 
працює або не має повного навантаження, той почи
нає займатися різними дурницями. Слід пам ятати и 
те, ще молодість — це час безкорисливих, а іноді і 
необдуманих дій та зловживань своїм віком.

З кожного такого випадку треба робити політичні 
висновки, краще оберігати молодь від згубного впли
ву пережитків капіталізму, ворожої пропаганди і чу
жої нам буржуазної моралі, з яких би джерел і яки
ми б каналами вона не проникла в нашу країну.

А цього можна досягти тільки тоді, коли комсо
мольські організації і кожний комсомолець зокрема 
будуть рішуче боротися з проявами буржуазної ідео
логії, всемірно підвищувати класову пильність молоді, 
допомагати їй розпізнавати підступні наміри і дії на
ших класових ворогів.

На жаль, у нас ще буває так, коли окремі комсо
мольські керівники ідеологічно як кажуть, ще не 
відшліфувалися. Дивишся на такого працівника, а у 
нього зору на міліметри, а короткозорості на кіло
метри. За таких обставин людина легко може втра
тити політичну пильність.

Соціалістичне суспільство — єдине у світі, яке від
криває широкі можливості для всебічного розвитку 
талантів підростаючого покоління. Радянська молодь 
успадковує від старших поколінь багатющий револю
ційний досвід, з якого черпає мужність, стійкість', 
непохитну віру в перемогу комунізму.

Завжди і в усьому бути гідними продовжувачами 
великої революційної справи батьків, активними бу
дівниками нового життя, відважними борцями за 
дальше піднесення економічної і оборонної могут
ності країни Рад — висока честь і покликання нашої 
радянської молоді. Ми живемо і працюємо в склад
них міжнародних умовах. Наш заклятий класовий во
рог — світовий імперіалізм — намагається розколоти 
соціалістичні країни, підірвати їх економічну і воєнну 
могутність, ідейну єдність.

Використовуючи зрадницьку діяльність китайських 
розкольників, американські імперіалісти уже кілька 
років ведуть ганебну війну проти в’єтнамського наро
ду. Вони підтримують свою маріонетку Ізраїль, яка 
йеде агресивну, загарбницьку війну проти народів 
арабських країн. Вони активно підтримують реакційні 
режими, які ще залишилися у різних куточках світу, 
влаштовують військові перевороти то в одній, то в ін
шій країні.

Радянські люди добре знають хижацьку природу 
імперіалізму. Комуністична партія і Уряд вживають' 
Всіх заходів до дальшого зміцнення обороноздатності 
країни, забезпечують Радянську Армію найсучасні
шою зброєю. В лавах нашої Армії і Флоту, поруч з 

старшими товаришами по зброї, несе службу слав
на молодь. Наш народ і його Збройні Сили завжди 
пильно стежать за підступними діями ворогів миру і 
соціалізму і готові дати нищівну відсіч будь-яким 
провокаціям імперіалізму.

Виховна, військово-патріотична робота комсомолу 
і далі повинна забезпечувати глибоке усвідомлення 
молоддю свого обов’язку перед соціалістичною 
Батьківщиною. Наша молодь народилася на священ
ній землі, политій кров’ю батьків. їй є що захищати, і 
Йемає для радянської людини вищого обов’язку, ніж 
бути завжди готовою відстояти здобутки свого на
роду, завоювання Великого Жовтня. (Тривалі оплес
ки).

Комсомол зобов’язаний допомагати юнакам і дів- 
.чатам оволодівати військовою справою, щоб у грізну 
годину вони так само, як і їх батьки у Велику Вітчиз
няну війну, взяли в руки зброю і з честю виконали 
свій патріотичний обов’язок.

В травні минає 25 років великої Перемоги радян
ського народу над фашистською Німеччиною. Цей 
історичний безсмертний подвиг буде вічно жити в 
наших серцях і звершеннях.

Запорукою всіх наших перемог, могутності і про
цвітання рідної Вітчизни є ленінська дружба народів 
Радянського Союзу. Народжені у боротьбі за пере
могу Великого Жовтня, скріплену кров’ю борців-ре- 
волюціонерів, цю дружбу треба берегти і зміцнюва
ти, як одне з найбільших завоювань соціалізму.

