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XIV з'їзд Всесоюзної Ленінської
Комуністичної Спілки Молоді Делегати XIV з'їзду ВЛКСМ в перерві між засіданнями. В центрі — 

секретар Кіровоградського міськкому комсомолу Всеволод Сокуренко.
Фото В. Володимирова.

ПРОМОВА СЕКРЕТАРЯ ЦК ЯКОМ УКРАЇНИ тов. Ю. ЄЛЬЧЕНКА
ГІЛ ОВАРИШІ, з’їзди Ленінського комсомолу, бойового 

помічника і резерву Комуністичної партії, завжди 
були для молоді нашої країни подіями великої полі
тичної ваги. «

Справді чудово, що наш XIV з’їзд відбувається в 
дні, коли радянський народ, окрилений рішеннями 
XXII з’їзду КПРС і новою Програмою партії, успішно 
працює над перетворенням в життя грандіозних пла
нів побудови комунізму.

Висока оцінка діяльності Ленінського комсомолу, 
дана в привітанні ЦК КПРС XIV з’їздові ВЛКСМ, запа
лює всіх нас на самовіддану працю, на нові героїчні 
звершення. Партія вірить комсомолові, радянській мо
лоді, відводить їй видне місце в житті країни, кличе 
наше молоде покоління вперед, на штурм нових ви
сот комунізму.

Дозвольте мені від імені комсомольців і молоді 
у Радянської України від щирого серця сказати велике 

~ спасибі нашій великій партії, її ленінському Централь
ному Комітетові на чолі з Микитою Сергійовичем 
Хрущовим за це довір’я, за величезне піклування. 
(Оплески).

Чотири роки, що минули з часу XIII з’їзду ВЛКСМ, 
увійшли яскравими сторінками в літопис Ленінського 
комсомолу. За ці роки комсомол виріс і зміцнів, ще 
тісніше згуртувався навколо партії комуністів, скон
центрував свої зусилля на ще ширше залучення мо
лоді до активної участі в усіх сферах комуністичної 
творчої діяльності.

Українська делегація від імені більш як тримільйон
ної армії комсомольців республіки схвалює політичну 
лінію і практичну діяльність бойового штабу радян
ської молоді — Центрального Комітету ВЛКСМ. (Оп
лески).

Як переконані, свідомі бійці, юнаки і дівчата беруть 
участь в будівництві нового життя. На площадках 
ударних комсомольських будов, на неосяжних просто
рах цілини, в бригадах комуністичної праці росте но
ва людина. Яка вона, ця нова людина, наш молодий 
сучасник?

На XIX з’їзді комсомолу України молодий поет 
Дмитро Павличко розповідав про свої зустрічі з мо
лоддю за рубежем.

Якось, — казав він, — я спитав одну молоду лю
дину:

— Про що найбільше думаєш?
— Про власне авто і жінок.
— А до чого найбільше прагнеш?
— До грошей.
А вчора, — продовжував Дмитро, — я поставив 

ці ж запитання нашому товаришеві:
— Про що найбільше думаєш?
— Про людей і космос.
— До чого прагнеш?
— Я хочу робити щось добре і велике, щоб коли- 

небудь люди сказали про мене: «Ось це була люди
на! (Оплески).

Дві розмови, два світи.
Наш сучасник — це людина з міцними руками ро

бітника, світлим розумом вченого і палким неспокій
ним серцем, для якої героїзм є звичайною спрагою, 
нормою поведінки.

. У мартенівському цеху металургійного заводу іме-
< ні Петровського в місті Дніпропетровську одного ра

зу сталася аварія. Треба було від состава, що зійшов 
з рейок, відчепити вагонетку з розплавленим вогне
дишним металом. Женя Киралаха, член комсомоль
ського бюро цеху, облившись водою, кинувся з різа- 
ном до розжареного состава. Полум’ям спалахнув 
одяг, але рука Жені твердо тримала різак. Аварію 
було ліквідовано. А коли хлопцеві сказали, що це по
двиг, він здивувався: «А як же інакше? Не я, так ін
ший це б зробив».

А хіба не чудовою характеристикою нашого молодо
го покоління є життя і праця дівчат з ланки Люби 
Молдован з Буковини? Вже в минулому році вони ви
ростили високий врожай кукурудзи, а тепер дали обі
цянку зібрати на кожному з 50 гектарів по 100 цент
нерів кукурудзяного зерна. Семеро дівчат з цієї лан
ки вчаться заочно в інститутах і технікумах. Це ціка
ва прикмета часу. Вчаться дівчата в різних учбових 
закладах, будуть і агрономами, і вчителями, і ліка
рями. А сьогодні вони на передній лінії вогню, на 
головній ділянці, куди покликала їх партія. І голов
не — у них є велике прагнення прожити життя так, 
щоб, як добре сказала про це сама Люба Молдован, 
залишити слід, щоб ті, хто прийде в майбутньому під 
прапори ніколи не старіючого комсомольського пле
мені, могли згадати їх добрим словом, як ми згадує- 
мо ровесників Павки Корчагіна, будівників Комсо- 
мольська-на-Амурі, бойових соратників Олега Кошо
вого і Зої Космодем’янської. Жалюгідними і смішни
ми виглядають силкування деяких зарубіжних писак, 
а іноді здавалося б і відповідальних державних дія
чів, кинути, як кажуть, тінь на тин і очорнити радян
ську молодь.

Щодо української молоді, то з приводу її долі лю
бить іноді пролити крокодилові сльози канадський 

прем’єр-міністр пан Діфенбейкер. Ось, мовляв, укра
їнський народ і молодь живуть у колоніальному раб
стві. На всю цю брудну стряпню, народжену в кан
целяріях американського держдепартаменту, можна 
відповісти українським прислів’ям: «Не мели, Грицю, 
дурницю». (Оплески).

Панові Діфенбейкеру варто було б краще подума
ти про долю молоді у власній країні.

Жила до війни на Київщині дівчина Поліна Карпен- 
ко. Під час окупації фашисти вивезли її в рабство. 
Після війни доля закинула її в Канаду. Ось що вона 
писала звідти матері:

«Невже настане той день, коли я зможу ступити 
на рідну землю, впасти на коліна, притиснутись і ці
лувати її?! Тут думкам . немає волі. Тут навіть плакати 
не можна. Щастя можна знайти тільки на своїй рід
ній землі. Бережіть щастя!».

Ми, радянські комсомольці, можемо сказати на
шим ровесникам в усіх кутках земної кулі: «Під пра
пором і керівництвом партії комуністів ми зробимо 
все, щоб зміцнити і зберегти наше щастя, щоб люди 
на планеті Земля були щасливі!» (Оплески].

Кожне нове покоління нашої країни входило в жит
тя з незмінним почуттям — чи не запізнилось воно 
для великих звершень? Юнаки і дівчата нашого сьо
годні ясно бачать щастя і мету свого життя в боротьбі 
за перемогу комунізму і прагнуть внести свій осо
бистий максимальний вклад в будівництво нового 
суспільства.

Однією з характерних особливостей діяльності ком
сомолу України за звітний період було прагнення за
лучити до роботи на благо комунізму кожну молоду 
людину. Практично це виявилося в рішучому розши
ренні сфери, виробничої діяльності комсомолу рес
публіки.

Якщо в 1958 році в промисловості і сільському гос
подарстві України працювало близько півтора мільйо
на комсомольців, то тепер — понад два мільйони. 
Використовуючи досвід ударного будівництва вугіль
них шахт у Донбасі, комсомол України взявся за роз
в’язання складніших завдань і перейшов від шефства 
над окремими об’єктами до шефства над цілими 
галузями промисловості. Вісім мільйонів тонн чавуну, 
один мільйон тонн сталі дають сьогодні 11 доменних 
і мартенівських комсомольських печей.

