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ПОМІЧНИК ПАРТІЇ

Центральному Комітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу
Генеральному секретарю ЦК КПРС,
Голові Президії Верховної Ради
товаришеві Леоніду Іллічу

СРСР
ВРВЖЄВУ

Від імені шестимільйонного загону 
комсомольців, усіх юнаків і дівчат 

і Радянської України ми, делегати 
XXIII з'їзду Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України, звер
таємося до рідної Комуністичної пар
тії, її бойового штабу — Централь
ного Комітету, до Вас, дорогий Леоні
де Іллічу, з почуття/л палкої, щирої 
любові і синівської вдячності за по
стійне піклування про молоде поко
ління, за щастя жити і працювати в 
ім’я торжества комунізму, миру і 
прогресу на землі.

Як і всі радянські люди, ми одно
стайно схвалюємо і гаряче, всім 
серцем підтримуємо мудру внутріш
ню і зовнішню політику Комуністич

ної партії, багатогранну плодотворну 
діяльність Центрального Комітету 
КГіРС, його Політбюро, величезну, 
справді титанічну роботу, яку прово
дите Ви, дорогий Леоніде Іллічу, — 
вірний продовжувач великої ленін
ської справи. Все Ваше життя і діяль
ність є для молодого покоління на- 
дихаючим прикладом виконання ви
сокого обов’язку перед партією і 
народом.

Беззавітна відданість ленінським 
ідеям, безмежна любов до Батьків
щини, пролетарський інтернаціона
лізм, революційна пристрасність і 
комуністична переконаність — ці 
прекрасні якості старших поколінь 
радянських людей, виховані партією, 
викувані в горнилі боротьби і праці, 
яскраво виявляються сьогодні в ді-

лах і звершеннях молодих будівників 
нового суспільства.

Окрилена світлими комуністичними 
ідеалами, з величезною силою втіле
ними в історичних рішеннях XXV 
з’їзду КПРС і новій Конституції 
СРСР, юнь Радянської України прагне 
творчою, натхненною працею при
множувати славні традиції партії і 
народу, свій вклад у зміцнення мо
гутності нашої любимої соціалістич
ної Вітчизни, непорушної ленінської 
дружби народів СРСР.

Разом з усіма трудящими юнаки й 
дівчата республіки новими успіхами 
в праці і навчанні відзначили 60-річ- 
ний ювілей Великого Жовтня. Беручи 
активну участь у масовому русі «П’я
тирічці ефективності і якості —- ен
тузіазм і творчість молодих!», 370 ти
сяч молодих виробничників, кожен 
п’ятий комсомольсько-молодіжний 
колектив рапортували Батьківщині 
про дострокове виконання соціаліс
тичних зобов’язань перших двох ро
ків п’ятирічки. Вагомий вклад внесла 
молодь республіки в одержання най
вищого валового збору зерна і цук
рових буряків, у розвиток тварин
ництва.

Конкретними ділами відповідаючи 
на рішення грудневого (1977 р.) Пле
нуму Центрального Комітету паотії, 
Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
БЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгоотання 
соціалістичного змагання в 1978 році, 
готуючись гідно зустрічи 60-річчя

Ленінського комсо/лолу, юнаки й дів
чата Радянської України виступають 
з новими патріотичними починання
ми, спрямованими на підвищення 
ефективності виробництва і якості 
роботи, прискорення науково-техніч
ного прогресу, безумовне виконання 
і перевиконання завдань третього, 
ударного року п'ятирічки.

На нові подвиги нас надихають ви
соке довір'я, постійна увага партії, 
її дбайлива підтримка. Керуючись 
завданнями, поставленими XXV з’їз
дом КПРС, рішеннями Пленумів ЦК 
партії, XXIII з’їзд ЛКСМ України все
бічно розглянув роботу комсомоль
ських організацій по комуністичному 
вихованню молодого покоління, на
мітив конкоетні шляхи дальшого по
ліпшення всієї їх діяльності по ідей
но-політичному, трудовому і мораль
ному загартуванню юнацтва.

Бід імені тричі орденоносного ком
сомолу Радянської України, всієї мо
лоді республіки запевняємо рідну 
партію, Центральний Комітет КПРС, 
Політбюро ЦК, Вас, дорогий Леоніде 
Іллічу, що завжди будемо вірні ве
ликій справі Леніна, віддамо всю 
сяою енергію, всі сили будівництву 
комунізму.

Хай живе радянський народ — бу
дівник комунізму!

Хай живе наша могутня соціалістич
на Батьківщина!

Слава рідній Комуністичній партії 
Радянського Союзу — партії велико
го Леніна!

Делегати XXIII з'їзду Л КСХ1 України,
’ЖИВЕ

^Центральному Комітетові
Комуністичної партії• • У країни

Ми, делегати XXIII з’їзду Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді Ук
раїни, шлемо Центральному Коміте
тові Комуністичної партії України 
свій палкий комсомольський привіт.

Висловлюючи думки і почуття всіх 
юнаків і дівчат республіки, ми звер
таємося до рідної Комуністичної 
партії з словами щирої вдячності за 
постійне піклування про молоде по
коління, за наше щасливе і радісне 
З^тття.

Надихаючим прикладом самовідда
ного служіння інтересам народу є 
дгя нас невтомна діяльність Цент
рального Комітету КПРС, його Політ
бюро на чолі з дорогим Леонідом 
Іллічем Брежнєвим.

Свій найвищий патріотичний та ін
тернаціональний обов’язок ми бачи
мо в тому, щоб і далі брати активну 
участь у здійсненні величних накрес
лень Комуністичної партії, її мудрої 
ленінської політики. Для молодих бу
дівників комунізму справа партії, 
слово партії — священні.

Висока оцінка роботи комсомоль
ських організацій республіки, яку да- 
їю в палкому привітанні Центрально
го Комітету Компартії України нашо
му з’їздові, довір’я старших товари
шів — комуністів надихають нас на

звершення, кличуть донові трудові 
нових висот.

Широким розмахом соціалістично
го змагання, гідними трудовими по
дарунками відзначили юнаки й дів
чата прийняття найважливішого істо
ричного документа сучасності — но- 
еої Конституції СРСР, славне 60-річчя 
Великого Жовтня, ювілей проголо
шення Радянської влади на Україні.

Ми безмежно пишаємося тим, що 
в досягненнях трудящих республіки, 
які вийшли переможцями у Всесоюз
ному соціалістичному змаганні в 
ювілейному році, є вагома частка 
праці комсомольців і молоді.

Усім серцем відгукнулися юнаки й 
дівчата на рішення грудневого 
(1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, на
заклик партії ознаменувати третій рік 
п’ятирічки ударною працею.

Прагнучи новими звершеннями 
ознаменувати 60-річчя ВЛКСМ, ком
сомольці, всі юнаки й дівчата актив
но включились у патріотичний рух 
«П’ятирічці ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість молодих!», ти
сячі комсомольсько-молодіжних ко
лективів зобов’язалися достроково, 
до першої річниці прийняття Кон
ституції СРСР, виконати виробничі 
плани.

Делегати XXIII з'їзду ЛІіСМ України»

З великою відповідальністю, як 
конкретну і надихаючу програму 
своєї роботи по поліпшенню кому
ністичного виховання молоді, сприй
няли юнаки й дівчата рішення листо
падового (1977 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України.

XXIII з їзд ЛКСМУ всебічно, по-ді
ловому, критично обговорив роботу 
комсомольських організацій за звіт
ний період, намітив шляхи дальшого 
поліпшення всієї діяльності комсо
молу республіки, підвищення гро
мадсько-політичної і трудової актив
ності молоді.

