
БЛИСКУЧИЙ ТРІУМФ
радянської науки і техніки

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРО
Відповідно до програми досліджень кос

мічного простору 12 лютого 1961 року в Ра
дянському Союзі удосконаленою багато
ступінчастою ракетою виведено на орбіту 
важкий штучний супутник Землі.

В той же день з цього супутника старту
вала керована космічна ракета, яка вивела 
автоматичну міжпланетну станцію на траєк
торію до планети Венера.

Автоматична міжпланетна станція досяг
не району планети Венера в другій половині 
травня 1961 року.

Основними завданнями цього пуску є пе
ревірка методів виведення космічного 
об’єкта на міжпланетну трасу, перевірка 
наддалекого радіозв’язку і керування кос
мічною станцією, уточнення масштабу со
нячної системи та проведення ряду фізич
них досліджень V космосі.

Апаратура, встановлена на борту міжпла
нетної станції, працює нормально. Вага ав
томатичної міжпланетної станції становить 
643,5 кілограма.

Радіопередачі з автоматичної міжпланет
ної станції провадяться на частоті 922,8 
мегагерца за командами з Землі.

Автоматична міжпланетна станція несе 
вимпел з зображенням Державного герба 
СРСР.

Стеження за польотом автоматичної між
планетної станції здійснює спеціальний ви
мірювальний центр.

За одержаними даними, рух автоматичної 
міжпланетної станції відбувається по орбі
ті, близькій до розрахованої.

12 лютого 1961 року о 12 годині дня за 
московським часом станція була на відстані 
126 тисяч 300 кілометрів від поверхні Зем
лі над точкою земної поверхні з географіч
ними координатами 86 градусів 40 мінут 
східної довготи і 6 градусів 04 мінути пів
нічної широти.

Успішний запуск космічної ракети до 
планети Венера прокладає першу міжпла
нетну трасу до планет сонячної системи.

ЗЕМЛЯ —ВЕНЕРА!
Яу й розгін,
Які крилаті весни,
Дружби й миру золото- 

мости!
В день лютневий станцію 

чудесну
Ми послали в сонячні 

світи.
В край планет казково- 

таємничих,
Де людська не чулася 

хода.
Скільки в цьому радості, 

величчя,
Скільки в цьому розуму 

й труда!
Ну, були супутники, 

ракети,
В них також заслуги 

немалі.
А такої творчості

у злетах

Люди ще не знали на 
землі.

І у снах не виділось
Венері, 

Що до неї шлях торує 
світ, 

Що із рук радянських 
інженерів 

Перша гостя вирушить 
в політ. 

Ну й розгін, 
Які сміливі дії, 
Здрастуй, день 

ракетокораблів! 
Недарма сьогодні я 

радію.
Як і всі трудящі на 

землі.

Валерій ЮР’ЄВ.
Кіровоград.

-----------------<ХО>О-----------------

ЗАЯВА
Радянського уряду в зв'язку з відповіддю 

уряду Франції на протест уряду СРСР
11 лютого міністр закор

донних справ СРСР А. А. 
Громнко прийняв повірено
го в справах Франції де ля 
Гранвіля і зробив заяву, в 
якій говориться, що Радян
ський уряд бере до відома 
жаль, висловлений фран
цузьким урядом у його від
повіді на протест уряду 
СРСР у зв’язку з розбій
ницьким нападом фран
цузького військового літа
ка на літак Цивільного по
вітряного флоту СРСР 
«ІЛ-18», на борту якого 
були Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнєв і особи, що його 
супроводять.

Разом з тим Радянський 
уряд категорично відхиляє 
намагання французького 
уряду виправдати ці роз
бійницькі дії французької 
військової авіації щодо ра
дянського літака і вигоро
дити винуватців цієї без- 
врецедентної провокації.

