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Пленум ЦК ВЛКСМ
21 травня відбувся перший пленум ЦК ВЛКСМ, об
ираного XIX з іздом ВЛКСМ, Обговорено організацій
ні питання.
Пленум обрав
першим секретарем
ЦК ВЛКСМ
Б. М. Пастухова.
Секретарями ЦК ВЛКСМ обрані Ю. О. Дергаусов,
М. К. Долгушкін, О. В. Жуганов. О. М. Колякін, В. М.
Мишин, Д. О. Охромій, А. В. Федулова, Д М. Філіппов, Л. І. Швецова.
Пленум обрав членів і кандидатів у члени бюро
ЦК ВЛКСМ.
У роботі пленуму взяв участь секретар ЦК КПРС
І. В. Капітонов.
» > *
Відбулося засідання Центральної ревізійної комі
сії ВЛКСМ. Голоеою її обраний Ш. М. Султанов.
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Центральному Комітетові
Комуністичної партії Радянського Союзу

Генеральному секретареві ЦК КПРС,
Голові Президії Верховної Ради СРСР
товаришеві Л. І. БРЕЖНЄВУ
Ми, делегати XIX з’їзду ВЛКСМ, висловлюючи думки
і сподівання комсомольців, усіх юнаків і дівчат нашої
великої багатонаціональної Батьківщині), звертаємо сло
ва безмежної любові і синівської вдячності до рідної Ко
муністичної партії, ї'і бойового штабу — ленінського
Центрального Комітету, Політбюро ИК, Генерального
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради
СРСР товариша Леоніда Ілліча Брежнєва.
Молодому поколінню Країни Рад
випало величетне
щастя — жити, вчитись і працювати під мирним небом
соціалістичної Вітчизни, разом з усім радянським наро
дом під проводом вартії комуністів утверджувати без
смертні ленінські ідеї!
Винятково глибока, наднхаюча промова товариша
Леоніда Ілліча Брежнєва на нашому з’їзді, привітання
Центрального Комітету Комуністичної партії, пройняті
безмежною вірою
в молодь. її беззавігну відданість
справі Жовтня, викликали
гарячий відгук у кожного
комсомольця. кожної молодої людини. Високе довір’я
партії окрилює, кличе нас на нові подвиги і звершення.
Ріднім Комуністичній партії належать серця і помне’ ли радянської молоді. Партія вчить нас вірно служити
інтересам народу, бути стійкими борцями за ідеали ко
мунізму, йти вперед і перемагати. У партійному кері’зшщтві — животворна сила комсомолу, невичерпне дже
рело революційного оптимізму, творчості і ентузіазму.
Яскравим прикладом беззавітного
служіння справі
комуністичного оновлення
світу є для нас життєвий
шлях вірного продовжувача справи великого Леніна, ви
датного політичного і державного діяча сучасності не
втомного борц.т за мир і соціальний прогрес, мудрого на
ставника молоді товариша Леоніда Ілліча Брежнєва.
У вашому героїчному житті, дорогий Леоніде Іллічу,
з усією ііоннотою відбилась біографія радянської люди
ни, комсомольця, комуніста, відбилась біографія країни.
Неоціненні уроки непохитної ідейної переконаності,
більшовицької стійкості і принциповості, мужчосіі і доб
роти, вміння жити і боротися по-ленінському, но-комуністншіому черпає молодь у вашій чудовій кинзі «Спога
ди».
Дчя комсомолу немає завдання важливішого і почес
нішого, ніж виховувати молоде покоління політично ак
тивним, таким, що знає справу, любить
працю і вміє
працювати, завжди ютове до захисту завоювань соціа
лізму. Комсомольські організації наполегливо добивати
муться. щоб юнаки і дівчата послідовно оволодівали всеперемагаючим ученням марксизму-ленінізму.
берегли і
примножували революційні,
бойові і трудові традиції
старших поколінь, росли справжніми
патріотами іі ін
тернаціоналістами, непримиренними до будь-яких проя
вів буржуазної'ідеології та моралі.

З гордістю говорять іоініьн і дівчата: «Я — громадя
нин Радянського Союзу!»'. Напередодні
60-річчя утво
рення СРСР ми — молоді представники всіх напій і на
родностей Союзу Радянських Соціалістичних Республік
урочисто запевняємо ленінську партію, що будемо свя
то берегти і розвивати братерську дружбу народів
СРСР, прищеплювати молодому поколінню почуття від
повідальності за доли* соціалізму, за
процвітання і мо
гутність нашої Батьківщини.

Справою честі і доблесті, екзаменом на громадянську
зрілість е для молоді конкретна участь у здійсненні ве
личних планів, намічених історичним XXVI
з’їздом
КПРС. Мільйони комсомольців, юнаків і дівчат беруть
активну участь у патріотичному русі «XI п’ятирічці —
ударну працю, знання, ініціативу і творчість молодих!».
У буднях великою іг.ореннр проявляють вони трудове
їіатхлепня. безустанний пошук, високу дисципліну їі ор
ганізованість. Ленінський комсомол, радянська молодь
примножать свій вклад у розвиток народного господар
ства, прискорення науково-технічного прогресу, бороть
бу іа підвищення
продуктивності і якості праці,' за
економію та бережливість, посилять шефство над капі
тальним будівництвом і транспортом, сферою торгівлі та
обслуговування населення. Наслідуючи славну комсо-.
мольСьку традицію—завжди бути там, де потрібні гарячі

серця, тверді характери, вмілі, міцні руки, — нові загони
молодих добровольців поповнять
ряди перетворювачів
Сибіру, Далекого Сходу. Крайньої Півночі, російського
Нечорнозем’я.
З особливою відповідальністю бере участь комсомол у
втіленні в життя аграрної політики партії. Кожна ком
сомольська організація, кожен комсомолець села і міста
знайдуть своє місце в загальнонародній боротьбі за ре
алізацію продовольчої програми. Комсомол ще наполег
ливіше виховуватиме у юнаків і дівчат любов до рідної
землі, вміння працювати на гій. робити її ще багатшою
і кращою.
Ми ілмбоко усвідомлюємо, що всі наші найсмі.іивікіі
плани втілюються в житя тільки творчою
працею. Ле
нінський комсомол зробить усе. щоб активно допомагати
партії ростити іідну і надійну зміну робітничого класу,
колгоспного селянства, радянської інтелігенції.
Комсо
мольські організації шкіл, профтехучилищ, вузів і техні
кумів наполегливо боротимуться за глибокі і міцні знан
ня, готуватимуть до трудового життя покоління яким
далі нести естафету Великого Жовтня.
Першим ступенем ідейного і морального загартування,
школою дружби, товариськості і колективізму для міль
йонів радянських дітей стала Всесоюзна піонерська ор
ганізація імені В. I. Леніна.-Країна урочисто відзначила
її (іО-річчя. Комсомол — колективний вожатий ліонерії
— запевняє партію, ще,разом із школою, сім'єю, громад
ськістю буде ростити свідомих
борців за комуністичні
ідеали, виховувати дітей на прикладі життя і діяльності
великого Леніна, добиватися, щоб супутником кожного
загону стали дзвінкі пісні, захоплюючі походи та ігри,
спортивні змагання.
Зрілий соціалізм відкриває широкі
можливості для
гармонійного розвитку особи. Комсомольські організації
будуть ще цілеспрямованіше прилучати юііаків і дівчат
до багатств багатонаціональної
радянської та світової
культури, виховувати у кожної молодої людини праг
нення до моральної краси і фізичної досконалості.
У комсомольців немає благодушності і самозаспокоєн
ня. Критично оцінюючи досягнуте, ВЛКСМ і надалі під
вищуватиме боновії гість усіх своїх лайок, створюватиме
живу, творчу атмосферу в кожній комсомольській орга
нізації, рішуче зживатиме формалізм удосконалюватиме
стиль і методи роботи. Наш обов’язок — добиватися,
щоб кожний комсомолець був прикладом політичної сві
домості і працьовитості, з честю виправдував високе
звання члена Ленінської Комуністичної Спілки Молоді.
Нездоланним є прагнення народів до мирного і щасли
вого майбутнього. Комсомольці, вся радянська молодь
одностайно схвалюють і безроздільно підтримують зов
нішню політику КПРС і Радянської держави. Програму
миру на 80-і роки, нові мирні ініціативи, висунуті това
ришем Леонідом Іллічем Брежнєвим. Юнаки і дівчата
країни завжди йтимуть у перших рядах борців за мінний
мир на землі, за приборкання гонки
озброєнь і за роз
зброєння. зміцнюватимуть дружбу
і співробітництво з
молодим поколінням країн соціалізму, з братніми спіл
ками молоді, прої реснвною юністю планети.
Наш прапор — прапор Леніна! Наша справа — непе
реможна справа Комуністичної партії! Наш шлях—шлях
до комунізму! Делегати XIX з’їзду ВЛКСМ від імені
41 мільйона комсомольців, усіх юнаків і дівчат урочисто
запевняють Центральний Комітет КПРС, Політбюро ЦК,
дорогого Леоніда Ілліча Брежнєва, що Ленінський ком
сомол завжди був і буде надійним резервом і бойовим
помічником партії. Високе довір’я партії і Батьківщини
комсомол, радянська молодь виправдають своєю удар
ною працею, відмінним навчанням, зразковою військо
вою службою, безмежною вірністю
заповітам Леніна,
великим комуністичним ідеалам!
Хай живе наша любима Батьківщина — Союз Радян
ських Соціалістичних Республік!
Хай живе великий радянський народ!
Хай живе Комуністична партія Радянського
її ленінський Центральний Комітет!
Хай живе комунізм!

Союзу і

Гаряче сприйняли юнаки і дівчата Кіровоградщиин
промову на XIX з’їзді ВЛКСМ Генерального секрета
ря ЦК КПРС, Голови Президії Верховно» Ради СРСР
Л. І. Брежнєва.
У Ц’ Д’б До редакції надходять листи читачів, у
яких висловлюється підтоимка внутрішньої і зовніш
ньої політики партії.

СПРИЙМАЄМО
ВСІМ СЕРЦЕМ
В ці дні у мене і моїх
друзів по роботі радісний
і святковий
настрій. До
глибшій душі схвилювала
пас, робітників, промова
Генерального
секретаря
ЦК КПРС, Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР
Л. 1. Брежнєва. У пій ви
соко оцінено
трудові до
сягнення і патріотичні іні
ціативи радянської молоді
й Ленінського комсомолу.
Всім серцем сприймагмо і
підтримуємо ми мирні іні
ціативи Радянського уря
ду, спрямовані на припи
нення гонки озброєнь, і
перші кроки, зроблені на
шою країною у цьому нап
рямі
в односторонньому
порядку.
• Естафета миру — в ру
ках
молодого покоління
землі», —підкреслив у сво
їй промові Л. 1. Брежпєв.
Ми,
молоді графітнпкп,
сприймаємо ці слова без
посередньо її на свою ад
ресу. Розуміємо, що від
нашої прані, нашого внес
ку
у виконання
планів
одинадцятої п’ятирічки за
лежить міць
Радянської
держави. На мітингу, що
відбувся у нас на підпри
ємстві з пагоди відкриття
з’їзду ВЛКСМ, ми взяли
підвищені
соціалістичні
зобов’язання. Достроково
виконати завдання другого
року п’ятирічки зобов'яза
лися мої товариші по ро
боті комсомольці
слюсар
Віктор Сівач, токар Вале
рій Смерецькпй, електро
зварник Микола Гупалюк
та багато інших. Я особис
то, зваживши свої можли
вості, зобов’язуюсь до 60річчя
утвореная Союзу

РСР виконати півторарічне
завдання.
В. СИВАК,
токар електромеханіч
ного цеху Заваллівського графітового ком
бінату, член комітету
комсомолу підприєм
ства.
Гайворонський район.

ДНІ УДАРНОЇ
ПРАЦІ
Нову хвилю трудового
піднесення серед
комсо
мольців 1 .молоді
нашого
депо викликали промова
на XIX з’їзді ВЛКСМ Гене
рального секретаря
ЦК
КПРС,
Голови
Президії
Верховної Ради СРСР Л. І.
Брежнєва і доповідь пер
шого
секретаря
ЦК
ВЛКСМ Б. М. Пастухова. У
всіх комсомольсько-моло
діжних колективах відбу
лися мітинги,
збори, де
обговорювалися
промова
Л. І Брежнєва, основні по
ложення звітної
доповіді
Цетітральио.го’
Комітету
На цих зборах перегля
нули свої
зобов’язання
члени КОМСОМОЛЬСЬКО-ЛІОТОдіжного
колективу елек
тромашинного цеху (групкомсорг Сергій Васильєв) і
вирішили весь
тиждень
працювати
по ударному,
.щодня підбиваючи підсумки індивідуального змаган
ня.
Першість у ньому
утримують слюсарі Олек
сандр Внхрестюк і Володи
мир Петренко.
Усі комсомольці цеху ек
сплуатації водять у ЦІ ДНІ
лише великовагові состави.
У дні передз’їздівської вах
ти вонп провели 12 таких
важковозів, а тепер дали
слово подвоїти
цю кіль
кість.
Ми гордимося, шо маши
ніст нашого депо молодий
комуніст Володя Василен
ко — делегат
XIX з’їзду
ВЛКСМ. З нетерпінням «ге
каємо його повернення, йо
го хвилюючих розповідей
про цю визначну подію.

Т. БЕЛЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу локомотив
ного депо.
м. Знам’янка.

ПОСТАНОВА
XIX з’їзду Всесоюзної Ленінської
Комуністичної Спілки Молоді
ПРО ЧАСТКОВІ ЗМІНИ В СТАТУТІ ВЛКСМ

XIX з’їзд Всесоюзної Ле
нінської
Комуністичної
Спілки
Молоді ПОСТА
НОВЛЯЄ:
1. Встановити, що:
а] чергові з’їзди склика
ються Центральним Комі
тетом ВЛКСМ не рід
ше одного разу на 5 років;
б) чергові з'їзди комсо
молу союзних
республік
скликаються ЦК ЛКСМ со
юзних республік не рідше
одного разу на 5 років;
е] чергові районні, місь
кі, окружні, обласні, кра-

йові комсомольські
кон
ференції скликаються ра
йонними, міськими, окруж
ними, обласними, крайо
вими комітетами комсомо
лу не рідше одного разу
на 2—3 роки;
г| комітети ВЛКСМ, яким
надано
права райкому
комсомолу, можуть обира
тися строком на 1—3 ро
ки.
2. Внести до тексту дію
чого Статуту ВЛКСМ змі
ни відповідно до цієї по
станови.
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«Молодий комунар»
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Не дамо підірвати мир!
ЗВЕРНЕННЯ XIX З'ЇЗДУ ВЛКСМ
Друзі! Молоде покоління всіх країн і континентів!
XIX з’їзд ВЛКСМ звертається до вас у ці тривожні
для долі світу дні від імені 41-МІЛЬЙОННОГО ЛеНІНСокого комсомолу, всієї радянської молоді. Загроза
загальному мирові наростає. Стараннями мілітарист
ських кіл США і НАТО гонка озбрєнь підходить до
тієї крайньої межі, за якою вона загрожує вийти з-під
контролю, зштовхнути людство в безодню
ядерної
катастрофи.
Величезної шкоди міжнародній безпеці завдає лінія
противників розрядки на загострення політичної на
пруженості, ставка сил агресії, мілітаризму та реак
ції на диктат і підпорядкування своїм «життєвим ін
тересам» справжніх інтересів народів різних районів
світу.
У серці Європи — континенту, де перемогу над
фашизмом і агресією було оплачено
неоціненним
життям мільйонів людей, — уже готуються стартові
майданчики для нових американських ядерних ракет.

