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За великий вклад комсомольців і молоді у збіль
шенні виробництва сільськогосподарської продукції, 
активну участь у підготовці механізаторських кадрів, 

плодотворну роботу по вихованню молоді нагороди
ти Новоукраїнську районну комсомольську організа
цію Кіровоградської області орденом Трудового Чер
воного Прапора.
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XVII заїздові Всесоюзної Ленінської
Комуністичної 
І Центральний Комітет Комуністичної

партії Радянського Союзу палко вітає 
делегатів XVI! з’їзду ВЛКСМ, весь ком
сомол — тридцятичотирьохмільйонну ар
мію молодих ленінців.

Минас п’ятдесят років з того історич
ного моменту, коли VI з’їзд РКСМ про
голосив, що комсомол з величезною 
гордістю і відповідальністю приймає 
ім'я Леніна і свято виконуватиме без
смертні ленінські заповіти. Центральний 
Комітет КПРС з глибоким задоволен
ням відзначає, що на всіх етапах соціа
лістичного і комуністичного будівницт
ва, завжди і всюди, в праці і ратній 
справі, в оволодінні висотами знань, 

І вироблених людством, всією своєю пло
дотворною діяльністю комсомол довів 
непохитну вірність заповітам великого 
Леніна, ідеалам комунізму.
(

Радянська молодь являє велику силу 
в боротьбі за здійснення наміченої 
XXIV з’їздом КПРС величної програми 
соціально-економічного розвитку на

шої країни. Юнаки і дівчата Країни Рад 
новими чудовими ділами відповідають 
на Звернення Центрального Комітету 

. КПРС до партії, до радянського народу, 
виявляючи творчу ініціативу і сміливий 
почин, показуючи зразки високопро
дуктивної роботи. Батьківщина високо 
цінить самовіддану, натхненну працю 
молодого покоління. Велика група мо
лодих ударників дев'ятої п’ятирічки на
городжена орденами і медалями, а 
кращі з кращих удостоєні звання Героя 
Соціалістичної Праці.

В сучасний період для комсомолу ї 
молоді немає важливішого і відлові* 
дальнішого завдання, ніж активна участь 
у всенародному соціалістичному зма
ганні за перевиконання плану 1974 року, 
за успішне завершення п'ятирічки. Пар
тія закликає юність країни ще наполег
ливіше вести боротьбу за прискорення 
зростання продуктивності праці і підви
щення ефективності суспільного вироб
ництва, поліпшення якості продукції, ін
тенсифікацію та індустріалізацію сіль
ського господарства.

Спілки Молоді
Широке поприще для застосування 

невичерпної енергії і ентузіазму моло
ді, її героїчних звершень відкривають 
такі нові величні завдання, поставлені 
партією, як піднесення сільського госпо
дарства нечорноземної смуги РРФСР, 
будівництво Байкало-Амурської заліз
ничної магістралі та інші важливі бу
дови.

Надійним компасом у роботі комсо
молу по комуністичному вихованню мо
лоді був і залишається ленінський наказ 
вчитися комунізму. В умовах науково- 
технічної революції він набирає ще 
більшого значення. Комсомол поклика
ний повною мірою використовувати 
зростаючі можливості соціалізму для 
всебічного розвитку молодого поколін
ня, поєднуючи навчання і виховання з 
практичною участю молоді в комуніс
тичному будівництві. Предметом постій
ної турботи комсомолу повинно бути 
трудове виховання юнаків і дівчат, фор
мування у них комуністичного ставлення 
до праці, потреби систематично підви
щувати свою освіту, культурний і про
фесійний рівень, оволодівати найнові
шими науковими і технічними знаннями.

Зрослі масштаби комуністичного бу
дівництва, завдання виховання нової 
людини та ідеологічної боротьби на су
часному етапі настійно вимагають даль
шого вдосконалення ідейно-політичної 
роботи комсомолу. Головне полягає в 
тому, щоб забезпечити глибоке вивчен
ня членами ВЛКСМ, усіма юнаками і 
дівчатами марксистсько-ленінської тео
рії, вироблення у них комуністичної 
переконаності, класової самосвідомості, 
непримиренності до буржуазної ідеоло
гії, виховання в дусі вірності революцій
ним, бойовим і трудовим традиціям Ко
муністичної партії і радянського народу. 
Необхідно, щоб марксистсько-ленінська 
освіта сприяла підвищенню трудової і 
суспільно-політичної активності молодо
го покоління, глибокому розумінню за
конів суспільного розвитку.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Завдання комсомолу — добиватись, 
щоб вимоги Морального кодексу будів
ника комунізму стали нормами повсяк
денної поведінки кожної молодої люди
ни. Комсомолець покликаний показува
ти приклад високої моральності, неухиль
но додержувати правил соціалістичного 
співжиття, безкомпромісно боротися з 
порушенням норм комуністичної мора
лі. Комсомольські організації повинні і 
далі цілеспрямовано виховувати у юна
ків і дівчат колективізм і піклування про 
товаришів, дисциплінованість, чесність і 
порядність, скромність і повагу до стар
ших.

Важлива роль належить комсомолові 
в розв’язанні завдання гармонійного 
розвитку духовних і фізичних сил моло
ді, широкого розгортання масового фіз
культурного руху, підготовки її до праці 
й оборони. Слід і далі всемірно зміц
нювати шефські зв’язки з Радянською 
Армією і Військово-Морським Флотом, 
вдосконалювати військово-патріотичну 
роботу.

Священний заповіт Леніна комсомо
лові — виховувати юнаків і дівчат в ду
сі непорушної дружби народів Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік, 
соціалістичного інтернаціоналізму. Не
обхідно ще активніше розвивати бра
терське співробітництво радянської мо
лоді з молодим поколінням країн со
ціалістичної співдружності, солідарність 
з прогресивною молоддю планети, з 
усіма, хто бореться за ідеали миру, де
мократії і соціалізму.

Партія дала комсомолові відповідаль
не доручення — бути колективним во
жатим Всесоюзної піонерської організа
ції імені В. І. Леніна. Це зобов’язує 
комсомол виховувати у юних ленінців 
відданість справі партії і комуністичним 
ідеалам, палку любов до нашої соціа
лістичної Батьківщини, повагу до праці, 
жадебу знань і прагнення брати участь 
у суспільно корисних справах. Треба, 

щоб кожен піонерський загін жив кипу
чим, захоплюючим життям, разом з учи
телями прищеплював юним ленінцям 
високу культуру поведінки, розвивав у 
них самодіяльність, був школою вихо
вання радянської громадянськості.

Завдання, що стоять перед ВЛКСМ, 
вимагають посилення всієї внутрісоюз- 
ної роботи, дальшого зміцнення первин
них комсомольських організацій, комсо
мольських груп, розвитку активності, 
ініціативи і свідомої дисципліни КОМСО
МОЛЬЦІВ. Комсомол повинен ПОСТІЙНО 
вчитися у партії вміння критично оціню
вати досягнуте, не тішити себе успіха
ми, вчасно виявляти і усувати недоліки 
в роботі. Комсомольські активісти по
кликані наполегливо оволодівати ленін
ським стилем роботи, вони повинні від
значатись цілеспрямованістю, принципо
вістю, високим почуттям відповідальнос
ті, єдністю слова і діла.

Вірна ленінським традиціям, партія і 
далі виявлятиме безустанну турботу 
про дальше підвищення рівня роботи 
комсомолу по комуністичному вихован
ню молоді, ще активнішу його участь в 
господарському, культурному і держси- 
ному будівництві.

Центральний Комітет КПРС висловлює 
тверду впевненість, що молода гвардія 
робітничого класу і колгоспного селян
ства, молоді вчені, спеціалісти, праців
ники сфери обслуговування, студенти і 
школярі, учні технікумів і професійно- 
технічних училищ, воїни Збройних Сил— 
всі комсомольці, всі радянські юнаки І 
дівчата впишуть нові славні сторінки в 
історію боротьби радянського народу 
за комунізм, будуть і далі вірними клят
ві «Жити, працювати і вчитися по-ленін- 
ськомуі».

Хай живе Всесоюзна Ленінська Ко
муністична Спілка Молоді — бойовий 
помічник і надійний резерв партії!

Хай живе чудова радянська молодь!
Під керівництвом Комуністичної партії 

вперед, до торжества комунізму! 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

ИШ З ЯІР П£Ю, РИЗОМ З НИ РОДОМ
ВІДКРИТТЯ XVII З’ЇЗДУ ВЛКСМ
• Сторінки гордої слави вписує в героїчну біогра
фію комсомолу молодість 70-х років. Юнаки і дів
чата нашої країни, вірні заповітам великого Леніна 
вносять вагомий вклад у здійснення історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС, в будівництво комунізму.

