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КОМУНІЗМ-ЦЕ МОЛОДІСТЬ СВІТУ
По-братерському тепло і 

сердечно зустрічали делегати 
•* і гості з’їзду виступи пред

ставників зарубіжних молодіж
них організацій. З привітан
нями з’їздові виступили пре
зидент Міжнародного союзу 
студентів Душан Улчак, пер
ший секретар Центрального 
Комітету угорської комуніс
тичної спілки молоді Ласло 
Мароті, перший секретар Цен
тральної Ради спілки вільної 
німецької молоді (НДР) Егон 
Кренц, заступник голови Цен
трального Комітету Спілки со
ціалістичної трудової молоді 
Кореї Кім Хпн Бон, перший 
секретар Національного комі
тету спілки молодих комуніс
тів Куби Луїс Орландо Домін- 
гес, перший секретар Цен
трального Комітету Монголь
ської революційної спілки мо
лоді Чойжілин Пуревжав, го
лова Головної ради Федерації 
соціалістичних спілок польської 
молоді Станіслав Чосск, пер
ший секретар Центрального 
Комітету спілки комуністичної

НА XV
молоді Румунії Иов Траян 
Штефенеску.

Делегатів з’їзду вітали та
кож голова Центрального Ко
мітету соціалістичної спілки 
молоді ЧССР Іпдржих По- 
леднік, секретар конференції 
Спілки молоді Югославії Бра
нислав Кртнвич, генеральний 
секретар руху комуністичної 
молоді Франції Жан-Мішель 
Катала, заступник голови ЦК 
Асоціації молоді за визволен
ня Південного В’єтнаму за
ступник секретаря Народно-Ре
волюційної спілки молоді Хо 
Ші Міна Чан Ле Зунг, націо
нальний секретар Італійської 
федерації комуністичної моло
ді Ренцо Імбені, державний ко
місар у справах молоді і спорту 
Республіки.Гвінея-Бісау Аделі- 
ио ІІупьєс Кореня.

Вони говорили про незглади
ме враження, яке справила на 
них глибока і яскрава промо
ва товариша Леоніда Ілліча

II З’ЇЗДІ
Брежнєва па XVII з'їзді 
ВЛКСМ, про значення досві
ду комсомолу для всієї про
гресивної молоді світу.

Делегації зарубіжних країн 
під бурхливі оплески присут
ніх у Кремлівському Палаці 
вручили XVII з’їздові Ленін
ського комсомолу прапори 
своїх організацій та пам’ятні 
подарунки.

З'їзд одностайно прийняв 
звернення до молоді світу в 
зв’язку з Міжнародним днем 
солідарності молоді.

Від імені Ленінського комсо
молу, всіх юнаків і дівчат 
Країни Рад, говориться в ньо
му, висловлюємо братерську 
солідарність з демократичною 
молоддю світу, з усіма рево
люційними і прогресивними 
загонами міжнародного моло
діжного руху.

Наш з’їзд зібрався в знамен
ний період, коли в світі, зав
дяки зусиллям КПРС і Ра-

ВАКСМ
дянської держави, країн со
ціалістичної співдружності, 
всіх прогресивних і миролюб
них сил сучасності, відбуває
ться корінний поворот від «хо
лодної війни» до розрядки 
міжнародної напруженості і 
співробітництва. Цілком і пов
ністю схвалюючи невтомну і 
цілеспрямовану діяльність Цен
трального Комітету КПРС, 
Політбюро Ц1\ і особисто Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва по здійсненню Програми 
миру, проголошеної XXIV 
з’їздом нашої партії, ми з за
доволенням відзначаємо, що 
ленінський зовнішньополітич
ний курс КПРС дістає палку 
підтримку мільйонів юнаків і 
дівчат планети.

Напередодні 50-річчя при
своєння комсомолові імені ве
ликого Леніна ми можемо з 
гордістю сказати, шо Ленін
ський комсомол був, є і буде 
комуністичною спілкою моло
дих інтернаціоналістів, бойо

вим загоном міжнародного ко
муністичного і демократичного 
молодіжного руху, надійною 
опорою всіх молодих борців 
за справу миру, свобод» і 
щастя народів. ’

На цьому засідання 24 квітня 
закінчилося.

♦ * *
Увечері 24 квітня на чис

ленних підприємствах і в уста
новах столиці та Підмосков’я 
відбулися мітинги, присвячені 
Міжнародному дню солідар
ності. В них взяли участь де
легати і гості XVII з’їзду 
влкем.

Промовці, які виступали на 
мітингах, підкреслювали, що 
радянська молодь, вихована 
Комуністичною партією в дусі 
марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналізму, 
завжди в перших рядах могут
нього руху солідарності моло
ді, в авангарді боротьби за 
мир, демократію і соціальний 
прогрес.

(Закінчення на 2-й стор.)

ПРОМОВА Л. І. БРЕЖНЄВА - ПРОГРАМА ДІЙ
Говорять зарубіжні гості XVII з'їзду ВЛКСМ

ІІа XVII з’їзді ВЛКСМ присутні пред
ставники 135 комуністичних спілок мо
лоді, демократичних і соціалістичних 
молодіжних організацій з 102 країн сві- 
7у. Кореспонденти ТАРС звернулися до 
ряду іноземних гостей з проханням по
ділитися своїми враженнями про промо
ву Генерального секретаря ЦК КГІРС 
<Л. І. Брежнєва, про роботу з'їзду.

— XVII з’їзд ВЛКСМ — яскрава ма
ніфестація монолітної згуртованості 
авангарду радянської молоді — комсо* 
молу навколо Комуністичної партії Ра*. 
дянського Союзу, — заявив член секре* 
(гаріату ЦК Соціалістичної спілки мо
лоді Чехословаччини, завідуючий між
народним відділом ЦК ССМ Йозеф 
Кружела. -і На пас, посланців чехосло- 
Р^нької молоді, справила незабутнє вра- 
зкення та відданість ідеям марксизму- 
Ленінізму, яку демонструють делегати 
З’їзду, їх готовність виконати поставлені 
перед ними історичні завдання, виробле
ні XXIV з'їздом КПРС.

Промова товариша Брежнєва на з’їзді 
ВЛКСМ — це програма дій для всієї 
ярогреспвної молоді світу, підкреслив 
Йозеф Кружсла. Ми будемо вивчати її 
» Чехословаччині, керуватися нею в на* 
иіій діяльності.

Промова Л. І. Брежнєва — це програ
ма дій для молоді всіх країн і насампе
ред для молоді Арабських держав, — 
підкреслив представник Спілки молоді 
Йєменської Республіки Фараа Саід.

— Ми повністю поділяємо думку Ге
нерального секоетаря ЦК КПРС про те, 
що зв’язки комсомолу Радянського Сою
зу з прогресивними і демократичними 
молодіжними організаціями світу мають 
велике значення для дальшого зміцнен
ня антиімперіалістичної солідарності за
гонів міжнародного молодіжного руху, 
які беруть активну участь у боротьбі 
народів за мир. національну незалеж
ність і соціальний прогрсс/Саме такі 
завдання стоять тепер перед арабською 
молоддю, яка повинна те більше згурту' 
ватися для успішної боротьби проти під
ступів імперіалізму на Близькому Схо
ді, за припинення агресивних дій із
раїльських сіоністів, за припинення оку
пації арабських територій і відновлення 
законних прав арабського народу Па
лестини.

— Мобілізація зусиль молоді різните 
країн у боротьбі за мир і дальше по
глиблення процесу розрядки міжнарод
ної напруженості — характерна риса ро’ 
боти XVII з’їзду ВЛКСМ, — заявив 

генеральний секретар Комуністичної 
спілки молоді Великобританії Том 
Белл. — Природно, що делегати Москов
ського форуму молоді приділяють цьому 
питанню велику увагу. Проблеми збере
ження миру набувають у наші дні особ
ливої актуальності. Цьому величезною 
мірою сприяє мирний наступ па міжна
родній арені Радянського Союзу, про 
який так переконливо говорив у своїй 
промові па з’їзді Генеральний секретар 
ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв.

