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На знімку: старший вагар станції Знам'янки 
Олена ЗАГОРУЙКО за роботою.
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Постанова VIII Пленуму 
ЦК ВЛКСМ

Про роботу комсомольських організацій у зв’язку з постановою 
липневого Пленуму ЦК КПРС „Про хід виконання рішень XXI з’їзду 

КПРС про розвиток промисловості, транспорту і впровадження 
у виробництво найновіших досягнень науки і техніки"

патріотів перевиконали 
по зростанню пролуктив-

рТАНЦІЮ Зиа-
м’якну заслу

жено називають 
фабрикою марш
рутів. Це справді 
так. Тут — пере
хрестя великих 
шляхів, де сходя
ться поїзди з п’я
ти кінців республі
ки — Києва і Хар
кова, Одеси, Дон
басе і Херсона. 
З розрізнених 
гонопотоків 
формуються 
мі дальні 
шрутн з 
жами для 
них земель,
ви, які йдуть на 
Урал, Сибір і Се
редню Азію.

* Б'ід того, на
скільки чітко 
справляється стан
ція з переробкою 
вагонопотоків, у 
великій мірі зале
жить нормальна 
робота Одеської 
магістралі. Колек
тив руховиків 
станції, де н а л і- 
чуеться близько 90 
ком сомольців,
у другому році семирічки послідовно вишукує додаткові внутрішні 
резерви прискорення вантажообороту, зниження собівартості оброб
ки маршрутів. Ці шукання увінчалися першими успіхами. За сім по
передніх місяців продуктивність праці на станції зросла на 4,3 про
цента, за рахунок скорочення простоїв вагонів і швидкісного форму
вання составів зекономлено 345 тисяч карбованців державних кош
тів.

Нині руховики станції виступили на відділку залізниці ініціато
рами змагання за звання колективу комуністичної праці.

Хороша, цілком заслужена слава йде на станції про трудові діла 
бригади контейнерної площадки, яку очолює старший вагар комсо
молка Олена Загоруйко. Цьому колективу ще півтора роки тому 
присвоєно почесне звання бригади комуністичної праці. Впровадив
ши передові, досконалі методи, вагарі досяглн високих показників 
на сортуванні контейнерних вантажів і цим самим різко знизили 
місцеві, простої вагонів, збільшили формування маршрутів прямого 
слідування. Всі п’ятеро членів бригади вчаться,

А.

ї Піл керівництвом Комуністич-
• ної партії радянський народ до- 
: бився видатних успіхів у злійс- 
г ненні семирічного плану, ство- 
і ревні матеріально-технічної бази 
! комунізму. Липневий Пленум ЦК 
: КПРС. що обговорив питання про 
: хід виконання рішень XXI з’їзду 
? партії про розвиток промисло- 
ї вості. транспорту і впровадження 
: у виробництво найновіших досяг- 
і нень науки і техніки, відзначив, 
і що завдання семирічки в галузі 
: промислового виробництва успіш- 
: но виконуються. V величезних 
і масштабах ведеться капітальне 
: будівництво, розвивається тран- 
ї СПОРТ. шляхом неухильного під- 
; несення іде соціалістичне сіль-
■ ське господарство. Пленум ЦК 
і КПРС вказав, шо одним з най- 
: важливіших підсумків роботи по
• виконанню рішень XXI з’їзду 
: КПРС є прискорення темпів тех- 
: нічного протесу в усіх галузях
■ народного господарства. Па осно- 
: ві бурхливого зростання економі- 
: кіґ країни безперервно підвищує- 
! ться добробут радянських людей.

зміцнюється могутність нашої 
Батьківщини,

Пленум ЦК КПРС відзначив 
особливо важливе значення масо
вого пуху молоді за оволодіння 
найновішою технікою, знаннями і 
культурою, за прискорення будів
ництва найважливіших об’єктів 
металургійної, хімічної, нафтової, 
газової промисловості і залізнич
ного транспорту. Пленум ЦК 
КПРС схвалив ініціативу комсо
молу по організації шефства над 
розвитком цементної 
вості і зварювального 
цтва.

Далі в постанові
про те. шо комсомольські органі
зації промисловості, транспорту і 
будов спрямовують зусилля ра
дянської молоді на рішення пер
шочергових завдань господар
ського будівництва, що ленінська 
заповідь вчитися комунізму ста
ла бойовим девізом мільйонів 
юнаків та дівчат. Широкий ррз- 
мах набуває змагання молоді 1га 
звання колективів і ударників 
комуністичної прані. Більше 
трьох з половиною мільйонів мо-

промисло- 
виробни-

говориться

лодих 
плани 
пості поапі.

Па 114 всесоюзних ударних 
комсомольських будовах за півто
ра року введено до ладу 82 вели
ких промислових об’єктів. Здало 
в експлуатацію п’ять доменних, 
одинадцять сталеплавильних пе
чей. сімнадцять прокатних цехів 
і станів, п’ять підприємств по ви
робництву штучного волокна; 
збудовано понад 2.300 кілометрів 
і електрифіковано близько 2.500 
кілометрів залізничних ліній. Па 
чотирьох цементних заводах, під
шефних ВЛКСМ. збудовано п’ять 
нових агрегатів потужністю 
близько 1.5 мільйона тонн це
менту на рік.

У загальнонародній боротьбі за 
комунізм, у прані юнаки і дівчаті 
проходять чудову життєву школу, 
виховують в собі почуття справж
нього господаря країни, якому 
належить жити в комуністичному 
суспільстві і керувати його спра
вами. Виконання великих відпо-

(Продовження на 2 стор.).

підвищують свій 
загальноосвітній і 
політичний рівень. 

Комсо польці 
станції взяли під 
свій неослабпий 
контроль просу
вання через заліз
ничний вузол най
важливіших на
роди огос п о д а р- 

ських вантажів—матеріалів для будівництва гірничозбагачувальних 
комбінатів, гідроелектростанцій, підприємств цементної промисло
вості та ешелонів з добровольцями, які їдуть для збирання врожаю 
на цілинних землях. Для цього при технічних конторах Кремен
чуцького, Фастівського парків та на контейнерній площадці ство
рені комсомольські контрольні пости. Очолюють їх списувачі ваго
нів комсомолки Світлана Родіна, Лариса Шварценберг та інші. Мо
лоді руховики — члени постів не залишають поза увагою жодного 
випадку затримки вагонів і вже поповнили ешелон семирічки десят
ками тисяч тонн достроково відправлених вантажів.

Колектив станції на весь зріст піднявся на боротьбу за приско
рення народногосподарських перевозок, якнайповніше використання 
внутрішніх резервів, за право називатися колективом комуністичної 
праці. Провідне місце у цьому змаганні належить комсомольцям- 

~ залізничникам, які не шкодують сил і знань для прискорення руху 
всли ісзьо.-о транспортного конвейєра.

Наша фабрика |с пашо ціаирипа ♦
маршрутів І

1

В. ЯРЕМЧУК, 
секретар комсомольської організації 
станції Знам'янки.

СТОЯВ тихий серпневий 
вечір. Сріблястий диск 

місяця яскраво виблиску
вав на сталевих жилах за
лізничних ліній. Біля пікет
ного стовпчика зупинилися 
двоє колійних обхідників. 
Привіталися, закурили. Всю
ди тиша.

Та ось здалеку донісся 
протяжний сигнал. Тьмяно 
блиснули під місячним сяй
вом нікельовані частини 
красеня-тепловоза. Роз
сікаючи потужними ліхтаря
ми нічну пітьму, яскраво 
освітлена машина з довгим 
ланцюгом вагонів стрімго
лов промчала у напрямі 
Знам'янки.

— З вітерцем просліду- 
вав, — неквапливо сказав 
один з обхідників.

— Так, — погодився дру
гий. — Кілометрів п'ятде-

сят на годину. Молодці вивати при цьому иівид- 
тепловозники! кість до ста кілометрів на

Поїзд вів машиніст По-, годину.
мічнянського депо Мико
ла Феофанович Г ордієнко. 
Пильно вдивляється він у 
прорізану пасмом світла 
пітьму. Назустріч несуться, 
зливаючись у суцільну сіру 
смугу, шпали. За вікном 
кабіни мелькають чорно-білі 
шлагбауми переїздів, иег- 
ляні станційні будівлі. У 
вікно зі свистом вривається 
вітер, чіткий дріб вибива 
ють колеса.

Висунувшись у вікно, 
Микола Феофанович помі
тив вдалині привітний вог
ник вхідного семафора.

— Бачу зелений! — гук
нув він.

— Бачу зелений! — по
вторив помічник машиніста 
комсомолець Борис Чер
нацький.

залізнич-
Дзер- 

п ри- 
гу До

тепер

/1 через кілька хвилин 
довжелезний состав уже 
гуркотів на вхідних стріл
ках станції Знам'янки, ні
би метеор, пронісся на одну 
з приймальних колій Кре
менчуцького парку і зупи
нився.

Рейс закінчено. Тепловоз 
залишив состав і після 
кількох маневрових опера
цій став на запасну колію.

Борис Чернацький та 
Георгій Ніколенко, поміч
ники машиніста, з жаром 
взялися за діло: оглядали 
вузли потужних двигунів, 
змащували тертьові части
ни, підтягували кріплення. 
Робота спорилася, на обліку 
була кожна хвилина.

На чудовій досконалій 
машині, яка є гордістю ра
дянського тепловозобуду
вання, працює нині бригада. 
Тепловоз здатний тягнути 
состав, вага якого переви
щує три тисячі тонн, і роз-

Хороші і люди, які управ
ляють цим велетнем. Ком 
сомолець Б. Чернацький за
кінчив Одеський
ний технікум імені 
жинського. Діставши 
значення на роботу 
мічнянське депо, він 
збагачує набуті теоретичні 
знання виробничим досві
дом і має намір незабаром 
скласти екзамени на право 
управління тепдовозом.

/1 вчитися хлопцеві є у 
кого. М. Ф. Гордієнко де
сять років працював маши
ністом паровоза, а тепер, 
після закінчення коротко
термінових курсів, став за 
правим крилом тепловоза. 
За час своєї роботи на 
транспорті він перевіз сот
ні составів великовагових 
поїздів. Ось і на цей раз 
бригада доставила на Зна
м'янку состав 
ваги, в якому 
було 300 тонн

підвищеної 
понад нормі/ 
вантажів.

в реве
Петляючи мережею ма

неврових колій, тепловоз 
підійшов під новий состав, 
який мав слідувати на По
мічну.

Шлях 
вікно 
станційні будівлі, 
ряди лісосмуг, 
вистукують 
в усі кінці розносить клич
ний сигнал тепловоза, 
вирушив у зворотний пейс.

відкрито! Повз 
кабіни промайнули 

стрункі 
Квапливо 

колеса, і вітер

що

На знімку: бригада іепло- 
воза (зліва направо) помічник 
машиніста комсомолець Б. Чер
нацький, машиніст Микола Гор- 

'....... машиністаДІЄІІКО І ПОМІЧНИК 
Георгій Ніколенко.

Текст В. 
Фото В.

Ссргієна. 
Коипаиа,



Постанова VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ
Про роботу комсомольських організацій у зв‘язку з постановою липневого Пленуму ЦК КПРС 

«Про хід виконання рішень XXI з'їзду КПРС про розвиток промисловості, транспорту і впровадження 
у виробництво найновіших досягнень науки і техніки»

і Продовження), 

вітальних доручень партії підно
сить авторитет комсомольських 
організацій серед молоді. Лише за 
минулий рік до лав ВЛКСМ всту
пило понад 2 млн. чоловік.

Рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС одержали всенародне 
схвалення, викликали нове підне
сення політичної і трудової ак
тивності радянських людей, нашої 
славної молоді.

Пленум ПІІ ВЛКСМ палко, ціл
ком і повністю схвалює Резолю
цію липневого Пленуму ЦК КПРС 
про підсумки Наради представни
ків комуністичних і робітничих 
партій у Бухаресті, яка зробила 
видатний вклад V справу зміц
нення єдності міжнародного ко
муністичного і робітничого руху, 
боротьби народів за мир. роззбро
єння і мирне співіснування, про
ти агресивних дій імперіалістів 
СПІА та інших капіталістичних 
країн.