Якщо за три роки семирічки приріст потужностей 
в республіці по видобутку залізної руди становить 
33 мільйони тонн, то 25 з них дають підприємства, 
над будівництвом яких шефствував комсомол. Всього 
за чотири роки споруджено 56 ударних комуністичних 
об’єктів, причому більшість з них достроково. (Оплес
ки). Ударне комуністичне будівництво і далі буде од
ним з головних напрямів у роботі комсомолу Украї
ни. Мине небагато часу і ще 44 комсомольських об’єк
ти стануть до ладу.

Я - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ -

МОСКВА. XIV з'їзд ВЛКСМ.
II а з ні мк у: в залі Кремлівського Палацу з'їздів.

Фото В. СОБОЛЕВА. Фотохроніка ТАРС.

Ми раді доповісти з’їздові, що одну з наших до
менних печей, споруджувану на заводі імені Ілліча в 
місті Жданові, названо ім’ям XIV з’їзду -ВЛКСМ. (Бурх
ливі оплески).

Ударною силою в боротьбі за розвиток всіх галу
зей сільського господарства стала наша сільська мо
лодь. Площа, на якій молоді трудівники вирощують 
кукурудзу, за останні роки збільшилась у вісім раз і 
тепер становить три мільйони гектарів. У минулому 
році молоді українські кукурудзоводи зібрали 300 
мільйонів пудів добірного зерна, тобто по 35,2 цент
нера з кожного гектара. Включившись у масовий рух 
«Станемо врівень з героями», близько 4 тисяч комсо
мольсько-молодіжних ланок і агрегатів зібрали по 50 
і більше центнерів зерна кукурудзи з гектара.

У цьому році ми боремося за те, щоб на кожному 
з півтора мільйонів гектарів виростити не менш як по 
50 центнерів зерна кукурудзи. Бойове завдання ком
сомолу України — одержання високих урожаїв куку
рудзи на великих площах без застосування ручної 
праці.
. Слід підкреслити, що діяльність комсомолу респуб
ліки за минулі роки характеризується не просто зро
станням комсомольських гектарів, кількістю нових 
ударних об’єктів, але й тим, що в спільній праці ра
зом з робітниками й селянами у молодої людини 
формується творче, справді комуністичне ставлення 
до праці, почуття господаря, високе почуття особистої 
відповідальності за комунізм.

Разом з тим ми ясно бачимо хиби в діяльності рес
публіканської комсомольської організації. В минулому 
році несвоєчасно було введено в дію ряд ударних 
комсомольських об’єктів, не всі молодіжні колективи 
виконали зобов’язання по підвищенню врожайності 
кукурудзи. Основною причиною цих хиб є слаба ор
ганізаторська діяльність ряду комітетів комсомолу.

На наш погляд тепер, коли ми повинні дійти до 
кожної молодої людини, питання ефективності органі
заторської роботи комсомолу, я б сказав дієвості 
впливу комсомолу на молодь, набирає особливо важ
ливого значення. Сьогодні слід прямо сказати, що по
ки що певна частина комсомольців залишається па
сивною.

Говорячи про підвищення рівня організаторської ро
боти, спрямованої на залучення кожної молодої лю
дини і кожної комсомольської організації до макси
мально активної участі в комуністичному будівництві, 
я хочу підкреслити все значення, якого ми надаємо 
широко розгорнутому рухові «за особистий вклад у 
будівництво комунізму».

XIX з’їзд комсомолу України закликав молодь рес
публіки перетворити кожний рік комуністичного двад
цятиріччя в роки бойових ударних справ комсомолу.

(Закінчення на 2-й стор.).



І

ПРОМОВА СЕКРЕТАРЯ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ тов. Ю. ЄЛЬЧЕНКА
Микита Сергійович Хрущов підкреслює, що нам по
трібні не просто знання самі собою, а такі знання, 
які перетворюються в глибокі ідейні переконання.

Тепер комсомольські організації всіх республік, в 
тому числі України, нагромадили великий досвід про- 
пагандистської діяльності. Думаємо, що ЦК ВЛКСМ 
час зібрати ці крупиці нового в пропаганді, якнай
більше поширити їх і добитися, щоб вони стали, нор
мою виховної роботи в кожній комсомольській ор
ганізації.

Комсомольський працівник і активіст, задумуючись 
над тим як поліпшити виховну роботу в своїй органі
зації, насамперед ставить питання — як дійти до кож
ної молодої людини, як охопити комсомольським впли
вом буквально всіх юнаків і дівчат? На наш погляд, 
в розв'язанні цього питання важко переоцінити вели
чезне значення руху за комуністичну працю. Я маю 
на увазі, насамперед, підвищення ролі виробничоїі 
бригади як колективного вихователя кожної молодої 
людини.

Справді, адже бригада — це не просто механічне 
з’єднання людей однакових або споріднених профе
сій. Це первинний виробничий осередок великої армії 
трудівників країни, своєрідна сполучна ланка між по
няттями «я» і «суспільство». Це та чудова співдруж
ність людей, для яких характерні спільність цілей, ду
ховне споріднення, взаємна виручка і взаємна допо
мога. Саме тут починається трудова біографія бага
тьох сотень, тисяч юнаків і дівчат, гартується їх харак
тер. І дуже характерною ознакою часу, народженою 
рухом за комуністичну працю, є те, що тепер бригада 
все більше і більше стає також і первинним виховним 
осередком.

Молоді виробничники Артемівська, наприклад, прий-

мають у свої бригади хлопців, які оступилися, і доби, 
ваються того, що хулігани, п’яниці, дармоїди стають 
хорошими людьми. Робітники ряду підприємств Оде
си у вільний час подають різну допомогу пенсіоне
рам. 600 молодіжних бригад Донбасу стали колек- 7 
тивними піонервожатими, допомагають школі правиль
но виховувати підростаючу зміну.

І все ж це не скрізь так. Ми думаємо, що тепер 
треба підвищити роль бригад, як колективного вихо
вателя, досвід кращих зробити надбанням кожної 
бригади.

І ще одне питання. Ми вважаємо, що сьогодні най
важливішим завданням комітетів комсомолу є актив
не впровадження в життя кожного, саме кожного мо
лодіжного колективу комуністичних начал, комуніс
тичного укладу. э /

Усі ми повинні постійно пам ятати прекрасні слова 
великого Ілліча:

«Зразкове виробництво, зразкові комуністичні су- 
ботники, зразкова дбайливість і сумлінність при до
буванні та розподілі кожного пуда хліба, зразкові 
їдальні, зразкова чистота такого-то робітничого будин
ку, такого-то кварталу — усе це повинно стати вдеся
теро більше... предметом уваги й піклування... кожної 
робітничої і селянської організації. Усе це — парост
ки комунізму, і догляд за цими паростками наш спіль
ний і найперший обов'язок».

Вчитись у Ілліча, думати по Іллічу, робити життя 
по Іллічу — ось наша мета, ось сама суть усієї нашої 
роботи, усього нашого життя.

І ми, українські комсомольці, клянемось Комуніс
тичній партії в тому, що пїд прапором рідної партії, 
з образом великого Леніна в серці будемо гідними 
бійцями за повну перемогу комунізму. [Оплески).

[Закінчення).
Щороку кожна комсомольська організація віддавати
ме урочистий рапорт партії і народові про свій вклад 
в будівництво комунізму, про виконання взятих зобо
в’язань.

Ми глибоко переконані, що організаторська робота 
повинна бути пройнята боротьбою за впровадження 
передового досвіду в усіх сферах діяльності молоді. 
Саме вивчення досвіду «маяків», знатних кукурудзово- 
ДІв республіки товаришів Гіталова, Долинюк, Ладані, 
Пітри, Блажевського, рух модолі «Станемо врівні з 
„героями» допомогло багатьом молодіжним ланкам у 
минулому році одержати високий урожай кукурудзи.