ДО МОЛОДІ СВІТУ
Європейців, усе людство намагаються привчити до
злочинної думки про допустимість «обмеженої»
ядерної війни і першого атомного удару. Мілітарист
ська істерія важким тягарем лягає на плечі глолодзго
покоління. Вона заохочує страхітливе марнотратство
матеріальних і духовних багатств суспільства, які по
праву повинні бути успадковані молоддю.
Сили мілітаризму намагаються обманути молодь,
приховати спрсєжнє джерело небезпеки, яка насува
ється. Ми, ваші ровесники, заявляємо: розглагольствування про мниму «радянську загрозу» — це зухва
ла і цинічна брехня. Радянський Союз нікому не за
грожує. не прагне до конфронтації ні з однією дер
жавою. Немає такого виду озброєнь, який Радянсь
кий Союз не погодився б обмежити, заооронити на
взаємній основі. Він готовий до найрадикальнішик до
мовленостей у цьому напрямі з іншими
країнами.
Саме на це спрямовані висунуті невтомним борцем
за мир і щастя народіз товаришем Л. І. Брежнєвим^

Гірограма миру на 80-і роки нові конструктивні мирні‘ ініціативи СРСР. миролюбна політика нашої Бать
ківщини повністю відповідає інтересам
радянської
молоді, виражає волю всього
радянського народу,
вона продиктована щирим бажанням миру для всьо-

го людства.
.
.
„
Боротьба проти воєнної небезпеки і гонки озбро
єнь — справа всіх і кожного. Молодь повинна пов
ното мірою усвідомити свою відповідальність за збе
реження і зміцнення миру. Сьогодні Є ВСІ можли
вості поставити могутню перешкоду силам агресії і
війни.
Ленінський комсомол, уся радянська молод-» спов
нені непохитної болі зробити все. щоб ~ усунути не
безпеку ядеоної війни, відстояти міиний і справед
ливий мир для всіх держав і народіз. У боротьбі за
ці священні цілі МИ висловлюємо готовність до спіль
них дій. Ні відстані, ні відмінності з переконаннях не
повинні і не можуть перешкодити заступити»шлях си
лам безумства та війни
Ми закликаємо молодь усіх країн:
давати рішучу відсіч підступам мілітаризму;
примножувати зусилля в боротьбі за припинення
гонки озброєнь^.
усунути загрозу ядерної війни.
Хай міцніє антимілітаристська єдність молоді пла
нетиНе дамо підірзати мир?
__________________________

НА XIX З’ЇЗДІ ВЛКСМ
Турботою про процвітан НІНСпКОГО ^комсомолу, від делегат присвятила питан
ня Батьківщини, вклад моло значив
перший секретар ням реалізації вказівок то
ді у трудові досягнення ра Гооьковського
обкому вариша Л. І. Брежнєва, які
дянського народу пройняті ВЛКСМ С. В. Марков, — бу містить його
промова на
виступи делегатів XIX з'їз ти вірним помічником пар відкритті XIX з’їзду ВЛКСМ.
ду ВЛКСМ. Посланці комсо тії, бути там, де важко, де Вона вказала
на необхід
молі'/ всіх союзних респуб потрібні молоді, сильні ру ність підвищити роль ком
лік підкреслюють, що, окри ки і полум’яні серця.
сомолу в боротьбі з нега
лені надихаючими словами
У відповідь
на рішення тивними явищами в торгівлі,
ленінської партії, вони з но про
прискорений випуск більш кваліфікозано займа
вою силою відчувають ат труб великого діаметра для тися
поліпшенням якості
мосферу
дружби, повної магістральних нафто- і га споживчих товарів.
співзвучності думок і праг зопроводів, повідомив про
Комсомол, радянську мо
нень
радянських
людей. мовець, бійці інтернаціо
лодь з трибуни з’їзду сер
Благородне чуття єдиної ро нального загону всесоюзної
дечно вітали голова Уста
дини породжує тверду ЗІру ударної комсомольської бу
новчого комітету народноу величезні творчі можли дови здали в експлуатацію
революційної молоді Лаосу
вості юного покоління.
першу чергу
конвейєра по їхонглай Коммасіт, перший
З високою відповідальніс виробництву таких
труб у секретар ЦК Монгольської
тю і разом з тим по-юнаць- Виксі.
революційної спілки молоді
ки схвильовано і гаряче зау
Кожна профзсія, сказала Лодонгійн Тудев, керівник
чать з трибуни з'їзду ра вчителька Мурманської се
делегації соціалістичних спі
порти про високі рубежі в редньої школи № 27 Л. В.
лок молоді ПНР Єжи Яскерсоціалістичному
змаганні, Геращенко, ставить до лю
ня, голова
Соціалістичної
які впевнено беруть пере дини свої вимоги. На думку
німецької робітничої моло
дові
комсомольсько-моло делегата, назріла потреба
ді (ФРН) Вернер Штюрман,
діжні колективи. Відгукую істотно змінити умови при
перший секретар ЦК спіл
чись
на яскразу, глибоку йому абітурієнтів у педаго
ки комуністичної
молоді
промову
товариша Л. І. гічні вузи. Самих лише оці
СРР Пантелімон Гевенеску,
Брежнєва, делегати в ході нок на вступних екзаменах,
перший секретар ЦК демо
обговорення звітних допо як показує
практика, явно кратичної організації моло
відей
ЦК ВЛКСМ і Цент не досить.
ді Афганістану Бурхануддін
ральної Ревізійної
комісії
Перший
секретар
ЦК Гіясі, голова ЦК соціаліс
комсомолу намічають нову
ЛКСМ Молдавії В. В. Бабій тичної спілки молоді ЧССР
програму дій, дають слово
сказав, що
комсомольці Ярослав Єнерал.
працею зміцнювати могут
республіки
активно
включи
Проблемам
закріплення
ність Батьківщини.
лись у розвиток
агропро молоді в тваринництві при
20 травня
з'їзд продов мислового комплексу. Ми святила виступ майстер ма
жив роботу. Його делегати прагнемо, підкреслив про шинного доїння
колгоспу
і гості тепло зустріли това мовець, забезпечити
без імені Мічуріна Користишівришів І. В. Капітонова, В. |. перебійність продовольчого ського району Житомирсь
Долгих, М, В. Зимяніна.
конвейєра. На необхідність кої області Н. П. Негерей.
Сьогодні всіх нас згурто цього вказав товариш Л. і. Гілатять за нашу роботу
вує і об'єднує один пориз, Брежнєв.
щедро — і шаною і гро
одне
невгасиме бажання
Делегат закликав сміливі шима, сказала вона. І незва
зробити все, щоб ще ба ше
впроваджувати ново, жаючи на це, молодь не за
гатшою і кращою стала лю прогресивне на виробництві тримується на фермах. Од
бима Вітчизна, сказав пер і в комсомольськії/ роботі, нією з
причин плинності
ший
секретар ЦК ЛКСЛА рішуче боротися з інерці кадрів, на думку промовця,
Вірменії В. А. Тур’ян. У єю, яка неминуче веде до є те, що на ферми
часом
грандіозних звершеннях ра формалізму.
приходять юнаки і дівчата,
дянського народу є вклад і
Про прискорений розви які не дістали професійної
комсомольців Вірменії.
ток нафтової і газової інду підготовки ні з школі, ні в
У 1984 році минає 60 ро
стрії розповів міністр бу- ПТУ.
ків присвоєння комсомолу
рівництва підприємств наф
Союз комсомолу і школи
ім’я В. І. Леніна. Промо
тової і газової
промисло буде і далі міцніти, допо
вець вніс пропозицію про
вості Б. Є. Щербина.
магаючи формуванню нових
вести Всесоюзну ленінську
Говорячи про участь мо поколінь молодих
людей,
позірну, яка стала б звітом
лоді в спорудженні найваж безмежно відданих ідеалам
про
безмежну відданість
ливіших об’єктів, зокрема комунізму, заявив міністр
кожного комсомольця запо
газопроводу Уренгой—Уж освіти СРСР М. О. Проковітам Ілліча.
город, міністр підкреслив, ф’єв. Він спинизся на най
Від імені радянських уче що ця
магістрам. на від важливіших
проблемах у
них делегатів
з’їзду вітав міну від «першінгів» і кри житті школи, зокрема даль
президент
Академії наук латих ракет, якими США на шому підвищенні якості нав
СРСР А. П. Александров.
магаються «нафарширувати» чання і виховання.
Глибокий смисл у наш час Західну
Європу,
перетне
Промовець
підкреслив,
має лозунг «Усе в ім’я лю кордон в інтересах
миру, що успіх морального вихо
дини, для блага людини». дружби,
взаємовигідного вання школярів досягається
Би дуже збідните своє жит
співробітництва.
там, де трудове
навчання
тя, підкреслив учений, ЯК
Старший продаеець цент юнаків і дівчат тісно зв’я
ЩО будете трактувати його
рального
універмагу зане з виробництвом.
тільки з матеріальному ро
м. Томська А. Н. Степанова
Втілення в життя завдань,
зумінні. Розвивайте свої ду
розповіла про своїх моло обговорюваних на з’їзді, за
ховні можливості Не обкра
дих земляків, які добувають лежить від кожного комсо
дайте себе, не позбавляйте
нафту, газ і ліс,
будують мольця, кожної комсомоль
того величезного багатства, нові промислові підприєм
ської
організації, сказав
яке
створено
зусиллями ства. Ми, працівники сфери
перший секретар ЦК ЛКСМ
старшого покоління. Оволо обслуговування,
прагнемо Таджикистану Ш. М. Султа
дівайте всіма видами творзробити все можливе, щоб нов.
Союз
різноправних
•юсті
і ви зробите своє
забезпечити їх життя і пра республік дав змогу Таджи
життя щасливим.
цю.
кистану вийти
на широки ч
Головно покликання ЛеВелику частину промови шлях прогресу, зробити ве

личезний крок
у розвитку
економіки,
науки, культу
ри.
Делегат розповів про ос
воєння цілинних земель у
республіці, шефство молоді
над ударними будовами.
Бід імені молодих поко
рителів
Західного Сибіру
виступив змінний майстер
Сургутського управління бу
рових робіт N2 2 Тюменсь
кої
області
групкомсорг
М. А. Копилов. Він повідо
мив, що Західно-Сибірський
територільно - виробничий
комплекс набрав у своєму
розвитку таких темпів, яких
ще не знала світова практи
ка. Але й це не межа. Тепер
промисловики
готуються
вийти на нові рубежі.

молоді Туркменистану в бо колгоспу
«Путь
Ильича»
ротьбі за втілення в життя Шадринського району Курнакреслень
XXVI
з’їзду ганської області В. А. Слан
КПРС, перший секретар ЦК цев, стає справою всього
ЛКСМ республіки Ж. К.-Б. радянського народу. Особ
Чарисва запропонувала ого лива роль у цьому належить
лосити всесоюзною
удар керівникам і
спеціалістам
ною комсомольською будо села. Від них
вимагається
вою нові газові родовища сучасне господарське мис
республіки, беручи участь у лення, смілива ініціатива, ді
розв язанні народногоспо ловитість, критичний підхід
дарських завдань, підкрес до недоліків, висока особис
лила вона, молодь прохо та відповідальність.
дить справжню школу гро
Останнім
часом дедалі
мадянської зрілості. Висо більше молодих спеціаліс
кий обов'язок Ленінської о тів, сказав промовець, очо
комсомолу — ще з більшою люють конкретні виробничі
цілеспрямованістю здійсню ділянки. Господарства чека
вати трудове,
ідейно-полі ють з вузів не тільки обіз
тичне виховання
юнаків і наних з наукою спеціаліс
дівчат.
тів, а й здібних організлгаСекретар комітету ВЛКСМ рів виробництва, які вміють і
автомобіль повести за собою колектив.;
Під звуки пісні «Пройдуть Московського
Подвигом на Камі, справ
роки» до залу входять учні ного заводу імені Лихачова
заявив, що ді комсомольською будо
професійно-технічних
учи Є. С. Кузьмін
праву нозизаоті»
лищ. Разом з ними — герої найважливішим завданням у вою по
п’ятирічки, ветерани праці, житті заводського колективу спорудження КамАЗу, зая
комсомоль вив перший секретар Гавр
наставники молоді. Комсо є перехід усіх
мольський з’їзд вітають тру сько-молодіжних бригад на ського обкому ВЛКСМ 5. Д.
дові резерви — робітнича нову форму організації та Лсушин. Понад 80 тисяч
стимулювання праці. Впро юнаків і дівчат — посланців
зміна країни.
багатонаціонального Ленін
Представникам
комсо вадження нововведення під
ського комсомолу самовід
мольських організацій про- вищує продуктивність праці,
дано брали участь у бороть
відкриває
можливість
пра

діесійно-технічних училищ—
бі за дострокове введення
переможців естафети удар цювати меншим складом.
Представник молодих аз- в експлуатацію другої мері и
них справ на часто XIX з'їз
тозаводців підтримав про автозелетня.
ду ВЛКСМ — вручено пере
Делегат
запевнив,
що
позицію провести всесвітню
хідні вимпели імені зачина
зустріч трудящої молоді, славні трудові традиції, за
телів стахановського руху,
яка, безперечно, сприятиме кладені разом із фундамен
передовиків соціалістичного
том КамАЗу, буде примно
зміцненню справи миру.
змагання.
З комуністів воїни беруть жено.
Оплесками
зустріли де
Від імені тих, хто сьогод
приклад, вчаться стійкості і
легати повідомлення
пер
мужності,
підкреслив ко ні вливається в робітничий
шого секретаря Ростовсько
учень Пермського
мандир відділення прикор стрій,
го обкому ВЛКСМ В. М. АгєС. А. Нічкалвов
донної застави імені Гри ПТУ № З
еза про те, що в день від
в
горія Мезенцева Східного заявив: молода гвардія
криття з’їзду комсомольці
прикордонного округу сер праці не підведе, на неї
«Ростсельмаша»
передали
можна покластися. Рівняння
жант І. Ю. Пятих.
трудівникам села 60 надплана передовиків праці, своїх
У
дні
роботи
комсомоль

ьс’зих комбайнів.
наставників, сказав делегат,
Одне із своїх
головних ського форуму, повідомив стало
для нас життєвим
завдань, сказав промовець, він, одержав телеграму від правилом.
обласна комсомольська ор воїнів застави. У відповідь
Промовець говорив тзко.-к
ганізація бачить у вихован на дуже високу оцінку, яку про велику
роль
комсо
дано
ВЛКСМ
у
привітанні
ні у молоді свідомого, ко
мольських груп у професій
муністичного ставлення до ЦК КПРС, промові товариша но-технічному училищі. На
праці. Особлива увага при Брежнєва, комсомольці да його думку, діяльність ком
діляється всесоюзним удар ли клятву: ще пильніше охо сомольських груп профтех
ним комсомольським будо роняти державний кордон.
училищ заслуговує
пильніПерший секретар міськ
вам. Саме тут ми прагнемо
шої уваги з боку всіх ком
кому
ВЛКСМ
Комсомольсьвпроваджувати найкраще з
сомольських органів.
того, що народжено прак Ка-На-Амурі Н. Н. Губачов
На географічній карті не
тикою соціалістичного зма нагадав, що 50 років тому, позначено другу назву рівесною 1932 року, на бере
гання.
|<и Жарину, але ми знаємо
V розв’язанні
заздачь, ги Амуру країна направила її як ріку Дружби,
сказав
кращих
синів
і
дочок,
щоб
поставлених партією перед
перший секретао ЦК ЛКСМ
комсомолом, сказав голов збудувати нове місто. Сьо
Киргизії Т. С. Айтбаєв. Цю
ний редактор газети «Ком годні біля його верстатів і
назву вона
дістала, коли
мартенівських
печей
пра

сомольская правда»
Г. Н.
двадцять років тому тисячі
Селезньов, величезна роль цюють сини і внуки першопосланців усіх союзних рес
Вони
варять
належить
комсомольській прохідців.
публік прибули в Киргизію
сталь,
створюють
кораблі.
пресі.
^поруджувати
Токтогульську
спрямували
свій
Разом з тим,
визнав де Сюди
легат, у нерозв’язаних про стрімкий біг рейки БайкалоА коли потрібна була до
блемах, про які говорив на Амурської магістралі.
помога Нечорнозем’ю, про
з'їзді товариш Л. І. Бреж
Промовець доповів з'їз
довжував делегат, молодь
нєв, про які повідомлялось дові, що кожен друїий мо Киргизії ділом відгукнулась
У звіті ЦК ВЛКСМ, є і наша лодий робітник міста зустрів
На ,3*клик партії; 8 Ярослав
недоробка. Газета не повин з їзд комсомолу достроко
ській області росте радгосп
на допускати білих плям ні вим виконання плану п’яти
< Киргизстан».
Ударним
в темах, ні в географії ви місяців.
фронтом для
молоді рес
купів.
Реалізація
продовольчої публіки стало тваринництво.
Розповівши
про участь програми, відзначив голова

(Закінчення на 3-й стор.)
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шляхом ЯЛОТїї, ШЛЯХОМ ЯЛ ТЬХ10
(Закінчення.
Початок на 2-й crop.).

Про вірність молоді 80-х
років
славним традиціям
радянського народу гово
рив старший помічник ка
пітан-директора
великого
морозильного
траулера
«Иван Панов«
Чорсаковспкої бази океанічного
ри
бальства «Дальрибии В. В.
Євссєв.

