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« молодих будівників комунізму!

/-

XIV з‘їздові Всесоюзної Ленінської
Комуністичної

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу палко вітає XIV 
в’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, комсомольців і комсомо
лок, усіх молодих будівників комунізму.

З’їзд комсомолу зібрався в прекрасний час, коли радянські люди з величезною 
творчою енергією включилися у боротьбу за здійснення великої програми комуністич
ного будівництва, наміченої історичним XXII з'їздом КПРС. Нова Програма нашої 
партії є розробленим на основі теорії наукового комунізму всебічним планом побудови 
комуністичного суспільства. Втілюється в дійсність вікова мрія трудящих про ство
рення комунізму, який утверджує на землі Мир, Працю, Свободу, Рівність, Братер
ство і Щастя всіх народів.

Перед народами нашої країни відкритий широкий шлях у майбутнє. Особливо за
хоплюючі перспективи і грандіозні завдання відкриваються перед нашою молоддю. Вам, 
молодим, насамперед треба буде жити і працювати в комуністичному суспільстві і ви 
в першу чергу покликані будувати це світле суспільство. Самовіддана і натхненна бо
ротьба за здійснення Програми КПРС, найактивніша, щоденна практична участь у 
спорудженні величної будови комунізму — в цьому в наші дні полягає найбільше щастя 
і благородна мета та високий зміст усього життя кожного .комсомольця і комсомолки, 
всього молодого покоління нашої країни. Тепер справжній молодий герой нашого ча
су — це той, хто на будь-якій ділянці, куди б його не поставила наша велика Батьків
щина і радянський народ, безустанно і працьовито перетворює в життя завдання, по
ставлені Програмою КПРС.

Комсомольці, радянська молодь добре розуміють велич наших завдань, славними 
ділами виправдують високе довір’я партії і народу. На новобудовах важкої індустрії, 
біля доменних печей і прокатних станів, в цехах хімічних підприємств, у шахтах і руд
никах, на підприємствах легкої і харчової промисловості, на транспорті і в торгівлі, в 
наукових лабораторіях і учбових закладах, в колгоспах і радгоспах — всюди самовід
дано працюють на благо Батьківщини комсомольці, радянські юнаки і дівчата. Незабут
ній подвиг зробила наша молодь, беручи участь в освоєнні цілинних і перелогових 
земель.

Молодь палко відгукнулася на заклик партії вчитнс^, працювати і жиги по-ко.му- 
ністичному. За почином комсомолу в країні широко розгорнувся рух бригад і ударни
ків комуністичної праці, який виховує у молоді любов і повагу до праці як до першої 
життєвої потреби, допомагає формуванню людини комуністичного суспільства. В бо
ротьбі за комунізм, на передових рубежах семирічки виросли молоді герої, якими по 
праву пишається радянський народ.

Тепер, коли партія, весь радянський народ розв’язують грандіозні завдання ство
рення матеріально-технічної бази комунізму, розвитку комуністичних суспільних відно
сив, виховання нової людини, роль і значення комсомолу, як авангарду радянської мо
лові і вірного помічника партії ще більше зростають.

Комсомол покликаний ще вище підносити творчу активність молоді, спрямовувати 
її кипучу енергію на практичне здійснення планів могутнього розвитку промислового 
і сільськогосподарського виробництва, на досягнення високих економічних показників 
у роботі кожного підприємства, будови, колгоспу і радгоспу. Треба більше виявляти на
полегливості й ініціативи в боротьбі за зниження собівартості, підвищення якості про
дукції, за ліквідацію браку і втрат на виробництві.

Комсомол бере активну участь у дальшому освоєнні багатств Сходу і Півночі нашої 
Батьківщини. В необжиті райони з їх незліченними природними багатствами прийдуть 
нові й нові загони молодих патріотів, освоять ці багатства і поставлять їх на службу 
народові. Треба ще ширше залучати комсомольців і молодь до участі в капітальному 
будівництві. Хай ударні комсомольські будови будуть прикладом високих темпів буді
вельних робіт, скорочення строків введення в експлуатацію нових об’єктів.

Березневий Пленум ЦК КПРС накреслив невідкладні і важливі заходи по здійс
ненню історичних рішень XXII з’їзду партії і Програми КПРС щодо нового могутньо
го піднесення всіх галузей сільського господарства. Обов’язок комсомольців і молоді 
бути в перших рядах борців за перетворення в життя цього всенародного завдання. 
Сільські комсомольські організації покликані боротися за широке впровадження інтен
сивних систем землеробства. Треба зосередити сили молоді' на вирощуванні високих 
урожаїв кукурудзи, цукрових буряків, бобових, які забезпечують створення міцної 
кормової бази, високі темпи розвитку тваринництва. Можна не сумніватися, що, вияв
ляючи високу свідомість, сільська молодь разом з усіма трудівниками уже в цьому 
році доб’ється серйозного зростання сільськогосподарського виробництва.

Найважливішою, найголовнішою умовою перемоги комуністичного суспільства є 
досягнення найвищої продуктивності праці. В наступне двадцятиріччя більш як дев’ять
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Спілки Молоді
десятих всього приросту національного доходу повинно бути забезпечено за рахунок 
підвищення продуктивності суспільної праці. В умовах соціалізму зростання продук
тивності йде в результативпровадження найновішої техніки, механізації і автоматиза
ції виробництва, кращої організації праці. Відбувається процес поступового стирання 
граней між фізичною і розумовою працею. Ось чому молодь повинна постійно вдоско
налювати знання, оволодівати досягненнями науки і техніки, передовим досвідом, під
вищувати виробничу кваліфікацію. Необхідно розвивати у молоді допитливість, всіляко 
підтримувати раціоналізаторів і винахідників, які вносять великий вклад у справу тех
нічного прогресу. Тільки на основі всебічної освіти можлива підготовка молодої людини 
до праці і життя в комуністичному суспільстві. Учбові заклади покликані готувати ви
сокоідейних і висококваліфікованих спеціалістів, які мають глибокі знання, здатні за
стосувати їх в житті, на практиці.

‘ХХІІ з’їзд КПРС визначив, що головне завдання "Ленінського комсомолу — вихо
вання юнаків і дівчат на героїчних традиціях революційної боротьби, на прикладах са
мовідданої праці робітників, колгоспників та інтелігенції, на великих ідеях марксизму- 
ленінізму, готувати стійких, високоосвічених, люблячих працю молодих будівників 
комунізму. Треба наполегливо пропагувати ідеї XXII з’їзду і Програму КПРС, фор
мувати у молоді комуністичний світогляд, добиватися, щоб принципи морального ко
дексу будівника комунізму ставали законом повсякденного життя молоді. Комсомол 
покликаний виховувати активних борців, людей вольових і переконаних, розвивати в 
кожній молодій людині якості комуніста-лешнця. А бути комуністом — це значить 
нетерпимо ставитися до хиб, боротися з труднощами, бути там, де розв’язуються го
ловні завдання будівництва комунізму. Комсомол повинен активніше боротися проти 
проявів буржуазної ідеології та моралі, широким фронтом наступати на пережитки 
капіталізму, охоплювати своїм впливом усіх радянських юнаків і дівчат.

Слід посилити роботу в школі і піонерській організації, брати активнішу участь у 
формуванні життєрадісного, працьовитого, фізично і морально здорового підростаючо
го покоління. Комсомолові довірено велику і відповідальну справу — керівництво піо
нерською організацією імені В. І. Леніна, яка в цьому році святкує своє сорокаріччя. 
Комсомол і далі повинен бережно і любовно виховувати юних ленінців, вести їх важ
кими і сміливими шляхами в життя.

Священний обов’язок комсомолу — виховувати самовідданих патріотів, завжди 
готових стати на захист соціалістичної Батьківщини і дати рішучу відсіч будь-якому 
агресорові, якщо він насмілиться порушиш мирне життя нашої соціалістичної Вітчиз
ни: Комсомол покликаний виховувати юнаків і дівчат в дусі дружби народів і соціа
лістичного інтернаціоналізму, розширяти і зміцнювати співробітництво з усією прогре
сивною молоддю в боротьбі за мир, національну незалежність народів, проти колоніа
лізму і фашизму, за демократію і соціалізм.