Ми також вважаємо, що для дальшого підвищення 
ролі комсомолу у виробничій діяльності і залучення 
До участі в управлінні виробництвом нових тисяч юна
ків і дівчат треба значно розширити нашу комсо
мольську систему громадського контролю над вироб
ництвом, по-справжньому використовувати досвід удар
ного комсомольського будівництва. Так само, як і на 
кращих ударних будовах, комсомольська організація 
кожного підприємства або колгоспу повинна почувати 
себе відповідальною за хід усієї роботи, а не тільки 
за діла в молодіжних бригадах або на молодіжних 
дільницях.

На багатьох підприємствах України останнім часом 
створено таку систему громадського контролю — ком
сомольські штаби семирічки з розгалуженою сіткою 
різних комісій і постів. їх діяльність спрямована на 
боротьбу за впровадження всього нового, прогре
сивного і проти всього, що гальмує виробництво.

Уже в перші місяці роботи комсомольські штаби се
мирічки зуміли завоювати авторитет і серед молоді, 
і серед господарників. Не випадково у нас на бага
тьох заводах їх називають комсомольськими дирек- 
тооами.

Проте треба прямо сказати, що відділи комсомоль
ських органів і робітничої молоді ЦК ВЛКСМ виявля
ють нейтральне, споглядальне ставлення до питань 
розширення громадсько-виробничої діяльності комсо
молу, повільно вивчають і поширюють те якісно нозе, 
що з’явилось у роботі багатьох комсомольських ор
ганізацій.

Товариші! В нинішній період робота по комуністич
ному вихованню молодої людини набирає особливого 
значення. Тому постійне збагачення всього -арсеналу 
виховних засобів і методів удосконалення пропаган
дистської діяльності повинно стати нашою повсякден
ною турботою.

Тепер, коли партія провела велику роботу по роз- 
чистці ідеологічного поля від шкідливих наслідків 
культу особи, перед комсомолом відкрились найшир- 
ші можливості для шукань нових, найефективніших 
форм пропаганди, для викорінення формалізму та 
казенщини в цій великій справі. Це вимагає, щоб ми 
відмовились від дидактичних абстракцій, повчань мо
лоді. Нам здається, що велике місце в пропаганді, — 
і правильно про це казав тов. Пастухов, — повинні 
зайняти ті форми, які умовно можна було б назвати 
активними. Я маю на увазі творчі дискусії, теоретичні 
конференції, співбесіди, диспути, беручи участь в яких 
юнаки і дівчата не просто вислухують повчання, а об
говорюють актуальні питання, -звіряють свої міркуван- 
ня з міркуваннями інших, попразляють товаришів, вча
ться аргументовано відстоювати свою думку.

1

іаша мета
Світле завтра в наших руках, друзі!

звучать промо-Трибуна з’їзду. З неї
Ви російською та іноземними мовами — 
французькою і чеською, румунською і 
італійською та іншими. Це виступають 
гості.

Привітання керівників зарубіжних де
легацій кожного разу перетворюються в 
Яскраву маніфестацію співробітництва 
молодого покоління Радянського Союзу 
з усією прогресивною молоддю в бороть
бі за мир. національну незалежність на
родів. проти колоніалізму і фашизму, 
ва демократію і соціалізм. Палкими оп
лесками. вітальними вигуками делегати 
вустрічають кожним виступ гостей:

— Присутність нашої делегації на 
цьому з’їзді, — сказав президент Між
народної спілки студентів Іржі Пелі
кан,.— є виявом глибокої і щирої друж
би між МСС і радянською молоддю, 
дружбою, закладеною більш як 15 ро
ків тому, коли було засновано МСС.

1. Пелікан ^розповідає про діяльність 
- МСС. Він повідомляє, що з часу XIII 

з’їзду ВЛКСМ у ряди міжнародної ор
ганізації студентів вступили національні 
студентські спілки 25 країн. Значно зрос
ли авторитет і вплив МСС серед тих 
організацій, які досі перебувають поза 
рядами спілки. Розширилась діяльність 
МСС на всіх континентах.

— Ми з радістю розповідаємо вам про 
ці успіхи, — заявляє промовець, — бо 
вони були б немислимі без видатного 
вкладу радянської молоді і студентів. 
Іржі Пелікан вручає подарунки з’їздо
ві — прапор МСС і кришталеву вазу.

Радянську молодь вітає від імені ру
ху комуністичної молоді Франції гене
ральний секретар цієї організації Кріс- 
тіан Ешар. Для нас величезною радістю, 
каже він. є те, що через кілька місяців 
після XXII з’їзду КПРС, який прийняв 
комуністичний маніфест епохи, ми мо-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
20 квітня 1962 р., 2 стор.

нові:
ПОПОВНЕННЯ
V ПЕРШИЙ день ро- 

боти всесоюзного 
комсомольського фору
му бюро Олександрій
ського 
ЛКСМУ прийняло 
лав Ленінського комсо
молу 130 чоловік робіт
ничої молоді та учнів 
шкіл міста.

Серед комсомольсько
го поповнення — інстру
ментальник електоомеха- 
нічного заводу Володи-, 
мир Самотуга. слюсар 
механічного заводу Ми
кола Пархоменко, слю
сар авторемонтного за
воду Віктор 
інші.

секретар 
рійського 
комсомолу.

жемо зустрітися і поговорити 
ською молоддю, яка першою 
комуністичному суспільстві.

з радяп- 
жйтиме в 
Ваш XIV 

з’їзд наповнює нас ентузіазмом, вірою в 
майбутнє.

На трибуні голова ЦК Чехословацької 
спілки молоді Владимир Ведра. Приклад 
героїчної праці радянського народу і 
радянської молоді, Ленінського комсо
молу, сказав він, є для нас невичерпним 
джерелом досвіду, надійним оплотом у 
будівництві нового життя. Наш народ 
зберігає в своєму серці лозунг, який ви
ражає нашу непохитну єдність і палке 
почуття дружби до народів вашої краї
ни: «З радянським народом — на вічні 
часи!» Владимир Ведра розповідає про 
те, як молодь Чехословаччинн, натхнена 
прикладом трудового героїзму радян
ської молоді, бере активну участь у со
ціалістичному будівництві.

— Ленінський комсомол був і зали
шиться для нашої Спілки вільної ні
мецької молоді прикладом вірності спра
ві миру, боротьби за щасливе майбутнє 
молодого покоління, — сказав перший 
секретар ЦК Спілки Хорст, Шуман. — 
Успіхи вашої організації і вашої моло
ді є для наших юнаків і дівчат стиму
лом в їх боротьбі за дальше зміцнення 
першої соціалістичної держави на ні
мецькій землі — Німецької Демократии, 
ної Республіки. Міцна дружба, яка 
зв'язує наші організації, молодь наших 
країн, — продовжує промовець. — роз
вивається після XXII з'їзду КПРС на 
новому, вищому ступені.

— Ми з радістю дізналися про високу 
оцінку діяльності комсомолу, яку було 
дано на історичному XXII з’їзді 
КГІРС, — каже перший секретар ЦК 
Спілки трудящої молоді Румунії Трофін 
Вірджіл. Комсомол є прикладом для на
шої організації, для всієї молоді Руму
нії.

Трофін Вірджіл спиняється на успі
хах румунської молоді, яка бере актив
ну участь у справі соціалістичного бу-

І. ОРЕЛ, 
Олексаид- 
міськкому

міськкому
до

Сердюк та

на г... »- гЛлДТї ІМ випала велика честь представляти комсомол Кіровоградщини XIV з їзді ВЛКСМ. г-
її а ~ знімку (зліва направо): працівник Маловисківського колгоспно-радгоспно- 

?-аС"М ГНМОВИИ. мастильний вагонів станцй Знам’миіа 
^моравського військового гарнізону Микола ДІ ДЕННО, 

ооярка колгоспу «Україна» Гаиворонського району Катерина ЗАХАРЕНКО 
___________________ __________________________ Фото В. Володимнрова.

шлях—натхненна праця
дівництва Вірна своєму інтернаціональ- підкреслив важливе значення цієї пін
ному обов язкові, наша молодь, заявляє „„пЬл____ Л знач.ення шєі принкому обов’язкові, наша молодь, заявляє 
промовець, і далі зміцнюватиме братер
ські зв’язки з славною радянською мо
лоддю, з молоддю інших соціалістич
них країн.