В усьому світі у нас є друзі. Це — люди праці, 
пролетарі, гноблені народи. Ми усім серцем разом з 
ними. І коли вороги загрожують соціалістичним за
воюванням, коли імперіалізм чинить насильство над 
нашими братами по класу, у радянських людей це 
викликає справедливий гнів і обурення. Наша країна 
надає велику моральну, політичну і матеріальну до
помогу трудящим, які борються за свою свободу і 
незалежність, за мир, демократію і соціалізм.

Нашій молоді треба завжди пам’ятати про класову 
пролетарську солідарність і своєю вірністю ідеям 
пролетарського інтернаціоналізму ще вище підносити 
міжнародний авторитет рідної соціалістичної Віт
чизни.

Товариші! Ленінський Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського Союзу високо оцінює 
діяльність Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді. Генеральний секретар ЦК КПРС тов. 
Брежнєв говорив: «Комсомолів — яка це прекрасна 
політична школа! Як багато вона дала всім нам! Скіль
ки активних борців за справу комунізму, скільки зна
менитих на всю країну майстрів індустріальної і сіль
ськогосподарської праці, скільки визначних діячів 
нашої партії і держави .видатних учених, конструкто
рів, полководців, корифеїв літератури і мистецтва 
вийшло з комсомольської школи!»

Ця висока оцінка цілком і повністю стосується і 
комсомолу України. Одночасно вона зобов'язує і 
кличе комсомольців і комсомолок, всіх юнаків і дів
чат на нові трудові звершення.

Успішне виконання нових завдань, що стоять перед 
Комуністичною Спілкою Молоді України, вимагає від 
комсомольських організацій дальшого удосконален
ня стилю, форм і методів всієї організаторської і ви
ховної роботи; неухильно добиватися зростання аван
гардної ролі комсомольців і молоді на виробництві і 
в навчанні; підносити бойовитість комсомольських 
організацій; зміцнювати дисципліну комсомольських 
лав.

Сила комсомолу полягає в керівництві партії. Зав
дяки допомозі партійних організацій в комсомолі 
вирощено тисячі і тисячі невтомних ентузіастів-акти- 
вістів, які вміло ведуть за собою молодь. Вони всю 
свою енергію віддають благородній справі комуніс
тичного виховання підростаючого покоління. Серед 
них багато молодих комуністів.

Слід наполегливо виховувати у всіх комсомоль
ських працівників і активістів почуття високої відпові
дальності за доручену справу, непримиренність до 
недоліків, вимогливе, критичне ставлення до наслід
ків своєї роботи. Важливо, щоб кожен комсомоль
ський ватажок запалював молодь особистим прикла
дом, виробляв у собі якості політичного організато
ра і пропагандиста. Жити у гущі людей, знати їх, ро
зуміти їх, озброюватись їхнім досвідом і завойову
вати довір'я мас — ці ленінські принципи повинні 
бути основою основ роботи комсомолу серед молоді.

Центральний Комітет Комуністичної партії України 
впевнений в тому, що комсомольці, всі юнаки і дівча
та України будуть і далі наполегливо боротися за пе
ретворення в життя заповітів Великого Леніна, на
креслень партії.

Ваш з’їзд — це велика колективна рада кращих 
представників молоді Радянської України. Комсо
мольці доручили вам всебічно і глибоко проаналізу
вати діяльність комсомольських організацій, визначи
ти конкретні шляхи дальшого піднесення роботи по 
комуністичному вихованню підростаючого покоління.

Бажаємо вам, делегатам з'їзду, ділової, принципо
вої розмови про успіхи й недоліки, про чергові зав
дання, про те, як примножити внесок комсомольців і 
молоді України в будівництво комуністичного су
спільства.

Всі цінні починання комсомолу, патріотична діяль
ність нашої славної молоді завжди дістануть під
тримку Комуністичної партії України і її Центрально
го Комітету. (Тривалі оплески).

Тричі орденоносна Ленінська Комуністична Спілка 
Молоді України завжди була вірним і бойовим по
мічником нашої партії, завжди чесно і самовіддано 
боролася за виконання поставлених партією перед 
нею завдань. На цьому шляху комсомол України за
воював собі славу і всенародну любов.

Хай же ця слава ще міцніше гримить над просто
рами нашої республіки, і у всій нашій неосяжній краї
ні. (Тривалі оплески].

Далі під бурхливі тривалі оплески присутніх тов. 
П. Ю. Шелест оголошує привітання ЦК КГ1 України 
XXI з’їзду ЛКСМ України. (Текст привітання друкує
ться 'з сьогоднішньому номері газети).
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(Закінчення}.