Спинившись на
шляхах
підвищення
ефективності
використання
флоту, де
легат підкреслив
необхід
ність дальшого розвитку бе
регового господарства, ре
монтної бази.
<
Перший
секретар
ЦК
' ЛКСМ Литви П.-В. В. Ігнот-зс
повідомив, що в республіці
розроблена і здійснюється
програма
забезпечення
сільського
господарства
трудовими ресурсами і за
кріплення молоді на селі.
Багато що з передбаченого
в ній уже здійснено. Однак,
як і раніше, не вистачає кад
рів у тваринництві.
Представник литовського
комсомолу
звернувся
з
проханням до міністерств
При розробці продовольчої
програми
особливу увагу
звернути на комплексну ме
ханізацію
тваринницьких
ферм, створення
засобіз
малої механізації.
Перший секретар Куйбишесського обкому ВЛКСМ
С. Ф. Долганін доповів про
те, що десятки тисяч юнаків
і дівчат, сотні комсомольсь
ко-молодіжних
колективів
області
виконали передз’їздівські зобов’язання.
Серед проблем, які по
стали перед комсомольсь
кою організацією області,
делегат назвав проведення
комсомольських
зборів у
великих
організаціях
л
ВЛКСМ.
У цьому зв’язку
він порадив ЦК
ВЛКСМ
уважно вивчити питання про
розширення
прав зборів
комсомольського
активу в
таких організаціях
Бригадир
бавовницької
комсомольсько- молодіжної
бригади
радгоспу
імені
Ульянова
Джизацької об
ласті Узбецької РСР X. Рус
тамова відзначила, що зав
дання, які
обговорюються
на з’їзді, вимагають прик
ладання всіх сил
і творчої
енергії для їх виконання.
Делегат
запропонувала,
щоб ЦК ВЛКСМ разом з від
повідними
міністерствами
продумав систему
заходів
по пропаганді
передового
досвіду бавовнярів.
Битва за хліб, сказав пер
ший секретар Алтайського
нрайкому ВЛКС/Л А. А. Ми
ронов, — наша головна бит
ва. Молоді є в кого вчитись
беззавітної відданості Віт
чизні,
вміння
доблесно
служити її інтересам
Спинившись на проблемі
механізаторських кадрів, він
відзначив,
що
надійним
Джерелом
їх поповнення
поряд з ПТУ стала
на Ал
таї і школа. Щоліта разом
з атестатом про
середню
освіту
тисячі випускників
краю одержують посвідчен
ня трактористів, комбайне
рів, водіїв.
Меліораторів по праву на
зивають
перетворювачами
землі, підкреслив машиніст
багатоківшевого екскавато
ра Печорської
пересувної
механізованої колони № 4
об’єднання «Псковмелиорация» Н. Є. Солодов. З ак
тивною участю молодих бу
дівельників і
меліораторів
зведено десятки
тварин
ницьких комплексів, сільські
селища, оновлено сотні ти
сяч гектарів землі. В той же
час промовець звернув ува
гу комітетів
комсомолу і
господарських керівників на
існуючу плинність кадрів.
Одночасно з пленарним
засіданням у другій поло
вині дня
обговорення оса
повних
завдань
комсо
мольської роботи проходи
ло в секціях.

Учасників з’їзду, весь ра
дянський
комсомол тепло
вітали представники кому
ністичних, демократичних і
соціалістичних спілок моло
ді багатьох зарубіжних кра
їн,
ф *
Вірність
партії,
Бать
ківщині,
великим ленінсь
ким заповітам,
готовнісів
радянської молоді з
іще
більшим
натхненням і ен
тузіазмом
боротися
за
успішне
виконання велич
них планів
комуністичного
творення переконливо про
демонстрував
XIX
з їзд
ВлКСМ.
Окрилені
високою оцін
кою,
яку дано радянській
молоді
в привітанні
ЦК
КПРС
з їздові,
батьківсь
кими
напутніми
словами
товариша Л. І. Брежнєва,
повпреди більш-як 41-мільйонного
комсомолу схви
льовано говорили про СВІЙ
обов язок і покликання —
бути надійною опорою і
резервом партії,
кожним
прожитим
днем, кожним
ударо/и серця
утверджу
вати на землі комунізм.
Протягом чотирьох днів
у
Кремлівському
Палаці
з’їздів під овіяними
сла
вою червоними
прапораму звучали виступи деле
гатів,
пройняті
турботою
про збереження миру на
землі,
про
процвітання
Батьківщини і збільшення
вкладу молоді
в трудові
звершення
народу,
про
дальший розвиток і вдоско
налення діяльності ВЛКСМ
в умовах зрілого соціаліз
му. По-діловому, творчо, з
глибокою заінтересованістю
намічали вони нові рубежі
по гідній зустрічі 60-річчя
СРСР, виконанню завдань
п’ятирічки.
У заключний день робо
ти з’їзду — 21 травня де
легати і гості бурхливими,
тривалими
оплесками зу
стріли товаришів Л. І. Бреж
нева,
Ю.
В.
Андропова,
М. С. Горбачова, В. В. Гри
шина, А. А. Громико, А. П.
Кириленко,
А. Я. Пельше,
Д. Ф. Устинова, К. У. Чер
ненка, Г. А. Алісва, П. Н.
Демічева, В. В. Кузнецова,
Б. М. Пономарьова, Ш. Р.
Рашидова, М. С. Соломенцева, І. В. Капітонова, В. І.
Долгих, М. В. Зимяніна,
К. В. Русакова.
На ранковому засіданні
було продовжено обгово
рення звітних доповідей ЦК
ВЛКСЛА і Центральної ре
візійної комісії комсомолу.
Готуючись до 60-річчя ут
ворення СРСР, сказав пер
ший секретар ЦК ЛКСМ
Естонії Д. П. Віснапуу, ком
сомольські організації рес
публіки особливий акцент
роблять на посиленні інтер
національного
виховання.

Командир літака Якутсь
кого управління цивільної
авіації А. І. Шушурін нага
дав, що повітряний флот —
найбільш динамічна галузь
народного господарства.
Авіатор говорив про не
обхідність підвищення куль
тури обслуговування паса
жирів,
поліпшення якості
роботи назмених служб.
Комуністична партія по
ставила перед нами зав
дання, щоб кожна організа
ція ВЛКСМ, кожен комсо
молець чітко
знали своє
місце в такій величезній ро
боті, як виконання продо
вольчої програми,
відзна
чила перший секретар Ілішевського РК ВЛКСМ Баш
кирської АРСР А. К. Імамова.
Делегат повідомила, що
в республіці багато чудових
будинків і палаців культури.
Однак в них не всюди ки
пить справжня, цікава ро
бота. Причина часто криє
ться в тому, що, наприклад,
у
районі
тільки третина
сільських клубів забезпече
на випускниками культосвітучилищ.

Інспектор у справах не
повнолітніх
Красноармійського
районного відділу
внутрішніх справ м. Волго
града С. А. Васильєва від
значила, що для величезної
більшості радянської мо
лоді додержання високих
принципів
комуністичної
моралі є життєвою нор
мою. Тим помітнішою є на
цьому фоні антигромадська
поведінка окремих духовно
зубожілих людей.
Делегатів з'їзду, Ленін
ський комсомол тепло ві
тали секретар Центральної
Ради комуністичної молоді
Греції
Спірос
Халватзіс,
Генеральний секретар Фе
дерації комуністичної мо
лоді
Аргентіни
Патрісіо
Ечегарай, генеральний сек
ретар Національного комі
тету
організації
молоді
африканської демократич
ної
революції
Гвіней
ської
Республіки
Кумба Діакіте, Генеральний се
кретар Єдиної демократич
ної організації молоді Кіп
ру Дімітріс Хрістоф яс.
Підсумки
роботи секцій
з'їзду підбив секретар ЦК
ВЛКСМ О. В. Жуганое. Він
повідомив, що на секцій
них засіданнях
виступили
більш як 150 чоловік. У за
сіданнях взяли участь ке
рівники партійних, радянських і профспілкових ор
ганів, учені діячі культури.
Відбулася ділоеє, заінтере
сована розмова про шляхи
поліпшення
ідейно-вихов
ної роботи
з молоддю,
підвищення вкладу молоді
у здійснення економічної
політики
партії, інтенсифі
кації промислового і сіль
ськогосподарського вироб
ництва.
Про широко розгорнуте
соціалістичне
змаган
ня за гідну зустріч 60-річ
чя утворення СРСР розпо
вів перший секретар Кабардино-Балкарського обкому
ВЛКСМ X. X. Чсчєное. Те
пер кожен другий комсо
молець працює за зустріч
ними планами.
Живим,
переконливим
формам виховання у мо
лоді почуття
патріотизму
приділив
увагу
перший
секретар
Приморського
крайкому ВЛКСМ В. А. Бутаков. В обстановці нагні
тання
імперіалізмом
та
його пособниками міжна
родної напруженості слід
активніше“
прищеплювати
юному поколінню почуття
відповідальності за долю
соціалізму, за
безпеку
і
процвітання Батьківщини.
Лікар ААакіївської місь
кої лікарні № 1 у Донець
кій області Т. Л. Головкова
говорила про
проблеми
підготоеки
кадрів медич
них працівників. Вона вка
зала на необхідність зміц
нення ділових зв’язків ком
сомолу
з
адміністрацією
медичних закладів, комсо
мольського
контролю
за
проектуванням, виробницт
вом і використанням ме
дичної техніки.

Із заключним словом ви
ступив Б. М. Пастухсв. Об
говорення
звітних допові
дей Центрального Коміте
ту ВЛКСМ і Центральної ре
візійної
комісії
ВЛКСМ,
сказав він, проходило в ді
ловій, творчій атмосфері, в
дусі високої принциповості,
критики і самокритики.
Живий, гарячий відгук у
кожного делегата
з’їзду
знайшли проникливі слова
промови Генерального сек
ретаря ЦК КПРС,
Голови
Президії Верховної
Ради
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва, привітання ЦК КПРС
нашому з’їздові.
Це істо
ричне напуття надихає, кли
че на нові діла, зобов’язує
нас з позицій високої ви
могливості і відповідальнос
ті розглядати
результати
досягнутого, краще бачити
перспективу, впевненіше і
Твердіше йти за партією

шляхом Леніна, шляхом ко
мунізму.
Відбулася жвава, відвер
та розмова про те, як зро
бити ще вагомішим і ефек
тивнішим вклад комсомолу
у виконання величних на
креслень нашої партії. Цим
гарячим прагненням, доб
рим комсомольським не
спокоєм були пройняті ви
ступи на з’їзді. Висловлено
чимало цінних зауважень,
внесено багато пропозицій і
рекомендацій. Усі вони по
винні бути якнайретельні
ше вивчені і враховані в
роботі нового складу ЦК
БЛКСМ.
Все, чим пишається наш
Ленінський комсомол, що
становить його славу, заво
йовано під
керівництволл
Комуністичної партії. Новим
свідченням
батьківської
турботи партії про комсо
мол, про молоде поколін
ня країни стала участь у
роботі нашого з їзду чле
нів і кандидатів у члени
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретарів
Центрального Ко
мітету нашої партії.
З
винятковою
увагою
ставляться до
діяльності
комсомолу Рада Міністрів
СРСР, радянські і держав
ні органи, міністерства
і
відомства, профспілки, гро
мадські, творчі організації і
спілки.

ної Центральної ревізійної мо вірно берегти і примно
жувати героїчні
традиції
комісії ВЛКСМ.
класу
і кол
Потім делегати і гссті робітничого
урочисто
провели
загін госпного селянства, всі свої
імені XIX з’їзду ВЛКСМ на сили, знання й енергію без
віддавати
великій
Всесоюзні
ударні комсо остачі
справі
Комуністичної пар
мольські будови країни.
На заклик партії, за ве тії, будівництву комунізму.
лінням серця юнаки і дів Клянемось!
— Клянемось! — сканду
чата вирушають на об єкти
Західного Сибіру і Кансь- ють учасники загону.
ко-Ачинського
Оваціями, лід
і ... звуки піспаливноенергетичного
комплексу, ні «Комсомольська путівдоброна Байкало-Амурську магі на» проводжають
делегати і гості
страль і в російське Нечор- еольців
нозем Я, В /АІСТО юності
3 13ду’
Звучать фанфари, Форум
Комсомольськ на-Амурі.
Урочисті
хвилини:
ПІД юності країни прибули візвуки
«ААаршу
Збройних Сил
ентузіас- гати воїни
тіе»
вносяться
загонові СРСР. Разом з ними — ве
прапори. В групі прапоро терани
Великої Вітчизня
носців — прославлені бу ної війни, суворовці і нахідівельники,
ветерани пер- мовці.
шопрохідці,
представники
Під склепінням Кремлів
добровольців.
ського Палацу з'їздів зву
Делегати вітають учасни чить мелодія пісні Д. Тухків загону імені XIX з'їзду манова «День
Перемоги».
ВЛКСМ — посланців
усіх У зал вноситься прапор Пе
братніх республік.
ремоги. Прапороносець —
Слово
надається коман
і ерой
Радянського Союзу
диреві загону
імені ХУІіі М. В. Кантарія — один з
з'їзду ВЛКСМ, депутатові іих, хто встановив його над
Верховної Ради СРСР, лау переможеним
рейхстагом.
реатові премії Ленінського
До учасників з їзду звер
комсомолу,
бригадирові
гається двічі
Герой
Ра
комсомольсько - молодіж дянською
Союзу Маршал
ної бригади тресту «Урсн
гадянського Союзу
І.
X.
гойгазпрембуд» Павлу Ба- Баграмсн:
ряєву:
— З хвилюванням диви
— Від імені бійців загону мося ми на священну ре
доповідаю,
що завдання ліквію радянського наро
Комітету ду — прапор Перемсгиі В
XIX з’їзд ВЛКСЛА — ви Центрального
Радянського УРЯДУ, ньому
воєдино
злилися
могливий огляд комсомоль КПРС,
і
мужність бій
ських рядів, велике і світле XVIII з’їзду ВЛКСМ по сс- доблесть
комсомольське свято. І ми воєнню нафтових і газоеих ців і командирів, відважних
самовідданість
раді розділити його з на- родовищ Західного Сибіру, партизанів,
шими друзями — зарубіж спорудженню БАМ, заеоду трудівників тилу. Сам цей
й
ними гостями з'їзду. У сво «Атоммаш», Усть-Ілімсько- прапор — частка душі
їх виступах і привітаннях го лісопромислового комп серця кожної радянської
вони високо оцінили досяг лексу, об'єктів російського людини.
нення розвинутого соціа Нечорнозем’я успішно виБіля священної реліквії
лізму, роль КПРС і Радян конується!
радянського народу — пра
Роки роботи на головних пора Перемоги — воїни
ської держави в боротьбі
за міцний мир та безпеку новобудовах країни стали клянуться з честю виконуй
народів, за
приборкання для нас великою школою вати патріотичний та
ін
гонки озброєнь і відвер життя. Бійці загону загар- тернаціональний обов’язок,
нення СВІТОВОЇ ТврЛАОЯДер- тували свої характери, за- завжди і в усьому додер
ної катастрофи, діяльність воювали в робітничих ко жувати ленінських запові
Ленінського
комсомолу, лективах визнання й 8Е- тів, ще тісніше згуртувати
торитет, стали справжніми свої ряди навколо Кому
сказав промовець.
майстрами
своєї справи. ністичної партії, бути
Від імені XIX з’їзду Ле
го
нінського комсомолу,
всіх Ми пишаємось, що внесли товими в будь-яку хвилину
юнаків і дівчат країни Б. М. вклад у дострокове від на подвиг в ім’я любимої
Пастухов запевнив
Кому криття робочого руху поїз Батьківщини.
на
ністичну
партію, її Цент дів до станції Кічера
З піднесенням, під бурх
ральний Комітет, Леоніда БАМ, взяли безпосередню ливі, тривалі
оплески де->
участь
у
спорудженні
Но

Ілліча Брежнєва в тому, що
легати одностайно
прийвого
Уренгоя
—
міста
біля
радянська молодь твердо
мають вітальний лист XIX
стоятиме на варті священ Полярного кола та інших з’їзду
ВЛКСМ Центральних
завоювань Великого об’єктів. Наша праця — в йому Комітетові Комуніс
Волгодонському
Жовтня, зміцнюватиме ре першому
тичної партії Радянського
волюційні, бойові і трудові атомному реакторі, першій Союзу, Генеральному сек
Усть-Ілімській
целюлозі.
традиції старших поколінь,
ретареві ЦК
КПРС, Голові
На нові трудові звершен
могутність і авторитет на
Президії
Верховної Ради
ня
нас
надихає
повсякден

шою любимої Радянської
СРСР товаришеві Леоніду
не батьківське
піклування Іллічу Брежнєву.
Батьківщини.
Ленінського Цент
З'їзд одноголосно прий партії,
З промовою при закритті
няв постанову, в якій схва рального Комітету КПРС, з'їзду виступив перший сек
дорогого
всім
нам
Леоніда
лив
діяльність Централь
ретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Па
ного Комітету ВЛКСМ по Ілліча Брежнєва.
стухов.
Від
імені
учасників
за