Виступає національний секретар феде
рації. комуністичної' молоді Італії Ріно 
Серрі. Промовець розповідає про те, як 
в його країні палко обговорювались 
проблеми, що стояли в центрі уваги 
XXII з’їзду КПРС. Результати дискусій 
були позитивними, бо ми, заявляє Ріно 
Серрі, зміцнили пролетарський інтерна
ціоналізм, почуття дружби італійської 
молоді до радянських юнаків і дівчат. 
Звідси випливає щирий інтерес нашої 
молоді до вашого з’їзду.

Представник італійської комуністич
ної молоді дякує комсомолові Радян
ського Союзу, всій радянській молоді за 
солідарність і підтримку. Від імені фе
дерації Ріно Серрі вручає президії кар
тину італійського художника Ренато 
Гуттузо який брав участь у боротьбі 
ПЛППГТЛГ ІТОПН гтпл-г.. ____народу Італії проти фашизму.

640 тисяч юнаків і дівчат 
нує Угорська комуністична 
МОЛОДІ. ІХ- думки, почуття
вив перший секретар ІД.К 

рпад Пуллаї. Він передав
ку молодих комуністів,

Об’*:д- 
спілка 
висло- 
Спілки 

ку молодих комуністів, всієї угорської 
МОЛОД! радянським комуністам на чолі 
?мііив7Т СеРг,И0Вичем Хрущовим за 
сміливу непохитну ідейну борот-Иу ПО Ліквідацц культу особи. Арпад'пуллаї 

іципіальної боротьби не тільки для МОЛО
ДІ соціалістичних країн, але й молодого 
покоління країн капіталізму. Промовець 
заявив, що молодь Угорщини віддає усі 
сили будівництву соціалізму.

Цей з ізд — справжня стартова пло
щадка, на якій натхненно готується новий 
політ могутньої комсомольської ракети 
до вершин комунізму, сказав перший 
секретар ЦК Димитровської комуністич
ної спілки молоді Болгарії Іван Абад- 
жієв. Болгарська молодь радіє з ваших 
досягнень, пишається ними. Ми щасли- 
’„ЩО Є 0лі,зьк1,ми друзями,-братами 

р< Дянських юнаків і дівчат. Ми вивчає- 
і застосовуватимемо досвід Ленін

ського комсомолу в будівництві нового 
■/п,льства. У вихованні сміливих бор

та за соціалізм і комунізм.
В успіхах радянського народу чимало 

лискучих трудових заслуг і радянської 
молоді. Ленінського комсомолу — ГІДНО
ГО резерву і помічника КПРС,' відзначив 
заступник голови ЦК Спілки демокра
тичної молоді Кореї Ко Сан Сун. Дого- 
вір про дружбу, співробітництво та 
взаємну допомогу між КНДР і СРСР •-< 
ще міцніше згуртував народи наших 
країн, став великим вкладом у збере
ження і зміцнення миру в Азії.

Перший секретар ЦК Спілки трудя
щої молоді В’єтнаму Ву Куанг заявив, 
що в єтнамськнй народ, його молодь

(Продовження на 3-й стор.).
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Наша мета
(Продовження).

впевнені: під керівництвом Комуністич
ної партії Радянського Союзу на чолі з 

% товаришем Хрущовим радянський народ 
виконає найбільше історичне завдання 
нашого часу — побудує в Радянському 
Союзі комуністичне суспільство.

З глибоким задоволенням прослухали 
мп звітну доповідь і виступи делегатів. 
Вони ще раз свідчать про те, що бага
томільйонний Ленінський комсомол, вся 
радянська молодь безмежно віддані 
справі комунізму, сповнені рішимості з 
честю виправдати високе довір’я пар
тії і народу. Так про це говорив пер
ший секретар ЦК Монгольської револю-

За чотири роки—10 мільйонів 
нових членів ВЛКСМ

Голова Мандатної комісії Г. Дубрава 
повідомив делегатів, що звітно-виборні 
збори в первинних організаціях, район
ні, міські, обласні і крайові конференції, 
а також з’їзди ЛКСМ союзних респуб
лік, які відбулися перед XIV з’їздом, 
пройшли в обстановці величезного тру
дового і політичного піднесення. Деле
гати конференцій і з’їздів, виражаючи 
думи, сподівання всієї радянської моло
ді, одностайно схвалили рішення XXII 
з’їзду партії, Програму КПРС, проде
монстрували монолітну згуртованість 
навколо рідної Комуністичної партії, її 
ленінського Центрального Комітету на 
чолі з М. С. Хрущовим. Звітний період 
характеризується дальшим організацій
но-політичним зміцненням комсомоль
ських організацій, поліпшенням кіль
кісного і якісного складу ВЛКСМ. По
стійний приплив у комсомольські- ряди 
кращих представників робітничої і сіль-' 

* ської молоді, учнів, студентів і молодої 
інтелігенції говорить про нерозривний 
зв’язок Ленінського комсомолу з широ
кими верствами радянської молоді. Між 
XIII і XIV з’їздами в комсомол прий
нято близько 10 мільйонів юнаків і дів
чат.

Майже 12-мільйонна армія комсомоль
ців, каже Г. Дубрава, бере безпосеред
ню участь у створенні матеріально-тех
нічної бази комунізму, в достроковому 
виконанні завдань семирічки.

Відновлення і дальший розвиток ле
нінських норм партійного та державно
го життя, сказав доповідач, заходи, яких 
вжив Ц1< КПРС для подолання шкід
ливих наслідків культу особи, зробили 
величезний вплив на всю діяльність 
ВЛКСМ. Під керівництвом партії ком
сомол провів велику роботу по розвит
ку ініціативи і самодіяльності, підвищен
ню ролі первинних комсомольських ор-

Горіти вогням комсомольської ініціативи
Той, хто добре попрацював, хто став 

заспівувачем багатьох хороших справ, 
той повинен поділитися досвідом, роз
повісти про зроблене. На рахунку у чу
дових свердловськнх умільців чимало 
отавних трудових справ. Вони виступили 
ініціаторами багатьох прекрасних почи
нань. З інтересом слухали делегати ви
ступ секретаря Свердловського обкому 
ВЛКСМ А. Куклінова. Комсомольці 
прагнуть бути в перших рядах бійців ве
ликої битви за комунізм. 300 тисяч мо
лодих свердловчаи включилися в рух за 
комуністичну працю. Імена багатьох з 
них знає вся країна. Продукція високої 
якості підприємств області йде в усі кут
ки нашої Батьківщини. Восьмитисячний 
загін комсомольців «Уралмаша» вико
нує, наприклад, завдання 26 ударних 

«комсомольських об’єктів.
Комуністичні начала в нашому житті 

знайшли втілення і в ділах свердлов- 
СІ.КИХ юнаків і дівчат. Тут народилися 
перші громадські конструкторські бюро 
і громадські бюро економічного аналізу. 
Тепер їх уже тисячі.

Для наших комсомольців характерне 
новаторське ставлення до праці, про
довжує делегат. Вони завжди в перших 
рядах борців за технічний прогрес і під
вищення продуктивності праці. Конкрет
на точка застосування сил вимагає кон
кретних справ. Молоді свердловчани 
складають особисті плани підвищення 
продуктивності праці.

Передній край сьогодні — ударні ком
сомольські об’єкти. Тут у повсякденної 
праці мужніє, гартується юність. За ос
танні чотири роки на ці будови прийшло 
20 тисяч молодих патріотів з міст і сіл 
області.

— Ми ніколи ні на хвилину не забу
ваємо, що наше завдання, наша мета, 
наш святий обов’язок, — говорить иа- 

—Укінці А. Куклінова, — вчитися пра- 
кКвати і жити по-комуністичному.