Із звітною доповіддю Центрального Комітету 
ЛКСМУ виступив перший секретар ЦК ЛКСМУ О. С. 
Капто.

З великою увагою, говорить він, ми щойно заслу
хали привітання Центрального Комітету Комуністич
ної партії України нашому з'їздові, глибоко змістовну 
промову члена Політбюро ЦК КПРС, першого секре
таря ЦК КП України ҐІ. Ю. Шелеста. В них всебічно 
проаналізовано діяльність комсомолу республіки, на
креслено головні напрямки нашої роботи на сучасно
му етапі. Привітання ЦК КП України нашому з’їзду, 
кожну пораду, кожне зауваження і побажання ми 
розцінюємо як новий прояв батьківської турботи 
партії про молоде покоління, неоціненну практичну 
допомогу комсомолові.

Доповідач докладно розповідає про якісні зміни, 
що сталися за останні роки в республіканській ком
сомольській організації. Зона зросла і змужніла, 
об’єднує в своїх лавах 4.394 тисячі юнаків і дівчат, 
поповнилась за рахунок кращих представників робіт
ничого класу і колгоспного селянства. Майже 2 міль
йона членів ВЛКСМ зайняті безпосередньо в сфері 
матеріального виробництва. Значно підвищився за
гальноосвітній рівень комсомольців і молоді. Вони 
широко залучаються до активної участі в усіх галу
зях суспільного життя. Понад 109 тисяч представників 
молоді республіки обрано депутатами місцевих Рад, 
а 55 — депутатами Верховної Ради СРСР і Верховної 
Ради УРСР., '

Комсомол — активний помічник і резерв партії. За 
період, що минув від попереднього з'їзду, комсомол 
України рекомендував до лав партії близько 120 ти
сяч своїх вихованців.

Час, за який ми звітуємо, говорить далі О. С. Кап
то, збігся з всенародною підготовкою до-100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна. Доповідач називає 
передові колективи, імена кращих виробничників, які 
своєю невтомною працею зміцнюють могутність на
шої Батьківщини, розповідає про їх успіхи у соціаліс
тичному змаганні на честь Ленінського ювілею.

Значна увага в доповіді була приділена питанням 
боротьби молоді за науково-технічний прогрес, підви, 
щення ефективності суспільного виробництва і про
дуктивності праці.

Як бойову програму дій сприйняли комсомольські 
організації республіки рішення грудневого Пленуму 
ЦК КПРС, Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ до партійних, радянських, проф
спілкових і комсомольських організацій, до всіх тру
дящих Радянського Союзу «Про поліпшення вико
ристання резервів виробництва і посилення режиму 
економії в народному господарстві». У здійсненні 
завдань, поставлених у цих документах, широке поле 
діяльності для молоді, вони мають надзвичайно важ
ливе значення для дальшого вдосконалення роботи 
комсомольських організацій республіки.

ЦК ЛКСМУ підтримав ініціативу комсомольських 
організацій підприємств вугільної промисловості і 
машинобудування, які беруть активну участь у техніч
ному переоснащенні процесу видобутку вугілля, по
ліпшення роботи внутрішахтного транспорту. Тут ство
рено штаби наскрізного контролю за розробкою й 
виготовленням найсучасніших зразків гірничої техні
ки, яку першими освоюють у лавах молодіжні колек
тиви.

Комсомольські організації республіки, продовжує 
доповідач, беруть активну участь у здійсненні науко
во-технічного прогресу на селі, і, зокрема, в бороть
бі за підвищення культури землеробства, раціональ
не використання техніки, електрифікацію і хімізацію 
сільського господарства, меліорацію земель.

Справою честі комсомольських організацій респуб
ліки є боротьба за піднесення громадського тварин
ництва і комплексної механізації виробничих проце
сів на фермах. Майже п’ять з половиною тисяч моло
діжних колективів республіки є учасниками всесоюз
ного огляду культури виробництва, умов праці на 
комсомольсько-молодіжних фермах. Тільки в минуло
му році для роботи в тваринництві було направлено 
понад 22 тисячі юнаків і дівчат. Серед них 70 процен
тів комсомольців,

Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв на 
III Всесоюзному з’їзді колгоспників звернувся до 
комсомолу з закликом — розгорнути рух молоді за 
оволодіння сільськими технічними професіями. Ком
сомольці республіки розглядають цей заклик як по
чесне, відповідальне партійне доручення. На курси 
механізаторів уже направлено понад 100 тисяч юних 
ентузіастів. Крім того, в сільських профтехучилищах 
навчається понад 90 тисяч чоловік, в тому числі бага
то дівчат.