керівництву
КОМСОМОЛЬСЬ
XIX з ізд ВЛКСМ, сказав
КИМИ організаціями,
під гону делегат передає пре він, вилився у хвилюючу і
вищенню їх ролі в комуніс зидії з’їзду рапорт трудо переконливу демонстрацію
тичному вихованні молоді, вих справ молодих буді вірності
КОМСОМОЛЬЦІВ,
мобілізації юнаків і дівчат вельників.
юнаків і дівчат 80-х років
Естафету
комсомольсько

на здійснення завдань, ви
заповітам великого Леніна,
сунутих
XXVI
з’їздом го ентузіазму приймає за їх непохитної згуртованос
КПРС,
виконання
рішень гін імені XIX з’їзду ВЛКСМ. ті навколо рідної Комуніс
Першобудівник
КомсоXVIII з’їзду ВЛКСМ.
тичної партії.
Герой
Затверджено звіт Цент мольська-на-Амурі
Вся робота з’їзду осяяна
Радянського
Союзу
О.
П.
ральної ревізійної комісії
яскравою,
надихаючею
Маресьев
урочисто
вручив
ВЛКСМ.
промовою товариша Л. І.
прапор за
Одноголосно
прийнято добровольцям
Брежнєва.
гону.
резолюцію з’їзду на допо
Ленінська віра а молоде
відь «Звіт ЦК
ВЛКСМ і
Вам випала велика честь, покоління, дбайливе, мудзавдання Ленінського ком відзначив
він, виїхати
на ре керівництво партії весомолу по формуванню по найважливіші
новобудови дуть нас на нові ЗЕершенкоління людей політично країни. І завжди разом з ня, кличуть
бути
гідними
активних, які знають спра вами на передньому краї історичних
завдань,
які
ву, люблять працю і вміють боротьби будуть старші то- стоять перед нами.
працювати, завжди готові вариші-комуністи,
які,
не
XIX з їзд Всесоюзної Ле
до захисту своєї Батьків шкодуючи
сил і часу, пе нінської
Комуністичної
редають свій багатий дос Спілки Молоді оголошуєтьщини».
З'їзд прийняв постанову від, свої знання молодійI ся закритим.
Делегати і
про часткові зміни в Ста зміні, що вступає у велике• гості співають «Інтернаціо
туті ВЛКСМ.
трудоєе життя.
нал».
Потім відбулись вибори
Говорить монтажник тре
Спалахує
овація.
Зву*
керівних органів Всесоюз сту
«Волгодонськенерго- чать здравиці на честь ра
ної Ленінської Комуністич буд» лауреат премії Ленін дянського
народу,
Кому
ної Спілки ЛАолоді.
ського комсомолу, коман ністичної партії, її ленін
Увечері
відбулося
за дир загону імені XIX з’їзду ського
Центрального Ко
ключне засідання XIX з’їз комсомолу
Володимир мітету, Політбюро ЦК КПРС,
ду ВЛКСМ.
Промін:
товариша Л. І Брежнєва.
Головуючий
повідомив
Урочисто
запевняємо
Під склепінням залу лу
про підсумки
організацій Центральний
Комітет рід- нає могутнє «Ура!». Делега
ного Пленуму Центрально ної
Комуністичної партії, ти
скандують:
«Леніні»,
го Комітету ВЛКСМ, обра Радянський уряд, дорогого «Партія!», «Комсомол!».
ного XIX з’їздом, а також Леоніда
Ілліча Брежнєва,
про засідання
ноЕообра- делегатів з'їзду, що буде(ТАРС).

«Молодий комунар»»
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Р Е З О Л Ю ЦІ Я
З’ЇЗДУ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ

КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

ПА ДОПОВІДЬ «ЗВІТ цк ШКСМ І ЗАВДАННЯ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ
ПО ФОРМУВАННЮ ПОКОЛІННЯ ЛЮДЕЙ ПОЛІТИЧНО АКТИВНИХ, ЯКІ. ЗНАЮТЬ СПРАВУ,
ЛЮБЛЯТЬ ПРАЦЮ І ВМІЮТЬ ПРАЦЮВАТИ, ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДО ЗАХИСТУ СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ»
Вся діяльність Ленінського комсомолу в звітний пе
ріод була підпорядкована виконанню історичних рішень
XXV і XXVI з’їздів КПРС, завдань, висунутих у приві
танні ЦК. КПРС, промові товариша
Леоніда Ілліча
Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ.
Керуючись вказівками партії, комсомол бере активну
участь у комуністичному вихованні підростаючого поко
ління, управлінні державними і громадськими справами,
вирішенні політичних, господарських і соціально-куль
турних питань. Послідовно реалізується програмне по
ложення КПРС про зростання ролі ВЛЦСМ. Розширю
ється і зміцнюється співробітництво комсомолу з Рада
ми народних депутатів, профспілками, міністерствами і
відомствами, творчими та іншими громадськими організа
ціями. ВЛКСМ виступає як активна сила міжнародно
го молодіжного комуністичного і демократичного руху.
До XIX з’їзду ВЛКСМ Спілка молодих ленінців прий
шла ще більш згуртованою навколо рідної Комуністич
ної партії. В партійному керівництві — джерело сили
комсомолу, запорука всіх його успіхів.
Комсомольці, юнаки і дівчата успадковують чудові
якості політичних бійців, завжди і в‘ усьому рівняються
на комуністів, ударною працею, наполегливим навчан
ням, відмінною військовою службою демонструють не
похитну вірність ідеалам комунізму.
Прикладом
беззавітного служіння справі Леніна,
більшовицької стійкості є для молоді життя і діяльність
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР дорогого Леоніда Ілліча Бреж
нєва. Молоде покоління нашої країни сповнене почут
тя найглибшої любові, щирої вдячності до видатного по
літичного і державного діяча сучасності, дбайливого
наставника молоді, самовідданого борця за мир і ко
мунізм товариша Л. І. Брежнєва.
З величезним піднесенням і ентузіазмом сприйняли
комсомольці, радянська молодь привітання Центрально
го Комітету КГІРС XIX з’їздові комсомолу, яскраву,
по-леніиськи мудру промов)' товариша Леоніда Ілліча
Брежнєва, в якій дано всебічний аналіз діяльності ком
сомолу, визначено його першочергові і перспективні зав
дання. Проникливе слово партії кличе юнаків і дівчат
на нові звершення в ім’я любимої Батьківщини.
Участь у роботі з’їзду членів і кандидатів у члени Політбюр'о, секретарів ЦІ< КПРС, керівників Радянської
держави — цс ще одне глибоке свідчення батьківської
турботи ленінської партії про підростаюче покоління,
підвищення ролі ВЛКСМ у комуністичному будівництві.
Наша багатонаціональна держава готується зустріти
знаменну подію — 60-річчя утворення Союзу Радянсь
ких Соціалістичних Республік. До славного ювілею кра
їна приходить могутньою і великою державою. її гі
гантський виробничий і науково-технічний потенціал слу
жить досягненню головної мети: все в ім’я ЛЮДИНИ, все
для блага людини. Під мудрим керівництвом партії побудозано зрілий соціалізм, сформувалась, міцніє і роз
вивається нова історична спільність людей — радянсь
кий народ. Неухильно зростає, роль СРСР, усієї соціа
лістичної співдружності як оплоту миру і прогресу па
землі.
Ленінський комсомол, молоде покоління країни одно
стайно схвалюють і безроздільно підтримують внутрішню
І зовнішню політику КПРС і Радянської держави, ці
леспрямовану діяльність Центрального Комітету КПРС,
його Полігбюро на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим,
спрямовану на дальше підвищення добробуту радянсь
ких людей, зростання соціалістичної економіки, зміцнен
ня обороноздатності країни, на боротьбу за мир і щастя
всіх народів.
Заслухавши і обговоривши звіт ЦК ВЛКСМ, XIX
з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Мо
лоді схвалює роботу Центрального Комітету комсомолу
ро здійсненню висунутих партією завдань, посиленню
трудового, ідейно-політичного і морального виховання
^іолоді, мобілізації її зусиль иа побудову нового сус
пільства.
Діяльність. ВЛКСМ, усіх комсомольських організацій
повинна бути зосереджена на формуванні покоління лю
дей політично активних, які знають справу, люблять
працю і вміють працювати, завжди готові до захисту
своєї Батьківщини, «...Сьогодні вклад комсомолу в роз
виток народного господарства і всіх сфер нашого сус
пільного життя, — як підкреслив на XIX з’їзді ВЛКСМ
товариш Л І. Брежнєв, — повинен бути ще більшим.
Рішення XXVI з’їзду КПРС вимагають від молоді ве
ликої енергії і постійного напруження у сил».

І
оЛ1пл3т/,3Д ВЛКСМ ВВАЖАЄ - ПЕРШОЧЕРГОВИМ
?АВГДАННЯМ КОМСОМОЛУ Є ВИХОВАННЯ У МОЯпг п^?ЙУтГгІІСТгйЧУ0Г0 СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ,
ї?с?лБгйІЗпЦТг5-гт-І0НАКіВ 1 ДІВЧАТ НА АКТИВНУ
рпгмштДлІИТ£Й?АФІКАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИтгЖпЖі ПРИСКОРЕННІ ТЕМПІВ ІІЛУКОВОРОБОТМ пп?іЖшгЕ? ПОЛІПШЕННІ ЯКОСТІ
ЗАІШ Ип5ЯппНІ РЕЖИМУ ЕКОНОМІЇ, РЕАЛіНРОНТ лпмуД???иоЬДОЇ ПРОГРАМИ, РОЗВИТКУ
Ітвд Д 1их ГАЛУЗЕИ народного госгіодаргпмпп«Тл!!ІлПЄрІ0Л в цептрі практичної діяльності компик ппппппл 3‘,Л-Г11СІИІЯ молоді до розв’язання важлиотичпий п\'і-Г?ПгОдарськп-. за?дапь.- Масовим став патрі.Р} ■. Одинадцятій п ятирічці — ударну працю
‘ ™рчіс,ь молодий». КоХсомол а»:

молодь• до' соціалістичного змагання, бот
ротьби за зростання продуктивності праці, поліпшення

I

якості продукції, економію та бережливість. Школою тр дового і морального загартування стали комсомоли ьа.
молодіжні колективи.
г, , „
Виконуючи вказівки товариша Л. 1- Брежнєва, .• сомол підвищив вклад у реалізацію аграрної по. . п
КПРС, посилив шефство над спорудженням і реконст
рукцією ударних об’єктів. Більше уваги приділя, с
участі юнаків і дівчат у збільшенні випуску товарів на
родного споживання, поліпшенні
роботи підприємств
торгівлі і сфери послуг. Виконані зобов язання по сус
пільному призову молоді, насамперед па Далекий Схід,
у Західний Сибір, Нечорнозем’я, направленню студент
ських загонів.
У той же час комсомольські організації ще не досить
приділяють уваги трудовому вихованню юнаків і дівчат,
в результаті чого, як відзначалось на XXVІ з їзді
КПРС, у деяких молодих людей професійна підготовле
ність часом уживається з не досить відповідальним
ставленням до праці. Окремі комітети комсомолу слабо
спрямовують зусилля юнаків і дівчат па підвищення
ефективності виробництва, впровадження досягнень на
уки і техніки, скорочення ручної праці. Не всюди пос
тавлено комсомольський заслін браку, порушенням тру
дової дисципліни, безгосподарності, ще великою є плин
ність молодих кадрів. Потребує дальшого поліпшення
діяльність комсомольських організацій по закріпленню
молоді па селі, участі в піднесенні тваринництва, розвит
ку сфери обслуговування і торгівлі.
1. Комсомольські організації покликанні збільшити
свій вклад в успішне виконання і перевиконання Дер
жавного плану економічного і соціального розвитку
СРСР на 1981 — 1985 роки, інтенсифікацію соціалістич
ної економіки. З’їзд закликає юнаків і дівчат посилити
боротьбу за зростання продуктивності, внеску організа
цію і культуру праці, добиватись, як учив В. І. Ленін,
«найтривалішого, найупергішого, найтруднішого героїз
му масової і буденної роботи». Передовою лінією бо
ротьби за підвищення ефективності виробництва повин
на стати кожна ділянка, де є комсомольці. Обов’язок
комітетів комсомолу — брати активнішу участь у роз
витку руху за комуністичне ставлення до праці, вдоско
наленні соціалістичного змагання. Спільно з профспіл
ковими організаціями підвищувати його виховну роль,
дбати про гласність, масове повторення кращого досві
ду, проводити конкурси професійної майстерності, шир
ше практикувати громадський захист зобов’язань і зу
стрічних планів, організовувати змагання за принципом
«Робітничої естафети». Залучати кожного молодого тру
дівника до патріотичного руху «60-річчю утворення
СРСР — 60 ударних трудових тижнів».
Комсомольським організаціям добиватись повсюдного
впровадження бригадної форми організації і стимулюванни праці, зміцнення діючих і формування ІІОВИХ комсомольсько-молодіжнн.х колективів. Треба підносити їх
значення в розвитку трудової і громадсько-політичної
активності юнаків і дівчат.
Обов’язок комсомольських організацій, кожної моло
дої людини бути застрільниками в реалізації надзвичай
но важливої вимоги XXVI з’їзду КПРС: «Економіка по
винна бути економною!». Комітетам комсомолу, штабам
і загонам «Комсомольського прожектора» виховувати у
юнаків і дівчат прагнення ефективно використовувати
матеріальні цінності і енергоресурси, робочий час, вести
рішучу боротьбу з втратами, всемірно зміцнювати серед
молоді дисципліну праці.
З’їзд звертається до комсомольців, усіх юнаків і дів
чат: Будьте дбайливими господарями народного добра,
економте державні кошти і матеріали, бережіть кожну
робочу хвилину, вносьте гідний вклад на всесоюзний
комсомольський рахунок економії та бережливості оди
надцятої п’ятирічки. Моральною нормою кожного по
винна стати найсуворіша економія, економія скрізь і в
усьому, дбайливе ставлення до хліба, Металу, енергії, до
кожного грама сировини і палива.
2. XIX з’їзд ВЛКСМ підкреслює: найважливішим зав-,
данням Ленінського комсомолу є дальше посилення ро
боти комсомольських організацій по підготовці гідної
зміни робітничого класу і колгоспною селянства. Необ
хідно вдосконалювати трудове виховання молоді, фор-.
муватп у неї готовність працювати в сфері матеріально
го виробництва. Поліпшувати професійну орієнтацію ді
тей і юнацтва, ширше' використовувати з цією мстою
виховні можливості виробничих колективів, трудові
традиції, силу прикладу ветеранів, трудових династій,
передовиків і новаторів.
Активно роз’яснювати юнакам і дівчатам великі за
воювання соціалізму, його переваги, які дають право па
пращо, право иа вибір професії, роду занять і роботи
відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовкік освіти і з урахуванням суспільних потреб. По
важати пращо, вчитися чесної праці, прагнути працюва
ти ефективно і якісно — обов'язок кожної молодої ЛЮ
ДНІШ. Яскравіше пропагувати велич людини праці, вихо
вувати у молоді гордість за приналежність до робітни
чого класу і колгоспного селянства. Проводити дні мо
лодого робітника, посвячення у хлібороби і тварипникн,
створювати на підприємствах і в організаціях кімнати і
музеї трудової слави. Виявляти повсякденну увагу до
гопаків і дівчат, які вперше прийшли па виробництво,
дбати про зростання їх кваліфікації, закріплення моло
дих кадрів, скорочення плинності, - розвивати настав
ництво.
Слід ширше залучати піонерів І школярів, учнів до
суспільно корисної праці. Підвищувати практичний
вклад у народне господарство і виховну роль трудових
об’єднань, зміцнювати взаємодію комсомольських орга
нізацій ііікіЛ;-' іІрЬфЄсійно-тСхіїічпия уіщліпщ технікумів
та базових пїХіїрнемств.
'■ , : н '• • ' •
г

