
присуджено Ленінську комсомольську 
премію за активну участь в науково- 
технічному прогресі.

Фото А. Будулатьева.

П'РОЛЕТА’М ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

комсомолу

цілісний

ІТАРС).

і ВІРНА ОПОРА ПАРТІ! В БОРОТЬБІ ЗА НОИУНІЗМ

градського ОБКОМУ АКСМУ

На цьому знімку ви бачите делегатів 
XVI з'їзду ВКЛСМ від Кіровоградської 
області. Крайній праворуч — Василь 
Моторний, бригадні» комсомольсько-мо-

лодіжної тракторної бригади колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангельського 
району.

Рішенням бюро ЦК ВЛКСМ йому

ЧЕТВЕР, 28 травня 1970 року

ормаційне повідомлення
ПРО XVI З’ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
. 26 травня о 10 годині ранку в Москві, у Кремлівському Палаці з’їздів почав роботу черговий, XVI з’їзд Все
союзної Ленінської комуністичної Спілки Молоді. Появу 8 президії товаришів Л. І. Брежнева, Г. І. Воронова, 
А. П. Кириленка, О. М. Косигіна, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полянського, М. А. 
Суслова, О. М. Шелепіна, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н. Демічева, І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева, 
Ф. Д. Кулакова. Б. М. Пономарьова, М. С. Соломенцева делегати і гості зустрічають бурхливими, довго не 
стихаючими оплесками. Лунас здравиця на честь Комуністичної партії Радянського Союзу.

З’їзд відкрив перший секретар ЦК ВЛКСМ тов. Тяжельников Є. М,
У зал вносять Червоний прапор Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, Пам’ятні прапори ЦК 

РКП(6) і Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.

Делегати з’їзду палко вітають представників 98 комуністичних спілок молоді, соціалістичних і демокра
тичних молодіжних організацій з 84 країн світу, а також делегацію Всесвітньої федерації демократичної молоді 
І Міжнародного союзу студентів.

Хвилиною мовчанна з’їзд вшанував пам’ять першого а світі космонавта, члена ЦК ВЛКСМ Ю. О. Гагарім.

Обирається президія з’їзду-
З »ПНЧШИМ „ІЯНЄСОНН.М АИ1.ГИИ оНИкпь почесну презддію з’їзду .скп.діпопі.вюроцоигр.л.но- 

го Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу,

Обирається Секретаріат, Редакційна і Мандатна комісії.

Затверджується порядок денний з’їзду:

1. Звіт ЦК ВЛКСМ І завдання комсомолу по вихованню молоді в дусі ленінських заповітів.

£ 2. Звіт Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ,

3. Вибори центральних органів ВЛКСМ.

На з'їзді виступив Генеральний секретар Цк КПРС товариш Леонід Ілліч Брежнєв, його промова була йи- 

і лупана делегатами з'їзду з глибокою увагою і не раз переривалась бурхливими оплесками.

З звітною ЛОПОВІл пмз Иектвальиа«» Йішімп» илияліілпи вілегипив пошіилй єяипатпв 81И ЙЛИСМ тло Те. 
і&вльнмков 6. м. ■'Е &' - Ш ЙМ 8$ ЯІЇЯІЇН Я

На вечірньому засіданні з’їзду було заслухано звітну доповідь про роботу Центральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ, з якою виступив голова комісії В, Т. Іванов.

У дебатах на звітні доповіді виступили; Л. І. Матвеев — перший секретар Московського міськкому ВЛКСМ;
O. С. Капто — перший секретар ЦК ЛКСМ України; В. І. Рамусь — будівник Усть-Ілімськоі ГЕС імені Ленінсь
кого комсомолу, грулномсорг бригади шоферів; р. В. Ніколаєв — перший секретар Ленінградського обкому 
ВЛКСМ; У. Джанібенов — перший секретар ЦК ЛКСМ Казахстану; О. С. Єписєєв — льотчик-космонавт СРСР, 
двічі Герой Радянського Соязу, кандидат технічних наук; В. Т. Слепцова — трактористка колгоспу «Путь к комму
низму» Міллеровського району Ростовської області; В. І. Подрсз — перший секретар ЦК ЛКСМ Білоруси;
P. X. Абдуллаева — перший секретар ЦК ЛКСМ Узбекистану.

З привітаннями дз з їзду звернулись Анджело Оліва — президент Всесвітньої федерації демократич
ної молоді; Ву Куанг — перший секретар Центрального Комітету Спілки трудящої молоді Хо Ші Міна; Іван 
Панов — перший сокэетар Центрального Комітету Диммтровської комуністичної спілки молоді.

27 травня з’їзд продовжував свою роботу.

Василь Моторний 
лауреат премії 
Ленінського

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії 

Радянського Союзу шле палкий привіт делега
там XVI з’їзду Всесоюзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді, комсомольцям і комсо
молкам, всім молодим будівникам комунізму.

XVI з’їзд ВЛКСМ проходить у знаменний 
час, осяяний 100-річчям з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна. Святкування Ленінсь
кого ювілею вилилося у могутню демонстра
цію торжества ідей марисмзму-ленінізму —■ 
всеперемагаючого вчення робітничого класу, 
всіх трудящих. Безсмертне ім'я Леніна, великий 
подвиг його життя, світлий ленінський геній с 
для радянської молоді невичерпним джерелом 
натхнення.

Створена на основі ленінських ідейних і ор
ганізаційних принципів, ВЛКСМ « бойовим аван. 
гардом радянської молоді, згуртовус ширОні 
меси юнаків і дівчат навколо Комуністичної 
партії, допомагає їй виховувати стійких, ідейно 
загартованих, активних борців за справу робіт, 
ничого класу, за щастя трудового народу, Ко. 
муністична партія пишається молодим поколій, 
иям і з повним правом вважає Ленінську Ко. 
муністичну Спілку Молоді своїм надійним ре. 
зервом та бойовим помічником.

Комсомольці і молодь, як і весь радяксь. 
кий народ, відзначають ювілейний рік високи
ми трудовими успіхами. На заводах і фвбри- 
ках, на шахтах і будовах, у колгоспах і рад. 
—‘ ~ > УЧбоВИХ
ЗаЮМДЗХ МОЛОДЬ ііраМИЧЬил-.п д,ц,« , «.»V 
демонструє свою Вірність ленінським запоні.
зьюіодах ........
демонстру« свою Вірність ланінськиї---------- 21
там, відданість великім справі партії.

Центральний Комітет КПРС високо цінить чу. 
доаі діла комсомолу, радянської молоді, їх са
мовіддану працю на благо Батьківщини і споді, 
васться, що комсомольці, всі юнаки і дівчата 
Країни Рад з ще більшою впертістю і наполег. 
ливістю братимуть участь у розв’язанні істо- 
ричних завдань будівництва комуністичного 
суспільства.

Першочерговою справою комсомолу є мобі. 
лізація всієї молоді на дальший розвиток про- 
мисловості і сільського господарства, на дост
рокове виконання планів і зобов’язань завер. 
шального року п’ятирічки, на підвищення ефеи. 
тмвності суспільного виробництва і продуктиа. 
ності праці, на широке застосування в народ
ному господарстві найновіших досягнень нау. 
ки і техніки та краще використання резервів

XVI з’їздові Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 

виробництва. Перед радянською молоддю від
криваються нові простори для трудового, нау
кового і творчого дерзання.

Великою є роль ВЛКСМ у комуністичному 
вихованні підростаючого покоління. Нині біль
шість тих, хто вступає до лав Комуністичної 
партії, — гідні вихованці Ленінського комсомо
лу. Комуністична Спілка Молоді, виконуючи 
ленінський наказ, повинна і далі будувати 
«свою практичну діяльність так, щоб, навчаю
чись, організуючись, згуртовуючись, борю
чись», її члени виховували себе комуністами.

Центральний кбмТгєт“к?Л»С закликає‘кбмео- 
мольців, усік юнаків і дівчат:

брати ще активнішу участь у творчій роботі, 
у соціалістичному змаганні, приносити своєю 
працею максимально можливу користь сус
пільству, боротися за все нове, передове, бе
регти народне добро, рішуче виступати проти 
безгосподарності j марнотратства, зміцнювати 
трудову та виробничу дисципліну;

наполегливо вчитися комунізму, збагачу
вати свою пам'ять знанням усіх тих багатств, 
які виробило людство, формувати 
марксистсько-ленінський світогляд, зв'язувати 
свою освіту, навчання і виховання з продуктив
ною працею, утверджувати комуністичну мо- 

ййяіо аннбнуветк лйнінс&кйй - Го
тувати себе не тільки до праці, але й до вбо
рони, оволодівати військовими знаннями, завж
ди бути напоготові, як зіницю ока берегти за
воювання Великого Жовтня, всіляко зміцнюва
ти обороноздатність нашої країни, бойову мо
гутність Радянської Армії і Військово-Морсько
го Флоту;

безустанно зміцнювати братерську дружбу 
народів СРСР, згуртованість країн соціаліс
тичної співдружності, бути переконаними ін
тернаціоналістами, вірними друзями прогре
сивної молоді, всіх трудящих світу 8 їх бо
ротьбі проти всякого роду гнобителів і експлу
ататорів.

Найважливіше завдання комсомолу — пос
тійно підвищувати дисципліну в організова
ність у своїх лавах, Ініціативу і бойовнтість 
кожного комсомольського колективу, ще біль
ше посилити комуністичний вплив на всю мо-

лодь, вчити її по-ленінському жити, працювати 
і боротися. Оволодівати ленінським стилем 
роботи, завжди доводити почату справу до 
кінця, виховувати почуття високої відповідаль
ності у кожного члена ВЛКСМ за діла Спілки 
Молоді. Комсомол повинен більше приділяти 
уваги роботі Всесоюзної піонерської організа
ції імені В. І. Леніна. Будучи її старшим вожа
тим, він покликаний виховувати у піонерів і 
школярів працьовитість, прагнення добре вчи
тися, бути вірними своїй Батьківщині.

Партія повсякчас дбає про широке залучен
ня молоді до управління справами суспільства 
і держави. Тепер, копи радянський народ готу 
сться до виборів у Верховну Раду СРСР, серед 
кандидатів у депутати названо імена багатьох 
комсомольців, молодих людей. ЦК КПРС вис
ловлює впевненість, що комсомольці і молодь 
візьмуть активну участь у виборах і віддадуть 
свої голоси за непорушний блок комуністів і 
безпартійних, за політику Комуністичної партії 
і Радянського уряду, за дальший розквіт на
шої Батьківщини.

Дорогі товариші!
На сучасному етапі комуністичного будівни

цтва перед радянським народом постають но 
ві великі і відповідальні завдання.

радянська молодь і 
Ленін-{»кий комсомол, — 

їх лавах будівни- 
... Давлять любиму 

звершеннями.

її передовий загін — леніи-^и 
•к і раніше, йтимуть у пори:-Ч; 
мів нового суспільства, проі 
Вітчизну чудовими трудовими ___г
будуть активними помічниками »чртії в розв’я
занні істооичних завдань боро? 'би за кому
нізм, мир і соціальний прогрес.

Хай живе славний Ленінський коде омол! 
Хай живе радянська молодь!
Хай живе і процвітає наша велика багато

національна Батьківщина — Союз Радяк ькик 
Соціалістичних Республік!

Під керівництвом Комуністичної вартії 
вперед, до перемоги комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

ВІДКРИТТЯ 
XVI З’ЇЗДУ 
ВЛКСМ

Комунізм ---  це МОЛОДІСТЬ світу, і його
будувати молодим* Як бойовий лозунг, 
як заклик до боротьби за велику спра
ву звучать сьогодні ці слова поета в пра
ці і звершеннях радянської молоді, її 
передового загону — Ленінського ком
сомолу.

