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Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського Союзу

ІНФОРМАЦІЯ НЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО РОБОТУ XVI З’ЇЗДУ 
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ 

КОМУНІСТИЧНОЇ спілки МОЛОДІ
29 травня в Кремлівському Палаці з'їздів продовжу« 

вав роботу черговий XVI з’їзд Всесоюзної Ленінсько) 
Комуністичної Спілки Молоді. В роботі з’їзду беруть 
участь кандидат у члени Політбюро ЦК КПРС Ю. В» 
Андропов, секретарі ЦК КПРС І. В. Капітонов і Ф. Д. 
Кулаков.

На ранковому засіданні тривало обговорення звітних 
доповідей ЦК ВЛКСМ і Центральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ. Повідомлення про результати роботи секцій 
XVI з'їзду ВЛКСМ зробила Т. .О. Куценко — секретар 
ЦК ВЛКСМ. У дебатах виступили Т. Б. Дурдисв — пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Туркменії; О. В. Зінченко — 
помічник начальника головного політичного управління 
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту по ком« 
сомольській роботі.

З привітанням до з’їзду ВЛКСМ звернувся Мілутін 
Вукашинович — секретар президії конференції Спілки 
молоді Югославії.

(Закінчення на 2-й стор.).Від імені комсомольців, під іме
ні ізсіх юнаків і дівчат країни XVI 
з’їзд ВЛКСМ звергається до рід
ної Комуністичної партії, до її ле
нінського Центрального Комітету з 
висловленням палйнх почуттів по
дяки за батьківське піклування, 
постійну підтримку і довір’я.

Під проводим Комуністичної 
партії радянський народ здобув 
історичні перемоги. Під її випро
буваним керівництвом радянські 
люди розв'язують сьогодні складні 
завдання комуністичного будівни
цтва. Партія — це розум, честь і 
совість нашої епохи. Для комсо
молу немає вищого покликання, 
ніж бути надійним помічником і 
резервом Комуністичної партії.

Безсмертні ідеї Леніна, невичерп
на революційна енергія і стійкість 
комуністів на всіх історичних ета
пах розвитку нашої Батьківщини 
захоплюють радянську молодь, за
палюють її серця невгасимою во
лею до будування, до творчості, 
до боротьби за щастя трудового 
народу. Непереможний прапор ле
нінської партії осіняє нас і кличе 
до нових звершень.

Комсомольці і молодь країни 
палко і повністю підтримують по
літичну лінію і практичну діяль
ність Центрального Комітету 
КПРС і його ГІолігбюро. Ленін
ський комсомол, радянська молодь 
завжди і в усьому будуть разом з 
комуністами йти ленінським шля
хом, доводячи своєю натхненною 
працею вірність великій револю- 

| цінній справі.
З глибоким хвилюванням зустрі- 

] ли ми, делегати XVI з’їзду, весь 
комсомол, вся радянська молодь 
привітання Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Висока оцінка партії, її 
довір’я сповнюють наші серця 

• радістю, гордістю і з новою силою 
' викликають у нас свідомість ве- 

8 ликої відповідальності до вико- 
| нання завдань, поставлених перед 

комсомолом по комуністичному 
В вихованню молоді.

З особливим піднесенням, енер- 
| тією і творчим поривом живе, пра

цює і вчиться молодь в рік 100-річ- 
чя з дня народження Володимира 

І Ілліча Леніна. Свій патріотичний 
В обов’язок комсомол бачить у висо-

конродукиївній праці і відмінному 
навчанні, в глибокому оволодінні 
марксистсько-ленінською теорією. 
Комсомольські організації залуча
ють молодь до боротьби за підви
щення ефективності суспільного 
виробництва, за зростання продук
тивності праці і технічний прогрес. 
Постійне прагнення до знань, до 
професійного удосконалення, дбай
ливе ставлення до народного доб
ра, до соціалістичної власності, 
дисциплінованість, діловитість, 
прагнення до єдності слова і ді
ла — ці якості комсомол допома
гає викувати кожному юнакові і 
дівчині.

Ми запевняємо партію, що бу
демо будувати так роботу комсо
мольських організацій, щоб най
більш успішно прилучати молодь 
до будівництва комунізму. Уся 
наша практична діяльність буде й 
далі спрямована на те, щоб юнаки 
і дівчата були гідними спадкоєм
цями революційних, бойових і тру
дових традицій партії і народу, на 
виховання відданості ідеалам ко
мунізму, високої переконаності, 
класової самосвідомості, уміння 
виробляти марксистсько-ленінське 
ставлення до явищ життя, добива
тися, щоб будь-які спроби спрямо
ваних на молодь ідеологічних ди
версій буржуазної пропаганди 
розбивалися об стійкість ідейних 
позицій радянських юнаків і дів
чат.

Ми усвідомлюємо, що піклуван
ня про виховання юних піонерів — 
кровна справа комсомолу. В союзі 
з школою, громадськістю, комсо
мол і далі буде виховувати під
ростаюче покоління патріотами, 
готовими примножити славу своєї 
соціалістичної Батьківщини.

Комсомол, радянська молодь 
завжди будуть вірними традиціям 
непорушної братерської дружби 
народів, традиціям пролетарського 
інтернаціоналізму. Лін будемо і 
далі зміцнювати дружбу з молод
дю соціалістичних країн, з братні
ми спілками молоді, з усією про
гресивною молоддю світу, подава
ти допомогу і підтримку борцям за 
свободу і незалежність.

Радянська молодь гнівно таврує 
імперіалізм, який проливає кров 
десятків і сотень тисяч людей, на

магається вогнем і мечем поверну
ти назад колесо історії.

Делегати XVI з’їзду від імені 
всієї радянської молоді заявляють 
про свою солідарність з героїчною 
молоддю В’єтнаму, що відстоює 
свободу і незалежність своєї бать
ківщини, рішуче засуджують кри
ваві злочини американських імпе
ріалістів у Лаосі і Камбоджі і ви
магають виведення всіх американ
ських військ з Південно-Східної 
Азії.

Наші почуття, симпатії і наша 
підтримка на боці молоді араб
ських країн, яка б'ється проти 
ізраїльських агресорів. Ми віримо 
в перемогу арабського народу над 
силами імперіалістичної реакції та 
її знахабнілої сіоністської аген
тури.

Усвідомлюючи небезпеку справі 
миру з боку імперіалістичних сил, 
комсомольці, вся радянська мо
лодь готові в будь-який момент 
грудьми стати на захист рідних 
рубежів, на захист священної спра
ви миру і соціалізму.

Запевняємо партію, що радян
ські юнаки і дівчата завжди і в 
усьому будуть вірними ленінізмо
ві, немеркнучим ідеалам кому
нізму.

Партія учить, щи сучасний етап 
комуністичного будівництва вима
гає від комсомольців і комсомолок 
найвищої свідомості, діловитості і 
конкретності в усіх наших почи
наннях. У передвиборному звер
ненні Центрального Комітету 
КПРС говориться: «До вас, юна
ків і дівчат, звернуто полум’я
ний ленінський заклик: вчитись 
комуніз- му, з свіжими молодими 

силами брати активну участь в 
будівництві нового, світлого ЖИТ
ТЯ1». Ми запевняємо партію, що не 
пошкодуємо своїх сил і енергії для 
того, щоб з честю виконати всі 
завдання, поставлені перед комсо
молом, перед радянською молод
дю.

Під прапором Леніна, під про
водом Комуністичної партії ми 
підемо вперед — до нових пере
мог, до комунізму!

Хай живе створена Леніним Ко
муністична партія Радянського 
Союзу!

Хай живе комунізм!

Пленум ЦК ВЛКСМ
ЗО травня 1970 року відбувся перший' 

пленум ЦК ВЛКСМ, який обговорив 
організаційні питання»

Пленум обрав першим секретарем. 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова.

Секретарями ЦК ВЛКСМ обраніа 
Б. М. Пастухов, С. Г. Арутюнян, Г. П.- 
Єлисеєв, В. А, Житенев, Т. О. Куценко, 
Л. І. Матвеев, Б. К. Пуго, В. С. Ярошо- 
вець.