У зв’язку з тверджен
ням, яке містить відповідь 
французького уряду, ніби 
радянський літак відхи

лився від встановленого 
маршруту, в заяві Радян
ського уряду говориться, 
що радянський літак ішов 
точно по курсу, який був 
відомий французьким влас
тям. г

Таким чином, говориться 
в заяві, безпрецедентний 
напад французького вини
щувача па літак Цивільно
го повітряного флоту СРСР 
над міжнародними водами 
є не чим іншим, як актом 
міжнародного бандитизму, 
вчиненим французькою вій
ськовою авіацією. Покри
вати такі дії і ригороджу- 
вати їх винуватців, це — 
рискований шлях.

Радянський уряд під
тверджує свою вимогу про 
покарання винних у нападі 
на радянський літак 
«ІЛ-18», про вжиття захо
дів, які б виключили мож
ливість повторення таких 
провокацій у майбутньому, 
і повідомлення його про 
результати.

(ТАРС}.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
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Постанова IX пленуму ЦН
Про участь комсомольських організацій у виконанні постанови січневого 
(1961 року) Пленуму ЦК ІШРС „Про виконання державного плану 
1 соціалістичних зобов’язань по виробництву і продажу державі продуктів 

землеробства 1 тваринництва в 1960 році і про заходи 
по дальшому розвитку сільського господарства4*

Комсомольці, вся радянська молодь з великим підне
сенням зустріли історичні рішення січневого Пленуму 
ЦК КПРС про скликання XXII з’їзду партії, про даль
ший розвиток сільського господарства нашої країни, про 
підсумки Наради представників комуністичних і робіт
ничих партій.

Видатне значення у долі народів усього світу, в 
побудові комуністичного суспільства відіграє XXII з’їзд 
Комуністичної партії Радянського Союзу. Він підіб’є 
підсумки величезної роботи, проведеної радянським на
родом під керівництвом Комуністичної партії від XX,
XXI з’їздів нашої партії, затвердить нову програму Ко
муністичної партії Радянського Союзу, яка відкриє ра
дянському народові ясну перспективу великої боротьби 
за побудову комуністичного суспільства.

Звістка про скликання з’їзду любимої партії комуні
стів викликала нове трудове піднесення і ентузіазм ра
дянської молоді. Всесоюзна Ленінська Комуністична 
Спілка Молоді мобілізує всі сили комсомольців і молоді 
на боротьбу за успішне здійснення семирічного плану, з 
ще більшою наполегливістю буде вести роботу по вихо
ванню людини комуністичного суспільства, забезпечить 
розв’язання всіх політичних і господарських завдань, 
які стоять перед комсомолом, гідно зустріне історичний
XXII з’їзд ленінської Комуністичної партії Радянсько
го Союзу.

Січневий Пленум — видатна події; в житті радянсько
го народу, важлива віха в історії комуністичного будів
ництва. Ленінський комсомол, всі юнаки і дівчата разом 
з радянським народом гаряче схвалюють рішення січне
вого Пленуму ЦК КПРС, підсумки Наради представни
ків комуністичних і робітничих партій — великого фо
руму комуністів всіх континентів. Молодь пишається ви
датною роллю, яку відіграла на Нараді делегація Кому
ністичної партії Радянського Союзу на чолі з товари
шем М. С. Хрущовим^

Заява Наради і Звернення до народів усього світу 
відповідають корінним інтересам широких народних мас 
юнаків і дівчат всіх країн, їх прагнення до міцного ми
ру, до звільнення від соціального і національного гноб
лення.

Радянська молодь натхненна високою оцінкою, яка 
дана в Заяві ролі Комуністичної партії Радянського 
Союзу, як найбільш досвідченого і загартованого заго
ну, загальновизнаного авангарду світового комуністич
ного руху.