їх 27 мільйонів ■—• чесних, самовідда
них, сильних, безмежно відданих справі 
комунізму, ленінській партії, ідеям Іллі
ча. 27 мільйонів сердець — спрямова
них у завтра, 27 мільйонів характерів — 
загартованих у горнилі великих справ. 
4.695 кращих з них -— славних представ
ників молодої гвардії сімдесятих років 
— послав комсомол на свій XVI з’їзд.

З почуттям величезної гордості за все 
здійснене в минулі чотири роки, що вже 
увійшло новим героїчним розділом у лі
топис Ленінського комсомолу, юність 
Країни Рад принесла у Кремлівський Па
лац з'їздів прапори ударних будов, ра
порти трудових перемог, свою рішимість 
йти у перших рядах будівників нового 
суспільства.

...26 травня. 10 година ранку. Делегати 
і гості, стоячи, бурхливими, тривалими 
оплесками зустрічають товаришів Л. І. 
Брежнєва, Г. І. Воронова, А. П. Кирилен
ка, О. М. Косигіна, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полян
ського, М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, 
Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н. 
Демічева, І. В. Капітонова, К. Ф. Катуше
ва, Ф. Д. Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцева.

За дорученням Центрального Коміте
ту ВЛКСМ з’їзд відкриває перший сек
ретар Центрального Комітету комсомо
лу Є. М. Тяжельников. Лунає команда: до 
виносу Червоного прапора Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спілки Моло
ді, Пам'ятних прапорів ЦК РКП(б) і Цен
трального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу прошу встати!

Під звуки маршу і палкі оплески всіх 
присутніх прапори вносять у зал. Учас-

ники з'їзду і гості скандують: «Партії 
СлаваІ Ленін з нами!»

Є. М. Тяжельников повідомляє про 
прибуття на з'їзд представників 98 кому
ністичних спілок молоді, демократичних 
і соціалістичних молодіжних організа
цій з 84 країн світу, а також делегацій 
Всесвітньої федерації демократичної мо
лоді і Міжнародного союзу студентів. 
Участь у роботі з'їзду представників 
братніх зарубіжних молодіжних органі
зацій, говорить він, сприятиме дальшо
му розвиткові і зміцненню інтернаціо
нальних зв’язків молоді, зміцненню єд
ності і згуртованості міжнародного ко
муністичного і демократичного молодіж
ного руху на основі марксизму-ленінізму 
і пролетарського інтернаціоналізму.

Є. М. Тяжельников говорить далі, що 
в 1968 році на бойовому посту загинув 
славний син нашої Батьківщини, перший 
у світі космонавт, прекрасний комуніст, 
член ЦК ВЛКСМ Юрій Олексійович Га- 
гарін. Образ Юрія Гагаріна, його леген
дарний подвиг вічно житимуть в серцях 
молоді, будуть для неї немеркнучим 
прикладом. Пропонується вшанувати па
м'ять Юрія Олексійовича Гагаріна хвили
ною мовчання. Всі встають.

Потім з'їзд переходить до формуван
ня виборних органів з'їзду. Обираються 
президія, Секретаріат, Редакційна і Ман
датна комісії.

З величезним піднесенням під бурхли
ві овації з’їзд обирає почесну президію 
в складі Політбюро Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Потім одноголосно затверджується 
порядок роботи з’їзду:

Звіт Центрального Комітету ВЛКСМ і 
завдання комсомолу по вихованню моло
ді в дусі ленінських заповітів.

Звіт Центральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ.

Вибори центральних органів ВЛКСМ.
Слово надається Генеральному сек

ретареві ЦК КПРС товаришеві Леоніду 
Іллічу Брежнєву. Делегати з'їзду і гос
ті зустрічають Л. І. Брежнєва стоячи, 
палкою тривалою овацією.

Потім з доповіддю «Звіт ЦК ВЛКСМ і 
завдання комсомолу по вихованню мо
лоді з дусі ленінських заповітів» висту
пив перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

(Закінчення на 3-й стор.).

Промова товариша Л. І. БРЕЖНЄВА
Дорогі товариші делегати!
Комсомолки і комсомольці!
З’їзд Ленінської Комуністичної Спіл

ки Молоді — велика подія в житті ра
дянської молоді, о усьому суспільно- 
політичному житті країни.

Центральний Комітет нашої партії до
ручив мені передати делегатам і гос
тям XVI з'їзду ВЛКСМ, усім молодим 
ленінцях* країни сердечний привіт від 
комуністів Радянського Союзу і поба
жати вам успіхів у роботі.

Лише місяць тому ми урочисто від
значали 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна. Для радян
ських юнаків і дівчат, для прогресивної 
молоді світу Ленін — немеркнучий 
ідеал людини, борця, політичного діяча.

«Історія визнає тих людей великими, 
— писав Маркс, — які, працюючи для 
спільної мети, самі ставали благородні
шими; досвід підносить, як найщасливі- 
шого того, хто приніс щастя найбіль
шій кількості людей». Цей ідеал обрав 
для себе молодий Володимир Ульянов. 
Величезний і незмірний вплив Леніна на 
долю людства. Величезна і незмірна ре
волюційна перебудова світу, якій присвя
тив він своє життя. Вік Великого Жовтня 
історія по праву називає ленінським 
віком)

Під прапором Леніна наш народ 
здобув справді грандіозні перемоги. 
Але Ленін учив не тішити*себе успіха
ми, тверезо оцінювати досягнуте, го
ловну увагу звертати на нерозв'язані 
питання. Дозвольте побажати, щоб » 
ваш з’їзд пройшов у дусі високої ви
могливості при обговоренні хвилюючих 
молодь питань, щоб він по-ленінському, 
діловито намітив плани роботи комсо
молу на найближчі роки.

Тут зібралися представники славної 
багатонаціональної армії молодих бор
ців за комунізм. У рядах Ленінського 
комсомолу сьогодні — двадцять сім 
мільйонів чоловік. Двадцять сім міль
йонів, а не кілька сотень тисяч, як бу
ло півстоліття тому, коли Володимир

Ілліч виголосив на Третьому з’їзді ком
сомолу свою історичну промову.

Дивлячись у цей зал, який світиться 
молодими обличчями, мимоволі заду
муєшся про те, що споріднює вас з ти
ми хлопцями і дівчатами, які слухали 
Леніна і які внесли великий вклад у пе
ремогу соціалізму і захист його завою
вань. У вас та сама'палка відданість 
справі комунізму, готовність до само
пожертви заради спільної справи, та 
сама непримиренність до імперіалістів, 
те саме почуття класової пролетарської 
солідарності з мільйонами трудівників 
на всій земній кулі.

Так, у головному, в тому, що стано
вить суть радянського характеру, ви 
такі ж. як і вони. Ну, а тим, що вас від
різняє, — освіченістю, культурою — ви 
зобов’язані своїм батькам і дідам, які 
проклали вам шлях у майбутнє.

Молодь цінить подвиг своїх батьків. 
Але й тепер не менше, ніж раніше, по
трібні і самовідданість, і ентузіазм, і 
відданість ідеалам, і готовність до под
вигу. Вам — захищати завойоване ва
шими батьками, вам втілювати в життя 
грандіозні плани комуністичного будівни
цтва. Це почесне, відповідальне і запа
лююче завдання. І повірте — прийде 
час і вам', молоді 70-х років, вашим ді
лам і звершенням будуть заздрити ва
ші діти й онуки.

Час диктує людям' свої закони. Мо- 
лодші наслідують старших. Так буває в 
сім'ї. Так відбувається і в суспільстві. 
Зміна поколінь включає в себе' спільну 
роботу людей різного віку, роботу • ру
ка в руку, пліч-о-пліч. Для кожного по
коління приходить такий час, коли воно 
висувається на ключові позиції в житті 
суспільства. Настає така пора і для вас. 
Старші товариші вірять у вас, вони че
кають від вас нових героїчних справ, 
нових трудових перемог.

Без участі молоді в суспільно-полі
тичному житті країни ми не можемо 
успішно рухатися вперед. Радянська 
комсомолія — величезна сила. В її ря
дах сьогодні робітники і студенти, кол-

госпнмки і вчені, космонавти і вчителі.
Як підкреслюється в опублікованому 

сьогодні привітанні Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського 
Союзу вашому з'їздові, партія високо 
цінить чудові діла комсомолу, радян
ської молоді, їх самовіддану працю на 
благо нашої великої Батьківщини. Партія 
кровно заінтересована у всебічному роз
витку соціальної і політичної активності 
молоді, вона доручала і доручає комсо
молові виконання завдань загальнона
родного масштабу.

Сьогоднішньому комсомолові під 
силу найскладніші, найвідповідальніші 
завдання! •

ТозаришіІ Ви, звичайно, будете обго
ворювати, на яких ділянках комуністич
ного будівництва доцільніше зараз зо
середити зусилля комсомолу. Хочеться 
висловити деякі міркування щодо цьв- 
го.

Як ви знаєте, радянська економіка 
вступає в новий важливий етап. Доко
рінно міняється технічна база промис
ловості і сільського господарства. Все 
це вносить багато нового у наш підхід 
до розв’язання народногосподарських 
завдань, до вироблення і здійснення 
економічної і технічної політики. Прак
тично всі скільки-небудь великі пробле
ми нашого суспільного розвитку зв'яза
ні нині з науково-технічним прогресом.

Можна сказати, що в роки НЕПу і 
перших п’ятирічок ми проходили почат
кову школу соціалістичного господарю
вання. Тепер перед нами — завдання 
вищої школи економіки соціалізму. Це 
найбільш складні і найбільш творчі зав
дання на шляху до комунізму. Розв’я
зувати їх під керівництвом партії буде
те і ви, комсомольці. Але щоб успішно 
це робити, щоб не відстати від віку, не 
відстати від темпів науково-технічного 
прогресу, головне — оволодівати знан
нями. Ленінська вимога «по-перше — 
учитися, по-друге — учитися і по-тре
тє — учитися...», як і раніше, залишається 
неодмінним правилом життя.

Партія дбає про те, щоб зробити мо
лодих будівників комунізму людьми 
широко освіченими, творчо мислячими.

Молодь повинна ясно уявляти собі, що 
наука і техніка не знають меж у своєму 
розвитку. Тому вже з шкільної парти 
треба виховувати в собі невгамовну жа
добу пізнання, живу сприйнятливість до 
нових наукових і технічних відкриттів.

Тепер після вжитих партією і урядом 
заходів в університети й інститути при
ходить ще більше молодих людей з 
заводів і фабрик. Наші вузи помітно 
поповнились молоддю з колгоспів і 
радгоспів. Комсомол взяв шефство над 
цією ■ молоддю, ' допомагає їй в на
вчанні. Добра це справа, товариші, по
трібна!

Заслуговує всілякої підтримки і пік
лування комсомолу про розвиток нау
ково-технічної творчості робітничої мо
лоді. Традицією стали конкурси по про
фесіях — в майстерності, в робітничій 
кмітливості змагаються молоді токарі і 
трактористи, будівельники і фрезеру
вальники, доярки і кулінари. Сотні ти
сяч юн*аків і дівчат беруть участь у ро
боті студентських наукових товариств і 
громадських конструкторських бюро. 
Багато яскравих талантів розкривається 
і на виставках технічної творчості моло
ді.