Величезне піклування Кому
ністичної партії. її Ленінського 
Центрального Комітету на чолі з 
товаришем М. С. Хрущовим про 
підростаюче покоління, велике 
довір’я, яке виявляється КОМСОМО
ЛУ у вирішенні найважливіших 
народногосподарських завдань, 
надихають молодь на нові трудові 
подвиги в ім’я комунізму.

Заслухавши і обговоривши до
повідь Харківського обкому 
ЛКСМ України «Про участь ком
сомольців і молоді Харківської об
ласті в боротьбі за технічний 
прогрес і поліпшення якісних по
казників виробництва», пленум 
ЦК ВЛКСМ відзначає, що Харків
ська комсомольська організація 
активно допомагає партійній орга
нізації області в боротьбі за до
строкове виконання завдань семи
річного плану, дальше піднесення 
технічного РІВНЯ і поліпшення 
якісних показників виробництва.

У постанові докладно говори
ться про серйозні успіхи комсо
мольських. організацій Харківщи
ни у шефстві над створенням но
вої техніки, модернізацією вер
статів і механізмів, у розвитку 
масового руху молодих раціона
лізаторів і винахідників, у шеф

стві над спорудженням найваж
ливіших будов семирічки, над 
механізацією трудомістких проце
сів у сільському господарстві.

Пленум ЦІЇ ВЛКСМ відзначає, 
що успіхи в роботі Харківської 
обласної комсомольської організа
ції багато в чому визначаються 
вмінням творчо використовувати 
все нове, передове, що народжує
ться в масах молоді, досвід робо
ти інших комсомольських органі
зацій країни. Більшості комсо
мольських працівників і активіс
тів притаманне почуття високої 
відповідальності за доручену спра
ву. за перетворення в життя взя
тих зобов’язань.

Разом з тим ще не всі комсо
мольські організації Харківської 
області на ділі стали бойовими по
мічниками партійних і господар
ських органів V боротьбі за по
ліпшення техніко-економічних по
казників виробництва. У постано
ві говориться, що деякі комсо
мольські організації слабо допо
магають усувати недоліки в орга
нізації праці, миряться з факта
ми консервативного ставлення до 
впровадження нової техніки, не 
зуміли підняти всю молодь на бо
ротьбу за технічний прогрес, не 
мають чітких планів підвищення 
культурно-технічного рівня моло- 
іііх робітників, слабо залучають 
молодь в рух за комуністичну 
працю.

Серйозні недоліки мають місце

«МОЛОДИЙ комунар»
7 серпня 1960 р. 2 стор. 

в роботі Харківської комсомоль
ської організації по шефству над 
спорудженням Балакліївського це
ментного заводу, де погано орга
нізовано працю молодих будівель
ників. їх побут і культурне обслу
говування.

Комсомольські організації про
ектних інститутів і конструктор

ських бюро не завжди стежать за 
тим. щоб проектні рішення відпо
відали сучасним досягненням 
науки і техніки.

Обком, міськкоми, райкоми, 
первинні комсомольські організа
ції слабо залучають молодих спе
ціалістів до роботи по підвищен
ню загально-освітніх і технічних 
знань молодих робітників, не по
дають достатньої допомоги ком
сомольським працівникам і акти
вістам в оволодінні економічними 
знаннями. Деякі комсомольські 
працівники неконкретно, без знан
ня справи займаються питаннями 
участі молоді в господарському 
будівництві, не виступають про
ти Фактів консерватизму і відста
лості. що подекуди мають місце.

Пленум ЦІЇ ВЛКСМ зобов’язує 
Харківський обком, міськкоми, 
райкоми комсомолу, первинні ком
сомольські організації усунути 
відзначені недоліки, розробити 
конкретні заходи щодо мобілізації 
молоді на активну боротьбу за 
виконання рішень липневого Пле
нуму ЦІЇ КПРС.

І. Боротьба за технічний 
прогрес, за дальше 

підвищення продуктивності 
праці — найважливіше 

завдання комсомольських 
, організацій

Липневий Пленум ЦК ІЇПРС під
креслив, що вирішити корінну 
проблему семирічки — макси
мально виграти час у мирному 
економічному змаганні соціалізму 
з капіталізмом — можна лише 
шляхом всемірного підвищення 
темпів технічного прогресу і на 
цій основі зростання продуктив
ності праці. Щоб -успішно вирі
шити це завдання, треба привес
ти в дію усі резерви і можливості, 
які має наша економіка.

У постанові йдеться про актив
ну участь молодих робітників 
Москви, Ленінграда, Горького, 
Куйбишевської, Свердловської, 
Харківської областей у боротьбі 
за технічний прогрес.

Комсомольські організації Ук
раїни взяли шефство над впро
вадженням у виробництво найно
віших методів зварювання, над 
створенням спеціалізованих і по
казових зварювальних вироб
ництв, випуском зварювального 
устаткування.

Разом з тим окремі обкоми, 
крайкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ 
союзних республік все ще 
недостатньо допомагають комсо
мольським організаціям підпри
ємств промисловості, транспорту 
і будов визначити своє місце у ви
рішенні основних завдань, що 
стоять перед їх виробничими ко
лективами.

Комсомольські організації ряду 
підприємств Казахстану, Грузії, 
Узбекистану, Кемеровської, Ста
лінської областей ще не стали на 
ділі- бойовими помічниками пар
тійних і господарських органів у 
боротьбі за впровадження нової 
техніки, миряться з фактами кон
сервативного ставлення до її 
впровадження у виробництво, 
деякі з них слабо беруть участь 
у впровадженні комплексної ме
ханізації і автоматизації, про
гресивних технологічних проце
сів, мало допомагають молодим 
робітникам у складанні особистих 
планів підвищення продуктивнос
ті праці.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язує 
обкоми, крайкоми комсомолу, ЦК 

ЛКСМ союзних республік усуну
ти відзначені недоліки, розробити 
конкретні заходи щодо дальшої 
участі молоді в боротьбі за тех
нічний прогрес і всемірне підви
щення продуктивності праці.

Пленум ЦІЇ ВЛКСМ вважає, що 
робота комсомольських організа
цій по розгортанню змагання мо
лоді за дострокове виконання се
мирічного плану, по зростанню 
продуктивності праці на основі 
всемірного підвищення темпів 
технічного прогресу повинна й на
далі становити один з основних 
напрямів у діяльності Ленін
ського комсомолу. Необхідно шир
ше використовувати форму бо
ротьби кожного молодого робітни
ка за підвищення продуктивнос
ті праці на основі особистих і 
бригадних комплексних планів, 
яка себе повністю виправдала. 
Комсомольські організації повин
ні роз’яснювати молоді, що без
перервне зростання продуктивнос
ті праці — найважливіше, най
головніше для перемоги комуніз
му.

Комсомольські комітети зобо
в’язані мобілізувати зусилля мо
лоді на ще більш активну участь 
у здійсненні шефства над ком
плексною механізацією і автома
тизацією виробничих процесів, 
над створенням автоматичних, 
конвейєрних і потокових ліній, 
агрегатних верстатів, модерніза
цію діючого устаткування, ос
воєння нових машин, механізмів і 
приладів. Комсомольські організа
ції покликані спрямувати творчу 
думку молодих раціоналізаторів, 
новаторів виробництва, інженерів 
і техніків на прискорення ліквіда
ції важкої ручної праці, на роз
робку і здійснення конкретних за
ходів щодо механізації трудоміст
ких робіт.

Постанова підкреслює необхід
ність поліпшення організації нау
ково-дослідницьких і дослідних ро
біт і скорочення строків впровад
ження у виробництво найновіших 
досягнень науки і техніки. Вона 
закликає комсомольські комітети 
науково-дослідних інститутів, 
проектних і конструкторських ор
ганізацій, промислових підпри
ємств, будов і транспорту сприя
ти значному прискоренню ство
рення нової техніки і передової 
технології, конкретно займатися 
питаннями впровадження досяг
нень науки і передового досвіду у 
виробництво.

Враховуючи велике народно
господарське значення масового 
впровадження прогресивних звар
них конструкцій у промисловос
ті, будівництві і на транспорті, 
липневий Пленум ЦК КПРС вка
зав на необхідність поліпшити 
роботу по заміні клепаних, не
економічних ливарних, кованих та 
інших конструкцій зварними, 
прискорити створення спеціалізо
ваних підприємств і цехів для 
централізованого виготовлення 
зварних конструкцій, стійкої на 
зношування наплавки деталей ма
шин і механізмів, розширити ви
робництво зварювального устат
кування, електродів та інших 
зварювальних матеріалів.

Висока оцінка ініціативи ком
сомолу щодо організації шефства 
над розвитком зварювального ви
робництва, яку дав липневий 
Пленум ЦК КПРС, зобов’язує ком
сомольські організації ще сміли
віше, з широким розмахом вести 
боротьбу за всемірне впровад
ження прогресивних методів зва
рювання у виробництво.

Пленум ЦК ВЛКСМ оголошує 
створення п’ятнадцяти спеціалі
зованих і показових зварюваль
них виробництв Всесоюзними 
ударними комсомольськими будо
вами і вважає однією з важливих 
практичних справ комсомолу, пе
редусім комсомольських органі

зацій України, Узбекистану, Гру
зії, Литви, Вірменії, Башкирії, 
Москви, Володимирської. Калінін- 
градської, Куйбишевської, Ленін
градської, Липецької, Москов
ської, Новосибірської, Свердлов
ської, Ростовської, Рязанської, 
Тульської, Оренбурзької, Челябін
ської областей, організацію шеф
ства над цими об'єктами, а та
кож над будівництвом і рекон
струкцією 23 підприємств, які 
випускають зварювальне устатку
вання і апаратуру електродів та 
флюсів, спорудження кисневих 
станцій і агрегатів по виробни
цтву захисних газів.

Комсомольські організації про
мисловості, транспорту і в пер
шу чергу ударних комсомоль
ських будов повинні стати за
стрільниками впровадження у ви
робництво нових прогресивних 
видів зварювання — електрошла
кового. контактного, в середови
щі захисних газів та ін.; добити
ся всемірного використання зва
рювальної техніки, підвищення 
рівня комплексної механізації 
зварювальних робіт, створювати 
курси для підготовки інструкто
рів передових методів зварюван
ня.

Комітети комсомолу науково-до
слідних, проектних організацій і 
конструкторських бюро покликані 
добиватися максимального вико
ристання зварних конструкцій і 
прогресивних методів зварювання 
в проектах устаткування і спо
руд, енергійно впроваджувати 
зварювальну техніку на підпри
ємствах, організувати вивчення 
молодими конструкторами зва
рювальної справи.

К оме ом о льським о рга н ізацїям 
слід боротися за впровадження на- 
плавлювальних робіт у ремонтну 
справу, добиватися створення на 
підприємствах, транспорті, в кол
госпах, радгоспах, РТС спеціаль
них наплавлювальних дільниць, 
оснащення їх сучасною зварю
вальною технікою.

За прикладом комсомольських 
організацій України, Білорусії, 
Уралу необхідно створювати гро
мадські комісії сприяння впро
вадженню зварювання, разом з 
раднаргоспами організувати ши
року мережу технічних гуртків і 
курсів для молоді по вивченню і 
оволодінню передовими методами 
зварювання.

Пленум ЦК ВЛКСМ надає особ
ливо важливого значення широко
му залученню молоді до раціона
лізаторської і винахідницької ро
боти. У постанові йдеться про те, 
що комсомольські комітети зобо- 
в язані подавати всемірну допо
могу молодим раціоналізато
рам і винахідникам, повинні 
повсюдно створювати твор
чі бригади, самодіяльні гро
мадські конструкторські бю
ро, комісії, ініціативні гру
пи, взяти під повсякденний конт
роль розгляд і впровадження у 
виробництво технічних удоскона
лень і винаходів.

Доручити обкомам, крайкомам 
комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних 
республік, «Комсомольской прав- 
де», місцевим молодіжним газе
там разом з раднаргоспами і ор
ганізаціями Всесоюзного това
риства винахідників і раціоналі
заторів, систематично проводити 
громадські огляди, комсомольські 
рейди по впровадженню у народ
не господарство раціоналізатор
ських пропозицій і винаходів.