Великі завдання, поставлені перед комсомолом XXII з’їздом КПРС, вимагають 
дальшого вдосконалення стилю і методів роботи комсомольських комітетів, посилення 
їх політичної і організаторської діяльності. Треба до кінця звільнитися від формаліз
му і бюрократизму, ширше впроваджувати в життя комсомолу громадські начала, до
биватися, щоб кожна комсомольська організація була міцним, згуртованим колекти
вом, бойовим організатором молоді. Необхідно чуйно і уважно ставитися до духовних 
запитів молоді, виявляти постійне піклування про освіту, поліпшення умов праці і 
побуту, культурне дозвілля і відпочинок юнаків і дівчат. Комсомольські організації 
повинні брати активнішу участь у діяльності державних, господарських органів і гро
мадських організацій, сміливіше залучати молодь до управління справами суспільства.

Нині, як і завжди, комсомол зберігає безмежну відданість Комуністичній партії, 
високу готовність на перший її заклик іти на найскладніші, найважчі ділянки. Цен
тральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу висловлює тверду впевне
ність в тому, що дев’ятнадцятимільйонний комсомол, який іде в авангарді молодих бу
дівників комунізму, своєю натхненною працею впише нові героїчні сторінки в історію 
боротьби за перемогу комунізму, за торжество ідей Маркса, Енгельса, Леніна, і далі 
безустанно виховуватиме комсомольців, усіх радянських юнаків і дівчат в дусі безмеж
ної відданості справі партії, справі комунізму.

Хай живе Всесоюзна .Ленінська Комуністична Спілка Молоді — вірний помічник 
і резерв КПРС, передовий загін молодих будівників комунізму!

славна радянська молодь!
наша велика соціалістична Батьківщина' 
комунізм!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
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ЦК КПРС 
1962 року
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Хай

1. Хай живе 1 Травня — день міжнародної солідар
ності трудящих, день єдності і братерства робітників 
усіх країні

2. Пролетарі всіх країн, сднайтесяі
і 3. Хай живе мир і дружба між народами!

4. Трудящі Радянського Союзу! Всі сили на здійснен
ня історичних рішень ХХІІ з’їзду КПРС, великої про
грами будівництва комуністичного суспільства!

Вперед, до перемоги комунізму!
5. Хай живе марксизм-ленінізм — велике револю

ційне вчення, могутня ідейна зброя трудящих усього 
світу!

6. Полум’яний привіт братнім комуністичним і робіт
ничим партіям — бойовому авангардові робітничого 
класу і всіх трудящих!

Хай живе нерушима єдність і згуртованість великої 
айВ'-ії комуністів усього світу!

7. Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!
8. Хай міцніє єдність дій, бойова солідарність робіт

ничого класу і трудящих усіх країн у боротьбі за мир, 
національну незалежність, демократію і соціалізм!

9. Народи світу! Боріться за повну й остаточну лік
відацію ганебної системи колоніального рабства! До
бивайтесь негайного і безумовного визволення всіх 
колоніальних країн таїнародів!

10. Народи всіх країн! Ви — вирішальна сила в бо
ротьбі за мир! Будьте пильними, викривайте імперіа
лістичних паліїв війни — ворогів людства!

11. Народи всіх країн! Загальне і повне роззброєн
ня — гарантія миру і безпеки. Активно і рішуче бо
ріться за загальне і повне роззброєння!

12. Народи всіх країн! Рішуче боріться проти осна
щення німецьких реваншистів ракетно-ядерною збро
єю! Вимагайте якнайшвидшого укладення німецького 
мирного договору і перетворення Західного Берліна 
у вільне демілітаризоване місто!

13. Палкий привіт мужнім борцям за свободу і щас
тя своїх народів, які мучаться в тюрмах капіталістич
них країні Свободу жертвам реакції, в’язням капіталу!

14. Хай живе світова соціалістична система — дітище 
міжнародного робітничого класу, могутня співдруж
ність вільних, суверенних народів, які йдуть по шля
ху соціалізму і комунізму!

15. Братерський привіт трудящим Китайської Народ
ної Республіки, які будують соціалізмі Хай живе віч
на, нерушима дружба і співробітництво між великими 
народами Радянського Союзу і Китаю!

16. Братерський привіт трудящим Народної Республі
ки Албанії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським 
і албанським народами!

17. Братерський привіт трудящим Народної Респуб
ліки Болгарії, які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба і співробітництво між радянським 
і болгарським народами!

18. Братерський привіт трудящим Угорської Народної 
Республіки, які будують соціалізм. Хай живе вічна не
рушима дружба і співробітництво між радянським і 
угорським народами!

19. Братерський привіт трудящим Демократичної 
Республіки В’єтнам, які будують соціалізм, борються 
за мирне об’єднання своєї країни на демократичних 
началах! Хай живе вічна, нерушима дружба і співро
бітництво між радянським і в’єтнамським народами!

20. Братерський привіт трудящим Німецької Демо
кратичної Республіки, які будують соціалізм! Хай жи
ве вічна, нерушима дружба і співробітництво між 
радянським і німецьким народами!

Хай живе Німецька Демократична Республіка!
21. Братерський привіт трудящим Корейської Народ

но-Демократичної Республіки, які будують соціалізм, 
борються за мирне об’єднання своєї країни на демо
кратичних началах! Хай живе вічна, нерушима, друж
ба 5 співробітництво між радянським і корейським 
народами!

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення).

22. Братерський привіт трудящим Монгольської На
родної Республіки, які будують соціалізм! Хай живе 
вічна, нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і монгольським народами!

23. Братерський привіт трудящим Польської Народної 
Республіки, які будують соціалізмі Хай живе вічна, не
рушима дружба і співробітництво між радянським і 
польським народами!

24. Братерський привіт трудящим Румунської Народ- • 
мої Республіки, які будують соціалізмі Хай живе віч
на, нерушима дружба і співробітництво між радян
ським і румунським народами!

25. Братерський привіт трудящим Чехословацької Со
ціалістичної Республіки, які будують соціалізмі Хай 
живе вічна, нерушима дружба і співробітництво між 
радянським і чехословацьким народами!

26. Братерський привіт героїчному народові Куби, 
який став на шлях будівництва соціалізму, самовідда
но відстоює свободу і незалежність своєї батьківщини!

Хай розвивається і міцніє дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і Куби!

27. Братерський привіт трудящим Федеративної На
родної Республіки Югославії! Хай розвивається і міц
ніє 'дружба і співробітництво радянського і югослав
ського народів в інтересах боротьби за мир і соціа
лізмі

28. Палкий привіт великому індійському народові! 
Хай розвивається і міцніє дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і Індії!

29. Палкий привіт великому індонезійському народо
ві! Хай розвивається і міцніє дружба і співробітни
цтво між народами Радянського Союзу і Індонезії!

30. Палкий привіт народові Лаосу, який бореться за 
мир, нейтралітет і незалежність своєї країни!

31. Палкий привіт народам Бірми, Цейлону, Камбод
жі, які борються за мир і зміцнення національної не
залежності своїх країн!

32. Палкий привіт афганському народові! Хай міц
ніють і розвиваються дружні, добросусідські відноси
ни між Радянським Союзом і Афганістаном!

33. Палкий привіт народам арабських країн, які бо
рються проти імперіалістичних підступів, за повну лік
відацію колоніалізму, за зміцнення незалежності і 
суверенітету своїх країн, за розвиток національної еко
номіки і культури!

34. Палкий привіт мужньому алжірському народові, 
який добився видатної перемоги на шляху створення 
вільної незалежної алжірської держави!

Хай розвивається і міцніє дружба між народами 
Радянського Союзу і Алжіру!

35. Палкий привіт народам вільних африканських 
держав, які розірвали кайдани колоніалізму і самовід
дано борються за зміцнення своєї незалежності!

36. Палкий привіт конголезькому народові, який бо
реться за незалежність і єдність конголезької держави, 
проти підступів колонізаторів!

37. Палкий привіт народам Латинської Америки, які 
борються проти імперіалізму, за зміцнення незалеж
ності і суверенітету своїх країн, за мир і співробіт
ництво між народами!

38. Хай живе дружба і співробітництво народів Ан
глії, Сполучених Штатів Америки, Франції і Радян
ського Союзу в інтересах міцного миру в усьому 
евіті!

39. Палкий привіт трудящим і всім прогресивним 
силам Федеративної Республіки Німеччини, які бо
рються проти мілітаризму і відродження фашизму! 
Хай міцніє дружба між радянським і німецьким на
родами!

40. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини 
між народами Радянського Союзу і Італії!

41. Хай живе дружба і співробітництво між народа
ми Радянського Союзу і Фінляндської Республіки!

42. Хай розвиваються і міцніють дружні відносини 
між радянським народом і народами Швеції, Норве
гії, Данії, Ісландії!

43. Хай живе дружба і співробітництво між народа
ми Радянського Союзу і Австрії!

44. Палкий привіт японському народові, який бо
реться проти американських воєнних баз на своїй те
риторії, за незалежний і демократичний розвиток 
країни, за мир і дружбу з усіма сусідніми державами!

45. Хай живе ленінська миролюбна зовнішня політи
ка Радянського Союзу — політика мирного співісну
вання держав з різним суспільним ладом, зміцнення 
миру і безпеки народів, поважання їх свободи і не
залежності, розвитку широких економічних і культур
них зв’язків!

46. Хай живуть овіяні славою перемог доблесні Ра
дянські Збройні Сили, які пильно стоять на сторожі 
миру, державних інтересів і безпеки нашої Батьків
щини!

47. Радянські воїни! Добивайтесь нових успіхів у бо
йовій і політичній підготовці, наполегливо оволодівай
те сучасною технікою і зброєю, бездоганно додер
жуйте військової дисципліни, всемірно підвищуйте 
пильність і бойову готовність!

48. Хай живе і міцніє нерушимий союз робітничого 
класу і колгоспного селянства — вирішальна сила бу
дівництва комунізму в СРСРІ

49. Хай живе і міцніє нерушима єдність і братер
ська дружба народів СРСР — джерело могутності і 
процвітання нашої багатонаціональної соціалістичної 
деожави!

50. Трудящі 
му — справа 
на створення матеріально-технічної бази комунізму!

51. Трудівники міста і села! Наполегливою роботою 
в найкоротший історичний строк доб’ємось перемоги 
в мирному економічному змаганні з капіталізмом! 
Наздоженемо і перевершимо Сполучені Штати Амери
ки по виробництву продукції на душу населення!

52. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розмах все
народного соціалістичного змагання за виконання і пе
ревиконання семирічного плану! Достроково виконає
мо план четвеотого року семиоічки!

Радянського Союзу! Побудова комуніз- 
рук, енергії і розуму народу! Всі сили
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53. Слава колективам і ударникам комуністичної пра

ці, передовикам і новаторам виробництва, які йдуть 
у перших рядах будівників комунізму! Досвід кращих 
зробимо надбанням усіх трудящих!

54. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюй
те соціалістичну власність — основу дальшого зро
стання могутності нашої країни і досягнення найви
щого в світі рівня життя народу!

Все в ім'я людини, для блага людини!
55. Трудящі Радянського Союзу! Кожна радянська 

людина своєю працею наближає торжество комуніз
му! Боріться за неухильне здійснення принципу будів
ників комунізму: хто не працює, той не їсть!

56. Працівники промисловості, будівництва і тран
спорту! Наполегливо підвищуйте продуктивність пра
ці! Здійснюйте комплексну механізацію і автоматиза
цію, сміливіше впроваджуйте у виробництво досягнен
ня науки, техніки і передового досвіду!

57. Працівники промисловості, сільського господар
ства, будівництва і транспорту! Боріться за найбільш 
розумне й економне використання капітальних вкла
день! Зосереджуйте ресурси на найважливіших пуско
вих будовах!

58. Робітники, інженери і техніки! Боріться за поліп
шення всіх якісних показників виробництва, за еконо
мію сировини, електроенергії, металу і палива, за зни
ження собівартості продукції! Розвивайте масовий рух 
раціоналізаторів і винахідників!

59. Працівники важкої індустрії! Боріться за дальше 
поліпшення роботи важкої промисловості — основи 
технічного прогресу і економічної могутності країни, 
підвищення добробуту народу і зміцнення оборонної 
могутності нашої Батьківщини!

60. Радянські металурги і гірники! Вдосконалюйте 
техніку і технологію виробництва! Повніше використо
вуйте виробничі потужності! Швидше освоюйте нові 
рудні родовища! Більше руди, чавуну, сталі, прокату, 
труб, кольорових і рідкісних металів народному гос
подарству!

61. Радянські енергетики, будівельники і монтажни
ки електростанцій та електросіток! Електрифікація — 
стрижень економіки комуністичного суспільства! Забез
печуйте випереджаючі темпи виробництва електро
енергії, знижуйте вартість будівництва і експлуатації 
енергосистем!

62. Працівники машинобудування і приладобудуван
ня! Швидше освоюйте виробництво найновіших висо
копродуктивних і економічних машин та приладів, за
собів комплексної механізації і автоматизації! Напо
легливо боріться за технічне переозброєння всіх галу
зей народного господарства!

63. Працівники нафтової і газової промисловості! 
Вище темпи геологорозвідувальних і бурових робіт, 
освоєння нових родовищ! Нарощуйте потужності наф
топереробних заводів, підвищуйте якість нафтопродук
тів! Дамо країні більше нафти й газу!

64. Працівники вугільної промисловості! Ширше 
впроваджуйте комплексну механізацію і ефективні спо
соби видобування вугілля! Знижуйте собівартість і по
ліпшуйте якість вугілля!

65. Працівники хімічної промисловості! Швидше 
вводьте в дію і освоюйте нові потужності! Більше 
добротних і дешевих товарів з хімічної сировини! Біль
ше мінеральних добрив для сільського господарства!

66. Радянські будівельники! Розвивайте і вдоскона
люйте будівельну індустрію! Вище темпи і якість бу
дівництва нових підприємств, житлових будинків, шкіл, 
лікарень і дитячих закладів! Будуйте добротні, краси
ві й економічні будинки і споруди!

67. Працівники промисловості будівельних матеріа- 
лів| Всемірно збільшуйте виробництво цементу, нових 
ефективних будівельних матеріалів, виробів і збірних 
конструкцій!

68. Працівники лісової, деревообробної і паперової 
промисловості! Дамо країні більше деревини, меблів, 
целюлози і паперу високої якості!

69. Працівники легкої промисловості! Збільшуйте 
виробництво, розширяйте асортимент, поліпшуйте якість 
товарів! Більше міцних і красивих тканин, одягу, взут
тя, предметів домашнього вжитку для населення!

70. Працівники харчової промисловості! Всемірно 
збільшуйте виробництво, підвищуйте якість і розши
ряйте асортимент продуктів харчування!

71. Працівники рибної промисловості! Збільшуйте 
вилов риби у відкритих морях, океанах і у внутрішніх 
водоймах! Поліпшуйте якість рибних продуктів!

72. Працівники радянського транспорту! Вдоскона
люйте і оснащуйте сучасними технічними засобами за
лізничний, морський, річковий, автомобільний і повіт
ряний транспорт! Скорочуйте строки доставки ванта
жів! Поліпшуйте обслуговування пасажирів!

73. Працівники зв’язку! Розвивайте і вдосконалюй
те засоби зв’язку! Добивайтесь бездоганної роботи 
пошти, радіо, телебачення, телефону, телеграфу! По
ліпшуйте обслуговування населення!

74. Трудящі Радянського Союзу! Дальше могутнє під
несення сільського господарства — ударний фронт ко
муністичного будівництва, справа всієї партії, всього 
народу!

Боріться за перетворення в життя рішень березне
вого Пленуму ЦК КПРС!

75. Працівники сільського господарства, керівники і 
спеціалісти територіальних виробничих управлінь! По
ліпшуйте керівництво кожним колгоспом і радгоспом! 
Повністю використовуйте переваги нової системи уп
равління сільським господарством для збільшення ви
робництва продуктів землеробства і тваринництва!

76. Трудівники сільського господарства! Ширше роз
гортайте всенародне змагання за зразкове проведен
ня весняної сівби, обробітку посівів і збирання вро
жаю, за серйозне збільшення вже в цьому році 
робництва сільськогосподарських продуктів!

77. Трудівники сільського господарства! Рішуче ви
корінюйте травопілля! Сміливіше запроваджуйте більш 
інтенсивні системи землеробства! Наполегливо боріть
ся за широке впровадження найбільш продуктивних 
культур, за максимальний вихід продукції з кожного 
гектара при найменших затратах!