3. Комітетам комсомолу необхідно активніше залуча
ти молодь до участі в прискоренні науковс-техцічногопрогресу. Підвищувати роль комсомольських орі^.ііізацій, рад молодих спеціалістів у розвитку провідних га
лузей економіки, впровадженні нової техніки і передової
технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів,
механізації і автоматизації трудомістких процесів. Спра
вою особливої ваги комсомольців і молоді повинна ста
ти участь у реконструкції і телпіліч.'..
переоснащенні
підприємств. Посилити виховання у молоді відповідаль
ності за випуск високоякісної продукції, яка б відгюві- />
дала кращим вітчизняним і світовим зразкам.
Сприяти зростанню професійного рівня молодих уче
них, інженерів і техніків, формувати у них прагнення
примножувати досягнення радянської науки і техніки,
добиватись ефективності наукових досліджень, тісної
інтеграції науки з виробництвом. Розвивати науковотехнічну творчість, проводити огляди і виставки 111 ГМ,
організовувати школи молодого раціоналізатора,^ство
рювати комплексні творчі молодіжні колективи.
4. Комсомольським організаціям брати активну участь
у боротьбі за втілення в житгя намічених партією захо
дів по дальшому піднесенню сільського господарства,
реалізації продовольчої програми, яка покликана пов’я
зати в один агропромисловий комплекс виробництво, за
готівлю, транспортування, зберігання, переробку і реа
лізацію сільськогосподарської продукції. «...Треба, щоб
кожна комсомольська організація, кожен комсомолець
села і міста чітко знали своє місце в такій величезній
роботі», — підкреслив у промові на з’їзді Л. І. Брежнєв.
Зосередити зусилля молбді села на одержанні високих
і сталих урожаїв зернових, кормових і технічних куль
тур, овочів і фруктів, впровадженні індустріальних тех
нологій їх вирощування. Турбота про підвищення ро
дючості грунтів, про охорону природи, раціональне ви
користання і відновлення її багатств — обов'язок кож
ного молодого громадянина. Продовжити шефство ком
сомолу над меліорацією земель, розвитком сільською
господарства Нечорноземної зони РРФСР. Щороку на
правляти за комсомольськими путівками в сільське, і ме
ліоративне будівництво Нечорнозем’я не менш як 2!»
тисяч юнаків і дівчат.
Одне з найважливіших завдань ВЛКСМ — участі» у
дальшому піднесенні тваринництва, зміцненні його кор
мової бази, збільшенні виробництва м’яса, молока та ін
шої продукції. Більше уваги приділяти рухові «Тварйпництво — ударний фронт молоді», закріпленню молоді
на фермах і комплексах, активніше підтримувати ініціа
тиву випускників шкіл, які вирішили працювати в тва
ринництві.
Виховувати у юнаків і дівчат любов до землі, допо
магати їм швидше оволодівати професіями, дбати про
створення для молоді необхідних умов праці, побуту і
відпочинку. Підвищувати ролі» молодих спеціалістів, ке
рівників середньої ланки колгоспів і радгоспів як
ііізаторів і вихователів.
Сприяти проведенню хімізації земель, широкому впро
вадженню комплексної механізації і автоматизації, під
вищувати відповідальність молодих сільських трудівни
ків за забезпечення схоронності і ефективне використан
ня машин і механізмів. Добиватися, щоб кожен молодий
житель села добре розбирався в техніці, умів управляти
сільськогосподарськими машинами.
Комсомольським організаціям підприємств промисло
вості, будівництва, наукових установ, вузів брати актив
нішу участь в соціально-економічному перетворенні се
ла, будівництві шляхів, у спорудженні об’єктів сільсько
господарського машинобудування, по виробництву доб
рив, подавати допомогу колгоспам і радгоспам V підне
сенні культури виробництва.
Комітети комсомолу
покликані вносити конкретний
вклад в організацію підсобних
сільських господарс»®промислових підприємств, підтримувати молоді сім’ї в
створенні особистих присадибних господарств.
5. Шефство над капітальним будівництвом, розвитком
найважливіших галузей економіки і далі лишається по
чесною справою всього Ленінського комсомолу. Особли
ву увагу слід зосередити иа пускових об’єктах всессюз»
ник і місцевих ударних комсомольських будов, па участь
у якнайшвидшому зростанні видобутку газу, паФтн і ву
гілля, достроковому спорудженні газопроводів За.л.дшіі
Сибір
Центр і Урепгой — Ужгород, розвитку атомної
енергетики, чорної і кольорової металургії, завершен
ні будівництва БАМу, нарощуванні продуктивних енл
районів Сиоіру, Далекого Сходу і Забайкалля.
З ізд схвалює практику формування всесоюзних удар'
них загонів і сіавить завдання направити на веесо’озні
ударні будови в 1982-1985 роках 350 тисяч чмовія.
Кожна міська, районна
комсомольська організацій
повинна мати підшефні будови, добиватися, щоб вои»
були зразками високої організації поаці Підтримувати
ініціативи МОЛОД! по будівництву житла, об’єктів» соЧ1-ХГУРНО 'П°бУГОВЗГО
призначення методомдіХьннка бУ
И>' ПОСИЛНТЦ пропаганду професії 6у-

датИ роль комсо.мольських організацій У
боротьбі за ефективність роботи залізничного, апо«м
ільного, повітряного, морського і річкового транспорту»
Розвивати змагання за ритмічність і якість перевезеш»
ан ганив, високу культуру обслуговування пасажирів»
зміцнювати співдружність
молодих трапсаортішків,
впроваджувати передовий досвід. Сприяти технічному
Рм?тй3^Рґ’ИПІ0’ РеК0ІІСТРУК(РЇ та будівництву підпри
ємств і об ектів трапспортпої мережі.'
КО-МОпппіт.г1>В^РЄПІ'!0 Па 3.аЛІЗІ1ПНЯХ єдиних комсомольсь1
поп-а > Д ?Л115Х 3^1П- поліншешпо організації роботи в
11 ах, на станціях, у транспортних цехах підприємств,

(Продовження на 5-й стор.).

12 травня 1982 р.
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РЕ З О Л Ю Ц І Я
XIX З’ЇЗДУ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
(Продовження. Початок на 4-й стор.).
Щороку направляти на залізничний транспорт не мент
як 10 тисяч юнаків і дівчат.
7. Підвищувані роль комсомольських організацій V
дальшому збільшенні виробництва товарів народного
споживання. З їзд вважає необхідним активізувати
участь комсомолу в розвитку легкої і харчової промис
ловості, рибного господарства. Зусилля молодих тру цвників спрямовувати па поліпшення якості товарів’для
народу, реконструкцію діючих і дострокове освоения но
вих виробничих потужностей, збільшення зони обслу
говування устаткування, боротьбу з втратами при пере
робці і зберіганні сільськогосподарської продукції.

мк

8. Комсомольським організаціям торгівлі, сфери послуг
добиватися поліпшення культури обслуговування, впро
вадження прогресивних форм роботи, створення в кожно&г місті, районі зразкових комсомольсько-молодіжних
колективів. Наполегливо і принципово боротися з фак
тами зловжив-аяь. розкрадання, порушеннями правил тор
гівлі та обслуговування населення, грубим поводженням
з відвідувачами, халатним ставленням до справи. Вихо
вувати повагу до покупця і замовника. Брати активнішу
участь у проведенні ярмарків-оглядів. впставок-продажів, вивченні попиту і пропозицій населения, впливати
на розвиток молодіжної моди.
Шефство над розвитком
торгівлі й побуту повинно
стати найважливішою ділянкою діяльності комсомолу
по підвищенню добробуту, трудящих. Турбота про інте
реси народу-— справа честі комсомолу. Направляти
щороку за громадським призовом на підприємства легкої
промисловості, торгівлі, сфери послуг і комунального
господарства більш як 200 тисяч чоловік.

ФОРМУВАННЯ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ МАРКСИСТ
СЬКО-ЛЕНІНСЬКОГО СВІ [ОГЛЯДУ, КОМУНІСНІЧ
НОЇ ІДЕЙ!ТОСТІ,
КЛАСОВОГО ПІДХОДУ ДО
ЯВИЩ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.' ВИСОКОЇ ПОЛІ
ТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ВИХОВАННЯ ЇХ в ДУСІ РА
ДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ І ПРОЛЕТАРСЬКОГО
ІНТЕРНАЦІОНАЛ ІЗМУ,
ГОТОВІ ІОСТ1
ВІДСТОЮ
ВАТИ ІСТОРИЧНІ ЗАВОЮВАННЯ СОЦІАЛІЗМУ —
НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ КОМСОМО
ЛУ.
ЦК ВЛКСМ. комітети комсомолу, керуючись рішення
ми партії, спрямовували зусилля па здійснення єдності
ідейно-політичного, трудового і морального виховання,
прагнули виробляти \ молоді глибоку комуністичну пе
реконаність. готовність до захисту. Батьківщини, иеприА’‘’і)енність до буржуазної ідеології. Значно збагатило
іміст усієї політичної і виховної роботи з юнаками і дів
чатами. вивчення в комсомольських організаціях чудо
вої книги товариша Л. І. Брежнєва «Спогади» — справж
нього підручника життя. Удосконалювалися система ком
сомольського політичного навчання, агітаційно-масова
робота, діяльність молодіжної преси, редакцій радіо і
телебачення.
Однак не всі комітети комсомолу наполегливо доби
ваються перебудови
багатьох сфер і ділянок ідейновиховної роботи, забезпечили тісний
зв'язок про
паганди з життям, підвищення її дієвості та бойовитості.
В організації політичного навчання і економічної освіти
молоді ще не до кінця викоренено формалізм і начот
ництво. У деяких молодих людей проявляється політич
на наївність. В агітаційно-пропагандистській діяльності
недостатньо враховується загострення ідеологічної бо
ротьби на міжнародній арені, ця робота не завжди ве
деться, жваво й цікаво, оперативно і дохідливо.
1. Комітетам комсомолу всемірно посилювати ідейнополітичне виховання, класове загартування молоді, спри
яти формуванню у юнаків і дівчат марксистсько-ленін
ського світогляду, добиватися глибокого вивчення кож
ною молодою
людиною революційної теорії, і корів
К Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, документів КПРС,
праць Л. І. Брежнєва, інших керівників партії, перетво
рення знань у переконання.
Забезпечити високий науковий рівень, діловитість і
конкретність, наступальний характер ідейно-виховної і
пропагандистської діяльності відповідно до постанови
ІІК КПРС «Про дальше поліпшення ідеологічної, політрко-зпховної роботи». Повніше використовувати можликомсомольського політичного навчання для ціліс
ного вивчення марксизму-леніїйзму, історії і політики
КПРС, диференційованого підходу до слухачів з ура
хуванням їх підготовки, запитів та інтересів. Оволодін
ня революційною теорією повинно органічно злизати
ся з практичними ділами комсомольців. їх власним жиітям.
значення
Яскравіше показувати всесвітпьо-історцчие
----------перемог радянського народу, великих досягнень і пере
ваг реального соціалізме, провідну роль робітничого кла
су, велич і гуманізм його ідеології та моралі. Давати рі
шучу відсіч ворожій пропаганді, її спробам посіяти \
свідомості юнаків і дівчат ааолітичнісіь і ікенгиціїзм,
переконливо викривати антинародну, аитп.іюдську
капіталізм'/.
...
і
Виховувати молодь в дусі радянського наїрюїиліч
соціалістичного інтернаціоналізму, формувати у ,и 1
рекокаиість у правоті і непереможності с0.ц,а.'^о7’
гордості за соціалістичну Вітчизну. Юнаки і дівчата
повинні ,доби? знати ленінські принципи національної
політики
прагнути повсякденними справами вносити
вклад у. розвиток економіки, культури всіх братніх рес
публік, зміцнювати дружбу і єдність радянських пар ді .
Удосконалювати атеїстичне виховання молодого
у
ління, глибоко розкривати антинауковий смисл реліпнпої ідеології та моралі.
.
і
2. Посилювати ідейну спрямованість оператив сть
результативність масоіо-політичиоі робот» .
’’ , Оі.;_
Ти склад лекторів, політінформаторів
' по.
Комсомолу, поліпшувати якість інфо< С)і.
літй|е, економічне і культурне життя
1 які
їй події, аргументовано йтлітовіда-и на з
>

хвилюють молодих, людей: Розвивати практику прове
дення Ленінського заліку, ленінських уроків і иоиірок,
еуснільпо-політичипх чіпані..
•
Підвищувати виховну іі організаторські ролі, газети
«Комсомольськая правда», всієї комсомольської преси,
молодіжних редакцій телебачення і радіо, всебічно вис
вітлювати участь ВЛКСМ у здійсненні рішень XXVI
з’їзді КПРС, ширше підтримувати передовий досвід,
добиватися високої дієвості виступів, виносити па обго
ворення злободенні проблеми, виживати парадність і сло
весну тріскотню. Допомагати юнакам і дівчатам правії,’іьио орієнтуватися
в
явищах дійсності,
виробля
ти вміння бачити життя з усіма його складностями, з
позицій радянського патріотизму і комуністичної пере
конаності. Різноманітити жанри, дбати про стиль, мову,
переконливість і дохідливість публікацій.
3. З’їзд ставить завдання посилювати героїко-патріотичне виховання молоді на славних традиціях старших
поколінь. Формувати у неї глибоку повагу до подвигу
героїв революції, війни і праці, розгорнути підготовку
до 40-річчя Великої Перемоги. Вдосконалювати зміст
Всесоюзного походу по місцях революційної, бойової і
трудової слави Комуністичної партії і радянського на
роду, добиватись участі в пошуковій експедиції «Літо
пис Великої Вітчизняної» широких мас молоді, піонерів
і школярів.
Священний обов’язок кожного комсомольця, кожної
молодої людини — зміцнювати оборонну могутність
СРС.Р, бездоганно виконувати закон СРСР
«Про. за
гальний військовий обов’язок». Комсомольським органі
заціям підвищувати готовність юнаків і дівчат до за
хисту Батьківщини, завоювань соціалізму, безустанно
дбати про ідейне загартування майбутніх воїнів, їх за
гальноосвітню, фізичну і військово-технічну підготовку,
рекомендувати кращих комсомольців у військово-нав
чальні заклади. Розширювати співробітницво з військо
вими частинами, організаціями ДТСААФ, цивільної обо
рони, Товариствами Червоного Хреста і Червоного Пів
місяця СРСР. Розвивати славні традиції шефства ком
сомол} над Військово-ІІовітряпнцп силами, ВійськовоМорським Флотом і прикордонними військами.
Комсомольським організаціям Збройних Сил забезпе
чувати дальше зростання політичної свідомості молодих
воїнів, виховувати у них безмежну відданість Батьків
щині. партії і народові, мужність, патріотизм та інтер
націоналізм, вміння переборювати труднощі. Підвищува
ти відповідальність членів ВЛКСМ за бездоганну осо
бисту зразковість, бездоганне виконання присяги і уста
вів. Іуожсн молодий воїн повинен досконало володіти
сучасною бойовою зброєю та бойовою технікою, додер
жувати вимог військової дисципліни, зміцнювати друж
бу з воїнами армііСкраїи Варшавського договору.