Той факт, продовжував Том Белл, що 
34-мільнонна армія радянських комсо
мольців цілком і повністю схвалює зов
нішньополітичні акції КПРС, Радянської 
держави, є для нас иадихаючим прикла* 
лом. Англійська молодь, підтримуючи 
мирні ініціативи СРСР, добивається, в 
свою чергу, від лейбористського уряду 
більш послідовної і позитивної позиції в 
питанні розрядки міжнародної напруже
ності в Європі і в усьому світі.

— Л. І. Брежнєв відомий у нас, в 
Бангладеш, і в усьому світі як невтом
ний борець за мир, який вніс величезний 
особистий вклад V справу досягнення 
миру і безпеки в Азії. — говорить член 
керівництва Спілки студентів Бангла
деш Муджахідул Іслам Селім. — У про

мові Генерального секретаря ЦК КПРС 
па з’їзді визначені завдання не тільки 
для радянських комсомольців, а й для 
всього молодіжного руху в його бо
ротьбі проти реакції, за мир і соціаль
ний прогрес. Для молоді Бангладеш ці 
завдання особливо актуальні.

Мя зібралися в Москві, щоб багато 
чому повчитись у комсомолу — бойово

го авангарду радянської молоді, — ска
зав генеральний секретар Всеіндійської 
Федерації студентів Саід Азіз Паша. —• 
Багатий досвід радянського комсомолу—* 
вірного і надійного помічника Комуніс
тичної партії — надихає пас, демокра
тичну молодь і студентство Індії, на роз
в’язання нелегких завдань, які стоять 
перед нашою країною.

— Я дуже радий можливості побува
ти на з’їзді кращих представників ра
дянської молоді. — говооить заступник 
генерального секретаря Всесвітньої фе
дерації демократичної молоді Патрік 
Оджонг. — Хочеться відзначити друж
ню. сердечну атмосферу з’їзду. в якій 
ми знайомимося з діяльністю радянсько
го комсомолу.

Величезне враження справила^ промо
ва Генерального секретаря ЦК КПРв 
Леоніда Ілліча Брежнєва, продовжу« 
Патрік Оджонг. Постійне піклування 
Комуністичної партії про комсомол, 
спрямовуюча роль комуністів у справді 
грандіозних звершеннях радянської мо= 
лоді — ось фактори, які надихають 
комсомол па розв’язання нових завдань 
комуністичного будівництва, які КПРС 
ставить перед радянським народом.

НИВА БУДЕ ЩЕДРОЮ
Бригадир нашої комсомольсько-молодіжної зараз 

lia з їзді ВЛКСМ. Йому випало щастя слухати виступ 
на ньому Генерального секретаря ЦК КПРС тов, 
Л. І. Брежнєва.

«Комсомол завжди був і залишається бойовим ре
зервом і надійним помічником партії», — сказав 
Леонід Ілліч. Він високо оцінив внесок мелоді у ВИКО- 
Нання народногосподарських планів дев’ятої п’яти
річки, висловив упевненість, що юнаки і дівчата Краї
ни Рад завжди радуватимуть Батьківщину трудовими 
успіхами.

Наша бригада сьогодні живе турботами про вро- 
ікай четвертого року п'ятирічки. Незважаючи на те, 

що нинішня весна не зовсім щедра до хлібороба, 
докладемо всіх зусиль, щоб виростити високий вро
жай. Нива і цього рску буде щедрою.

В ЛЕГКОШЕРСТ, 
групкомсорг комсомольсько-молодіжної трактор
ної бригади № 2 колгоспу імені Калініна. 
Олександрійський район. '

ВІДДАМО СВІЙ ТАЛАНТ
У виступі на XVII з'їзді комсомолу Генеральний 

секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв сказав: 
«Наша література і мистецтво — плоть від плоті ге
роїчного радянського народу».

Мені, як актрисі, приємно усвідомлювати, що но
ша праця служить для дальшого розквіту духовного 
світу радянської людини.

Мистецтво Кратни Рад, — «исокогуманне мисте
цтво. П'єси, в яких мені доводиться грати ролі моїх 
молодих сучасниць, завжди приносять радість.

Ми, актори, віддавали і будемо віддавати свій та
лант нашим чудовим людям. Серед наших глядачів 

багато молоді. Рік 50-річчя присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна ми відзначили новими спектак
лями.

Валентина ДРОНОВА, 
актриса Кіровоградського музично-драматично
го театру імені М Л. Крппиннипького.
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ГКОМУНІЗМ-ЦЕ МОЛОДІСТЬ світу!

стала 
' ді- 

Ленін- 
Спілки

(Продовження. 
Початок на 1-й сюр.).

Крилаті слова поета «Кому
нізм — це молодість світу, і 
його будувать молодим» мож
на з повною підставою зроби
ти епіграфом до всіх виступів 
делегатів XVII з їзду ВЛКСМ — 
молодих робітників і колгосп
ників, учених і інженерів, сту
дентів і школярів — посланців 
34-мільйонного загону комсо
молі!. Вірність ленінському 
курсові КПРС, заповітам бать
ків, палке прагнення віддати 
всі сили, весь жар молодих 
сердець дальшому процвітан
ню любимої Батьківщини де
монструє сімнадцятий комсо
мольський з'їзд.

25 квітня трибуною його ди
скусій стала, образно кажучи, 
□ ся Москва. Актуальні пробле
ми участі радянської молоді з 
соціалістичному будівництві, 
розвитку міжнародного моло
діжного руху, передовий дос
від комсомольської роботи 
зони обговорювали в Цент
ральному лекторії товариства 
«Знання» та університеті імені 
М. В. Ломоносова на Ленін
ських горах, на ВДНГ СРСР і з 
Центральному Будинку кіно, в 
Палаці піонерів та багатьох ін
ших залах, де а цей день пра
цювали з’їздівські секції. В за
сіданнях взяли участь партійні, 
державні і громадські діячі, 
визначні вчені, працівники 
культури, космонавти.

Усі промовці одностайно
підкреслювали, що промова 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва 
на з’їзді, я якій дано високу 
оцінку вкладу радянської мо
лоді у справу будівництва ко
мунізму, визначено конкретні 
завдання на майбутнє, < 
програмним документом 
яльності Всесоюзної 
ської Комуністичної 
Молоді.

Більш як 400 делегатів взяли 
участь у роботі секції «Фор
мування марксистсько-ленін
ського світогляду і класове 
загартування молоді».

Засідання відкрив секретар 
ЦК ВЛКСМ Л. 1. Матассв. Він 
відзначив, що виховання ра
дянської молоді в дусі кому
ністичної ідейності, відданості 
Батьківщині, інтернаціоналіз
му, активна пропаганда висо
ких моральних норм і духов
них цінностей нашого суспіль
ства — одне з найважливіших 
завдань комсомольської орга
нізації. У роботі по комуніс
тичному вихованню підростаю
чого покоління Ленінський 
комсомол керується рішення
ми XXIV з’їзду КПРС, іншими 
найважливішими партійними 
документами.

Десятки мільйонів радян
ських юнаків і дівчат глибоко 
вивчають марксистсько-ленін
ську теорію, застосовуючи її 
положення на практиці, вча
ться бути активними будівни
ками комуністичного 
сма.

У Колонному залі Будинку 
Спілок працювала секція «Тру
дове виховання молоді. Ком
сомол і соціалістичне змаган
ня». В її роботі взяв участь мі
ністр транспортного будівни
цтва Є. Ф. Кожевников.

— За останні роки комсо
мольські організації значно ак
тивізували роботу по трудово
му вихованню молоді, — ска
зав, відкриваючи засідання, 
секретар ЦК ВЛКСМ Г. П. Єли- 
сєсв, — мільйони юнаків і дів
чат беруть активну участь у 
Всесоюзному соціалістичному 
змаганні за дострокове 
нання завдань дев’ятої 
річки. Близько ста тисяч 
сомольців уже виконали

суспіль-

ч.

вико- 
п’яти- 
ком- 

------------- осо
бисті п’ятирічні плани, ^міль
йонів достроково завершили 
завдання 1973 року.

Доблесна праця комсомоль
ців на підприємствах промис
ловості, будівництва, транспор
ту, а торгівлі й у сфері побу
тового обслуговування, в кол
госпах і радгоспах, активна 
участь молодих у Всесоюзно-

комсо- 
Лекіна, 
партії,

му соціалістичному змаганні — 
наочний доказ вірності 
мольців заповітам 
справі Комуністичної 
підкреслив промовець.