Одним з основних напрямків діяльності комсо- 
атольсьхих організацій республіки у звітному періоді 
була боротьба за економію і ощадливість, поліпшен
ня якості продукції, підвищення професійної май
стерності молодих трудівників, зміцнення трудової 
дисципліни. На підприємствах розгорнулось масове 
змагання юнаків і дівчат за випуск надпланової про
дукції, за право працювати з особистим контрольним 
знаком, за звання «Майстер золоті руки».

Виконуючи рішення XX з’їзду ЛКСМ України і XV 
з їзду ВЛКСМ, комсомол республіки здійснював 
шефство над спорудженням найважливіших об’єктів

народного господарства. За 4 роки введено в дію 84 
ударні будови. Серед них — одна з найбільших в 
країні аглофабрика на Ждановському металургійно
му заводі імені Ілліча, Бурштинська ДРЕС, нові цехи 
на Черкаському хімічному, Дніпровському гірничо- 
збагачувальному комбінатах. Але і в цій важливій 
справі поряд з успіхами є серйозні недоліки. Прик
ро, що навіть такі комсомольські організації, як 
Криворізька, Ждановська послабили шефську роботу. 
Комітети ЛКСМУ, комсомольські штаби нерідко дуб
люють адміністративно-господарські служби, фор
мально займаються питанням соціалістичного змаган
ня між молодіжними колективами. Все ще висока 
плинність кадрів на ударних будовах. Комсомоль
ським організаціям слід рішуче боротись з такими 
явищами, турбуватись про створення належних побу
тових умов для молодих будівельників, організацію 
їх відпочинку і дозвілля.

Доповідач докладно спиняється на питаннях ідеоло
гічної роботи комсомольських організацій, формуван
ня у молоді марксистсько-ленінського світогляду, не
примиренності до будь-яких проявів ворожої ідеоло
гії. Основним змістом політичного життя юнаків і 
дівчат стала підготовка до Ленінського ювілею. Най
більш повне прагнення підростаючого покоління 
жити, працювати і боротись так, як вчив Ілліч, прояви
лось у всесоюзному Ленінському заліку. Ленінський 
залік допоміг нам зосередити увагу і зусилля на нероз
в'язаних ще питаннях і проблемах, поєднати вивчення 
творів Ілліча з практичною участю молоді у виробничій 
діяльності і громадсько-політичному житті, політично 
і організаційно зміцнити асі комсомольські ланки, 
республіканську організацію в цілому. Ось чому ми 
вносимо на розгляд з'їзду пропозицію: ввести гро
мадсько-політичну атестацію в традицію з таким роз
рахунком, щоб у день народження Ілліча кожен член 
ВЛКСМ міг звітувати перед своїми ровесниками про 
виконання ленінських заповітів.

Формування комуністичного світогляду і моралі, 
продовжує доповідач, відбувається в обстановці 
гострої ідеологічної боротьби на міжнародній аре
ні і це вимагає послідовного проведення чіткої 
класової лінії в питаннях виховання. В практичній 
діяльності ми повинні постійно враховувати, що на
ші вороги намагаються насамперед вплинути на 
підростаюче покоління. Класове загартування юна
ків і дівчат — одне з першочергових завдань комі
тетів комсомолу. Вони повинні посилити увагу до 
вивчення марксистсько-ленінської теорії, допомог
ти комсомольцям і молоді правильно оцінювати 
події і явища суспільного життя, визначити своє міс
це в загальнонародній боротьбі за торжество ле
нінських ідеалів.

Доповідач говорить про підготовку комсомоль
ських організацій республіки до 25-річчя Перемоги 
над гітлерівською Німеччиною. В зв’язку з набли
женням цієї знаменної дати значно активізувалась 
робота по військово-патріотичному вихованню мо
лоді.

Завдання комсомольських організацій республіки 
— невпинно підвищувати рівень оборонно-масової 
роботи, з/ліцнювати шефські зв’язки з військовими 
частинами, частіше проводити взаємні звіти моло
дих трудівників і воїнів про їх досягнення у праці, 
бойовому і політичному навчанні.