Членами бюро ЦК ВЛКСМ обранії 
С. Г. Арутюнян, У. Джанібеков, Г. 
Єлисеєв, В. А. Житенев, В. Т. Кванов, 
О. С. Капто, А. І. Колесов, С. А. Купрє* 
ев, Т. О. Куценко, Л. 1. Матвеев, П. В, 
Машаракін, Р. В. Ніколаєв, Б. Д. Пан* 
кін, Б. М. Пастухов, Б. К. Пуго, Є. М.; 
Тяжельников, С. М. Шештакаускене, 
Г. І. Янаев, В. С. Ярошовець.

Кандидатами у члени бюро ЦК; 
ВЛКСМ обрані:Р. X. Абдуллаева, В. Н< 
Ганічев, О. В. Зінченко, В. П. Колмого* 
ров, Д. 1. Патіашвілі, В. І. Подрез, 
А. М. Роганов.

Головою Центральної Ради Всесоюз* 
ної піонерської організації імені В. І. 
Леніна пленум затвердив Т. О. Куцен
ко.

Відбулося засідання Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСМ. Головою її 
обрано Б. Н. Рогатіна, заступником го-= 
лови Н. 1. Прохорова.

ГІа пленумі ЦК ВЛКСМ були вру
чені почесні знаки ВЛКСМ А. X. Везі- 
рову, В. Т. Дувакіну, О. І. Камшалову, 
які перейшли на партійну роботу.

(ТАРС).

ЕНЕРГІЮ МОЛОДИХ-КОМУНІЗМОВІ!
Резолюція XVI з’їзду ВЛНСМ

Як уже ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, XVI з’їзд 
ВЛКСМ одноголосно прийняв резолю
цію на доповідь «Звіт ЦК ВЛКСМ і зав
дання комсомолу по вихованню молоді 
в дусі ленінських заповітів». В ній го
вориться:

Комсомольці, юнаки і дівчата одно
стайно підтримують внутрішню І ЗОВ
НІШНЮ політику КПРС і Радянського 
уряду. Вся діяльність комсомолу у звіт
ний період була спрямована на вико
нання рішень XXIII з’їзду партії, Плену
мів Центрального Комітету КПРС, XV 
з’їзду ВЛКСМ ,нерозривно зв’язана з 
загальнонародною боротьбою за кому
нізм.

З величезним політичним і трудовим 
піднесенням, відзначається в докумен
ті, радянська молодь зустріла 100-річчя 
з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна. Святкування ювілею було яс
кравим свідченням торжества ідей і 
справи Леніна, переможної ходи по

всій планеті марксистсько-ленінського 
вчення.

З'їзд запевняє рідну партію і Радянський 
уряд ,що комсомольці і молодь свято 
берегтимуть і продовжуватимуть рево
люційні, бойові і трудові традиції бать
ків, примножуватимуть матеріальні і 
духовні багатства нашого суспільства.

Заслухавши і обговоривши звітну до
повідь ЦК ВЛКСМ, XVI з’їзд Всесоюз
ної Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді постановляє: Схвалити діяль
ність Центрального Комітету ВЛКСМ, 
спрямовану на здійснення завдань ко
муністичного виховання молоді, постав
лених партією перед комсомолом.

У резолюції підкреслюється, що най
важливіше завдання ВЛКСМ — вихову
вати молодь в дусі ленінських заповітів, 
допомагати комсомольцям, юнакам І 
дівчатам творчо оволодівати марксист
сько-ленінською теорією, формувати 
класовий підхід до явищ суспільного

життя, готувати всебічно розвинутих 
людей, стійких і самовідданих борців за 
справу партії, за перемогу комунізму.

У жовтні 1970 року минає 50 років 
історичного виступу В. І. Леніна на 1111 
з’їзді РКСМ. Комітетам комсомолу треба 
організувати діяльну підготовку до цієї 
дати, широко показувати практичне 
здійснення ленінських ідей про вихован
ня підростаючого покоління.

В резолюції велика увага приділяєть
ся формуванню ідейних поглядів моло
ді в учбових закладах.

У резолюції відзначається необхід
ність підвищувати зміст, ідейну спрямо
ваність масово-політичної роботи серед 
молоді, вести її з урахуванням духов
них запитів та інтересів молодих лю
дей. Робота по комуністичному вихо
ванню повинна бути пройнята духом 
непримиренності до буржуазної ідео
логії і моралі. Треба давати рішучу від
січ ворожій пропаганді, яка намагаєть-

ся ослабити революційний ентузіазм 
молоді, посіяти невір’я □ комуністичні 
ідеали, протипоставити старшому поко
лінню. Треба викривати антинародну 
суть капіталізму, показувати переваги 
соціалістичного ладу, радянського спо
собу життя. В боротьбі між буржуазни
ми і соціалістичними ідеями немає міс
ця нейтралізму і компромісам. Кожна 
комсомольська організація, кожен ком
сомолець повинні постійно керуватися 
ленінським заповітом, що не може бу
ти поступок «в теорії, в програмі. в 
прапорі».

З'їзд підкреслює величезне значення 
роботи по вихованню юнаків і дівчат на 
досвіді КоАдуністичної партії, револю
ційних, бойових і трудових традицій 
радянського народу. Для комсомолу 
лишається немеркнучим ленінський за
повіт — молоді потрібен досвід стар
ших поколінь революціонерів.

З'їзд вважає найважливішим завдан
ням комсомольських організацій і далі 
розвивати славні традиції Ленінського 

(Закінчення на 2-й crop.).
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XVI З’ЇЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

ЕНЕРГІЮ МОЛОДИХ-КОМУ НІ ЗМОВ I!
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

комсомолу по зміцненню оборонної 
могутності нашої Батьківщини.

Комітети комсомолу повинні вихову
вати у молоді почуття братерської 
дружби, інтернаціональної єдності ра
дянських народів.

Комсомольським організаціям треба 
формувати у юнаків і дівчат високі 
моральні якості, добиватися, щоб нор
ми комуністичної моралі стали життє
вим правилом молодої людини, визна
чали її діла і вчинки.

ВЛКСМ, відзначається в резолюції, 
повинна бути провідною силою в роз
витку фізкультури і спорту. Треба впро
ваджувати у повсякденно життя юнаків 
І дівчат фізичну культуру, добиватись, 
щоб вона служила зміцненню здоров’я, 
підготовці молоді до праці й оборони.

Виконуючи ленінський заповіт, під
креслюється в резолюції, — бути удар
ною групою комуністичного будівниц
тва, ВЛКСМ покликана брати активну 
участь у створенні матеріально-техніч
ної бази комунізму в -боротьбі за під
вищення ефективності суспільного ви
робництва, виховувати у молоді кому
ністичне ставлення до праці.

У центрі практичної діяльності ком
сомольських організацій промисловості, 
транспорту, будов, колгоспів і радгос
пів, сфери обслуговування, науково- 
дослідних організацій повинна бути мо
білізація юнаків і дівчат на розв’язання 
найважливіших народногосподарських 
завдань, висунутих партією.

У сучасних умовах першорядним зав
данням комсомолу є участь у Науково- 
технічному прогресі. З’їзд висловлює 
впевненість, що комсомольці, відпові
даючи на заклик партії, з ще більшою 
енергією і наполегливістю оволодівати
муть висотами науки і техніки, мобілі
зують свої сили на дальшу боротьбу 
за науково-технічний прогрес.

Обов'язок комсомольських організа
цій—безустанно добиватися здійснення 
режиму економії. Обов’язок комітетів 
ВЛКСМ — забезпечити активну участь 
молоді у виконанні ‘ завдань, поставле
них у Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліп
шення використання резервів вироб
ництва і посилення режиму економії в 
народному господарстві».

В резолюції говориться, що бойовою 
справою ВЛКСМ є участь у споруджен
ні найважливіших підприємств машино
будування, енергетики, хімії, металургії, 
целюлозно-паперової промисловості, 
транспорту, мінеральних добрив і ком
бікормів, рисових та меліоративних сис
тем, водогосподарських об’єктів, ос
воєнні природних багатств північних і 
східних районів країни. Відповідальне 
завдання комсомолу — внести свій 
вклад у комплексну розробку найбіль
ших у світі нафтових і газових родовищ 
Західного Сибіру.

Виховання гідної зміни сільських тру
дівників, участь у комплексній механі
зації та хімізації колгоспного і радгосп
ного виробництва, будівництві, меліо
рації земель повинні бути основними 
напрямами в діяльності комсомольсь
ких організацій на селі. Турбота про 
землю, її родючість, продуктивне ви
користання — патріотичний обов’язок 
кожної молодої людини.