Запевняємо рідну партію, що тричі 
орденоносний комсомол України — 
бойовий загін ВЛКСМ — буде і далі 
її вірним помічником і надійним ре
зервом, що юнаки й дівчата респуб
ліки не пошкодують сил і енергії в 
ім я процвітання любимої Батьків
щини, завжди будуть у перших рядах 
у всенародній боротьбі за побудову 
комунізму.

Хай живе Комуністична партія Ук
раїни — бойовий загін КПРС!

Слава Комуністичній партії Радян
ського Союзу — натхненникові і ор
ганізатору всіх наших перемогі

15 березня на з’їзді виступили перший секретар 
Всрошиловградського обкому комсомолу В. О. Пан- 
тюхін, ткаля Херсонського бавовняного комбінату 
Г. Й. Барановська, перший секретар Одеського обко
му комсомолу Р. Б. Боделан, голова Державного ко
мітету Ради Міністрів УРСР по профтехосвіті М. М. 
Ковальчук, завідуюча фермою радгоспу «Росія» Зо
лотоніського району на Черкащині Г. П. Калиничен
ко, двічі Герой Соціалістичної Праці, депутат Верхов
ної Ради СРСР. начальник дільниці шахти «Трудів- 
ська» м. Донецька І. І. Стрельченко, монтажник 
тресту «Нікопольбуд» В. Г. Городничий, члев респуб
ліканської ради молодих учених Д. С. Сильвестров, 
перший секретар Київського обкому комсомолу С. М. 
Безрутченко, міністр будівництва підприємств важкої 
індустрії УРСР Г. К. Лубенець, перший секретар 
Сумського обкому комсомолу М. А. Жидкова, секре
тар комітету комсомолу Львівського політехнічного 
інституту В. М. Якубенко, перший секретар Крим
ського обкому комсомолу О. М. Оннкій, бригадир 
учнівської виробничої бригади Соколінської серед
ньої школи Ярмолинецькоги району Хмельницької 
області Зінаїда Шевчук, директор видавництва ЦК 
ЛКСМУ «Молодь» В. П. Прокопенко, ланкова рад
госпу імені Леніна Городенківського району іе.тііо- 
Франківської області Н. В. Москаліок, помічник на
чальника політуправліппя Червонопрапорнсго Київ
ського військового округу по комсомольській роботі 
В. Г. Добровольський, голова колгоспу імені Леніна 
Чернігівською району Чернігівської області В. М. До
рошок, перший секретар Ждановського міськкому 
комсомолу С. Ф. Іванькін. голова комітету по фізич
ній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР 
ЛІ. М. Бака, перший секретар Волинською обкому 
комсомолу В. І. Блаженчук, поет М. В. Луків, секре
тар комсомольської організації колгоспу імені XXII 
з’їзду КІ1РС Вершадського району Вінницької об
ласті ЛІ. Ф. Хливнюк, перший секретар ІІовоукраїн- 
ського райкому комсомолу Кіровоградської області 
О. К. Іщенко.

Делегатів вітав льотчик-космонавт СРСР, Герой 
Радянського Союзу В. М. Жолобов.

На з’їзді з промовою виступив перший секретар 
І1К ВЛКСМ Б. М. Пастухов. Під оплески присутніх 
він вручив перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ 
♦За успіхи в комуністичному вихованії) молоді», яким 
Українська республіканська комсомольська організа
ція знову нагороджена за підсумками огляду роботи 
республіканських, крайових і обласних комсомоль
ських організацій у 1977 році Перехідні Червоні 
прапори ЦК ВЛКСМ присуджені також Київській 
міській. Харківській і Хмельницькій обласним комсо
мольським організаціям.

З’їзд піталн воїни доблесних Збройних Сил СРСР, 
гід імені яких виступив гвардії капітал В. Б. Воско
бойников.

Із заключним словом на з’їзді виступив перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І. Корнієнко.

Одностайно приймається резолюція ХХШ з’їзду 
Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України.

З’їзд затвердив звіт Ревізійної комісії ЛКСМ Ук
раїни.

16 березня на XXIII з'їзді ЛКСМУ було розгляну
то третє питання порядку денного. Делегати обрали 
Центральний Комітет і Ревізійну комісію Ленінської 
Комуністичної Спілки Молсді України.

З величезним натхненням були пппнпяті вітальний 
лист Центральному Комітетові КПРС, Генеральному 
секретарю ЦК КПРС. Голові Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву і вітальний лист 
Центральному Комітетові Компартії України.

Порядок денний XXIII з’їзду Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді України вичерпано.

XXIII з’їзд ЛКСМУ оголошується закритим.
Делегати з великим натхненням співають партій

ний гімн «Інтернаціонал».
У залі довго не стихає овація, звучать здравиці на 

честь Комуністичної партії Радянського Союзу, її 
ленінського Нейтрального Комітету па чолі з Леоні
дом Іллічем Брежнєвим, на честь великого радян" 
ського народу, Ленінського комсомолу.

(РАТАУ)'.

Пленум ЦП ЛКСМ України
Відбувся пленум ЦК 

ЛКСМ України, обраного 
XXIII з’їздом -ЛКСМУ. 
Пленум розглянув органі
заційні питання. Членами 
бюро ЦК ЛКСМУ обрані: 
С. П. Бабич, М. М. Бака, 
М. П. Бєлоблоцький, Ю. М. 
Волков, В. Б. Врублевська, 
О. В. Єфіменко, С. Н. Ка- 
сютін, А. І. Корнієнко, 
Є. П. Кривенко, Д. О. 
Охромій, В. С. Плохій, 
М. І. Сіроштан, В. Л. Си- 
дорський, Б. В. Солдатен- 
ко, Р. І. Черв’якова.

Кандидатами в 
бюро ЦК ЛКСМУ обрані: 
В. Г. Галич, В. Г. Добро- 
вольський, В. М.
А. В. Казановський, Л. В.

члени

Жила,

Кравченко, І. Ф. Лубченко, 
В. П. Прокопенко.

Пленум обрав першим 
секретарем ЦК ЛКСМ Ук
раїни А. І. Корнієнка, дру
гим секретарем — М. П. 
Бєлоблоцького, секрета
рями — С. П. Бабича, В. Б. 
Врублевську, О. В. 
менка, В. С. Плохія, 
Черв’якову.

У роботі пленуму 
участь перший 
ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов.« « *

Відбулося засідання Ре
візійної комісії ЛКСМ Ук
раїни, обраної XXIII з’їз
дом ЛКСМУ. Головою Ре
візійної комісії обраний 
А. Д. Капустін.

(РАТАУ).

€фі- 
Р. І.

взяв 
секретар



З стор ,,МододяА коиувлр” 18 березня 1978 рожу

РЕЗОЛЮЦІ Я
XXIII З’ЇЗД» ЛЕНІНСЬКОЇ КОИЇНІСТНЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

XXIII з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України проходить у дні, ознаменовані могутнім розма
хом всенародної ініціативи в боротьбі за виконання 
історичних рішень XXV з’їзду КПРС. Новими знаменни
ми успіхами в комуністичному будівництві відзначив ра
дянський народ славне 60-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, прийняття нової Конституції 
.СРСР.

Комсомол України — бойовий загін ВЛКСМ прийшов 
до свого з’їзду тісно згуртованим навколо рідної ле
нінської партії, зміцнілим ідейно й організаційно. У 
його лавах нині налічується 6 мільйонів 300 тисяч чоло
вік. Разом-з молоддю всієї країни він переконливо де
монструє свою беззавітну вірність ідеям великого Лені
на, справі Комуністичної партії, готовність до нових 
звершень в ім’я торжества комунізму.

Комсомольці, вся молодь республіки гаряче схвалю
ють і одностайно підтримують внутрішню і зовнішню 
політику рідної партії, плодотворну, невтомну діяльність 
Центрального Комітету КПРС, його Політбюро на чолі з 
Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим, спря
мовану на дальше зміцнення й розквіт нашої Батьків
щини, підвищення добробуту радянських людей, забез
печення міцного миру в усьому світі.