П. Ударне будівництво 
найважливіших об’єктів 

промисловості і транспорту — 
справа всього Ленінського 

комсомолу
. Липневий Пленум ЦК КПРС 

відзначив особливо важливе зна
чення масового руху молоді за 

прискорення будівництва найваж
ливіших об’єктів провідних га
лузей промисловості і транспор
ту, схвалив ініціативу комсомо
лу щодо організації шефства над 
розвитком цементної промисло
вості.

За півтора року_семирічки на 
ударні будови країни по комсо
мольських путівках послано по
над 300 тисяч юнаків та дівчат. 

На комсомольських будовах ши
роко розгорнулось бойове змаган
ня молодіжних колективів за 
скорочення строків, відмінну 
якість і зменшення собівартості 
будівельних робіт.

Однак, відзначається в поста
нові, рівень роботи ряду комсо
мольських організацій щодо шеф
ства над найважливішими будо
вами семирічки все ще не відпо
відає вимогам XXI з’їзду КПРС 
по прискоренню темпів промисло
вого будівництва. Комсомольську 
організації Башкирії, Омської, 
Пермської, Сталінської областей 
миряться з невиконанням планів 
спорудження найважливіших 
об’єктів «великої хімії».

Комітети комсомолу зобов’язані 
вжити всіх заходів щодо усунення 
зазначених недоліків.

Висока оцінка липневим Пле
нумом ЦК КПРС ролі комсомолу у 
прискоренні будівництва найваж
ливіших підприємств металургій
ної. хімічної, нафтової, газової 
промисловості і залізничного тран
спорту зобов’язує комсомольські 
організації, весь Ленінський ком
сомол і надалі здійснювати бойо
ве шефство над прискореним спо
рудженням ударних об'єктів се
мирічки.

Пленум доручає бюро ЦК 
ВЛКСМ. ЦК ЛКСМ союзних рес
публік. крайкомам, обкомам, мі
ськкомам. райкомам комсомолу 
забезпечити мобілізацію сил ком
сомольців і молоді на дострокове 
введення в дію в 1960—1961 рр. 
на всесоюзних ударних комсомол^ 
ськйх будовах потужностей по 
виробництву:

40 млн. тонн залізної руди,
7 млн. тонн прокату.
59 тисяч тонн штучного во

локна.
2.3 млн. штук шин.
715 тис. тонн мінеральних 

добрив:
на дострокове завершення в 
1960 — 1961 рр. робіт по спо
рудженню:
2.500 кілометрів нафто- і га
зопроводів.

енергетичних об’єктів загаль
ною потужністю 3 млн. кіловат,

3.600 кілометрів залізничних 
доріг:

на електрифікацію в 1960 —* 
61 рр. 4.000 кілометрів залізнич
них доріг, у тому числі на закінзД 
чення у 1960 р. робіт по елек
трифікації залізничної магістралі 
Москва—Іркутськ.

Боротьба за дострокове завер
шення будівництва і введення з 
експлуатацію нових потужностей 
по виробництву семи мільйонів 
тонн цементу — бойова справа 
комсомолу. Пленум ЦК ВЛКСМ 
закликає комсомольські організа
ції відповісти на рішення липне
вого Пленуму ЦК КПРС. який 
схвалив ініціативу комсомолу по 
організації шефства над розвит
ком цементної ПРОМИСЛОВОСТІ, но
вим розмахом соціалістичного зма
гання молоді на спорудженні це
ментних заводів, добиватися своє
часного забезпечення будов мате- 
піалами, устаткуванням, зосеред
ження сил і матеріально-технічні' 
них ресурсів на вирішальних ді" 
лянках будівництва.

Доручити ЦК ЛКСМ союзних 
республік, обкомам, крайкомам, 
комсомолу, комсомольським орга
нізаціям цементних підприємств.

(Закінчення на 3 стор.).



Постанова VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ
Про роботу комсомольських організацій у зв‘язку з постановою липневого Пленуму ЦК КПРС 

«Про хід виконання рішень XXI зіїзду КПРС про розвиток промисловості, транспорту і впровадження 
у виробництво найновіших досягнень науки і техніки»

(Закінчення).

за прикладом молоді волоських і 
новоросійських заводів, посилити 
боротьбу за збільшення виробни
цтва цементу на діючих потуж
ностях. добиватися найсуворішо- 
го додержання технологічного ре
жиму. вишукувати і всемірно ви
користовувати усі резерви зро
стання випуску цементу.

Пленум ІІК ВЛКСМ закликає 
комсомольців і молодь цементних 
заводів, транспорту, будов, заво
дів залізобетонних виробів повес
ти рішучу боротьбу з втратами 
цементу на виробництві, при його 
транспортуванні, збереженні і 
використанні.

У постанові підкреслюється, 
що комсомольські комітети, шта
би ударних будов повинні по
всякденно вдосконалювати форми 
і методи роботи по забезпеченню 
ударних темпів будівництва, по
ліпшувати керівництво соціа
лістичним змаганням молодіжних 
бригад, агрегатів, змін і дільниць, 
вести непримиренну боротьбу з 
безгосподарським використанням 
будівельної техніки і матеріалів, 
наполегливо добиватися поліпшен
ня умов праці і побуту молодих 
будівельників.

Справою честі комсомольських 
організацій, юнаків і дівчат на
шої країни є активна участь у 
боротьбі за прискорення темпів 
будівництва найважливіших під
приємств промисловості і тран
спорту.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язує 
комсомольські організації проект
них інститутів, конструкторських 
бюро, підпрпємств-постачальників 
і транспорту посилити шефство 
над своєчасним і високоякісним 
виконанням замовлень ударних 
будов семирічки. Кожен Факт зри
ву поставок, недоброякісне вико
нання замовлень будов повніші 
розцінюватися як надзвичайна 
полія. їло свідчить про відсут
ність піклування і відповідаль
ності комсомольських організацій 
за стан справ на всесоюзних удар
них комсомольських будовах. ,

. Ш. Посилити боротьбу 
комсомольських організацій 

за покращення якісних 
показників виробництва

Комсомольські організації про
мислових підприємств країни по- 
бойовому включились у всена
родну боротьбу за відмінну якість 
продукції. Молоді робітники.' ін
женери і техніки заводу «Елек- 
тооізоліт» Московської області, 
Владимирського тракторного. Мін
ського державного підшипниково
го. Ярославського моторного. Ка
рагандинського машинобудівного 
заводів. Вишнєволоцької трико
тажної Фабрики «Паризька кому
на» розгорнули змагання за від
мінну якість продукції, активно 
борються за впровадження нової 
техніки, за поліпшення якісних 
показників роботи підприємств.

Комсомольські організації Лат
вії. Ростовської та 
тен ведуть боротьбу за зниження 
трудових і матеріальних затрат 
па одиницю продукції. Молоді ви
робничники Липецької області за 
рахунок засобів і матеріалів з 
«Комсомольської копилки семи
річки» виготовили і ввели <10 
ладу автоматичну лінію, чотири 
пентробіжні ливарні машини, 
комплексно механізували 16 ви
робничих ДІЛЬНИЦЬ.

За ініціативою комсомольців 
Кузбасу, Азербайджану, Москви, 
Горького, які встановили кільце
вий контроль за безперебійним 
пересуванням вантажів семиріч
ки, широко розгорнулося змаган
ня молодих транспортників за 
поліпшення використання ре
зервів залізничного, морського, 

ішпих облас- ф кольорових

річкового і автомобільного транс
порту.

Разом з тим комсомольські ор
ганізації ряду підприємств Ал
тайського краю, Тюменської, 
Бєлгородської і деяких інших об
ластей не подають , дійової допо
моги партійним організаціям у 
боротьбі за якість продукції.

Липневий Пленум ЦК КПРС 
запропонував посилити роботу по 
поліпшенню економічних показ
ників в усіх ланках народного 
господарства, добиваючись більш 
ефективного використання капі
таловкладень, трудових і матері
альних ресурсів, максимального 
зниження затрат суспільної пра
ці на виробництво одиниці про
дукції, поліпшення її якості, роз
ширення асортименту, підвищен
ня культури виробництва.

Обкоми, крайкоми комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік по
винні розгорнути змагання моло
дих робітників, інженерів, техні
ків, молодих вчених і дослідників 
за підвищення якості продукції, 
повести рішучу боротьбу за честь 
заводської марки.

Постанова зобов’язує комсо
мольські організації підприємств 
промисловості, транспорт}', будов 
роз’яснювати молоді величезну 
політичну і народногосподарську 
важливість боротьби за якість, 
виховувати в молодих виробнич
ників почуття високої- відпові
дальності за вироблювану про
дукцію, рішуче виступати проти 
браку, боротися за прискорене 
впровадження у виробництво про
гресивних методів контролю, які 
забезпечують надійність в екс
плуатації машин, механізмів, 
приладів, устаткування, споруд.

Молоді конструктори, техноло
ги, проектувальники при створен
ні машин і приладів, розробці 
технологічних процесів поклика
ні ширше використовувати най
новіші прогресивні матеріали і 
методи обробки, які підвищують 
надійність, полегшують вагу і по
ліпшують зовнішній вигляд про
дукції.

Комсомольські комітети повин
ні всіляко сприяти створенню 
бригад, дільниць, _ цехів і під
приємств високої виробничої 
культури, які випускають про
дукцію лише відмінної якості, 
проводити технічні конференції, 
конкурси, огляди, спрямовані на 
підвищення якості продукції.

Комсомольські комітети повин
ні посилити увагу до питань зни
ження собівартості ' продукції, 
здешевлення будівництва, вихо
вувати у молоді господарське 
ставлення до народного добра.

На підприємствах промисло
вості, транспорту і будовах не
обхідно створювати громадські 
комісії по вивченню економіки, 
виявлення резервів і шляхів по
ліпшення якісних показників ви
робництва, запроваджувати осо
бисті рахунки,* «ощадні книж
ки», особисті і колективні «ко
пилки» економії державних кош
тів, матеріалів, особливо чорних 

металів, електро
енергії.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язує 
комсомольські організації вести 
рішучу боротьбу з простоями і 
недовантаженням усіх видів ус
таткування, машин і механізмів.

Комсомольські комітети, гово
риться у постанові, повинні ши
роко розгорнути змагання моло
дих транспортників країни за як
найшвидше просування народно
господарських вантажів.

Райкоми, міськкоми, обкоми, 
крайкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ 
союзних республік зобов’язані ор
ганізувати комсомольський «кіль
цевий контроль» за безперебійним 
просуванням вантажів семирічки.

Прямий обов’язок комсомоль
ців і молоді, комсомольських ор- 

Яінізацій промисловості і транс
порту — активно брати участь у 
перетворенні в життя рішень 
XXI з’їзду КПРС про корінну тех
нічну реконструкцію транспорту, 
комплексну механізацію наванта
жувально-розвантажувальних ро
біт.

IV. Ширше похід молоді 
за оволодіння знаннями

Липневий Пленум ЦК КПРС 
відзначив особливо важливе зна
чення масового руху молоді за 
оволодіння найновішою технікою, 
знаннями і культурою. Пленум 
вказав на необхідність ще актив
ніше залучати молодь до громад
ського виробництва, подавати їй 
допомогу у якнайшвидшому ово
лодінні виробничими професіями, 
добиватися правильного поєднан
ня праці з навчанням.

Постанова відзначає, що, 
незважаючи на значні успіхи в 
підвищенні освіти молоді, окремі 
комітети комсомолу ще недостат
ньо активно залучають молодь до 
Всесоюзного походу за оволодіння 
знаннями і технікою, слабо зай
маються поданням допомоги гос
подарським керівникам в органі
зації навчальних майстерень, ла
бораторій, кабінетів, не піклую
ться про забезпечення їх необхід
ним обладнанням та інвентарем.

Керуючись рішеннями липнево
го Пленуму ЦК КПРС, комсомоль
ські організації зобов’язані ще 
ширше розгорнути похід молоді 
за оволодіння знаннями і техні
кою, наполегливо вести роботу по 
розробці і здійсненню перспектив
них планів підвищення загаль
ноосвітнього і культурно-техніч
ного рівня робітничої молоді на 
кожному підприємстві, створюва
ти молодим робітникам усі необ
хідні умови для одержання серед
ньої освіти.