Шлях комсомолу багатий на яскраві події, його 
історія зберігає імена кращих синів і дочок народу. 
1 сьогодні серед героїв дев’ятої п’ятирічки Батьків
щина по праву називає імена вихованців Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді. Народ називає в ці 
дні їх імена і серед кандидатів у депутати Верховної 
Ради СРСР.

У Зверненні Центрального Комітету КПРС до 
партії, до радянського народу висловлюється впев
неність, що наша чудова молодь з повою силою 
підтвердить свою вірність ленінським заповітам, 
справі Комуністичної партії, ознаменує четвертий 
рік п’ятирічки ударною працею і відмінним 
навчанням.

Батьківщина вірить у молоде покоління, в його 
^працьовитість, наполегливість і самовідданість.

Найкращих з кращих послав 34-мільйонннй загін 
комсомоли на свій черговий з’їзд. Він відкривається 
у знаменний час; комсомол відзначає 50 років з дня 
присвоєння йому імені Володимира Ілліча Леніна. 
У Москву приїхали 4717 делегатів—посланців аван
гарду молоді Країни Рад. Вовн горді досягнутим, 
прямують до нових звершень.

Кремлівський Палац з’їздів. Майорять Червові 
прапори ударних будов, які народ по праву назвав 
комсомольськими. Юність Вітчизни доповідає рідній 
партії, народові про свою рішимість іги в перших 
рядах будівників комунізму.

23 квітня. 10 година ранку. Бурхливою овацією, 
стоячи, зустрічають делегати і гості з’їзду товаришів 
Л. І. Брежнєва, 10. В. Андропова, А. А. Гречка, 
В. В. Гришина, А. А. Громико. А. П. Кириленка, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазурова, 
А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полянсько- 
го, М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, П. Н. Демічева, 
Б. М. Понамарьова, Г. В. Романова, М. С. Соло- 
менцева, Д. Ф. Устинова, В. І. Долгих, І. В. Капі- 
тонова, К. Ф. Катушева.

За дорученням Центрального Комітету ВЛКСМ 
з’їзд відкриває перший секретар Центрального Ко
мітету комсомолу Є. М. Тяжельников Він повідом
ляє, що присутні тут керівники Комуністичної пар
тії і Радянського уряду одностайно обрані делега
тами XVII з’їзду ВЛКСМ.

Від імені всіх комсомольців і молоді нашої Бать
ківщини з’їзд палко і сердечно вітає Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва, чле
нів і кандидатів у члени Політбюро ЦК КПРС, 
секретарів ЦК партії.

Звучить команда: до виносу Червоного прапора 
Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Мо

лоді, Пам’ятних прапорів ЦК РКП(б) І ЦК КПРС 
— прошу встати.

Піл звуки маршу палкі оплески прнсутпіх пра
пори вносять у зал. Учасники з’їзду і гості сканду
ють: «Партії — слава!», «Ленін з нами!»

Є. М. Тяжельников повідомляє, що для участі в 
роботі з’їзду прибули представники 135 комуністич
них спілок молоді, демократичних і соціалістичних 
молодіжних організацій із 102 країн світу, а також 
делегації Всесвітньої федерації демократичної моло
ді, Міжнародного союзу студентів, Всеафрнканського 
руху молоді. Дозвольте товариші делегати, від ва
шого імені, говорить він, запевнити наших зарубіж
них гостей, що Ленінський комсомол, вся радянська 
молодь будуть вірні ленінським принципам проле
тарського інтернаціоналізму і братерської солідар
ності з усією трудящою і прогресивною молоддю 
світу.

З величезним піднесенням під бурхливі оплески 
з’їзд обирає почесну президію у складі Політбюро 
Центрального Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу па чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

(Продовження на 2-й crop.).
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(Продовження. Початок на 1-й стор.).
Обираються керівні органи з'їзду: президія, сек

ретаріат, редакційна і Мандатна комісії.
Одноголосно затверджується порядок денний 

з’їзду:

1. Звітна 
влксм

2. Звітна 
влксм.

3. Вибори

ДОЩ':. it,

доповідь Ц спіральної Р.-.ізійиої комісії

Центральних органів ВЛКСМ.

ПРОМОВА ТОВАРИША Л

Слово надасться Генеральному секретареві ЦК 
КПРС і -зарині? ;і «Леоніду Іллічу Брежнєву. Деле

гати і гості /їзду зустрічай-ї ь Л. І. Брежнєва га
рячою тривалою овацією. Усі встають.

І. БРЕЖНЄВА
Дорогі товариші деле

гати! Шановні гості!
Насамперед хочу 

дечно поздоровити 
всіх комсомольців, 
радянську молодь 
ЛИКОЮ ПОДІЄЮ - 
тям XVII з’їзду 
кого комсомолу, 
лески).

Нинішній ваш з їзд зна
менний тим, що він зі
брався а переддень істо
ричної дати в житті ком
сомолу. У привітанні 
Центрального Комітету 
КПРС вашому з’їздові 
відзначається, що в липні 
1924 року Комуністична 
Спілка Молоді прийняла 
найдорожче ім’я—ім’я Ле
ніна, і делегати VI з’їзду 

РКСМ від імені всіх ком
сомольців дали 
«Які б перешкоди 
шому шляху не 
яких би жертв від нас не 
вимагали... — ми не упус
тимо прапор Леніна». 
(Оплески).

І сьогодні, оглядаючи 
пройдений комсомолом 
шлях, його славні діла, ми 
маємо всі підстави сказа
ти, що він з величезною 
гідністю носить 
ім’я Ленінської 
Молоді. Під керівництвом 
партії комсомол вчиться 
сам і ачить молоде поко
ління по-ленінському жи
ти й працювати, боротися 
за торжество комуністич
них ідеалів. Комсомольці 
скрізь на передових ру
бежах. Вони всюди, де 
потрібні полум яне серце, 
допитливість розуму,
енергія та ініціатива.

Товариші, з почуттям 
приємного душевного 
хвилювання увійшли, ми, 
можна сказати, старі ком
сомольці, сьогодні в зал 
вашого з’їзду. Дивлячись 
на вас, я згадав свою ком
сомольську юність, яка за
лишила на багато років 
заряд енергії і оптимізму, 
згадаа я і своїх перших на
ставників і перших дру
зів, тих, з ким пощастило 
разом опановувати склад
ну науку життя, класової 
боротьби, будівництва но
вого суспільства.

Мені особливо пам ятні 
20-і роки. Пам'ятний на
самперед 1923 рік — рік 
мого вступу з комсомол. 
З рядах комсомолу налі
чувалось тоді лише трохи 
більш як 300 тисяч чоло
вік. На підприємствах, в 
установах і селах комсо
мольці, як правило, ста
новили маленьку групку 
молодих людей. Але вони 
були сповнені революцій
ної пристрасті, мужності, 
нерідко робили героїчні 
подвиги.

Такими я знаю і наступ
ні покоління Ленінського 
комсомолу. Назавжди за
лишаться в пам яті народ
ній ентузіазм і мужність 
героїв перших п ятирічок. 
Неа янучою славою овія
ні ратні і трудові подвиги 
комсомолу і всієї радян
ської молоді в суворі ро
ки Великої Вітчизняної 
війни. У важкий час ви
пробувань юність країни 
віддавала все в ім’я пе
ремоги, заради щастя і 
життя на землі.

Ми, комуністи, пишає
мося нашою молоддю. 
Не тисячі і навіть не міль
йони, а десятки мільйонів 
юнаків і дівчат нашої кра
їни зі язують свою долю 
9 комсомолом. Для бага
тьох мільйонів радянсь-

сер- 
вас, 
всю 

з ве-
відкрит- 
Ленінсь-

(Оп-

клятву: 
на на

стояли,

високе 
Спілки

них людей комсомол стаз 
невід ємною частиною 
біографії, а для нашої 
Батьківщини — уособлен
ням її вічної молодості. 
(Оплески).

Сьогодні комсомол на
лічує в своїх рядах 34 
млн. чоловік. Молодь іде 
в ряди комсомолу, щоб 
виявити езою любов і від
даність 
ністичній 
себе 
лам, 
Радянська молодь іде ти/л 
шляхом, який накреслив 
їй великий Ленін. (Трива
лі оплески).