Від імені комсомольців, всього молодого поколін
ня республіки з’їзд ьисловлює синівську подяку ле
нінській Комуністичній партії, ЦК КПРС, особисто Леоні
ду Іллічу Брежнєву за невтомну турботу про виховання 
молоді, надані їй необмежені можливості для всебічно
го і гармонійного розвитку. Довір’я партії, її висока 
оцінка ролі молоді в житті радянського суспільства 
окрилюють і кличуть юнаків та дівчат на нові звершен
ня в ім’я любимої Вітчизни.

Для вдосконалення всієї діяльності республіканської 
комсомольської організації по комуністичному.вихован
ню молоді в світлі вимог XXV з’їзду КПРС винятково 
важливе значення мають рішення листопадового (1977 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України, який накреслив шляхи 
дальшого підвищення ефективності ідейно-виховної ро
боти з молоддю, визначив конкретні завдання організа
ційно-політичного зміцнення комсомольських організа
цій. ” • -

Виконуючи рішення XXV з’їзду КПРС, XXV з’їзду Ком
партії України, XVII з’їзду ВЛКСМ та XXII з'їзду ЛКСМУ, 
комітети комсомолу республіки зосередили увагу на по
силенні ідейного загартування молодих робітників, кол
госпників, науково-технічної і художньої інтелігенції, 
студентської та учнівської молоді. Удосконалюється ор
ганізація, підвищується ефективність комсомольського 
політнавчання, дієвість всіх засобів пропаганди.

ЦК, обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первинні 
комсомольські організації спрямовують свої зусилля на 
поліпшення трудового виховання молоді, підвищення 
авангардної ролі комсомольців у боротьбі за виконання 
планів десятої п’ятирічки, зростання ефективності ви
робництва та якості роботи, продуктивності праці у всіх 
галузях народного господарства, прискорення темпів на
уково-технічного прогресу. У звітному періоді сотні ти
сяч молодих трудівників республіки брали активну 
участь у русі «П'ятирічці ефективності і якості — енту
зіазм і творчість молодихі», Всесоюзному змаганні за 
право підписати Рапорти Ленінського комсомолу Цент
ральному Комітетові КПРС до XXV з’їзду партії і на 
честь 60-річчя Великого Жовтня, в ударних трудових 
вахтах, в роботі студентських будівельних загонів, учнів
ських виробничих бригад. Кожен п'ятий комсо/аольсько- 
молодіжний колектив, понад 370 тисяч молодих вироб
ничників достроково виконали плани перших двох років 
п’ятирічки. При безпосередній участі комсомольців та 
молоді введено в дію 77 промислових об’єктів, на все
союзні та республіканські ударні будови направлено 
32 тисячі молодих ентузіастів, 4 тисячі з них ударно тру
дяться на будівництві Байкало-Амурської магістралі і 
об’єктах Нечорноземної зони РРФСР.

Вагомий внесок робить молодь у боротьбу трудівни
ків села за збільшення виробництва продуктів земле
робства і тваринництва.

Самовіддану працю 23 тисяч юнаків та дівчат відзна
чено в звітному періоді високими урядовими нагоро
дами.

Яскравою демонстрацією зростаючої громадсько-по
літичної і трудової активності юнаків та дівчат, їх безза- 
вітної відданості справі партії, ідеалам комунізму став 
III республіканський фестиваль молоді України, присвя
чений 60-річчю Великого Жовтня.

Відповідаючи ділом на рішення грудневого (1977 р.) 
Пленуму Центрального Комітету КПРС, Лист ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгор
тання соціалістичного змагання в 1978 році, сотні ком
сомольсько-молодіжних колективів, багато молодих тру
дівників республіки виступили з патріотичними почи
нами.

За звітний період до лав ВЛКСМ було прийнято 
З мільйони 308 тисяч юнаків та дівчат. Поліпшився якіс
ний склад комсомольських рядів, зміцніло партійне 
ядро в республіканській комсомольській організації. 
Важливу роль у підвищенні бойовитості комсомольських 
організацій, активізації всієї внутріспілкової роботи ві
діграв обмін комсомольських документів.

Разом з тим XXIII з’їзд ЛКСМ України зазначає, що 
ЦК, обласні, міські, районні комітети комсомолу ще 
не повною мірою забезпечують комплексне викори
стання різноманітних форм та методів ідейно-політич- 
н°ї_й організаторської роботи, не завжди враховують у 
своїй діяльності зрослий політичний, загальноосвітній і 

рівень молоді, особливості різних її кате
горій. Допускаються істотні недоліки в організації по
літичного та економічного навчання юнаків та дівчат, 
вихованні в них свідомого ставлення до праці та гро
мадського обов язку, високих моральних якостей. Окре
мі комсомольські організації промислових підприємств, 
будов, транспорту, колгоспів і радгоспів проявляють 

формалізм о організації соціалістичного змагання серед 
молодих трудівників, не ведуть дійової боротьби з по
рушеннями трудової і виробничої дисципліни, приділя
ють мало уваги створенню належних умов для праці, 
навчання, побуту, дозвілля молоді.

В окремих школах, училищах профтехоезіти, техніку
мах і вузах комсомольські організації недостатньо пік
луються про якість знань учнів та студентів, розвиток їх 
громадської активності, слабо поставлено внутріспілкову 
роботу.

У стилі роботи деяких комітетів комсомолу ще ДОСІ 
мають місце прояви формалізму та паперотворчість, 
погано організовані контроль і перевірка виконання рі
шень, недостатньо розвивається критика та самокритика.

звітну доповідь ЦК 
Комуністичної Спілки

Заслухавши й обговоривши
ЛКСМУ, XXIII з’їзд Ленінської 
Молоді України постановляє:

Практичну діяльність Центрального Комітету ЛКСМ 
України по комуністичному вихованню молоді, мобіліза
ції юнаків та дівчат на виконання рішень XXV з їзду 
КПРС, планів десятої п’ятирічки — схвалити.

8.

XXIII з’їзд ЛКСМ України вважає найважливішим зав- 
дання/л комсомольських організацій республіки форму
вання у юнаків та дівчат марксистсько-ленінського 
світогляду, комуністичної переконаності, класового під
ходу до явищ суспільного життя, високої громадянськос
ті, виховання молоді в дусі радянського патріотизму і 
соціалістичного інтернаціоналізму, непримиренності до 
будь-яких проявів буржуазної та ревізіоністської ідео
логії.

Комсомольські організації повинні прищеплювати 
юнакам та дівчатам потребу у систематичному, поглиб
леному вивченні творів класиків марксизму-ленінізму, 
історичного досвіду КПРС, теорії і політики Комуністич
ної партії на сучасному етапі.

Особливу увагу приділяти дальшому вивченню юна
ками та дівчатами рішень XXV з’їзду КПРС, нової Ра
дянської Конституції, положень та висновків, що містя
ться в працях Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва. 
Формувати в молодих людей активну життєву позицію, 
вміння визначати своє конкретне місце в загальнона
родній боротьбі за торжество комунізму.

Широко пропагувати історичні переваги розвинутого 
соціалізму, радянського способу життя, виховувати у 
юнаків та дівчат відповідальність за високе звання гро
мадянина Країни Рад.

ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ всі прак
тичні заходи по дальшому поліпшенню ідейного загар
тування юнацтва здійснювати • на основі комплексного 
підходу, з урахуванням особливостей різних категорій 
молоді, з тісному контакті із зацікавленими організація
ми та установами, □ світлі вимог і завдань, висунутих 
листопадовим (1977 р.) Пленумом Центрального Коміте
ту Компартії України, поставлених у Привітанні ЦК Ком
партії України і у виступі члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії України топ. В. 3. Щер- 
бицьного на XXIII з’їзді ЛКСМУ.