КОМСОМОЛ ПОКЛИКАНИЙ РОЗВИВАТИ У МО
ЛОДІ КРАЩІ ЯКОСТІ. ВИРОБЛЕНІ МОРАЛЬНИМ
ДОСВІДОМ СОЦІАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. ■
ВИХОВУВАТИ БЕЗЗАВ1ТИУ ВІДДАНІСТЬ ІДЕАЛАМ
КОМУНІЗМУ, ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ 1 ГУМАНІЗМ,
ФОРМУВАТИ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОЧУТТЯ КО
ЛЕКТИВІЗМУ, ДБАТИ ПРО ЇХ ДУХОВНІШ І ФІ- ■
ЗИЧНІШ РОЗВИТОК, НЕПРИМИРЕННО БОРОТИ
СЯ З АНТИГРОМАДСЬКИМИ ПРОЯВАМИ.
У звітний період ВЛКСМ прагнула утверджувати у
свідомості і діяльності кожної молодої людини високі
принципи будівника комунізму, відповідальне ставлення
до суспільного обов’язку, прав та обов'язків громадя
нина СРСР. Посилилась увага комсомольських організа
цій до питань морального становлення молодих людей на
виробництві, в сім’ї і побуті. Поліпшилась організація
дозвілля юнаків і дівчат, розвивались фізкультурний рух.
молодіжний туризм, дитячі спортивні ігри. Велику робо
ту здійснено у зв’язку з проведенням Олімніади-80.
У тон же час моральне виховання молоді в сучасних
умовах вимагає зпачпого вдосконалення. У деяких ком
сомольських організаціях щб миряться з випадками від
ступів від норм комуністичної моралі, порушеннями
трудової дисципліни, громадського порядку. Організа
ція вільного часу не повного мірою задово’тьпяє гопаків
і дівчат. Фізична культура ще не ввійшла в повсякден
не життя кожної молодої людний, є недоліки в органі
зації робото по комплексу ГПО.
1. З'їзд зобов’язує комсомольські організації вихову
вати юнаків і дівчат справжніми еромадянами розвину
того соціалістичного суспільства, формувати у молоді
комуністичну мораль, активну життєву позицію, дисцип
лінованість, принциповість високе почуття обов’язку
перед Батьківщиною, партією, народом, вміння та ба
жання працювати, рішуче викорінювати байдужість і
формалізм. З дитячих років прищеплювати культуру
поведінки в сім’ї, школі, громадських місцях, повагу до
старших, почуття товариськості, вміння додержувати
слова, ціпити свій ї чужий час, бути точним і старанним.
Посилити увагу до молодих сімей, підносити відпові
дальність молодих батьків за виховання дітей.
Комсомольським організаціям треба активніше брані
участь у створенні високоморального клімату в колек
тивах, виховувати у молоді непримиренність до най
менших відступів від норм комуністичної моралі. В ком
сомольському середовищі недопустимі прояви міщанст
ва, споживацької психології, пакопптельства, ров’язність
у поведінці, хуліганство, пияцтво, шкідливі звички. Шир
ше залучати комсомольців, юнаків і дівчат до охорони
громадського порядку, боротьби з правопорушеннями.
Удосконалювати діяльність оперативних комсомольських
загонів дружинників.
2. Керуючись постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР «Про дальше піднесення масовості фізичної куль
тури і спорту», необхідно підвищувати відповідальність
комітетів комсомолу за фізичне виховання дітей І мо
лоді. Добиватись' 'щоб'ранкова зарядка..і,.рцробщічн
гімнастика,’ 'загартування ейого організму,. ДсІучяр.ІЦ. за-,,
нятгя фізкультурою і спортом стали для 'кожної моло-

доі .іюдиііи щи.ісінюю іюіребою. Всі юнаки і дівчата по
вніші бути зиачкіс'іами ГПО.
•Разом з профспілками, спортивними іа іншими заінте
ресованими організаціями поліпшувати фізкультурномасову роботу, проведення спартакіад,, турнірів па при
зи кл)бів ЦК ВЛКСМ, дитячих спортивних ігор «Стар
ти надій», змагань з технічних і військово-прикладних
видів спорту. Ефективніше використовувати спортивні
бази і споруди, ширше створювати при жеках і домо
управліннях дитячі іі підліткові фізкультурно-спортивні
об’єднання, секції та команди. Удосконалювати політиковнховпу роботу серед спортсменів.
3. Комітетам комсомолу слід допомагати молодим
людям повніше оволодівати багатим духовним потенці
алом нашого суспільства для підвищення культури, ро
зумної організації вільного часу. Поліпшувати естетичне
виховання, прищеплювати юнакам і дівчатам високі ху- •
дожіїї смаки, інтерес до мистецтва, суспільно-політичної,
художньої і наукової літератури. Розвивати самодіяль
ну творчість. Удосконалювати роботу любительських
о(> єднань і клубів за інтересами, дискотек, ширше впро
ваджувати радянські обряди та ритуали.
Брані участь у підвищенні виховної ролі культурно-ос
вітніх закладів, дбати про підготовку для них’ кадрів.
Вносити гідний вклад у піднесення культури села, все
мірно розвивати культармійський рух. Постійну увагу
приділяти організації відпочинку підлітків, і молоді за
місцем проживання, проведенню’ виховної, культурномасової роботи в молодіжних гуртожитках.
Формувати активну громадянську позицію у молодої
художньої інтелігенції, розширювати її зв’язки з трудо
вими колективами, націлювати па створення високоху
дожніх творів про нашого сучасника, [[осилювати ідейпу спрямованість оглядів, конкурсів, фестивалів твор
чості молоді Вести послідовну боротьбу з буржуазного
культурою.
Повніше використовувати виховні можливості моло
діжного туризму, експедиції
«Моя Батьківщина —
СРСР».
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IV
КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОКЛИКАНІ
БРАТИ УЧАСТЬ У РОЗВИТКУ ВИЩОЇ, СЕРЕДНЬОЇ
1 ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ, У комуніс
тичному ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ, учнів і сту
дентів, дбати, ЩОБ вони глибоко оволоді
вали знаннями, досягненими науки 1 ТЕХ
НІКИ, набували трудових навичок, форму
вати у юнаків і дівчат прагнення до без
перервного поповнення знань.
Виконуючії вимоги партії, комсомольські організації
брали активну участь у дальшому вдосконаленні нав
чання. виховання, підготовки до життя і праці учнів та
студентів. Зміцнилося шефство комсомолу над розвит
ком системи профгехосвіти. Підвищилась виховна зна
чимість та економічна ефективність студентських заго
нів і трудових об’єднань школярів. Збагатився зміст ро
боти, зріс авторитет піонерської організації, 60-річчя
якої відсвяткувала вся наша країна.
Разом з тим комсомольські організації навчальних
закладів і шкіл недостатньо виховують у студентів і уч
нів відповідальне ставлення до павчанпя, немала части
на студентів і учнів задовольняється посередніми знан
нями, великого ще є кількість невспігаючих. Часом при
нижене значення комсомольських організацій класів,
груп, піонерських загонів, органів учнівського самовря
дування. Деякі комітети комсомолу слабо беруть участь
у .поліпшенні навчально-виховного процесу, комплекту
ванні навчальних закладів ПТУ, підвищенні їх автори
тету, закріпленні випускників на виробництві.
1. Комітетам комсомолу добиватися посилення кому
ністичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Під
вищувати роль комсомольських організацій у житті уч. півських колективів. Разом з педагогічними колективами
виробляти’ у школярів ідейну переконаність, високу мо
ральність. свідоме ставлення до навчання, вміння засто
совувати знання па практиці, навички самоосвіти. Роз*внвати науково-технічну творчість і сільськогосподарсь
ке дослідництво.
Добиватися, щоб у кожній школі діяли педагогічні за
гони. Більше піклування виявляти про вихованців дитя
чих будників і шкіл-інтернатів. Приділяти постійну ува
гу зростанню ідейного, професійного і культурного рівня
молодих учителів, їх громадянської відповідальності за
обрану професію, виховання дітей і підлітків. Поліпшу
вати відбір і направлення молоді, особливо юнаків, у пе
дагогічні навчальні заклади.
2. «Комсомол, — підкреслено в привітанні ЦК КПРС
XIX з’їздові ВЛКСМ. — має і далі розвивати й удос
коналювати роботу Всесоюзної піонерської організації
імені В. І. Леніна, допомагати будувати життя загонів і
дружин змістовно, підтримувати дух романтики в їх
ділах». Посилити увагу до діяльності піонерських орга
нізацій, підносити їх значення в комуністичному вихо
ванні дітей. Зміцнювати взаємодію піонерських організа
цій, школи і сім'ї, формувати у піонерів ідейність, відпо
відальне ставлення до навчання і праці, культури, по
ведінки, залучати дітей до суспільно корисної роботи,
виховувати їх в дусі колективізму і товариськості.
Юні ленінці повинні неухильно виконувати закони
юинх піонерів, дорожити піонерською честю, конкретни
ми ділами підтверджувати вірність урочистій обіцянці.
Слід постійно збагачувати зміст діяльності дружин і за
гонів, поліпшувати роботу з піонерами старшого віку,
повніше враховувати їх особливості і устремління. Біль- <
ше уваги приділяти жовтенятам, дошкільним закладам.
Комітетам комсомолу попіпшуватп добір, навчання я
виховання піонерських вожатих, висувати па цю роботу
людей, які вміють зацікавити і повести за собою дітей,
ширше залучати до неї молодих виробничників, воїнів,
студентів.
■
3. Комітети комсомолу повинні вдосконалювати шеф•а .став нарозвитком системи професійно-технічної ОСВІТИ.
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РЕЗОЛ ЮЦ І Я
XIX З'ЇЗДІ ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
(Закінчення).
Добиватися, щоб учні ПТУ оволодівали міцними знай-'
нами, ставали майстрами своєї справи. Виробляти у них
професійну гордість, високі моральні якості
свідоме
ставлення до праці.
Посилити увагу до направлення юнаків і дівчат на
навчання у профтехучилища за комсомольськими путів
ками, організації виробничої практики, дбати про за
кріплення випускників на виробництві. Подавати допо
могу в будівництві і реконструкції училищ, поліпшенні
їх матеріально-технічної бази, зміцненні кадрів майстрів
і викладачів.
4. Найважливішим обов’язком комсомольських, орга
нізацій вузів і технікумів є участь у підготовці спеціа
лістів, які досконало володіють обраною спеціальністю,
мають високі моральні якості. Необхідно створювати в
кожному
студентському колективі
обстановку, яка
сприяла б формуванню у юнаків і дівчат якостей полі
тичного бійця, вихователя й організатора, підвищенню
їх особистої відповідальності за глибоке і міцне оволо
діння знаннями. Добиватись масовості в ефективності
науково-дослідної роботи майбутніх спеціалістів. Комсо
мольським організаціям постійно дбати про побут, ор
ганізацію харчування та відпочинку юнаків і дівчат.
Прагнути, щоб кожен студент і учень за період нав
чання в вузі і технікумі пройшов школу студентських
загонів. Розвивати кращі традиції патріотичного руху,
активніше використовувати загонові принципи в органі
зації різних видів трудової і наукової діяльності сту
дентів.
Комітетам комсомолу активніше і цілеспрямованіше
брати участь у розподілі, працевлаштуванні та закріп
ленні випускників вузів і технікумів.
5. З’їзд звертає увагу комітетів комсомолу на необ
хідність безперервного підвищення юнаками і дівчата
ми освітніх та професійних знань. Добиватися, щоб ці
питання відображались у соціалістичних зобов’язаннях
І планах соціально-економічного розвитку підприємств
та організацій. Необхідно залучати до навчання кожного
молодого трудівника, який не має середньої освіти,
. Сприяти створенню філіалів вечірніх і заочних вищих,
середніх спеціальних навчальних закладів і шкіл на під
приємствах та будовах, розвиткові системи підвищення
кваліфікації, політичної й економічної освіти.
Більше уваги приділяти тим, хто навчається в шко
лах працюючої молоді без відриву від виробництва.
Активніше впливати на комплектування підготовчих від
ділень вузів і направлення молодих робітників та кол
госпників у виші в середні спеціальні навчальні заклади.

V
ЗАВДАННЯ, ЩО СТОЯТЬ ПЕРЕД КОМСОМОЛОМ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, ВИМАГАЮТЬ СТВОРЕН
НЯ В КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЖИВОЇ,
ТВОРЧОЇ АТМОСФЕРИ, РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВИ
ЧЛЕНІВ ВЛКСМ, ВИХОВАННЯ. У НИХ ПОЧУТТЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОРУЧЕНУ СПРАВУ, ДАЛЬ
ШОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ЗМІЦНЕН
НЯ ВСІХ ЛАНОК КОМСОМОЛУ, оволодіння
КАДРАМИ ТІ АКТИВОМ ЛЕНІНСЬКИМ СТИЛЕМ У
РОБОТІ.
У період, що минув після XVIII з'їзду, ЦІ\ ВЛКСМ
націлював комітети комсомолу на розвиток активності,
свідомої дисципліни й організованості, дальше зміцнеиня комсомольських рядів, поліпшення їх якісного
складу. Зросло партійне ядро у ВЛКСМ. Постійна увага
приділялась вихованню і навчанню кадрів і активу,
впровадженню передового досвіду, впорядкувапню'внутріспілкової інформації.
Поряд з цим комсомольським організаціям часом не
вистачає конкретності і діловитості, допускаються еле
менти формалізму і бюрократизму, не скрізь створено
умови для розвитку критики і самокритики, недостат
ня- увага приділяється індивідуальній роботі, не зжито
випадків порушень статуту.
1. З’їзд вказує на необхідність безумовного виконання
вимоги XXVI з’їзду КПРС про створення у комсомольсь
ких організаціях живої, творчої атмосфери. Послідовно
підвищувати їх роль і вплив па вирішальних ділянках
виробництва, добиватися, щоб вони були згуртованими
колективами, спрямовували енергію молоді на розв’я
зання практичних завдань комуністичного будівництва.
Вдосконалювати структуру комсомольських організацій,
посилювати роль цехових організацій на правах первин
них і груп у вихованні юнаків і дівчат.
Поліпшувати практику підготовки і проведення комсо
мольських зборів, підносити їх значення в житті органі
зації. Кожні збори повинні проходити по-діловому, з
обговоренням питань, шо хвилюють молодь, бути па ділі
школою виховання активності й організованості членів
ВЛКСМ. Розвивані громадські засади, забезпечувати
ефективну діяльність штабів і постіь «Комсомольського
прожектора», громадських рад, комісій та інших моло
діжних формувань.
Слід всемірно підвищувати ініціативу і дисципліну
комсомольців. Необхідно, щоб кожний з них брав участь
у практичних справах своєї організації, виковував дору
чення. Удосконалювати індивідуальну роботу з юнака
ми і дівчатами, регулярно заслуховувати звіти членів
ВЛКСМ про трудову і громадську діяльність.
Комсомольським організаціям висилювати вплив на
неспілкову молодь, пойовнювагн ряди ВЛКСМ кращими
її представниками, особливо з числа робітникій і кол
госпників. Поліпшувати підготовку вступаючих, переві
ряти їх па конкретних дорученнях. Підносити відпові
дальність комсомольців, піонерських дружин за дачу
рекомендацій, рішуче зживати факти формалізму в орга
нізації прийому. Прищеплювати членам ВЛКСМ глибо
ку. повагу до червоного прапора, комсомольського квит
ка, значка.
Виховувати у кожної молодої людини з першого дня
вступу в Спілку високу відповідальність за виконання
Статуту, суворіше питати з тих, хто порушує внутрі
спілкову дисципліну, норми комуністичної моралі. Не
допускати відриву комсомольців від своїх організацій,

підтримувати
зразковий
порядок в обліку
членів
ВЛКСМ.
2. Комсомольським комітетам, кадрам і активу напо
легливо' оволодівати ленінським стилем у роботі, вчи
тись у комуністів справді наукового, творчого підходу
до справи, вміння вибирати найбільш ефективні шляхи
досягнення поставлених цілей. Дбати про політичну
спрямованість комсомольської роботи, оцінювати її не
кількістю заходів, а впливом на свідомість та поведінку
юнаків і дівчат, зживати суб’єктивізм, формалізм і
паперотворчість.
Розвивати критику і самокритику, створювати обста
новку для сміливого і відкритого обговорення злобо
денних проблем, боротися з будь-якими спробами за
тиску критики. Оперативно реагувати на листи і заяви,
уважно ставитись до прохань і потреб молоді.
Комітетам комсомолу приймати конкретні і глибоко об
грунтовані рішення, поліпшувати систему контролю, пе
ревірки і виконання. Добиватися дальшого впорядкувапя внутріспілкової інформації, рішуче боротися з папсрогворчістю. Підвищувати виконавську дисципліну,
відповідальність кадрів та активу, всіх комсомольців
за фактичний стан справ.
Райкомам, міськкомам і окружкомам комсомолу вдос
коналювати стиль і-ибтоди своєї роботи, керівництво
первинними організаціями. Систематично аналізувати їх
діяльність, подавати практичну допомогу, -активніше
узагальнювати і впроваджувати передовий досвід, по
ширювати цінні ініціативи та починання юнаків і дівчат.
Зміцнювати співробітництво комсомолу з радянськи
ми і господарськими органами, профспілками, міністер
ствами і відомствами, народним контролем, творчими
спілками; різними товариствами та об єднаннями. Шир
ше впроваджувати комплексне перспективне плануван
ня. Підвищувати відповідальність комсомольців за ви
конання депутатських обов’язків, участь у роботі проф
спілкових та інших громадських організацій.
3. З’їзд підкреслює необхідність дальшого поліпшен
ня якісного складу, добору, розстановки та виховання
комсомольських кадрів і активу.
Всі ділянки комсомольської роботи повинні очолюва
ти беззавітпо віддані справі, партії політично зрілі, ком
петентні і вмілі організатори молоді, які мають високі
моральні якості, користуються авторитетом серед моло
ді, пройшли трудове загартування. При висуванні у ви
борні комсомольські органи юнаків і дівчат повніше вра
ховувати думку колективу, національний склад органі
зації. Забезпечувати спадкоємність комсомольських кад
рів, дбати про створення їх резерву. Кожен комсомоль
ський працівник повинен чуйно і уважно ставитись до
людей, бути в гущі молоді, активно проводити політи
ку КГ1РС серед юнаків і дівчат.
Комітетам комсомолу добиватися -зростання ідейнотеоретичного рівня та ділової кваліфікації кадрів і ак
тиву. Ширше використовувати можливості ВКШ при ЦК
ВЛКСМ, молодіжного центру «Олімпієць», зональних,
республіканських та обласних шкіл, міських і районних
шкіл комсомольського активу.
4. Ленінський комсомол покликаний виправдовувати
високе довір’я партії—-бути її надійним резервом. Вихо
вувати юнаків і дівчат в дусі відданості справі КПРС,
формувати у них прагнення в усьому брати приклад з
комуністів, стати членами ленінської партії, яка уособ
лює розум, честь і совість нашої епохи, — почесне і від
повідальне завдання комсомольських організацій. Під
вищувати відповідальність комітетів комсомолу і ком
сомольських організацій за дачу рекомендацій, глибоко
вивчати морально-політичні і ділові якості тих, хто
готується до вступу в ряди КПРС. Стати комуністом —
висока честь, яку треба завоювати ударною працею,
відмінним навчанням, зразковою військовою службою,
активною роботою в рядах ВЛКСМ.