«Праця — сіль життя», — кажуть в 
Азербайджані. Цими словами почав свій 
Виступ секретар ЦК ЛКСМ Азербайд
жану М. Алі-заде. Вихована на славних 
традиціях бакинського пролетаріату, на
ша молодь, говорить він, стала заспіву
вачем багатьох прекрасних справ. Де б

• 1,
Чойжлин Пурев-

сказав член Па
молодях

цінної спілки молоді 
жав.

Кубинська молодь, 
ціонального комітету Спілки молодих 
комуністів Куби Прісно Барросо, з ра
дістю зустріла цей з’їзд, впевнена, що 
він надасть сили радянській молоді для 
побудови прекрасного майбутнього. Ку
бинська молодь і її авангард — Спілка 
молодих комуністів — беззавітно ві
рять комсомолові Радянського Союзу, 
який зібрався на свій XIV з’їзд. Вони 
вірять, що комсомол сповнений рішимос
ті і ентузіазму бути ще кориснішим своє
му народові, вести молодь на боротьбу 
за здійснення грандіозних завдань, по
ставлених XXII з’їздом КПРС.

тонізацій у господарському будівництві і 
вихованні молоді.
,Тов. Дубрава каже, що на нинішньому 

з їзді делегатів у три з лишком рази 
більше, ніж було на XIII з’їзді. Мандат
на комісія визнала повноваження всіх 
делегатів дійсними.

Делегатами на XIV з’їзд ВЛКСМ 
одностайно обрано керівників Комуніс
тичної партії і Радянського уряду на чо
лі з Микитою Сергійовичем Хрущовим. 
Ми пишаємось, продовжував Г. Дубра
ва, що керівники партії і уряду обрані 
делегатами нашого з’їзду і разом з на
ми обговорюють найважливіші пробле
ми діяльності ВЛКСМ, життя нашої мо
лоді.

Радянську молодь на з’їзді представ
ляють делегати 61 національності і на
родності. Серед них працівники промис
ловості, транспорту і будов, діячі науки 
і техніки, колгоспники, робітники рад
госпів, спеціалісти сільського господар
ства, діячі літератури і мистецтва, пре
си, спорту, вчителі, піонервожаті, сту
денти, учні середніх шкіл і шкіл про
фесійно-технічного навчання, військово
службовці, комсомольські працівники. 
Близько 500 делегатів нагороджені ор
денами і медалями Радянського Сок?зу, 
10 чоловік удостоєні звання Героя Со
ціалістичної Праці. Серед делегатів 26 
депутатів Верховної Ради СРСР і 420 
депутатів Верховних Рад союзних, авто
номних республік і місцевих Рад депута
тів трудящих. Майже 90 процентів ма
ють вищу, незакінчену вищу і середню 
освіту. ГІонад 300 делегатів нагородже
ні значком ЦК ВЛКСМ «За активну ро
боту в комсомолі», близько півтори ти
сячі чоловік — почесними грамотами ЦК 
ВЛК.СМ, ЦК комсомолу союзних рес
публік, крайкомів, обкомів комсомолу.

XIV з’їзд ВЛКСМ одноголосно за
твердив доповідь Мандатної комісії 
з’їзду.

не працював комсомол, всюди наче ожи
ває, перетворюється справа, за яку бо
реться молодь. Так, на, весь світ прогри
міли «Нафтові Камені» — родовище, 
шрфство над яким взяла молодь. Уособ
ленням комсомольської ініціативи, твор
чого вогника став Герой Соціалістичної 
Праці Акіф Джафаров. У важких умо
вах морських промислів він зумів ство
рити міцний, справді героїчний колек
тив. Сам він, маючи вищу освіту, про
довжує вчитися, недавно обраний депу
татом Верховної Ради СРСР.

Серед славних імен тих, що стали за
стрільниками нового, передового, про
мовець називає ім’я делегата з’їзду Се- 
віль Казієвої, радгоспного керівника 
бригади механізаторів. Воно, це ім’я, 
стало символом повного розкріпачення 
жінки Азербайджану. Ця ( дівчина од
нією з перших у республіці сіла за руль 
трактора, тепер вона вчиться, її знають 
як обдаровану поетесу.

Вся Латвія нині в риштованнях но
вобудов, каже перший секретар ЦК 
ЛКСМ Латвії-А. Зітманіс. У найближче 
20-річчя треба буде спорудити багато 
великих промислових підприємств. Є 
куди молоді докласти своїх роботящих 
РУк!

Латвійська молодь, зв язана міцними 
узами дружби з усією молоддю країни, 
запозичує все найбільш цінне і повчальне. 
За прикладом ленінградців включилися 
в рух «сім за п’ять», у москвичів вчи
мося боротися за честь заводської мар
ки, у бакинців — працювати за мето
дом кільцевого-контролю на транспорті.

Широкого розмаху в нашій республі
ці, повідомляє промовець, набрав рух 
молоді під девізом: «Шлях — резервам, 
заслон — втратам». Комсомольці ство
рили на підприємствах, будовах і тран
спорті сотні штабів по боротьбі з втра
тами, економічні ради, громадські кон
структорські і технологічні бюро. І Іа за
водах і фабриках діють комсомольські 
заслони браку, громадські контролери, 
ради по якості, бригади творчої спів
дружності

Тільки за минулий рік молоді ентузіа
сти зберегли 13 мільйонів кіловат-годин 
електроенергії, більш як 23 тисячі тонн

шлях—натхненна праця

Скільки хороших мрій викликає кожний виступ, промовців великого форуму Ленін
ського комсомолу! Посланці молодого племені Кіровоградщини під час прогулянок на 
території Кремля перебувають під враженням великої розмови, яка йде на з'їзді. .

На знімку (зліва направо): тракторист колгоспу імені Карла Маркса Хмелів- 
ського району Геннадій ІВАНОВ, вчителька Новомиргородської школи-інтернатц Гали
на МИРОНІОК, секретар Голованівського райкому комсомолу Ганна ЄСАУЛЕНКО, 
свинарка радгоспу «Більшовик» Олександрійського району Ніна СОЛОВЙОВА.

• , Фото В. Володимирова.

палива, близько 14 тисяч тонн чорних і 
кольорових металів. За рахунок раціо
налізації виробництва зекономили 
близько 6 мільйонів карбованців.

У звітній доповіді дано високу оцінку 
роботи комсомолу республіки по вишу
куванню резервів виробництва. Ми не 
думаємо спинятися на досягнутому. На-

Завжди
Червоними галстуками, живими вес

няними квітами розцвів зал засідань 
Палацу з’їздів. Своїх випробуваних во
жатих в день їх великого свята при
йшли вітати юні ленінці. 1600 піонерів 
заповнили зал з’їзду. Стоячи, зустріча
ють делегати юну зміну, а вона, щасли
ва, урочиста звертає до комсомолу 
дзвінкі, чисті, мов побудка ранкового 
горна, слова:

Здравствуй, съезд молодых — 
Новосел, открыватель, творец! | 
Здравствуй съезд молодых — 
Комсомолии солнечный форум!
Про свої заповітні думи розповіда

ють юні ленінці делегатам у традицій
ній піонерській перекличці: про те, щоб 
вибухів не чули діти, щоб більше з кож
ним роком з’являлося в підручниках 
географії нових комсомольських міст, 
про те, що кожний юний готовий вчити
ся у таких героїв, як «делегати» від 
космосу Гагарін і Титов, як механіза
тор Турсуной Ахунова і нафтовик Джа
фаров.

Оплески, овації раз у раз перерива
ють цю образну повість про діла піоне
рів країни, переклик сорока піонерських 
років. Це була клятва юності справі 
Ілліча, справі Комуністичної партії. І 
перші слова її звертають юні ленінці до 
партії:

За все великие дела,
За то, что ты нас привела 
К большой и солнечной судьбе, 
За всю заботу и любовь 
Мы повторяем вновь и вновь 
Спасибо, партия, тебе!