На засіданні секції було да
но оцінку діяльності комсо
мольських організацій по по
силенню ефективності соціа
лістичного змагання, їх бороть
бі за підвищення продуктив
ності праці, збільшення випус
ку і підвищення якості продук
ції, за економію і ощадли
вість. Відзначалось, що одне з 
найголовніших завдань комсо
молу — його шефство над 
найб'льшими будовами п яти- 
річки.

Роботою секції «Науково- 
технічний прогрес І МОЛОДЬ» 

керував голова Ради молодих 
учених і спеціалістів ЦК 
ВЛКСМ, доктор технічних наук, 
професор Г. А. Мєсяць.

До уваги присутніх делегати 
подали доповіді , які характе
ризують розвиток продуктив
них сил країни, роль і місце 
комсомольців і молоді з су
часній науково-технічній рево
люції. Значна кількість допові
дей була присвячена показові 
досвіду комсомольських орг’а- 

.. •_..... змаган_
освоєння 

підвищен-

нізацій у керівництві 
ням за дострокове 
нових потужностей, І 
ня якості продукції, технічного 
рівня виробництва.

Засідання секції «Молодь і 
інтенсифікація сільськогоспо
дарського виробництва, його 
спеціалізація і концентрація» 
відкрив секретар ЦК ВЛКСМ 
В. С. Ярошовець.

Комсомол, радянська мо
лодь розглядають глибоко по
слідовну і науково обгрунтова
ну аграрну політику партії як 
бойову програму своєї діяль
ності, заявляли у своїх висту
пах молоді трудівники села. 
Разом з партійними і керівни
ми працівниками сільського 
господарства країни, вченими, 
прославленими майстрами по
лів і ферм делегати XVII з'їз
ду ВЛКСЛА на секційному засі
данні визначили основні на
прями участі молоді в даль
шому розвитку сільського гос
подарства. Це — боротьба за 
підвищення врожайності з 
кожного гектара і високу куль
туру землеробства, розгортан
ня масового руху за оволодін
ня молоддю технічними про
фесіями, активна участь у зма
ганні під девізом «Тваринни
цтво — ударна справа комсо
молу», зміцнення шефства над 
хімізацією і меліорацією зе
мель, комплексною механіза
цією.

У промові на XVII з'їзді 
ВЛКСМ товариш Л. І. Брежнєв 
високо оцінив нову ініціативу 
комсомолу — оголошення ме
ліоративного і сільського бу
дівництва в нечорноземній зо
ні РРФСР Всесоюзною ударною 
комсомольською будовою. 
Промовці висловлювали впев
неність, що молодь внесе гід
ний вклад у здійснення намі
чено! партією програми актив
ної інтенсифікації сільського 
господарства нечорноземної 
зони РРФСР.

Конкретні завдання, які сто
ять перед комсомольськими 
організаціями цієї великої зо
ни в центрі країни, представ
ники нечорноземних областей 
і автономних республік обго
ворили на спеціальному засі
данні, що відбулось у другій 
половині дня.

в урочистій обстановці 
кращим дівчатам — 
торам країни було 
паспорти на іменні 
ЮМЗ-6, виготовлені 
Південного і 
заводу із зекономленої сиро
вини. їх вручила новатор 40-х 
років Г ерой Соціалістичної
Праці Дарія Гармаш. Тракто
ристка колгоспу імені Дзер- 
жинського Слонімського ра
йону Гродненської області Ма
рія Жарко, яка виступила від 
імені призерів, дякувала партії 
за безустанне піклування про 
прогрес сільського . господар
ства, за величезну увагу до 
молодих хліборобів і тварин
ників. Вона закликала своїх 
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механіза- 

вручено 
трактори 
молоддю 

машинобудівного

ровесниць — дівчат країни 
сміливіше оволодівати механі
заторськими професіями.

У засіданнях секції брали 
участь заступники завідуючого 
сільськогосподарським відді
лом ЦК КПРС І. К. Капустин.

Почуттям синівської вдячнос
ті Комуністичній партії, Радян
ському урядові за постійну 
турботу про духовний розви
ток молоді, про прилучення її 
до скарбниці мистецтва і літе
ратури- були пройняті виступи 
учасників секції, які обговорю
вали тему «Комсомол і куль
тура. Естетичне виховання мо
лоді».

Разом з делегатами з’їзду в 
засіданні брали участь відомі 
кінематографісти, письменни
ки, композитори. Це ще біль
ше розширило коло обгово
рюваних проблем, надало дис
кусії глибини і масштабності. ■

Засідання відкрив директор 
видавництва ЦК ВЛКСМ «Мо
лодая гвардия» В. Н. Ганічев. 
Він відзначив, що завдання ко
муністичного будівництва ви
магають від комсомолу даль
шого вдосконалення ідейно- 
естетичного виховання молоді 
в нерозривному зв'язку з тру
довим і моральним вихован
ням. Важливого значення, від
значали учасники дискусії, на
буває організація дозвілля мо
лоді, раціонального викори
стання, ощадливого витрачан
ня вільного часу для підви
щення освіти і зростання со
ціальної активності, для при
множення духовного багатства 
і фізичного розвитку.

Проблеми естетичного вихо
вання, участі майстрів мис
тецтв у формуванні світогляду 
підростаючого покоління, роль 
книги, розвиток художньої са
модіяльності — такі теми були 
в центрі уваги тих, що висту
пали.

Промовці висловлювали 
вдячність робітникам, педаго
гам, письменникам, ученим, 
які беруть участь у роботі з 
молоддю, прищеплюючи їй 
здорові естетичні смаки, зба
гачуючи її духовний світ.

У роботі секції брали участь 
перший заступник завідуючого 
відділом культури ЦК КПРС 
3. П. Туманова, секретар 
ВЦРПС Л. А. Землянникова.

«Виховання молоді в дусі 
комуністичної моралі. Правове 
виховання молоді» — так на
звана одна з секцій з'їзду, яка 
працювала під головуванням 
головного редактора газети 
«Комсомольская правда» Л. К. 
Корнешова.

Перетворити принципи мо
рального кодексу будівників 
комунізму в життєві орієнтири 
мільйонів молодих громадян, 
в їх особисті переконання і 
норми поведінки — таке зав
дання поставила партія перед 
комсомолом. Ленінський ком
сомол нагромадив чималий 
досвід формування духовно 
багатої особистості, яка успад
кувала кращі риси революцій
них героїв минулого і вироб
ляє риси людини майбутнього. 
На багатьох прикладах роботи 
комсомольських організацій 
Латвії, Узбекистану, Вірменії, 
міста Волгограда, Новомосков- 
ського хімічного комбінату 
Тульської області, Казанського 
заводу органічного синтезу та 
інших промовці показали, як 
вимоги морального кодексу 
стають нормою життя радян
ського юнацтва.

Моральне виховання немис
лиме без формування у моло
ді високих громадянських 
якостей. Відданість справі ко
мунізму — високий принцип 
комуністичної моралі. Ефек
тивною формою ідейно-мо
рального загартування комсо
молу став Ленінський залік, що 
завоював, як відзначали деле
гати, широку популярність се
ред комсомольців.

Завдання дальшого поліп
шення спортивної та оборон
но-масової роботи серед ком
сомольців і молоді обговорю
валися на секції «Фізичне і 
військово-патріотичне вихован
ня молоді. Комсомол і Радян
ські Збройні Сили». В її роботі 

до- 
мо-

За 
ра-

нового 
Цей комп- 
довгочасна 

фізичного

секції 
орга-

харак-

взяли участь заступник заві
дуючого відділом адміністра
тивних органів ЦК КПРС В. І. 
Другов, Маршал Радянського 
Союзу, командуючий всесоюз
ною військово - спортивною 
грою «Зірниця», Герой Радян
ського Союзу І. X. Баграмян, 
інші визначні воєначальники, 
ветерани війни і праці, пред
ставники спортивних організа
цій.

Відкриваючи засідання, сек
ретар ЦК ВЛКСМ С. Г. Арутю- 
нян відзначив, що комсомоль
ські організації в останні роки 
беруть значно активнішу участь 
в оборонно-масовій і спортив
ній роботі. Вона збагатилася 
новим змістом і набрала шир
шого розмаху.