Товариші! Наша Бать
ківщина має нині могут
ній економічний і духов
ний потенціал. Ми стави
мо і розз язуємо такі зав
дання, які навіть десять 
років тому були нам не 
під силу. Ще міцнішими 
стали морально-політична 
єдність нашого суспільст
ва, братерство і дружба 
народів країни. Ми вправі 
пишатися справді народ
ною соціалістичною де
мократією, радянським 
способом життя. Все це 
реальні риси зрілості со
ціалізму, досягнення яко
го маєте примножити ви, 
молоде покоління.

В міру просування впе
ред, разом із зростанням 
масштабів творчої діяль
ності зростає роль пар
тії, її вплив на всі сфери 
розвитку суспільства. Пар
тія виходить також з того, 
що жива і величезна 
справа комуністичного 
творення вимагає підви
щення активності та іні
ціативи всіх громадських 
організацій країни, всіх 
трудящих.

Сказане прямо стосує
ться Ленінського комсо
молу. Комсомол уже дав
но і міцно зайняв гідне 
місце в суспільно-полі
тичній системі радянсько
го суспільства. Його роль 
визначається самим ха
рактером, революційною 
суттю соціалізму, нашою 
спрямованістю в майбут
нє.

Комсомол завжди був і 
лишається бойовим резер
вом і надійним помічни
ком партії. Це не аб
страктна формула, а ре
альне життя, реальна 
практика. Знаменно, що 
нині дві третини попов
нення партії, — більше, 
ніж будь-коли, — дає 
комсомол. За три роки 
після XXIV з’їзду КПРС з 
ряди партії прийнято 
близько мільйона комсо
мольців. Молоді комуніс
ти продовжують працю
вати в комсомолі, станов
лячи партійне ядро ком
сомольських організацій.

Живий зв'язок партії з 
комсомолом виявляється 
і о тому, що десятки ти
сяч вожаків молоді обра
но до керівних органів 
партії — від бюро і комі
тетів первинних організа
цій до Центрального Ко
мітету КПРС.

А подивіться на склад 
Рад — органів нашої дер
жавної влади. Серед де
путатів 
СРСР одну п’яту 
лять молоді 
до ЗО років, 
Радах частка 
вища — 
Молоді 
працюють у профспілках 
та інших масових органі
заціях трудящих. Кращі

ленінській Кому- 
гіартії, віддати 

служінню її ідеа- 
лобудові комунізму.

Верховної Ради 
станов- 

люди віком 
у місцевих 
молоді ще 

майже третина, 
люди активно

вихованці комсомолу ви
суваються на відповідаль
ні ділянки партійного, гос
подарського і культурно
го будівництва.

Без перебільшення
можна сказати, що жод
не велике питання — йде
ться про справи Радянсь
кого Союзу, області, ра
йону чи трудового колек
тиву — не 
без участі молоді, 
сомол, всі юнаки і 
та мають у нас необме
жені можливості 
явлення творчих 
ініціативи.

Довіряти молодим, спи
ратися на властиві молоді 
ентузіазм і прагнення 
працювати на загальну 
користь і разом з тим до
помагати правильно орієн
туватися в житті, озброю
вати молодь знаннями і 

досвідом старших поко
лінь — завжди було в 
традиціях комуністів. Пар
тія і далі зміцнюватиме 
ці традиції, розвиватиме 
активність молоді, 
ширше залучатиме її до 
участі в управлінні спра
вами соціалістичного сус
пільства. (Оплески).

Батьківщина, партія ві
рять у молоде покоління, 
і життя показало: в будь- 
якій справі на комсомол 
можна сміливо покласти
ся! (Тривалі оплески).

Товариші!
Ось уже більш як три 

роки партія, весь радян
ський народ наполегливо 
працюють над 
ням широкої 
економічної 
розробленої 
дом КПРС. Країна 
напруженим

розв язується
Ком- 

і дізча-

для ви
сип та

ще

виконан- 
соціально- 
програми, 

XXIV з’їз- 
живе

трудовим 
ритмом дев'ятої п ятиріч- 
ки. Позаду залишилися 
славні, але й не легкі три 
роки п'ятирічки. Вони бу
ли для нас серйозною пе
ревіркою. Особливо
складним був 1972 рік, 
коли нас спіткала посуха, 
яка за силою і масштаба
ми не мала собі рівної за 
останні 100 років.

Нелегким був і мину
лий рік. Від його резуль
татів багато в чому зале
жала доля всієї дев’ятої 
п’ятирічки. Не випадково 
партія оголосила 1973 рік 
вирішальним роком п’я
тирічки. І в тому, що ми 
зуміли справитися з труд
нощами, успішно завер
шили третій рік п'ятиріч
ки, — велика трудова пе
ремога радянських лю
дей, нашої Комуністичної 
партії. (Тривалі оплески).

Разом з партією відпо
відальний екзамен скла
дав і її помічник — Ле
нінський комсомол, і він 
склав його, склав 
тю! (Оплески), 
мольці, юнаки 
чата добре попрацю
вали, порадували Батьків
щину чудовими трудови
ми досягненнями. І за 
все це — велике партійне 
спасибі молодій змінні! 
(Бурхливі оплески).

Сьогодні опубліковано 
Укази Президії Верховної 
Ради СРСР про нагород
ження ряду комсомоль
ських організацій орде

нами Трудового Червоного 
Прапора. Це знаменна 
подія, визнання великих 
заслуг комсомольців і 
молоді в господарському 
і культурному будівницт
ві, в роботі по комуніс
тичному вихованню. До
звольте, дорогі товариші,

з чес- 
Комсо- 
і діа-

поздорозитисердечно 
нозі орденоносні органі
зації з високою нагоро
дою! (Тривалі оплески)!

Комуністам - ленінцям 
властивий самокритичний 
підхід до своєї роботи. 
Як ви знаєте, на-грудне
вому Пленумі Централь
ного Комітету партії, по
ряд з високою оцінкою 
результатів ударної пра
ці, були викриті недоліки 
і недоробки в минулі ро
ки. Були визначені також 
господарсько - політичні 
завдання на 1974 рік.

Якщо виділити найго
ловніше в економічній ПО
ЛІТИЦІ партії на нинішньо
му етапі нашого розвитку, 
то це — крутий поворот 

до підвищення ефективнос
ті народного господарст
ва на основі прискорення 
науково-технічного про
гресу. Партія розробляє і 
здійснює великі заходи по 
технічному переозброєн
ню виробництва, вдоско
наленню його організації 
і управління, планування і 
економічного стимулюван
ня, підвищенню кваліфі
кації і відповідальності 
господарських кадрів.

Всі ці заходи, всі наші 
зусилля не дадуть бажа
ного результату, якщо ми 
серйозно не піднесемо 
якість роботи а усіх лан
ках нашого господарства, 
на кожному робочому 
місці. Якість роботи — 
поняття дуже містке. Во
но складається з багатьох 
виробничо - економічних 
факторів і разом з тим 
охоплює широке коло мо
ральних проблем.

Це і чітка організація 
виробництва, строгий ритм 
трудового процесу, не
ухильне додержання тех
нології. Це економне ви
трачання матеріалів, дбай
ливе, хазяйське, я б ска
зав, любовне ставлення 
до техніки, і, звичайно ж, 
свідома, товариська дис
ципліна, обстановка вза
ємної вимогливості і вза
ємодопомоги в праці. З 
боротьбою за якість не
сумісні недбалість, роз
хлябаність, зневажливе 
ставлення до справи.

Навряд чи треба дово
дити, який величезний 
економічний і соціальний 
смисл має висока якість 
роботи. Добротно, на со
вість зроблені речі — чи 
то верстат, чи трактор, ав
томобіль чи телевізор — 
економлять суспільні за
трати, полегшують нашу 
працю і водночас підно
сять настрій людини, 
робітничу гордість.

Боротьба за якість по
винна пронизати всі сто
рони діяльності — йдеть
ся про матеріальне ви
робництво чи про ство
рення духовних цінностей, 
виховання дітей чи про 
сферу обслуговування. 
Де б не працювала люди
на, вона повинна пишати
ся результатами своєї 
праці. У нашій країні 
здавна найпочеснішим у 
народі було звання май
стра, умільця. Нам треба 
ще вище піднести повагу 
до цього звання, всемір
но заохочувати тих, хто 
добивається високої якос
ті з

У 
стві 
над 
робітників, колгоспників і 
службовців. Ви розумієте, 
як було б чудово, коли б

її

роботі, 
народному господар- 
країни працюють ПО
ЗО мільйонів молодих

комсомол активно, по-бо- 
йозому брав участь у ма
совому русі молоді за 
високу якість роботи, за 
майстерність, за честь за
водської марки. (Оплес
ки).