Комсомольські комітети разом 
з господарськими органами по
винні поліпшити роботу, спря
мовану на виробниче навчання 
мо.’ґодих робітників, добиватися, 
щоб рівень їх знань і технічної 
майстерності відповідав високим 
вимогам сучасного виробництва, 
оснащеного найновішою техні
кою. За прикладом Ленінградсько
го і Харківського обкомів комсо
молу, які організували школи ві
домих новаторів Героїв Соціаліс
тичної Праці В. Я. Карасьова і 
К. С. Кислякова по вивченню пе
редових методів швидкісного рі
зання металу і застосування про
гресивного інструмента, рекомев- 
їувати комітетам комсомолу ство
рити широку мережу таких шкіл 
іа промислових підприємствах, 
будовах, транспорті.

Глибоке оволодіння кожним 
молодим робітником знанням ос
нов передової технології, техніки, 
досконалої організації праці по
винно стати предметом постійно
го піклування комітетів комсомо
лу. Комсомольські організації, 
ради новаторів, молодих спеціа- 
іістів зобов’язані подавати ак
тивну допомогу молодим вироб
ничникам в оволодінні Г поглиб
ленні знань в галузі нової техні
ки; разом з господарським керів
ництвом і НТТ створювати гурт
ки і курси, громадські школи, 
лекторії, факультети і універси

Постанова VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ
Про завдання комсомолу по організації дозілля молоді

Радянський народ, керований 
Комуністичною партією, успіш
но перетворює в життя історичні 
рішення XXI з’їзду КПРС, натх
ненно будує комунізм. Липневий 
Пленум ЦК КПРС переконливо 
продемонстрував, що країна взя

нутих партією перед радянський 
народом.

Обов’язок комсомольських ко
мітетів — зробити все, щоб кож
на комсомольська організація ста
ла бойовим життєдіяльним колек- > 
тивом, тісно пов’язаним з молод
дю. добиватися, щоб всюдп пану
вала атмосфера творчої праці і 
виробничого піднесення.

Липневий Пленум ЦК КПРС 
запропонував партійним, проф
спілковим. комсомольським і гос
подарським організаціям поліпши-»- 
ти керівництво соціалістичним 
змаганням, всемірно розвивати 
його, створювати умови для вико
нання ТРУДЯЩИМИ взятих зобов’я- 
зань. регулярно підводити підсум
ки і забезпечувати широку глас
ність змагання.

ПК ЛКСМ союзних республік, 
крайкоми, обкоми, міськкоми, рай
коми. первинні комсомольські ор
ганізації повинні всемірно розви
вати змагання за звання колекти
вів і ударників комуністичної 
праці. Комсомольці повинні йти в 
перших рядах цього руху, пока
зуючи особистий приклад кому
ністичного ставлення до праці.

Поряд з соціалістичним зма
ганням молодіжних колективів, 
слід ширше розгортати змагання» 
між первинними, районними, мін
ськими комсомольськими органі
заціями за активну участь у вико
нанні господарських планів і 
впровадженні у виробництво най- 
новіших досягнень науки і техні
ки. Особливу увагу слід звернути 
на вивчення пропаганди і впро
вадження досвіду передових ко
лективів і новаторів у виробни
цтво. подавати допомогу відстаю
чим підприємствам, цехам, брига
дам. окремим молодим робітникам, 
підтягувати їх до рівня передо-» 
вих. У вирішенні цього завдання 
важливим засобом є поширення» 
патріотичного почину Валентини 
Гаганової і її численних послі
довників.

Разом з міністерствами, відом* 
ствами. ваднаптоспами і проф
спілковими організаціями комсо
мольські комітети повинні актив
но вести змагання молоді за при
скорення будівництва підприємств- 
провідних галузей промисловості,, 
за технічний прогрес і підвищен
ня продуктивності праці, широко» 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ з метою ПІДВИ-* 
ІЦЄННЯ ТРУДОВОЇ і політичної ак
тивності молоді матеріальні і мо
ральні стимули та заохочення.

Комсомольські організації по
кликані сміливіше вносити н<т 
розгляд радянських, господар
ських. профспілкових органів пи
тання. пов’язані з поліпшенням 
роботи підприємств, пропозиції 
про поширення пінних починань- 
молоді, поліпшення умов праці і 
побуту молодих виробничників.* * л

Пленум ЦК ВЛКСМ заклинає 
комсомольські організації, всіх 
комсомольців, юнанів і дівчат 
активно включитися до всенарод
ної боротьби за виконання рішень 
липневого Пленуму ЦК КПРС, 
спрямованих на дальший розквіт 
нашої великої Батьківщини, мно
жити свій вклад у виконанні про
грами розгорнутого будівництва 
комунізму, накресленої історич
ним XXI з’їздом КПРС.

тети інженерно-технічних і еко
номічних знань, залучаючи до 
роботи в них викладачів і студен- 
гів інститутів, наукових праців
ників, новаторів виробництва.

Комсомольські організації вузів 
і технікумів повинні виховувати 
активних борців за технічний 
прогрес, повсякденно пробуджу
вати інтерес студентів до завдань 
комплексної автоматизації і ме
ханізації виробництва, вдоскона
лювання технологічних процесів, 
раціоналізації і винахідництва, 
до вивчення найновіших галузей 
науки і техніки. Заслуговує всі
лякого заохочення створення 
студентських конструкторських і 
проектних бюро, розробка кур
сових і дипломних проектів, які 
являють'практичну цінність для 
парадного господарства, виконан
ня індивідуальних завдань для по
треб промисловості в період ви
робничої практики.

V. Масово-політичну
1 організаторську роботу 
комітетів комсомолу — 
на рівень нових завдань
Липневий Пленум ЦК КПРС 

вказав на необхідність ще ширше 
розгорнути організаторську і по
літичну роботу в масах, спрямо
вану на дострокове виконання 
завдань семирічного плану, на 
дальше прискорення темпів тех
нічного прогресу, поліпш&ння 
якісних показників* роботи про
мисловості і транспорту.

Постанова відзначає, що бага
то комітетів комсомолу, спираю
чись на широкий актив, постійно 
виявляють свою ініціативу, свій 
почин, знаходять нові форми і ме
тоди роботи серед молоді.

Поряд з цим пленум ЦК 
ВЛКСМ відзначає, що Мурман
ський, Ульяновський, Алма-Атин- 
ський обкоми комсомолу миряться 
з недоліками в організаційній і 
політичній роботі на ря»і підпри
ємств і будов, слабо займаються 
соціалістичним змаганням молоді, 
погано використовують позитив
ний досвід роботи, нагромаджений 
комсомольськими організаціями 
країни в боротьбі за технічний 
прогрес. Особливо нетерпимим є 
таке становище, коли поряд з 
життєдіяльними, бойовими ком
сомольськими організаціями є * й 
такі, які працюють без вогника, 
без врахування ростучих інтересів 
і запитів молоді.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслює, 
що зараз для успішної мобілізації 
комсомольців і молоді на активну 
участь у боротьбі за виконання 
завдань семирічки необхідна бо
йова. цілеспрямована організа
торська і політична робота ком
сомольських комітетів серед мо- 
ІІОДИХ виробничників.

Кожній комсомольській органі
зації необхідно виробити конкрет
ні заходи щодо активної участі у 
виконанні рішень липневого Пле
нуму ЦК КПРС. Рішення Кому
ністичної партії і Радянського 
гряду в Галузі корінних питань 
розвитку народного господарства 
повинні бути доведені до свідо
мості кожного молодого робітник!, 
інженера і техніка. Комітети ком
сомолу покликані допомогти юна
кам і дівчатам визначити своє 
місце у вирішенні завдань, вису

ла ще один важливий рубіж се
мирічки.

Радянська молодь палко вдяч
на рідній Комуністичній партії за 
послідовну і невтомну діяльність 
по зміцненню могутності соціа
лістичної Вітчизни, за батьків

ську турботу про молоде поко
ління. Разом з усім народом юна
ки і дівчата самовіддано пра-

(Продовження на 4 стор.),.
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Постанова VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ
Про завдання комсомолу по організації дозвілля молоді

(Продовження).

щюють над перетворенням у жит
тя розроблених партією планів 

комуністичного будівництва. Ви
сока оцінка, яку дала-партія на 
липневому Пленумі ЦК КПРС 
■справам, починанням комсомолу 
і молоді, окрилює молоде поколін
ня країни, підіймає його на нові 
трудові подвиги.

Комуністична партія і Радян
ський уряд, послідовно проводя- 
•чи ленінську лінію на розвиток 
‘високими темпами важкої про
мисловості, здійснили за останні 
роки значні заходи по підвищен
ню добробуту і культури трудя- 
.■ацих. Це створило нові, винятко
во сприятливі умови ДЛЯ ПОЛІІІ- 
.тнення всієї справи виховання 
молоді.

Будівництво комуністичного 
суспільства передбачає вирішен
ня двох історичних ^завдань —• 
створення матеріально-технічної 
бази комунізму і виховання нової 
людини.

Виконуючи вказівки XX і XX! 
.в’їздів КПРС, комсомольські ор
ганізації стали активніше залу
чати молодь до практичної участі 
в народногосподарському та куль
турному будівництві, конкретні
ше і змістовніше вести роботу по 
.комуністичному вихованню моло
ді.

Керуючись постановою ЦК 
.КПРС «Про завдання партійної 
пропаганди в сучасних умовах», 
комітети комсомолу приділяють 
більше уваги формуванню у під
ростаючого покоління марксист
сько-ленінського світогляду, до
биваються перетворення принци
пів комуністичної моралі на осо
бисті переконання, втілені в 

•справах на благо любимої Віт
чизни. Комсомольські організації 
розширюють сферу впливу агіта
ційно-пропагандистської роботи, 
проводять її не тільки на вироб
ництві, але й за місцем прожи
вання молоді, в місцях масового 
відпочинку, на транспорті; нама

гаються будувати пропаганду ди
ференційовано, з врахуванням 
професіональних, вікових і націо
нальних особливостей молоді.

Широкого розповсюдження на
брали в комсомольських органі
заціях такі масові форми роботи, 
як теоретичні конференції, дис
пути, тематичні вечори, вечори 
запитань і відповідей, усні жур
нали і ін., які активно сприяють 
виробленню у юнаків і дівчат ко
муністичної переконливості, вмін
ня розпізнавати різні прояви бур
жуазної ідеології і боротися з 
ними. Комітети комсомолу стали 
краще використовувати такі ді-- 
нові засоби пропаганди, як кіно, 
радіо, телебачення, знаходять 
все більше застосування агітма- 

ішини, магнітофони, світлові га
зети і т. ін. Заходи Партії і Уря

ду по дальшому розвитку систе
ми народної освіти відкрили пе
ред молоддю нові безмежні мож
ливості для оволодіння знання
ми. Всесоюзний похід комсомолу 

•за підвищення загальноосвітньо
го і культурно-технічного рівня 
робітничої і сільської молоді, що 
розгорнувся після VI пленуму ЦК 
ВЛКСМ, залучив нові загони юна
ків і дівчат у вечірні і заочні 

•школи, технікуми, вузи. Мільйо
ни молодих людей успішно поєд
нують навчання з роботою на ви
робництві.

Важливим етапом V поліпшенні 
виховання молодого покоління 

•став похід комсомолу за підвищен
ня культури молоді, оголошений 
ХШ з’їздом ВЛКСМ. Протягом 
двох років руками молоді побудо
вано поїіал 12 тисяч клубів і 16 
тисяч кіноапаратних. упорядкова
но 40 тисяч культурно-освітніх 
закладів. За цей час підготовлено
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понад 25 тисяч керівників худож
ньої самодіяльності. За прикла
дом Вінницької і Дніпропетров
ської обласних КОМСОМОЛЬСЬКІ!', 
організацій у багатьох областям 
України, в Москві. Ленінграді. 
Новосибірську та інших областях 
і республіках створені школи гро
мадських професій, які відіграють 
важливу роль у підготовці акти- 
вістів-організаторів культурно- 
масової роботи. Великого розпов
сюдження набрали масові свята і 
Фестивалі молоді, огляди худож
ньої самодіяльності, а також са
моцільні клуби і об’єднання мо
лоді.