Особливим піклуванням ком
сомольських та інших громад
ських організацій оточені 
призовники і призовна 
лодь — завтрашні воїни, 
останні чотири роки в три 
зи зросла кількість призовни
ків, які мають вищу і середню 
освіту. 79 процентів з них — 
комсомольці, практично ко
жен — значківець ГПО або 
спортсмен-розрядник.

Школою підготовки молоді 
до служби в армії і на флоті 
стали тисячі військово-патріо
тичних об’єднань і шкіл, спор
тивно-технічних клубів, гуртків 
і секцій, піонерська воєнізова
на гра «Зірниця» і комсомоль
ська — «Орлятко».

Делегати говорили про під
готовку значківців 
комплексу ГПО. 
лекс — основна 
програма в галузі 
виховання молоді.

Добре і відмінне навчання— 
головний патріотичний обов я- 
зок школярів. Про те, як вихо
вувати його у дітей, як при
щеплювати повагу до праці, 
прагнення стати в ряди робіт
ничого класу і колгоспного се
лянства, йшлося на 
«Комсомол, піонерська 
нізація і школа».

Минуле чотириріччя 
теризується дальшим зростан
ням ролі комсомолу як бойово
го резерву і вірного помічни
ка партії в комуністичному 
вихованні молодого покоління, 
говорила секретар ЦК ВЛКСМ 
3. Г. Новожилова. Після XVI 
з'їзду ВЛКСМ комсомольська і 
піонерська організації почали 
ще активніше допомагати пар
тії, педагогічним колективам 
шкіл у боротьбі за глибокі і 
міцні знання учнів.

Делегати обговорили основ
ні проблеми виховання під
ростаючого покоління у світлі 
історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС.

«Комсомол і підготовка мо
лодих радянських спеціаліс
тів» — так називалася секція, 
засідання якої проходили а 
Будинку культури МДУ на Ле
нінських горах. її роботою ке
рував секретар ЦК ВЛКСМ 
В. А. Житенев.

Промовці обговорили про
блеми, зв’язані з участю ком
сомолу в підготовці молодих 
спеціалістів, поділилися досві
дом роботи комсомольських 
організацій у цій галузі. Вони 

. відзначили, що підготовка кад
рів спеціалістів для народного 
господарства — одне з голов
них завдань комсомолу. Вико
нуючи це завдання, комсомол 
повинен координувати свою 
діяльність з державними та ін
шими громадськими організа
ціями.

Робота секції «Комсомол і 
професійно-технічна освіта мо
лоді» проводилася під голову
ванням члена Бюро ЦК ВЛКСМ, 
першого секретаря ЦК ЛКСМ 
України А. М. Гіренка в Жовт
невому залі Будинку спілок.

Про актуальні проблеми роз
витку системи профтехосвіти і 
участь комсомолу в їх розв я- 
занні розповів делегатам пер
ший заступник голови Дер
жавного комітету Ради Мі
ністрів СРСР по професійно- 
технічній освіті В. А. Саюшев. 
Ми переконані, сказаз він, що 
заклик Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва до 
комсомолу — за старою чудо

вою традицією взяти шефство^ 
над професійно-технічними Ч 
училищами, — підхоплять усі 
комсомольські організації. Він 
стане початком нового небува
лого творчого співробітництва 
органів і педагогічних колек
тивів профтехосвіти з Ленін
ським комсомолом.

Заходи, вжиті партією і уря
дом для поліпшення підготов
ки кваліфікованих робітничих 
кадрів, зробили систему про
фесійно-технічної освіти основ
ною школою формузання і 
комуністичного виховання гід
ного поповнення робітничого 
класу. Державна система 
профтехосвіти є важливою 
ланкою в завершенні переходу 
до загальної середньої осзіти.

У роботі секції взяв участь 
- голова Державного комітету 

Ради Міністрів СРСР по про
фесійно-технічній освіті О. О. 
Булгаков.

Засідання секції «Міжнарод-> 
на діяльність ВЛКСМ. Інтерна
ціональне виховання радян
ської молоді» відкрив секре
тар ЦК ВЛКСМ Б. К. Пуго.

Голова Комітету молодіжних 
організацій СРСР Г. І. Янаєв, 
делегати, гості говорили про 

■те, що XVII з’їзд Ленінського 
комсомолу — велика подія не 
тільки в житті радянських юна
ків і дівчат, але й усієї про
гресивної молоді світу. Він є 
представницьким форумом 
міжнародного молодіжного 
комуністичного руху.

Комсомол, як і весь радян
ський народ, віддаючи всі си
ли комуністичному будівни
цтву в нашій країні, вважає 
своєю кровною справою зміц-і 
нення інтернаціонального бра
терства молоді.

Про те, як піднести після 
XVII з їзду рівень роботи кож
ної первинної комсомольської 
організації, яка по праву вва
жається основою комсомолу, 
йшла мова на секції «Зміцнен- 
ня комсомольських організа
цій. Підготовка і виховання 
кадрів і активу». Відкриваючи 
засідання, секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов підкреслив, що 
завдання, які стоять' перед 
комсомолом, вимагають поси
лення всієї внутрісгіігітібвої ро
боти, вдосконалення форм і 
методіз комсомольської роби
ти, розвитку ініціативи’ іі ■свідо
мої дисципліни юнаків і дів
чат. Громадсько-політична і 
трудова активність молоді — 
запорука успішного розв язан- 
ня завдань, виконання яких 
партія доручає комсомолові. 
Розповідаючи про досвід ро
боти своїх організацій, про
мовці вносили пропозиції, як 
зробити кожну групу вмілим, 
вимогливим і дбайливим орга
нізатором, вихователем моло
ді, бойовим колективом, об єд
наним спільними 
міцною, свідомою 
ною.

По обговорених 
секції прийняли рекомендації.

На засіданнях секцій висту
пили керівники зарубіжних 
молодіжних делегацій — гості 
з їзду. Вони відзначали, що в 
Радянському Союзі молоді 
створено чудові умови для на
вчання і роботи, відпочинку і 
занять спортом, говорили про 
велику роль комсомолу в жит
ті Радянської країни — держа
ви, де молодим довіряють 
найвідповідальніші ділянки ро
боти. Зарубіжні гості високо 
оцінили роль ВЛКСМ у міжна
родному молодіжному русі, в 
боротьбі за мир і міжнародне 
співробітництво.

Після роботи секцій делега
ти і гості XVII з'їзду ВЛКСМ 
зустрілися з ветеранами пар
тії і комсомолу, Героями Ве
ликої Вітчизняної війни, пере
довиками промисловості і сіль
ського господарства, провідни
ми радянськими вченими, дія
чами літератури і мистецтва 
спортсменами.

26 квітня з’їзд продожував 
роботу.
(Продовження на 3-й стор.).

зусиллями, 
дисциплі-

проблемах
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Партії Леніна, любимій Бать

ківщині рапортує комсомол. 
Зацікавлено, пристрасно, натх
ненно говорять його повноваж
ні посланці — делегати XVII 
з їзду ВЛКСМ про звершення 
на фронтах п ятирічки, про пла
ни і думи молоді. Всі грані на
шого життя, всі його сторони 
відображені у комсомольських 
звітах, у прагненнях молодості.

Окрилені високою оцінкою, 
яку дано радянській молоді у 
привітанні Центрального Комі
тету КПРС з'їздові комсомолу 
у промові товариша Л. І. Бреж
нєва на з'їзді, юнаки і дів
чата сповнені рішимості при
множити свій склад у вико
нання історичних рішень XXIV 
з їзду КПРС, по-ударному роз
в'язувати нові завдання. Про 
це одностайно заявляли про
мовці з трибуни Палацу з'їз
дів, де 26 квітня тривали го
ловні КОМСОМОЛЬСЬКІ збори 
країни. По-діловому, з ураху
ванням високих вимог часу, де
легати обговорювали звітні до
повіді ЦК ВЛКСМ і Ревізійної 
комісії комсомолу.

Присутні тепло зустріли то
варишів А. П. Кириленка, Ф. Д. 
Кулакова, П. Н. Демічева, В. І. 
Дслгих, К. Ф. Катушева, голову 
Центральної Ревізійної комісії 
КПРС Г. ф. Сизова.

На ранковому засіданні пер
шим виступив секретар ЦК 
ВЛКСМ В. А. Житеиєв. Він по
відомив про результати робо
ти секцій.