Історія соціалістичного 
будівництва красномовно 
свідчить, що на молодих 
новаторів не раз рівня
лася вся країна. Свій тру
довий подвиг 
Стаханов, який 
всенародному

тепер

Олексій 
дав ім я 

рухові 
ударників, здійснив у зО 
років. Ткалі Марія і Євдо- 
кія Виноградову стале
вар Макар Мазай, тракто
ристка Паша Ангеліна, 
прядильниця Валентина 
Гаганова... нікому з них 
не було і 26 років, коли 
їх починання дістали ви
знання народу.

Та й сьогодні серед ге
роїв п'ятирічки ми бачи
мо багато молодих імен. 
В цьому залі присутні де
легати з’їзду, Герої Соці
алістичної Праці івановсь- 
ка прядильниця Анастасія 
Єрофєєва, бригадир «Ан- 
гарбуду» Віктор Лакомов, 
буряковод Устина Лен- 
дюк, бавовняр-механіза- 
тор Абдусаттар Курба- 

■ ' " В їх
вітає-

живає 44 проценти всього 
населення Російської Фе
дерації. Це район коло
сальних потенціальних 
можливостей, які
використовуються далеко 
не повною м рою. Актив
на інгенсифікац’я 
кого господарства цієї зо
ни значно піднесе її про
дуктивні сили, дасть мож
ливість по суті немовби 
освоїти нову цілину.

Тут намічається також 
велике житлове і культур
не будівництво. У впоряд
ковані селища перетворя
ться багато нинішніх сіл. 
Могутній поштовх у своє
му розвитку дістане про
мисловість зони, особли
во легка, харчова і м ясо- 
молочна.

Відверто скажу вам, що, 
приймаючи програму роз
витку сільського господар
ства нечорноземної зони, 
ми розраховували на до
помогу комсомолу з П 
практичному здійсненні, і 
сьогодні з задоволенням 
хочу сказати, що наші на
дії справдилися. ЦК ком
сомолу цими днями при
йняв рішення про оголо
шення меліоративного і 
сільського будівництва з * 
нечорноземній зоні Все
союзною ударною комсо
мольською будовою і 
про щорічне направлення 
туди не менш ЯК 20 ТИ
СЯЧ комсомольців і мо
лодих людей. (Оплески). 
Ми палко вітаємо цю но
ву чудову ініціативу ком
сомолу. (Тривалі сплески)« 

Товариші! Наш час — 
вік грандіозної науково- 
технічної революції. Вона 
охоплює всі сторони жит
тя суспільства, ставить ве
ликі вимоги до кожно' 
людини, її знань, профе
сійної підготовки. Це 
особливо повинно хвилю
вати молоде покоління, 
на яке завтра ляжуть усі 
турботи про дальше при
множення матеріальних і 
духовних сил нашої дер
жави. Перед молоддю як 
ніколи гостро стоїть зав
дання весь час поповню
вати і поглиблювати свої 
знання, оволодівати ос
танніми досягненнями на
уки і техніки.

І це стосується не ТІЛЬ
КИ нинішніх і майбутніх 
інженерів, техніків та ін
ших спеціалістів, але й 
робітничого класу, трудів
ників села.

Глибокі зміни відбува-"'^ 
ються сьогодні в робітни
чому класі нашої країни. 
Ще 10—15 років тому та
кі спеціалісти, як опера

тори лазерної технологіч
ної установки, були ге
роями хіба що науково- 
фантастичних романів. Але 
те, що вчора було фан
тастикою, стає тепер ре
альністю. В життя при
йшло найосвіченіше за 
всю історію покоління ро
бітничого класу Приблиз
но 85 процентів робітни
чої молоді віком до ЗО 
років мають вищу, неза- 
кінчену вищу, середню 
неповну середню освіту. 
Це велике досягнення.

Росте виробничник но
вого типу, в ньому дедалі 
гармонійніше поєднується 
фізична і розумова пра
ця з широким професій
ним кругозором і май
стерністю, з глибоким, 
знанням політехнічних ос-

сільсь-

нов і багато інших, 
особі ми сердечно 
мо молодих ударників де
в’ятої п’ятирічки і бажає
мо їм високо тримати це 
почесне звання, бути іні
ціаторами славних справ, 
організаторами молоді, 
вести за собою товаришів 
по роботі. (Тривалі оплес
ки).

Товариші! Глибокою 
вдячністю відзначив ра
дянський народ самовід
даний трудовий подвиг 
молоді в освоєнні цілин
них земель і природних 
багатств Півночі, Сибіру, 
Далекого Сходу. А ось 
зовсім недавно комсомол 
палко відгукнувся на за
клик партії взяти активну 
участь у новій величезній 
будові — 8 будівництві
Байкало-Амурсь.кої заліз
ниці.

Ця будова має величез
не значення. Байкало- 
Амурська магістраль про
ріже вікову тайгу, пройде 
там, де лежать величезні 
багатства, які треба по
ставити на службу Бать
ківщині. Тут буде створе
но новий великий промис
ловий район країни, ецо- 
руджено нові міста і се
лища.

Ми твердо впевнені, 
що комсомольці, молодь 
внесуть свій гідний вклад 
у цю грандіозну будову. 
(Оплески). Естафету Ком
сомольська - на - Амурі, 
Магнітки і Турксибу, Дні- 
прогесу і цілини, Братська 
і КамАЗу вони пронесуть 
по нових, ще не освоєних 
просторах Сибіру.

Хочу розповісти 
про одну надзвичайно 
важливу справу, яку ми 
намічаємо здійснити. Мо
ва йде про прийняту не
давно постанову ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по дальшо
му розвитку сільського 
господарства нечорнозем
ної зони РРФСР». В ній 
поставлено завдання при
скореного розвитку сіль
ського господарства одно
го з великих районів кра
їни.

Досить сказати, що в
нечорноземній зоні про- (Продовження на 3-й стор.)

ще

'V.

J
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нов сучасного виробницт- 
тва, здатна швидко осво
ювати найновіші машини і 
технологічні процеси.

Усе це в свою чергу 
по-новому ставить питан
ня про підготовку робіт
ничої зміни. Необхідно 
насамперед, щоб основна 
її маса проходила підго
товку з професійно-тех
нічних навчальних закла
дах з тим, щоб ще до 
вступу на роботу молоді 
люди здобували спеці
альність. І'ому безперерв
но збільшується кількість 
цих навчальних закладів. 
Ми визнали також за по
трібне значно розширити 
мережу і таких професій- 
-но-технічних училищ, ви
пускники яких, поряд з 
професією, дістають за
гальну середню освіту. 
На кінець уже цієї п яти- 
річки число таких училищ 
у нашій країні подвоїться. 

Турбота про формуван
ня гідної зміни робітни
чого класу, про вихован
ня кадрів молодих спеці

алістів завжди була кров
ною справою комсомолу. 
Комсомол був шефом 
перших фабзаучів, де 
юнаки і дівчата 20-х років 
ривчали ази освіти і про
фесій. Комсомольці ре
місничих училищ у сорок 
першому зайняли робочі 
місця батьків і працювали 
нарівні з старшими.

Багато чудових імен по-
' стає в пам яті, коли ду

маєш про славний шлях 
радянських трудових ре
зервів. Сьогодні хочеться 
назвати Сергія Павловича 
Корольова і Юрія Олек- 
Ьійовича Гагаріна. (Оп
лески). Вчитель і учень. 
Головний конструктор 
космічного корабля і 

і, перший космонавт пла
нети. Випускник буді
вельної школи двадцятих 
років і «ремісник» важкої 
післявоєнної пори. (Оп
лески). Країна, де лю
ди, які почали своє 
трудове життя з під
ручного покрівельника і 
учня ливарника, оволоді
вають висотами знань, 
прокладають людству 
шлях до зірок, — чудова 
країна! В долі Корольова 
і Гагаріна—найяскравіший 
приклад тих, які широ
кі простори і можливості 
відкриває соціалізм перед 
людиною праці, перед 
молоддю. (Тривалі оплес
ки).

Настане час і багато 
нинішніх вихованців про
фесійно-технічних училищ 
стануть передовими ро
бітниками, новаторами ви
робництва, героями праці, 
керівниками підприємств, 
цілих галузей народного 
господарства. Допомогти 
їм підготуватися до вели
кого життя в першу чер
гу повинен комсомол.

Я думаю, що за старою 
чудовою традицією ком
сомолові слід взяти шеф
ство над професійно-тех
нічними училищами. Ото
чіть трудову зміну постій
ною увагою, ведіть її ро
бітничими шляхами в жит
тя! Країна буде вдячна 
аам за це! (Оплески).