Комсомольським організаціям удосконалювати систе
му політичного та економічного навчання працюючої 
молоді, забезпечувати її високий ідейно-теоретичний і 
методичний рівень та ефективність, тісний зв’язок з 
практикою комуністичного будівництва.

Активніше вести роботу щодо поліпшення якісного 
складу пропагандистських кадрів. Ширше використову
вати можливості підготовки комсомольських пропаган
дистів в університетах марксизму-ленінізму, на факуль
тетах громадських професій у вузах республіки.

Підвищити роль Ленінського заліку, громадсько-полі
тичної атестації комсомольців у дальшому розвитку іні
ціативи, підвищенні трудової і соціальної активності 
членів ВЛКСМ, успішному виконанні ними особистих 
комплексних планів.

Повсякденно турбуваїися про глибоке вивчення сту
дентами га учнями марксистсько-ленінської теорії і по
літики КПРС, суспільних дисциплін. Широко практикува
ти проведення конкурсів студентських робіт і рефератів 
з суспільно-політичної тематики, історії ВЛКСМ та між
народного молодіжного руху.

Постійно вдосконалювати громадсько-політичну прак
тику студентів, ширше використовувати цю форму робо
ти в середніх спеціальних навчальних закладах, проф
техучилищах і старших класах середніх шкіл.

ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ посилити 
роботу по вихованню юнаків та дівчат у дусі самовідда
ної любові до Батьківщини, братерської дружби народів 
СРСР, готовності до захисту соціалістичної Вітчизни, со
лідарності з трудящими, прогресивною молоддю всіх 
країн.

У роботі по патріотичному та інтернаціональному 
вихованню повсюдно використовувати багаті традиції 
партії, радянського народу в будівництві соціалізму і 
комунізму, досвід, нагромаджений в ході підготовки до 
святкування 60-річчя Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, 60-річчя проголошення Радянської влади 
на Україні, 60-річчя Радянської Армії та Військово-Мор
ського Флоту.

Слід посилити роботу по вивченню й пропаганді істо
рії, бойових і грудових традицій Ленінського комсомо
лу, пройденого ним славного шляху за 60 героїчних літ, 
розкривати перед молоддю роль ВЛКСМ як бойового 
помічника і надійного резерву Комуністичної паріії. 
Підтримати ініціативу Київської міської комсомольської 
організації, ветеранів комсомолу столиці України про 
проведення переклички комсомольських поколінь на 
честь ювілею ВЛКСМ. Обласним комітетам ЛКСМУ ак
тивніше вирішувати питання, пов’язані із створенням в 
областях музеїв комсомольської слави.

Ко/асомольським організаціям урізноманітнювати 
форми та поглиблювати зміст походу молоді місцями 
революційної, бойової і трудової слави, проявляти по
всякденну турботу про ветеранів війни і праці, сім’ї 

загиблих воїнів. Забезпечити активну участь юнакіжв та 
дівчат в експедиції «Моя Батьківщина СРСР». З ЮнИх 
літ виховувати в кожного комсомольця, кожної молодої 
людини глибоку повагу до Герба, Прапора і Гімну Сою- 
зу радянських Соціалістичних Республік.

З’їзд підкреслює необхідність і надалі вдосконалюва
ти підготовку молоді до служби в Радянській Арміл. 
Постійно зміцнювати зв'язки з організаціями ДТСААС?1 
військовими частинами і підрозділами, створювати уні
верситети, клуби і лекторії майбутнього воіна, органі
зовувати військово-спортивні табори, проводити ігри та 
змагання з військово-прикладних видів Спорту.

Добиватися високої ефективності всіх форм і методів 
ідеологічної роботи: лекційної пропаганди, засобів ма
сової інформації, наочної агітації. Вести її в тісному 
зв’язку з життям, актуальними завданнями комунісіич- 
ного будівництва, повніше враховуючи зростаючі духов
ні запити юнаків та дівчат, оперативно відгукуючись на 
поточні події внутрішнього і зовнішньополітичного жит
тя країни.

Комітетам ЛКСМУ поліпшити роботу по пропаганді мс
ти й завдань прогресивного міжнародного молодіжного 
руху. У ході підготовки до XI Всесоюзного фестивалю 
молоді і студентів у Гавані практикувати проведення 
трудових вахт, суботникіе і недільників, мітингів солі
дарності, конкурсів політичної ПІСНІ.

Аргументовано викризати брехню і наклепи буржуаз
ної пропаганди, давати принципову оцінку проявам у 
деяких молодих людей аполітичності, національної об- 
меженості, чужих соціалізмові поглядів і звичаїв, Все
бічно підвищувати політичну пильність молоді.

8а.
XXII! з’їзд ЛКСМУ підкреслює необхідність дальшого 

підвищення активності юнаків та дівчат у ооротьбі за 
успішне виконання соціально-економічної програми, ви
сунутої XXV з їздом КПРС, завдань, поставлених груд
невим (1977 р.] Пленумом ЦК кГІРС, в Листі ЦК КіінС, 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ про розгор
тання соціалістичного змагання за виконання і перевико
нання завдань 1978 року.

Одне з найважливіших ззедань комітетів ЛКСМУ — 
виховувати, у молоді творче, справді комуністичне став
лення до праці. Ширше залучати юнаків та дівчат до 
патріотичного руху «П ятирічці ефективності і якості — 
ентузіазм і творчість молодих!',, забезпечувати аван
гардну роль членів ВЛКСМ у боротьбі за прискорення 
науково-технічі ого прогресу, підвищення продуктив
ності граці. Зусилля комсомольських організацій ма>о~^-. 
бути спрямовані на зміцнення трудової і технологічно: 
дисципліни, успішну реалізацію комплексних планів 
виховної роботи з різними категоріями молодих вироб
ничників.

* Комітетам комсомолу необхідно всіляко розвивати 
соціалістичне змагання серед молоді, підтримувати цін
ні починання молодих трудівників, сприяти оволодінню 
передовим виробничим досвідом, підвищувати відпові
дальність за виконання соціалістичних зобов'язань, до
биватися в кожному молодіжному колективі обстановки 
високої взаємної вимогливості. Девіз «Жодного від
стаючого поруч!» має стати нормою у трудовому житті 
кожного комсомольсько-молодіжного колективу.

З’їзд схвалює патріотичну ініціативу комсомольських 
організацій Дніпропетровської, Донецької, Харківської, 
Ворошилозградської, Полтавської та інших областей по 
розгортанню масового змагання за гідну зустріч 60-річ
чя Ленінського комсомолу.

Продовжити шефство комсомольських організацій 
республіки над спорудженням найважливіших народно
господарських об’єктів, добиватися, щоб кожна ударна 
комсомольська будова стала зразком високої організа
ції праці, широкого застосування передових методів 
будівництва, прикладом в організації виховної роботи 
молоддю.

Справа честі республіканської комсомольської органі
зації — успішно виконати завдання, поставлені партією 
по дальшому розвитку провідних галузей народного 
господарства і, насамперед, вугільної та металургійної 
промисловості. З їзд закликає комсомольсько-молодіж
ні колективи, молодих робітників очисних вибоїв, вну- 
трішахтного транспорту, шахтобудівників, сталеварів, 
горнових, прокатників бути в авангарді соціалістичного 
змагання, застрільниками нових ударних справ.

З їзд дав наказ бійцям комсомольсько-молодіжного 
загону імені XXIII з їзду ЛКСМ України, який вирушив 
на будівництво шахт Донбасу, бути в перших лавах бо
ротьби за здійснення накресленої партією програми 
дальшого піднесення вугільної промисловості, самовід
даною працею примножувати славні традиції будівель
ників комсомольських шахт.