Важливим полем діяльності молодих 
ентузіастів науково-технічного прогре
су є "наше сільське господарство. Само 
собою зрозуміло, що розв'язання ве
ликих завдань, поставлених ■ партією пе
ред сільським господарством, під силу 
лише людям технічно грамотним, квалі
фікованим, які люблять землю і працю 
на землі. І ми з задоволенням відзна
чаємо, що комсомол активно відгукнув
ся на заклик партії — допомогти сіль
ській молоді оволодіти технічними про
фесіями, яких так гостро потребує наше 
село.

Вся різноманітна, багатогранна діяль
ність молодих раціоналізаторів, вина
хідників, новаторів виробництва — цих 
справжніх носіїв технічного прогресу— 
формує новий тип трудівника — по
борника всього передового. Впровад
ження нових прогресивних ідей завжди н

(Закінчення на 2-й стор.).



2 crop. _  __________ - — ,—___________ ____ _________________ __ — травня А 2$ 7® року

XVI з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді
„Молодий комунар“

Промова товариша Л. І. БРЕЖНЄВА
(Закінчення).

виявляє чудові наукові й організаторсь
кі таланти, вихозує високу вимогливість 
і громадянськість. Нам потрібні люди 
саме таких якостей.

Союз науки, техніки і виробництва — 
ось запорука наших успіхів у вік нау
ково-технічної революції. Вам, товари
ші, — розширяти і зміцнювати цей 
союз. Справа комсомолу — шукати но
вих і нових шляхів залучення всіх юна
ків і дівчат до участі в цій важливішій 
роботі.

Товариші! Комсомол завжди ділом 
доводив здатність зосередити зусилля 
молоді на головних напрямах. Ми висо
ко цінимо шефство комсомолу над 
ключовими об’єктами нашого промис
лового будівництва. За це комсомолові 
хвала і честь.

Треба, однак, щоб молодь працюва
ла з ентузіазмом скрізь, в усіх життє
во важливих галузях нашого величез
ного соціалістичного господарства. Зви
чайно, про людей, які будують заводи, 
добувають вугілля і нафту, проклада
ють шляхи, виробляють сучасні маши
ни і устаткування, ми говоримо, що во
ни стоять на передньому краї будів
ництва комунізму. Але не менш важли
ва для суспільства праця тих, хто будує 
житло, виробляє товари широкого спо
живання, працює в системі побутового 
обслуговування. А щодо романтики, 
то вона є в усякій важливій, потрібній 
народові справі. Вона завжди з тими, 
хто здатний по-нозому глянути на спра
ву, запропонувати нове, краще вирі
шення.

Одним словом, у полі зору комсо
мольських організацій повинен бути 
весь спектр завдань, які висуває жит
тя, — в яскравих .вражаючих, і буден

них, таких, що з першого погляду мо
жуть здатися другорядними.

Хотілося б привернути вашу увагу і 
до такого важливого господарського 
завдання, як посилення режиму еконо
мії і поліпшення використання виробни
чих резервів.

Руками радянських людей створено 
велетенські матеріальні цінності. Ви 
повинні навчитись розпоряджатися ни
ми як умілі і далекоглядні господарі. 
При таких масштабах виробництва, які 
ми маємо тепер, навіть частки процен
та браку, невиправданих відходів обер
таються великими втратами. Ленінський 
лозунг економії, з особливою гостро
тою підкреслений в Листі ЦК нашої 
партії, уряду, ВЦРПС і ЦК комсомолу, 
знайшов палкий діловий відгук у широ
ких колах молоді, підтриманий робітни
ками, колгоспниками, інтелігенцією. 
Але це — робота не одного дня. Всі ми 
маємо тут зробити ще дуже багато.

Удосконалення виробництва, поліп
шення побуту, умов відпочинку, нетер
пимість до хиб ,до есілякої відсталості, 
до проявів бюрократизму — ось де по
винні знайти застосування як творчий 
порив, так і властиве молоді здорове 
критичне начало, яке теж треба уміти 
підтримувати. Важливо цінити в моло
дих людях і здатність з ентузіазмом 
виконувати доручену справу, і вміння 
гостро реагувати на хиби і переборю
вати їх. Треба прагнути до створення 
такого духовного клімату на виробницт
ві і в побуті, в кожному колективі, який 
би підносив людину, розкривав її най
кращі здібності, породжував неприми
ренність до антигромадських вчинків.

Товариші! Комуністичне виховання 
молоді було і залишається найважливі
шим змістом діяльності комсомольсь-

них організацій. У комсомолі юнаки і 
дівчата проводять ті роки, коли форму
ється характер, виробляється світогляд, 
визначаються життєві позиції. Якщо в 
цю пору ти не навчився сумлінно пра
цювати, не набув смаку до знань, не 
вмієш відрізняти істину від фальші, 
справжні цінності життя від мнимих, на
долужити випущене буде важко.

Нас, комуністів, радує зрослий рівень 
марксистсько-ленінської освіченості мо
лоді, її глибокий інтерес до самостій
ного вивчення праць Володимира Іллі
ча Леніна. Вивчення революційної тео
рії — це волика і напружена праця, 
праця вдячна ,яка збагачує людину, пі
діймає її до розуміння великих завдань 
будування комунізму, робить її свідо
мим учасником світового революційно
го процесу. На цю працю не треба 
шкодувати зусиль. Необхідно, як гово
рив Енгельс, — «завжди мати на увазі, 
що соціалізм з того часу, як він став 
наукою, вимагає, щоб до нього ставили
ся, як до науки, тобто, щоб його ви
вчали».

Разом з тим, щоб стати свідомими 
борцями за справу комунізму, юнаки і 
дівчата, крім теоретичних знань, повин
ні засвоїти багатющий практичний дос
від, нагромаджений старшими поколін
нями. Комсомол покликаний берегти 
революційні, бойові, трудові традиції 
соціалістичного суспільства, безперерв
но збагачувати і множити їх, не задо
вольнятися старим досвідом, а неод
мінно йти далі.

Наша молодь повинна вміти вести на
ступальну боротьбу проти буржуазної 
ідеології. Кожен комсомолець — це 
активний боєць ідеологічного фронту, 
непримиренний до всіх форм буржуаз
ного впливу. В боротьбі між буржуаз

ними і соціалістичними ідеями немає 
місця нейтралізму і компромісам. Для 
нас є священним ленінський заповіт, що 
не може бути поступок «в теорії, в 
програмі, в прапорі».

Радянська молодь росте морально, 
здоровою, діяльною, цілеспрямованою. 
Вона сповнена енергії і ентузіазму в 
боротьбі за справу партії ,за справу ко
мунізму. Це — молодь нової формації, 
яка виросла в умовах, коли соціалізм 
завоював світові позиції і дедалі більше 
визначає напрям світового розвитку. 
І партія має всі підстави пишатися ра
дянською молоддю, пишатися Ленін
ським комсомолом!

Товариші! Інтернаціоналізм увійшов у 
плоть і кров радянської молоді разом 
з Жовтневою революцією. У героїчних 
звершеннях юних поколінь Країни Рад 
втілені не тільки безмежна любов до 
своєї Батьківщини, але й високе почут
тя відповідальності за справу між
народного робітничого класу, за ідеали 
свободи і соціальної справедливості в 
усьому світі.

Відносини справжнього братерства 
зв’язують нашу молодь з молоддю 
інших соціалістичних країн. Ті, хто за
раз будує і бореться в рядах комуніс
тичних спілок молоді і хто завтра по
повнить ряди правлячих марксистсько- 
ленінських партій, візьмуть на себе бла
городну місію згуртування світової со
ціалістичної системи, дальшого підви
щення її ролі в усьому світовому роз
витку. І немає сумніву в тому, що май
бутнє світового соціалізму — в надій
них руках.

Ми є свідками бурхливого піднесення 
молодіжного руху в країнах капіталу. 
Це важливий симптом поглиблення за
гальної кризи капіталізму. Молодь не

хоче миритися з ладом експлуатації, з 
кривавими авантюрами імперіалізму. 
Могутні виступи молодих робітників, 
селян, студентів, масовість і наступаль
ний дух їх дій стали за останні роки 
серйозним фактором політичної боро
тьби в капіталістичних країнах.

Наш комсомол приділяє велику ува
гу розвиткові дружніх зв'язків з кому
ністичними спілками та іншими демо
кратичними організаціями молоді зару
біжних країн. Він боре активну участь в 
усіх важливих починаннях і справах 
Всесвітньої федерації демократичної 
молоді і Міжнародного союзу студен
тів.

Партія впевнена в тому, що Ленінсь
кий комсомол і далі зміцнюватиме ін
тернаціональну єдність усіх молодих 
борців проти імперіалізму, за мир, сво
боду і соціалістичне майбутнє народів.

Ми живемо у вік гострої боротьби 
двох соціальних систем на світовій аре
ні. Імперіалізм не склав зброї, Міжна
родна обстановка зобов’язує нас зміц
нювати оборонну могутність і бойову 
готовність Радянських Збройних Сил. Це 
наш священний обов’язок.

Сучасній армії, флоту, авіації потріб
ні тепер люди освічені, ідейно стійкі, 
фізично загартовані, здатні з’єднати 
традиції беззавітної мужності батьків з 
досконалим знанням найновішої війсь
кової техніки. У вихованні такого попов
нення для Радянських Збройних Сил 
величезна роль належить комсомолу, 
його славному армійському загонові. 
Тут — одне з головних поприщ патріо
тичної діяльності нашого комсомолу.

Товариші! Всі великі трудові і ратні 
діла нашої молоді здійснені під керів
ництвом партії, яка має перевірений 
життям ленінський арсенал форм і ме

тодів партійного керівництва. Великий 
Ленін учив комуністів уміти керувати 
«силою авторитету, силою енергії, біль
шої досвідченності, більшої різносторон- 
ності, більшої талановитості».

Діловитість, конструктивна критика, 
принциповість, поєднувані з свідомою і 
тому твердою дисципліною, — саме 
такі риси ленінського стилю характерні 
для життя і діяльності нашої партії. 
Цього вчиться у партії і наш комсомол. 
Сила радянської молоді — в її нерозрив
ному зв’язку з справою партії.

Центральний Комітет партії впевне
ний, що ваш з'їзд викличе дальше під
вищення ініціативи комсомольських ор
ганізацій, мобілізує молодь країни на 
нові славні діла. Немає сумніву, що Ле
нінський комсомол ще тісніше згуртує 
свої ряди навколо партії, ще наполег
ливіше сприятиме вихованню молодого 
покоління в дусі безмежної відданості 
народові, ідеалам комунізму.

ЛАи переконані о тому, що комсо
мольці завжди і в усьому будуть на 
висоті завдань, поставлених партією, бу- 
дуть і надалі її вірною опорою в бо
ротьбі за комунізм.

Хай живе славний Ленінський комсо
мол!

Хай живе радянська молодь!
Хай живе і процвітає наша велика ба

гатонаціональна Батьківщина — Союз 
Радянських Соціалістичних Республік!

Під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед, до перемоги комунізму!

* * *
Промову товариша Л. I, Брежнєва з 

величезною увагою слухали делегати 
з’їзду і гості, мільйони телеглядачів 5 
радіослухачів. Вона неодноразово пере
ривалась бурхливими, тривалими оплес
ками. Під склепінням Кремлівського Па
лацу з’їздів гримить «ура!». Лунають 
здравиці на честь Комуністичної партії 
Радянського Союзу, її Центрального Ко
мітету, на честь великого радянського 
народу — будівника комунізму.