Товариші! Наш час — 
час бурхливих змін у тех
ніці і науці — показав 
усю глибину думки Марк
са: хоч якою досконалою 
технікою озброєна люди
на, праця ніколи не пере
твориться в забаву. 
«Справді вільна праця..., 
— писав К. Маркс, — яв
ляє собою диявольськи 
серйозну справу!» («Во

просы философии» № 7, 
1967 р.( сгор. 108).

Виховання юнаків і діа
мат а дусі поваги і любо
ві до праці завжди було 

н. і лишається надзвичайно 
важливою турботою Ко

муністичної партії і одним 
з головних завдань Ле
нінського комсомолу. 
(Оплески). Це велике дер
жавне питання. В його 
правильній постановці і 
розв язанні заінтересова
ні всі: трудові колективи, 
громадські організації, 
школа і сім’я. Воно зачі
пає долю мільйонів лю
дей, більше того — май
бутнє нашої країни.

У розв язанні завдань 
трудового виховання ді
тей і юнаків у нас є сер
йозні досягнення. Однак 
зустрічаються і певні тру
днощі. Візьміть, напри
клад, таке питання. Усі 
батьки і матері хочуть, 
щоб їхні діти жили краще, 
ніж довелося жити їм са
мим. І це зрозуміло і це 
можна по-людськи пояс
нити.

Добробут радянського 
народу допомагає здійс
нювати ці батьківські 
прагнення. Але часом по
бажання добра обертає
ться на шкоду дитині. Де
які батьки міркують при
близно так: встигне, ще 
напрацюється.

Так народжується утри
манство, неповага до пра
ці, а, кінець кінцем, мо
лода людина потім опи
няється в скрутному ста
новищі при виборі місця 
в житті і не пристосована 
до роботи. На жаль, такі 
явища зустрічаються у 
нас нерідко. Ні! Тільки ті 
батьки роблять по-справж
ньому добру справу, які 
виховують трудові навич
ки у дітей з найбільш 
раннього віку. (Тривалі 
оплески].

Не завжди ми буваємо 
й уважними до молодих 
людей, до молодих ро
бітників, спеціалістів. Ви 
ті, хто сидить у цьому за
лі, добре знаєте, що пер
ші самостійні кроки в 
житті людини мають особ, 
лизе значення. Уважного 
ставлення, підтримки і 
допомоги потребують і 
вчорашні школярі, і ви
пускники училищ, і вихо
ванці технікумів і вузів.

Питання трудового ви
ховання, правильного ви
бору місця в житті зв'яза
ні з вирішенням великого 
кола завдань. І в цьому 
відношенні в нашій краї
ні робиться винятково ба- 
гаю. Я маю на увазі і за
ходи державного поряд
ку, особливо роль нашої 
школи, і ту колосальну 
роботу, яку проводить у 
цьому питанні наша' ра
дянська громадськість. 
Тут, як і в інших справах, 
приклад показує наш ге
роїчний робітничий клас.

У робітничому класі за
родився новий чудовий 
рух — рух наставників 
молодих робітників. На
ставники — це кадрові 
робітники, які мають ви
соку майстерність, бага
тий життєвий досвід, я б 
сказав, талановиті педа
гоги. Вони з доброї волі, 
за покликом душі учать 
молодь працьовитості, 
майстерності, виховують 
її на героїчних традиціях 
нашого славного робітни
чого класу.

Мені приємно повідо
мити вас, що за виявлену 
трудову доблесть, велику 
роботу по комуністично
му вихованню і професій
ній підготовці молоді 
Президія Верховної Ради 
СРСР присвоїла високе 
звання Героя Соціалістич
ної Праці:

Вітченку Степану Степа
новичу — бригадирові 
слюсарів - складальників 
Ленінградського об'єднан
ня «Электросила». (Оп
лески)

Вахмяніній Ользі Пав
лівні — прядильниці Реу- 
товської фабрики Москов
ської області. (Оплески).

Печонкіну Павлу Мики

товичу — бригадирові 
колгоспу імені Фрунзе 
Алтайського краю. (Оп
лески);

Шатиліну Олексію Ле- 
онтійовичу — почесному 
металургові, ветеранові 
Магнітої Орського мета
лургійного комбінату. (Оп
лески).

Дозвольте, товариші, 
від себе і від моїх колег, 
від вашого імені палко 
поздоровити цих чудових 
людей, побажати їм доб

рого здоров я, нових ус
піхів у вихованні трудової 
зміни країни! (Тривалі оп
лески).

Наставники немовби пе
редають естафету праці з 
сучасного в майбутнє. І 
ми від усієї душі вітаємо 
представників славного 
робітничого класу, які, 

не шкодуючи сил і часу, 
передають свій багатий 
досвід, свої знання мо
лодій зміні, ш.о вступає у 
велике трудове життя. 
Добре, що комсомол пра
цює пліч-о-пліч з настав
никами, всіляко підтримує 
це прекрасне починання. 
Слід побажати, щоб рух 
наставників став масовим, 
охопив усі куточки краї
ни, асі заводи, фабрики, 
шахти, рудники, будови, 
колгоспи і радгоспи. Це 
чудова, благородна спра
ва, товариші! Ми заклика
ємо вас підтримати її. 
(Тривалі оплески).

Товариші! Найважливі
ше місце в роботі комсо
молу займає виховання 
молоді в дусі нової, ко
муністичної моралі, в ос
нові якої, як говорив Во
лодимир Ілліч, «... лежить 
боротьба за зміцнення і 
завершення комунізму». 
(Т. 41, стор. 13).

Виконання ленінського 
заповіту про виховання у 
молоді комуністичної мо
ралі набуває тепер особ
ливо великого значення. 
Ми живемо в епоху роз
винутого соціалізму, в 
епоху будівництва мате
ріально-технічної бази 
комуністичного суспільст
ва. Разом з великими со
ціальними і економічними 
перетвореннями відбуває
ться активний процес 
формування кращих люд
ських якостей — якостей 
людини комуністичною 
суспільства. Для цього у 
нас є асі умови.

Ми нагромадили вели
чезне духовне багатство, 
якого не знала історія. У 
нашому суспільстві скла
лася найбільш передова, 
найбільш гуманна система 

моральних норм і суспіль
них цінностей. Найглибші 
зміни відбулися в соці
альній психології мільйо
нів людей. У країні утвер
дилась чудова атмосфера 
творчої праці і довір’я до 
людей.

Мораль, якою ми керу
ємося, — сплав беззавіт- 
ної відданості ідеалам ко 
мунізму і високої грома
дянськості, любові до ’ 
своєї соціалістичної Бать
ківщини і братерської со
лідарності з трудящими 
всіх країн, колективізму і 
непримиренності до по
рушень громадського 
обов’язку.

Наша комуністична мо
раль по праву успадкува
ла і розвиває гуманістич
ні норми моральності, ви

роблені людством. Пра
цьовитість, чесність,
скромність, почуття влас
ної гідності, товарись
кість, взаємна повага— 
все це невід’ємні риси 

морального обличчя ра
дянської людини.

Комсомол має великий 
арсенал засобів для даль
шого посилення комуніс
тичного виховання моло
ді-

Все краще, що нагро
маджене моральним дос
відом нового суспільства, 

ми повинні передати мо
лоді, кожному юнакові і 
дівчині і разом з тим на
полегливо позбуааіись 

усього, що заважає жити і 
працювати. Нам ще дово
диться і, на жаль, нерідко 
стикатися з проявами его
їзму, корисливості, спо
живацького ставлення до 
життя. І було б непра
вильно недооцінювати не
безпечність цих негатив
них явищ.

Не все робиться так, як 
хотілося б, в організації 
вільного часу молоді. Це 
не пусте питання. Надзви
чайно важливо, щоб мо
лоді люди навчились ра
ціонально використовува- 
вати вільний час. Неробст
во, випивки, невеселі, я б 
сказав, «веселощі» зара
ди того, щоб «убити час», 
ці втрати в юні роки по
тім уже важко надолужи
ти. І, навпаки, розширен
ня свого кругозору, під
вищення культурного рів
ня, політичної ПІДГОТОВКИ, 
знання рідного краю, фі
зичне загартування — все 

це дорогоцінний капітал. 
Нажитий у молоді роки і 
постійно поповнюваний, 
він служитиме вам, доро
гі товариші, все жит
тя. (Оплески).

Духовний світ радянсь
ких людей грунтується на 
міцному фундаменті на
шого революційного вчен
ня. Формувати погляди — 
значить давати перекон
ливі відповіді на питання, 
які хвилюють молоду лю
дину.