Комсомол має в своєму роз
порядженні великий арсенал 
засобів комуністичного вихо
вання молоді. Як краще й 
ефективніше використати ці 
засоби? Про це йшла напере
додні розмова на засіданнях 
дванадцяти секцій. На них ви
ступили 389 делегатів, які пред
ставляють комсомольські ор
ганізації всіх республік.

Представники зарубіжних 
молодіжних організацій, які 
виступили на секціях, повідо
мив В. А. Житенєв, високо оці
нили міжнародну діяльність 
ВЛКСМ, спрямовану на розши
рення і зміцнення співробітни
цтва, за зміцнення миру і без
пеки.

На трибуні перший секретар 
Тюменського обкому ВЛКСМ 
В. П. Горчаков,

Вибійник шахти «Булавин- 
ська» комбінату «Орджонікід- 
зевугілля» А. І. Осика виконав 
свою особисту п'ятирічку 12 
червня минулого року. Тепер 
на його робочому календарі— 
червень 1977 року. Всю п’яти
річку зобов язуюсь закінчити 
двома п’ятирічними планами, 
заявив з трибуни з’їзду моло
дий шахтар з Донбасу.

Про вклад молодих уральців 
у підвищення ефективності су
спільного виробництва, про ви
ховання у молоді комуністич
ного ставлення до праці го
ворив перший секретар Сверд- 
ловського обкому ВЛКСМ В. В. 
Андріанов.

У традиціях нашої партії, на
шого народу, підкреслив голо
ва колгоспу імені Кірова Ниж- 
ньоломовського району, Пен
зенської області, А. Я. Гришин, 
довіряти комсомолові великі 
справи, сміливо висувати моло
дих спеціалістів на командні 
посади.

Промовець спинився на пи
таннях виховання кадрів. Для 
того, щоб впроваджувати нау
кові методи господарювання, 
потрібні грамотні і висококва
ліфіковані спеціалісти.

Тільки за два роки за ком
сомольськими путівками в ін
ститути і технікуми направлено 
8 колгоспних стипендіатів, 25 
юнаків і дівчат вступили в сіль
ські профтехучилища. Одним 
з головних завдань молоді се
ла, на думку молодого керів
ника господарства, є турбота 
про землю, про підвищення II 
родючості.

— Чотири роки тому,' напе
редодні 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, у При
дністровській заплаві було за
кладено велетенський міжкол
госпний пальметний сад пло
щею 6 тисяч гектарів. Його 
проектна потужність — 200 ти-
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сяч тонн фруктів на рік. Цьо
му небувалому садові судило
ся стати рукотворним пам’ят- 
ником молдавського народу 
сторічному ювілеєві великого
вождя, сказав перший секре
тар ЦК комсомолу Молдавії 
В. К. Вишку. Трудівники Мол
давії присвоїли йому ім я Іл
ліча. Ця Всесоюзна ударна 
комсомольська будова — сад 
символізує і величезні соціаль- 
но-економічні 
які відбулися 
ської влади

перетворення, 
за роки Радян- 
в Молдавській 

PCP, що відзначає восени цьо
го року свій золотий ювілей.

Промовець відзначив, що 
комсомольські організації рес
публіки беруть активну участь 
у переведенні сільського гос-
подарства на індустріальну ос
нову. Розгорнувши шефство 
над будівництвом найважливі
ших сільськогосподарських 
об сктів, комітети комсомолу 
оголосили найбільші з них 
ударними, комсомольськими.

Революційні і трудові тради
ції сормовського пролетаріату, 
бригад — комун будівників аз- 
товелетня на Волзі, трудовий 
подвиг коваля Олександра Бу- 
сигіна, сказав перший секретар 
Горьковського обкому ВЛКСМ 
Л. Н. Февральсв, були тим бла
годатним грунтом, на якому 
виник рух ударників. Естафету 
трудового героїзму підхопило 
нове покоління горьковчан.

Промовець іовориз про ді
яльність комсомольсько-моло
діжних колективів, які стають 
могутнім засобом виховання у 
молоді комуністичного став
лення до праці. Комсомольці 
Горьковської області прагнуть 
кожний комсомольсько-моло
діжний колектив зробити ко
лективом комуністичної праці.

Л. Н. Февральов повідомив, 
що напередодні нинішнього 
з їзду сормовські комсомольці 
збудували судно; якому дано 
ім’я XVII з’їзду ВЛКСМ, а два 
дні тому молоді робітники аа- 
тозаводу випустили в рахунок 
зустрічного плану 100 надпла
нових вантажних автомобілів. 
Прохання горьковчан — на
правити ці машини на всесоюз
ні ударні комсомольські бу
дови. У рік 50-річчя присвоєн
ня комсомолові імені Леніна 
ми з почуттям особливої гор
дості відзначаємо, що протя
гом усієї історії ВЛКСМ пліч-о- 
пліч з робітниками і селянами, 
в братерській непорушній і 
кровній єдності з ними боро
лися за соціалізм і комунізм 
радянські студенти.

Тепер кожний п’ятий студент 
МДУ—відмінник, кожний дру
гий бере активну участь у нау
кових дослідженнях. Комуніс
тична переконаність студент
ства проявляється в наполег
ливому навчанні, в творчому 
поглибленому оволодінні марк
систсько-ленінською теорією, 
різноманітній громадсько-полі
тичній практиці, вона яскраво 
проявляється і в трудових ді
лах. Уже сьогодні численний 
студентський загін готується 
виїхати на будову століття — 
Байкало-Амурську магістраль.

Промовець повідомила, що 
комсомольські організації мос
ковських вузів дають зобов я- 
зання XVII з’їздові ВЛКСМ на
правити нині на Всесоюзну 
ударну будову — в нечорно
земну зону РРФСР І5 тисяч 
кращих комсомольців, бійців 
студентських будівельних заго
нів.

80 процентів усієї працюю
чої молоді беруть участь у 
крайовому поході — змаганні 
«Від кожного — найвищу про
дуктивність праці і відмінну 
якість продукції», розповів 
перший секретар Краснояр
ського крайкому ВЛКСМ В. А. 
Кузьмін. Система науково-тех
нічної творчості молоді об єд- 
нує 1800 творчих бригад.

Досягнуті комсомольцями 
краю успіхи, підкреслив про
мовець, стали можливі завдяки 
цілеспрямованій діяльності
партійної організації по вико
нанню постанови ЦК КПРС

І З’ЇЗДІ в
«Про роботу Красноярської 
крайової партійної організації 
по керівництву комсомолом».

Перший секретар правління 
Спілки радянських письменни
ків Г. М. Марков підкреслив, 
що героїчна боротьба всіх по
колінь Ленінського комсомолу 
за зміцнення радянського ла
ду, за зміцнення соціалістич
ної держави і непохитність за
воювань Великого Жовтня була 
і лишається могутнім джере
лом творчого натхнення пись- 
меників. У кращих творах на
шої багатонаціональної літера
тури відображено безприклад
ний за своєю величчю літопис 
славного шляху, пройденого 
Ленінським комсомолом.

Дев ята п’ятирічка — новий 
етап будівництва комунізму. 
Сьогодні письменники продов
жують зміцнювати свої зв’язки 
з народом, дедалі глибше пі
знають кипучу радянську дійс
ність, нашого славного сучас
ника. Багато письменників чер
пають теми для своїх творів у 
героїчних ділах комсомолу і 
радянської молоді. їх надихає 
висока оцінса, яку дав літера
турі в промові на відкритті 
з їзду Генеральний секретар - 
ЦК КПРС Л. І, Брежнєв. Слово 
партії дедає діячам літератури 
і мистецтва нових сил у бо
ротьбі за виховання молоді з 
дусі комунізму.

Велику увагу Г. М. Марков 
приділив співробітництву пись
менників і комсомолу.

Виховання молоді в дусі со
ціалістичного інтернаціоналіз
му і радянського патріотизму 
ми вважаємо одним з головних 
напрямів діяльності республі
канської комсомольської орга
нізації, сказав перший секре
тар ЦК ЛКСМ Азербайджану 
В. А. Гусейноо. Справжню 
школу інтернаціонального ви
ховання та ідейного загарту
вання молодь проходить в ба
гатонаціональних виробничих, 
колективах. Юнаки і дівчата 
70 національностей споруджу
вали Комсомольськ на Каспії— 
місто Сумгаїт, молоді люди 
більш як 40 національностей— 
нафтові камені.