І слідом за піонерами всі делегати,

Ділову, важливу, палку розмову про
довжують вести посланці комсомолу 
країни на своєму з’їзді. Це не тільки 
розмова про зроблене за останні чотири 
роки, в період між XIН і XIV з’їздами 
ВЛКСМ, це, головним чином, і насампе
ред — визначення конкретних заходів,

Молодь—на
— Ми живемо одним прагненням, од

ним бажанням внести в будівництво ко
мунізму вклад значніший і вагоміший,— 
сказав у своєму виступі В. Яковлєв, бри
гадир комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу імені Димит- 
роза Кіровоградської області. — У 
минулому році бригада, «якою він керує, 
виростила такий високий урожай, про 
який в сільгоспартілі ніколи і не мріяли. 
Секрет успіху молоді — в широкому і 
вдумливому використанні передового 
досвіду героїв праці Є. Долинюк і О. Гі- " 
талова, наявної техніки, в усвідомленні 
юнаками і дівчатами своєї відповідаль
ності перед партією і народом У цьому 
році молодіжний колектив вирішив одер- 

ша молодь оголосила 1962 рік ударним 
роком по вишукуванню резервів вироб
ництва на кожному робочому місці.

Далі А. Зітманіс говорить про зусил
ля сільської молоді, яка взялася виро
щувати на великих площах кукурудзу, 
цукрові буряки, бобові.

готові!
стоячи, підхоплюють чудові слова піо
нерського привітання:

Путь в трудах и сражениях 
пройденный

Нас к великим свершеньям привел.,. 
Славься, партия, славься, Родина, 
Славься, Ленинский комсомол!

Своїм наставникам, випробуваним'-во- 
жатнм вручають піонери галстуки і кві
ти. Це на пам’ять про урочисту зустріч 
у Кремлі.

І у відповідь на заклик, звернутий до 
піонерів: «Юні ленінці, до боротьби за 
справу Комуністичної партії будьте го
тові!», зал палацу наповнився дзвінким 
багатоголосим кличем: Завжди готові!

♦ ♦ ♦
Всі делегати, які виступили в дебатах 

на доповідь «Звіт ЦК ВЛКСМ і зав
дання комсомолу, що випливають з рі
шень XX!і з’їзду КПРС», доповіді 
Центральної Ревізійної комісії; про -змі
ни в Статуті ВЛКСМ, схвалюють діяль
ність штабу комсомолу країни, вносять 
багато цікавих пропозицій, спрямова
них на дальше підвищення активності 
комсомолу в створенні матеріально- 
технічної бази комунізму. Зміни, які 
вносяться в Статут ВЛКСМ, на думку 
делегатів, сприятимуть поліпшенню всієї 
діяльності комсомолу, ще вище підне
суть його роль як бойового помічника 
партії, її гідного резерву.

Обрано комісію по виробленню проек
ту резолюції з’їзду.

Кор. ТАРС 3. ХРОМОВА, 
В. МИХАЛЬЧЕНКО, Г. НАСО
НОВ, А. РОМАНОВ.

*

яких треба вжити, щоб внести гідний 
комсомольський вклад у виконання рі
шень XXII з’їзду партії, Програми пар
тії. Свої найближчі рубежі визначають 
у ці дні не тільки колективи, але й кож
ний юнак і дівчина.

•
нові рубежі

жати ще вищі врожаї. Тільки сухого 
зерна з площі 600 гектарі» вирішено 
зібрати по 50 центнерів, при ньому без 
застосування ручної праці. Промовець 
вносить па обговорення з’їзду пропози
цію, щоб при підбитті підсумків всесо
юзного змагання кукурудзоводів врахо
вувалось, на якій площі комсомольських 
гектарів «королеву полів» вирощено без 
затрат ручної прані. Це допоможе на
багато підвищити «участь» машин у ви-

(Закінчепня на 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
20 квітня 1962 р., З стор.



Наша мета—комунізм, шлях—натхненна праця
(Закінчення).

рощуванні багатих урожаїв, у створенні 
мінної кормової бази.

Делегат розповідає про життя кол
госпної молоді, про її велике прагнення 
до знань, вивчення передового досвіду 
колгоспних майстрів. Він повідомляє, що 
вся бригада бореться за звання колек
тиву комуністичної праці, всі вчаться в 
різних учбових закладах. 250 юнаків і 
дівчат колгоспу — слухачі народного 
університету культури. Моральний ко
декс будівників комунізму стає законом 
життя сільської молоді.

В. Яковлев запевняє учасників з’їзду, 
що юнаки і дівчата, які послали його 
на з’їзд, і далі працюватимуть так, щоб 
бути гідними учасниками комуністично
го будівництва.

Про нові рубежі, про те, як їх взяти, 
говорить секретар Московського обкому 
комсомолу А. Камшалов. Нинішня вес
на незвичайна — це перша весна після 
історичного XXII з’їзду КПРС, перша 
весна генеральної битви за достаток 
сільськогосподарської: продукції. Щоб 
з честю виконати завдання рідної пар
тії по сільському господарству, визна
чені березневим Пленумом ЦК КПРС, 
ми повинні відмовитись від парадності і 
галасу, від паперотворчості. Організа
торська робота повинна стати більш ді
йовою, спрямованою на залучення до 
комуністичного змагання всієї сільської 
молоді, каже делегат. В тому, що Мос
ковська область успішно виконала річне 
завдання по виробництву і продажу дер
жаві молока, картоплі, овочів та інших 
продуктів сільського господарства — 
чимала заслуга молодих трудівників 
села. За останній час виросли чудові пе
редовики виробництва, маяки, які про
кладають шлях іншим і ведуть їх впе
ред. Промовець наводить імена кращих 
у битві за достаток — доярок Люби 
Сисоєвої і Ніни Ноздриної, механізато
ра Бориса Давидова і багатьох інших. 
Він повідомляє, що комсомольці Під
москов’я в цьому році будуть вести бо
ротьбу за високі врожаї кукурудзи, цук
рових буряків і бобових більш як на 100 
тисячах гектарів. Вони зобов’язалися 
одержати з кожного гектара не менш як 
З тисячі кормових одиниць, а кращі — 
по 6—10 тисяч.

Почин «замовлення сільського госпо
дарства під неослабний контроль», що

Будувати, виховувати, дерзати
Ніколи ще молодь нашої області не 

переживала такого трудового піднесен
ня, такого натхнення, як в ці дні, коли 
ми беремо старт у близьке майбутнє — 
в комунізм, каже секретар Волгоград
ського обкому комсомолу А. Невструев.

Багато чудових справ на рахунку у 
комсомолі! Волгограда. Подвигом на
звав радянський народ спорудження 
Волзької ГЕС імені XXII з’їзду КПРС, 
спорудженої на рік раніше строку. Тут 
працювали юнаки і дівчата, які приїха
ли на будову по комсомольських путів
ках з усіх кінців країни.

Трудовий ентузіазм зростає. 35 тисяч 
юнаків і дівчат області удостоєно почес
ного звання ударника комуністичної пра
ці. За почином комсомольців Волгоград
ського тракторного заводу почався рух 
за автоматизацію і ліквідацію ручної 
праці. Все ширше розгортається шеф
ство над новою технікою.

Почуття нового, творче шукання, дер
зання — ось, що характерне для нашої 
молоді, продовжує промовець. Хіба без 
цього міг би народитись чудовий степо
вий корабель — трактор ДТ-75, який 
перевершує всі існуючі швидкістю, си
лою, потужністю, зручностями?

Тепер перед робітниками прославле
ного тракторного стоїть дуже важке і 
почесне завдання — перебудувати «за
вод ударними темпами. Ось чому мо
лодь заводу просить з’їзд оголосити ре
конструкцію цехів всесоюзною комсо
мольською будовою.

Палкими оплесками зустріли делега
ти з’їзду повідомлення тов. Невструєва 
про почин тваринників Калачевського 
району, які вирішили оволодіти другою 
професією — механізатора. Настав час, 
шоб кожна доярка, свинарка, телятни
ця досконало знала техніку.