гортайте всенародне змагання за зразкове проведен-

ви-

2 року
78 Трудівники сільського господарства? Збільшення 

виробництва зерна — основа основ піднесення сіль- 
ського господарства. Наполегливо підвищуйте врожай
ність пшениці, кукурудзи, гороху, проса, гречки та 
інших зернових і зернобобових культурі

79. Товариші колгоспники і працівники радгоспів! Ваш 
обов’язок — дати радянському народові більше м яса, 
молока, масла, яєць та іншої продукції. Всемірно роз
вивайте громадське тваринництво, підвищуйте продук
тивність худоби!

Створюйте міцну кормову базу, боріться за високі 
врожаї кукурудзи, цукрових буряків, моркви і бобо
вих культур!

80. Трудівники сільського господарства! Збільшуйте 
виробництво бавовни, льону, цукрових буряків, картоп
лі, овочів, плодів, ягід, винограду, чаю, поліпшуйте їх 
якість!

81. Колгоспники, працівники радгоспів, сільські меха
нізатори! Наполегливо впроваджуйте досягнення нау
ки і передовий досвід, комплексну механізацію і елек
трифікацію в сільському господарстві! Бережіть і доб
ре використовуйте наявну техніку!

82. Колгоспники і колгоспниці! Всемірно^ використо
вуйте переваги колгоспного ладу, зміцнюйте громад
ське господарство, розвивайте колгоспну демократію!

Колгосп — школа комунізму для селянства!
83. Трудівники цілинних земель! Добивайтесь висо

ких і сталих урожаїв зерна! Всемірно розвивайте гро
мадське тваринництво і птахівництво! Боріться за під
вищення культури землеробства!

84. Працівники радянської торгівлі і громадського 
харчування! Боріться за високу культуру обслуговуван
ня населення, краще вивчайте і повніше задовольняй
те зростаючі потреби трудящих!

85. Працівники радянських установі Добивайтесь 
дальшого поліпшення роботи державного апарату, по
силюйте організаторську роботу в масах! Викорінюйте 
бюрократизм, чуйно ставтесь до потреб і запитів тру
дящих!

86. Працівники науки і вищих учбових закладів! Бо
ріться за дальший; розквіт науки, за технічний про- % 
грес! Добивайтесь якнайшвидшого впровадження у ви- ТУ 
робництво нових* відкриттів і досліджень! Готуйте спе
ціалістів, гідних епохи комунізму!

Слава передовій радянській науці!
87. Слава радянським ученим, конструкторам, інже

нерам, технікам і робітникам, які забезпечили вперше 
в історії тріумфальні польоти радянських космонавтів 
на потужних космічних кораблях навколо земної кулі!

Слава героїчним радянським космонавтам!
88. Діячі літератури і мистецтва! Яскравіше відобра

жайте у своїх творах велич і красу героїчних справ ра
дянської людини! Боріться за високу ідейність творів і 
художню майстерність, за тісний, нерозривний зв’язок 
літератури і мистецтва з життям народу, з завдання
ми комуністичного будівництва!

89. Працівники преси, радіо і телебачення, видав
ництв і культурно-освітніх закладів! Будьте активними 
бійцями за велику справу партії, за перетворен
ня в життя комуністичних ідеалів, досягнень науки і пе
редового досвіду!

90. Працівники народної освіти! Підвищуйте якість 
навчання дітей, боріться за тісний зв’язок школи з 
життям, з виробництвом! Виховуйте підростаюче поко
ління в дусі працьовитості, колективізму, відданості 
Батьківщині, справі комунізму!

91. Медичні працівники! Поліпшуйте і розвивайте 
охорону народного здоров’я, підвищуйте культуру а 
роботі лікувальних і санітарних закладів! Впроваджуй
те в практику найновіші досягнення медичної науки!

92. Хай живе наша загальнонародна 
держава! Хай живуть Ради депутатів 
справді народні органи влади!

Хай розвивається і міцніє радянська соціалістична 
демократія!

93. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте ак
тивність робітничого класу та інтелігенції в боротьбі 
за побудову комунізму! Безустанно дбайте про під
вищення комуністичної свідомості мас, про дальше 
піднесення добробуту і культурного рівня робітників 
і службовців!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

94. Хай живуть радянські жінки — активні будівники
комуністичного суспільства! -»

95. Хай живе Ленінський комсомол — вірний поміч
ник і резерв Комуністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

96. Юнаки і дівчата! Вчіться працювати і жити по-ко- 
МУН,5.ТИЧНОМУІ Будьте вірними продовжувачами рево
люційних традицій, свідомими будівниками комунізму, 
завжди готовими до захисту нашої Батьківщини! •

Хай живе славна радянська молодь!
97. Піонери і школярі! Наполегливо оволодівайте 

знаннями, любіть і поважайте працю! Готуйтесь стати 
активними борцями за справу Леніна, за комунізм!

98. Комуністи і комсомольці! Будьте в авангарді псе- 
иародної б°р°тьби за побудову комунізму в СРСР!

99. Слава великому радянському народові — доб
лесному будівникові комунізму, мужньому і нелохит- 
НО<лл 33 *?ИР * Щастя всіх людей на землі!

100. Хай живе і міцніє нерушима єдність партії і на- 
роду джерело сили і непереможності соціалістич
ного ладу, запорука нових успіхів у будівництві кому
нізму!

101. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік^ твердиня дружби народів нашої країни, нез
ламний оплот миру, демократії і соціалізму!

102. Хай живе наш рідний Радянський уряд!
103. Хай живе створена Леніним славна Комуніст^ 

на партія Радянського Союзу — випробуваний авангард 
народу, керівна і спрямовуюча сила радянського сус- 
П‘^п7В1В боР°тьбі за побудову комунізму!

Ю4. Хай живе комунізм, який утверджує на землі 
Мир, Працю, Свободу, Рівність, Братерство і ЩаСГЯ 
всіх народів!

соціалістична 
трудящих —

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 17 квітня 1962 р. 2 стор. Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.



МОЛОДІ БУДУВАТИ КОМУНІЗМ, 
МОЛОДІ ЖИТИ ПРИ КОМУНІЗМІ! 
XIV З'ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

Сонячне свято юності, яка будує ко
мунізм, — так можна назвати те, що 
відбувається тепер у Кремлівському па
лаці з’їздів. Сьогодні тут панує моло
дість з її дзвінкими бойовими піснями, 
з її відкритою усмішкою, з сяйвом щас
ливих очей.

Як усі вони схожі один на одного, ці 
юнаки і дівчата, схожі своєю прекрас
ною долею, своїми благородними помис
лами і красивими ділами у славу Бать
ківщини, у славу народу. Схожі тим, що 
жоден з них — посланець 19-мільйонної 
армії комсомолу — не обирав у житті 
шляхів, «які второваніші і легші». У 
кожного з них своя не довга, але яскра
ва біографія. З сотень, тисяч, мільйонів 
таких біографій, склалася одна — біо
графія радянського покоління середи
ни XX століття. Завидна біографія ге
роїв нашого часу і вона тільки почи
нається.

Попереду — незвідані далі, звершен
ня, які вимагають наполегливості, само
відданості, знань, попереду — шляхи 
до світлого майбутнього всього люд
ства. Відчуваючи на своєму плечі по- 
батьківському добру і мудру руку пар
тії, радянська молодь сміливо йде по 
ленінському шляху, умножаючи трудо
ві подвиги. Не раз юнаки і дівчата на
шої країни діставали на цьому шляху 
г.одячні слова партії, всього народу.

Юність — любиме дітнще Радянської 
Вітчизни. їй багато дають, з неї багато 
і питають. Молодь має побудувати ко
мунізм.

ІІісні дзвенять у Палаці з’їздів. 
Шість тисяч делегатів і гостей, які зі
брались у залі засідань, натхненно спі
вають про радісну працю, щасливе жит
тя, про партію, про Леніна. Ленін! І 
весь зал в єдиному пориві скандує!'

Л-е-н-і-н з н-а-м-и!
Л-е-н-і-н з н-а-м-и!
В ці хвилини не можна не згадати 

промову В. І. Леніна на III з’їзді ком
сомолу, слова з неї: «...Покоління.., 
яке... житиме в комуністичному суспіль
стві, повинно всі завдання свого на
вчання ставити так, щоб кожного дня 
в першому-ліпшому селі, першому-ліп- 
шому місті молодь розв’язувала прак
тично те або інше завдання спільної 
праці, нехай найменше, нехай найпро
стіше*.