Документи Наради — вірний компас для комуністич
ної молоді світу. Ленінський комсомол буде і надалі 
зміцнювати єдність і згуртованість комуністичного моло
діжного руху, розширювати і зміцнювати зв’язки з 
братськими союзами молоді соціалістичних країн, з усі
єю демократичною молоддю світу, всіляко підтримува
ти боротьбу міжнародних демократичних організацій 
молоді і студентів за мир, за загальне і повне роззбро
єння, за національну незалежність, проти колоніалізму і 
імперіалізму, за права молодого покоління.

Радянський народ під керівництвом Комуністичної 
партії, здійснюючи величезні завдання, поставлені XXI 
з’їздом КПРС, добився в перші два роки семирічки но
вих великих успіхів у розвитку економіки, науки і куль
тури, в дальшому підвищенні добробуту трудящих. 
Приріст промислової продукції за два роки семирічки 
склав 22,1 процента замість 17 по плану. Вироблено 
промислової продукції понад завдання на 11 мільярдів 
300 мільйонів карбованців у нових грошах.

Значні успіхи за останні роки досягнуті в розвитку 
сільського господарства. В результаті великої роботи, 
проведеної нашою партією і всім радянським народом 
за період після вересневого Пленуму ЦК КПРС (1953 
року), набагато збільшилось виробництво і державні за
купки всіх сільськогосподарських продуктів. За останні 
п’ять років виробництво товарного хліба у порівнянні 
з 1953 роком виросло в середньому більш як на один 
мільярд пудів. Майже в два з половиною раза збільши
лись закупки молока, в два з лишком раза — закупки 
м’яса. Наша країна ніколи раніше не мала таких темпів 
розвитку сільського господарства, як за минулі сім ро
ків.

Разом з тим Пленум ЦК КГІРС відзначив, шо досяг
нутий рівень і темпи росту виробництва сільськогоспо
дарських продуктів, особливо продуктів тваринництва, є 
недостатніми. В країні швидко збільшується населення, 
зростають доходи трудящих, а значить, рік у рік підви
щується і попит на продукти харчування і товари народ
ного споживання. Все це вимагає нових, більш високих 
темпів розвитку сільського господарства. Необхідно, 
щоб виробництво випереджало попит.

В постанові Пленуму ЦК КПРС, в промові товариша 
М. С. Хрущова на Пленумі показані невичерпні резерви 
соціалістичного сільського господарства, по-ленінськи 
гостро і сміливо викриті недоліки, дана широка програ-

Ціна 2 коп.

Повернення 
М. С. ХРУЩОВА 

в Москву
12 лютого Перший сек

ретар ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів СРСР това
риш М. С. Хрущов повер
нувся в Москву з Вороне
жа, де він брав участь у 
роботі наради передовиків 
сільського господарства об
ластей Центральної зони.

(ТАРС).
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ма нового піднесення колгоспного і радгоспного вироб
ництва.

Ленінський комсомол — велика, активна сила, здатна 
багато зробити в розв’язанні завдань, поставлених січ
невим Пленумом ЦК КПРС, у колгоспах, радгоспах і 
PTC трудиться близько чотирьох мільйонів членів 
ВЛКСМ, серед яких більше ста тисяч агрономів, інже
нерів і зоотехніків. Понад мільйон юнаків і дівчат села 
мають середню освіту. 35 тисяч молодіжних бригад, 
ферм, ланок борються за право називатися комуністич
ними. 100 тисяч юнаків і дівчат включились у змагання 
за звання ударників комуністичної праці.

Багато комсомольських організацій проводять значну 
роботу по підвищенню урожайності зернових культур, 
по дальшому освоєнню цілинних земель. Зросла роль 
молоді у виробництві продуктів тваринництва. Тільки 
в минулому році за комсомольськими путівками на ро
боту в тваринництво направлено 580 тисяч юнаків і дів
чат. Молоді трудівники сільського господарства виро
стили 17 мільйонів голів свиней, 8,7 мільйона голів те
лят, 498 мільйонів голів птиці, 33 мільйона кроликів. 
150 тисяч молодіжних агрегатів і ланок вирощували ку
курудзу на площі близько 14 мільйонів гектарів.