Бурхливими оплесками зу
стріли делегати З.ЇЗДУ повідом
лення про ге, що сьогодні Го
лова Президії Верховної Ради 
СРСР М. В. Підгорний вручив 
високі нагороди Батьківщини 
Героям Соціалістичної Праці, 
наставникам молоді С. С. Віт- 
ченку, О. П. Вохмяніній, П. М. 
Печонкіну, О. Л. Шатиліну.

На трибуні — перший секре
тар Московського обкому 
ВЛКСМ В. В. Сухорадо. Нові 
можливості виявити себе у ве
ликій роботі по виконанню рі
шень XXIV з'їзду КПРС, ши
рокий простір для творчості, 
ініціативи відкрила перед мо
лоддю аграрна політика пар
тії, сказав він.

Палко схваливши постанову 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по дальшо
му розвитку сільського госпо
дарства нечорноземної зони 
РРФСР», комсомол москов
ської області визначив кон
кретні точки прикладення своїх 
сил. Орієнтир ясний і точний— 
активна всебічна участь у 
здійсненні грандіозного зав
дання — перетворити Підмос- 
ков я в область інтенсивного, 
зисокорозвинутого сільсько
господарського виробництва.

Про чудові діла комсомоль
ців, юнаків і дівчат Вірменії 
говорив перший секретар ЦК 
комсомолу республіки Р. А. 
Арзуманян.

Сердечний бойовий привіт 
з їздові, усім КОМСОМОЛЬЦЯМ 

передав від імені багатоміль
йонного загону членів Всесо
юзного Червонопрапорного 
Добровільного Товариства 
Сприяння Армії, Авіації і Фло
ту голова ЦК ДТСААФ СРСР, 
тричі Герой Радянського Сою
зу Маршал авіації О. І. По- 
кришкін.

Під склепінням Палацу з'їз
дів звучить мелодія пісні «Ми-

ЛКСМ
нуть роки». У зал заходять уч
ні профтехосвіти. На чолі кож
ної колони — Герої Радянсько
го Союзу і Герої Соціалістич
ної Праці, наставники молоді, 
знаїні люди країни — вихован
ці системи профтехосвіти.

У колонах посланців моло
дої зміни робітничого класу— 
квіти, прапори, стяги. Звучать 
фанфари. Дзвінкоголоса юність 
рапортує:

Мьі жар сердец 
по Ленину сверяем, 

Мьі в жизнь йдем,
и Ленин — впереди! 

Мьі партию сегодчя
заверяем, 

Что нет для нас счастливее 
пути! 

Урочисто лунає клятва: 
— У цей радісний і незабут

ній день запевняємо радян
ський народ, нашу рідну пар
тію, ленінський Центральний 
Комітет, Леоніда Ілліча ..Бреж
нєва, що юнаки і дівчата — уч
ні профтехучилищ країни — 
будуть копітко і вдумливо ово
лодівати секретами' професій
ної майстерності, переймати 
досвід у наших старших това
ришів — передовиків вироб
ництва, новаторів, ударників 
комуністичної праці, наших чу
дових наставників.

Учасники, вітаючи, вручають 
президії з'їзду рапорт учнів 
профтехосвіти, квіти.

XVII з’їзд ВЛКСМ, заявив пер
ший секретар ЦК комсомолу 
Литви В. С. Балтрунас, вінчає 
ще один етап напруженої і 
натхненної праці радянської 
молоді на благо Батьківщини. 
Висока партійна оцінка комсо
мольського вкладу в п ятиріч- 
ку, віра в невичерпні творчі 
сили і можливості молоді на
дихають на нові звершення. 
Сьогодні в нашій республіці 
під девізом «П’ятирічку — до
строково» працюють понад З 
тисячі молодих виробничників. 

Призначенню молодіжної 
преси, справам і завданням 
комсомольських . журналістів 
присвятив виступ головний ре
дактор газети «Комсомольская 
правда» Л. К. Корнешов.

Ростовська область сьогодні
— немов величезний майдан
чик, де молоді будують, дер
зають, перевіряють себе на 
міцність. Перший секретар Ро
стовського обкому ВЛКСМ 
1.1. Афанасьсв назвав особли
вою турботою півмільйонного 
загону комсомольців Дону — 
шефство над ударними будова
ми. В області 81 важливий на
родногосподарський об'єкт ого
лошено комсомольським удар
ним.

Високий дух партійної ви
могливості, ЯКОГО МИ вчимось ’ 
у комуністів, велика школа 
ідейного загартування при
ваблюють у комсомол нові 
тисячі юнаків і дівчат, відзна
чив перший секретар ЦК 
ЛКСМ Туркменистану А. Дур- 
диєв. Це підтверджується, 
зокрема, неухильним зростан
ням рядів комсомольської ор
ганізації республіки, яка після 
XVI з’їзду ВЛКСМ зросла май
же на 100 тисяч активних бій
ців. Значно поліпе.ився якіс
ний склад організацій.

Присутні палко зустріли ви
ступ Героя Соціалістичної Праці 
бригадира слюсарів-складаль- 
ників Ленінградського електро
машинобудівного об'єднання 
«Злекгросила» С. С. Вітченна.

Мірилом людських якостей у 
нашій країні є праця, і тому 
конкретними ділами — навчан
ням, роботою, напруженим 
ритмом кожного дня комсомол 
Киргизстану доводить і вірність 
комунізмові, підкреслив пер
ший секретар ЦК комсомолу 
Киргизії А. А. Рисмендісв. Віра 
в суспільну значимість своєї 
праці, почуття окриленості від 
величі справ звершених і май
бутніх народжують нові при
клади творчості, сміливого по
шуку.

Кожній комсомольській орга
нізації — свій ударний об'єкті

— під таким девізом працюють 
на будовах п’ятирічки юнаки і 

дівчата Естонії. На сотнях під- 
присмсів вони показують зраз
ки ударної самовідданої праці, 
повідомив перший секретар ЦК 
ЛКСМ Естонії І. X. Гооме.

Перший секретар Набереж- 
но-'-Іовьинського /ліськкому 
ВЛКСМ Татарської АРСР Ф. Р. 
Газізулпін розповів про славні 
діла будівників Камського авто
мобільного заводу — дітища 
комсомолу. Серед будівників 
міста і автомобільного велетня 
на Камі працює понад 18 тисяч 
добровольців, які приїхали по 
комсомольських путівках. Місто 
і завод будуються р/ками мо
лоді.

Про плани молодих трудів
ників ферм Башкирі! доповів 
з їздові майстер тваринництва 
першого класу з радгоспу «Та- 
наликський» Герой Соціаліс
тичної Праці K. С. Сулейманов, 

На цьому обговорення звіт
них доповідей Центрального 
Комітету і Центральної ревізій
ної комісії ВЛКСМ закінчило
ся. S

Із заключним словом висту
пив перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. їяжельникоа. Уся 
країна, сказав він, знову від
чула величезне піклування ле
нінської партії про радянську 
молодь, відчула батьківську 
вимогливість і добру увагу до 
справ комсомолу. Свідчення 
цього — привітання Централь
ного Комітету партії XVII заїз
дові, яскрава, глибока про
грамна промова Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, участь у роботі 
з 'їзду членів і кандидатів у 
члени Політбюро, секретарів 
ЦК КПРС.

Є. М. Тяжельников відзначив, 
що обговорення звітних допо
відей було діловим і принци
повим. Делегати виявили вели
чезну заінтересованість у даль
шому поліпшенні всієї роботи 
комсомолу по комуністичному 
вихованню молоді, в посилен
ні його впливу на найширші 
верстви молоді, підвищенні 
ролі комсомолу як помічника 
і бойового резерву Комуніс
тичної партії. З'їзд продемон
стрував непохитну вірність 
комсомолу, всієї радянської 
молоді справі Комуністичної 
партії, готовність завжди і а 
усьому йти за партією, вчити
ся, працювати і, боротися по 
Леніну.

З їзд одноголосно прийняв 
постанову, в якій схвалив діяль
ність Центрального Комітету 
ВЛКСМ по вихованню молодо
го покоління в дусі ленінських 
заповітів, мобілізації комсо
мольців і молоді на виконання 
рішень XXIV з’їзду КПРС.