Тому так важливо, щоб 
вивчення молоддю марк
систсько-ленінської теорії 
не зводилося до заучуван
ня готових ВИСНОВКІВ, 
допомагало самостійно 
мислити, розз язувати на
сущні проблеми, бачити 
закономірності і перспек
тиви суспільного розвит
ку, вести непримиренну 
боротьбу проти буржуаз
ної ідеології. Нема потре
би доводити, що це на
самперед залежить від 
того, наскільки вчителі, 
пропагандисти, викладачі 
суспільних наук, ідеологіч
ні кадри самі володіють 
революційною теорією.

Добре відомо, якого 
великого значення для 
духовного зростання і мо
рального виховання мо
лоді надає наша партія лі
тературі і мистецтву. Пар
тія і народ вдячні і, як ви 
знаєте, високо цінять 
письменників, художників, 
діячів театру і кіно, чиї 
твори розкривають прав
ду житія, надихають ра
дянських людей на само
віддану працю в ім’я ко
мунізму.

Наша література і мис
тецтво — плоть від плоті 
героїчного радянського 
народу. Вони росли, муж-’ 
ніли і вдосконалювались 
разом з нашою країною, 
досягли видатних висот.

За свою велику історію 
радянська література і 
мистецтво знали чимало 
спроб відвести їх в бік 
від життя, відірвати від 
наших ідеалів. Та й тепер 
на Заході не відмовилися 
від цих намірів. Окремі 
відщепенці і заблудлі лю
ди і у нас намагалися під
співувати нашим класо
вим, ідейним ворогам. 
Але всі їхні силкування 
виявились марними. Грунт 
у нас надто непідходящий 
для проростаня таких бу
р'янів. (Оплески).

Твори радянської лі
тератури і мистецтва ста
новлять наше неоціненне 
духовне багатство, нашу 
соціалістичну національну 
гордість. Чимала частина 
з них увійшла у фонд 
скарбниці світової куль
тури. Все визначне, що 
створили радянські пись
менники, художники, ком
позитори, діячі театру і

кіно, живе і житиме в на
родові, служитиме тор
жеству наших великих 
ідеалів.

Ми віримо, що діячі ра
дянської літератури і мис
тецтва і надалі віддавати
муть свій талант, помно
жений на безмежну лю
бов до Батьківщини і вір
ність своєму народові, 
створенню нових творів, 
які займуть місце в рядах 
кращих творінь радянсь
кої і світової літератури і 
мистецтва. (Оплески).

З трибуни комсомоль
ського з їзду хочеться по
бажати великих успіхів 
молодим письменникам, 
художникам, композито
рам, творчим працівни
кам театру і кіно. Ми че
каємо від них нових тво
рів. 1 це буде їх неоцінен
ний вклад у нашу загаль
ну справу і, насамперед, 
у справу комуністичного 
виховання радянської мо
лоді. (Оплески).

Комсомолові наша пар
тія бажає 
зміцнювати 
дружбу та співробітницт
во з діячами 
літератури і 
ще активніше 
вузати їх творчість в інте
ресах комуністичного ви
ховання молоді. Треба ще 
повніше використовувати 
пресу, радіо, телебачен
ня, культурно-освітні за
клади — всі засоби нашо
го обширного ідеологіч
ного фронту. (Оплески).

У комсомолу є ще одна 
дуже важлива і дуже від
повідальна ділянка кому
ністичного виховання, 
маю на увазі, 
вариші, школу, 
гатомільйонну 
Багато юнаків

ще більше 
традиційну

радянської 
мистецтва, 
викорисго-

Я 
дорогі то- 

нашу ба- 
піонерію. 
і дівчат 

вступають у комсомол в 
шкільні роки, в чотирнад- 
цять-п’ятнадцять років. 
Шкільні комсомольські 
організації країни налі
чують сьогодні понад 7 
мільйонів чоловік. Це най
молодший загін комсомо
лу.

Виховання учнів, робота 
з піонерами повинні зав
жди бути на порядку ден
ному' всіх комсомольсь
ких організацій як одне з 
головних питань. Тільки 
тоді в комсомольські ор
ганізації заводів, колгос
пів, будов, інститутів і 
військових частин прихо- 
дитиме добре поповнен
ня. І тільки так комсо
мол зможе успішно вико
нувати відповідальне до
ручення партії — бути во
жатим і вихователем юних 
ленінців. (Оплески).

Товариші! Я спинився 
лише на деяких корінних 
питаннях роботи комсо
молу. Вони різноманітні і 
дуже значущі. Але інак
ше і не може бути — та
ке історичне покликання 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді.

У цьому зв язку я хотів 
би підкреслити ось що. 
Ми часто і правильно го
воримо, що комсомол ---
велика сила. В той 
ніколи, ні за яких 
вин ми не маємо 
забувати, що сила 
молу насамперед 
тійному керівництві, в на
шій постійній увазі, 
тримці і піклуванні 
нього. (Оплески).

З трибуни з їзду слав
ного, орденоносного ком
сомолу я 

сампсред 
органів, 
партійних організацій по- 

батьківському піклуватись 
про комсомол, і далі не 
шкодувати ні сил, ні часу, 
для виховання молодого 
покоління. (Бурхливі оп
лески).

Осторонь комсомолу 
ніколи не стояли і не мо- 

же час 
обста- 
права 

комсо- 
у пар-

під- 
про

звертаюсь на
до партійних 

до первинних

жуїь стояти і наші госпо
дарські кадри, громадсь
кі організації. Від міні
стрів і керівників ві

домств, директорів під
приємств, головних інже
нерів і технологів до 
профспілок та інших гро
мадських організацій і 
державних органів — всі 
повинні бути ще уважні
шими до комсомолу, за
лучати його до своїх 
справ, підтримувати його 
починання, подавати не
обхідну допомогу. (Трива
лі оплески).

Комсомол завжди і в 
усьому повинен відчувати 
спрямовуючу руку, допо
могу і підтримку партії, 
всіх її кадрів. Це заповів 
нам великий Ленін, цього 
вимагають найвищі зако
ни нашої Комуністичної 

партії. (Бурхливі оплески).
Товариші! Ви, делегати 

з їзду, які сидять у цьо
му залі, представляєте ге 
покоління радянських лю
дей, яке народилось і ви
росло під мирним небом. 
У цьому ми бачимо один 
з найважливіших резуль
татів ленінської зовніш
ньої політики, яку послі
довно проводить наша 
партія, країна і вся соціа
лістична співдружність.

Борючись за здійснення 
Програми миру, проголо

шеної XXIV з їздом КПРС, 
переборюючи протидію 
реакційних сил—від імпе
ріалістичних кіл до мао
їстського керівництва, — 
ми неухильно, крок за 
кроком ідемо важким 
шляхом розрядки міжна
родної напруженості.

Принципи мирного спів
існування дедалі глибше 
входять у практику між
народних відносин, відсу
ваючи загрозу ядерної 
катастрофи. Такий розви
ток подій відповідає ко
рінним інтересам людст
ва, створює найсприятли
віші умови для боротьби 
за суспільний прогрес, 
соціальне і національне 
визволення народів.

Зовнішньополі ти ч н и й 
курс нашої держави нази
вають мирним наступом. 
І, мабуть, з цим можна 
погодитися. Наступ перед
бачає активність дій, не
ухильне прагнення йти 
вперед і розвивати досяг
нуті успіхи. Ми будемо 
продовжувати цей най- 
благородніший наступ в 
ім’я життя на землі, в ім’я 
щастя наших дітей, в ім’я 
сучасного і майбутнього 
людства. (Тривалі оплес
ки).

На нинішньому етапі 
розвитку з ще більшою 
очевидністю виявилась 
духовна неспроможність 
сучасного капіталістич
ного суспільства. Дедалі 
сильніше даються взнаки 
соціально-економічні су
перечності імперіалізму. 
Система державно-моно
полістичного капіталізму 
посилює соціальну нерів
ність, придушує творчі 
можливості людей, і особ
ливо молодого покоління, 
усуває його від активної 

участі в громадському ; 
житті.

Перед молоддю капі
талістичних країн на весь 
зріст постає проблема ви
бору, визначення своїх 
позицій у найгостріших 
питаннях сучасності; війни 

і миру, шляхів розвитку 
суспільства, використання 
досягнень науки і техніки, 
призначення мистецтва і
літератури, смислу свого 
життя і діяльності. Широ
кі верстви трудової моло
ді відкидають мораль 
буржуазного суспільства, 
дедалі сміливіше виступа
ють у рядах антиімперіа
лістичного руху, очолюва
ного робітничим класом.