Молоді хлібороби Оренбурзької області розгорнули 
похід за високу культуру землеробства, за впроваджен
ня правильних сівозмін і одержали з площі 470 тисяч 
га в середньому по 14 центнерів зернових. В Алтайсь
кому краї створено 500 молодіжних механізованих за
гонів, які добиваються зниження собівартості зерна, бо
рються із знеосібкою землі і техніки, за впровадження 
технологічних карт у рільництві.

Комсомольські організації Кабардино-Балкарії, Чува
шії, Вітебської, Волинської, Тернопільської, Черновиць- 
кої та інших областей проводять велику роботу по ви
рощуванню кукурудзи.

Добре організували виконання зобов’язань комсо
мольські організації Литви. Молодь цієї республіки ви
ростила і відгодувала 350 тисяч свиней, 164 тисячі телят. 
Великих успіхів добились молоді тваринники Естонії. У 
Свердловській області молоддю вирощено 8 мільйонів 
голів птиці, збудовано 43 інкубаторно-птахівничі стан
ції, створено 63 племінні ферми. Молоді механізатори 
Одеської області використовують трактори на підви
щених швидкостях. При активній участі комсомольців 
і молоді Владимирської області переобладнано й меха
нізовано 400 тваринницьких приміщень.

Комсомольці і молодь Латвії за почином комсомоль
ської організації колгоспу «Гіилтене» оголосили 1961 рік 
роком вишукування резервів і боротьби з втратами в 
сільському господарстві.

Всій країні відомі імена молодих передовиків сіль
ськогосподарського виробництва. Тетяна Перешивно з 
Омської області разом з двома помічниками відгодувала 
в минулому році 8 тисяч свиней. Любов Сисоєва, дояр
ка з Московської області, одна обслужує 132 корови. 
Молодіжна ланка Жангаші Машукової з Кабардиво- 
Балкарської АРСР виростила по 160 центнерів зерна ку
курудзи на кожному з 35 гектарів. 322 тонни бавовни 
зібрала машиною талановита узбецька колгоспниця Тур- 
суной Ахунова, замінивши працю 160 чоловік. За її по
чином тисяча сто дівчат Узбекистану оволоділи бавов
нозбиральною технікою.

Чудові майстри своєї справи бригадир тракторної 
бригади Михайло Довжин з Цілинного краю, кукуруд- 
зовод Тернопільської області Марія Тимчук, вівчар Іс- 
маїл Баташев з Киргизії, пташниця Віра Кутилова з 
Краснодарського краю, свинарка Дамеля Жаксаликова 
з Казахстану і багато інших служать прикладом для 
сотень тисяч юнаків і дівчат.

Ленінський комсомол пишається цими славними си
нами і дочками Радянської Вітчизни.

ЦК ВЛКСМ, обговоривши звітн ЦК ЛКСМ України, 
Киргизії, Московського обкому і Алтайського крайкому 
комсомолу, відзначає, шо поряд з деякими позитивними 
результатами в діяльності цих та інших комсомольських 
організацій мають місце серйозні недоліки. Не викори
стовуються всі можливості і резерви в боротьбі за збіль
шення сільськогосподарської продукції. Прийняті на 
VII пленумі ЦК ВЛКСМ зобов’язання по відгодівлі 
свиней, вирощуванні птиці і кроликів, заготівлі і плве- 
зенню добрив залишилися невиконаними з-за слабкої ор
ганізаторської і масово-політичної роботи багатьох ко
мітетів комсомолу.

ЦК ЛКСМ України, ряд обкомів комсомолу республі
ки не забезпечили виконання зобов’язань по відгодівлі 
свиней і вирощуванню птиці, одержанню високих уро
жаїв кукурудзи. Тільки на 40—45 процентів виконані зо
бов’язання по вирощуванню водоплавної птиці в Черні-

(Продовження на 2-й стор.).