- Комітетам комсомолу вжити необхідних заходів для 
докорінного поліпшення .пропаганди серед молоді 
роїчної праці шахтарів та металургів, постійно посилав* 
в ці 1 алузі молодь за комсомольськими путівками, дба
ти про її закріплення.

Необхідно й надалі поліпшувати роботу комітетів ком
сомолу легкої промисловості та сфери обслуговування, 
спрямовувати їхню діяльність на покращення якості 
продукції, яка випускається, впровадження прогресив
них форм обслуговування.

За прикладом комітетів ЛКСМУ Львівської області 
розгорнути масову участь молоді в русі за високу якість 
продукції, підвищення її технічного рівня, надійності та 
довговічності, визначити конкретні напрямки комсо
мольського шефства над впровадженнял\ комплексної 
системи управління якістю. Підвищувати роль штабів і 
постів «Комсомольського прожектора» у боротьбі за 
повніше використання резервів виробництва, скорочен
ня втрат робочого часу. Комітетам комсомолу розробник 
і здійснити додаткові заходи по залученню комсомоль
ців та молоді до участі у республіканському огляді 
економи І бережливості, В створенні «Комсомольського 
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XXIII З’ЇЗДУ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ
(Закінчення. Поч. на 2-й стор.).

фонду економії» десятої п'ятирічки на основі індиві
дуальних та колективних особистих рахунків економії.

З їзд закликає комітети комсомолу постійно вдоско
налювати роботу по забезпеченню активної участі мо
лоді у здійсненні аграрної політики партії в сучасних 
умовах, розвивати масовий рух комсомольсько-моло
діжних колективів, молодих спеціалістів, усіх юнаків та 
дівчат села за ефективне використання кожного гектара 
землі, кожного центнера кормів та добрив.

Конкретною справою сільських комсомольських орга
нізацій повинна бути боротьба за одержання найвищих 
урожаїв зернових культур та цукрових буряків. Особли
ву увагу приділити вирощуванню кукурудзи, створювати 
зразкові ланки обробітку цієї культури.

Поліпшити шефство ьад дальшим розвитком тварин
ництва, боротися за створення міцної кормової бази, 
збільшення виробництва тваринницької продукції, впро
ваджувати нову техніку, передову технологію та орга
нізацію праці на фермах. Підвищувати роль комсомоль
ських організацій в меліорації земель, їх ефективному 
використанні, боротися за збереження і примноження 
природних багатств.

Активніше залучати сільську молодь до участі в рес
публіканському огляді технічної підготовки та високо
ефективного використання техніки молодими механіза
торами. Широко впроваджувати в практику досвід комі
тетів ЛКСМУ Херсонської області по організації масо- 

► вого механізаторсьного всеобучу молоді.
Комсомольські організації повинні постійно дбати про 

широке залучення молодих виробничників до творчого 
пошуку, новаторства, спрямовувати їхні зусилля на ви
рішення актуальних науково-виробничих завдань, впро
вадження досягнень науки і техніки, передової техноло
гії. Разом з організаціями ВТБР та НТТ практикувати про
ведення тематичних оглядів, конкурсів по раціоналіза
ції та винахідництву, виставок технічної творчості.

Постійно вдосконалювати роботу рад молодих учених 
та спеціалістів, підвищувати роль молодих дослідників 
у прискоренні науково-технічного прогресу. Схвалити 
і рекомендувати для поширення досвід комсомольської 
організації Запорізької області по участі в технічному 
переоснащенні підприємств, механізації важкої ручної 
праці.

XXIII з’їзд ЛКСМУ закликає комсомольців, юнаків та 
дівчат республіки творчо, з ентузіазмом, по-ударному 
трудитися над здійсненням грандіозних соціально-еко
номічних завдань, намічених XXV з'їздом КПРС.

1 їй.
З'їзд зобов’язує комсомольські організації загально

освітніх шкіл, профтехучилищ, технікумів і вузів напо
легливо прищеплювати студентам і учням відповідальне 
ставлення до навчання, навички громадської роботи, по
требу самостійно поповнювати свої знання, посилювати 
вплив на підвищення рівня навчально-виховного про
цесу.

Комітети комсомолу шкіл повинні широко залучати 
учнів до дослідницької роботи, створювати учнівські на
укові товариства, об’єднання, клуби. Активізувати участь 
школярів у Всесоюзній експедиції «В країну знань».

Разом з педагогічними і виробничими колективами 
вдосконалювати роботу по трудовому вихованню учнів
ської молоді. Поліпшувати діяльність таборів праці та 
відпочинку, учнівських виробничих бригад і трудових 
об’єднань, міжшкільних навчальних виробничих комбі
натів. Комсомольським організаціям підприємств, кол
госпів, радгоспів подавати везбічну допомогу школі в 
роботі по професійній організації і трудовому вихован
ню учнів.

Підвищити рівень керівництва вчительськими комсо
мольськими організаціями, виявляти постійне піклуван- 

> ня про створення молодим учителям необхідних умов 
для плідної роботи, підвищувати іх азторитет і роль у 
вдосконаленні навчально-зиховного процесу.

Слід неухильно підвищувати роль комсомольських ор
ганізацій у забезпеченні високої якості професійне! та 
загальноосвітньої підготовки учнів ПТУ, розширенні ме
режі та поліпшенні роботи середніх і технічний училищ, 
зміцненні їх навчально-матеріальної бази, будівництві 
об'єктів профтехосвіти. Провести республіканський огляд 
роботи обласних, міських та районних комсомольських 
організацій «Профтехучилищам — комсомольську тур
боту І»

Обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ, комсомоль
ським організаціям базових підприємств активно вести 
профорієнтаційну роботу, широко використовувати пе
ревірені на практиці форми співдружності комсомоль
сько-молодіжних колективів, навчальних груп профтех
училищ і шкільних класів, постійно дбати про станов
лення і закріплення на виробництві зипускників шкіл і 
ПТУ. Всіляко розвивати рух наставників молоді. Разом 
з органами народної освіти вживати конкретних заходів 
для залучення молоді, яка не має середньої освіти, до 
навчання у вечірніх та заочних школах, створення необ
хідних умов для їхньої праці, навчання і побуту.

Комсомольським організаціям технікуміс і вузів при
щеплювати учням та студентам навички організаторської 
і пропагандистської роботи, створюзати в кожному уч
бовому закладі атмосферу творчості, високої організо
ваності, дисципліни і вимогливості.

Райкомам, міськкомам, обкомам ЛКСМУ поліпшити 
керівництво комсомольськими організаціями вузів і 
технікумів, вдосконалювати форми і методи їх органі
заторської та ідейно-виховної роботи. Залучати широкі 
маси студентства до науково-дослідної і конструктор
ської роботи.

Комітетам комсомолу брати участь у розробці та 
реалізації перспективних планів навчальної і виховної 
роботи у вузах і технікумах на весь строк навчання. 
Розвизати рух студентських будівельних загонів, поси
лювати виховне значення і ефективність їхньої роботи.

Комітетам комсомолу поліпшувати керівництво піонер
ськими організаціями, поглиблювати зміст, вдосконалю
вати форми і методи роботи загонів та дружин. Забез
печити активну участь юйих ленінців у Всесоюзному 
марші піонерських загонів, провести республіканський 
збір піонерського активу, присвячений 60-річчю ВЛКСМ 
«Ми вірна зміна твоя, комсомолі».

IV.
З’їзд вважає одним з найважливіших завдань комсо

мольських організацій поліпшення морального вихован
ня юнаків та дівчат. Необхідно добиватися, щоб прин
ципи морального кодексу будівника комунізму стали 
твердими особистими переконаннями, життєвим прави
лом і нормою поведінки кожного члена ВЛКСМ, кож
ної молодої людини.