Комітети ЛКСМУ приділяють велику увагу фор
муванню у юнаків і дівчат високих художніх і есте
тичних смаків, Велика роль в цій справі належить 
пресі, радіо, телебаченню, закладам культури, 
творчим спілкам і організаціям. Почесний обов’язок 
письменників, художників, композиторів, кінемато
графістів — створювати нові високохудожні, глибо
коідейні, патріотичні твори, які б допомагали партії 
виховувати комсомольців і молодь активними бор
цями за торжество комунізму.

Далі О. С. Капто розповідає про діяльність ком
сомольських організацій вузів, середніх спеціаль
них учбових закладів, загальноосвітніх шкіл, на ря
ді прикладів показує їх боротьбу за глибокі і міцні 
знання. .

У звітній доповіді проаналізовано діяльність піо
нерської організації республіки, що налічує в своїх 
лавах понад чотири мільйони школярів, визначено 
завдання, які стоять перед комсомольськими комі
тетами по дальшому поліпшенню комуністичного 
виховання юних ленінців.

ЦК ЛКСМУ приділяє особливу увагу організацій
но-політичному зміцненню республіканської комсо
мольської організації, зокрема її первинних ланок. 
За звітний період число первинних організацій 
зросло майже на п’ять тисяч і складає 63 тисячі. 
Багато комсомольських організацій стали справжні
ми школами ідейного загартування і політичного

виховання молодих патріотів. Проте у Івано-Фран
ківській, Кіровоградській, Кримській і Житомир- 
ській областях рівень роботи ряду первинних орга-« 
нізацій ще не відповідає зрослим вимогам. Б Хар
ківській, Черкаській, Полтавській, Київській та ін
ших обласних організаціях недостатньо займаються 
питаннями прийому до лав ВЛКСМ робітників і кол
госпників.

Багато уваги в доповіді приділено вдосконаленню 
стилю і методів діяльності комітетів комсомолу, 
практичному виконанню критичних зауважень і про
позицій, висловлених на районних, міських та об
ласних конференціях. Треба постійно вчитися у пар
тії цілеспрямованості в роботі, високої ефективності 
всіх форм і методів ідеологічної та організаційної 
діяльності.

Предметом особливої турботи, зазначає допові
дач, є добір, розстановка і виховання комсомоль
ських кадрів та активу. У звітному періоді значно 
зросла кількість молодих комуністів, які працюють 
Е> КОМСОМОЛІ.

Сила комсомолу — в партійному керівництві, в 
тій повсякденній допомозі і підтримці, яку подають 
комсомольським організаціям республіки партійні 
комітети. Як відомо, говорить тов. Капто, останнім 
часом ЦК КПРС і ЦК КП України прийняли ряд 
рішень, які мають ’винятково важливе значення для 
діяльності Ленінського комсомолу. Дальшому по
ліпшенню ідейно-виховної і організаторської робо
ти комсомольських організацій республіки сприяла 
Постанова вересневого (1968 р.) Пленуму ЦК КП Ук
раїни «Про дальше поліпшення партійного керівництва 
комсомольськими організаціями республіки», питання 
вдосконалення форм і Методів роботи з молоддю 
розглянули міськкоми, райкоми партії, первинні 
партійні організації. Від імені з’їзду доповідач вис
ловлює найщирішу подяку ленінській 
молодь пов’язує всі досягнення, всі 
устремління.

Закінчуючи доповідь, тов. Капто 
здравиці на честь Комуністичної партії, Ленінського 
комсомолу.

Потім делегати заслухали звіт Ревізійної комісії 
ЛКСМ України.

Починається обговорення доповідей. З трибуни 
з’їзду делегати з гордістю розповідають про вели
кий вклад, який вносять комсомольці і молодь рес
публіки у всенародну боротьбу за перетворення в 
життя рішень XXIII з’їзду КПРС і XXIII з'їзду КП 
України, за дострокове виконання планів п’ятиріч
ки, за гідну зустріч Ленінського ювілею. Делегати 
узагальнюють позитивний досвід діяльності комсо
мольських організацій, викривають недоліки в полі
тичній і організаторській роботі, вказують шляхи їх 
подолання. Промовці від імені своїх ровесників 
запевняють ЦК КПРС і ЦК КП України, що юнаки і 
дівчата України віддадуть всі сили, кипучу енергію, 
полум’я юних сердець дальшому зміцненню і розк
віту любимої Батьківщини,

В дебатах виступили: перший секретар Київського 
обкому комсомолу К, І. Масик, перший секретар До
нецького обкому комсомолу В, О. Афонін, керівник 
бригади робітників очисного вибою шахти «Новопав- 
лівська» тресту «Краснолучвугілля» Ворошиловград- 
ської області О. В. Силкін, перший секретар Львів
ського обкому ЛКСМУ Б. Д. Котик, ланкова колгоспу 
імені Івана Франка Шумського району Тернопіль
ської області, депутат Верховної Ради СРСР А. В. Гу- 
менюк, льотчик-космонавт СРСР, Герой Радянського 
Союзу полковник О. А. Леонов.