В період розгорнутого будів
ництва комунізму створюються 
все кращі можливості для все
бічного вдосконалення людини, 
повного розкриття її талантів і 
здібностей. Мова йде про ство
рення таких умов праці і життя, 
коли, як про це образно сказав 
К. Маркс, «мірилом багатства бу
де вже не робочий, а вільний 
час», час. який повинен викори
стовуватись для набуття знань, 
оволодіння наукою і технікою, 
культурою, для Фізичного загар
тування і всебічної підготовки 
до високопродуктивної праці.

У цих умовах організація 
розумного дозвілля молоді, як ні
коли раніше, стає для комсомолу 
справою виняткової ваги. Голов
не. про що повинен дбати комсо
мол. — так організувати дозвіл
ля молоді, щоб допомогти їй у 
вирішенні основного, завдання: 
вчитися жити і працювати по-ко- 
муністичному.

В умовах боротьби між кому
ністичною і буржуазною ідеоло
гіями. яка загострюється, буржуа
зія використовує всі засоби для 
одурманення молодого покоління, 
підкорення мойоді розтлінному 
впливові буржуазної моралі, про
пагує. як зразок, найпотворніші 
Форми дозвілля, характерні для 
горезвісного американського спо
собу життя. Комсомольські орга
нізації країни зобов’язані вести 
активну наступальну боротьбу 
проти ворожої марксизму-лені- 
нізму буржуазної ідеології, під
вищувати політичну пильність ра
дянської молоді, невтомно пропа
гувати комуністичну ідеологію — 
найпрогресивнішу і справді на
укову ідеологію.

Тимчасом стан виховної робо
ти КОМСОМОЛУ, в тому числі по 
організації змістовного, ідейно 
насиченого дозвілля молоді, ще 
не відповідає вимогам життя. ЦІЇ 
ЛКОМ союзних республік, обкоми, 
крайкоми, міськкоми, райкоми 
комсомолу, первинні комсомоль
ські організації не завжди ве
дуть непримиренну боротьбу про
ти проявів аполітичності, націо
налізму й космополітизму, пере
житків минулого серед молоді, 
зневажання праці, громадського 
обов’язку, розкрадання суспіль
ної власності, спекуляції, проти 
шкідливих звичок старого побуту. 
ворожих нам буржуазних понять 
про дозвілля. Ще немало молодих 
людей витрачають свій вільний 
час па пияцтво, роблять амораль
ні вчинки, хуліганять.

Деякі комсомольські організації 
не приділяють потрібної уваги 
ідейному змістові культурно-масо
вої роботи, зводять її до прове
дення розважальних заходів. Ко
мітети комсомолу не завжди пік
луються про політичну спрямо
ваність масових свят і фестивалів 
молоді, про виховне значення 
художньої самодіяльності, ство
рення для неї повноцінного ре
пертуару. Безідейні, слабкі в 
художньому відношенні номери 
часто проникають у програми са
модіяльних колективів. Слабо 
розвивають художню самодіяль
ність молоді комсомольські орга
нізації Брянської області, Мордов
ської АРСР, деяких областей Уз
бекистану і Туркменії. Комітети 

комсомолу, організуючи дозвілля 
молоді, недостатньо використову
ють літературні твори й мистй1 
цтво, кінофільми, музику, театр 
живопис, скульптуру для вихо
вання молоді, розвитку її естетич
ного смаку.

Комітети комсомолу, як і рані
ше. мало піклуються про добір і 

. виховання культосвітпрацівни- 
ків — організаторів дозвілля. Ба
гато з них погано підготовлені для 
роботи з молоддю, нездатні забез
печити необхідний ідейний зміст 
заходів, шо проводяться, задо
вольнити зростаючі запити юна
ків і дівчат.

Особливо серйозні недоліки в 
в організації дозвілля сільської 
молоді. Комітети комсомолу пога
но враховують зміни, що сталися 
за останні роки на селі, зрослий 
культурний рівень молоді, не 
вживають необхідних заходів до 
того, щоб наполегливо просувати 
досягнення культури на село, по
гано ВИКОРИСТОВУЮТЬ у ЦИХ цілях 
кіно, радіо, телебачення, книго
торгівлю, пересувні виставки об
разотворчого мистецтва та інші 
Форми. У багатьох колгоспах і 
радгоспах культурно-масова ро
бота за своїм змістом бідна й од
номанітна. часто зводиться до 
проведення заходів на централь
них садибах; комітети комсомолу 
не організовують дозвілля молоді 
безпосередньо в бригадах, на по
льових станах, тваринницьких 
Фермах.

Комсомольські організації ми
ряться з тим. шо багато установ 
культури, спортивні бази працю
ють з недостатнім навантаженням, 
часто тільки у вечірні години, 
недоступні для молоді, зайнятій 
на виробництві у вечірню зміну. 
Деякі керівники клубів, спортив
них баз проявляють відомчий 
підхід до справи; не бажають 
широко відчинити їх двері для 
всієї молоді, а комітети комсомо
лу МОВЧКИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ З ЦИМ.

Багато комсомольських коміте
тів мало приділяють увага роз
виткові масового Фізкультурного 
руху молоді, створенню й зміцнен
ню низових колективів фізкуль
тури на підприємствах, у колгос
пах і радгоспах, установах і на
вчальних закладах, роботі громад
ських тренерів. не контролю
ють роботу представників комсо
мольських організацій у керівних 
органах спортивних союзів і 
ДТСААФ. погано використовують 
широкі можливості, надані комсо
молу в зв’язку з реорганізацією 
керівництва Фізичною культурою 
і спортом у країні.

Комсомольські організації сла
бо борються за підвищення куль
тури, впровадження прогресивних 
Форм побутового й торгового об
слуговування. що економлять час 
трудящих, не проявляють належ
ного піклування про розшпрення 
мережі й підвищення якості робо
ти магазинів. їдалень, кафе, рес
торанів. про поліпшення торго
вельного і побутового обслугову
вання в лісовій промисловості, на 
будівництві залізниць і ліній 
електропередач, у цілинних рад
госпах. колгоспах і т. ін.

Основною причиною недоліків V 
організації дозвілля молоді є 
неувага, поверховий підхід бага
тьох комітетів комсомолу до цієї 
важливої ділянки роботи. Нерід
ко основна увага активу зосе
реджується па проведенні масо
вих заходів за місцем роботи або 
навчання молоді, забувається не
обхідність копіткої роботи з кож
ним юнаком і дівчиною, не ВИКО
РИСТОВУЮТЬСЯ можливості органі
зації дозвілля за місцем прожи
вання. У багатьох випадках 
дозвіллям молоді, як і раніше, 
займається вузьке коло штатних 
культпрацівників.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов’язав 
ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкоми, обкоми, міськкоми, рай

коми комсомолу, первинні комсо
мольські організації невпинно під
вищувати ідейно-політичний рі- 
вень молоді, виховувати у кожної 
молодої людини почуття особис
тої відповідальності за успіхи в 
будівництві комунізму, риси бо> 
ця-ленінця.

Комсомольські організації. , ке
руючись постановою ЦК КПРС 
«Про завдання партійної пропа
ганди в сучасних умовах», по
винні всю свою роботу спрямо
вувати па роз’яснення молоді по
літики Комуністичної партії і Ра
дянського уряду, величезних пе
реваг соціалізму перед капіталіз
мом. па виховання юнаків і дів
чат у дусі любові до праці, ра
дянського патріотизму і пролетар
ського інтернаціоналізму, в дусі 
гордості за видатні досягнення 
наїпої Вітчизни.

В умовах співіснування країн 
з різними соціальними система
ми і дальшого загострення бороть
би між комуністичною і бур
жуазною ідеологіями першоряд
ним завданням комітетів комсо
молу є дальше посилення ідейно
го загартування юнаків та дів
чат. підвищення політичної пиль
ності молоді, розвитку у її сере
довищі комуністичної принципо
вості і непримиренності до будь- 
яких проявів буржуазної моралі, 
звичок і традицій старог.о побуту. 
Необхідно виховувати у молоді 
нетерпиме ставлення до пережит
ків минулого, зневаги до праці і 
громадського обов’язку, розкра
дання суспільної власності, бю
рократизму, хабарництва, спеку
ляції, підлабузництва, пияцтва, 
хуліганства та до інших чужих 
нашому ладові явищ.

За прикладом комсомольських 
організацій Ленінградської, Ста
лінської, Тульської, Курської, 
Рязанської, Одеської областей 
комітети комсомолу повинні роз
ширити сферу впливу пропаган
дистської роботи, організовувати 
її за місцем роботи або навчання 
юнаків та дівчат і за місцем їх 
проживання, практикувати ство
рення широкої мережі гуртків по 
вивченню найважливіших подій 
внутрішнього і міжнародного 
життя країни, тісніше пов’язува
ти вивчення молоддю теорії з 
практичними завданнями кому
ністичного будівництва.

Комсомольські організації по
винні добиватися, щоб у кожного 
юнака і дівчини зростав потяг до 
знань, потреба регулярно читати 
книги, відвідувати театри й кі
но, брати участь у художній са
модіяльності, займатись спортом. 
Потрібно, щоб розумне проведення 
дозвілля ставало життєвою звич
кою кожної молодої людини.

Пленум схвалив ініціативу 
комсомольців і молоді Севастопо
ля, підтриману комсомольськими 
організаціями Москви, Ленінгра
да, Омська, Одеси, Чернівців, 
Руставі, Мінгечаура, Кохтла-Яр- 
ве, Иебіт-Дага та інших міст і 
сіл, які розгорнули активну бо
ротьбу за_ міста і села високопро
дуктивної праці, зразкового гро
мадського порядку і високої 
культури.

Пленум рекомендує комітетам 
комсомолу широко використову
вати досвід роботи Татарської об
ласної комсомольської організа
ції по підвищенню загальноосвіт
нього і культурно-технічного 
рівня робітничої і сільської мо
лоді, проводити разом з органа
ми народної освіти громадські 
огляди, спрямовані на підвищен
ня загальноосвітніх і культурно- 
технічних знань юнаків та дів
чат, відкривати на громадських 
началах курси по підготовці мо
лоді, що працює, до вступу у ву
зи і технікуми, вечірні і заочні 
школи робітничої і сільської мо
лоді, залучати до цієї роботи 
широке коло громадських акти- 
вістів. ~ вчителів, молодих спе
ціалістів, студентів, організову

вати по радіо і телебаченню на 
допомогу тим, хто навчається 
заочно, оглядові лекції, консуль
тації, демонструвати науково-по
пулярні фільми, які сприяють 
засвоєнню навчальних програм._ 

Особливу увагу комсомольські 
організації повинні приділяти са
моосвіті молоді, допомагати юна
кам і дівчатам самостійно оволо
дівати знаннями, організовувати 
для них зустрічі з ученими, спе
ціалістами народного господар
ства, діячами літератури і мисте
цтва, більше випускати спеціаль
ної літератури.

У постанові відзначається, що 
комітетам комсомолу треба широ
ко розповсюджувати колективні 
Форми дозвілля, які допомагають 
вихованню моральних рис люди
ни комуністичного суспільства.

Частіше потрібно проводити ма
сові свята і фестивалі, засновані 
на ініціативі і самодіяльності 
комсомольських організацій, моло
ді, підтримувати і розвивати но
ві соціалістичні традиції і звичаї. 
Звернути увагу на організацію 
свят і фестивалів безпосередньо 
в молодіжних колективах, на 
підприємствах, в колгоспах і рад
госпах, навчальних закладах, не 
допускати, щоб вони зводились до 
заключних торжеств у районних і 
обласних центрах.

Комітети комсомолу повинні все
мірно розвивати художню само
діяльність, створювати і зміцню
вати колективи художньої само
діяльності безпосередньо на під
приємствах, у колгоспах і рад
госпах, добиваючись масової 
участі молоді в хорах, танцю
вальних колективах, народних 
оркестрах, драматичних гуртках. 
Потрібно активно розвивати такі 
форми самодіяльної творчості, як 
народні театри, агітаційно-худож
ні бригади.