В резолюції підкреслюється, що обо
в’язок комсомолу в середній і вищій 
школі — брати участь у поліпшенні на
вчальної і виховної роботи, дбати про 
глибоке оволодіння учнями і студента
ми сучасними знаннями, сприяти ста
новленню ідейно загартованих спеціа
лістів і організаторів виробництва, готу
вати юнаків і дівчат до творчої праці на 
благо народу, до виконання свого гро
мадянського обов’язку перед Батьків
щиною.

Обов’язок комсомолу, говориться в 
документі, — всіляко поліпшувати ке-

рівництво Всесоюзною піонерською ор
ганізацією імені В. І. Леніна. Вона по
винна в повній мірі відповідати своєму 
головному призначенню — бути шко
лою виховання юних ленінців.

Зростання ролі ВЛКСМ, підкреслює
ться в резолюції, як масової, самоді
яльної, громадсько-політичної організа
ції, резерву партії, її найближчого по
мічника в комуністичному вихованні 
підростаючого покоління і в будівницт
ві нового суспільства вимагає дальшого 
організаційно-політичного зміцнення 
всіх її ланок, зростання бойовитості 
комсомольських організацій, посилення 
ідейного впливу на широкі маси моло
ді, вдосконалення стилю і методів ро
боти, розвитку ініціативи й активності 
кожного КОМСОМОЛЬЦЯ.

В резолюції велика увага приділяєть
ся зміцненню первинних комсомольсь
ких організацій, удосконаленню їх ро
боти.

Успішна діяльність ВЛКСМ, говорить
ся в резолюції, кожної її організації не
розривно зв'язана із зміцненням і роз
витком принципу демократичного цент
ралізму. Необхідно поєднувати центра
лізм з творчістю і самодіяльністю ком
сомольців, найсуворішу дисципліну з 
розвитком внутріспілкової демократії, 
широке обговорення актуальних питань 
життя організації з безумовним вико
нанням прийнятих рішень.

З'їзд повністю схвалює заходи ЦК 
КПРС і Радянського уряду, спрямовані 
на забезпечення мирних умов будів
ництва комунізму в нашій країні, даль
ший розвиток співдружності 
ціалізму, зміцнення єдності 
комуністичного і робітничого руху на 
принципах марксизму-ленінізму і про
летарського інтернаціоналізму, під
тримку національно-визвольної бороть
би народів, згуртування революційних 
і антиімперіалістичних сил.

З’їзд доручає ЦК ВЛКСМ і далі роз
вивати солідарність і всебічна слівро-

країн со- 
світового

бітництво з братніми спілками молоді 
країн соціалізму, всіляко сприяти зміц
ненню соціалістичної співдружності. 
Треба розширяти узи товариськості І 
братерства, бойову революційну солі
дарність з прогресивною молоддю ка
піталістичних країн, їх комуністичними 
і демократичними організаціями. Актив
но підтримувати народи і молодь, які 
борються проти колоніального гніту, 
неоколоніалізму, расизму; розширяти 
зв'язки з комуністичними і революцій
но-демократичними юнацькими органі
заціями молодих національних держав; 
всіляко сприяти зміцненню антиімперіа
лістичного фронту молоді всіх конти
нентів.

Комсомол безустанно боротиметься 
проти антикомунізму, правого опорту
нізму і «лівого» екстремізму в міжна
родному революційному русі молоді, 
високо триматиме прапор пролетарсь
кого інтернаціоналізму, свято берегти
ме чистоту марксизму-ленінізму.

З’їзд висловлює повну підтримку 
справедливій визвольній боротьбі на
родів В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі про 
ти американського імперіалізму.

Радянська молодь таврує ганьбою аг
ресивні дії Ізраїлю на Близькому Сході, 
висловлює солідарність з народами і 
молоддю Анголи, Мозамбіку, Г вінеї- 
Бісау, які із зброєю в руках об’ються 
за свою свободу і незалежність, Пів
денної Африки, Зімбабве, що ведуть 
боротьбу проти расистських режимів. 
Ленінський комсомол рішуче виступає 
проти відродження західно-німецького 
неофашизму і реваншизму.

Резолюція закінчується словами;
XVI з’їзд ВЛКСМ запевняє партію ко

муністів, її ленінський Центральний Ко
мітет, що комсомольці вся радянська 
молодь і далі безустанно боротимуть
ся за перемогу комунізму під великим 
непереможним прапором Леніна.

(ТАРС).

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Потім у дебатах виступили А. Б. Ярликапов — пер
ший секретар Башкирського обкому ВЛКСМ; О. О. 
Булгаков — голова Державного Комітету Ради Мініст
рів СРСР по професійно-технічній освіті; А. П. Пурга — 
перший секретар ЦК ЛКСМ Естонії; В. А. Карпочев — 
перший секретар Горькооського обкому ВЛКСМ; Г. Бо- 
босадикова — перший секретар ЦК ЛКСМ Таджики
стану; В. П. Єлютін — міністр вищої і середньої спе
ціальної освіти.СРСР, член-кореспондент Академії на
ук СРСР; Н. І. Соломов — перший секретар Якутсько
го обкому ВЛКСМ; Б. К. Пуго — перший секретар ЦК 
ЛКСМ Латвії; А. Чилінгаров — начальник дрейфуючої 
полярної станції «Північний полюс — 19» (магнітофон
ний запис); М. К. Капаров — перший секретар ЦК 
ЛКСМ Киргизії; Л. М. Єремсєв — секретар комітету 
ВЛКСМ Московського енергетичного інституту; В. Г. 
Сироватко — перший секретар Краснодарського край
кому ВЛКСМ; Л. О. Чурсіна — актриса студії «Кіноак
тора» кіностудії «Ленфільм», народна артистка РРФСР; 
В. П. Поляничко — перший секретар Челябінського об
кому ВЛКСМ.

З'їзд приймає рішення припинити дебати на допові
ді. Із заключним словом виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников.

З'їзд одноголосно прийняв постанову, в якій схвалив 
діяльність Центрального Комітету ВЛКСМ, спрямовану 
на виконання завдань комуністичного виховання моло
ді, поставлених партією перед комсомолом. З’їзд одно
голосно ухвалив резолюцію на доповідь «Звіт ЦК 
ВЛКСМ і завдання комсомолу по вихованню молоді в 
дусі ленінських заповітів». Одноголосно затверджуєть
ся І звіт Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ.

Потім з’їзд перейшов до розгляду дальшого питання 
порядку денного — виборів центральних органів 
ВЛКСМ.

На вечірньому засіданні було оголошено привітання 
XVI з їздові ВЛКСМ від Німецької комуністичної партії. 
а,0ТІМ. 3 пРивітаннями до з’їзду звернулись: Роберто 
Вієцці секретар Італійської федерації комуністичної 
молоді; Даял Сінгх — президент Всеіндійської федера
ції молоді; Хорхе Массарович — секретар ЦК Спілки 
комуністичної молоді Уругваю; Візієн Бунхакса — сек
ретар ЦК молоді Лао Хан Сат Лаосу; Армандо Пан- 
гуні — Генеральний секретар ЦК Молоді фронту визво
лення Мозамбіку; Хорхе Тапія — Генеральний секретар 
комуністичної молоді Перу; Міллер Чакон — секре
тар ЦК Комуністичної молоді Колумбії; Пекка Саарніо 

голова Демократичної спілки молоді Фінляндії; Ек- 
тор Сантарен — Генеральний секретар Федерації ко
муністичної молоді Аргентіни; Петер Джаясекера — 
член секретаріату ЦК Всецейлонсьної федерації кому
ністичних і прогресивних ЛІГ молоді Цейлону/

Делегати з’їзду сердечно дякували зарубіжним гос

тям за їх теплі привітання, побажання і подарунки, пе
редані радянській молоді.

ЗО травня в Кремлівському Палаці з’їздів продовжу
вав роботу XVI з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді.

У роботі з’їзду взяли участь керівники Комуністичної 
партії і Радянського Уряду товариші Л. І. Брежнєв, Г. І. 
Воронов, А. П. Кириленко, О. М. Косигін, К. Т. Мазуров, 
М. В. ПІдгорний, Д. С. Полянський, М. А. Суслов, О. М. 
Шелепін, Ю. В. Андропов, В. В. Гришин, П. Н. Демічев, 
І. В. Капітонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д. Кулаков, Б. М. По- 
номарьов, М. С. Соломенцев.