Звіт ЦК ВЛКСМ і завдання комсомолу
по вихованню молоді в дусі ленінських заповітів
Доповідь першого секретаря ЦК ВЛКСМ товариша Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА

Першим день XVI з/їзду 8ЛКСМ 
став для всіх нас особливо радіс
ним і знамонним. Щойно всі ми 
а аєшичезіїою увагою- і глибоким 
хвилюванням, сказав Є. М. Тя- 
жепьнніьо©, прослумали яскраву 
промову іі'енерапьнопо секретаря 
і їй ипог - а-----і-
ча Брежнєва. З привітанням до 
з'їзду комсомолу звернувся 
Центральний Комітет Комуністич
ної партії Радянського Союзу. 
Партія дала високу оцінку діяль
ності комсомолу, визначила чіткі 
перспективи його дальшої ро
боти.

Дозвольте ейд імені з'їзду, від 
імені комсомольців, усієї радян
ської молоді сердечно, щиро по
дякувати рідній ленінській партії, 
її Центральному Комітетові, По- 
літбюро ЦК КПРС за велике до
вір'я до ЛенінсьЖого комсомолу і 
запевнити, що молоде покоління 
докладе усіх сиге та енергії, щоб 
з честю виконати нові відпові
дальні завдання. Проникливе сло
во партії 
путтям,

ність ВЛКСМ за звітний період, 
визначити її основні завдання в 
будівництві комунізму і комуніс
тичному вихованні молоді. Ми 
впевнені, що на з’їзді відбудеть
ся заінтересована, принципова, 
по-партійному вимоглива розмо-

є для нас мудрим на- 
надихає на нові звер

шення в будівництві комунізму, 
в благородній справі комуністич
ного виховання молоді в дусі ле
нінських запомтів.

Наш з’їзд проходить у знамен
ний час. Радянський народ, асе 
передове людство урочисто зу
стріли 100-річчя з дня народжен- 
’ня Володимира Ілліча Леніна. 
Неможливо пеіреоцінити значен
ня Ленінського ювілею для ново
го піднесення політичної і трудо
вої активності радянського на
роду, для ро>ззитку світового ре
волюційного процесу, розмаху 
антиімперіалістичної боротьби, 
міжнародного комуністичного і 
демократичного молодіжного ру
ху.

ве-

ви- 
ви-
на-

Для комсомолу немає вищої 
честі, немає почеснішого обо
в’язку, ніж підтверджувати всім 
своїм життям, всією своєю діяль
ністю.

Зміцнюються комсомольські 
покоління, але кожне з них, як 
святиню, береже в серці без
межну вдячність і любов до Во
лодимира Ілліча Леніна.

Велика мудрість й енергія ле
нінської думки, биття ленінсько
го серця живуть у ділах нашої 
ликої партії.

У Зверненні ЦК КПРС до 
борців переконливо показано 
датні досягнення радянського
роду в комуністичному будівниц- 
цтві. Молодь 
спадкоємцем 
мих багатств 
Батьківщини, 
старше покоління борців за ко
мунізм передають молодим свій 

- чудовий революційний досвід, 
свої знання, переможну ленінську 
естафету.

У звітний період, продовжував 
Є. М. Тяжельников, в усій своїй 
роботі комсомол керувався рі
шеннями XXIII з'їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК КПРС, XV 
з'їзду ВЛКСМ. Документом вели
кого політичного значення є 
Постанова ЦК КПРС «Про 50-річ- 
чя ВЛКСМ і завдання комуніс
тичного виховання молоді», в 
якій підбито підсумки піввікової 
діяльності комсомолу, розробле
но конкретні заходи, що підви
щують роль і відповідальність 
комсомолу в господарському, 
культурному і державному будів
ництві.

Славна традиція комсомолу — 
на своїх з'їздах доповідати ле
нінській партії, народові про те, 
як молоде покоління працює, 
вчиться, як бере участь у боро- 
сьбі за комунізм. Нам, делегатам 
XVI з'їзду, припала висока честь 
доповідати партії від імені 27 міль
йонів комсомольців у ленінський 
ювілейний рік.

З’їзд має підбити підсумки і 
глибоко проаналізувати діяль-

Радянської країни є 
великих, неоціни- 
нашої прекрасної 
Партія комуністів,

У своїй історичній промові иа 
III з’їзді РКСМ, нагадав допові
дач, Володимир Ілліч Ленін вису
нув всеосяжну наукову програму 
діяльності Комуністичної Спілки 
Молоді, чітко визначив роль і 
місц» комсомолу в житті суспіль
ства як резорву Комуністичної 
партії, як її найближчого поміч
ника в будівництві нового життя, 
в комуністичному вихованні мо
лоді. Тепер, як і п’ятдесят років 
тому, комсомольські організації, 
юнаки і дівчата нашої країни зна
ходять у цьому надихаючому 
документі ключ до розв’язання 
найактуальніших проблем, що їх 
висуває, життя, нова Історична 
обстановка. Ленінський заповіт — 
вчитися комунізму — в сучасних 
умовах глибоко розкрито 
кументах партії, виступах 
рального секретаря ЦК 
товариша Л. І. Брежнєва.

Керуючись ленінськими 
тами .підкреслив перший 
тар ЦК ВЛКСМ, партія визначила 
основні завдання комсомолу в 
комуністичному вихованні моло
ді на сучасному етапі будівницт
ва комунізму. Головне полягає в 
тому, щоб:

— готувати покоління всебічно 
розвинутих, високо освічених лю
дей, стійких і самовідданих бор
ців за перемогу комунізму, здат
них управляти справалли суспіль
ства і держави. Вчити комсо
мольців, усіх юнаків і дівчат 
творчо оволодівати марксистсь
ко-ленінською теорією, форму
вати у них науковий матеріаліс
тичний світогляд, виховувати ідей
ну переконаність, класовий підхід 
до явищ суспільного життя, від
даність справі партії. Вся наша 
молодь повинна знати вчення 
Леніна, вміти жити й боротися 
по-ленінському;

— вихооувати молодь на дос
віді Комуністичної партії ,на ре
волюційних, бойових 
традиціях народу, 
розвивати у неї почуття 
ського патріотизму, 
братерської дружби 
СРСР і пролетарського 
ціоналізму, любові 
тичної Вітчизни, 
ність із зброєю о руках захищати 
завоювання Жовтня;

— формувати у юнаків і дівчат 
комуністичне ставлення до праці, 
соціалістичної власності, високу 
відповідальність за справи колек
тиву і суспільства, добиватися, 
щоб вони ясно усвідомлювали 
нерозривний зв’язок особистих 
ідеалів з великими цілями наро- 
ду;

— виховувати підростаюче по
коління в дусі комуністичної мо
ралі, колективізму і товариськос
ті, нетерпимого ставлення до 
проявів егоїзму, міщанства і 
приватновласницької психології, 
до порушень норм соціалістично
го співжиття і радянських зако
нів;

— підвищувати революційну 
пильність комсомольців і молоді, 
наполегливо прищеплювати їм не
примиренність до буржуазної 
ідеології і моралі; до спроб ім
періалістичної пропаганди збити 
з пантелику молоде покоління 
фальшивими лозунгами «класово
го миру», нещадно викривати ан
тинародну реакційну суть капіта
лізму.

Виконанню цих вимог була під
порядкована робота ЦК ВЛКСМ, 
усіх комсомольських організацій.

Основою комуністичного вихо
вання молоді є ленінізм. Сьогод
ні дві третини комсомольців ви-
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секре-

і трудових 
безустанно 
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народів 
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до соціаліс- 
постійну готов-

вчають суспільні науки в учбових 
закладах. Близько мільйонів 
членів ВЛКСМ вчаться в системі 
партійної і комсомольсько» політ
освіти.

Виняткова роль у формуван
ні комуністичного світогляду на-
------  . ---- - ,
рії, суспільствознавства, літера
тури, школярі дістають суму 
знань і висновків, на основі яких 
складається політична грамот
ність, ідейна переконаність, по
чуття класової самосвідомості. 
Важливу роль у формуванні о уч
нів діалектико-матер'алістимних, 
науково-атеїстичних 
діграє викладання 
фізики, хімії, біології 
природничих наук.

Велике значення для 
ня комуністичного 
юнаків і дівчат має також актив
на, змістовна позанавчальна ді
яльність комсомольських органі
зацій шкіл.

Досвід показує: чим ширша іні
ціатива і самодіяльність комсо
мольських колективів, чим більше 
відповідальності несуть вони за 
кожного піонера, кожного комсо
мольця — тим вища ефективність 
їх виховної діяльності, різноманіт
ніше й насиченіше життя.

Доповідач відзначив необхід
ність глибоко вивчити Й ОСМИСЛИ
ТИ нагромаджений досвід і спіль
ними зусиллями Академії наук 
СРСР, Академії педагогічних на
ук, вузів, органів народної освіти, 
комітетів ВЛКСМ розробити ре
комендації по дальшому вдоско
наленню системи політичного ви
ховання учнів, яка б грунтувалась 
на єдності і наступності на
вчальної і позанавчальної роботи.

Наше суспільство, продовжував 
Є. М .Тяжельникоо, ставить деда
лі вищі політичні вимоги до сту
дентів вузів, учнів технікумів, які 
завтра стануть організаторами 
виробництва, науковими праців
никами, діячами культури. Вони 
повинні досконало володіти марк
систсько-ленінською наукою. Про
те рівень роботи КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ організацій вузів і технікумів 
ще не в повній мірі відповідає 
завданням активного формуван
ня марксистсько-ленінського СВІ
ТОГЛЯДУ у кожного студента і уч
ня. Обов’язок комітетів комсомо
лу наполегливо підвищувати відпо
відальність студентства За глибоке 
вивчення історії КПРС, марксист
сько-ленінської філософії, політич
ної економії, наукового комуніз
му.

У звітний період ЦК ВЛКСМ 
приділяв постійну увагу системі 
комсомольської політичної осві
ти. Завдяки партійному піклуван
ню створено всі умови для поліп
шення марксистсько-ленінського 

• навчання працюючої молоді. Від 
імені з'їзду доповідач сердечно 
подякував усім пропагандистам 
за їх невтомну, плідну роботу по 
ідейному гартуванню молодого 
покоління країни.

Є. М. Тяжельников відмітив, що 
рівень марксистсько-ленінського 
навчання молоді ще не відпові
дає вимогам ЦК КПРС, вимогам 
життя. Щороку значна частина 
комсомольців залишається поза 
системою політичної освіти. За
няттям в гуртках і семінарах ча
сом не вистачає глибини і гострої 
політичної спрямованості, нерід
ко теоретичні положення ви
вчаються у відриві від життя. Пе
ред ЦК ВЛКСМ, комітетами ком
сомолу стоїть завдання дальшого 
удосконалення політичної освіти, 
зміцнення її кадрами висококва
ліфікованих пропагандистів.

ВЛКСМ має широку мережу ма
сових засобів пропаганди. В краї
ні видається 226 комсомольських 
та піонерських газет і журналів 
разовим тиражем понад 64 міль
йони примірників. Більш як 8 міль
йонів юнаків .і дівчат одержують

«Комсомольскую правду». Улюб
лена газета радянських дітей «Пи
онерская правда» сьогодні вперше 
вийшла 10-мільйоиним тиражем. 
У республіках, краях, областях 
працюють 274 молодіжні редакції 
радіо і телебачення. Важливо,

поглядів ві- 
Математики, 

та інших

поліпщен- 
виховання

нв ділі виконувала ленінську ви
могу — бути колективним пропа
гандистом, агітатором і організа
тором.

Ідейна переконаність, підкрес
лив доповідач, партійна зрілість, 
класове загартування особливо 
потрібні кожному комсомольцю, 
кожній молодій людині сьогодні, 
коли йде запекла ідеологічна бо
ротьба між соціалізмом і капіта
лізмом.