Комсомольським організаціям повніше використову
вати виховні можливості трудових колективів, настав
ництво з метою формування у юнаків та дівчат високої 
політичної свідомості і соціальної зрілості, відчуття 
колективізму і громадянської відповідальності. Неухиль
но вдосконалювати роботу по підвищенню культури по
ведінки молоді на виробництві, в громадських місцях, 
побуті.

Обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ активніше 
вести пропаганду переваг і моральних цінностей радян
ського способу життя, глибоко розкривати положення 
Конституції СРСР про єдність прав та обов’язків грома
дян, вихозувати у юнаків та дівчат повагу до законів Ра
дянської держави, норм і правил соціалістичного спів
життя. Непримиренно боротися з порушеннями соціа
лістичної моралі та правопорядку. Посилити індивіду
альну роботу серед підлітків по запобіганню правопо
рушенням. Вдосконалювати правову пропаганду в учбо
вих закладах, трудових колективах і за місцем прожи
вання. Особливу увагу приділяти організації виховної 
роботи у молодіжних гуртожитках.

Поліпшувати атеїстичне виховання молоді, посилюва
ти дієвість індивідуальної роботи з віруючими. Повсюд
но впроваджувати в життя і побут молоді нові радян
ські обряди.

Необхідно більше уваги приділяти зміцненню моло
дих сімей, підвищувати відповідальність батьків за вихо
вання і моральне обличчя своїх дітей, підготовку їх до 
самостійного трудового життя. Разом з міністерствами 
освіти і охорони здоров’я республіки всіляко сприяти 
поширенню педагогічних та медичних знань серед мо
лодих батьків.

Предметом повсякденної уваги комітетів комсомолу 
має бути раціональне використання вільного часу, орга
нізація ЗМІСТОЕНОГО дозвілля молоді. Необхідно всіляко 
дбати про духовне зростання і естетичне виховання мо
лоді, ширше пропагувати й повніше використовувати 
найкращі твори літератури і мистецтва для вироблення 
в юнацтва ідейно чітких і здорових естетичних смаків, 
прищеплювати любов до книги — голозного джерела 
знань.

Посилити увагу комітетів комсомолу до питань орга
нізації культурно-масової роботи, розвитку художньої 
самодіяльності. Створювати любиіельські об’єднання та 
клуби молоді за інтересами, відкривати молодіжні кофе.

Допомагати юнакам і дівчатам розширювати свій куль
турний світогляд, залучати їх до занять науковими, тех
нічними і художніми видами творчості, активної громад
ської роботи.

Підвищувати ідейно-теоретичний і професійний рівень 
молодої художньої інтелігенції, розвивати в неї глибо
кий інтерес до проблем сучасності, прагнення розкри
вати в своїх творах духовний світ радянської людини- 
творця, благородні моральні якості будівників комуніз
му, утверджувати високі принципи партійності і народ
ності гітератури та мистецтва соціалістичного реалізму.

ЦК ЛКСМУ разом з міністерствами, відомствами, 
творчими спілками щороку проводити фестивалі мис
тецтв «Молоді голоси», кінофестивалі «Молодість», тиж
ні дитячого кіно. Широко практикувати творчі відряд
ження та звіти молодих діячів літератури і мистецтва, 
лауреатів комсомольських премій, активніше залучати 
їх до виконання соціальних замовлень молоді, частіше 
проводити конкурси в галузі літератури, журналістики, 
драматургії, музики і живопису на кращий твір про мо
лодих сучасників.

Одне з найважливіших завдань комітетів комсомолу— 
розвиток фізичної культури і спорту, залучення всієї 
молоді до скле-дання норм Всесоюзного комплексу ГПО. 
Особливу увагу приділяти спортивно-масовій роботі в 
школі, забезпечити участь учнів у Всесоюзних дитячих 
спортивних іграх «Старти надій», змаганнях на призи 
ЦК ВЛКСМ. Зміцнювати шефство провідних спортсменів 
над юніорами.

Активніше розвизати молодіжний туризм. Під час 
республіканського огляду-конкурсу комсомольських та 
фізкультурних організацій на кращу постановку фіз- 
культурно-масоеої та спортивної роботи, присвяченого 
60-річчю ВЛКСМ та ХХІІ Олімпійським іграм, добитися 
дальшого збільшення масовості фізкультурного руху, 
здійснити разом із Спсрткомітетом УРСР заходи для 
розвитку олімпійських видів спорту, посилити виховну 
роботу серед спортсменів. Забезпечити розширення 
спортивних бзз та споруд, їх ефективне використання.

Розгорнути серед молоді республіки підготовку до 
Олімпіади-80 у Москві, активно залучати молодих буді
вельників, робітників, студентські будівельні загони до 
спорудження олімпійських об'єктів.

ЦК, обкомам ЛКСМУ вдосконалювати керівництво 
комсомольською та піонерською пресою, молодіжними 
редакціями телебачення і радіо, систематично розгля
дати питання їх роботи, регулярно інформувати журна
лістів про найважливіші напрямки діяльності комсомоль

ських організацій, дбати про іворче зростання і профаз 
сійне навчання працівників молодіжної преси.

V-
Успішне виконання поставлених ХХУ з’їздом КПРС 

завдань щодо поліпшення комуністичного виховання 
молодого покоління вимагає дальшого організаційно- 
політичного зміцнення всіх ланок ЛКСМУ, вдосконален
ня форм і методів їхньої роботи.

ЦК, обкомам, міськкомам, райкомам ЛКСМУ постійно 
дбати про розвиток ініціативи та самодіяльності первин
них комсомольських організацій, вміння у комплексі, а 
тісній єдності вирішувати питання ідейно-політичного^ 
трудового та морального виховання молоді.

Розвивати внутріспілкову демократію, повніше вико
ристовувати виховну роль комсомольських зборів, комі
тетів комсомолу, пленумів, створювати з кожному мо
лодіжному колективі обстановку високої особистої заці
кавленості, діловою обговорення питань, принципової, 
творчої критики та самокритики, своєчасно реагувати на 
зауваження та пропозиції юнаків і дівчат, виявляти 
наполегливість у ліквідації недоліків. Підвищувати бойо- 
витість цехових, бригадних комсомольських організацій 
і груп.

Активніше використовувати огляд роботи комсомоль
ських організацій по виконанню рішень XXV з’їзду 
КПРС для їх подальшого організаційно-політичного 
зміцнення.

Суворо дотримуватись принципів демократичного 
централізму, зміцнювати дисципліну, організованість 
членів ВЛКСМ, підвищувати їхню відповідальність за 
виконання вимог Статуту, комсомольських доручень. 
Повніше використовувати досвід індивідуальної роботи, 
нагромаджений під час обміну комсомольських доку
ментів.

Постійно приділяти увагу зростанню лав ВЛКСМ, по
ліпшенню їхнього якісного складу, насамперед, за ра
хунок прийому до комсомолу кращих молодих робітни
ків та колгоспників. Збільшити кількість комсомольців у 
провідних галузях народного господарства, серед учнів
ської молоді. З високою відповідальністю ставитися до 
рекомендації найкращих комсомольців у лави КПРС.

Комітетам комсомолу наполегливо оволодівати ленін
ським стилем роботи, досвідом організаторської і полі
тичної діяльності партії, по-науковому, з урахуванням 
особливостей різних, категорій будувати свою роботу по 
комуністичному вихованню молоді. Зосереджувати зу
силля на основних напрямках, утверджувати колектив
ність, діловитість та організованість у роботі. Більша 
дбати про конкретність ухвалюваних рішень, здійснюва
ти ційозий контроль і своєчасне виконання кожної по
станови, всіляко підзищувати виконавську дисципліну.

Глибше аналізувати діяльність комсомольських орга
нізацій, пропагувати досвід найкращих, вдосконалювати 
систему планування, постановку внутріспілкової інфор
мації, боротися з формалізмом та самозаспокоєністю в 
роботі.