■V президії з’являються товариші: 
Л. 5. Брежнєв, Ф. Р. Козлов, О. М. Ко- 
сягін, О. В. Куусінен, А. І. Мікоян, 
Д. С. Полянський, М. А. Суслов, М. С. 
Хрущов, М. М. Шверник, В. В. Гри- 
шнн, П. Н. Демічев, Л. Ф. Ільїчов, 
Б. М. Пономарьов.

Усі встають. Кілька хвилин триває 
овація.

Звучить шеститисячне:
— Комуністичній партії — слава! 

Слава! Слава!-
— Ленінському Центральному Комі

тетові — слава!
Безмежна любов нашої молоді до Ко

муністичної партії, її ленінського НК, 
які спрямовують всю діяльність комсо
молі! в будівництві світлого завтра 
всього людства — комунізму.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов за дорученням Центрального 
Комітету ВЛКСМ під оплески присут-. 
ніч оголошує XIV з’їзд Всесоюзної Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді 
відкритим.

— До виносу Червоного прапора Ле
нінського комсомолу прошу встати.

— Прапор внести!
Звуки урочистого маршу зливаються 

з оплесками. Це в кінці залу з’явився 
Червоний прапор — прапор, увінчаний 
орденськими стрічками, які свідчать про 
трудові перемоги і ратні подвиги ком
сомолу.

Розвивати ініціативу,
На трибуні голова Центральної Реві

зійної комісії ВЛКСМ, секретар ЦК 
ЛКСМ Туркменії М. Моллаєва.

Комунізм став практичним завданням 
сьогоднішнього дня, каже вона. На кож
ній ділянці великої будови разом з усім 
народом радянська молодь, натхнена 
Програмою партії, рішеннями XXII з’їз
ду КПРС, своєю самовідданою працею 
наближає світле майбутнє людства.

Тов. Моллаєва повідомляє, що Цен
тральна Ревізійна комісія будувала свою 
роботу на основі Статуту ВЛКСМ, рі
шень XIII з’їзду комсомолу, контролю
вала стан обліку членів ВЛКСМ, про
ходження документів, листів, заяв в 
апараті ЦК, редакції «Комсомольской 
правды», видавництві «Молодая гвар
дия», в редакціях центральних молодіж
них журналів. Велика увага приділя
лась питанням фінансового господар
ства і комсомольському бюджетові.

Доповідач підкреслює збільшення до
ходно! частини бюджету ВЛКСМ. Зро
стання доходів дало змогу комсомо-

Ііткии крок прапороносця — делега
та з’їзду льотчика-космонавта Героя 
Радянського Союзу Юрія Гагаріна, йо
го асистентів — Героїв Соціалістичної 
Праці Турсуной Ахунової і Кузьми Се- 
верннова. Прапор встановлюється в 
Президії — тут він полум'янітиме, по
ки працює з’їзд.

С. П. Павлов повідомляє, що на XIV 
з’їзд ВЛКСМ прибув 3861 делегат. Се
ред гостей — представники зарубіжних 
молодіжних організацій.

Наша молодь сповнена почуттів друж
би до молодих людей усіх країн. Ось 
чому, коли С. П. Павлов від імені учас
ників з’їзду вітає перебуваючих у залі 
посланців братніх спілок молоді і друж
ніх молодіжних організацій 58 країн, 
делегати аплодують бурхливо, гаряче. 
Слова привіту звернуті до перебуваю
чих у залі представників Всесвітньої 
федерації демократичної молоді на чолі 
з президентом ВФДМ П’єро П’єраллі, 
міжнародної спілки студентів на чолі 
з президентом МСС Іржі Пеліканом,х 
члена національного керівництва об’єд
наних революційних організацій Куби 
Фауре Чомона, заступника голови на
ціонального комітету комуністичної пар
тії США Генрі Уінстона, делегації вете
ранів французької Комуністичної партії 
на чолі з Анрі Сеге та інших гостей.

І поки називаються країни, організа
ції, в залі не стихають вибухи оплесків 
і вигуки десятками мов народів СРСР і 
зарубіжних країн:

— Мир — Дружба!
— Френдшіп!
— Покуй!
— Фріден!
— Амітьє!
Обирається президія з’їзду — 35 чо

ловік: керівники комсомольських орга
нізацій країни, передовики промисло
вості і сільського господарства, пред
ставники інтелігенції, Радянських Зброй
них Сил.

Знову в залі вибухає палка овація: 
обирається почесна президія з’їзду в 
складі Президії Центрального Комітету 
КПРС на чолі з Микитою Сергійовичем 
Хрущовим.

Делегати обрали потім секретаріат, 
редакційну і мандатну комісії.

Одноголосно приймається такий по
рядок денний з’їзду:

1. Звітна доповідь Центрального Ко
мітету ВЛКСМ і завдання комсомолу, 
які випливають з рішень XXII з’їзду 
КПРС.

2. Звітна доповідь Центральної Реві
зійної .комісії ВЛКСМ.

3. Про зміни в Статуті ВЛКСМ.
4. Вибори центральних органів 

ВЛКСМ.
Слово надається членові Президії і 

секретареві ЦК КПРС Ф. Р. Козлову, 
тепло зустрінутому присутніми. Він ого
лошує привітання Центрального Комі
тету Комуністичної партії XIV з’їздові 
ВЛКСМ.

Бурхливими оплесками, схвальними 
вигуками зустрічають учасники і гості 
з’їзду привітання партії, сповнене бать
ківського піклування і любові до радян
ської молоді, якій довірено разом із 
старшим поколінням будувати кому
нізм.

З’їзд перейшов до обговорення пер
шого питання порядку денного. З допо
віддю «Звіт Центрального Комітету 
ВЛКСМ і завдання комсомолу, які ви
пливають з рішень XXII з’їзду КПРС* 
виступає перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов.

(Виклад доповіді С. П. Павлова буде 
опублікований в наступному номері га
зети).

само діяльність у комсомолі
лові розгорнути велике капітальне бу
дівництво, на яке за звітний період було 
витрачено близько 33 млн. карбованців 
комсомольських коштів. Збудовані і пра
цюють міжнародні молодіжні туристські 
табори в Криму і на Кавказі, у Вірме
нії, Латв’ї і в ряді інших областей та 
республік. Достроково здано в користу
вання піонертабір «Морський» в Арте
ку, молодіжну туристську базу «Юність» 
у Москві і «Дружба» в Ленінграді. Но
ві туристські бази і табори дали додат
кові можливості для організації відпо
чинку молоді, ще більше сприяють зміц
ненню дружніх зв’язків з молодіжними 
організаціями зарубіжних країн. До 
40-річчя піонерської організації готує
ться дітям подарунок — Московський 
палац піонерів. Незабаром стануть до 
ладу цехи нового поліграфічного комбі
нату видавництва «Молодая гвардия».

Дальше зміцнення внутріспілкової 
дисципліни і розширення самодіяльних 
начал у комсомолі, заявляє М. Моллає-

ва, дадуть нові резерви для збільшення 
бюджету ВЛКСМ.

У звітному періоді ЦК ВЛКСМ приді
ляв особливу увагу дальшому розвитко
ві ініціативи і самодіяльності в комсо
молі. При більшості райкомів і міськ
комів комсомолу створено відділи, ко
місії в різних питаннях комсомольської 
роботи, обрано секретарів райкомів, 
міськкомів комсомолу, які працюють на 
громадських началах. Це дало змогу 
скоротити штати комсомольського апа
рату на 28,3 процента. ЦК ВЛКСМ і 
Центральна Ревізійна комісія вважають, 
що обкоми, крайкоми, ЦК ЛКСМ союз
них республік повинні активніше залу
чати молодь до роботи на громадських 
началах.

За звітний період було проведено ве
лику роботу по організаційно-політично
му зміцненню комсомольських організа
цій, розширенню їх прав, по поліпшен
ню обліку членів ВЛКСМ. Добре по
ставлений облік членів ВЛКСМ сприяє 
прилученню до активної діяльності всіх 
комсомольців району, області, респуб
ліки.