Антикомунізм, який лежить є 
основі буржуазної ідеології, є 
набільш шкідливим і отруйним 
породженням імперіалізму. Він 
націлює свій головний удар на мо
лода покоління.

Сьогодні на з’їзді ми маємо всі 
підстави заявити, що ідеологам 
імперіалізму нічим утішити себе. 
Наша молодь — ідейно стійка, 
політично загартована, активна, 
творча сила радянського суспільст
ва, безмежно вірна вченню вели
кого Леніна, рідній Комуністичній 
партії.

Але це, заявив доповідач, не 
значить, що отрута антикомунізму, 
якою буржуазні ідеологи намага
ються отруїти свідомість 
молоді, не являє для нас 
небезпеки. Комсомол не 
миритися навіть з окремими 
вами скептизму, аполітичності, 
зневажливого ставлення до праці, 
навчання, громадянського обов’
язку, схиляння перед буржуазни
ми нравами і звичаями. Ми відпо
відаємо за кожну молоду люди
ну. Всі комсомольські організації 
повинні значно поліпшити ідеоло
гічну роботу з буржуазною ідео
логією, наполегливо удосконалю
вати класове революційне вихо
вання підростаючого покоління.

Радянські юнаки і дівчата є пе
реконаними патріотами й інтерна
ціоналістами, виховуються парті- 
єю_ і комсомолом В дусі ленінсь
кої дружби народів, нетерпимості, 
до будь-яких проявів націоналів-" 
му. Дружба народів — це велике 
завоювання Жовтня, величезне ба
гатство радянської молоді.

Ми завжди будемо 
зміцнювати, берегти як 
ока Союз Радянських Соціалістич
них Республік — яскраве уособ
лення великої і непорушної друж
би наших народів, оплот їх могут
ності і непереможності. ЦК 
ВЛКСМ вносить пропозицію про
вести фестиваль молоді, присвя
чений 50-річчю з дня утворення 
СРСР.

Делегати нашого з'їзду, продов
жував доповідач, — це правнуки, 
внуки і діти тих, хто в роки Вели
кого Жовтня і громадянської вій
ни із. зброєю в руках встановлю- 

боровся з 
створював 
ХТО у НЗИ— 

більшій битві з фашизмом відсто
яв честь, свободу і незалежність 
Батьківщини, Два тижні тому ра
дянський народ відсвяткував 25- 
річчя Перемоги над гітлерівською 
Німеччиною.

Для радянської молоді завжди 
будуть надихаючим прикладом по
двиги славних героїв революції, 
перших п’ятирічок і священної 
війни проти фашизму. Ленінський 
комсомол, радянські юнаки і дів
чата щасливі тим, що вони воло
діють неоцінимим багатством — 
славними 
вими і 
партії і народу. I ми усвідомлює
мо те, що без глибокого вивчення 
і осмислення шляху, пройденого 
попередніми поколіннями рево
люціонерів’, немає правильного 
марксистсько-ленінського розу-

вав Радянську владу, 
голодом і розрухою, 
економіку соціалізму,

нашої 
ніякої 
може 
проя-

всіляко 
зіницю

революційними, бойо- 
трудовими традиціями

міння сучасного і майбутнього, не
має і не може бути справжнього 
комуністичного виховання молоді. 

Після XV з'їзду ВЛКСМ широ
кого розмаху набрав Всесоюзний 
похід по місцях революційної, 
бойової і трудової слави, в яко- 
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нони юнаків і дівчат. Бойовими 
організаторами патріотичного ви
ховання стали центральні і місце
ві штаби Всесоюзного походу і 
піонерської воєнізованої гри 
«Зірниця».

Як вияв прагнення 
молоді вивірити своє 
Леніним, бути гідною 
муністичної партії, у 
ських організаціях країни з ініціа
тиви ленінградських комсомоль
ців проведено Ленінський залік.

Ленінський залік — це нова 
форма ідеологічної роботи, яка 
дає змогу добитись органічного 
поєднання марксистсько-ленінсь
кого навчання з практичною учас
тю молоді в комуністичному бу
дівництві.

Доповідач підкреслив, що най
перше завдання комсомолу, кож
ного комсомольця — глибоко і 
творчо вивчати марксизм-ленк 
нізм, по-ленінському працювати, 
вчитися і жити.

Виконуючи рішення XXIII з'їз
ду, Пленумів ЦК КПРС, продов
жував Є. М. Тяжельников, Цент
ральний Комітет ВЛКСМ зосеред
жував увагу комсомольських ор
ганізацій на активній участі мо
лоді у здійсненні п’ятирічного 
плану, посилення трудового вихо
вання юнаків і дівчат.

Мільйони молодик робітників 
до Ленінського ювілею заверши
ли особисті п'ятирічні плани. Ба
гато з них обрано делегатами 
з’їзду.

Ефективними формами участі 
молоді в боротьбі за науково- 
технічний прогрес стали конкур
си за професіями, всесоюзні ог
ляди і виставки технічної твор
чості «П’ятирічці — майстерність 
і пошук молодих». Переконливим 
підтвердженням цього є діюча 
нині Центральна виставка техніч
ної творчості молоді, яку відвіда
ли делегати з’їзду, а вчора — сек
ретарі Центрального 
КПРС.

Доповідач відзначив, 
молоді в науковій і

радянської 
життя за 

ідеалів Ко- 
комсомоль-

Комітету

що участь 
технічній 

тводчості повинна набрати справ
ді масового, організованого і ці
леспрямованого характеру, 
повідомив, що з 
при ЦК комсомолу 
центральний штаб 
технічній творчості 
звертаємося до міністерств, 
домете, наукових закладів, проф
спілок, сказав Є. М. Тяжельни- 
ков, з проханням створити будин
ки і станції техніки в кожному 
місті, районі, на всіх великих під
приємствах, у радгоспах і кол
госпах. Вони повинні стати 
справжніми центрами науково- 
технічної творчості учнівської і 
працюючої молоді,

Після XV з’їзду ВЛКСМ, вико
нуючи доручення партії, комсо
мол послав триста тисяч моло
дих добровольців на найважливі
ші новобудови країни. З їх ак
тивною участю введено в дію но
ві велетні енергетики, доменні і 
мартенівські печі, прокатні ста
ни, тисячі кілометрів нафтових і 
газових магістралей, залізниць, 
найбільші об’єкти машинобуду
вання, хімії, сільського господар
ства.

Сьогодні всесоюзними ударни
ми комсомольськими будовами є 
100 найбільших народногосподар
ських об'єктів. В їх числі немало 
таких, яких ще не знала практи
ка світового будівництва. Тисячі 
новобудов оголошено республі
канськими, крайовими, обласни
ми, міськими і районними ударни
ми комсомольськими. Доповідач

Він 
цією метою 

створюється 
по науково- 

молоді. Ми 
81-

заявив, що ударно будівництво і 
далі буде предметом особливого 
піклування всього комсомолу.

Є. М. Тяжельников спинився 
на участі комсомолу в удоскона
ленні служби побуту, на підготов- 
ШдажііГ6“ ”

Доповідач підкреслив далі, що 
винятково важливе значення для 
дальшого розгортання комуніс
тичного будівництв«) має грудне
вий (1969 р.) Пленум ЦК КПРС- 
У промові Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва велику увагу було приділено 
принциповим питанням господар
ської політики, підвищенню ефек
тивності суспільного виробництва, 
прискоренню науково-технічного 
Прогресу, впровадженню доско
наліших форм організації і мето
дів управління, народним госпо
дарством. Центральний Комітет 
звернув увагу на наявні трудно
щі, недоліки в роботі, нерозв’я
зані проблеми. Рішення Пленуму 
особливо важливі для всієї ді
яльності Ленінського комсомолу.

У прискоренні науково-техніч
ного прогресу важлива роль на
лежить молоди/л ученим і спеціа
лістам, інженерам і технікам. Ко
мітети комсомолу, ради молодих 
учених і спеціалістів повинні ак
тивно сприяти створенню і як
найшвидшому освоєнню нових 
високопродуктивних машин та ус
таткування, ефективних засобівтаткування, ефективних засобів 
механізації і автоматизації, про
гресивних технологічних процесів, 
впровадженню п народи© госпо
дарство електронних обчислю
вальних машин і досягнень науки 
у виробництво.

Рішення грудневого Пленуму 
знайшли відображення в Листі 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліп
шення використання резервів ви
робництва і посилення режиму 
економії в народному господар
стві». Всі комсомольці повин
ні розуміти, що при нинішніх 
масштабах виробництва кожен 
зекономлений грам сировини, 
матеріалів, палива набирає вели
чезної ваги. У боротьбі за вико
ристання резервів виробництва 
важливу роль покликаний відігра
ти «Комсомольський прожектор». 
Його пости і штаби повинні допо
магати виховувати 
могливість до 
уміння бачити 
хиби, активно 
розв’язанні цих 
ми народного контролю.

Доповідач заявив, що, на дум
ку ЦК ВЛКСМ, заслуговує уваги 
і підтримки пропозиція багатьох 
комсомольських організацій ство
рити «Комсомольський фонд еко
номії». Фонд може складатися з 
дійсно зекономленої сировини, 
палива, енергії, матеріалів з ре
ального прибутку від впровад
ження досягнень науки, техніки, 
передового досвіду у виробниц
тво, від праці молоді на субот- 
никах і недільниках. У створенні 
«Комсомольського фонду еконо
мії» могла б взяти участь вся ра
дянська молодь.

Тепер, підкреслив Є. М. Тя- 
жельников, для ВЛКСМ немає 
справи важливішої, ніж забезпе
чення широкої і дійової участі 
комсомольських організацій, всіх 
молодих трудівників міста і села 
у підвищенні ефективності сус
пільного виробництва.

У доповіді особливу увагу було 
приділено участі комсомолу в 
дальшому розвитку сільськогос
подарського виробництва. Рішен
ня XXIII з’їзду КПРС, березнево
го (1965 р.) і наступних Пленумів 
ЦК визначили головні напрями 
політики партії в селі. Винятково 
важливе значення для дальшого 
розвитку сільського господарства, 
зміцнення колгоспного ладу, по
ліпшення виховання і освіти сіль-

у молоді ви- 
себе і товаришів, 

і переборювати 
співробітничати у 
завдань з органа-

ської молоді мас III всесоюзний 
з’їзд КОЛГОСПНИКІВ,

У звітний період діяльність 
комсомолу не сйлі була підпо
рядкована досягненню високих і 
сталих темпів розвитку сільсько- 
сг- .хосп«"»"«?» збільшенню ви
робництва продуй (в землеробст
ва і тваринництва основі комп
лексної механізації хімізації ои- 
робниціва, меліорацію земель.

Сотні тисяч юнаків і-дівчат бе
руть участь у ВсеЛ>юзГ?му зма
ганні з* високу культур, земле
робства, за збільшення рЦобни- 
цтва і зниження собів<^ості 
продукції. Комсомольські ор
ганізації беруть участь у впр _ 
вадженні прогресивних форм 
організації і оплати праці, ство
ренні безнарядних механізованих 
ланок і Сригад.

Нині сільське господарство 
вступило ь таку смугу розвитку, 
коли головним джерелом збіль
шення продукції стає підвищення 
ефективності виробництва. Це 
вимагає від сільських комсомоль
ських організацій виховання гра
мотних, дбайливих господарів 
землі, здатних застосовувати най
новіші досягнення науки і тех
ніки.

Партія підкреслює, що підне
сення сільського | 
всенародна спр 
комсомольських організацій міс
та — всіляко сприяти науково- 
технічному прогресові У сільсько
му господарстві, 
високої Г. 
колгоспах > ’ радгоспе, 
ві технічної творчості 
молоді, культури і спорту на се
лі. Це сприятиме '.ДЛЬШОМу зміц
ненню братерськгДо союзу серпа 
і молота.