На ранковому засіданні лічильна комісія доповіла 
з'їздові про результати виборів центральних органів 
комсомолу. Обрано Центральний Комітет ВЛКСМ, Цент
ральну ревізійну комісію ВЛКСМ.

З вітальними промовами до з’їзду звернулися пред
ставники зарубіжних молодіжних організацій: Ролан 
Фаваро — Генеральний секретар Руху комуністичної 
молоді Франції; Муфід Шехаб — перший секретар 
Центрального Комітету Організації соціалістичної моло
ді Об'єднаної Арабської Республіки; Гладіс Марін — 
Генеральний секретар Комуністичної молоді Чілі: Ан
тоні Монтероу — член Центрального Комітету Спіл
ки молодих робітників за визволення (США); Ібрагіма 
Камара — перший секретар молоді Африканської де
мократичної революції республіки Гвінея; Рольф 
Прімер — федеральний голова Організації соціалістич
ної німецької робітничої молоді ФРН; делегати з’їзду 
сердечно подякували зарубіжним друзям за теплі при
вітання.

Делегати одноголосно приймають заяви XVI з’їзду 
ВЛКСМ у зв’язку з агресією США в Індокитаї і агресією 
Ізраїлю на Близькому Сході.

З’їзд вітали воїни Збройних Сил. Маршал Радянсько
го Союзу С. М. Будьонний вручив з’їздові свою бойову 
шаблю і звернувся з словами привітання до присутніх. 
Лунає здравиця на честь славних Радянських Збройних 
Сил.

Делегати з'їзду з великим піднесенням і ентузіазмом 
одноголосно прийняли Лист XVI з’їзду ВЛКСМ Цент
ральному Комітетові Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

З заключною промовою виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников.

XVI з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді оголошується закритим. Всі встають Вибухає 
бурхлива овація. Делегати I гості співають партійний 
гімн «Інтернаціонал». Вигуки «ура», «Хай живе наша 
рідна Комуністична партія І її ленінський Центральний 
Комітеті», «Радянському урядові слава!», «Слава радян
ському народові!», «Хай живе героїчний робітничий 
клас!», «Слава колгоспному селянству!», «Вище прапор 
пролетарського Інтернаціоналізму!», «Хай живе комсо- 

~и.10“іЧН“К ' Р"'Р? пар’М"- «Ле
нін — жне, Ленін - живий, Ленін - буде жиги"»

за велике 
комсомолу, 
одностайно

схвалюють діяльність 
Центрального Комітету 
ВЛКСМ за звітний пері
од.

молоді і провести друго
го жовтня Всесоюзний 
Ленінський урок.

Помічник 
Головного

начальника 
політичного

(Продовження на 3-й стор.).

про молодь, 
довір’я до 
Промовці

ГОТОВІ НА ПРАЦЮ 
І ПОДВИГ

НА XVI З'ЇЗДІ КОМСОМОЛУ
29 травня в Кремлівсь

кому Палаці з'їздів зно
ву зібрались делегати 
комсомолу.

Кожний виступ на з'їз
ді — схвильована розпо
відь про діла й успіхи, 
про мрії і плани на май
бутнє. Пліч-о-пліч само
віддано працюють 27 
мільйонів комсомольців. 
Вони споруджують кор
пуси новобудов, збира
ють багаті врожаї на кол
госпних полях, створю
ють океанські лайнери, 
розщеплюють атом...

Підбиваючи підсумки 
минулих чотирьох років, 
делегати палко дякують 
рідній партії, Радянсько
му урядові за піклування

На з’їзді присутні теп
ло зустрінуті делегатами 
і гостями товариші Ю. В. 
Андропов, І. В. Капіто- 
нов, ф. д. Кулаков.

Відкриваючи дебати, 
секретар ЦК ВЛКСМ Т. О. 
Куценко за дорученням 
президії з'їзду поінфор
мувала делегатів про під
сумки роботи десяти 
секцій. Всього на них 
виступили 204 чоловіка. 
Підсумки роботи секцій 
свідчать про те, що ді
яльність комсомолу роз
вивається з врахуванням 
інтересів, запитів різних 
категорій молоді, сприяє 
розгортанню ініціативи 
юнаків і дівчат в усіх 
сферах життя радянсько
го суспільства

У роботі секцій яскра
во виявилося прагнення

комсомолу виконати на
каз, що прозвучав у при
вітанні Центрального Ко
мітету КПРС XVI з’їздові, 
у глибокій і яскравій 
промові Генерального 
секретаря нашої партії 
товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва.

У виступах пролунала 
палка готовність молоді 
зробити все для виконан
ня відповідальних зав
дань, які ставить перед 
молодим поколінням Ко
муністична партія Радян
ського Союзу.

Своє палке прагнення — 
по-ленінському працюва
ти, вчитись і жити пере
конливо продемонструва
ли 214 тисяч юнаків і дів
чат республіки, які скла
ли Ленінський залік, за
явив з трибуни з'їзду 
перший секретар ЦК 
ЛКСМ Туркменії Т. Б. 
Дурдиєв. Він підтримав 
пропозиції про те, щоб 
зробити Ленінський залік 
постійною формою сус
пільно-політичної атестації

управління Радянської 
Армії і Військово-Морсь
кого Флоту по комсо
мольській роботі О. 
Зінченно від імені армій
ської і флотської мо
лоді передав синів
ську подяку воїнів за 
високу оцінку діяльності 
комсомолу, дану у приві
танні ЦК КПРС XVI з'їз
дові ВЛКСМ, у промові 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС Леоніда Ілліча 
Брежнєва.



2 червня 1070 рову.
„Молодий комунар" 8 crop.
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ї ЗВ’ЯЗКУ З АГРЕСІЄЮ ІЗРАЇЛЮ 
НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

ГОТОВІ НА ПРАЦЮ 
І ПОДВИГ(Продовження).

Протягом довгого часу Близький Схід 
латається ареною воєнних провокацій і 
злочинів агресивних кіл Ізраїлю.

Кожна молода людина, хоч у якій би 
країні вона жила, хоч ким би вона бу
ла — робітником, селянином, студентом, 
Нл може залишатися байдужою до того, 
цо відбувається на Близькому Сході.

Правлячі кола Ізраїлю, підтримувані 
.а^иканським імперіалізмом і світовою 
реакцією, продовжують окупувати араб
ські території, загарбані в результаті 
агресії, відмовляються виконувати рішен
ня 00Н по врегулюванню кризи на 
'близькому Сході, проводять політику 
експансії і анексії, вчинюють репресивні 
акти проти арабського населення в за
гарбаних районах, безперервно здійсню
сь нові воєнні провокації.

Реакційні імперіалістичні кола Заходу, 
і в першу чергу імперіалізм США, вико
ристовують ізраїльську агресію для бо
ротьби проти національно-визвольних 
рухів, підриву прогресивних арабських 
режимів, для різного роду ідеологічних 
диверсій проти країн соціалізму. Мета 
цієї агресії — примусити арабські народи 
звернути з шляху незалежного націо
нального розвитку, прогресу і мирної 
праці, надіти на них ярмо рабства. Ізра
їльські агресори використовують ті самі 
методи масового знищення цивільного 
населення, що і німецький фашизм, який 
вкрив себе вічною ганьбою в очах наро
дів масовим винищенням мирних жителів 
під час другої світової війни.

Мілітаристи тель-авіва винні у звіря- 
здиу знищенні мирного арабського насе
лення — стариків, жінок і дітей. Вони 
ніколи не змиють з себе ганьби цих зло
чинів перед народами.

XVI з’їзд ВЛКСМ від імені Ленінсько
го комсомолу, всієї радянської молоді 

засуджує триваючу агресію Із
раїлю, яка е грубим порушенням націо
нальних прав арабських народів, пору
шенням Статуту 00Н.

27 мільйонів членів Ленінського комсо
молу, вся радянська молодь вважають 
своїм високим інтернаціональним обо
в’язком кріпити бойову солідарність з 
героїчною молоддю і народами арабських 
країн і подавати всіляку допомогу і під
тримку мужнім арабським патріотам.