(Закінчення на 4-й стор.).
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(Закінчення),

Важко переоцінити зна
чення діяльності комсо
молу і ваших ровесників 
у соціалістичних країнах 
для трудової і всієї про
гресивної молоді всього 
світу. Ви повноправні гро
мадяни країни соціалізму. 
Ваша активна творча пра
ця на благо суспільства, 
наповнена глибоким зміє 
том і високими помисла
ми життя є чудовою агі
тацією за безсмертну 
справу Леніна. (Оплески).

З великим задоволен- 
ням визначаємо ми зміц
нення 
ництва з юнаками 
чатами 
країн, зростання авторите
ту комсомолу в молодіж
ному русі. Тісний зв’язок, 
спільні дії, братерська 
дружба з комсомолом і 
всією молоддю соціаліс
тичних країн — це, я б 
сказав, один з найважли

вашого співробіт- 
й дів- 

соціалістичних

віших принципі* у робоїі 
комсомолу.

Організації молоді со
ціалістичних країн станов
лять нині великі загони 
юнаків і дівчат. Це ваш' 
друзі, ваші союзники і 
однодумці по боротьбі. 
Комуністичні партії країн 
соціалізму всемірно під
тримують молодіжний 
рух, проводять величезну 
роботу по вихованню мо
лодого покоління. Ми це 

знаємо і високо цінимо. 
(Оплески).

Молодіжні організації 
соціалістичних країн висо
ко цінять дружбу з нашим 
комсомолом, бачать у ній 
животворне джерело сво
го організаційного та 
ідейного зростання, най
важливіший фактор марк
систсько-ленінського вихо
вання молоді своїх країн.

За останні роки значно 
розширилися і зміцніли 

зв’язки комсомолу з ба-

Це,

гатьма прогресивними І 
демократичними молодіж
ними організаціями всіх 
континентів світу.

безперечно, має велике 
значення в справі дальшо
го зміцнення антиімпері
алістичної солідарності 
різних загонів міжнарод
ного молодіжного руху, 

які беруть активну участь 
у боротьбі народів за 
мир, національну неза
лежність і соціальний про
грес. Треба і далі знахо
дити основу для спільної 
роботи з усіма, хто щиро 
заінтересований у роз
витку взаєморозуміння і 
співробітництва молоді 
різних країн в ім’я її кра
щого майбутнього. (Оп
лески).

Дозвольте побажати 
вам успіхів у цій благо
родній діяльності. Будьте 
завжди гідними високого 
звання молодих будівни
ків комунізму, інтернаціо

налістів-ленінців, борців 
за мир, свободу і соціаль
ний прогрес! (Бурхливі 
оплески).

Дорогі товариші і дру
зі! ’ •

Ми часто говоримо: на
ша молодь ідо дорогою 
батьків. І це правильно, 
товариші! Впевнено йдучи 
по цій дорозі, молодь 
продовжує шлях, початий 
Великим Жовтнем, збага
чує досвід попередніх по
колінь новим досвідом.

Немає прикордонної 
межі, немає вододілу, 
дивлячись на який, можна 
було б сказати: оце — 
сучасне, а оце — майбут
нє. Вже сьогодні кожним 
днем свого трудового 
життя треба будувати І 
утверджувати це майбут
нє, наближати його, ро
бити дійсністю. В ім’я 
цього ваша Спілка і но
сить високе звання Ленін
ської, Комуністичної! (Оп
лески).

Хай живе Ленінський 
комсомол! Хай живе мо
лоде покоління Країни 
Раді (Бурхливі, тривалі 
оплески).

Хай живе великий ра
дянський народ — будів
ник комунізму! (Бурхливі, 

тривалі оплески).
Хай живе партія кому

ністів! (Бурхливі, тривалі 
оплески).

Хай живуть і перемага
ють ідеї марксизму-лені- 
нізму! (Бурхливі, тривалі 

«Ура!», 
з’їзду, 

оплески, вигуки 
Делегати і гості 
стоячи, скандують: «Ленін 
— партія — комсомол!», 
«Ленін з нами!». «Ленін
ському ЦК — слава!»).

❖ Ф *
Промову товариша Л. І. 

Брежнєва, яка не раз пе
реривалася бурхливими, 
тривалими оплесками, де
легати і гості з'їзду ВІР 
слухали з величезною ува
гою. її з глибоким іитере-

сом сприйняли мільйони 
людей у нашій країні і і 
багатьох державах світу» 
промова Леоніда Іллічі 
транслювалася по Всесо* 
юзному радіо, Централь? 
йому телебаченню і систе? 
мах «Інтербачення», <Ор? 
бита» і «Восток».

Потім із звітною допсн 
віддю Центрального Ко? 
мігету ВЛКСМ виступив 
перший секретар Ц1< 
ВЛКСМ Є. М. Тяжсльий? 
ков.

Доповідь Є. М. Тяжсль« 
никова не раз перерива
лась оплесками.

Після перерви із звіт? 
пою доповіддю Централі,-: 
ної Ревізійної 
ВЛКСМ XVII 
комсомолу виступив її Г0-. 
лова Б. II. Рогагіп.

Потім почалось обгово
рення звітних доповідей 
ЦК ВЛКСМ і Централью 

ної Ревізійної комісії. .
(ТАРС)’,

>

. І

■’

комісій 
з'їздові

'і

А
1:1

ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ СПОРТ

ВЕРБИ, що міцно вросли корінням у по- 
лоті береги над сільським ставом/ уже 

встигли вбратися в зелений оксамит. Во
дяне плесо відбивало кольори весняного не
ба. І сонце, що з кожним днем все раніше 
й раніше підіймалось над обрієм, збуджу
вало в Галі Грсчанюк бадьорий настрій. З 
теплінню, яка хлюпає в груди подихами лі
та, прийшла до неї радість: ланковій випа
ла велика честь представляти комсомолію 
Кіровоградщпни на XVII з’їзді ВЛКСМ.

Ніхто, певно, не стане заперечувати тієї Істини, 
що здобувати нині почесті, завойовувати славу 
стає дедалі важче — складніше чи що. Сучасна 
тенденція до наукового обгрунтування проблем у 
житті і. зокрема, в народному господарстві, до 
впровадження в ньому найдосконалішого техніч
ного оснащення, багатство «розумних» машин ро
бить малоймовірною випадкову ситуацію, де одна 
людина змогла б просто й легко вийти наперед. 
Згоджувалася Галина з цією думкою. Сама ж 
підкреслювала її. наголошуючи якраз на силі ко
лективної ідеї, спільної праці.

То було, пригадує, на вечорі в сільській 
школі. .Професія — гордість моя» — так 
звалася тема, що спрямовувала виступи 
знатних людей села Мощеного. Тут, серед 
передових хліборобів, тваринників розпові
дала учням про свою професію і Галя Гре- 
чанюк. Затих гомінкий клас, юні односель
чани слухали молоду жінку, а в уяві малю
валась така ж, як і вони, дівчина, яка після 
закінчення восьмирічки пішла разом зі 
своєю мамою працювати в буряківничу лан
ку. Чи треба було Галині говорити про 
труднощі? Вона вважає — обов'язково по
трібно. Молодші повинні знати, що в кол
госпі працювати — не безтурботливим ме
теликом пурхати з квітки на квітку. Стіль
ки було тих мозолів на долонях, яким 
довелося поміняти ручку па сапу. Важкою 
вона здавалася тоді Галині. /\ поверталися 
назад трудівниці — зринала пісня, якось 
нечутно відвіювала втому.

Бачили старші, як старається дівчина, схваль
но відгукувалися про Галю, допомагали, підтри
мували добрим словом. Та найбільшим заохочен
ням ставали саме плоди власної прані. Материн
ські почуття збуджували слабі ще, тремтливі лис

точки молодої порослі бурячків. Знала, скільки 
ще турботи докласти треба, щоб Еирослн вони у 
великі центнери.

Шорсткими, твердими стали долоні. Відчула 
сама, що подорослішала, зміцніла. І, хоч моло
дістю цвіло обличчя Галини, ставились до неї з 
особливою шаною — цінують колгоспники шнру 
й роботящу людину. Всюди поважають справж
ню хліборобську душу. Тож, коли провели на 
заслужений відпочинок ланкову Лукію Гончарук, 
трудівниці одностайно обрали своїм керівником 
завзяту дівчину.
О ІД РАЗУ довелись зіткнутися з досі піе 

не знаними обов’язками. Галина й опо
відала школярам більше про своїх подруг, 
старших порадників. Особливо допомогла

ЛАНКОВА
їй тоді ланкова, кавалер ордена Леніна, 
член правління колгоспу Надія Скрипник. 
Адже, крім уміння професійного, тепер Га
лині треба було організовувати людей, жи
ти з ними в праці, в робочих буднях.