Потім з’їзд заслухав і затвердив доповідь Ман
датної комісії.

Звучать піонерські горни. Під звуки маршу до за
лу входять юні ленінці. Наймолодші кияни вітають 
делегатів, розповідають про успіхи в навчанні і сус
пільно-корисній праці, дають клятву на вірність пар
тії і народу, велики/л всеперемагаючим ідеям без
смертного Леніна.

Лунає заклик:
— Юні піонери! До боротьби за справу Комуніс

тичної
І сотні дзвінких голосів відповідають.
— Завжди готові! 
Група малюків збігає на сцену і вручає «біти 

членам президії з'їзду.
♦ * *

партії, з якою 
свої плани І

проголошує

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П'ЯТНИЦЯ. 27 березня. 

Перша програма. 11.00 — Теле- 
ністі. (К). 11.10 — «Веселі ка

пітани». Телефільм. (К). 11,45— 
«Твої ордени, комсомол». Те
лефільм. Четверта частина. 
(К). 12.15 — Туристський аль
манах. (М). 12.46 — Новини.
(М). 12.50 — «Фараон». Худож
ній фільм. Друга серія. (Кіро
воград). 16.50 — Телевізійний 
народний університет. «Техніч

!

і
і

її партії Радянського Союзу будьте напоготові! _ 
>тні дзвінких голосів відповідають: .л . ..

: і '.,«н. ,) «

Ввечері делегати XXI з'їзду ЛКСМУ побували а 
палацах культури і клубах столиці України, зустріли
ся з молоддю міста-гєроя.

Сьогодні з'їзд продовжує роботу.
(РАТАУ}.

‘9 НАША АДРЕСА І ГЕЛЕРИ і!
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 

Іелефоии: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02172. Індекс 61197,

ний прогрес у народному гос
подарстві України». (К). 17.30 
— «День за днем». (Кірово
град). 17.55 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.00 •— Урочис
тий концерт, присвячений XXI 
з’їзду ЛКСМУ. (К). 19.00 -
Кольорове телебачення. Чем. 
піонат світу з хокея. СРСР— 
ЧССР. (Швеція).-21.15 — Еста
фета новин. (М). 21.55 — Чем
піонат С.РСР з футбола. «Ди
намо» (Тбілісі) — «Спартак»

(М). (Тбілісі). 22.-10 — Між
народний день театру. (М). 
00.00 — Тслсвісті. (К).

СУБОТА, 29 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М.). 9.30 — Новини. 
(М). 9.46 — «Світ науки». (М). 
10.45 — Для школярів, Театра
лізована вистава «Новосели в

Новини. (М). 18.05 — Літопис 
піввіку. «Рік 1929-й». (М).
19.00 — Кольоропе телебачення. 
«На вогник». (М) 20.00 — Уро
чистий концерт, присвячений 
ХХ( з’їзду ЛКСМУ. (К). 21.35-і- 
«Сніг соціалізму». (М). 22.05— 
Дні культури Угорщини в 
СРСР. (М). 23.00 — «ТейойГ-» 
чек», (К). 23.30 — Запрошу.-.г» 
на пісню. (М). 2-1.00 — ШД»
денник шаховою матчу збір
ної СРСР (М) (10.30 — Мови»
ви. (М).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

Читай-місті». 11.30 — Для шко
лярів «Гімназисти». Літератур
на виставо. (Дніпропетровськ). 
12.10 — «Фізкульт-лривіть. (К). 
12.45 — В ефірі «Молодість». 
(Ташкент). 13.30 — Мульт
фільм «Тигр Мяу-мяу». (К). 
13.-10 — Для школярів «Співай, 
загін». (К). 11.10 — «На мери
діанах України». (К). 14.10 — 
Чемпіонат світу з хокея. НДР 
— Фінляндія. (Швеція). 16 15— 
Народний телеуніверситет. 
(М). 17.45 — Після з’їзду. Мо
лодіжна програма. (К). 18.00—
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