VI
XIX З’ЇЗД влкем цілком I ПОВНІСТЮ СХВА
ЛЮЄ І БЕЗРОЗДІЛЬНО ПІДТРИМУЄ МИРОЛЮБ
НІ ІП ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС КПРС І
РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСО
МОЛ ПОКЛИКАНИЙ НЕУХИЛЬНО І ПОСЛІДОВ
НО ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ ПРОГРАМУ МИРУ НА
80-і РОКИ, ВИСУНУТУ НА XXVI З’ЇЗДІ КПРС ПО
ЛУМ’ЯНИМ БОРЦЕМ ЗА МИР І ЩАСТЯ НАРОДІВ
ТОВАРИШЕМ Л. 1. БРЕЖНЄВИМ, БУТИ АКТИВНОЮ
СИЛОЮ МІЖНАРОДНОГО КОМУНІСТИЧНОГО І
ДЕМОКРАТИЧНОГО МОЛОДІЖНОГО РУХУ, ВИС
ТУПАТИ ПІД ПРАПОРОМ МАРКСИЗМУ-ЛЕ1ТІІІ131ЧУ,
ПРОЛЕТАРСЬКОГО, СОЦІАЛІСТИЧНОГО ІНТЕР
НАЦІОНАЛІЗМУ,
Керуючись рішеннями КПРС, Ленінський комсомол
всемірно розвиває і поглиблює братерську дружбу з мо
лодим поколінням соціалістичних країн, незмірно висту
пає иа боці народів, які борються проти імперіалізму і
реакції, за своє національне і соціальне визволення, спри
яє згуртуванню широких верств молоді планети в інтере
сах справи миру, співробітництва та безпеки народів.
У звітний період збагатився зміст міжнародної діяль
ності комсомолі', розширилися зв’язки і підвищилась
ефективність співробітництва з зарубіжними молодіжни
ми організаціями, розвивався і вдосконалювався міжна
родний молодіжний туризм.
1. Найважливішим завданням ВЛКСМ у міжнародно
му плані є боротьба за зміцнення миру та усунення
воєнної небезпеки. Ленінський комсомол рішуче висту
пає проти агресивної політики мілітарстських кіл СШ/\
і НАТО, яка веде до посилення загрози ядерної війни.
З’їзд висловлює гарячу підтримку антивоєнним вис
тупам широких мас молоді проти небезпечних планів
розміщення в Західній Європі нових американських
ядерних ракет, за. приборкання гонки озброєнь і мир. У
питаннях відвернення війни і-зміцнення миру комсомол
виступає за спільні дії з усіма миролюбними силами.
З’їзд оголошує вссоюзну акцію — «Марш миру радян
ської молоді»» який включатиме різноманітні маніфеста
ції, мітппґи, походи, трудові вахти, ініціативи і дії, шо
виражають волю радянської молоді приборкати гонку
озброєнь, забезпечити мир в усьому світі. Слід удоско-

палювати всі форми міжнародної діяльності ВЛКСМ
широко роз'яснювати серед зарубіжної молоді миріоЛюону політику нашої Батьківщини.
2. Необхідно іі далі всемірно розвивати всебічне спів
робітництво. класову солідарність, зміцнювати єдність
з молодіжними організаціями соціалістичних країн, бра
ти активну участь у захисті завоювань соціалізму, роз
витку політичних, економічних і культурних зв’язків між
народами братніх країн. Комітетам комсомолу слід вно
сити свій вклад у реалізацію планів соціалістичної еко
номічної інтеграції, вдосконалювати змагання молодих
трудівників, шефство над народногосподарським її об’єк
тами країн — членів РЕВ, експортними замовленням»,
вивчати і впроваджувати досвід братніх спілок молоді.
З’їзд підгримує пропозицію братніх спілок про прове
дення естафети патріотичних справ молоді соціалістич
них країн «Нам’ять», присвяченої 40-річчю перемоги лад
фашистською Німеччиною.
Ленінський комсомол заявляє про бойову солідарність
з героїчною Кубою, яка мужньо відстоює революційні
завоювання, з народами В'єтнаму, Лаосу і Кампучії, які
будують нове суспільство в умовах самовідданої бороть
би за зміцнення своєї незалежності і суверенітету.
Комсомольці, радянські юнаки і дівчата повністю поді
ляють принципову позицію нашої партії щодо Китаю,
висловлену в рішеннях ХХУ і XXVI з’їздів КПРС, у
промові товариша Л. І.Брежнєва на торжествах у Ташкепті. Відповідно до ліпи партії ВЛКСМ рішуче висту
патиме проти гегемонієгського курсу Пекіна і злиття йо
го з політикою імперіалізму на світовій арені, за норма
лізацію радянсько-китайських відносин та взаєморо
зуміння між молоддю СГСР і КНР.
3. Ленінський косомол незмінно солідарний з антиімпе
ріалістичною боротьбою народів і молоді країв, які виз
волились, і послідовно зміцнюватиме інтернаціональне
співробітництво з юними борцями за національне і соці
альне визволення, виступатиме проти імперіалістичної
політики неоколоніалізму, диктату й агресії, проти фа
шизму, сіонізму, расизму і апартеїду.
ВЛКСМ і падалі буде всебічно розвивати дружні зв'я
зки і подавати братерську допомогу
спілкам молоді
Афганістану, Анголи, Демократичного Лємеиу,
Конго,
Мозамбіку, Ефіопії та інших держав соціалістичної орі
єнтації, країн, які обрали шлях соціалістичного розвит
куВірна
ленінським
традиціям
інтернаціоналізму,
ВЛКСМ заявляє про свою незмінну солідарність з наро
дом Нікарагуа, який бореться за зміцнення революцій
них завоювань, з патріотами Сальвадору, Гватемали, Чі
лі, Уругваю та інших країн, які мужньо ведуть боротьбу
проти фашистських, диктаторських режимів; з патріотами
Намібії і Південної Африки в їх самовідданій боротьбі
за свободу, проти расизму, та апартеїду: із справедли
вою боротьбою арабських народів проти імперіалізму
ізраїльської експансії; виступає на підтримку ліванських
націрнально-пачріотнчь’нх сил і палестинського руху
опору, за забезпечення арабському народові Палестини
законного права на самовизначення, включаючи право
на створення власної держави.
Ленінський комсомол всемірно сприятиме розвиткові
антиімперіалістичної солідарності молоді, " зміцненню
союзу світового соціалізму і національно-визвольного ру
ху. З'їзд виступає з пропозицією про проведення міжна
родної конференції з проблем антиімперіалістичної бо
ротьби молоді за національне визволення і мир.
4. Слід і надалі роширювати й поглиблювати всебічне
співробітництво з комуністичними спілками молоді капі
талістичних країн у боротьбі за життєві інтереси трудя
щих мас молоді, за мир, демократію і соціалізм. ВЛКСМ
покликана неухильно відстоювати принципи марксизмуленіпіз.му, ідеї пролетарського інтернаціоналізму, висту
пати проти перекручень соціалістичної дійсності, проти
опортунізму і ревізіонізму.
З'їзд висловлює підтримку борцям
проти капіталіс
тичної експлуатації, соціальної і духовної дискримінації
молоді, відзначає важливість спільних дій молодих ко
муністів і соціал-демократів, інших демократичних сил
молодіжного руху з метою обмеження всевладдя моно
полій, приборкання зростання мілітаризму та відстою
вання демократичних прав і свобод робітничої, всієї тру
дящої молоді.
е.
5, З’їзд схвалює діяльність ВЛ КСАЇ у Всесвітній фе
дерації демократичної молоді і міжнародному союзі
студентів. Комсомол і далі всемірно сприятиме зміцнен
ню антиімперіалістичної єдності,
підвищенню ролі іі
ефективності цих Об’єднань у боротьбі за мир і роззб^о-.
єшія, па захист прав молодого покоління-. ВЛКСМ шїявляє інтерес до дальшого розвитку загальноєвропейсь
кого молодіжного співробітництва, за поглиблення зв'яз
ків з іншими регіональними об’єднаннями молоді.
З’їзд високо оцінює підсумки фестивалю молоді в Га
вані, виступає за спадкоємність і розвиток славних тра
дицій нього руху, за проведення XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів за антиімперіалістичну солідар
ність мир і дружбу.
* * *
Комсомол є активним помічником і резервом КПРС.
Виправдовувати це високе призначення—значить доби
ватися нових успіхів у комуністичному вихованні молоді,
вносити гідний вклад у створення матеріально-технічної
бази комунізму, активно боротися за мир иа землі, йіи в
одному строю з комуністами, нести в серцях священний
вогонь вірності комуністичним ідеалам, Червоному пра
порові Жовтня..
XIX з’їзд ВЛКСАІ з новою сплою продемонстрував
беззавітву відданість радянської молоді справі Леніна,
монолітну згуртованість молоді навколо Комуністичної
партії.
Від імені комсомольців і молоді з’їзд висловлює Ко
муністичній партії, її Центральному Комітетові, Політбюро ЦК, дорогому Леоніду Іллічу Брежнєву сердечну
вдячність за повсякденну увагу, допомогу і підтримку.
XIX З’ЇЗД ВЛКСМ ЗАПЕВНЯЄ РАДЯНСЬКІ III НА
РОД, РІДНУ К.ОАЇУН1СТ11ЧІІУ ПАРТІЮ В ТОМУ,
ЩО КОМСОМОЛ ПІД НЕПЕРЕМОЖНИМ ПРАПО
РОМ ЛЕНІНА, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КПРС І ДАЛІ
БЕЗУСТАННО БОРОТИМЕТЬСЯ ЗА ВЕЛИКУ СПРА
ВУ КОМУНІЗМУ!
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«Молодий комунар»
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СЬОГОДНІ У КІРОВОГРАДІ ВІДКРИВАЄТЬСЯ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ПІОНЕРІВ, ПРИСВЯЧЕНИЙ
60 РІЧЧЮ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА
єї країни
справі Леніна
вірні».
ювілею
Напередодні
піонерії
у 8сіх школах
пройшов збір «Справі Ле
ніна і партії вірні». На ньо
му хлопчики і дівчатка зві
тували перед комуністами
про
і
комсомольцями
перший рік
зроблене за
п'ятирічки
одинадця тої
і з визначним святом стар
піонерських
трудових
шого її вірного
друга
справ. І розказати їм бу
комсомолу — XIX з’їздом
ло про що.
ВЛКСМ. У своїй
доповіді
Всі піонерські дружини
перший
секретар
ЦК
області підтримали ініціа
ВЛКСМ
Б. М.
Пастухов
тиву учнів
Комишузатсь’1
сказав, що радянська піо
кої, Ботданівської серед
нерів зігріта батьківською
ніх шкіл, Гайворонського
любов’ю і турботою пар
навчального виробничого
тії.
комбінату
«Бережливість
З величезною
радістю
у малому — економія у
зустріли юні ленінці і при
великому». З усіх школах
вітання Генерального сек
діє понад 300 штабів і по
ретаря ЦК КПРС, Голо
сті» бережливих. Учні еко
ви
Президії
Верховної
номно
витрачають хліб,
Ради СРСР Л. І. Брежнєва,
яке надихнуло
їх на нові _ електроенергію, воду. А
Новгородкізсьча середня
цікаві піонерські справи.
школа № 2 уже третій рік
Сьогодні у хлопчиків і
обходиться без
ремонту
дівчаток Кірозоградщини
іще одне свято — облас — ініціаторами збережен
ня шкільного майна були
ний зліт
юних ленінців.
піонери. їх підтримал а ро
Кращі піонерські дружи
весники з інших шкіл.
приїхали
ни всіх районів
Юні ленінці області ще
до Кіровограда, щоб від
й невтомні трудівники. У
рапортувати
поо все те,
кожній сільській
школі
що вони зробили, кроку
створені піонерські супут
ючи маршрутами Всесоюз
ники учнівських виробниного маршу «Піонери всі-

ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
і

Добрі руки Батьківщи
ни зігрівають наших дітей,
об’єднаних у
Всесоюзну
піонерську
організацію,
уже шість десятиліть. Пар
тія дала юним ленінцям
ім'я великого вождя, вру
чила їм червоний прапор
боротьби за утвердження
комуністичних ідеалів.
І
піонери несуть
його з
честю. Активна діяльність
всесоюзної
організації
юних ленінців по комуніс
тичному вихованню дітей і
підлітків двічі відзначена
найвищою нагородою Віт
чизни — орденом Леніна.
Усього кілька днів тому
20-мільйонна армія юних
ленінців Країни
Рад від
значила бС-річчя своєї піо
організації. Це
нерської
яскраве
хвилююче торжество стало незабутнім
не тільки для дітвори, а й
для всіх радянських лю
дей.
І
Ювілей піонерії співпав

ПІОНЕРСЬКА ХРОНІКА
КВІТЕНЬ 1Ї25 РОКУ.
В місті Єлисаветграді бу
ло 43 піонерських заго
ни, а в Єлнсаветградському окрузі — 124 заго
ни.
ТРАВЕНЬ 1982 РОКУ.
Нинішній
піонерський
ювілей гідно зустрічають
75 тисяч ленінців, об’єд
наних у 587 піонерських
друміин і 3256 загонів.
*

Я:

Ф

Більша частина хлоп
чиків і дівчаток в черво
них галстуках вчиться
тільки на
«відмінно» і
«добре».
Особливо по
дружилася юнь з марш
рутом Всесоюзного піо
нерського маршу «Піоне
ри всієї країни справі
Леніна вірні» «У країну
знань» у Гайворонськні
5, Аджамській де
сятирічці Кіровоградсь
кого району, кіровоград
ських середніх школах
К-Аг 16 і ЗО. У Всесоюз
ній туристсько-краєзнав
чій
експедиції «Моя
Батьківщина — СРСР-»

ПРИСВЯЧЕНО

ЮВІЛЕЮ
Давня дружба у вихо
ванців дитячо-юнацького
клубу «Орлятко» житловокомунальної контори ком
бінату
«Кіровоградважбуд» з учнями восьмиріч
ної школи № 29 м. Кіро
вограда. Ось і свято дітей
нашої країни — 60-річчя
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна
— вони зустрічають разом.
Спільно
підготували і
довели конкурси малюн

беруть участь 60 тисяч
школярів, 1200 експеди
ційних загонів.
* * +
Цікаву пошукову робо
ту но вивченню рідною
краю ведуть 3 тисячі чер
воних слідопитів Новоархангельського району,
котрі об’єднані в 123 ек
спедиційних загони. Тіль
ки за нинішній навчаль
ний рік вони провели
1300 походів та екскур
сій, побували в містахгероях, пройшли колиш
німи
партизанськими
стежками.
- Ф

Ф

Ф

У селах і містах об
ласті шириться тимурівеький рух, в якому бе
руть участь понад 20 ти
сяч піонерів. Тільки в
Олександрії діють 145
тнмурівських
команд,
котрі шефствують над
ветеранами війни і праці,
сім’ями загиблих у роки
Великої Вітчизняної вій
ни воїнів, дитячими сад
ками.

ків. художпьбго читання,
політичного
плакату, в
яких найкраще виступили
Оля Впсоцька, Юра Ілючек, Анжела Онисимова і
Саша
Скворцов. Довго
згадуватимуть
піонери і
зустріч з ветераном грома
дянської і Великої Вітчиз
няної воєн В. П. Сидяком.
Юним любителям книги
дуже сподобалася зустріч
з дитячим
письменником
II. М. Клюєпком. А на ос
танньому засіданні «Ор
лятка» діти
прочитали і
обговорили книгу «Крупенка про піонерів».
Т. СМАГА.

чих бригад, які допомага
ють колгоспам і радгос
пам вирощувати
овочі,
прополювати сільськогос
подарські культури, до
глядати молодняк великої
рогатої
худоби В Олек
сандрійському районі діє
42 таких ланки. Найкращі
— у Новопразькій, Олександрівській,
Косівській,
Бандурізській
середніх
школах. Близько двохсот
піонерських штабів і пос
тів району
щороку сте
жать, щоб під час збиран
ня хліба не пропала жод
на зернина.
А піонери Малозис.сіасьі'ого району
кспеціалі ду
ються» на догляді за ху
добою. У більшості шкіл
району діють загони юних
тваринників, котрі догля
дають телят, заготовляють
для них корми, допомага
ють старшим доїти корів.
У Злинській
середній і
Хмелізській восьмирічній
школах над тваринницьки
ми фермами шефствують
піонери всіх класів, Кожний юний ленінець Маловисківського району вирощує кролів. За 1981 рік їх
здано
державі 15 тисяч.
Учениця Плетеноташлицької середньої школи Ла
риса Чорбз сама за рік ви-

ростила 60 кроліз.
Обласна, міські й район
ні ради піонерських ор'анізацій посилити увагу до
юннатського руху, дослід
ницької роботи.
У
ЦІЙ
спразі
відзначилася піо
нерська дружина Созонівської десятирічки Кірово
градського
району: діти
виконують завдання п яги
науково-дослідних інститу
тів,
обласної дослідної
станції.
Результати чоти
рьох їхніх досліджень за
проваджені в
практику
колгоспіз і радгоспів.