Ленінський комсомол, вся радянська 
молодь палко підтримують політику 
КПРС і Радянського уряду, спрямовану 
на подання допомоги арабським народам 
в їх боротьбі.

Ми вимагаємо припинення агресії Із
раїлю протії арабських держав. Уряд 
Ізраїлю повинен виконати рішення Ради 
Безпеки 00Н від 22 листопада 1967 ро
ку і негайно вивести свої війська з оку
пованих арабських територій.

Ми висловлюємо свою палку солідар
ність з арабською молоддю і народами 
арабських країн, у тому числі і арабсько
го народу Палестини в їх боротьбі за 
свої законні і невід’ємні національні 
права, за ліквідацію наслідків ізраїль
ської агресії на Близькому Сході.

Ми вітаємо прогресивну молодь Ізраї
лю, яка у важких умовах розгулу шові
нізму і воєнної істерії веде мужню бо
ротьбу проти мілітаристської політики 
свого уряду.

Юнаки і дівчата всіх країн! Від нашої 
рішучості, нашої згуртованості й актив
ності багато що залежить. У відповідь па 
розширення агресії, на посилення бом
бардувань і нарощування воєнної могут
ності ізраїльських інтервентів ми повинні 
посилити нашу підтримку арабських на
родів. Хай шириться кампанія солідар
ності з арабськими країнами!

Арабські брати! Ви не самі у вашій 
справедливій боротьбі!

Хай живе єдність і міжнародна солі
дарність прогресивної молоді світу з бо
ротьбою арабської молоді!

Руки геть від арабських країн! Араб
ські народи переможуть!

ЗАЯВА
XVI 3‘ЇЗДУ влксм

У ЗВ’ЯЗКУ З АГРЕСІЄЮ
Ми, делегати XVI з’їзду ВЛКСМ, від 
;'іі 27-мільнонного Ленінського комсо

молу, від імені всієї радянської молоді 
-являємо рішучий протест проти агресії 
США, яка розширяється в Індокитаї.

Американський імперіалізм, шо взяв 
іц себе ганебну роль міжнародного жан- 
"5Рма, продовжує ескалацію варварської 
Si. проти в’єтнамського народу, оа* 

чи провалу за провалом у своїй 
!‘?кнвній політиці у В'єтнамі, імперіа-

США посилюють так звану особли- 
Еївійну проти народу Лаосу. Після дер- 
'Шзного перевороту в Пномпені, що був 
'-- ІІДКОМ Підривної ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІД- 

американських служб, війська США 
•а їх сайгонських маріонеток зухвало 
5то?глися в нейтральну' Камбоджу. Агре
сії відновили масовані бомбардування 
•■‘яких районів ДРВ.

Дії американської вояччини з усією 
^ндністю показують брехливість і ли- 
;г!;ірство політики «в’єтнамізації» в1*1*11’» 
?У проводять правлячі кола США. 
важній смисл цієї політики-полягає 

? затягуванні агресії, розпалюванні бра- 
‘Зябивчнх воєн, у прагненні ліквідуваиі 
Агресивні режими в країнах Індокитаї!- 

■у’.ого півострова, у продовженні збаи- 
’/аі.іого курсу на воєнну перемогу над 
:^дамн В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі. 
Народи Індокитаю, запалювані ідеала- 

Свободи і незалежності, посилюють 
’^!0 безприкладну за героїзмом і само
жертвою боротьбу проти імперіалістпч- 

■ агресорів. Конференція народів В єі- 
Лаосу і Камбоджі лродемонстру- 

І^ь-єдність і згуртованість народів 
Цигайського півострова перед лицем 
'•^кого ворога — американського їм- 

і’^^зму. Бойова солідарність народів 
; .^-пато, всебічна допомога і ПІД5Р!!;

1 б°ку Радянського Союзу та інші.

США В ІНДОКИТАЇ
країн соціалізму, всього прогресивного 
людства є запорукою їх перемоги.

Радянські юнаки і дівчата палко схва
люють політику КПРС і Радянського 
уряду спрямовану на подання всебічної 
і безкорисливої допомоги народам Індо
китаю в ЇХ боротьбі проти імперіалізму, 
за свою свободу і національну незалеж- 
И Молодь нашої Батьківщини бачить свій 
інтернаціональний обов’язок у поданні 
дальшої допомоги, політично! і мораль
ної підтримки молодим патріотам В єтна- 
мг Лаосу і Камбоджі.

Ми вітаємо утворення Національного 
єдиного фронту Камбоджі, 
Єдиного антиімперіалістичного фронт} 
народів Індокитаю1 .

Ми палко підтримуємо боротьбу всіх 
прогресивних молодіжних і студентських 
організацій світу, їх авангарду^ Все
світньої федерації демократичної молоді 
і Міжнародного союзу студенгів за пр - 
пинення варварської агресії США в/ Ін 
Я°Ми шлемо бойовий Привіт прогресивній 
чотоді Америки, яка веде в умовах жор
стокого терору І насильства боротьбу 
проти агресивної політики свого уряду! 

РВІД іїепі Ленінського комсомолу, всієї 
радянської молоді ми вимагаємо припи
нення агресії США у В'єтнамі, Лаосі і 
Камбоджі негайного, .пов»0]? 1 ^«за
стережного виведення військ США та їх 
пособників з території цих країн!

Янкі геть з Індокитаю!
Ми вимагаємо надання народам В єт- 

наму, Лаосу » Камбоджі права самим 
вирішувати свою долю! . < -

‘ Хай' живе братерська дружба і бойова 
сотідарність радянської молоді з моло- 
Хи патріотами В’єтнаму. Лаосу і Кам
боджі! ........Народи Індокитаю переможу г>.

З великою увагою де
легати з’їзду слухали роз

повідь представника ар
мійського комсомолу 
про людей сьогоднішньої 
армії, про синів гідних 
своїх батьків-солдатів.

Комсомольський з’їзд, 
заявив перший секретар 
Башкирського обкому 
ВЛКСМ А. Б. Ярликапов, 
знову і знову демонструє 
безмежну любов нашої 
молоді до великого вож
дя трудящих, відданість 
його справі.

Схвильовано говорив 
представник башкирської 
молоді про могутню 
спадщину, передану стар
шими поколіннями сьо
годнішній юності, про не
минущу силу братерської 

.дружби народів.
Велику увагу приділив 

промовець підготовці 
юнаків і дівчат до квалі
фікованої, високопродук
тивної праці. Він відзна
чив, іцо система профе
сійно-технічної 
республіці 
забезпечує 
мисловості 
кадрах.

Робітнича 
душа і серце комсомолу, 
сказав голова Державно
го Комітету Ради Міні
стрів СРСР по професій
но-технічній освіті О. О. 
Булгаков. Комсомол кров
но заінтересований в то
му, щоб робітничий клас 
поповнювався за рахунок 
найкращої частини під
ростаючого покоління, 
щоб навчання і вихован
ня робітничої молоді 
проходило на найвищому 
рівні.

Радянська професійна 
школа вже підготувала 
понад 25 мільйонів квалі
фікованих робітників для 
всіх галузей 
господарства, 
ню п’ятирічку 
готовлено близько семи 
мільйонів молодих квалі
фікованих виробничників.

Перший секретар ЦК 
ЛКСМ Естонії А. П. Пур
га розповів про ініціатив
ні діла естонського ком
сомолу, поставив ряд пи
тань, зв’язаних з участю 
комсомолу в будівництві 
найважливіших 
лових об’єктів.

Комсомольська 
зація республіки, 
промовець, вважає проб
лему виховання комуніс
тичного світогляду, ціле
спрямоване формування 
особи молодої людини, 
підвищення ефективності 
комсомольської роботи 
головними напрямами 
своєї діяльності.

Вихованню молодого 
виробничника присвятив 
свій виступ перший сек
ретар Горьковського об
кому ВЛКСМ В. А. Карпо- 
чев. Він повідомив, що 
комсомольські організа
ції області велику увагу 
приділяють складанню 
молодими робітниками і 
спеціалістами особистих 
планів підвищення про
фесійного, загальноосвіт
нього і культурного рів
ня.