З’їзд зобов’язує ЦК, обкоми, міськкоми, райкоми 
ЛКСМУ суворо дотримуватись ленінських принципів до
бору кадрів, сисуватн до керівництва комсомольськими 
організаціями політично зрілих, енергійних, умілих орга
нізаторів молоді, що здобули гарт у трудових колек
тивах.

Постійно виховувати у комсомольських працівників та 
активістів комуністичну переконаність, високі моральні 
якості, працелюбність, принциповість, скромність, 
непримиренність до недоліків, самокритичний підхід до 
оцінки досягнутих результатів, відповідальність за дору
чену справу.

Створювати дійовий резерв кадрів, систематично по
ліпшувати політичну та ділову підготовку комсомоль
ських працівників і активістів, допомагати їм в оволодін
ні найефективнішими методами виховної та організатор
ської роботи серед молоді. Вжити конкретних заходів 
для посилення роботи з кадрами старших піонервожа- 
тих, поліпшувати їхній якісний склад.

Комітета/д комсомолу повніше використовувати пра
ва, надані новою Конституцією СРСР, активніше вносити 
конкретні пропозиції щодо поліпшення умоз праці, по
буту та відпочинку юнаків і дівчат, зміцнювати зв’язки 
з державними та громадськими організаціями у роботі 
по вихованню молоді. '

•1: * *

Тісно згуртований навколо рідної Комуністичної пар
тії, палко відданий ідеалам комунізму, революційним, 
бойовим і трудовим традиціям радянського народу зу
стрічає Ленінський комсомол свій 60-річний ювілей. Ви
соке довір’я, батьківське піклування партії та народу 
про молоде покоління з переконливою силою втілені 
в новій Конституції СРСР, надихають комсомольців, мо
лоде покоління республіки на нові звершення в ім я 
процвітання та зміцнення могутності улюбленої соціа
лістичної Вітчизни.

Для комсомольців та молоді Радянської України, як 
і всієї країни, немає мети вищої і почеснішої, ніж про
довжувати революційну справу батьків, боротися за 
торжество світлих ідеалів комунізму.

XXIII з’їзд Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
України запевняє Центральний Комітет КПРС. Централь
ний Комітет Компартії України, ЦК ВЛКСМ, що тричі 
орденоносний комсомол, юнаки та дівчата республіки 
ще з більшою енеріією та наполегливістю братимуть' 
участь у всенародній боротьбі за втілення в життя рі
шень історичного XXV з’їзду КПРС, віддадуть усі сили, 
знання і жар молодих сердець виконанню завдань пар
тії, планів десятої п'ятирічки, боротьбі за комунізм.
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18 БЕРЕЗНЯ 1978 РОКУ РАДЯНСЬКИЙ І БОЛГАРСЬКИЙ НАРОДИ 
ВІДЗНАЧАЮТЬ СЛАВНУ ДАТУ — ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ ДОГОВОРУ 
ПРО ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ВЗАЄМОДОПОМОГУ 
МІЖ РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ
ТА НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЄЮ

В ЄДИНОМУ СТРОЮ
*Г РИДЦЯТЬ років, що ми- 
• нули з того пам’ятного 
часу, коли було підписано 
договір, — період, з точки 
зору історії, невеликий. Але 
він був наповнений гран
діозними звершеннями у 
зміцненні і поглибленні 
дружби та співробітництва 
між двома братніми наро
дами.

Сьогодні, оглядаючи про
йдений шлях, ми наочно 
переконуємось у величез
ному значенні, яке мас цей 
договір в усіх галузях спів
робітництва наших країн, 
що разом будують нове 
суспільство.

Ми пишаємось тим, що в 
цій всеохоплюючій роботі 
беруть активну участь не 
тільки центральні, керівні, а 
й практично всі партійні, 
радянські, господарські ор
гани, широка мережа гро
мадських організацій, міль
йони радянських та болгар
ських людей.

■ Це добре видно й на при
кладі роботи партійних, ра
дянських і громадських ор
ганізацій міста Кіровогра
да. У нас уже стало тради
цією — проводити урочисті

збори, мітинги, присвячені 
історичним і революційним 
датам у житті радянського 
й болгарського народів. 
Варто пригадати лише, як 
святкували славне 60-річчя 
Великої Жовтневої соціа
лістичної резолюції у брат
ній країні або ж як відзна
чали в Радянському Союзі 
сторіччя з дня визволення 
Болгарії від османського 
ярма. Традиційними стали 
також проведення читаць
ких конференцій, кінофес

тивалів, обмін делегаціями, 
фотовиставками.

У нашому місті працює 
понад вісімдесят клубів ін
тернаціональної дружби. 
Ведеться широке особисте 
листування між трудящими 
Кіровограда і Толбухінсько- 
го округу НРБ. Щороку до 
братньої країни виїздять 
спеціалісти промисловості 
нашого міста, області для 
обміну досвідом роботи. Я 
не кажу вже про поїздки 
туристських груп та відвіди
ни Болгарії колективами ху

дожньої самодіяльності. Во
ни давно стали традиційни
ми. Наша дружба постійно 
сповнюється новим змістом, 
продовжує міцніти і розви
ватися в інтересах обох на
родів і країн соціалістичної 
співдружності.

Трудівники сільського 
господарства Болгарії доб
ре знають продукцію нашо
го заводу «Червона зірка». 
Лише за два роки десятої 
п’ятирічки вони одержали 
440 сівалок різних марок і 
запасні частини до них. На
передодні 60-річчя Вели
кого Жовтня колективи за- 
еоду «Червона зірка» та 
болгарського заводу «Ма
як» уклали договір на со
ціалістичне змагання.

Тісні зв’язки існують між 
колективами Кіровоград
ської панчішної фабрики і 
толбухінською фабрикою 
«Жоккард».

Минулого року кірово- 

градці послали болгарським 
друзям альбом, у якому 
розповіли про життя і ви
робничу діяльність свого 
колективу, про форми со
ціалістичного змагання і на
ставництва, про передовий 
досвід і вироби, які під
приємство випускає зі Зна
ком якості. А болгарські 
другарі прислали зразки 
деяких видів своїх виро
бів — жоккардні тканини, 
ковдри, покривала, сал
фетки, виконані в націо
нальному стилі, розповіли 
про передові досягнення 
свого підприємства.

Цей плодотворний обмін 
досвідом роботи і знання
ми допомагає обом колек
тивам підвищувати ефектив
ність і якість роботи, боро
тися за виконання рішень 
XXV з’їзду КПРС і XI з’їзду 
БКП. У спільній праці ра
дянських та болгарських ко
лективів складаються фор

ми і традиції у виробництві, 
побуті, основані на глибо-« 
кому взаєморозумінні те 
повазі.

Відзначаючи тридцятиріч
чя з дня підписання догово
ру про дружбу, співробіт
ництво і взаємодопомогу 
між Радняським Союзом І 
Народною Республікою 
Болгарією, ми пишаємосі» 
тим, що наші братні країни 
в повній згоді і тісному 
взаєморозумінні під спіль* 
ним прапором марксизму- 
ленінізму йдуть до нових 
успіхів у соціалістичному 
будівництві.

В. КИРИЧЕНКО, 
лектор Кіровоград
ського міськкому 
партії.

великий інтерес 
ВИКЛИКАЛА У ТРУДІВИИ- 
Ків м. ТОЛБУХІНА ФОТО
ВИСТАВКА. ЯКА РОЗПОВІ
ЛА ПРО ОРДЕНОНОСНУ КЬ 
РОВОГРАДЩИНУ.

Фото В. КОВПАКА.
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19 березня — День працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення

«тая

і
Телсвистава. 21.00 __ «Час».
21.30 — Док. фільми «Пияцт
ву — бій». 22.00 — «Музичне 
життя». Тележурнал. По за
кінченні — новини.