Комітети комсомолу разом з 
органами культури повинні рішу
че боротися з проникненням на 
самодіяльну сцену антихудожніх 
творів, приділяти більше уваги 
створенню для самодіяльності 
повноцінного репертуару, разом з 
творчими спілками залучати до 
цього діячів літератури і мисте
цтва.

Комсомольські організації зо
бов’язані рішуче поліпшувати 
пропаганду літератури і мисте
цтва серед молоді, підвищувати 
роль книги у виховній роботі з 
молоддю. Добиватися, щоб юнаки 
і дівчата більше читали політич
ної, науково-технічної літерату
ри, книг про передовий виробни
чий досвід, художніх творів ра
дянських авторів, особливо на 
темп сучасності. Пленум вислов
люється за видання масовими ти
ражами невеликих за обсягом 
брошур про найважливіші події 
політичного і культурного життя 
країни, науково-технічні від
криття, про героїв праці, діячів 
науки, культури. Схвалити іні
ціативу видавництва «Молодая 
гвардия», яке почало випуск та
ких масових брошур.

Комсомольські організації по
винні подбати про дальше залу
чення юнаків і дівчат до розпов
сюдження книга, збільшити кіль
кість громадських активістів — 
розповсюджувачів книги в най
ближчий рік-два до 300 тисяч 
чоловік.

Разом з відділеннями Спілки 
радянських композиторів потріб
но ширше пропагувати музику 
серед молоді, проводити музичні 
лекторії на підприємствах, у кол
госпах і радгоспах, навчальних 
закладах, організовувати висту
пи симфонічних, духових оркест
рів, оркестрів народнпх інстру
ментів, практикувати прослухо- 
вування грамзапису; прищеплю
вати молоді любов до народної 
музики, . вміння відрізняти 
справжні . твори мистецтва від 
пошлості і поганого смаку.

(Закінчення на 5 стор.).



Постанова VIII Пленуму ЦК ВЛКСМ
Про завдання комсомолу по організації дозвілля молоді

(Закінчення).

ь У постанові говориться, що 
пленум схвалює роботу ЦК 
ЛКСМ України, Грузії, Молдавії, 
Московського міськкому комсомо
лу, РЯДУ інших комітетів комсо
молу по організації виставок мо
лодих художників.

Разом з відділеннями Спілки 
радянських художників потрібно 
частіше проводити екскурсії мо
лоді в музеї образотворчого мис
тецтва, картинні галереї, влашто
вувати пересувні виставки, збіль
шувати кількість студій само
діяльних художників, скульпто
рів.

Необхідно краще використову
вати вплив театрального мистец
тва на молодь, підказувати твор
чим працівникам театру і естра
ди теми, які хвилюють молодь. 
Рішуче боротися з халтурою, яка 
проникає ще на сцену.

Постанова зобов’язує комітети 
комсомолу взяти активну участь у 

ж дальшому розвиткові народних 
університетів культури — важ
ливої форми дозвілля, народженої 
ініціативою мас. Разом з відді
леннями Товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань і органами культури подба
ти про створення змістовних про
грам для університетів, залуча
ти до читання курсів найбільш 
кваліфікованих лекторів з тим, 
щоб слухачі одержували міцні 
основи знань з урахуванням ос
танніх досягнень науки, техніки 
і культури.

Пленум ЦК ВЛКСМ, говорить
ся в постанові, зобов’язує комі
тети комсомолу посилити вико
ристання в комуністичному вихо
ванні молоді, організації її до
звілля таких дійових засобів 
пропаганди, як преса, кіно, радіо 
і телебачення.

Комсомольська преса повинна 
ширше висвітлювати досвід ком
сомольських колективів, які вмі
ло організовують дозвілля молоді, 
допомагати цікаво і змістовно за- 
повнити вільний час юнаків і 
дівчат. Пленум підтримує ініціа
тиву тих газет і журналів, які 
на своїх сторінках публікують 
матеріали про розвиток науки і 
техніки, літературні полоси, ку
точки дозвілля і т. ін., виявляю
чи творчий підхід у подачі і 
оформленні матеріалів.

ИК ЛКСМ союзних республік, 
обкоми, крайкоми комсомолу зо
бов’язані активніше впливати на 
зміст передач радіо і телебачен
ня, створення кінофільмів про 
молодь. Комітетам комсомолу бра
ти участь в обговоренні тематич
них планів кіностудій, передач 
радіо і телебачення, підтримува
ти щоденні контакти з творчими 
працівниками, які творять для 
кіно та готують передачі для ра- 
діо і телебачення. За прикладом 
молодіжної редакції Всесоюзного 
радіомовлення, Московського мі
ського комітету комсомолу і 
Центральної студії телебачення, 
Горьковського обкому комсомолу 
І молодіжної редакції Горьков
ського обласного радіо комітети 
комсомолу повинні турбуватися 
про те, щоб по радіо і телебачен
ню, а також засобами кіно пропа
гувались справи молоді на удар
них комсомольських будовах, 
життя бригад комуністичної пра
ці, робота на комсомольсько-мо
лодіжних фермах, передовий до
свід, корисний для всіх комсо
мольських організацій.

Комсом ол ьс ь к им о р ган ізац і ям
необхідно добиватися підвищення 
ролі кіно, радіо і телебачення в 

ч-_ сатиричному розвінчанні пере
житків минулого, брати участь у 
випуску кіно-і теленарисів, фей
летонів, плакатів, які б демон
струвались на екранах телеба
чення, перед початком сеансів у 
клубах, кінотеатрах.

Пленум ЦК ВЛКСМ вимагає від 
комсомольських організацій даль

шого розвитку серед молоді фі
зичної культури й спорту як 
важливого засобу комуністичного 
виховання, активного відпочин
ку, зміцнення здоров’я і підго
товки молоді до праці і захисту 
соціалістичної Вітчизни.

Комітетам комсомолу необхідно 
посилити роботу по створенню 
життєдіяльних низових колекти
вів фізкультури, всемірно розви
вати громадські начала у фізкуль
турному русі, значно більше при
діляти уваги роботі громадських 
інструкторів і тренерів по спор
ту, активізувати роботу пред
ставників комсомолу у керівних 
органах спортивного союзу і кон
тролювати їх діяльність.

Забезпечити участь комсомоль
ців і молоді у Всесоюзній спар
такіаді з технічних видів спорту, 
яка проводиться комсомолом і 
ДТСААФ у 1960 — 61 рр.

Разом з профспілковими спор
тивними і господарськими орга
нізаціями забезпечити дальший 
розвиток широкої мережі спор- 
тивнооздоровчих, туристських та
борів і баз, пунктів прокату 
спортивного, туристського інвен
таря і спорядження, використо
вувати в осінній і зимовий час 
піонерські табори для організації 
баз відпочинку і лижних станцій.

Вважати доцільним оголосити 
комсомольськими будовами спо
рудження штучних льодяних ков
занок у Воронежі, Горькому, 
Свердловську, Омську, Челябін
ськую Мінську; спортивних ком
плексів у Москві (Ізмайлово) і 
Барнаулі; республіканських ста
діонів у Фрунзе і Сталінабаді.

Найважливіше завдання комсо
мольських організацій полягає в 
тому, щоб повністю використати 
створені невтомним піклуванням 
Комуністичної партії і Радян
ської держави широкі можливос
ті для організації дозвілля, під
вищення культури трудящих. Всі 
клуби, палаци культури, бібліо
теки, спортивні споруди повинні 
бути вогнищами справжньої ма
сової роботи серед молоді. Коміте
там комсомолу треба рішуче бо
ротися з настроями місництва, 
відомчості у деяких керівників 
клубів і спортивних комплексів. 
За прикладом Валкського району 
Латвії створювати в рамках тери
торіально-адміністративного поді
лу координаційні ради з представ
ників громадських організацій і 
державних органів з метою більш 
раціонального і повного викорис
тання можливостей закладів куль
тури і спортивних споруд.

Пленум порекомендував ком
сомольським організаціям знахо
дити можливості використання 
конференц-залів, актових залів та 
інших службових приміщень різ
них відомств і установ для про
ведення молодіжних вечорів, 
концертів, лекцій та інших масо
вих заходів.

Продовжуючи похід комсомолу 
за підвищення культури молоді 
побудувати протягом двох-трьох 
років силами комсомольців і мо
лоді 15 тисяч клубів, 20 тисяч 
кіноапаратних, 5 тисяч турист
ських баз і пансіонатів, впоряд
кувати 50 тисяч культурно-ос
вітніх закладів, розгорнути бу
дівництво туристсько-оздоровчих 
таборів, підприємств культурно- 
побутового обслуговування насе
лення, радіофікацію населених 
пунктів, обладнати пункти про
кату культурного і спортивного 
інвентаря.

Комітетам комсомолу потрібно 
піклуватись, про покращання 
умов літнього відпочинку трудя
щих на відкритому повітрі. Мо
лодь повинна орати ще активні
шу участь у благоустрої міст і 
сіл, озелененні їх території, роз
ширенні діючих і закладці нових 
парків і садів, у створенні штуч
них водойм. Потрійно система
тично, особливо в суоотні і не
дільні дні, організовувати в пар

ках, садах, на площах виступи 
колективів художньої самодіяль
ності, професіональних артистів, 
показ документальних, науково- 
популярних і художніх фільмів. З 
цією метою, силами молоді буду
вати -і устатковувати відкриті 
естради, кіномайданчики, най
простіші сцени, спортивні спору
ди, різноманітні паркові атракціо
ни, широко залучаючи до цього 
молодих архітекторів, конструк
торів, проектувальників.

Комсомольські організації по
винні взяти шефство над місцями 
масового заміського відпочинку 
трудящих, створювати для відпо
чинку умови, піклуватись про 
павільйони для дітей, впорядкова
ні купальні, про організацію хар
чування. На пляжах необхідно 
організувати постійне чергуван
ня громадських інструкторів, 
які б навчали плавати, гаранту
вали безпеку купання.

Важливе завдання всіх ком
сомольських організацій широко 
залучити молодь до охорони зе
лених насаджень, боротьби проти 
забруднення річок і атмосфери 
промисловими відходами.

Пленум звернув увагу коміте
тів комсоолу на необхідність по
кращання підготовки кадрів — 
організаторів цікавого, змістовно
го дозвілля молоді.

Комсомол ьс ьким орган іза ц іям 
слід посилати на навчання у 
культосвітні школи юнаків і дів
чат, яюі проявили здібності в 
культурно-масовій роботі. Разом з 
органами культури проводити для 
культпрацівників курси, семіна
ри по обміну досвідом.

Комсомольські організації по
винні повніше використовувати 
права, надані підприємствам, 
колгоспам, радгоспам щодо поси
лання молоді у вищі навчальні 
заклади, організувати при консер
ваторіях, музичних, художніх 
училищах, театрах курси для об
дарованої молоді з метою її під
готовки до вступу у творчі вузи 
і технікуми.

Пленум схвалив ініціативу дія
чів мистецтва Білорусії, Москви, 
Новосибірська, які проводять у 
неробочий час, на громадських 
началах активну роботу по під
вищенню культури молоді.

Комсомольські організації по
винні й надалі широко розвивати 
ініціативу і самодіяльність в ор
ганізації дозвілля молоді. Коміте
там комсомолу потрібно широко 
розвивати навчання юнаків і дів
чат громадським професіям. Ра
зом з органами культури, від
ділами творчих спілок створюва
ти при кожному професіонально
му театрові школи по підготовці 
самодіяльних режисерів драма
тичних колективів, організаторів 
молодіжних свят; при кіносту
діях — школи керівників кіно- 
любительських об’єднань, при 
філармоніях — школи по підго
товці керівників хорових, танцю
вальних колективів, художніх 
агітбригад; при відділеннях твор
чих спілок — курси по підготов
ці керівників гуртків, любителів 
образотворчого мистецтва, музики 
та інших самодіяльних об’єднань.