Комсомолець—активний учасник будівництва комунізму
Делегати заслухують доповідь секре

таря ЦК ВЛКСМ В. А. Саюшева — про 
зміни в Статуті Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді.
• — Найголовнішим у роботі комсомо
лу, запорукою всіх його успіхів, каже 
тов. Саюшев, є керівництво Комуніс
тичної партії. В ідейній переконаності і 
відданості справі партії — сила і міць 
ВЛКСМ. Комсомол учиться у Комуніс
тичної партії по-ленінському жити, пра
цювати, боротися і перемагати. Кожний 
комсомолець вважає для себе найбіль
шою честю бути в рядах славної Кому
ністичної партії Радянського Союзу. 
Завдання, висунуті XXII з’їздом КПРС, 
вимагають рішучого поліпшення і даль
шого вдосконалення діяльності комсо
мольських організацій, підвищення їх 
бойовитості. Організаційні принципи, 
форми і методи роботи комсомолу безпе
рервно розвиваються, збагачуються 
практикою, наповнюються новим зміс
том, що закріплюється Статутом 
ВЛКСМ.

Нині чинний Статут було прийнято на 
XII з’їзді комсомолу в 1954 році. З того 
часу минуло вісім років. За ці роки 
зросла роль ВЛКСМ у державному, 
господарському і культурному будівни
цтві, незмірно підвищився його автори
тет. Комсомол зріс, ідейно і організа
ційно зміцнів. Послідовно проводячи 
лінію на розгортання внутріспілкової де. 
мократії, критики і самокритики, підви
щення активності і самодіяльності чле
нів ВЛКСМ, комсомол збагатився но
вим досвідом організаторської діяль
ності, зміцнив зв’язки з широкими ма
сами молоді. Ще тісніше згуртувалися 
ряди ВЛКСМ навколо рідної Комуніс
тичної партії, її бойового штабу — 
ленінського Центрального Комітету.

Проект Статуту Центральний Комітет 
ВЛКСМ розробив відповідно до нової 
Програми і Статуту КПРС, він відобра
жає всі зміни, що сталися в діяльності 
комсомолу за останній час. Основні ор
ганізаційні принципи побудови ВЛКСМ, 
втілені в чинному Статуті, залишаються 
незмінними. У Проекті Статуту ВЛКСМ 
визначено, що Всесоюзна Ленінська Ко
муністична Спілка Молоді — самодіяль
на громадська організація, яка об’єднує 
в своїх рядах широкі маси передової ра
дянської молоді.

Головне завдання Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді, каже допові
дач, виховувати юнаків і дівчат на ге
роїчних традиціях революційної бороть
би, на прикладах самовідданої праці 
робітників, колгоспників, інтелігенції, на 
великих ідеях марксизму-ленінізму, го
тувати стійких, високоосвічених, любля
чих працю молодих будівників кому
нізму.

У Статут вноситься істотне доповнен
ня про те, що член ВЛКСМ повинен 
не тільки визнавати Статут і працюва
ти в одній з її організацій, але й брати 
активну участь у будівництві комуніз
му. Кожний комсомолець покликаний 
пов’язувати свою прато, навчання, ви
ховання і освіту з безпосередньою учас
тю в створенні нового суспільства.

Партія сформулювала моральний ко
декс будівника комунізму. Важко пе
реоцінити його значення для виховання 
молоді в дусі комуністичної моралі, ви
сокої свідомості та ідейності, відзначає 
доповідач. Включення його в Статут 
ВЛКСМ означає, що кожний комсомо
лець в усьому своєму житті повинен до
держувати принципів морального кодек. 
су, звіряти по ньому свої діла і вчинки.

Доповідач висловлює критичні заува
ження на адресу ряду комсомольських 
організацій, які допустили серйозні хи
би в обліку членів ВЛКСМ.

М. Моллаєва повідомляє, що за звіт
ний період у ЦК ВЛКСМ надійшло по
над 50 тисяч листів. Ці хвилюючі доку
менти часу розповідають, з яким трудо
вим ентузіазмом радянські юнаки й дів
чата будують комунізм. Одночасно юна
ки і дівчата у своїх листах прннципіаль- 
но критикують недбалих керівників, ви
кривають хиби на виробництві, факти 
окозамилювання, нечесності, злочинного 
ставлення до використання нової техні
ки і матеріалів. Надходять також листи 
про хиби в роботі комсомольських ор
ганізацій, райкомів і обкомів комсомо
лу. Багато листів містять цінні пропо
зиції.

М. Моллаєва вносить пропозицію роз
глянути питання про розширення прав 
і обов’язків ревізійних комісій, дору
чивши їм також практично допомагати 
комітетам комсомолу у виконанні прий
нятих рішень і рішень вищестоящих 
партійних та комсомольських органів.

Докладно спинившись на проекті Ста
туту ВЛКСМ, доповідач підкреслює, що 
в ньому закріплені широкі права кожно
го члена ВЛКСМ у житті комсомолу. 
Права і обов’язки комсомольця, сфор
мульовані в проекті Статуту, забезпечу
ють всі умови для творчої, різнобічної 
діяльності, ще більше підносять роль 
комсомольця, як активного будівника 
нового суспільства.

У доповіді особлива увага приділяє
ться підвищенню організаторської робо
ти в комсомолі. Основою комсомолу, ка
же доповідач, є первинні комсомольські 
організації. В проекті Статуту вказує
ться, що первинна організація працює 
під керівництвом відповідної партійної 
організації. Вона провадить роботу 
безпосередньо серед молоді, згуртовує 
її навколо Комуністичної партії, всемір
но розвиває ініціативу і самодіяльність 
комсомольців, залучає їх до активного 
громадського я?иття, зв’язує ВЛКСМ з 
широкими масами молоді.

В первинній організації комсомольці 
насамперед дістають те, в ім’я чого во
ни власне і прийшли в комсомол: полі
тичне загартування, навички громад
ської діяльності, нові знання, хороших 
товаришів, з якими цікаво ділити-годи
ни праці і дозвілля. Ніщо не може бути 
кращою школою життя, ніж виховання 
в колективі. Усі комсомольські органи, 
аж до ЦК ВЛКСМ, повинні посилити 
свою увагу до роботи первинних орга
нізацій.

Громадські начала в роботі комсомо
лу, каже далі тов. Саюшев, повністю 
відповідають самодіяльному характеро
ві нашої спілки, є основою основ роботи 
комсомольських організацій. Доповідач 
грунтовно розповідає, як у проекті Ста
туту втілені вказівки В. І. Леніна про 
те, що вся робота комсомолу в усіх 
його ланках повинна будуватися на ос
нові широкої самодіяльності та ініціа
тиви. > х

Комуністична партія і Радянський 
уряд, каже тов. Саюшев, виявляючи во
лю всіх радянських людей, наполегливо 
і послідовно проводять політику миру 
й дружби між народами, активно бо
рються за загальне і повне роззброєння. 
В проекті Статуту підкреслюється обо
в’язок комсомолу виховувати юнаків і 
дівчат в дусі вірності принципам про
летарського інтернаціоналізму, дружби 
молоді всіх країн, активно сприяти змін- 
ненню зв’язків з братніми спілками, роз
ширенню міжнародного демократичного 
руху молоді.

В обстановці, коли існує воєнна небез
пека, яка виходить з імперіалістичного 
табору, коли імперіалісти посилено оз
броюються, навмисно загострюють між
народну обстановку і намагаються по; 
ставити людство на грань термоядерної 
війни, кожний комсомолець повинен ви
являти величезну пильність і готувати 
себе до виконання священного обов’яз
ку — захисту соціалістичної Вітчизни.

Статут комсомолу, що його прийме 
з’їзд, каже наприкінці тов. Саюшев, до
поможе ще краще організувати всіх чле
нів ВЛКСМ на боротьбу за виконання 
накреслень XXII з’їзду КПРС, те вище 
піднесе роль комсомолу — передового 
загону радянської молоді — в боротьбі 
за комунізм.

(Закінчення на 4-й стор.).
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МОЛОДІ БУДУВАТИ КОМУНІЗМ, 
МОЛОДІ ЖИТИ ПРИ КОМУНІЗМІ!
XIV З’ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

(Закінчення).

Молодь — творча сила
— Слухаючи запалюючі слова приві

тання Центрального Комітету КПРС, 
заявив перший секретар ММК ВЛКСМ 
Б. Пастухов, — кожний з нас знову й 
знову відчував сьогодні надзвичайне 
щастя і гордість за те, що партія, її 
ленінський Центральний Комітет, Мики
та Сергійович Хрущов бачать в молоді 
будівничу творчу силу в боротьбі за 
комунізм.