На питанні . про всебічний розвиток 
молодих спеціалістів спинився у своєму 
виступі міністр вищої і середньої спе
ціальної освіти СРСР В. Єлютін. Тепер, 
повідомляє він, більше 3,5 мільйона 
юнаків і дівчат вчаться у вищих і се
редніх спеціальних учбових закладах. А 
на кінець найближчих 20 років число 
студентів зросте до восьми мільйонів 
чоловік. У зв’язку з цим все ширшою 
стає сітка учбових закладів, особлива 
увага приділяється системі заочного і 
вечірнього навчання.

Міністр говорить про благотворний 
вплив проведеної перебудови освіти 
юнацтва. Освіта все більше наближаєть
ся до життя, практики. Але наука і тех
ніка не стоять на місці. В багато галу
зей господарства входить електроніка. 

народився на Воскресенському хімічно
му комбінаті, зустрів широкий відгук в 
серцях комсомольців, каже А. Камша
лов. 52 підприємства Московської облас
ті підхопили його. Ми пропонуємо орга
нізувати всесоюзний комсомольський 
контроль над виконанням усіх завдань 
сільського господарства.

У промисловості, як і в сільському 
господарстві, комсомольці прагнуть 
внести свій гідний вклад у справу бу
дівництва комунізму. В тому, що про
мисловість Підмосков’я по випуску ва
лової продукції іде тепер з випереджен
ням на 2 роки проти контрольних цифр 
семирічки і щодо продуктивності пра
ці — на 1 рік і 9 місяців, — немала за
слуга комсомольців і молоді.

А. Камшалов пропонує прийняти ті 
зміни в Статуті ВЛКСМ, які викладені 
в доповіді. Він вважає, що в цьому ра
зі Статут повністю відповідатиме зав
данням, які стоять перед комсомолом 
країни.

Великий похід за вишукання і вико
ристання нових виробничих резервів по
чала молодь Таджикистану. Він почав
ся тепер, в дні сівби.

І це не випадково, каже секретар ЦК 
ЛКСМ Таджикистану Гудджіхон Бобо- 
садикова. Весна — один з найважчих 
екзаменів, юнаки і дівчата села вчаться 
по-хазяйськи розв’язувати питання, по- 
комуністичному ставитись до доручено
го їм обов’язку. Вони поспішають в 
найкращі строки закінчити сівбу ба
вовнику.

Комсомол республіки, виконуючи вка
зівки березневого Пленуму ЦК КПРС, 
вирішив уже в цьому році одержувати 
по комсомольсько-молодакних бригадах 
урожай бавовни не менш як 25 центне
рів на кожному гектарі. На ЗО тисячах 
гектарів розкинулись поля майже 400 
бавовницьких молодіжних бригад. У 
минулому році 115 бригад зібрали менш 
як 25 центнерів? Ми підтягнемо їх до 
рівня передових. Це наш головний ре
зерв. Країна одержить додатково десят
ки тисяч центнерів комсомольської ба
вовни.

В рішеннях XXII з’їзду КПРС вказу
валось на необхідність поряд із збіль
шенням виробництва бавовни боротися 
за всемірний розвиток тваринництва, 
тому участь молоді в створенні міцної 
кормової бази є одним з головних зав
дань комсомолу республіки.

Молодий спеціаліст вже сьогодні пови
нен бути «на ти» з електронною маши
ною. Випускники сільськогосподарських 
вузів і технікумів повинні підхоплюва
ти, поширювати і впроваджувати все 
нове, прогресивне, що народжується в 
колгоспах і радгоспах.

Але бути тільки знаючим спеціалістом 
сьогодні вже недосить, заявляє промо
вець. Необхідно добиватись гармонійно
го розвитку особи, ставати в ряди ак
тивних громадських працівників. Моло
дому поколінню належить наполегливо 
виробляти у себе твердий, непохитний 
світогляд. Це може дати тільки марк
систсько-ленінська теорія, знання науко
вого комунізму. Головне в ідеологічно
му вихованім юнацтва — доходити до 
розуму й серця кожної молодої людини. 
Тут комсомол має багато попрацювати.

Ми глибоко впевнені, закінчує свій 
виступ міністр, що разом з комсомолом 
радянська вища і середня спеціальна 
школа підготовить нові кадри молодих 
спеціалістів, безмежно відданих партії, 
народові, Батьківщині — найактивні
ших будівників комунізму.

— Рідна партія дала нам могутні 
крила для нових польотів, найсмілйві- 
ших звершень, — каже секретар ЦК 
комсомолу Вірменії В. Дарбінян. — На
ші крила — історичні рішення XXII з’їз
ду КПРС. Наш компас — нова Програ
ма, вироблена партією Леніна. Молодь 
Вірменії — ударна сила ца будь-якій 
ділянці виробництва. З її активною 
участю за останні роки в республіці спо
руджено понад 20 дуже важливих на
родногосподарських об’єктів, більшість 
з яких у різний час було оголошено 
ударними комсомольськими.

Тепер комсомол республіки шефствує 
над будівництвом шести об’єктів вели
кої хімії та гірничорудної промисловос
ті. Юнаки і дівчата, борючись за еконо
мію і ощадливість, зберегли більш як 
120 мільйонів кіловат-годин електро
енергії, зекономили понад три тисячі 
тонн кольорових металів. Промовець 
визнає, що критика на адресу вірмен
ського комсомолу за його слабу бороть
бу за скорочення браку на виробництві 
і зниження непродуктивних витрат — 
справедлива. Тепер комсомольські орга
нізації провадять огляд якості вироб
люваної продукції, його мета — вияви
ти причини браку і разом з господарни
ками намітити заходи по їх усуненню.

Немає для комсомолії завдання пре
краснішого, цікавішого, каже у своєму 
виступі письменник головний редактор 
журналу «Юность» Борис Полєвой, ніж 

виховання юнацтва в дусі Програми 
партії. Моральний кодекс — це не кни
га на полиці, не плакат на стіні, не за
повідь для заучування і зазубрювання. 
Це — норми соціалістичного співжиття, 
документ в усіх відношеннях незвичай
ний, і він вимагає нових, незвичайних рі
шень для втілення його в життя. Тут 
йдеться насамперед про виховання ха
рактеру радянської молодої людини, про 
те, щоб молоді люди брали все краще 
у прекрасному бойовому і революцій
ному досвіді своїх батьків і дідів, на
слідували їх славні традиції, але, на
слідуючи, розвивали б і збагачували їх 
в умовах сьогоднішнього дня.

Комсомол повинен виховувати в собі 
волю, вміння поєднувати навички ко
лективності і самостійності мислення, 
вміння говорити не тільки байдуже 
«так», але й, коли цього вимагає обста
новка, твердо і рішуче сказати «ні». Ми 
повинні розвивати почуття товариства, 
дружби, високої принципіальності. Тре
ба виховувати в юнаках і дівчатах мо
ральну чистоту. Але виявлятися вона 
повинна не в тому, щоб гидливо ша- 
рахатися від тих, хто став на неправиль
ний шлях, а в тому, щоб, не боячись 
забруднити свого білосніжного одягу, 
витягати товариша з бруду, коли він 
туди забрався.

Моральний кодекс будівника комуніз
му, каже письменник, кличе до твор
чості, до дерзання, утвердження нового, 
небувалого, а не до заучування відо
мих істин. Він кличе до роздуму, до 
творчих спорів, шукань, а не до жалю
гідного цитатництва. Він кличе людей 
іти вперед і вперед, а не повертатися у 
вчорашній день за довідкою про те, як 
бути, що думати, як жити.

Борис Полєвой передає делегатам сло
ва Фіделя Кастро, які йому вдалося 
записати під час недавньої і^оїздки на

Захист Батьківщини, 
священний

Тепло зустріли учасники з’їзду пред
ставника Збройних Сил СРСР.