Високі темпи розвитку промис
ловості і будівництва, продовжу
вав доповідач, освоєння раніше 
не займаних земель, лісів і надр 
у багато раз посилюють вплив 
людини на природу. І чим біль
ша наша влада над природою, 
тим розумніше і дбайливіше ми 
повинні ставитись до неї. Любов 
до природи, її охорона повинні 
бути показниками культури, вихо
ваності кожного піонера, комсо
мольця, юнака і дівчини. Берегти 
й любити^ природу — це значить 
берегти й любити Батьківщину.

В числі найважливіших завдань, 
висунутих грудневим (1969 р.),
Пленумом ЦК КПРС, сказав далі 
Є. М. Тяжельников, всебічне роз
гортання і вдосконалення соціа
лістичного змагання, могутнього 
засобу успішного виконання на
родногосподарських планів, вихо
вання комуністичного ставлення 
до праці. В ході підготовки до 
Ленінського ювілею МІЛЬЙОНИ мо
лодих робітників, колгоспників, 
спеціалістів,, службовців примно
жили славні традиції соціалістич
ного змагання. 660 тисяч комсо
мольців нагороджено медалями 
«За доблесну працю. На ознаме
нування 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна». Від імені XVI 
з’їзду, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ палко поздоровив наго
роджених товаришів, сердечно 
подякував усім молодим трудів
никам, які достроково виконали 

. ПЄрЄД-Юв;_

А

господарства —- 
ічво. Завдання

впрооадженню
виробничої культури а 

5 радгосуфс, розвитко- 
сільської

п’ятирічні завдання і 
лейні зобов’язання.

У доповіді було 
що сучасна молода 
винна відзначатись:

— свідомим додержанням тру
дової дисципліни, правил внут
рішнього розпорядку на підпри
ємстві, в установі, учбовому за
кладі, рішучою боротьбою з втра
тами робочого часу;

_— повсякденною турботою про 
підвищення ефективності вироб
ництва і продуктивності праці, 
про збереження ї примноження

. суспільного багатства. Безустан- 
(Закінченна на 3-й стор.).

відзначено, 
людина по-
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пошуку, готувати їх до продук
тивної праці на благо народу.

Доповідач повідомив, що в нашій 
країні діють 543 театри, 133 тисяч 
клубних закладів, близько 350 ти
сяч бібліотек, 157 тисяч кіноуста
новок. Матеріальні основи культу
ри, збільшення вільного часу від
кривають молодим простір для 
освіти, духовного зростання, куль
турного збагачення, зміцнення 
здоров’я, художньої, наукової і 
технічної творчості. Головне в ес
тетичному вихованні молоді — це 
формування художніх смаків, 
прилучення до найкращих досяг
нень соціалістичної і світової 
культури, розкриття здібностей і 
талантів, засвоєння основних 
принципів марксистсько-ленін
ської естетики. Важливо, щоб ко
жен молодий творчий працівник 
глибоко усвідомив свою високу 
відповідальність перед суспільст
вом, умів підходити до творчості 
з класових позицій. Залучаючи 
молоді творчі сили нашої багато
національної Батьківщини до ви
ховання юнацтва, комсомол до
помагає їм змінити бойові по
рядки, а багатьом початкуючим 
письменникам, художникам, акто
рам, композиторам — знайти 
місце в робочому строю, усвідо
мити свою відповідальність за за
гально-партійну справу, якою є 
радянська література і мистецтво.

Соціалістичний лад відкриває 
широкі можливості для розвитку 
талантів. Творча біографія бага
тьох молодих художників, діячів 
літератури і мистецтва бере 
початок в шумних цехах заводів, 
біля вогнищ геологічних партій, 
на будовах, у колгоспному селі. 
І разом з ними приходить герой 
— людина праці і подвигу, яка 
втілює в собі найкращі риси су
часника: вірність справі партії,
духовну зрілість, мужність і нат
хнення.

Є. М. Тяжельников говорив да
лі про фізичне виховання молоді. 
Комсомол повинен бути провід
ною силою розвитку фізкультури 
і спорту, сказав він, а комсомоль
ці — активними учасниками ра
дянського фізкультурного руху, 
який повинен служити підготовці 
МОЛОДІ ДО Праці і оборони. Голов- 
МИЙ напрям нашої робоги у ВІЙ
СЬКОВОМУ навчанні молоді, лідго» 
топці до захисту Батьківщини пи- 
значає Закон «Про загальний вій« 
ськовий обов’язок». У співдруж
ності ДТСААФ, військовими ко
місаріатами, штабами цивільної 
оборони комітети ВЛКСМ допо
магають готувати гідне поповнен
ня для нашої армії і флоту, зміц
нювати оборону країни.

Гідно продовжують славну ес
тафету мужності і героїзму стар- 

ВЛКСМ мільйони, ших поколінь комсомольці Ра
дянських Збройних Сил. Вони

(Закінчення), 
ним підвищенням свого загально
освітнього і культурно-технічного 
рівня. Активною участю в науко
во-технічному прогресі, творчою 
ініціативою;

— колективізмом, прагненням 
поділитися знаннями і досвідом, 
щоб підвищити ефективність ро
боти всього колективу. Піклуван
ням про трудову зміну, про під
ростаюче покоління;

— активною громадською діяль
ністю, участю в управлінні вироб
ництвом, справами суспільства;

— суворим додержанням пра
вил соціалістичного співжиття, 
розумним і раціональним вико
ристанням вільного часу.

Комсомольські організації по
кликані відіграти важливу роль у 
вихованні цих необхідних якостей. 
У народному господарстві країни 
працюють сьогодні мільйони чле
нів ВЛКСМ. Доповідач повідомив, 
що, надаючи виняткового значен
ня ролі молоді у здійсненні пла
нів комуністичного будівництва, 
з метою дальшого розвитку со
ціалістичного змагання, досягнен
ня вищої продуктивності праці, 
ЦК ВЛКСМ встановив нагрудну 
медаль «За ударну працю».

Найважливіше завдання комсо
молу, підкреслив Є, М. Тяжель
ников, — і далі активно залучати 
всю молодь до творчої діяльнос
ті на благо суспільства. XVI з’їзд 
ВЛКСМ повинен стати важливою 
віхою в боротьбі молодих будів
ників комунізму за прискорення 
науково-технічного прогресу і 
підвищення на цій основі продук
тивності праці й ефективності су
спільного виробництва.

З перших днів існування Радян
ської держави, продовжував до
повідач, партія розглядала під
несення освіти і культури підрос
таючого покоління як найважли
вішу передумову успішної побу
дови комунізму.

У звітний період діяльність 
комсомолу була спрямована на 
перетворення в життя завдань, 
висунутих у Постановах ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР про заходи 
дольиюго нопіпиіяиил роботи СА- 
рвАііиОІ мшшнаосвітьоі школи, 
системи профюхссвіти, вищої І 
середньої спеціальної ОСВІТИ. Пе
рехід до загальної середньої ос
віти . нерозривно зв'язаний з під
вищенням ролі школи о комуніс
тичному будівництві. Нам тробо 
разом з подагричними колекти
вами шкіл, працівниками органів 
освіти те наукових закладів і далі 
вдосконалювати систему навчання 
і виховання, яка б озброїла учнів 
міцними знаннями і твердими ко
муністичними переконаннями.

В рядах
школярів. Це найбільш юний за- 
ХІР. Пяміигичстг.. —------ .. .
нівським комсомольським органі
заціям довіряються великі і від
повідальні справи. Водночас у 
школярів немає достатнього жит
тєвого досвіду, не великий їх ком
сомольський стаж. Шкільні ком
сомольські організації потребують 
конкретної допомоги комітетів 
комсомолу, вчителів, організато
рів поіакласної виховне» роботи 
з дітьми.

Всесоюзна піонорсь.іа організа
ція імені В, І. Лсціно об'єднує 
нині 118 тисяч друїкин і 800 тисяч 
піонерських загонів.
ЦК ВЛКСМ обговорив актуальні 
проблеми піонорської роботи І 
прийняв рішення, спрямовані на 
поліпшення керівництва вихован
ням юної зміни. Це благотворно 
позначилось на діяльності піонор
ської організацій' У травні 1972 
року Всесоюзній/ піонерській ор
ганізації мино 50 років. Немає 
сумніву, що ювілей піонерії стане 
великою подією! в житті комсомо
лу. Ми ВПЄВНС.|І( що комсомоль- 
CKR' комітети Діугиоуть конкретних 
заходів до рішучого поліпшення

[ організацій, 
найвідпові- 

роботи піонерських 
з честю виконають 
дальніше доручення партії. ЦК 
ВЛКСМ пропонує від імені XVI 
з'їзду звернутись до піонерів Ра
дянського Союз/ з закликом—роз
горнути активну роботу по під
готовці до 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

Значну увагу приділив доповідач 
завданням комсомольських органі
зацій вузів і технікумів. Вони по
винні бути бойовими помічниками 
партійних комітетів, професор
сько-викладацького складу в бо
ротьбі за глибокі і міцні знання, 
за творче оволодіння спеціаль
ністю, будити У студентів праг
нення до досягнення висот науки, 
розкривати романтику наукового

ціалізму. Надійними помічниками 
командирів, політорганів у підви
щенні боєготовності частин, під
розділів і кораблів є армійські 
комсомольські організації.

В усіх видах Збройних Сил 
зросла кількість відмінників бойо
вої і політичної підготовки, клас
них спеціалістів, воїнів-спортсме- 
нів. Молоді воїни постійно ВИЯВ
ЛЯЮТЬ високі морально-вольові 
якості, стійкість і відвагу, готов
ність до подвигу в ім’я любимої 
Батьківщини. Більш як сто тисяч 
комсомольців Радянських Зброй
них Сил за останні 4 роки удосто
єні високих урядових нагород.

Пильно стоять на варті рубежів 
соціалістичної Батьківщини радян
ські прикордонники. Воїни-чекіс- 
ти — люди ідейно зрілі, відваж
ні, люди незламної 
кордон священний і недоторкан
ний, його охороняє 
У період між XV і XVI з’їздами 
ВЛКСМ 524 комсомольці і 24 пі
онери нагороджені медаллю «За 
відзнаку п охороні Державного 
кордону СРСР».

Усвідомлюючи свій священний 
обов’язок перед соціалістичною 
Вітчизною, підкреслив доповідач, 
Ленінський комсомол повинен 
удосконалювати всі форми обо
ронно-масової роботи, розвивати 
і далі шефство над військово-по
вітряними силами, Військово-Мор
ським Флотом і прикордонними 
військами, всебічно дбати про 
підготовку молоді до служби в 
Радянських Збройних Силах, крі
пити зв'язок комсомольських ор
ганізацій з військовими части
нами.

По-ленінському працювати, вчи
тись і жити, продовжував Є. М. 
Тяжельников, — значить на прак
тиці, усіма своїми ділами утверд
жувати радянський спосіб життя. 
З шкільної лави молоду людину

■Ц,.... , . ПІД-
зовнішньо-політичну

ЦК КПРС і Радянсько- 
спрямовану на рішучу 

проти імперіалізму, на 
світової системи соціа- 

згуртованості і єдності

оточує атмосфера загальної заін
тересованості в її ділах і долі. 
Тисячами реальних ниток зв'язана 
вона з життям суспільства і ко
лективу. Вся робота комсомоль
ських організацій повинна сприя
ти підготовці молоді до майбут
ньої активної самостійної політич
ної діяльності.