Звітний період був періодом небува
лого зростання трудової і політичної 
активності молоді, каже промовець. З 
ініціативи московського комсомолу ви
ник рух бригад і ударників комуністич
ної праці — чудовий рух сучасності. В 
ньому бере участь понад півмільйона 
юнаків і дівчат столиці, 10 тисяч моло
діжних колективів і 150 тисяч комсо
мольців уже завоювали це почесне зван. 
ня. Бригади і ударники комуністичної 
праці першими стали на трудову вахту 
на честь XIV з’їзду ВЛКСМ.

В будь-якій великій народногосподар
ській справі, продовжує Б. Пастухов, 
комсомол завжди був першим. Автома
тичні лінії, верстати з програмним ке
руванням, напівпровідникові прилади, 
обчислювальні машини — в усе це вкла
дена праця молоді. І в тому, що мос
ковська промисловість по випуску вало
вої продукції і продуктивності праці 
виграє тепер більш як рік у семиріч
ці, — є і наш комсомольський вклад, 
каже промовець під оплески делегатів 
з’їзду.

Жодне місто світу не може зрівня
тися темпами будівництва з Москвою. 
Лише за останні три роки в столиці 
збудовано житла стільки ж, скільки за 
800 років її існування. Промовець на
зиває новаторів будівельної справи — 
бригаду Генна дія Масленникова, яка за 
26 днів монтує п’ятиповерховий буди
нок, молодіжний колектив, що його очо
лює інший знатний будівельник Герман 
Ламочкін, колектив, який став справж
ньою лабораторією передового досвіду. 
В столиці, в горнилі семирічки виховує
ться молодий робітник, творчий, умілий 
командир найскладнішої техніки, сти
рається грань між працею розумовою 
і працею фізичною.

У Московській організації майже 100 
тисяч інженерів і техніків — кожний сьо
мий комсомолець. Щодня близько 300 
тисяч юнаків і дівчат сідають за парти 
шкіл робітничої молоді, вечірніх техні
кумів та інститутів. З кожних трьох — 
двоє вчаться. Як би порадувався, поба
чивши все це, наш дорогий Володимир 
Ілліч!

Комсомольці і молодь Москви розгор
нули широкий рух за особистий трудо
вий вклад кожного в будівництво кому
нізму, каже наприкінці Б. Пастухов. 
Творча праця, знання, кожна хвилина 
вільного часу будівництву комунізму — 
ось наш девіз. ,

Багато нових прекрасних сторінок в 
літопис героїчних звершень радянського 
народу вписав комсомол України — 
бойовий загін ВЛКСМ. На трибуні пер
ший секретар ЦК ЛКСМ України Ю. Н. 
Єльченко. Слова виступу стиснуті, мов 
пружина. Розпрями кожне — з небаче
ною силою розгорнеться динаміка подій, 
грандіозність звершень молодих енту
зіастів республіки.

Чудові цифри називає промовець. За 
останні чотири роки побудовано 56 удар
них комсомольських об’єктів, причому 
більшість достроково. Кілька мільйонів 
тонн чавуну і сталі дають за рік 11 до
менних і 5 мартенівських комсомоль
ських печей. Понад два мільйони юна
ків і дівчат з червоними комсомольськи
ми значками натхненно працюють сьо-

годні в промисловості і сільському гос
подарстві. Тепер уже комсомол респуб
ліки шефствує не тільки над окремими 
підприємствами і будовами, але над ці
лими галузями промисловості — мета
лургійної, гірничорудної, хімічної. Мине 
небагато часу, каже Ю. Єльченко, і 
стануть до ладу понад 40 нових комсо
мольських об’єктів.

— Я радий доповісти з’їздові, що по
тужна доменна піч на * Ждановському 
металургійному заводі імені Ілліча, яку 
споруджують молоді робртящі руки, на
звана ім’ям 14 з’їзду ВЛКСМ, — пові
домляє під палкі оплески делегатів пред
ставник славного українського комсо
молу.

Неоціненний вклад вносить сільський 
комсомол України у всенародну справу 
крутого піднесення сільськогосподар
ського виробництва. Промовець гово
рить, що лише за один минулий рік на 
трудовому рахунку молоді республіки 
300 мільйонів пудів зерна, вирощених на 
комсомольських гектарах, мільйони те
лят, свиней, кроликів, птиці, тисячі ти
сяч тонн надоєного молока.

Включившись у масовий рух «Стане
мо врівень з героями!», близько чоти
рьох тисяч комсомольсько-молодіжних 
ланок одержали по 50 центнерів куку
рудзи з гектара, доповідає Ю. Н. Єль
ченко. А в цьому році сільський комсо
мол взяв на себе зобов’язання одержа
ти такий урожай з величезної площі — 
півтора мільйона гектарів.

Цифри говорять про масштаби трудо
вого героїзму українського комсомолу. 
А за кожною стоять тисячі молодих ен
тузіастів з палкими серцями романти
ків. Імена багатьох з них назвав у своє
му виступі Ю. Н. Єльченко.

Ми, українські комсомольці, кляне
мось Комуністичній партії в тому, що 
під прапором партії з Леніним у серці 
будемо гідними борцями за повну пере
могу комунізму! — проголошує перший 
секретар ЦК ЛКСМ України.

Наша молодість, каже перший секре
тар Ленінградського обкому комсомолу 
К. Іванов, збіглася з великим етапом 
комуністичного будівництва, етапом, що 
його відкрив XXII з’їзд КПРС. Ми, вну
ки Леніна, приймаємо і готові з гор
дістю нести естафету соціалізму до пов
ної й остаточної перемоги комунізму.

Промовець розповідає про те, з яким 
ентузіазмом працює молодь ленінград
ських промислових підприємств. її бо
йовим девізом стало: «Сім — за п’ять!» 
Це значить, що завдання семирічки по
винно бути виконане за п’ять років. Ти
сячі й тисячі юних патріотів віддають 
свої сили і знання, щоб взяти цей висо
кий рубіж. По-бойовому відгукнулись 
ленінградці на рішення березневого Пле
нуму ЦК КПРС. Молоді ентузіасти 
йдуть на село, палко бажаючи взяти 
особисту участь у дальшому піднесенні 
сільського господарства.

Значну частину своєї промови тов. 
Іванов присвячує питанням виховання, 
трудовлаштування і відпочинку підро
стаючого покоління. Він критикує тих 
господарників, які неохоче приймають 
підлітків на роботу, не створюють їм 
потрібних виробничих і побутових умов. 
Комсомольці Ленінграда, ка/же промо
вець, з свого боку, посилюють виховну 
роботу з підлітками, допомагаючи їм 
правильно відповісти на запитання: 
«Ким бути?», обрати своє місце в житті.

Наприкінці тов. Іванов говорить, що 
молоді ленінградці виправдають до
вір’я партії і, штурмуючи висоти кому
нізму, не осоромлять честі славного міс
та Леніна — колиски Великого Жовтня.

ціальної нерівності, від усіх форм гноб. 
лення і експлуатації, від страхіть війни 
і утверджує на землі Мир, Працю, Сво
боду, Рівність, Братерство і Щастя 
всіх народів». Це найпрекрасніша і най- 
благородніша ідея, вигукує промовець.

Далі він говорить, що ВФДМ, яка 
об’єднує 100 мільйонів чоловік, беззасте
режно підтримує проведення в Москві 
Всесвітнього конгресу за загальне роз
зброєння і мир. Для молоді всього світу 
велике значення має той факт, що цей 
конгрес відбудеться в столиці країни, 
яка своєю кров’ю, героїзмом і жертва
ми внесла найбільший вклад у розгром 
німецького фашизму і мілітаризму в 
другій світовій війні, в столиці країни, 
яка дає гарантії того, що науковий і 
технічний прогрес буде поставлений на 
службу миру.

Сердечні поздоровлення делегатам 
з’їзду і в їх особі всій радянській мо
лоді передає в своєму виступі секретар 
ЦК Комуністичної спілки молоді Китаю 
Ян Хай-бо.