Роки, які ВІДДІЛЯЮТЬ 
нас від XV з’їзду ВЛКСМ, 
сказала перший секре
тар ЦК ЛКСМ Таджики
стану Г. Бобосадикова, 
знаменуються ще актив
нішою участю таджиць
кої молоді о комуністич
ному будівництві, в даль
шому розвитку багатю
щих традицій Ленінсько
го комсомолу, ще тісні
шому згуртуванні його 
рядів. За цей час комсо
мол республіки прийняв 
у свою організацію ЗО 
тисяч комсомольців і те-

освіти в 
недостатньо 

потреби про- 
в робітничих

молодь

народного 
За ниніш- 
буде під-

промис-

органі- 
заявив

тисяч

серед-
0С8ІТИ

пер об’єднує 200 
юнаків і дівчат.

Міністр вищої і 
ньої спеціальної 
СРСР В. П. Єлютін пові
домив, що за роки Ра
дянської влади з вищих 
і середніх спеціальних уч
бових закладів вийшло 22 
мільйони спеціалістів, у 
тому числі більш як дев’
ять мільйонів з вищою ос
вітою.

Перший секретар Якут
ського обкому комсомо
лу Н. І. Соломов нагадав 
присутнім про історію 
створення на його бать
ківщині алмазодобувної 
промисловості. Ми пиша
ємося тим, сказав він, що 
алмазну промисловість 
створено, насамперед, 
руками і енергією моло
дих, тисячами юнаків і 
дівчат, які одержали пу
тівки комсомолу. Сьогод
ні кожний другий робіт
ник алмазодобувач — це 
молода людина.

Ми впевнені, заявив 
промовець, що освоєння 
Сибіру, Крайньої Півночі 
буде і надалі ударною 
справою Ленінського 
комсомолу. Нові будови 
півночі стануть для бага
тьох юнаків і дівчат шко
лою мужності і грома
дянської зрілості.

Я не помилюся, коли 
скажу, що кожним з нас 
володіє у ці дні одне по
чуття — почуття могут
ньої братерської єдності 
багатонаціонального Ле
нінського комсомолу, 
сказав, перший секретар 
ЦК комсомолу Латвії 
Б. К. Пуго. Яскрава пано
рама кипучих справ і на
пруженого творчого жит
тя молоді, розкрита у 
звітній доповіді ВЛКСМ і 
виступах делегатів, пере
конливо показує — у всіх 
нас одні помисли, одні 
турботи, бо ми представ
ляємо тут молоде поко
ління єдиної сім’ї наро
дів великої Країни Рад.

Від молодих дослідни
ків, які несуть наукову 
вахту в просторах Льодо
витого океану, делегатам 
XVI з’їзду ВЛКСМ пере
дав палкий привіт началь
ник станції «Північний по
люс—19» А. Н. Чилінга- 
ров. З магнітофонної 
стрічки в залі Кремлівсь
кого Палацу прозвучала 
його розповідь про те, 
як у трудових буднях 
льодового дрейфу зрід
нився колектив станції, 
як полярники 70-х років 
додержують славних тра
дицій, початок яким по
клала легендарна четвір
ка папанінців.

Вдумуючись 
Леоніда Ілліча 
ще й ще раз 
якою великою
дальність перед народом 
людини, котра переступи
ла поріг вузу, заявив сек
ретар комітету -комсомо
лу Московського енерге
тичного інституту Л. М. 
Єремеєва. Адже ми, май
бутні спеціалісти, маємо 
розвивати науку, створю
вати нову техніку, зміц
нювати союз науки, техні
ки і виробництва.

Представник студентст
ва підкреслив, що Міні
стерство вищої і серед
ньої спеціальної освіти 
СРСР повинно вжити рі
шучих заходів для вве
дення елементів дослід
ної роботи в навчальний 
процес, створення струн
кої, добре продуманої 
системи всебічної підго
товки студентів до само
стійної творчої роботи, 
дослідної діяльності.

та-
гідні

у слова 
Брежнєва, 
розумієш, 
є в ід лов і-

Виконуючи наказ сту
дентів Москви, України, 
Горького, Саратова, Л. М. 
Єремсєв запропонував 
послати зведений удар
ний студентський буді
вельний загін у райони 
Дагестану, які потерпіли 
від землетрусу.

Скільки людей, духов
но багатих, красивих сво
їми ділами, своєю пра
цею, зустріла і узнала я 
тут, сказала делегат з’їз
ду, народна артистка 
РРФСР Л. О. Чурсіна. Як 
людина, як актриса, я ра
да з наших зустрічей, з 
нашого спілкування. Це 
допоможе і моїй твор
чості.

Мені хочеться запевни
ти вас, заявила актриса, 
запевнити нашу ленінську 
партію в тому, що моло
ді творчі сили, зроблять 
усе, щоб створити на
тхненні, схвильовані, 
лановиті твори,
справ нашого народу, на
шого часу, наших моло
дих сучасників,

Під прапорами трудо
вих резервів на з’їзд 
прийшли посланці дво- 
мільйонного загону учнів 
професійно - техн і ч н о ї 
школи країни. «Фабзай- 
чата»> 70-х років вітають 
делегатів форуму юності.

Майбутні майстрові з 
гордістю розповідають 
про те, як проходять во
ни свої робітничі універ
ситети, як готуються бу
дувати міста, складати 
машини, вирощувати хлі
ба.

З трибуни комсомоль
ського з’їзду хлопці й 
дівчата дають клятву 
зміцнювати союз Серпаі . 
Молота, сміливо йти шля
хом праці і боротьби з 
ім’я комунізму.

На з’їзді виступив про
славлений 
єць В. І. Старшинов, 
говооив 
проблеми 
спорту. Уся 
го спорту 
зв’язана з 
підкреслив 
Сплав майстерності 
мужності наших провід
них спортсменів, які ви
соко несуть прапор Бать
ківщини на стадіонах сві
ту, загартувався саме в 
Ленінській Спілці Молоді.
Кращі наші спортсмени— 

вихованці ВЛКСМ. Але 
вклад комсомолу в спорт 
може і повинен стати ще 
вагомішим.

Нас турбують, сказав 
В. І. Старшинов, питання 
виховання спортивної змі
ни. Саме виховання, а не 
тренування. Адже спорт 
— не самоціль. Його зна
чення вимірюється не 
тільки показниками фі
зичного розвитку. Спорт 
оцінюється насамперед з 
точки зору того, як він 
допомагає всебічному 
розвиткові людини.

У дебатах виступили 
також 
школи № 2 селища Шу- 
міліно
Ольга 
секретар ЦК ЛКСМ Кир
гизії М. К. Капаров, пер
ший секретар Краснодар
ського крайкому ВЛКСМ 
В. Г. Сироватко, перший 
секретар Челябінського 
обкому ВЛКСМ В. П. По* 
ляничко, старша піонер- 
вожата школи № 166 Со- 
вгтгького району міста 
К’/йбиіцрпа Світлана Мо- 
настирна.

На цьому обговорення 
звітних доповідей ЦеНТ- 

(Закінчення на 4-й crop.).

хокейний бо
бін 

про актуальні 
вітчизняного 

історія нашо- 
нерозривно 

комсомолом, 
промовець, 

і

десятикласниця

Вітебської області 
Лаврук, перший
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XVI 3‘ІЗД ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

Ідеалам комунізму XVI 3‘ЇЗД влксм
ЗА В ЕР Ш ЙВ~ГО БО Т Г~‘

ЗО травня Кремлівський Палац з'їздів 
знову заповнила молодь. Делегати і гос
ті XVI з’їзду ВЛКСМ зібрались на за
ключні засідання. Всі попередні чотири 
дні з високої трибуни Палацу звучала 
клятва вірності молодого покоління краї
ни ідеалам комунізму, Комуністичної 
партії Радянського Союзу, заповітам Во- 
лодимиоа Ілліча Леніна.

Ленінський комсомол ще і ще раз 
заявив про свою рішимість йти дорогою 
батьків і старших братів по шляху будів
ництва комунізму, захищати справу миру, 
дружби та інтернаціональної солідарнос
ті народів.

Бурхливими тривалими оплесками, 
стоячи зустріли делегати і гості з’їзду 
товаришів Л. І. Брежнева, Г. І. Воронова,
A. П. Кирипенка, О. М. Косигіна, К. Т. 
Мазурова, М. В. Підгорного, Д. С. Полян- 
ського, М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, 
Ю. В, Андропова, В. В. Гришина, П. Н. Де- 
мічева, І. В. Капітонова, К. Ф. Катушева, 
Ф. Д, Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцева.

