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LKP CK biuras pažymi, kad pakilus gyventojų materialinei gerovei, sutrumpėjus darbo dienai,
tarybiniai žmonės vis daugiau laiko skiria aktyviam ir kultūringam poilsiui, savo sveikatos stiprinimui.
Respublikos partijos, profesinių sąjungų, komjaunimo, kultūros ir ūkio organizacijos pastaraisiais
metais atliko tam tikrą darbą gerindamos darbo žmonių poilsį, suteikdamos jam gilų idėjinį turinį ir
kryptingumą. Išeiginėmis dienomis dažniau organizuojami meno saviveiklos koncertai, sporto
varžybos, turistiniai žygiai, ekskursijos ir kolektyvinės išvykos.
Didelį vaidmenį gerinant darbo žmonių kultūringą poilsį ir atitraukiant tikinčiuosius nuo bažnyčios
vaidina miestuose ir rajonuose rengiamos masinės šventės, pavyzdžiui, jaunimo festivaliai, darbo
šlovės, dainų, draugystės, derliaus, sporto ir kitos šventės.
Tačiau yra partijos, komjaunimo, profesinių sąjungų organizacijų, kultūros įstaigų, kurios
nepatenkinamai organizuoja darbo žmonių poilsį savaitgaliais, neieško galimybių nuolat organizuoti
ekskursijas ir išvykas, kultūros ir sporto renginius, juos geriau panaudoti sprendžiant darbo žmonių
komunistinio auklėjimo uždavinius, formuojant jų mokslinę materialistinę pasaulėžiūrą.
Lietuvos KP miestų ir rajonų komitetai, Darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai,
respublikinė profesinių sąjungų taryba nepakankamai dėmesio skiria darbo žmonių masinio poilsio
vietų įrengimui, tų vietų aprūpinimui kultūros ir sporto inventoriumi. Prie vandens telkinių
priemiesčiuose yra mažai baidarių, valčių. Masinio poilsio vietose beveik visiškai nėra sporto
inventoriaus nuomos punktų. Didelių trūkumų yra organizuojant prekybą maisto produktais,
nealkoholiniais gėrimais, spauda ir knygomis. Vasarą, išeiginėmis dienomis, miestuose dar
neužtikrinamas toks transporto darbas, kad visi norintys galėtų išvažiuoti į užmiestį.
[...]
Lietuvos LKJS CK, partijos ir komjaunimo miestų ir rajonų komitetai dar nepakankamai dėmesio
skiria jaunimo auklėjimui panaudojant aktyvaus poilsio priemones. Darbo ir kolūkių jaunimui mažai
organizuojama turistinių žygių ir ekskursijų į revoliucinių kovų vietas, partizanų takais, į Didžiojo
Tėvynės karo didvyrių žygdarbių vietas, mažai organizuojama susitikimų su revoliucinės kovos ir
Didžiojo Tėvynės karo veteranais.
Masinių švenčių, kolektyvinių išvykų metu ir darbo žmonių masinio poilsio vietose dar pasitaiko
girtavimo faktų, nelaimingų atvejų ir visuomeninės tvarkos pažeidimo faktų; tai trukdo darbo
žmonėms linksmai ir turiningai praleisti savo laisvalaikį.
Lietuvos KP CK biuras nutaria:
1. Įpareigoti Lietuvos KP miestų ir rajonų komitetus, įmonių, kolūkių, tarybinių ūkių ir įstaigų
pirmines partines organizacijas deramai rūpintis turiningu darbo žmonių poilsiu vasaros laikotarpiu,
ypač savaitgaliais ir kitomis nedarbo dienomis. Šiuo tikslu organizuoti meno saviveiklos koncertus,
sporto varžybas, turistinius žygius, ekskursijas ir kolektyvines išvykas į istorines ir revoliucines vietas,
naujas septynmečio statybas, pirmaujančius kolūkius mūsų respublikoje ir broliškose respublikose.
Šios priemonės turi padėti darbo žmonėms ugdyti ir įtvirtinti kolektyvizmo, tautų draugystės,
tarybinio patriotizmo jausmus ir idėjas, atitraukti tikinčiuosius nuo religinių apeigų atlikimo ir nuo
vadinamų „šventų vietų“ lankymo.

2. Rekomenduoti partijos miestų ir rajonų komitetams ir Darbo žmonių deputatų tarybų
vykdomiesiems komitetams šių metų vasarą, kaip ir praėjusiais metais, rengti masines šventes
(jaunimo festivalius, darbo šlovės, dainų, draugystės, derliaus šventes) miestuose, rajonuose,
kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose.
Pritarti partijos Pagėgių, Vievio, Plungės, Ukmergės rajonų komitetų pasiūlymams birželio-liepos
mėnesiais surengti šventes, tapusias naujomis tradicinėmis šventėmis: Pagėgių rajone, ant Rambyno
kalno – Tarybinio jaunimo dieną, Vievio rajone – Draugystės šventę, Plungės rajone, Plateliuose –
Žemaičių festivalį, Ukmergės rajone, Pivonijoje – Kolūkiečio dieną ir pakviesti jose dalyvauti
kaimyninių rajonų darbo žmones.
Pasirengimas ir visa švenčių eiga turi padėti mobilizuoti darbo žmones kovai už tolesnį žemės ūkio
plėtojimą. Švenčių metu reikia suvesti vasaros lauko darbų rezultatus, pažymėti darbo pirmūnus,
socialistinio lenktyniavimo nugalėtojus.
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