— Комсомольці Збройних Сил живуть 
єдиними думками і прагненнями з усією 
радянською молоддю, з усім радянським 
народом, — сказав А. Ізічев, помічник 
начальника Головного Політичного 
управління Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту по комсомольській 
роботі. — Радянський воїн, який сто
їть на бойовому посту, теж є активним 
учасником загальнонародної боротьби 
за побудову комунізму.

Делегат підкреслює — воїни цілком 
усвідомлюють, що правлячі кола імпе
ріалістичних держав ведуть гарячкову 
гонку озброєнь, виношують плани воєн
них авантюр проти нашої Батьківщи
ни і країн соціалістичного табору. Ці 
плани, зауважує промовець, очевидно, 
забули уроки минулого. У відповідь на 
їх провокації ми можемо сказати слова
ми солдатського прислів’я: Пам’ятай
те, панове, де наша армія силу покаже, 
там ворог у могилу ляже! 1 це не прос
то слова.

Наші Збройні Сили нині могутні, як 
ніколи, каже делегат армійської і флот
ської комсомолії. Ракетно-ядерна зброя 
становить тепер основу бойової могут
ності всіх видів збройних сил. 1 ця зброя 
здатна знищити агресора в будь-якій 
точці нашої планети і поразити ціль з 
будь-якого напряму. Але головна си
ла — в радянських людях, у воїнах, 
ідейно загартованих, які досконало во
лодіють бойовою технікою, до кінця від
даних своєму народові, Батьківщині, 
справі комунізму.

Понад 80 процентів складу частин і 
кораблів — це комуністи і комсомоль
ці. Промовець наводить приклади, які 
показують високу ідейність радянських 
воїнів. Сини продовжують справу бать
ків. Наслідуючи їх бойову славу, вовн 
вчаться вміло володіти грізною зброєю, 
врученою їм народом.

Делегат повідомляє учасників з’їзду, 
що воїни-комсомольці, як і весь комсо
мол країни, прийшли до XIV з’їзду 
ВЛКСМ бойовим монолітним колек-

------------------о

ф у т Б ° л Очки дістаються важко
ПОЗАВЧОРА кіровоградська 

команда «Динамо» провела 
другий тур республіканського 
чемпіонату з футбола серед 
майстрів класу «Б». Вона прий
мала спортсменів горлівського 
«Шахтаря».

Противник пиявився не із 
слабких. Гірники лише на рік 
пізніше, ніж Кіровограда! гра
ють у другому ешелоні. Вони 
успішно провели збір перед по
чатком сезону. З кадіївськими 
одноклубниками і львівськими 
армійцями зіграли внічию (0:0 
і 1:1), перемогли дублюючий 
склад авангардівців класу <А> 
м. Харкова (2:0) і програли ос
новному складу харків'ян (0:1)«

Все ж, у першому таймі гос

подарі поля мали яй’йу ігрову 
і територіальну перевагу. На 
16-й хвилині вони відкрили ра
хунок. Гол з подачі Віктора 
Квасова забив Євген Золотухін. 
Динамівці мали ще кілька ре
альних можливостей збільшити 
рахунок, але не зуміли скори
статися ними.

У цій зустрічі наші нападаю
чі грали значно гірше, ніж у 
попередній. Особливо цс стало 
помітно в другому таймі. Гості 
ж після перерви діяли енергій
ніше. Вони буквально притис
нули дннамівців до воріт. На 
висоті виявились наші захисни
ки і півзахисники, серед яких 
найбільш відзначився Юрій Го- 
рожанкін.

Кубу. Ось вони, ці слова, звернуті до 
вас, комсомольців: Хай радянські юна
ки і дівчата, в якій би галузі не прояв
лялась творча' діяльність, хай вони зав- ї 
жди пам’ятають і знають, що молодь 
усіх континентів потребує їх досвіду і 
їх запалюючого прикладу.

ІІе забувайте цього, товариші! — 
звертається письменник до делегатів 
з’їзду. Ви учні Комуністичної партії, 
але ви і вчителі молоді всього світу.

У травні відзначається 50-річчя газе
ти «Правда». Це великий день для всієї 
радянської преси, якій партія надає ве
личезного значення, називаючи журна
лістів своїми «підручними».

Головний редактор газети «Комсо
мольская правда» Ю. Воронов говорив 
про значення комсомольської преси у 
виконанні завдань, поставлених партією. 
Він спинився на тому, що рух за кому
ністичну працю, змагання за звання 
бригад і ударників комуністичної праці 
безперервно розвивається, весь час зба
гачується новими формами.

ІО. Воронов докладно говорив про 
зв’язки газети з читачами. 253 тисячі 
листів одержала редакція в минулому 
році. В них молодь, яка перебуває в 
самій гущі життя, розповідає про свою 
працю, сигналізує про хиби, неприми
ренно виступає проти бюрократизму і 
байдужості, проти хабарників і окоза
милювачів. Промовець навів факти діє
вості виступів комсомольської газети, 
сказав і про те, що нерідко керівники 
комсомольських, господарських органі
зацій не відповідають на матеріали роб- 
корів і сількорів. Це схоже на затиск 
критики.

ІО. Воронов запевняє з’їзд, що «Ком
сомольская правда» виправить хиби, 
відмічені на з’їзді, завжди буде на пе
редовій лінії будівництва комунізму.

*

справи комунізму— 
обов’язок
тивом. Комсомольські організації армії 
і флоту активно допомагають команди
рам, партійним організаціям у вихован
ні молоді, в підвищенні бойової готов
ності військ.

В усіх округах і на флотах на честь 
з’їзду ВЛКСМ пройшла комсомольська 
естафета корисних справ і починань. 
Воїни-десантники Туркестанського вій
ськового округу зробили груповий стри
бок з висоти понад 5 тисяч метрів без 
кисневих приладів і з затримкою роз
криття парашутів. Це світове спортивне 
досягнення вони присвятили XIV з’їздо
ві Ленінського комсомолу.

Кожний п’ятий комсомолець Зброй
них Сил завоював по три—чотири зна
ки військової доблесті, знаки відмінни
ка навчання, класного спеціаліста, спорт- 
смсна-розрядника і значкиста ГПО.

Успішно йдуть справи у наших ракет
ників. Більш як 90 процентів бойових 
пускових ракет середньої дальності ма
ли добрі і відмінні результати, а щодо 
міжконтинентальних ракет, то вони всі 
свої завдання виконують тільки на «доб
ре» і «відмінно». В цьому році близько 
тисячі воїнів армії і флоту за майстер
не оволодіння бойовою технікою, муж
ність і відвагу нагороджено орденами 
та медалями Радянського Союзу.

Промовець відмічає значне пожвав
лення комсомольської роботи, зростання 
ролі й авторитету комсомольських орга
нізацій армії і флоту після жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС. Ще більше поси
лився партійний вплив на маси армій
ської і флотської молоді. Тільки за пе
ріод після XIII з’їзду ВЛКСМ у зброй- 
них силах в ряди партії прийнято в три £ 
рази більше комсомольців, ніж за по
передній звітний період.

Від імені своїх бойових товаришів де
легат під оплески всього залу запевняє 
учасників з’їзду, весь Ленінський ком
сомол, що комсомольці Збройних Сил 
країни, вірні заповітам Леніна, відда
дуть усі сили, а якщо потрібно буде, й 
життя священній справі захисту нашої 
великої Батьківщини,- справі комунізму.

З’їзд продовжує свою роботу.
040--------------------------

Динамівці ледве утримали 
свою мінімальну перевагу в ра
хунку, який чудом не змінився 
до кінця зустрічі. Важко діста
лися ці два дорогоцінних очка.

Післязавтра кіровоградські 
футболісти проведуть перший 
матч на кубок Радянського 
Союзу. Вони гратимуть на своє
му полі з минулорічним чемпіо
ном Дніпропетровської області"4 
— нікопольським «Трубником», 
який вперше виступ'ае серед 
команд майстрів класу «Б».

Редактор П. МАРЧЕНКО.
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