ІНДУСТРІЯ 
СЛУЖБИ 
ПОБУТУ

ЦИФРИ І ФАКТИ -

Служба побуту області сьо
годні — це велика механізова
на галузь народного госпо
дарства. До її складу входить 
24 технічно оснащених комбі
нати, 6 спеціалізованих під
приємств, завод по ремонту 
складної побутової техніки, 
фірма по поданню побутових 
послуг населенню, спеціалізо
ване ремонтно-будівельне уп
равління, які об’єднують 1093 
цехи, ательє і майстерні.

* * *

Працівники побутового об
слуговування області подають 
населенню понад 450 видів 
різноманітних послуг. Послуг 
на одного жителя області по
лається щороку на 18 з лиш
ком карбованців.

* ♦

Значно змінилась останнім 
часом сільська служба побу
ту. На центральних садибах 
усіх колгоспів і радгоспів 
створено будинки побуту або 
комплексні приймальні пунк
ти. Щорічний обсяг побутових 
послуг на одного жителя тут 
перевищує 15 карбованців.

* * *
Торік в області впроваджено 

740 одиниць нового техноло
гічного устаткування І засо
бів малої механізації. Введе
но в експлуатацію Будинок 
побуту у Знам’янці. Устинів- 
ський банно-пральний ком
бінат.

Понеділок-
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ПРОГРАМА. 8.00 
Гімнастика.

9.10 — 
«Мій тягко

__ «Оче- 
. 11.20 — 

фільм 
_ к. т. 
клас. Ро-

12.10 — 
Кінопро- 
вогоньї».

«Звіз- 
сад».

ПЕРША
— «Час». 8.35
8.55 — Мультфільм. 
Фільм для дітей
— капітан». 10.20
видне — неймовірне» 
Науково-популярний 
«Резонанс». 11.40 _
Шкільний екран. 9 і 
сійська література. 
К. т. Мультфільми, 
грама «Обережно, 
15.40 — Тележурнал
дар». 10.25 — «Наш
17.05 — «Тнпда: через чотири 
роки». Теленарис. 17.30 —
«Соціальний портрет колекти
ву Херсонського ордена Лені
на суднобудівного заводу». 
Передача І. 18.00 __ «День
за днем». (К-д). 18.15 — «Хо
чу псе знати». 18.25 — «Рік 
третій — рік ударний». 19.10
— Опера М. Мусоргсі.кою
«Борис Годунов». (21.00 — 
«Час»). По закінченні __ но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Мереживо танцю». 
11.00 __ К. т. Новини. 11.15 —
Док. фільм «Гігант хімії». 
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Фізика. 15.00 — Науко
во-популярні фільми. 15.40 — 
«Рідна природа». 10.00 —•
М. Горький. «На дні». 10.30 
— «Один день бригади». 17.00 
__ Плвлиські казки. (К-д па 
республіканське телебачен
ня). 17.15 — Назустріч ХУНТ 
з’їзду ВЛКСМ. Учні ПТУ 
України — делегати комсо
мольського з’їзду. 18.00 — 
Для дітей. «Хатинка-вертни- 
ка». 18.30 — Молдавські на

співи. 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — «Твоя життєва пози
ція». 20.30 — Маленький
концерт. 20.45 — К. т. «На до
браніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Три тополі на 
ПліощіІСІ». 22.45 — «Старт». 
По закінченні — к. т. новини.

ДРУГА ПРОГРАМА.
— Концерт ліричної 
10.30 — «Доброго вам 
ров’я». 11.00 — К. т. «Нови
ни». 16.40 — К. т. Виступає 
державний академічний Пів
нічний російський народний 
хор. 17.30 — «Читаючи вір
ші...» 18.00   Любителям
балету. 18.15 — «Ми — інтер
націоналісти». 18.30 — Зма
гання харківських і полтав
ських хліборобів. 19.00 — К. і. 
«Вісті». 19.30 — «Па ланах
республіки». 19.45 __ К. т.
«Музичні вечори для юнацт
ва». 20.45 — «На добраніч, 
літні». 2І.00 — «Час». 21.30 - 
К. т. Продовження передачі 
«Музичні вечори для юнацт
ва». По закінченні — к. т. 
Новини.

22 БЕРЕЗНЯ

10.00 
пісні.
здо-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00— 
«Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — II. Долнпіна. «Позива
чі й відповідачі». Телсвиста- 
ва. 10.25 — «Клуб кіиоподо- 
рожей. 10.30 — Грає лауреат 
міжнародного конкурсу 
І. Фролов. 17.00 — «Життя
науки». 17.30 — «Соціальний 
портрет колективу Херсон
ського ордена Леніна судно
будівного заводу». Передача 
НІ. 18.00 — День за днем. 
(К-д). 1,8.15 — На пипііпаль-
ннх ділянках пчробиицтпа 
(К-д). 18.35 — «Спортлото».
18.45 — Заключний концерт
огляду ансамблів пісні і тан- 
цю і ансамблів народного 
таїїпю РРФСР. 21.00 — «Час». 
21.30 — «Документальний еКу 
ран». По закінченні — нови
ни.

Ніби недавно закінчила Валентина ЛІЩЕНКО професійне училище, ніби недавно хвилю
валась, виконуючи своє перше замовлення. Сьоюдні це досвідчена швея. одна із кращих в Кі
ровоградському ательє «Люкс» фабрики «Індпошиття». Наставник, закрійник верхнього жіно
чого одягу Михайло Тихонович Савицькнй дспомагає їй постійно вдосконалювати свою май
стерність.

Фото В. КОВПАКА.

* * *
33 молодих спеціалісти з 

вищою і середньою освітою 
поповнили торік лави побутов
ців області. 1470 працівників 
служби сервісу підвищили 
свою кваліфікацію.
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р Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарською, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

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

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 
«Час». 8.35 __ Гімнастика.
8.55 — Опера М. Мусоргсько- 
го «Борис Годунов». 12.10 — 
К. т. «Поезія». В. Коротич.
15.55 — «Рубежі 10-ї п’ятиріч
ки». 10.25 — «Соціальний
портрет колективу Херсон
ського ордена Леніна судно
будівного заводу». Передача 
II. 17.00 — К. т. Для дітей 
«Павлнські казки». 17.25 __
«Телевізійна школа механіза
тора». 1^.00 — Для дітей

«Сонечко» (К-д). 18.'» — Кі- 
ровоградщина спор т н в н а 
(К-Д). 19.00 — Партійне жит
тя. (К-д). 19.30 — Н. Долині- 
іів. «Позивачі п відповідачі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Інтсрклуб». 10.45 — Хорео
графічні мініатюри. 11.00 —і 
К. т. Новини. 11.15 — Для ді
тей. Вистава. 15.00 — У наф
товиків Західного Сибіру. Кі- 
нопрограма, 10.00 — «По му« 
леях І виставочних залах».
10.30 — «Щоденник соціалі^ 
тичного змагання». 10.45 4 
К. т. Для дітей. Передачи, 
присвячена Всесоюзному тиж
ню музики. 17.15 — «Коистйі 
туція діє, живе, працює». 17.30
— «Відгукніться, сурмачі]»*’. 
1S.no — Реклама. Оголошення*.
18.30 — К. т. «Вісті». 19.00 •* 
Чемпіонат СРСР з хокеїф 
«Сокіл» (Київ) — «Дизелістч 
(Пенза). І і п періоди. 20.30
— «Сільськогосподарський 
тиждень». 20.45 — К. т. «Ня 
добраніч. діти!». 21.00 -А 
«Час». 21.30 — К. т. Чемні«?« 
пат СРСР з хокею. «Сокіл» 
(Київ) — «Дизеліст» (Пемза). 
ПІ період. 22.10 — Вечір 
раїнського романсу. По завій- 
ченні — к. т. новини.
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