Обкоми, крайкоми комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік ра
зом з органами культури, проф
спілковими і спортивними органі
заціями, фінансовими органами 
повинні уважно вивчати правиль
ність використання коштів, що 
виділяються на культурно-масову 
і спортивну роботу державою, 
різними громадськими організа
ціями, вносити пропозиції про 
раціональніше їх використання, 
неухильно’прагнути до розвитку 
громадських начал в організації 
дозвілля.

Пленум ЦК ВЛКСМ звернув 
особливу увагу обкомів, крайко
мів комсоолу, ЦК ЛКСМ союзних 
республік на необхідність краще 
організувати дозвілля сільської 

молоді, враховуючи при цьому 
специфіку сільськогосподарської 
праці; повпістю використовувати 
в цьому можливості кіно, радіо, 
телебачення, кнійккової торгівлі, 
пересувних художніх виставок, 
агітмашин, магнітофонного запи
су тощо.

Обкоми, крайкоми комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік не 
повинні миритися з тим, що но
винки політичної і художньої 
літератури, періодичні і перед
платні видання, культ-і спортін
вентар осідають в містах і район
них центрах і в незначній кіль
кості потрапляють на село.

Треба розвивати шефство мі
ських комсомольських організацій 
над селом, організовувати перед 
сільською молоддю виступи дія
чів науки, літератури і мисте
цтва, кращих міських колективів 
художньої самодіяльності, кон
цертних бригад, подавати мето
дичну і творчу допомогу сіль
ським клубам, колективам фіз
культури, брати активну участь 
разом з сільською молоддю в 
культурно-побутовому будівни

цтві.
Виконуючи вказівки липневого 

Пленуму ЦК КПРС, комітети ком
сомолу разом з профспілковими 
організаціями і установами тор
гівлі повинні піклуватись про 
економію вільного часу трудя
щих, брати участь у впроваджен
ні прогресивних форм побутового 
обслуговування в роботі магази
нів, їдалень, кафе, ресторанів.

ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкомам, обкомам, міськкомам, 
райкомам комсомолу необхідно 
вжити заходів по розширенню 
мережі торгового і побутового об
слуговування на ударних комсо
мольських будовах, в лісовій про
мисловості, на будівництві за
лізниць і шосейних доріг, ліній 
електропередач, на відгінних па
совиськах і польових станах.

Комітети комсомолу повинні 
сприяти підготовці кваліфікова
них кадрів для підприємств тор
гового і побутового обслуговуван
ня. Пленум вирішив послати в 
1960—1961 роках по комсо
мольських путівках на цю робо
ту 100 тисяч юнаків і дівчат, що 
закінчили середню школу.

Комсомольські організації по
винні добиватися того, щоб у ка
фе й ресторанах створювались 
умови для культурного відпочин
ку молоді.

Комсомольські організації зобо
в’язані й надалі брати активну 
участь у зміцненні громадського 
порядку.

Обкоми, крайкоми комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік 
повинні вжити дійових заходів, 
щоб підтримувати зразковий гро
мадський порядок на стадіонах, 
пляжах, у парках та інших міс
цях масового відпочинку, рішуче 
боротися з хуліганськими вчинка
ми окремих молодих людей. Обо
в’язок комсомольців своєчасно зу
пиняти грубіянів, наполегливо 
прищеплювати юнакам і дівчатам 
культуру поведінки. "

ЦК ЛКСМ союзних республік, 
обкомам, крайкомам, міськкомам, 
райкомам комсомолу, ..первинним 
комсомольським організаціям слід 
ще активніше брати участь у ро
боті народних дружин, система
тично підводити підсумки роботи 
молодих дружинників, поповню
вати їх склад кращими комсо
мольцями, які своєю поведінкою 
завоювали моральне право на гро
мадське довір’я. Кожна молода 
людина, що вступає в дружину, 
повинна рекомендуватися комсо
мольськими зброями.

Комсомольським- організаціям 
треба розвивати у молоді почут
тя поваги до людей, рішуче ви
корінювати байдужість серед мо
лоді. Велику роль у боротьбі за 
хороший настрій, життєрадісність 
кожної молодої людини можуть 
відіграти звичаї й традиції, що 

склалися в молодіжних колекти
вах. Комсомольські колективи по
винні активніше застосовувати 
на практиці рекомендації VII пле
нуму ЦК ВЛКСМ (1957 р.), ра
зом відзначати знаменні події в 
громадському і особистому житті 
юнаків і дівчат, такі, як закін
чення навчання, початок трудо
вої діяльності, одруження, народ
ження дитини.

Пленум вважає, що комсомоль
ські організації повинні цікави
тись тим, як складається життя 
молодих людей у сім’ї. Слід ста
вити за приклад сім’ї, у яких ви
являється справжнє взаємне пік
лування про культурне зростан
ня, правильно розподіляються до
машні турботи між усіма членами 
сім’ї. Необхідно заохочувати 
участь дітей, підлітків, юнаків і 
дівчат у виконанні домашніх ро
біт, розцінювати це, як важливу 
складову частину трудового вихо
вання.

Особливу увагу звернути на ро
боту в гуртожитках, схвалити 
роботу Красноярської крайової і 
Луганської обласної комсомоль
ських організацій у молодіжних 
гуртожитках.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслив, 
що організація дозвілля молоді не 
може розглядатися як короткочас
на кампанія. Мова йде про рішу
че піднесення всієї ідейно-вихов
ної роботи з молоддю у вільний 
час. Комітети комсомолу повинні 
постійно розвивати творчу ініціа
тиву і самодіяльність первинних, 
цехових, бригадних комсомоль
ських організацій, комсомольських 
груп в організації дозвілля, по
силювати вплив кожного комсо
мольського колективу на молодь. 
Виконуючи вказівки XIII з’їзду 
ВЛКСМ, ще наполегливіше вести 
роботу з кожним юнаком і дівчи
ною, допомагати молодим людям 
виявляти корисні нахили, обира
ти улюблений вид дозвілля. Тре
ба добиватися, щоб не залишало
ся юнаків і дівчат, які б не зна
ли, як розпорядитися свої.м віль
ним часом.

ЦК ЛКСМ союзних республік, 
крайкоми, обкоми, міськкоми і 
райкоми комсомолу разом з міс
цевими Радами депутатів трудя
щих і іншими організаціями по
винні значно поліпшити роботу 
серед молоді за місцем прожи
вання. Тут треба створювати всі 
умови для змістовного і цікавого 
дозвілля, обладнувати червоні 
кутки, спортивні майданчики, ор
ганізовувати спортивні і художні 
колективи. Доцільно мати в комі
тетах комсомолу позаштатних 
секретарів, а також позаштатні 
відділи по роботі з молоддю за 
місцем проживання.

Комітетам комсомолу слід буду
вати всю роботу по організації 
дозвілля молоді в тісному кон
такті з установами культури, 
профспілковими та іншими гро
мадськими організаціями, покли
каними займатися вихованням 
трудящих, підвищенням культури 
молоді. Необхідно частіше обго
ворювати питання організації до
звілля на зборах активу, пленумах * 
і бюро комітетів, привертати увагу 
громадськості до цих питань.

Пленум ЦК ВЛКСМ від імені 
комсомольців, юнаків і дівчат 
країни, говориться в постанові, 
дякує рідній Комуністичній партії 
за невтомне піклування про мо
лодь. Радянські юнаки і дівчата 
палко схвалюють заходи, розроб
лені V сесією Верховної Ради 
СРСР, постанови липневого Пле
нуму ЦК КПРС, ленінську зов
нішню Політику Радянського уря
ду — політику миру і дружби 
між народами. Пленум запевняє 
Ленінський Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, що комсомольці, всі юна
ки і дівчата будуть і надалі без- 
завітно служити справі комуніз
му, наполегливо вчитися жити І 
працювати по-комуністичному.



(Закінчення).

Не тільки міцні стіни і 
башти, не тільки розкішні 
храми говорили про могут
ність молодої Російської 
держави, про її культур
ний розквіт. Свідченням 
цього б і житлові споруди, 
в першу чергу — дворець 
великого князя Московсько
го. Для нового будівництва 
довелося знести постарілі 
тереми і на їх місці спору
дити кам'яні палати. Серед 
них особливого значення 
набули Грановита й Золо
та. Перша була збудована 
між 1487—1491 роками. В 
ній відбувались урочисті 
прийоми. Тут цар Олексій 
Михайлович зустрічав пос
лів Богдана Хмельницького.

Після московської поже
жі 1547 року, при відтво
ренні багатьох кремлівських 
споруд, стіни Золотої пала
ти кам'яного двірця були 
розписані кращими живо
писцями Пскова і Новго
рода.

Так з кінця XV століття 
Москва зі своєю віковою 
святинею — Кремлем зро
билась життєвим центром 
«всея Руси», тим міцним 
вузлом, яким були стягнуті 
воєдино всі міста російської 
землі, які зажили єдиним і 
вже навіки нероздільним

чоток дуже багатої колек
ції, яка зберігається в ній і 
зараз, закладено ще в 1511 
році.

ПІСЛЯ перемоги Великої 
* * Жовтневої соціалістич
ної революції почалось но
ве життя Кремля. Коли в

і

/"'ТВОРЕНІ фрески слу- 
жили і політичним ці

лям. На них були представ
лені найголовніші події ро
сійської історії, які підготу
вали єдиновладдя юного 
Івана IV. В Грановитій па
латі, розписаній за вказів
кою Бориса Годунова, була 
представлена боротьба царя 
з реакційним боярством.

Примикаючи до групи со
борів і творячи з нею єди
ний, прекрасний архітектур
ний комплекс, височить де- 
в'яностометрова дзвіниця 
Івана Великого, пануюча 
над усім цим містом-форте- 
цею. Збудована вона була 
в 1600 році і призначалась 
також для військових цілей 
як Сторожова башта. Гер- 
цен образно назвав її вар
товим в білому, як ринда, 
одязі, поставленим Бори
сом Годуновим сторожити 
спокій Кремля. Тоді ж на 
дерев'яних стовпах був під
вішений вилитий на гармат
ному дворі величезних роз
мірів дзвін, замінений в 
17.35 році знаменитим 
12000-пудовим «царем-ко- 
локолом» роботи Мотори- 
них. Через два роки під час 
пожежі, яка розжарила ме
тал, від дзвону відвалився 
шматок в 700 пудів. Нині 
«цар-колокол», встановле
ний на п'єдесталі, можна 
бачити у Кремлі. Там же 
знаходиться «цар-пщика» 
(2400 пудів ваги), відлита 
в кінці XVI століття чудо
вим російським гарматним 
майстром Андрієм Чоховим.

державним життям. Свідча
чи про цю єдність, в нічні 
години кремлівська варта, 
перекликаючись, вигукува
ла: «Славне місто Влади
мир!», «.Славне місто Рос
тов!», «Славне місто Яро
славль, Смоленськ...» Імена 
російських міст одне за од
ним виникали і стихали над 
Москвою — матір'ю міст 
російських.

З перенесенням столиці 
до Петербурга Москва пе
рестала бути «панівним міс
том». Але по суті вона за
лишалась не тільки могут
нім економічним і культур
ним, але у відомій мірі і 
політичним центром. Імпе
ратори та імператриці, од
нак, втратили інтерес до 
Кремля: вони тільки коро
нувалися в Успенському со
борі.

Ґ"\НУК гонористої Катери- 
ни II, яка задумала 

знести кремлівські стіни і 
башти для створення бага- 
токолонного палацу і не 
здійснила свого задуму, 
Микола І зруйнував у Крем
лі всі старі палацові будів
лі, крім теремного палацу і 
Грановитої палати. Тут до 
1849 року був збудований 
нині існуючий Великий 
кремлівський палац з вели
чезними двосвітними зала
ми, присвячений різним 
орденам, в тому числі й 
ордену Георгія (в 1933 ро
ці два з них були перебудо
вані архітектором І. А. Іва- 
новим-Шиц в грандіозний 
зал засідань Верховної Ра
ди СРСР).

До 1851 року біля Вели
кого палацу була збудова
на Оружейна палата. По-

нього в 1918 році переїхав 
Уряд Радянської республі
ки, великий Ленін проявив 
виключне піклування про 
цю національну гордість 
російського народу. Під 
спостереженням видатних 
спеціалістів проведені вели
кі реставраційні роботи. 
Розчищені фрески, з архі
тектурних пам’ятників ви
далені спотворюючі їх на
шарування, новою позоло
тою покритий купол Успен
ського собору.