Засідання відкрив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельников. Він пові
домив, що проведений пленум ЦК 
ВЛКСМ обрав бюро і секретаріат Цент
рального Комітету ВЛКСМ. Першим сек
ретарем ЦК комсомолу обрано Є. М. Тя- 
жельникова, секретарями — Б. М. Пасту
хова, С. Г. Арутюняна, Г. П. Елисеева,
B. А. Житенєва, Т. О, Куценко, Л. І. Мат
веева, Б. К. Пуго, В. С. Ярошовця.

Це повідомлення присутні зустріли 
палкими оплесками.

З’їзд вітали делегації братніх зарубіж
них молодіжних організацій.

Комсомол е вірним помічником Кому
ністичної партії на фронті будівництва 
соціалізму, сказав генеральний секретар 
ЦК молодіжної організації Фронту виз
волення Мозамбіку (ФРЕЛІМО) А. Пан- 
гуєиі. Ми будемо такими ж стійкими і 
непохитними у боротьбі за свободу і 
незалежність нашої країни, як радянські 
юнаки і дівчата. Прикладом для нас буде 
Ленінський комсомол Країни Рад.

Генеральний секретар ЦК Комуністич
ної молоді Перу X. Талія відмітив вели
чезне значення з’їзду не тільки для ра
дянських комсомольців, але й для всіх 
молодих комуністів світу. Ми, молоді ко
муністи Перу, сказав він, високо оцінимо 
роль, яку відіграє радянська молодь у 
побудові соціалізму і комунізму, ми пал
ко вітаємо високий дух інтернаціоналіз
му, що проймає всю діяльність радян
ської молоді.

Юнаки і дівчата нашої країни, заявив 
секретар ЦК Комуністичної молоді Ко
лумбії М. Чакон, бережуть в серці образ 
Леніна. З кожним днем зростають ряди 
молоді, яка рішуче стає на бік соціаліз
му, на бік справи пролетаріату. Молодь 
Колумбії щиро прагне розвивати братер
ські відносини з прогресивною молоддю 
всіх країн і в першу чергу з Ленінським 
комсомолом.

Братерський привіт ВЛКСМ і її XVI з’їз
дові від Спілки демократичної молоді 
Фінляндії передав голова цієї спілки 
П. Саарніо. Він сказав, що для молоді 
Фінляндії тісний зв’язок з комсомолом 
означав і означає велику підтримку в 
боротьбі за соціалізм. Ця серйозна бо
ротьба може бути успішно завершена 
тільки на основі міцної єдності всіх 
антиімперіалістичних сил.

Генеральний секретар Федерації Ко
муністичної молоді Аргентіни Е. Санта- 

рен відзначила, що величезні досягнення 
радянського комсомолу вселяють великі 
надії в тих юнаків і дівчат, які в різних 
частинах світу борються за мир, прогрес 
і демократію, проти експлуатації людини 
людиною. Ми, молоді комуністи Аргенті
ни високо оцінюємо роль СРСР, радян
ської молоді в захисті і послідовному 
перетворенні в життя принципів марксиз- 
му-ленінізму і пролетарського інтерна
ціоналізму.

Член секретаріату ЦК Всецейлонської 
федерації комуністичних і прогресивних 
ліг молоді П. Джаясексра підкреслив, що 
Ленінський комсомол йде в авангарді всіх 
молодіжних комуністичних організацій, 
які борються за створення нового су
спільства. ВЛКСМ — це джерело найви
щого революційного натхнення для моло
ді всіх континентів планети, молоді, яка 
веде боротьбу. Промовець висловив пев
ність, що солідарність і дружба прогре
сивної молоді Цейлону з молоддю СРСР 
постійно міцнітимуть.

Братерський привіт Ленінському ком
сомолові передав Генеральний секретар 
руху Комуністичної молоді Франції Р. Фа- 
варо. Він відзначив, що молодь капіта
лістичних країн виступає в перших рядах 
борців проти імперіалізму, за соціалізм, 
прогрес, мир. У цій боротьбі молодим 
французьким комуністам допомагає 
дружба з комсомолом, з усією молоддю 
Радянського Союзу.

Слова щирої поваги до радянської мо
лоді, комсомолу прозвучали у виступі 
першого секретаря Центрального Коміте
ту Організації соціалістичної молоді 
Об'єднаної Арабської Республіки М. Ше- 
хаба. Він заявив, що братерська підтрим
ка радянським народом, радянською 
молоддю боротьби єгипетського народу 
допомагає йому переборювати труднощі 
в боротьбі з імперіалістичною агресією. 
Ця підтримка — ще один доказ міцної і 
непорушної арабо-радянської дружби.

Генеральний секретар ЦК Спілки Ко
муністичної молоді Чілі Г. Марій відзна
чила, що тут, на з’їзді, торжествують 
геній і думка великого Леніна. Ми вітає
мо нове життя, основи якого він заклав, 
і завжди керуємось його заповітами, ска
зала вона. Ми докладемо всіх зусиль до 
того, щоб дружба радянської і чілій- 
ської молоді була вічно живою і про
цвітаючою.

Член Центрального Комітету Спілки 
молодих робітників за визволення (США) 
А. Монтероу від імені членів Спілки вітав 
з’їзд і побажав радянському народові 
успіхів в будівництві комунізму. Перебу
ваючи в цитаделі імперіалізму, заявив 
він, ми бачимо наш обов’язок у тому, 
щоб боротися проти загрози фашизму, 
за мир і демократій?.

Національне керівництво нашої органі
зації високо оцінило запрошення брати 
участь у роботі XVI з’їзду ВЛКСМ, ска
зав перший секретар молоді Африкан
ської демократичної революції рес
публіки Гвінеї І. Камара. Ми дякуємо ра
дянським юнакам і дівчатам за підтрим
ку нашої боротьби, за активну участь у 
світовому прогресивному русі молоді. 
Промовець закликав ще тісніше об’єдна
ти ряди тих, хто бореться за перетво
рення в життя ідей марксизму-ленінізму.

Ми приїхали в Москву, сказав феде
ральний голова організацї Соціаліс
тичної Німецької робітничої молоді 
Р. Прімер, щоб від щирого серця по
бажати успіхів у вашій праці, щоб 
перейняти ваш досвід боротьби. Ми 

хочемо зміцнювати дружбу з радян
ським комсомолом, як нас учили Карп 
Лібкнехт і Ернст Тельман. У ці травневі 
дні ми з великою вдячністю думаємо про 
Радянський Союз, чиї сини 25 років тому 
завдали вирішального удару гітлерів
ському фашизмові. Прогресивна молодь 
ФРН докладає багато зусиль, щоб пере
шкодити відродженню неофашизму в 
своїй країні.

Зарубіжні гості вручили з’їздові пам’ят
ні подарунки.

Делегати з'їзду сердечно подякували 
представникам братніх молодіжних орга
нізацій за теплі привітання, які свідчать 
про дружбу і солідарність молоді світу, 
яка бореться проти імперіалізму, за сво
боду, прогрес і соціальну справедли
вість.

Делегати одноголосно прийняли Заяву 
XVI з’їзду ВЛКСМ у зв'язку з агресією 
США в Індокитаї і Заяву у зв’язку 3 агре
сією Ізраїлю на Близькому Сході.

Радісні, хвилюючі моменти пережили 
делегати і гості з’їзду, коли форум 
юності прийшли вітати воїни доблесних 
Радянських Збройних Сил, Герої Радян
ського Союзу К. Самсонов, М. Єгоров і 
М. Кантарія внесли в зал Прапор Пере
моги. Овіяні немеркнучою ратною сла
вою прапори принесли на з’їзд генерали 
Д. Лелюшенко, О. Родимцев, І. Кожедуб, 
легендарний прикордонник полковник 
М. Карацупа, віце-адмірал Г. Щедрін.

Палко аплодували комсомольці вої
нам — представникам різних родів 
військ. Стрункими колонами вийшли до 
порталу сцени мотострільці і льотчики, 
моряки і авіадесантники, прикордонники 
і ракетники, нахімовці і суворовці...

«Слухайте всі!» — Звучить сигнал. 
Слово надається командирові гвардій
ського Червонопрапорного ракетного 
полка імені 50-річчя ВЛКСМ майорові 
Л. Зикову.