Гаряча пора — жнива — обвівала ланку 
прохолодою ночей. Часто доводилось пра
цювати на току. А одного дощового літа, 
коли потрібно було швидко очистити зерно, 
щоб не замокло, колектив справився із зав
данням за кілька днів. Вона знову говорить 
про подруг. Цс молоді дівчата Світлана 
Сенкевич, Надія Бойко, також старші ком
сомолки Ніна і Людмила Молодожони, 
Ганна Вільчинська — всього дванадцять. 
За роботою подружилися, так виходило, 
що все ділили вкупі — і радощі й невдачі. 
Минулий рік виявився не зовсім щедрим на 
врожай цукрових буряків. Опустити руки в 
такому разі — то значило б визнати себе 
■переможеними.

Ланка Галини Грсчанюк г.зяла зобов’язання п 
нинішньому році виростити на кожному гектарі 
не менше, ніж по 350 центнерів цукрових буряків. 
Площу, відведену під солодкі корені, засіяли дра- 
жованнм насінням агрегати комсомольців-мсха- 
нізаторів Володимира Осаулснка і Віктора За» 
сродного.

Повернутись до розмови на шкільному вечорі 
її змусили самі ж учениці Наташа Молодожон, 
Катя Павлова й Валя Задорожна. Запали в душу 
дівчатам слова ланкової, молоді серця виношу
ють ту чисту хліборобську вдачу. Під час літніх 
канікул приходять вони в ланку Галини Грсча
нюк, допомагають на просапці культур, потім — 
на току, восени вже — на бурякозбиранні. Уче
ниці дали слово після закінчення восьмирічки йти 
працювати в ланку. А продовжуватимуть вчитися 
заочно.

ГАЛЯ Гречаиюк — депутат Мошсиської 
сільської Ради депутатів трудящих. А 

на обласну комсомольську конференцію її 
послали спілчани колгоспу як свого ватаж
ка. Згодом вона розповість молоді в селі 
про її роботу. Після XXII з'їзду ЛКСМ 
України разом з комсомольськими активіс
тами, де вона виділяє ініціативного й на
дійного Валерія Грицая, механізатора, який 
нещодавно повернувся з армії, влаштували 
обговорення Республіканського форуму се
ред молодих трудівників колгоспу імені 
Крупської.

У більшій час? Його так мало залишає* 
ться. 1 в ті лічені хвилини Галина над усе 
любить вишивати. Привчає до праці семи
річну доньку, Оленку. Восени дівчинка 
візьме школярську ручку й за партою виво- 
дитиме знайомі ще з домашньої науки лі
тери. Нині порається вдома маминою по
мічницею. її не вчили лінуватись ні бабуся, 
Одарка Василівна, що, переступивши поріг 
пенсійного віку, все ще працює в рідному 
колгоспі, ні мама, комуніст Галина Греча- 
шок, на кого чекає близьке весняне поле, її 
лапка. . .

О. ПАВЛИЧУК. 
працівник районної газети «Вогні 
комунізму».

Гайвороиський район.

ТЕПЕР—
ПЕРША ГРУПА

Протягом семи ДНЇО 
спортивний зал Світлогод- 
ського заведу чистих мер
телів імені 50-річчя СРСР. 
був відданий у розпоряд
ження гандболісток. Тут 
проходили фінальні зма
гання з ручного м’яча сеє 
ред жіночих команд друз 
гої групи.

Успішно розпочали тур
нір наші землячки. Вони 
виграли у гандболісток 
Кривого Рога, які пред* 
ставляли Дніпропетровщині 
ну, з рахунком 18:13І ік- 
Команді львів'янок заки$ 
нули у ворота 23 м'ячі, її 
пропустили у свої лише 7ї 
Принциповим був матч у 
третьому турі між спорту 
сменками з Запоріжжя ТО 
нашими дівчатами. Але и 
тут верх взяли Кіровограді 
ки — 12:9. Не витримали 
натиску наших земляї 
чок черкащанки — 21:12. 
Впертою була остання 
зустріч кіровоградських 
гандболісток з спортсмен« 
ками Волині. Лише пере-« 
вага в один м’яч — 12:1 Іі 
вивела кіровоградок впе? 
ред. Отже — перше місй 
це у фіналі.

Представниці степової 
Кіровоградщпни здобули 
право захищати спортивну 
честь області серед про? 
відних колективів першої 
групи в республіканських 
поединках.

ДО УВАГИ СЛУХА

ЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

комсомольськ их 

КОРЕСПОНДЕНТІВ.

Наступне заняття уні

верситету відбудеться в 

п'ятницю, 26 квітня о 

3-й годині дня в кабіне

ті комсомольської робо’ 

ти ОК ЛКСМУ.
І

За активність в ДТСААФ
> ПРАПОР — ПЕРЕМОЖЦЯМ В ОБОРОННО- МАСОВІЙ РОБОТІ

Комсомольські і дтсаафівські активісти колгоспу імені /Кданова Світловодсько- 
го району постійно і цілеспрямовано ведуть роботу з військовспатріотичного вихо
вання молоді. Діє пункт початкової військової підготовки, майбутні воїни успішно 

складають нормативи комплексу ГПО.
З метою дальшого розгортання змагання за кращу постановку обороиио-масо’. 

вої роботи партійний, комсомольський, профспілковий комітети і первинна організа
ція ДТСААФ колгоспу встановили перехідний Червоний прапор для відзначення 
колективів оборонного товариства відділків. Тим, хто матиме найвищі результати з 
військово-патріотичного виховання .молоді, вручатимуться також щоквартально при
зи та цінні подарунки.

Світловодський міськком Компартії України схвалив ініціативу жданівців. В 
прийнятій постанові міськкому партії зобов’язано партійні, профспілкові, комсомоль

ські та оборонні організації міста та району розгорнути дійове змагання серед цехо
вих, відділкових, бригадних колективів ДТСААФ.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика, (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчість 
юних». (ЛІ). 10.00 — Кольоро
ве телебачення. Інтербачення. 
«На XVII з'їзді ВЛКСМ». 
(М). 13.00 — Кольорове теле
бачення. Інтербачення. Кон
церт для делегатів XVII з’їз
ду ВЛКСМ. (М). 10.00 - Ко
льорове телебачення. «Пісні 
вогненних років». Мульт
фільм. (ЛІ). 10.20 — «Здо
ров’я». (М). 10.50 — Концерт. 
(Харків). 17.30 — «Школа пе
редового доспілу». (К). 18.00 
— Новини. (М). 18.1Г» — «Оче
видне — неймовірне». (М). 
19.15 — Кольоропе телебачен
ня. «На XVII з’їзді ВЛКСМ». 
(М). 19.30 — Кольорове теле
бачення. «Пісня-74». (ЛІ). 20.00 
•— Інтербачення. Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(К) — «Арарат» (Єреван). 2-й

тайм. (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.45 — Кольоро? 
не телебачення. «Твої лаурса,$ 
ти, комсомол». Концерт. (ЛІУ» 
23.15 — Чемпіонат СРСР 0 
важкої атлетики. (Тбілісі^, 
23.35 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-а 
Кольорове телебачення. «НЛ 
XVII з’їзді ВЛКСМ». (МУ, 
13.00 — «Народний тслеуні» 
веренгет», (К). 13.30 — «Твій 
вільний час». (Донецьк). 14.18
— Для юнацтва. «Музична
енциклопедія». (К). 15.05
«Назустріч виборам до Вор'1 
хоппої Ради СРСР». (КІрово« 
град на Республіканське те
лебачення). 15.20 — Для дї<> 
тсіі. «Царівна-жаба». Виста» 
ва. (Ворошиловград). 16.20 -7 
Документальний телефільм, 
«Третя зміна». (К). 10.50
Сторінки тпорчості письмен» 
ника С. Наровчатова. (М)*, 
17.30 — Кольорове телебачен» 
ня. Концерт. (М). 18.00
Програма «Вісті». (К). 18.30
— Музичний фільм. (К). 18.40
— «Орбіта дружби». (К). 19.00
— Першість СРСР з футболу!
«Динамо» (К) — «Арарат»", 
1 тайм. (К). 19.45 — «У світ) 
музики». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 -4 
Програма «Час». (ЛІ). 21.45 --Ч 
Художній фільм «Посол Ра« 
Лаоського Союзу». (К). 23.18
— «На ланах республіки»^
(К). 23.30 — Вечірні іютн
ни. (К).

За редактора Б. КУМАНСЬКИИ.
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