Одноголосно була прийнята 
резолюція XVII з'їзду ВЛКСМ 
на звітну доповідь Центрально
го Комітету ВЛКСМ.

Ленінський комсомол, уся 
радянська молодь, підкрес
люється в цьому документі, з 
величезним піднесенням і 
вдячністю сприйняли привітан
ня Центрального Комітету Ко
муністичної гартії Радянського 
Союзу XVII з'їздові Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді, промову Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва на 
XVII з їзді ВЛКСМ, в якій дано 
всебічний аналіз діяльності 
комсомолу, визначено його 
першорядні і перспективні зав
дання.

Від імені 34 мільйонів ком
сомольців з їзд висловив гли
боку подяку ленінському 
Центральному Комітету КПРС 
за постійне піклування про мо
лодь, комсомол і запевнив, ще 
ВЛКСМ і далі завжди в усьо
му буде йти за КПРС, святе 
берегти і примножувати рево
люційні, бойові і трудові тра
диції оадянського народу.

Було прийнято постанову пре 
честкові зміни в Статуті ВЛКСМ

З’їзд затвердив звіт Цент
ральної ревізійної КОМІС’ 
ВЛКСМ.

Потім з'їзд приступив дг 
розгляду наступного пункту по- 
оядку денного — виборів цент- 
сальних органів комсомолу.

(1 АРС).
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НА ТРУДОВОМУ КАЛЕНДА
РІ БРИГАДИ Р13ЧІІКІВ З 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА» ВЕРЕСЕНЬ 
1974 РОКУ. ПІД ЧАС РОБОТИ 
XVII З’ЇЗДУ ВЛКСМ БРИГА
ДА, ОЧОЛЮВАНА МИКОЛОЮ 
СКЛІФУСОМ ПОКАЗАЛА 
ЗРАЗКИ УДАРНОЇ ПРАЦІ,

НА ФОТО ЗЛІВА НАПРАВО: 
Л. САВЧЕНКО, В. ГЕРГАЯ, 
І. ВОЛОНТНР, М. СКЛІФУС, 
В. ПАРАЩЕНКО, Л. АРТЕ
МЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРЯ
ВІД З’ЇЗДУ ДО З'ЇЗДУ

Першобудівники лиш 
■уявляли майбутнє просто
рих світлих корпусів за
водів, які вони зводили 
поруч з Кременчуцькою 
ГЕС. А нині за адресами 
замовників виробничого 
об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» можна 
вивчати карту новобудов 
енергетики країни. Разом 
з розширенням підпри
ємств об’єднання росла і 
наша комсомольська ор
ганізація. Після XVI з їзду 
ВЛКСМ за кількісним 
складом вона одержала 
права райкому: відтоді на 
облік стали ще близько 
двохсот спілчан.

Сьогодні, під час робо
ти XVII з'їзду Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді ми прово
димо огляд усіх тих справ, 
які зміцнили нашу комсо
мольську організацію за 
час між з’їздами. Мова 
піде про найголовніші. 
Перш за все — про робо
ту внутріспілкову; створе
но сім первинних комсо
мольських організацій. 
Зараз в об'єднанні пра
цює вісім комсомольсько- 
молодіжних колективів і 
більшість з них сформо
вані протягом чотирьох 
років.

Комітети комсомолу З 
самого початку чітко ви-

значили напрямок в робо
ті з молодими виробнич
никами — це організація 
дієвого соціалістичного 
змагання за дострокове 
виконання планів п’яти
річки, виховання у кож
ного юнака і дівчини по
чуття господаря свого за
воду чи цеху, принципів 
комуністичного ставлення 
до праці. Члени комітету 
йшли на робочі місця, 
знайомилися з умовами 
праці молоді, вивчали їх 
запити. Аналіз показав, 
що в колективах формую
ться найкращі якості юна
ків і дівчат — робітників. 
Почуття колективізму, від
повідальності перед това
ришами — все це сприя
ло головному: в жодній 
з комсомольсько-моло
діжних бригад немає від
стаючих. А бригада вер
статників головного заво
ду, очолювана молодим 
комуністом Віктором Мак
симовим, вже довгий час 
утримує перше місце в 
соціалістичному змаганні 
всього об’єднання.

При створенні ком
сомольсько - молодіжних 
бригад брали до уваги 
важливість в загальному 
виробництві ділянки ро
боти, яку довіряли їм. На 
заводі будівельних кон
струкцій працюють вже

три такі колективи, 'на за
воді вапняно-кремнезем
них конструкцій — ком
сомольсько - молодіжна 
зміна, в кар’єроупрввлін- 
ні — теж бригада. Всі три 
підприємства —- важливі 
складові нашого об’єд
нання. З допомогою ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, використовую
чи їх авторитет та ініціа
тивність, комітети активі
зують молодь на соціа
лістичне змагання на най
важливіших ділянках ви
робництва.

Значення цього факту 
ми оцінюємо належно. В 
1972 році продукція го
ловного заводу вперше 
пішла на Всесоюзну удар
ну комсомольську будо
ву — КамАЗ. Зараз опор
ні колони, балки, плити 
транспортуються на Став
ропольську, Лукомльську 
ДРЕС, Київську ТЕЦ-5, 
Костромську ТЕЦ, Кур
ську і Чорнобильську 
атомні електростанції та 
на багато інших новобу
дов країни. Велика відпо
відальність в цьому плані 
лягає на молодих вироб
ничників — не затримати 
жодного замовлення, не 
одержати жодної рекла
мації. Комсомольсько-мо
лодіжні колективи тут ста-

ють надійною опорою і 
помічниками для коміте
тів комсомолу.

На підприємства об’єд
нання щороку приходило 
близько 150 випускників 
середніх шкіл. Новачками 
відчували себе юнаки і 
дівчата ще довго, звіс
но — нема професії. Не 
раз на комсомольських 
зборах, конференціях і 
нарадах ми піднімали пи
тання про необхідність 
для об’єднання професій
но-технічного училища. 
Сьогодні — це вже в ми
нулому. Незабаром пер
ший випуск нашого учи
лища. Надії на нього ве
ликі: підготовка молодих 
кадрів робітників стане 
віднині плановою, змен
шиться в цехах юнаків і 
дівчат, що приходять піс
ля школи без професій, а 
як і будуть такі, то їм те
пер і уваги буде більше.

Оглядаючись на минулі 
міжз’їздівські роки, при
ходимо до такого виснов
ку: виросла наша комсо
мольська організація не 
лише за кількістю членів 
Спілки, — зріс її автори
тет в робітничому колек
тиві об'єднання. А цемен
тує наші лави висока від
повідальність за долю 
кожної будови, куди йде 
наша продукція.

Г. БІЛОМАЗ, 
секретар комітету ком
сомолу Світловодсько- 
го виробничого об’єд
нання «Дніпроенерго- 
будіндустрія».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Раї:- 
нова гімпастияа. (М). 9.20 — 
Повнілі. :(М). 8.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Будильник». (М). 10.00 
»- «Служу Радянському Со
юзу». (М). 11.00 — «Музич-
ввй кіоск». (М). 11.30 — Ко
льорове телебачення. Для 
школярів. «Незламна і леген
дарна». 11 тур. (М). 12.30 — 
«Сільська година». (М). 13.30 
■— Художній фільм «Сорок 
перший». (М). 15.06 — «Сьо
годні Всесвітній день спорід
нених міст». (М). 15.15 — Для 
дітей. Концерт учнів дитячої 
музшколи при Кіровоград
ському хоровому товаристві. 
(Кіровоград). 16.00 — Кольо
рове телебачення. Інтербачен
ня, «Розповіді про російських

художників», (М). 17.00 -•
«Міжнародна панорама». (М).
17.30 — Кольорове телебачен
ня. «Веселий танок». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М).
18.45 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожей». 
(М). 19.45 — Авторський ве
чір поета А. Софронова. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження автор
ського вечора. (М). 22.30 •“
Чемпіонат СРСР з важкої 
атлетик». (Тбілісі). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.40 - 
Наша афіша. (К). 9.45 — Пер
шість СРСР з футболу. «Шах
тар» — «Зоря». 2-й тайм. 
(Ворошиловград). 10.45 — Те
лежурнал «Суспільство». (К).
11.45 — «Трибуна письменни
ка». (К). 12.10 — «Сьогодні •» 
Всесвітній день споріднених 
міст». «Екран молодих». 
(Одеса). 13.30 — «Фотографія 
з «Дошки пошани». (Кінова
рне про кращого екскаватор
ника Івана Резніченка). (Кі
ровоград па Республіканське 
телебачення). 13.45 — «Поезія 
шахтарського краю». (Воро
шиловград). 14.05 — Тележур
нал «Старт». (Донецьк). 14.50 
— «Донецькі самоцвіти*. (До
нецьк), 10.20 — Художній
фільм «Пароль не потрібен».