«У комуністів, у наших батьків і стар
ших братів нинішнє покоління воїнів учи
ться високої ідейної переконаності і від
даності Батьківщині, стійкості і мужнос
ті», — зачитує майор, вихованець комсо
молу, привітання воїнів з'їздові. Але це 
не тільки привітання — це і рапорт про 
високу бойову готовність частин і кораб
лів, ракетних установок і прикордонних 
застав. В ньому повідомляється, що за 
період, який минув після XV з’їзду ком
сомолу, понад п’ять тисяч воїнів-ком- 
сомольців за успіхи в бойовій і політич
ній підготовці нагороджено орденами і 
медалями. В армії і на флоті кожен дру
гий комсомолець — відмінник, кожні 
вісім з десяти — спортсмени, які мають 
розряд.

На найбільших маневрах «Двіна» і 
«Океан» радянські воїни ще раз показа
ли, що вони прекрасно володіють найсу
часнішою технікою, навальні в наступі, 
стійкі в обороні, витривалі в поході, що 
грізна зброя, вручена армії народом, 
перебуває в надійних руках.

Як клятва перед легендарним Прапо
ром Перемоги, перед вічною пам’яттю 
загиблих, перед лицем героїв-ветеранів 
звучить солдатське слово: За наказом 
партії завжди готові в бою за свободу і 
незалежність Вітчизни, за справу Леніна 
битися до повної перемоги.

В армійському привітанні з’їздові під
креслюється необхідність зміцнювати 
шефські зв’язки комсомолу і Збройних 
Сил, дружбу частин і кораблів з комсо
мольськими організаціями заводів і кол
госпів, міст і сіл. На цей заклик делегати 

відгукуються бурхливими тривалими оп
лесками.

Привітання воїнів закінчуються хви
люючою сценою. Маршал Радянського 
Союзу С. М. Будьонний підходить до 
представників комсомолі! 70-х років і 
передає їм свою бойову шаблю. Цей дар 
XVI з їздові — символічний. Як естафету 
подвигу, стійкості і мужності старших 
поколінь у боротьбі з ворогами прийма
ють делегати з рук легендарного полко
водця бойову зброю революції.

— З цією шаблею я захищав нашу Ра
дянську державу, — говорить Семен 
Михайлович. — Щиро бажаю молоді ве
ликих успіхів у дальшому розвитку нашої 
революції, у примноженні перемог наийіЦ.. 
Батьківщини. Бережіть бойові традиції і 
несіть їх вперед і вперед.

Під склепінням Кремлівського Палацу 
з’їздів гримить комсомольське «ура» 
героїчним Збройним Силам Країни Рад. 
З величезним ентузіазмом делегати од

ностайно приймають Лист XVI з’їзду 
ВЛКСМ Центральному Комітетові КПРС. 
Бурхливими, довго не стихаючими оплес
ками посланці молодого покоління нашої 
країни ще раз виявляють почуття глибо
кої вдячності Комуністичній партії.

Найвищий орган комсомолу — Всесо
юзний з'їзд завершує роботу. Перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Є, М', Тяжельников, 
звератючись до делегатів, відмічає, що 
вирішальне значення для комсомоль
ського з’їзду мала величезна увага до 
його роботи Центрального Комітету пар
тії, Політбюро ЦК КПРС. Він висловлює 
впевненість, що XVI з їзд ВЛКСМ успіш
но виконав свої завдання і виробив кон
кретну програму дій, всієї роботи по 
вихованню радянської молоді в дусі за
повітів Леніна.

У партійному керівництві, говорить 
Є. М, Тяжельников, сила комсомолу, 
невичерпне джерело творчості й енту
зіазму радянської молоді. Хай же міцні
шими і згуртованішими стануть ряди 
комсомолу — вірного сина рідної Кому
ністичної партії.

Від імені 27-мільйонноі армії комсо
мольців, всього молодого поколілу 
Країни Рад Є. М, Тяжельников що раз 
запевняє партію, весь радянський народ, 
що ВЛКСМ завжди і в усьому буде 
неухильно йти за партією, завжди буде 
її вірним послідовним помічником.

Урочисто виносяться прапори. Всі вста
ють. Лунають здравиці: «Хай живе наша 
палко любима і прекрасна Батьківщина 
соціалізму!», «Хай живе Комуністична 
партія і її бойовий штаб — ленінський 
Центральний Комітеті». Гримить могутнє, 
тисячоголосе «ура!». Молодь скандує: 
«Слава! Славаі Слава!» Проголошуються 
лозунги, які славлять партію, Радянський 
уряд, героїчний робітничий клас і кол
госпне селянство, Радянську Армію, 
Комуністичну Спілку Молоді. Бурхливою 
овацією зустрічає з’їзд здравицю на 
честь міжнародного комуністичного і де
мократичного молодіжного руху.

XVI з'їзд ВЛКСМ оголошується закри
тим. Делегати і гості співають «Інтерна
ціонал» — гімн борців за найсправедли- 
віше суспільства — комунізм.

І знову лунають вигуки, привітання і 
здравиці. Довго не стихають у Кремлів
ському Палаці овації. Молоді ленінці — 
активні будівники комунізму клянуче-» 
беззавітно служити партії, народові, 
Батьківщині, бути вірними борцями за 
велику справу Леніна.

(ТАРС).

ГОТОВІ НА ПРАЦЮ І ПОДВИГ
(Закінчення), 

рального Комітету іЦен> 
ральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ закінчилося.

З заключним словом 
виступив перший секре
тар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя
жельников.

Голова Центральної ре
візійної комісії ВЛКСМ 
В. Т. Іванов від заключно
го слова відмовився.

• МОЛОДОЙ КОММУНАР* — оргаи Кировогрвдспсго 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м, Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

БК 02343. Індекс 61197»

З’їзд одноголосно
прийняв постанову, в якій 
схвалив діяльність Цент
рального Комітету 

ВЛКСМ, спрямовану на 
здійснення завдань кому
ністичного виховання мо
лоді, поставлених парті 
єю перед комсомолом.

Одноголосно було
прийнято резолюцію на 
доповідь «Звіт ЦК 

ВЛКСМ і завдання ком
сомолу по вихованню мо
лоді в дусі ленінських 
заповітів».

З’їзд одноголосно за
твердив звіт Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСМ.

Після перерви з’їзд 
продовжив свою роботу.

В усіх виступах делега
тів, зарубіжних гостей, 
які представляють кому

Зам. № 2744.

ністичні, прогресивні і 
♦ революційні молодіжні 

організації Європи, Азії, 
Африки та Америки, чер
воною ниткою проходять 
ідеї миру, дружби і со
лідарності молодого по
коління планети.

XVI з’їзд комсомолу 
палко вітали зарубіжні 
гості — секретар прези
дії конференції Спілки

Тираж 52 000, 

молоді Югославії М. Ву- 
кашинович, секретар на
ціонального керівництва 
Італійської федерації ко
муністичної молоді Р. Ві- 
єцці, президент Всеіндій- 
ської федерації молоді і 
Всеіндійської федерації 
студентів Д. Сінгх, секре
тар ЦК Спілки комуніс
тичної молоді Уругваю 

Массарович, секретар 
ЦК молодіжної організа
ції Нео Лао Хак Сат 
Б. Вісьєн, Генеральний 
секретар ЦК молодіжної 
організації Фронт визво
лення Мозамбіку (Фре- 
лімо) А. Пангуєні, Гене
ральний секретар ЦК Ко
муністичної молоді Перу 

X. Тапія, секретар ЦК Ко
муністичної молоді Ко

лумбії М. Чаконд, голова 
Демократичної спілки мо

лоді Фінляндії П. Саара 
ніо, Генеральний секре- 
тар Федерації комуніс« 
тичної молоді Аргентіни 
Е. Сантарен, член секре- 
таріату ЦК Всецейлонсь- 
кої федерації комуніс
тичних і прогресивних ліг. 
молоді Цейлону П. Джа- 
ясекера.

Братні делегації зару
біжних країн вручили 
з’їздові пам’ятні пода
рунки від своїх організа
цій.

Потім з'їзд приступив 
до розгляду дальшого 
пункту порядку денного 
— виборів центральних 
органів комсомолу.

ЗО травня XVI з’їзд 
ВЛКСМ продукував 
свою роботу.

(ТАРС).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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