Піонери беруть активну
участь
у Всесоюзній ек
спедиції «Літопис Великої
Вітчизняної»,
в операції
«Піонерська слава». За ос
танні два роки червоні
слідопити Голованівського
району встановили
імена
понад трьохсот загиблих у
роки Великої Вітчизняної
війни бійців, розшукали їх
ні сім'ї, сгали з ними лис
туватися. Загін «Патріот.»
Красноярської восьмиріч
ки
готується відзначити
40-річчя підпільної комсо
мольської
організації
«Спартак».
ЗО грудня
цього року
радянський народ святку
ватиме 60-річчя утворення
СРСР. Готуються
до цієї

дати і піонери. В усіх шко
лах проводяться
фести
валі дружби; на засідан
нях клубів інтернаціональ
ної дружби зустрічаються
діти різних національносіей. За підсумками ниніш
нього
навчального року
кращими
визнано КІДи
Кіровоградської СШ № !4
і Добрівської десятирічки
Вільшанського району.

Як і всі люди доброї во
лі, піонери гнівно засуд
жують мілітаристську по
літику США та інших кра
їн, що сходять в агресив
ний блок.НАТО. Понад де
сять тисяч дітей
Кіровоградщини поставили свої
підписи під листом-протестом проти
гонки озбро
єнь, збирають
кошти у
Фонд миру. Зокрема, уч
ні Вільшанського
району
за минулий рік відправи
ли дві тисячі карбозанціз.
Через піонерську орга
нізацію за час її існування
пройшло більше 200 міль
йонів радянських людей.
Тому 60-річчя піонерії вва
жають
сзоїм святом у
кожному
домі, і кожна
сім'я пишається славними
справами юних ленінців.
Л. ДРОТЯНКО,
секретар обкому ком
сомолу.

КОЛИ ДРУЗІ
ПОРУЧ
... Урок почався як і зав
жди — звичайно.
Та ось
класний керівник
п’ятого
класу Валентина Володи
мирівна Кудомкіна поміти
ла, що місце за партою,
да сидить Сашко Черед
ниченко,, порожнє.

— Чому сьогодні немає
Сашка у школі? — спитала
вчителька.
— У нього мама захво
ріла, а город нікому поса
дити. Тому, мабуть, і за
лишився здома, — відпо
вів хтось з учнів.

Урок
закінчився, але
ніхто з п’ятикласників, по
чувши дзвінок на перерву,
не підвізся
з місця. Піо
нери разом почали виоішузати, як допомогти то
варишеві. Кожен щось ра
див, пропонував. А потім
до столу підійшла голова
ради загону Світлана Ві
за і сказала:
—Ми піонери і не може
мо стояти
осторонь. Да
вайте
сьогодні ж після
уроків підемо до Сашка
додому і посадимо кар
топлю.
Всі охоче погодилися зі
Свігланиною
пропозиці
єю. І ось після занять, оз
броївшись потрібним зна
ряддям, хлопчики і дівчат
ка вирушили до хати Че
редниченків.
Через дві години город
був посаджений. До сліз
розчулили піонери своїл\
вчинком
Сашкову маму
Анастасію Денисівну. Сяяв
від щастя і Сашко. Він пе
реконався, що має надій
них доузіз, котрі завжди
прийдуть на допомогу.
Л. НОСЕНКО,
учениця Шншкинсьчої
середньої школи.

Кимнаш’ївський район,

Усіма успіхами і досягненнями у справах піонерських юні ленінці КіровсьМої
восьмиоічної школи Кіровоградського району завдячують своєму піонерському
комісарові Любові Миколаївні ПОИМАНОВІЙ, яку за багаторічну активну роботу
по комуністичному вихованню підростаючого покоління нещодавно нагороджено
Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
ф<-то з ГРІІ5А

І

8 стор.

«Мелодий комунар»

ДУМКА
КОМПЕТЕНТНОЇ
ЛЮДИНИ
Не раз бачила виступи
хореографічного ансамблю
«Пролісок» обласного Па
лацу піонерів імені В. І.
Леніна. І мене як знавця
хореографії .завжди нри;мпо вражає самобутність
і висока виконавська май
стерність колективу. Його
маленькі
учасники, ніби
справжні професіонали, не
тільки грамотно і точно пе
редають
хореографічний
текст, манеру і стиль тан
цю, а іі створюють яскраві
художні образи
«Мухо
мор»,
«Му ха-Цокоту ха»,
мініатюри «Веселі турис
ти», «Ну,
постривай!» —
не картинки зі шкільного
життя,
створені
мовою
танто, підсилені музикою,
відповідними костюмами.
У репертуарі «Проліску»
За
таких танців багато.
'
слуговуюгь на увагу композиції «Разом весело іти»,
, __ ____ — це Я І Тії»,
«Дитинство
«На палубі», хореографіч
на сюїта «Свято». Ці но
мери
відзначаються умі
лим поєднанням панскладііішїіх танцювальних еле
ментів, бездоганним їх ви
конанням і найбільше лодобаються
глядачам
маленьким і дорослим.
Я уважно слідкую за
виступами нього ансіімб.по, часто
аналізую його
творчість Хочеться відзна
чити, що колектив не зупи
няється на
досягнутому,

ДУМКА

ПЕДАГОГА

Ось у>ке п'ять років від
відують
хореографічний
ансамбль «Пролісок» учні
5 «Б> класу пашоі школи.
Без перебільшення можна
сказані, що це велим тру
дівники. Адже важко поєд
нувати відмінне навчання в
школі із заняттями в ан
самблі.
До того ж хлопці і дів
чата добре виковують піо
нерські доручення- Олег
Гайдук — голова ради за
гону, Іина
Крюкова —
член ради загону. Ліля Гоца
— політінформатор,
Юрій Бестака — член ред
Куліжовськолегії, Олег
кий та Віталій ІІІКІТІі) —
встигають.
фізорги. 1 все
Дисципліні та ^правильній
організації їхнього
часу
сприяють, па мою думку,
заняття в «Проліску».
А. ФОНБЕРШТЕЙН,
класний
керівник
5 «Б» кг.асу СШ Н° 5.
* * ♦

ДУМКА УЧАСНИКА
«Пролісок» мене вихо
вав. ГІому я завдячую тим,
навчився
відчувати
що

*

*

*

ДУМКА ЛІКАРЯ
Недавно перед учасни
ками конференції медич
них працівників, що прохо
дила в Кіровограді, висту
пив
хореографічний ан
самбль «Пролісок» облас
ного Палену
піонерів та
ш коли рів
У
присутніх
концерт»
юних танцюристів викли
кав
велике захоплення.
Особливо вразила стрім
кість танцю,
життєрадіс
ність виконавців...
З досвіду багаторічної
роботи знаю, що більшість
учасників
колективу не
хворіє простудними хворо
бами, у них набагато зища
працездатність, ніж у ді
тей, які не відвідують по
дібних гуртків
чи секцій.
Приємно
спостерігати,
як гармонійно розвивають
ся наші діти.
О. ЗАХАРЧЕНКО,
головний педіатр від
рев'я
ділу охорони здоров"
облвиконкому.

І

З КОЖНИМ' туром вік 10ршш кількість її учасників
збільшується.
Редакція
одержала чимало відпові
дей на третє завдання.
Досить цікаву відповідь
дали учні 5 «Б» класу Кі
ровоградської
середньої
школи № 5. Ось вона: «У
стародавні часи, коли од
не поселення знаходилося
від іншого за сотні верст,
а навкруги.лежали неозорі
стели і стояли дрімучі лісп,
було небезпечно вирушати
в путь без зброї: і хижий
звір міг напасти, і недоб
ра
людина
зустрітися.
Мандрівник брав із собою
зброю і щит. По дорозі він,
даючи дорогу незнайомце
ві, звертав /трохи право
руч. Праворуч саме тому,
■що ліву сторону захищав
щит. її і підставляли по
дорожньому.
Це стало традицією. І
коли вулицями нашої краї
ни пішли
великі потоки
транспорту, люди згадали
старе добре правило і ви
рішили: все, що рухається
дорогами, нехай додержу
ється правої сторони».
Па
друге
запитання
правильну відповідь дала

майже полощша учасників.
Серед них — О. Ковален
ко з села Дмитрівни Знам’япського району, А. Чи
нів з /Малої Виски, В. Бо
яр, А. Подурець з Кірово
града та інші. Із задачами
краще
всіх
справилася
1. Яременко з обласного
центру.
У населених пунктах рух
'Транспортних засобів до
зволяється зі швидкістю не
більше
60 кілометрів на
годину. Для
автокранів,
самохідних машин і меха
нізмів ця межа становить
50 кілометрів
на годину.
За
одну секунду
при
швидкості руху 50 кіломет
рів па годину, автомобіль
проходить відстань в 13,9
метра.
Цікавим було третє заппташія. З усіх дорожніх
знаків потрібко було ві
дібрати тільки ті, на яких
зображено людей. З цим
завданням найкраще спра
вилася і набрала найбіль
шу кількість балів Оксана
Ікань з Кіровограда. Вона
відібрала
і намалювала
таких знаків
аж 12. Ось
воші: 1.20 «Пішохідний
перехід», 1.21 «Діти», 1.23
.«Дорожні роботи»,
3.10

«1 Ірохід закритий», 4.6 «Пі
шохідна доріжка», 5.16.1,
5.16.2 «Пішохідний пере
хід», 5.17.1, 5.17.2
«Під
земний пішохідний пере
хід», 5.17.3, 5.17.4 «Над
земний
пішохідний пере
хід» та «Розпізнавальний
знак групового перевезен
ня дітей».

ПРОПОНУЄМО ЗАЛЯ
ГАННЯ
ЧЕТВЕРТОГО
ГУРУ:

7

1. Які сигнали повинен
подавати водій, якщо ного
машина раптово зупинила
ся па залізничному
пере
їзді?
2. Як повинна рухатися
орі авізована
колона до
рослих, дітей?
3. Що вн знаєте про за-.
гони юних інспекторів РУху? Чи є такий загін у ващій школі? Чим
їли закмається?
Л. ЩЕРБИНА,
старший інспектор об
ласної
державгоікспенції.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

—----- -- —

ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ЕЦРПС

Дніпропетровське
технічне училище № 5
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
навчальний рік

по спеціальностях;
оператор
загогозлюеапьно-екпадапьної
діль
ниці широкого
профілю,
контролер
шинного ви
робництва (приймають ли
ше дівчат):
оператор процесу вул
канізації широкого профі

ЧЕТВЕРТИИ ТУР

О. МАЛЯРЕНКО,
учасник
ансамблю
«Пролісок».

Книжкові магазини
надають вам можли
вість не лише купити
книги, а й придбати
їх по виграшних біле
тах
Всеросійської
книжкової
лотереї
Вартість
білета
25 коп. Сума виграшу
(50 коп, 1, 3, 5 крб.)
зазначена на внутріш
ньому боці білета.
За виграшними бі
летами можна прид
бати будь-яку книгу
на вибір із асорти
менту даного мага
зину або кіоску.

лю, оператор го виготов
ленню й складанню авто
покришок широкого про
філю (юнаки та дівчаїа);
електрослюсар
конт
рольно - вимірювальних
приладів
і
автоматики,
слюсар по ремонту елек
троустаткування,
слюсар

по ремонту технологічного
устаткування,
машиніст
каландра (юнаки).
Приймають
юнаків та
дівчат віком від 17 років,
що
мають освіту за 10
класів.
Строк навчання — 1 рік,
для слюсарів
КВПіА-1,5
року.
Стипендія — 72 нрб на
місяць.
Училище має гуртожи
ток, спортивний і актовий
зали, добре
обладнані
майстерні й кабінети.
Випускники
училища
працюватимуть
в об’єд
нанні «Дніпрошина». Вони
користуються трасом всту
пати до вузів на пільгових
умовах.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, мсп

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вуп. Луначарсьиого, 36.

5>а угграипском языке.

ВІКТОРИНА

з пошуку, в красу. Коли я чую музику
велика заслу- —
підсвідомо 'починаю
апс:імб;ііо за- уявляти танцювальні об
х працівника рази, коли бачу танці без
Є. Короткзва. музики, вона ніби народ
жується в душі.
Б СГРЄЛЬБИЦЬКА,
Влітку вступатиму .до ін
завідуюча театральноституту культури. Думаю,
хореографічним відді
іцо саме
хореографія —
лом ОМБСТ.
моє покликання.

він завжди
дії У ньому
га керівника
служсного
культури А.

ДЛЯ ВАС, КНИГОЛЮБИ!

на 1982—1983

22 травня 1982 року ---------

БК 02216.

Індекс 6 и07.

Якщо сума вигра
шу менша вартості
книжки, яку ви вибра
ли, можна проводити
доплату готівкою.
90 процентів вар
тості білетів йде на
виграші.
Книги, які ви вже
прочитали,
можна
книжковим
продати
магазинам. Цим ви
надасте
можливість
прочитати
їх іншим
книголюбам.
Росголовкнига.
Дирекція
Всеросійської
книжкової лотереї.

Зам. 47.

~ Для вступу
необхідно
подати такі документи:
атестат, заяву, автобіо
графію, характеристику зі
школи, вісім фотокаоток
3X4 см, медичну довідку
(форма № 286), довідку з
місця проживання та про
склад сім’ї, паспорт обо
свідоцтво про народження
(пред'являти особисто).
Адреса училища: 320033,

м.
Дніпропетрсоськ-33.
сул.
Дніпропетровська,
116-а. їхати
автобусами
№№ 28. 33, 33-а 45 тро
лейбусами №№ 8, 9, 11,
трамваями №№ 12, 16 до
зупинчй /<13-й квартал».
Телефон 96-Ю-15.

Дирекція.
Зам. 32.

ЮНЙКИ Тй ДІВЧЙТЙ!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНОТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 ІМЕНІ О. С. ЄГОРОВЛ

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ
па 1982—1983 навчальний рік.

Приймають юнаків із дівчат віком від 15 років.
■ Училище готує кваліфікованих робітників із серед
ньою освітою.
На базі S класів зі строком навчання 3 роки по
спеціальностях:
муляр-мошажвик по монтажу сталевих та залізо
бетонних конструкцій;
маляр (будівельний);
облипіовальпнк-плпгковпк, облинювальїнік-мозаїст;
машиніст по управлінню самохідними кранам»;
машиніст автокрана;
електрослюсар;
машиніст екскаватора;
машиніст бульдозера.
Па базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
облиціовальпіік-пліітковик, облпцювальпик-мозаїст;
арматурніїк-електрозварппк.
Учнів забезпечують гуртожитком, триразовим хар
чуванням, формою, підручниками. Під час виробни
чої практики вони одержують 50 процентів від за
робітку.
Учні, які навчаються 1 рік, одержують стипендію. ■'
Початок занять — 1 вересня.
Документі) приймають з 15 квітня.
Для вступу необхідно подати:
заяву характеристику, автобіографію,
документ
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт,
довідки з міспя проживання та про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма № 286), 0 фотокарток 3x4 см.
Учплпше розташоване в новому сучасному комп
лексі. У ньому працюють гуртки художньої само
діяльності, спор ПІШІ! секції
Адреса учплпіна: 316026. м. Кіровоград, ву.т. Чсрвопозоріпська. 23. Тол. 7-14-17, 7’12-81, 7-34-71.
їхати автобусами № 2, 14 до зупинки «Вуя. Мічуріііа» або тролейбусами №№ 2, 4. 6, до зупинив
«Вуя. Королепка».
Дирекція училища.
Зам 36.

ІЕЛЄФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенрс та
ро — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36;
відділу учнівської молоді
—
2-45-35: відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2 45-35; зідцілу
оголошень — 2-56-65; фотолаборагорі« —
2-45 35; коректорської — 3 61 83;
нічної
редакції — 3 03-53.

Обсяг 0.5 друк. єрк.

•Зам. № 253.

Тираж 5)300.

Галета виходить у
четвер І суботу

вівторок.

Друнарнл імені Г. М. Димитрова
видавництва
»•Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, сул. Гліинк,.