(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Вечір-зустріч 
з залізничниками Південної 
магістралі. (Харків). 20.50 — 
«Па добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Кавказька племінни
ця». Вистава. (Запоріжжя).
23.30 — Вечірні новини. (К).

пя. Спортивна програма. (М).
23.30 - Новини. (М).

вівторок

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів, (М). 10.00 —
«Очевидне—неймовірне». (М). 
11.00 — Кольорове телебачен
ня. «Стара фортеця». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. 0 серія. (М). 16.40 
■— Тележурнал «Партійне жит
тя». (К). 17.10 — «Резерви ви
робництву — в дії». (Кірово
град). 17.40 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 Телсвівійнпй до
кументальний фільм. «Доле 
моя —• КамАЗ». (М). 19.25 — 
Кольорове телебачення. Теле
візійний фільм-спектакль «ша
лений день, або одруження 
Фігаро». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. Продов
ження фільму-спектаклю. (М). 
22.45 — Кольорове телебачен-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кінопо- 
дорожей. (М). 10.50 — кольоро
ве телебачення. «Стара фор
теця». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 7 се
рій. (М). 18.20 — «Рапортуємо 
святові». (Дніпропетровськ). 
10.50 — Для школярів. «Дзве
ни, піонерська пісне». (Львів). 
17.20 — «Кают-кампаиія «Гло
бус». (Одеса). 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15 
“ «Бачу зелений». (Кінона- 
рис про депутата Верховної 
Ради СРСР, 6—7—8 скликань, 
кавалера ордена Леніна, ма
шиніста першого класу В. М. 
Малеева. (Кіровоград). 18.30
— «Країна передтравиепа». 
(М). 19.45 — Художній фільм 
«Весна». (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Артло- 
то». Естрадна програма. (М). 
22.40 — Концерт популярної 
симфонічної музики. (М). 23.20
— Кольорове телебачення. 
«Тираж «Спортлото*. (М). 
23.30 — Новини. (М).
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• В. І. ЛЕНІН 1 РАДЯНСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Складовою частиною ленінського вчення про со
ціалістичну революцію, будівництво і розвиток со
ціалізму є вчення про захист його завоювань від за
махів імперіалізму. В. І. Ленін вказував, що робітни
чий клас повинен довести на ділі здатність створити 
свою, найвищого типу військову організацію. Він за
значав, що перемога соціалізму спочатку в одній або 
кількох країнах неминуче викличе «прагнення бур
жуазії інших країн до розгрому переможного проле
таріату соціалістичної держави». Це неспростовно 
довела вся наступна історія. Нині співвідношення 
сил у світі набуло великих змін на користь соціаліз
му, що є вирішальним фактором міжнародного жит
тя, утверджує мир і безпеку народів, їх свободу і 
незалежність. Це викликає лютий опір світової реак
ції, що прагне загальмувати перехід людства до со
ціалізму, шкодить розрядці міжнародної напруже
ності, посилює гонку озброєнь і підготовку до світо
вої війни, про що красномовно свідчить зростання 
військових бюджетів країн НАТО. Вістря військових 
приготувань спрямоване проти СРСР і братерських 
соціалістичних країн.

В. І. Ленін довів непереможність справи соціаліз
му і неминучість краху спроб імперіалізму зупинити 
його поступ за допомогою військової сили. Він за
кликав трудящих підвищувати пильність, нещадно 
викривати імперіалістичну політику і постійно зміц
нювати обороноздатність країн соціалізму. її .за
хист В. І. Ленін розглядав як вищий інтернаціональ
ний обов’язок трудящих, керованих Комуністичною 
партією. Побудова і вдосконалення розвинутого со
ціалістичного суспільства помножують економічну і 
військову міць Союзу PCP, посилюють боєздатність 
Радянських Збройних Сил.

Біля колиски Радянських Збройних Сил стояв В. І. 
Ленін. Він очолив їх створення, визначив мету і зав
дання, неперевершену перевагу і невичерпне джере
ло бойової могутності. З його ім’ям невід’ємно по
в’язані славетна історія нашої армії, немеркнучі пе
ремоги і сучасне піднесення її боєздатності. Життя 
неспростовно довело глибину ленінського вчення — 
теоретичної зброї Комуністичної партії у дальшому 
піднесенні обороноздатності Країни Рад, бойової мі
ці армії і флоту.

В. І. Ленін вчить, що на війні перемагає той, хто 
має переваги економічні, науково-технічні, соціально- 
політичні, моральні і військові. Особливо наголошу
вав він на вирішальній ролі економічної організації. 
Найкраща армія, найвідданіші справі революції лю
ди будуть негайно винищені противником, вказував 
В. І. Ленін, якщо вони не будуть в достатній мірі 
озброєні, забезпечені продовольством, навчені.

Науково-технічна революція викликала великі змі
ни у Радянських Збройних Сил Вона змінила види і 
роди військ, співвідношення між ними. Вирішальним 
видом Збройних Сил є зараз ракетні війська страте
гічного призначення. Значно зросли бойові можливос
ті інших родів військ. Збільшилась їх мобільність, 
ударна сила, вогнева міць.

Але головне — висока політична свідомість воїнів, 
їх відданість великій справі В. І. Леніна, глибока пе
реконаність у неминучості перемоги комунізму. В. І. 
Ленін вчить, що «в будь-якій війні перемога кінець 
кінцем обумовлюється станом духу тих мас, які на 
полі бою проливають свою кров».

Невід’ємною рисою радянських воїнів е висока 
Ідейно-політична зрілість, глибоке розуміння внут
рішньої і зовнішньої політики КПРС, історичного 
покликання наших Збройних Сил, нездоланне праг
нення зробити гідний внесок у дальше підвищеная 
їх боєздатності. Важливим засобом підвищення бо
йової і політичної підготовки особового складу е 
розгортання соціалістичного змагання воїнів, головні 
принципи якого розробив В. І. Ленін. Воно набрало 
серед них ділового, цілеспрямованого характеру, під
вищує бойову готовність частин і кораблів.

У своїй діяльності наші Збройні Сили керуються 
радянською військовою наукою, засновником якої є 
В. І. Ленін. Він викрив характер, класову суть і 
особливості воєн в сучасну епоху, обгрунтував їх 
роль в суспільному розвитку і глибокий зв'язок 3 110“ 
літикою, поділ на справедливі і несправедливі. Він 
відкрив об’єктивні закони воєн, .тісний взаємозв’язок 
їх з соціально-політичним ладом і військовою орга
нізацією держави, вирішальну роль у війні робітни
чого класу, трудящих мас, керованих Комуністичною 
партією.

і Великий внесок зробив В. І. Лелій у розробку вій
ськового мистецтва, у розв’язання головних питань 
радянської військової стратегії, оперативного мисте
цтва і тактики.

Образ В. І. Леніна надихав наших воїнів па не
меркнучі подвиги І звершення під час громадянської 
і Великої Вітчизняної dogh. Він кличе пас до даль
шого піднесення економічної, політичної і військової 

- могутності Союзу PCP. братерських соціалістичних 
країн, до підвищення боєздатності Радянських Зброй
них Сил. Наша армія, — заявив Генеральний секретар 
LI.K КПРС Л. І. Брежнєв у промові на мітингу кубін- 
сько-радянської дружби, — складається з людей, 
глибоко відданих своїй Батьківщині і справі кому
нізму, патріотів і інтернаціоналістів. їй чужий дух 
мілітаризму й експансії, але вона готова в будь-який 
день, в будь-яку годину до захисту нашої Батьків
щини, завоювань соціалізму.

! Л. ГЛАЗОВ,
завідуючий кафедрою історії КПРС Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського машино

будування, кандидат історичних наук.
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