— Ленінський комсомол і радянська 
молодь почали нові бої за виконання 
грандіозного плану комуністичного бу
дівництва, — каже він. — Китайську 
молодь захоплює і запалює кожний ус
піх радянської молоді — нашого най
ближчого брата. Наші юнаки і дівчата 
твердо пам’ятають вказівки Комуніс
тичної партії Китаю: треба завжди вчи
тися передового досвіду у Радянського 
Союзу. Мн завжди вчимось на вашому 
досвіді і черпаємо з нього запалюючу 
силу.

Китайський народ, продовжує промо
вець, як і радянський . народ і народи 
всіх соціалістичних країн, палко любить 
мир. Нам треба добитися мирної між
народної обстановки в інтересах успіш
ного соціалістичного будівництва.

Закінчуючи свій виступ, Ян Хай-бо 
каже:

— Китайська молодь і далі доклада
тиме всіх сил для збереження і зміцнен
ня згуртованості народів Китаю і Ра
дянського Союзу, для збереження і 
зміцнення згуртованості всього соціаліс

■е

Єдність — прапор молоді
Комсомолія, юність нашої країни, яка 

піднімає цілину, приборкує енергію си
бірських рік, послала в космос перших 
розвідувачів, — це молодий загін бу
дівників комунізму. На неї дивиться 
сьогодні весь світ, на неї рівняється вся 
прогресивна молодь світу. Ось чому та
кі схвильовані, такі проникливі слова 
представників зарубіжних делегацій, 
звернуті з трибуни XIV з’їзду ВЛКСМ 
до радянської молоді.

Один за одним під бурхливі оплески 
піднімаються вони на трибуну з’їзду, пе
редають палкий привіт делегатам з різ

них кутків землі, і за кожнимч з_ них 
стоять мільйони друзів радянської мо
лоді, які щиро радіють з наших успіхів, 
беруть у боротьбі за нове життя на 
озброєння досвід радянської комсомо
ли.

— Ми надаємо особливого значення 
вашому з’їздові, — каже президент Все
світньої федерації демократичної мо
лоді Перо П’єраллі. — Комсомольці бе
руть участь у побудові комунізму, що, 
як говориться в Програмі, прийнятій 
на XXII з’їзді КПРС, «виконує історич
ну місію визволення всіх людей від со-

тичного табору. Хай комсомольці і мо
лодь наших двох країн завжди подава
тимуть одні одним підтримку і йтимуть 
вперед у справі будівництві соціалізму 
і комунізму, в боротьбі проти агресії 
імперіалізму, за збереження миру в 
усьому світі.

Вітаючи учасників з’їзду, весь ком
сомол від імені польського молодіжного 
руху, всієї польської молоді, перший 
секретар ЦК спілки соціалістичної мо
лоді Польщі Маріан Ренке відзначає» 
що радянська молодь, Ленінський ком
сомол є для польської молоді прикла
дом самовідданості і вірності справі ко
муністичного будівництва, патріотизму 
та інтернаціоналізму, вірного служіння 
своїй Батьківщині і партії.

Делегат братньої польської молоді, 
розповівши учасникам з’їзду про ге, як 
юнаки і дівчата Польщі беруть участь у 
соціалістичному перетворенні країни, за
певняє радянських юнаків і дівчат, що 
молодь Польщі не шкодуватиме сил для 
того, щоб всебічно розвивати, поглиб
лювати і зміцнювати дружбу та єдність 
польської і радянської молоді. Юнаки й 
дівчата Польщі послідовно разом з мо
лоддю всього соціалістичного табору 
боротимуться проти колоніалізму та 
імперіалізму, проти західнонімецького 
мілітаризму, за мир і мирне співісну
вання, за загальне й повне роззброєння, 
за свободу всіх народів, за щасливе 
майбутнє народів Польщі і СРСР, усьо
го людства.

Велика важлива розмова почалася 
сьогодні в Кремлівському Палаці з’їз
дів. її ведуть молоді герої вашого часу, 
представники покоління, яке житиме і 
працюватиме при комунізмі. Надійний 
компас в руках молоді — рішення XXII 
з’їзду КПРС. Програма партії, напут
нє слово ЦК КПРС, що пролунало з 
трибуни комсомольського з’їзду, — ось 
орієнтири, за якими і звірятиме молодь 
свої діла, помисли, мрії, створюючи світ
лу будову комунізму.

Кор. ТАРС: Л. БЕРН СКОНІ, 
Н. ЖЕЛЄЗНОВ, В. ЛАТОВ, 
Б. ЛУК’ЯИОВ.

ПАМ'ЯТНІ ЗНАЧКИ НА ЧЕСТЬ
XIV З'ЇЗДУ ВЛКСМ

Прямокутної форми значок. На червоно-білому 
фоні полум’яніє напис: аХІУ з’їзд ВЛКСМ». Його 
можна буде побачити у делегатів і гостей всесоюз
ного комсомольського форуму.

А ось інший значок. На синьому фоні зображено 
Кремлівський Палац з’їздів, а трохи нижче — на
пис: «XIV з’їзд ВЛКСМ».

Ці значки до знаменної в житті радянської моло
ді дати випустив колектив Московського заводу ху
дожньої гравюри.

----------------------------- НІН---------------------------

В ПЕРШИЙ ДЕНЬ —ПОЛОВИНУ 
ЗАВДАННЯ МІСЯЧНИКА

Ударно розпочали рес
публіканський місячник по 
збиранню металолому ком
сомольці Новоархангель- 
ського району. 15 квітня 
був проведений недільник. 
В цей день лише комсомоль
ці Новоархангельської РТС 
здали 10 тонн металобрух
ту. 4 тонни зібрали школярі 
Підвисоцької сер ед ньої 
школи. Всього по району 
комсомольці й молодь зі
брали ЗО тонн металевого

лому, що становить полови
ну місячного завдання.

На честь XIV з'їзду 
ВЛКСМ проведено також 
три недільники по озеленен
ню міста й доріг. Напере
додні відкриття з’їзду но- 
воархангельські комсомоль
ці висадили вздовж рес
публіканського шляху фрук
тові дерева на протязі шес
ти кілометрів.

О. СОРОКОВИЙ,
4---------------------------

У ДРУГОМУ ЕШЕЛОНІ
14 115 квітня, як відомо, роз

почався чемпіонат України з 
футбола серед команд класу 
<Б>. Кіровоградські дннамівці 
порадували болільників пере
могою над північнодонецьким 
«Хіміком» з рахунком 2:0. Гір
шим був дебют олександрій
ського «Шахтаря», який впер
ше виступає в групі майстрів 
другого ешелону радянського 
футбола. Граючи в Жданов! 
проти команди заводу «Азов- 
сталь», олександрійці зазнали 
поразки з рахунком 0:1.

Інші ігри у другій українській 
зоні, де виступають кіровоград
ські дннамівці, пройшли так: 
СКА (Одеса) — «Гірник» (Кри
вий Ріг) — 4:0, «Колгоспник» 
(Черкаси) — «Шахтар» (Гор- 
лівка) — 1:0, «Колгоспник»
(Ровно) — СКА (Київ) — 2:1, 
«Металург» (Запоріжжя) —

ФУТБОЛ

«Машинобудівник» (Луцьк) •— 
2:0, «Авангард» (Чернівці) — 
«Маяк» (Херсон) — 2:2.

У черговій зустрічі 18 квітня 
кіровоградські дннамівці прий
матимуть на своєму полі гор- 
лівськнй «Шахтар». Це — до
свідчений колектив, який чет
вертий рік виступає в класі 
«Б». В 1950 році він поділив 
11—12 місця в третій зоні Сою
зу, через рік — вийшов на де
сяте місце, а торік в другій 
українській зоні поділив 6—7 
місця з північнодонецьким «Хі
міком».

«Шахтар» має певний дослід 
міжнародних зустрічей. Гірни
ки зустрічалися з клуБїіими 
командами Болгарії, Китай
ської Народної Республіки, 
Швеції. В двох матчах вугіль
ники перемогли, один звели 
внічию.

ї_7 А ферму колгоспу 
** «Росія» Ульяновсь- 
кого району Ліда Сопіль- 
няк прийшла недавно.. 
Вирішила дівчина стати 
дояркою. Взялася догля
дати групу нетелів, щоб 
виростити хороших ко
рів.

Зараз її група найкра
ща на фермі. Від кожної 
корови Ліда надоює по 
10—11 кілограмів моло
ка. За сто днів нового 
року на рахунку доярки 
1200 кілограмів молока.
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