Але не тільки відбудову
валась старина. Символом 
нового Кремля стали рубі
нові зорі його башт. Кремль 
зробився центром держав
ного життя країни соціаліз
му. Біля кремлівської стіни 
височить грандіозний купол 
старої будови сенату, над 
яким майорить прапор Ра
дянської держави.

у ВЕЛИКОМУ палаці 
збираються сесії Вер

ховної Ради СРСР і Вер
ховної Ради РРФСР, тут 
проходять всесоюзні наради 
передовиків боротьби за 
побудову комунізму.

В наш час зали Великого 
палацу, тихі в звичайні дні, 
оживляються голосами со
тень підлітків і малих дітей. 
У світлому Георгіївському 
залі на новорічні торжества 
сяє сотнями вогнів ялинка, 
проходять маскаради...

В Кремлі все сповнене 
великими спогадами недав
нього і далекого минулого, 
запалюючими серця радян
ських людей глибокою лю
бов’ю до Батьківщини. Тут 
зримо відчувається могутня 
хода історії нашої любимої 
країни, яка впевнено йде 
до світлих далей.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. Захід сопіім над Тисою. 
Фото Л. КОВТАНА.
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ГУДУТЬ МАШИНИ НА ТОКУ...
О, як заснеш у ніч таку, 
У нічку-зоряницю! 
Гудуть машини на току, 
Підвозячи пшеницю. 
Дорога в'ється по стерні, 
Біжить в імлисті гони, 
Туди, де скирти вдалині, 
Як грізні бастіони.
А за горбом — село, гаї, 
Ставки та очерети... . 
Туман поставив там свої 
Сторожові намети.
Чирка сполоханого крик, 
І на прозорі плеса 
Жбурляє місяць-чарівник

Золочені колеса.
.Неначе дівчина,

об тин 
Зіперлася тополя.
1 пахне з поля так полин, 
І гречка пахне з поля.
Під шепіт лагідних дібров 
Кохана втрутить спокій: 
Чого до неї не прийшов 
Шофер голубоокий. ■ 
Гудуть машини на току 
І будять сонну птицю... 
Хіба ж засну у ніч таку, 
У нічку-зоряницю!

Леонід ТЕНДЮК.

Піонерське містечко
Справжнє містечко розки

нулось на території облас
ної сільськогосподарської 
виставки, його будинки — 
це акуратні привабливі па
вільйони, вулиці — алеї 
між квітниками, а жителі— 
веселий народ — діти. Тут 
міститься обласний піонер
ський табір обкому спілки 
працівників комунального 
господарства.

Кожний день відпочиваю
чих. заповнений до краю: 
заняття в гуртках, прогу-

ляпки, танці, спортивні зма
гання. В другій зміні під
готовлено в таборі 15 юних 
моряків-інструкторів. 25 чо
ловік здали норми БГТО.

Люблять ще тут прийма
ти гостей — піонерів із су
сідніх таборів.

Всі події в таборі запи
суються в щоденниках за
гонів і ради дружини.

І. БІЛОКОНЄВ, 
викладач Кіровоград
ської середньої шко
ли № 20.

/
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1~Т1СЛЯ вигнання інтервен- 
' ■“ тів (1612 рік) і укла
дення «вічного миру» (1634 
рік) з Річчю Посполитою в 
Кремлі відновилося велике 
будівництво. Російські май
стри Ларіон Ушаков, Ба- 
жен Огурцов. Антон Кон- 
стантинов і Грифон НІ ату- 
рін спорудили над старими 
палатами три нових повер
хи під назвою «Теремів».

*) Початок днв. газету 
за 5 серпня ц. р,

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

5- - - - - - СПОРТИВНІ БУДНІ□ □
Коливання турнірної «температури»

Футбольні колективи пер
шої української зони всту
пили у завершальний етап 
чемпіонату країни ■ серед 
команд майстрів класу «Б». 
Більшість команд вже зі
грали чверть матчів друго
го кола.

Кіровоградська «Зірка» 
займає п’яте місце серед 
команд першої зони. Вона 
провела п’ять матчів, 
бравши вісім очок 
ти можливих.

Якщо порівняти 
нашої команди на 
сезону із грою у 
колі, то стане і 
спортсмени «Зірки» 
грати краще. Шкода тільки,

Римляни називали 
дуб — «кверкус», що 
значить красиве дерево, 
стародавні слов'яни вва
жали його священним. 
Під дубом вершили суд, 
збирали ради старійшин. 
Дубові приносили жерт
ви.

Нараховують до 250 
видів дуба, з яких до 20 
росте в СРСР. Усі вони 
мають важливі власти
вості. Летючі речовини, 
що їх виділяє листя ду
ба, — фітонциди — 
смертоносно діють на 
мікробів. У повітрі ду
бових лісів майже немає 
мікробів.

Вік дуба обчислюєть
ся сторіччями. Ніби жи
ві пам'ятники, стоять ці 
свідки історичних подій.

У Литовській РСР, 
поблизу села Стельмужа, 
стоїть дуб, який вважа
ється одним із найстарі
ших дерев в Європі. Йо
му майже дві тисячі ро
ків. ф Під ним язичники 
ставили своїх ідолів.

У селі Верхня Хорти
ця росте могутній дуб, 
якому майже шістсот 
років. Під його кроною 
відпочивали після похо
дів запоріжці. Під нич 
розташовувався з свої
ми козаками Богдан 
Хмельницький.

Видатний український 
філософ Григорій Сково
рода любив відпочивати 
під старим дубом на бе
резі ставка в селі Іва
нівні на Харківщині. За 
заповітом Григорія Ско
вороди його поховано 
під 
вже понад 500 
Влітку дерево 
вкрите зеленим 
Біля дуба встановлено 
меморіальну дошку з 
написом: «Тут поховано 
українського філософа 
Григорія Сковороду».

Ще одну меморіальну 
дошку встановлено під 
величним дубом у селі 
Мар'янівці на Полтав
щині, на якій написано: 
«Під цим дубом відпочи
вав великий український 
письменник революціо- 
нер-демократ Т. Г. Шев
ченко і написав поеми 
«Невільник». «Єретик» 
та інші (1845 р.)».

цим дубом, якому 
років, 
густо 

листям.

на- 
із деся-

виступи 
і початку 

другому 
ясно, що 

стали

повідальннх поєдинків. 
Нас, болільників футбола, 
цікавлять добре злагоджені 
ігри. Адже спортсмени 
«Зірки» можуть демонстру
вати волю до перемоги, тех
нічну і тактичну підготовку 
на полі.

Бажано, щоб у змаган
нях, які будуть проводити
ся до кінця сезону (а їх за
лишилося II), кіровоградці 
не тільки не здали своїх по
зицій, а й домоглися 
вищих результатів.

Чи знаєте ви, ЩО...
...у кожній тонні 

ської води міститься 
ко 50 міліграмів 
Якби все 
ходиться 
порівну між всіма мешкан
цями землі, то на кожно
го б припало біля 35 тонн 
золота.

...сила удару бутсою по 
. футбольному м’ячу досягає 
і 1.000 кілограмів.

мор- 
близь- 

золота. 
золото, яке зна- 
у воді, поділити

І
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ОДИН ПА ОДИН

ЯК ОДЕРЖАТИ ДОВІДКУ З МІСЦЯ РОБОТИ?
Ще в 1953 році я закінчив 

сім класів, одержав свідо
цтво. але вчитися далі не 
мав можливості. Вирішив 
піти трудитися в місцевий 
колгосп причіплювачем біля 
трактора. Та в 1957 році ме
не спіткало нещастя, і мені 
майже два роки довелося 
лікуватися. НвиҐзнову при
ступив до роботи, пра
цюю обліковцем тракторної 
бригади.

Зрозумів: семирічної осві
ти — малувато. Пішов у ве
чірню школу, закінчив вось
мий клас. Тепер у мене ви
никло бажання вчитися в 
одному з будівельних техні
кумів. Та ось біда: звернув
ся до правління колгоспу за 
довідкою з місця роботи, а 
мені її не дають.

Так поступили не тільки 
зі мною. Петро Показка 
теж сім років працює в ар
тілі. його роботою замилує- 
ться кожний. Він теж вирі
шив разом зі мною вступити 
до будівельного технікуму. 
І знову ж таки довідки не 
дали.

Керівники артілі говорять, 
що дадуть нам довідки ли
ше в тому разі, коли ми бу
демо вступати до сільсько- 
господарсчхого технікуму.

Шановна редакціє! Допо
можи нам довести до свідо
мості голови артілі тов. 
Жолуба і інших керівників, 
що на освіту має право 
кожЛий і вчитись може там, 
де хоче.

В. ТАРАСЕНКО, 
колгоспник артілі 
їм. Кірова.

с. Липняжка,
Добровеличківського 
району.

* •

що вони досить часто не
дооцінюють сили противни
ка. Прикладом цього мо
жуть бути змагання з чер
каським «Колгоспником».

Попереду ще немало від-

відповідь
на «Кпосворд», вмішений у на

шій газеті за 20 липня 
цього року

ВІД РЕДАКЦІЇ: Випадок, про який повідомляє 
Володимир Тарасенко, справді обурливий. Редак
ція сподівається, що працівники Добровеличків
ського райкому комсомолу нарешті роз’яснять ке
рівникам артілі імені Кірова неправильність їх дій 
і доб’ються виконання встановлених правил для 
вступаючих до вузів і технікумів.

По горизонталі: І. Легато. 
3. Стимул. 5. Глобус. 7. Спяр- 
та. 10. Нарада. 11. АПленго. 
12. Камера. 13. Навага. 15. Лю
стра. 17. Плісе. 19. Роман. 
20. Кспмо. 21. Алмаз. 23. Кор
тик. 25. Антена. 27. Калька. 
29. Реферат. ЗО. Кратер. 32. Ре
зерв. 33. Тундра. 34. Азимут. 
35. Романс.

По вертикалі: 1. Легіон. 
2. Орбіта. 3. Ставок. 4. Лірика 
Б. Гудрон. 6. Соната. 7. Софокл. 
8. Ллоеса. 9. Верді,- 14. Адвокат. 
16. Сегмент. 17. Пенза. 18. Ес
кіз. 22. Манеж. 23. Калібр. 
24. Курсив. 25. Артист. 26. Ап
тека. 27. Капела, 28. Аспект. 
33 Кернер 31 Радіус.

Пізно цього вечора роз
ходилась молодь з клубу 
села Новий Стародуб, Пет- 
рівського району. Затихали 
частівки, тільки десь на 
околиці, не знаючи втоми, 
виспівувала трьохрядка. 

І Електрик колгоспу імені
Чкалова Анатолій Петренко 
і шофер Іван Панібратен- 
ко завернули за ріг вулиці 
і вийшли до магазину.

— Слухай, Іване, ану да
вай заглянемо, що робить 
дід Степан. Чи не задрімав 
бува...'

Хлопці підійшли до мага
зину. Сторожа ніде не було 
видно.

Раптом у магазині щось 
!брязнуло.
♦ Хлопці насторожилися.
І Ось у темних силуетах 

віконних рам блиснув вог- 
Іник, І знову тиша.
| — Іване, скоріше біжи до
’ Михайла...

Через кілька хвилин біля 
магазину був дільничний 
міліціонер М. Білий.

— Ну, хлопці, почнемо 
діяти. Тільки без шуму. І 

Пролунав постріл. Над 
головами колгоспних дру
жинників просвистів рій 
дробу. . ■ . •

— Стій! Не стріляти!..
Але у відповідь пролунав 

другий постріл, і темні по- 
статті кинулися тікати. Та 
не вдалося далеко забігти 
трьом злодіям.

Так два відважні дру
жинники зберегли народне 
майно. По лінії міністер
ства внутрішніх справ ком
сомольців А. Петренка і 
І. Панібратенка представле- / 
но до нагороди.

М. ГДЛИЧЕНКО, 
юнкор.

і а
Редантор П. МАРЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
областного комитета ЛКСМУ, г. Кировоград.
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