Радянський спосіб життя орга
нічно поєднує традиції і сучас
ність, революційний досвід мину
лих поколінь і цінності, створюва
ні сьогодні.

Нова моральність складається 
в боротьбі за комуністичне сус
пільство. Завдання комсомоль
ських організацій полягає в тому, 
щоб дати молодій людині можли
вість виявляти себе в корисних 
для суспільства справах. Рішучу, 
безкомпромісну боротьбу комсо
мол завжди буде вести з такими 
негативними явищами, як пия
цтво, хуліганство, дармоїдство, 
розкрадання соціалістичної влас
ності.

Насущне завдання Ленінського 
комсомолу — активно сприяти 
ідейно-моральному і естетичному 
вихованню кожної молодої люди
ни, сприяти гармонійному розвит
кові комуністичної особи.

Ленінський комсомол, заявив 
доповідач, радянська молодь од
ностайно цілком і повністю, 
тримують 
діяльність 
го уряду, 
боротьбу 
зміцнення 
лізму, : ЦЯ
міжнародного комуністичного 
руху, на підтримку національно- 
визвольного руху, на дальше 
зміцнення міжнародних позицій 
нашої країни.

ВЛКСМ — бойовий загін світо
вого молодіжного комуністичного 
і демократичного руху. У звітний 
період питання міжнародної ді
яльності постійно стояли в центрі 
уваги ЦК ВЛКСМ. Вони розгляда
лись на II і VII пленумах. Вели
чезне значення мали виступи на 
цих пленумах Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, члена Політбюро ЦК 
КПРС топорищ« М. А. Суслова, 
які лестили чіткі завдання на
род комсомолом У боротьбі зо 
дальше зміцнення міжнародного 
комуністичного І демократичного 
молодіжного руху.

Особливу увагу комсомол при
діляє зміцненню дружби з брат
німи спілками J молоддю соціа
лістичних країн. Радянські юнаки 
і дівчата бачать у світовій системі 
соціалізму найбільшо завоювання 
робітничого класу, надійний оплот 
усіх народів, які борються проти 
імперіалізму, за мир, національну 
незалежність, демократію і соці
альний прогрес.

піхів соціалізму імперіалісти по
кладають надії на ідейне пере
родження молоді соціалістичних 
країн, на конфлікт між покоління
ми, на націоналістичні передсуди 
і підрив дружніх зв'язків між 
молоддю наших країн. Але ніщо 
не може похитнути вірність моло
ді соціалістичних країн марксиз- . 
мові-ленінізмові, підірвати єдність 
соціалістичної співдружності. Ко
ли в Чехословаччині під загрозу 
були поставлені основи соціаліс
тичного ладу, то рішучі дії відда
них справі соціалізму чехів і 
словаків і союзних держав, вір
них принципам соціалістичного 
інтернаціоналізму, зірвали небез
печні плани ворогів. Особливий 
розрахунок контрреволюція ро
била на молодь, на ліквідацію її 
комуністичного авангарду. Ми 
палко вітаємо зусилля передової 
чехословацької молоді, яка під 
керівництвом КПЧ працює над 
створенням єдиної марксистсько- 
ленінської організації — Соціа
лістично? спілки молоді Чохосло- 
ваччини.

З трибуни з’їзду ми ще раз 
рішуче заявляємо про цілковиту 
підтримку героїчного народу В’єт
наму, його славної молоді. Ми 
тавруємо ганьбою криваві зло
діяння американських агресорів 
у В'єтнамі! Ми гнівно засуджуємо 
агресію імперіалістів США проти 
Лаосу і Камбоджі! Ми вимагаємо 
беззастережного і негайного ви
ведення військ США та їх сателі
тів з усіх країн ІндокитаюІ Від 
Імені з'їзду ми звертаємось до 
всієї молоді світу з закликом ще 
ширше розгорнути могутній рух 
солідарності з героїчним В’єтна
мом.

Радянські юнаки і дівчата не 
можуть залишатися байдужими до 
долі молодого покоління Китаю. 
Комсомол шкодує про розрив 

Четвертий рік веде роботи по 
освоению нових земель під рис а 
пустині Кизилкум колектив пересув
ної механізованої колони № 26. За 
цей час механізатори розпланували 
близько 4 тисяч гектарів рисових 
полів.

На знімку; начальник колони 
Олексій ПАК (в цеиті)і) проводить 
нараду з механізаторами.

Фото І. БУДНОВИЧА. (АПН).

країни
Минуло два роки. як на ГаПво- 

ропський промкомбінат прийшла 
комсомолка Валя Кирскцьиа, а її 
г.жс вважають досвідченою штам
пувальницею, Дівчина регулярно 
виконує і псрсвіїкопуе свої денні 
завдання.

фото В. ЗСА1НОР1Я.

ЦК ЛКСМ України і колегія 
Українського об’єднання Ради Мі-- 
ністрів УРСР «Укрсільгосптехніка» 
розглянули підсумки республікан
ського соціалістичного змагання 
серед комсомольсько-молодіжних 
механізованих загонів районних 
об'єднань і відділень «Сільгосп
техніка»' за дострокове і високо
якісне виконання плану механізо
ваних робіт в першому кварталі 
1970 року. Вони відмічають, що 
план механізованих робіт за цей 
час виконано на 117 процентів, в 
тому числі, по вивезенню на поля 
господарств органічних добрив —

на 106,1 процента, добуванню тор
фу •— на 112.

Найбільш високих показників по 
виконанню плану механізованих 
робіт досяглії механізовані загони 
районних об’єднань та відділень 
«Сільгосптехніка» Летичівського — 
Хмельницької, Бориспільського — 
Київської, Олександрійського — 
Кіровоградської, Пнрятннського — 
Полтавської, Сокальського — 
Львівської, Щорського — Черні
гівської, Берегівського — Закар
патської областей. Вони забезпе
чили дострокове і високоякісне 
виконання встановлених завдань

відносин і контактів між радян
ською та китайською молоддю, 
який стався не з його вини. Ми 
повністю схвалюємо зусилля 
КПРС і Радянського уряду, спря
мовані на нормалізацію відносин 
між нашими країнами.

Важливу роль в антиімперіаліс
тичній боротьбі відіграють кому
ністичні спілки молоді капіталіс
тичних країн, зв’язки з якими за 
останній час у ВЛКСМ значно 
розширились і зміцніли.

Все ширші верстви населення, 
молоді і студентів включаються 
в революційну боротьбу. Якщо в 
1966 році у страйковому русі роз
винутих капіталістичних країнах 
брали участь близько 12 мільйонів 
молодих трудящих, то в минуло
му році їх число перевищило 25 
мільйонів. Від імені з’їзду ми ще 
раз заявляємо про нашу незмінну 
підтримку мужньої боротьби ко
муністичних спілок молоді капі
талістичних країн.

Комсомол приділяє значну ува
гу зміцненню відносин з демокра
тичними і національними органі
заціями країн, які розвиваються. 
Радянська молодь висловлює пал
ку солідарність з прогресивною 
молоддю країн Азії, Африки і 
Латинської Америки, яка бореть
ся проти імперіалізму, за націо
нальну незалежність і соціальний 
прогрес. Ми рішуче виступаємо 
на підтримку справедливої боро
тьби арабських народів і молоді 
проти розбійницької імперіаліс
тичної агресії Ізраїлю. Ми пода
вали і будемо подавати братер
ську допомогу молоді Анголи, 
Мозамбіку, Гвінеї (Бісау), яка ге
роїчно б’ється за свободу своїх 
народів, молоді Південно-Афри
канської республіки, Південної 
Родезії і Замбії, що мужньо бо
реться проти расистських режиг 
мів. Ми палко вітаємо прогресив
не юнацтво Латинської Америки, 
яке бореться проти північноаме
риканського імперіалізму, реак
ційних і диктаторських режимів.

У цьому залі, сказав Є. М. Тя
жельников, разом з нами пере
буває група зарубіжних товари
шів, яким у себе на батьківщині 
доводиться діяти о глибокому 
підпіллі. Нозоашаючи на репресії 
і переслідування, вони героїчно 
продовжують революційну бо
ротьбу. Честь вам І слава, това
риші, що несете факел свободи 
у темряві антинародних режи
мів! Ми пишаємося вами і ви
словлюєм вам нашу палку, бойо
ву підтримку!

Найближчими днями, продов
жував доповідач, у Москві і Ле
нінграді відбудеться всесвітня зу- 

/аадг? ад- 
чю з дня народження В. І. Лені
на. Участь у цій зустрічі представ
ників більш як 100 молодіжних 
оо'-анізаиій я багатьох кпаїн <-пі- 
; ДОКіф ЛЮЬоні І рипе,

юнацтва всієї планети до велико
го Леніна.

В сучасних умовах особливо 
зростає роль ВФДМ і МСС — 
міжнародних центрів демократич
ної молоді і студентства. Тепер 
розробляється програмний доку
мент Федерації, який, ми впев
нені, стане конструктивною плат
формою єдиних і 
тичних дій молодого 
планети. Ленінський

антиімперіаліс- 
покоління
комсомол 

докладе всіх зусиль, щоб всіляко 
сприяти згуртуванню рядів ВФДМ 
і МСС, дальшому підвищенню їх 
авторитету.

Є. М. Тяжельников повідомив, 
що з метою дальшого розширен
ня і зміцнення фронту антиімпе
ріалістичної боротьби молоді 
ВЛКСМ пропонує провести в 
1971 році всесвітню акцію «Юність 
викриває імперіалізм!» ми вва
жаємо .сказав він, що в рамках 
цієї кампанії слід організувати 
збирання конкретних матеріалів, 
які викривають злочини імперіа
лізму.

Пролетарський, соціалістичний 
інтернаціоналізм, підкреслив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ, був, є і 
завжди буде прапором револю
ційного виховання радянської мо
лоді. Ленінський комсомол запев
няє рідну Комуністичну партію, 
своїх зарубіжних соратників по 
революційній боротьбі, що не 
пошкодує сил і енергії для пере
моги найсправедливішої справи 
на землі — комунізму.

Доповідач повідомив, що тепер 
у комсомолі 27 мільйонів юнаків 
і дівчат. В його складі близько 10 
мільйонів робітників і колгоспни
ків, великий загін інженерів і 
техніків, сотні тисяч працівників 
науки, культури, мистецтва. Ко
жен другий комсомолець має ви
щу й середню освіту. Нині в ком-

готується вступити в

Дальшого поліпшення

сомолі налічується понад 390 ти
сяч первинних, близько 760 тисяч 
цехових організацій, 660 тисяч 
комсомольських груп.

У звітний період до комсомолу 
прийнято більш як 15 мільйонів 
юнаків і дівчат. Дальше зростан
ня його рядів повинно супрово
дитись підвищенням вимогливості 
до тих, хто вступає у ВЛКСМ, ак
тивнішим залучонням до комсо
молу молодих робітників і кол
госпників.

Завдання дальшого підви
щення ролі ВЛКСМ у комуніс
тичному будівництві вимагають 
від нас безустанно удосконалюва
ти ленінський стиль комсомоль
ської роботи. Утверджувати ле
нінський стиль у роботу комсо
молу — ЦС насамперед будувати 
всю діяльність на науковій основі, 
суворо проводити о життя прин
цип колективного керівництва, 
постійно підвищував діловитість 
усіх його ланок, кожного комсо
мольця, вл'іти обрати найефек
тивніші шляхи і засоби здійснен
ня намічених цілей.

Завдяки заходам, вжитим на
шою партією після XXIII з’їзду, 
роль і авторитет комсомолу в 
житті країни, суспільства 
піднято на нову висоту. Для ус
пішної діяльності комсомолу 
створено найбільш сприятливі 
умови. У Постановах ЦК КПРС 
«Про 50-рНЧя ВЛКСМ і завдання 
комуністичного виховання моло
ді», «Про роботу Красноярської 
крайової партійної організації по 
керівництву комсомолом» визна
чено основні напрями діяльності 
ВЛКСМ на сучасному етапі.

Партія підкреслює, що сучасне 
і майбутнє нашого будівництва 
вирішальним чином залежить від 
того, у якій мірі ми зможемо 
забезпечити розвиток трудової 
активності, прагнення працювати 
з повною віддачею сил на благо 
Батьківщини у тих, хто вже тепер 
включений в трудове життя, і у 
тих, хто 
нього.

Завдання
комуністичного виховання молоді 
вимагають постійного залучення 
все нових широких мас молоді 
до всіх сфер суспільного ШИТТЯ, 
безустанного розвитку Ії громад
сько-політичної активності. Ком“ 
сомоду надшіо право ініціативи в 
постонопці оНтоиі. народ ПАРТІЙ
НИМИ, держеними І Громадськи
ми. організаціями. Партія забез
печила широке представництво 
комсомолу с громадських і дер
жавних органах. До місцевих Рад 
обрано майже 500 тисяч молодих 
людей, в тому числі понод 263 
тисячі комсомольців- Кандидата- 

?^ого До Верховної Ради
СРСР BHcy,jyTO значно більше 
молоді і комсомольців, ніж на 
попередніх пи(борах.

иим доказом єдності і згуртова
ності радянської молоді навколо 
Комуністичної партії стануть ви
бори найвищого органу держав
ної влади країни. Молоді виборці 
одностайно віддадуть свої голоси 
за кращих сцнів і дочок нашої 
Батьківщини, за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних, за на
шу славну ленінську партію, за 
комунізм.

Нові моткпивості поліпшення 
роботи з молоддю відкриваються 
в зв’язку з підвищення/л уваги до 
неї з боку Рад, профспілок, усіх 
громадських організацій, держав
них і господарських органів.

Неухильно йти за партією, ска
зав доповідай, бути її надійним 
помічником і бойовим резервом, 
самовіддано працювати над пере
творенням у >киття її накреслень 
— ось у чому бачить смисл усієї 
СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ленінський ком
сомол.

Подією величезної ваги для Ко
муністичної партії, радянського 
народу, Лоиінського комсоллолу, 
ВСЬОГО МОЛОДОГО покоління буде 
наступний XXIV з’їзд КПРС. Зу
стріти з’їзд рідної партії новими 
успіхами в праці, навчанні, будів
ництві комунізму — наш почесний 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ обов'язок.

Від імені комсомольців, усієї 
радянської молоді, заявив напри
кінці Є. М. Тяжельников, XVI з’їзд 
ВЛКСМ виражає захоплення муд
рістю і ділами Комуністичної пар
тії і запевняє ленінський Цент
ральний Комітет, Політбюро ЦК 
КПРС: молоде покоління нашої 
Батьківщини готове віддати усі 
свої сили, а якщо буде потрібно 
і життя боротьбі за велику ле
нінську справу.

Доповідь Є. М. Тяжельникова 
була вислухана з великою увагою 
і не раз переривалась оплесками. 

(ТАРС).

(Закінчення. Початок на 1-й стор.)
Після перерви із звітом Цент

ральної ревізійної комісії ВЛКСМ 
XVI з’їздові комсомолу виступив 
голова комісії В. Т. Іванов.

Потім почалось обговорення 
звітних доповідей ЦК ВЛКСМ і 
Центральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ. Дебати відкрив перший 
секретар Московського міського 
комітету ВЛКСМ Л. І. Матвеев.

З почуттям глибокого хвилю
вання і гордості, сказав він, 
сприйняв кожен з нас надихаючі 
слова привітання ЦК партії нашо
му з'їздові, виступ Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва. Висока оцінка ді
яльності комсомолу, батьківсько 
піклування Центрального Коміте
ту партії про молодь викликають 
почуття безмежної вдячності, 
прагнення своєю самовідданою 
працею виправдати довір я пар
тії.

У Москві кожен другий моло
дий робітник — ударник комуніс
тичної праці. 645 тисяч юнаків і 
дівчат столиці успішно виконали 
соціалістичні зобов'язання насоціалістичні 
честь 100-річчя з дня народжен
ня Ілліча.

Велику увагу Л. І. Матвссв при
ділив питанням підвищення від
повідальності студентів за оволо
діння знаннями, удосконалення в 
обраній професії, впровадження 
елементів наукових досліджень 
в навчальний процес у вузах.

Виступає перший секретар ЦК 
ЛКСМ України О. С. Капто.

Небувалий дух творення, енту
зіазму принесла на нашу землю 
весна ювілейного року, каже він. 
Саме у цей час більшість із 41 
тисячі КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИХ колективів республіки завер
шили виконання соціалістичних 
зобов’язань, взятих на п’ятирічку, 
десятки тисяч юнаків і дівчат ви
конали свої п’ятирічні завдання. 
Тепер у республіці із Ю0 комсо
мольців 79 мають вищу або се
редню освіту, кожен другий аг- 

.роном, учитель, лікар — У ком
сомольському віці.

Центральний Комітет ЛКСМ Ук
раїни постійно спрямовує зусилля 
комсомольських організацій на 
дальший розвиток технічного про
гресу, ефективніше використання 
устаткування.

Наприкінці свого виступу О. С. 
Капто заповнив XVI з’їзд ВЛКСМ, 
що тричі орденоносним комсомол 
України буде з несло ймім пра
пор батьків.

Про своїх друзів, які споруд
жують третю гідроелектростан
цію ангарського каскаду — Усїь- 
Ілімську ГЕС імені Ленінського 
комсомолу, про високе трудове 
піднесення говорив групкомсорг 
бригади шоферів В. І. Рамусь. 
Він розповів, що Усть-Ілім будує 
вся країна, що юнаки і дівчата, 
які приїхали в Іркутську область 
з України і Закавказзя, з берегів 
Волги і з Середньої Азі;, стали 
справжніми сибіряками. 
рЯжШ .О”?
після Іркутська і Братська могут
ня Ангара скорилась вол! і ро
зумові людини: на три доби ра
ніше від наміченого завершили 
перекриття ріки комсомольсько- 
молодіжні бригади будівників.

У дні трудової вахти, присвя
ченої XVI з’їздові ВЛКСМ, на 
Усть-Ілімі розгорнулося змагання 
за право укласти перший бетон в 
будинок майбутньої ГЕС. За це 
борються всі комсомольсько-мо
лодіжні бригади. Від їх імені 
В. І. Рамусь заповнив делегатів 
з'їзду, що Усть-Ілімська ГЕС дасть 
струм своєчасно — в 1973 році.

Вихованню молодого покоління 
робітничого класу, роботі з під
літками присвятив значну частину 
свого виступу перший секретар 
Ленінградського обласного комі
тету ВЛКСМ Р. В. Ніколаєв. З три
буни комсомольського з’їзду він

по основних видах механізованих 
робіт.

ЦК ЛКСМ України та колегія 
Українського об’єднання Ради Мі
ністрів УРСР «Укрсільгосптехні- 
ка» постановили за успішне вико
нання планів комплексу механізо
ваних робіт по докорінному поліп
шенню земель присудити перше 
місце з врученням перехідного 
Червоного Прапора ЦК ЛКСМ 
України та Українського об'єднан
ня Ради Міністрів УРСР '«Укр- 
сільгосптехніка» механізованому 
загону Летичівського районного 
об’єднання «Сільгосп техніка»

висловив велике синівське спаси
бі батькам і старшим товаришам 
— кадровим робітникам за їх 
чуйність і увагу до молоді, за їх 
допомогу комсомолові в справі 
виховання юнацтва на революцій
них, бойових і трудових 
ціях.

— За Іллічем звіряє
свій крок юність Країни Рад, —• 
сказав промовець. —- Кожне сло
во партії — це ленінське слово, 
ленінський наказ і заклик. Кожне 
слово партії відлунює в мільйо
нах молодих сердець. Так буде 
завжди, бо нема для молоді 
більш надихаючої сили, ніж сила 
ленінських ідей, втілена в муд
рості, залізній волі, в революцій
ній сміливості великої партії ко
муністів.

Сердечний комсомольський 
привіт від своїх друзів-космонав- 
тів і молодих тг.орців космічної І 
техніки передав делегатам з їзду 
уславлений покоритель зоряних 
трас двічі Герой Радянського Со
юзу О. С. Єлисссв.

Від донської КОМСОМОЛІ!" при- І 
везла палкий привіт XVI з їздові 
ВЛКСМ трактористка колгоспу 
«Путь к коммунизму» Міллеров- 
ського району Ростовської облас
ті В. Т. Слєпцова.

На III Всесоюзному з'їзді кол
госпників, сказала вона, Генераль
ний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв звернувся до трудівників села 
з закликом — розгорнути масо
вий рух за оволодіння технічними 
професіями.4 Комсомолка з гор
дістю доповіла з’їздові про те, 
що цей заклик палко підтримали 
десятки тисяч юнаків і дівчат ■ 
Дону. Багато з них уже закінчили 
механізаторські курси і вивели 
техніку на поля.

Тепер на Дону жінок-механіза- 
торів шість тисяч. Працює 25 жі
ночих тракторних бригад. 32 ме
ханізовані ланки. Від імені своїх 
подруг Валентина Слепцова звер
нулась до ЦК ВЛКСМ з пропози
цією встановити пам'ятну медаль 
на честь першої трактористки 
країни Паші Ашеліної і нагород
жувати нею Н(ТЙДОСТОЙНІШИХ.

В обговоренні звітних допові
дей взяли також участь перший 
секретар ЦК ЛКСМ Казахстану 
У. Джанібеков, перший сокротар і 
ЦК ЛКСМ Білорусії В. І. Подрез, 
перший секретар ЦК ЛКСМ Узбе
кистану Р. X. Абдуллаева.

З великою увагою делегати ви-
3 великою увагою 

слухали виступ президента Все
світньої федерації демократичної
молоді Анджело Олша, першого 

. . "К Спілки трудящої
молоді Хо Шг Міна Ву Куанга, 
першого секретаря ЦК Димитров- 
ської комуністич>ої спілки моло
ді Болгарії Івана Ганена, які пал
ко вітали XVI з’ї^;. радянського 
комсомолу.

Під бурхливі опле.КИ/ вигуки 
«В’єтнам переможоІ»г «Мир—- 
дружба—солідарність» Яу Куанг 
вручив з’їздові прапор Спілки 
трудящої молоді Хо Ші Мг«д,

З’їздові було вручено ТІГОЖ 
прапор Всесвітньої федерації д , 
мократичної молоді.

На цьому засідання закриває
ться.

27 травня XVI з’їзд ВЛКСМ-про- 
довжував роботу.» » »

Увечері для делегатів з’їзду і 
гостей було дано великий кон
церт майстрів мистецтв.

(ТАРС).

Хмельницької області. Друге місце 
з врученням перехідного вимпела 
присуджено механізованому заго
ну Бориспільського райоб’єднання 
«Сільгосптехніка» Київської об
ласті. Механізованим загонам рай- 
об’єднань і відділень «Сільгосптех
ніка» Олександрійського — Кіро
воградської, Пнрятннського — 
Полтавської, Сокальс ь к о г о —« 
Львівської, Щорського — Чернігів
ської, Берегівського — Закарпат
ської областей присуджено третє 
місце з нагородженням Почесною 
Грамотою ЦК ЛКСМ України.



ЗДРАСТУЙ, 
ІСТОРІЄ
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