Постанова IX пленуму ЦК ВЛКСМ 1
Про участь комсомольських організацій у виконанні постанови січневого (І Н Р 
Пленуму ЦК КПРС „Про виконання державного плану і .соціалістичних »
по виробництву і продажу державі продуктів землеробства і тваринництва* в і р Ц 

і про заходи по дальшому розвитку сільського господарства
(Продовження).

гівській, Львівській і Ровенській областях. В Миколаїв
ській і Херсонській областях відгодовано свиней майже 
в два раза менше, ніж намічалось.

Вкрай безвідповідально поставились до організації 
роботи по виконанню зобов’язань Курський, Кіровський, 
Карагандинський обкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ Кирги
зії. Багато прийнятих цими організаціями зобов'язань 
по тваринництву не виконані.

З вини Пермського, Пензенського, Тамбовського об
комів комсомолу молодь цих областей погано брала 
участь у створенні міцної кормової бази для громад
ського тваринництва, у впрошуванні високих урожаїв 
кукурудзи.

В цілинних районах Казахстану, Новосибірській, Ом
ській, Саратовській областях багато комітетів комсомо
лу миряться з безгосподарським ставленням до техніки, 
не турбуються про створення необхідних умов праці, по
буту і відпочинку молоді, не вживають рішучих заходів 
до закріплення механізаторських кадрів на цілині. В 
Московській області повільно механізуються трудомі
сткі пронеси в сільському господарстві, однак обком 
комсомолу не забезпечив виконання зобов’язань по ме
ханізації ферм.

Ростовський, Липецький обкоми, Красноярський край
ком, комітети комсомолу ряду промислових підприємств 
слабо беруть участь в боротьбі за збільшення випуску 
сільськогосподарської техніки.

В 1960 році на ударних комсомольських будовах Туль- 
сьіЛзї області — Сталіногорському і Пекінському хіміч
них комбінатах — не введені в дію пускові потужності 
по виробництву мінеральних добрив. Зірвані строки 
будівництва Горлівського азотнотукового заводу Ста
лінської області і деяких інших об’єктів по виробництву 
мінеральних добрив, гербицидів і отрутохімікатів.

Пленум ИК ВЛКСМ відзначає, що в ряді комсомоль
ських організацій ще не викорінена порочна практика 
нав’язування зобов’язань зверху. Нерідко їх складають 
без безпосередньої участі молодих трудівників села, без 
копіткої роботи по вишукуванню резервів виробництва, 
без урахування досягнень передовиків.

Багато комітетів комсомолу вкрай слабо займаються 
організацією соціалістичного змагання, не турбуються 
про широкий розвиток руху бригад і ударників комуніс
тичної праці на селі, не ведуть необхідної роботи по 
поширенню і впровадженню передових методів праці. 
Є ще немало комсомольських керівників і активістів, 
які не знають досягнень передовиків сільського госпо
дарства, не беруть участі в пропаганді передового дос
віду, підмінюють боротьбу за виконання зобов’язань 
парадністю і шумихою.

Окремі комітети комсомолу і комсомольські працівни
ки, наприклад, в Калузькій, Бєлгородській областях, 
прагнучи прикрити свою бездіяльність і створити види
мість благополуччя, стали на шлях обману і окозамилю
вання.

Ще не всі комсомольські організації ведуть нещадну 
боротьбу з дармоїдами, спекулянтами і самогонниками, 
проти несумлінного ставлення до праці та інших анти
громадських явищ. В ряді комсомольських організацій 
вкрай слабо ..виконуються рішення VI пленуму ЦК 
ВЛКСМ про організацію для сільської молоді широкої 
сітки вечірніх шкіл, класів і консультаційних пунктів 
заочних загальноосвітніх шкіл.

Багато комітетів комсомолу не доходять до кожної 
комсомольської організації колгоспу, радгоспу, бригади, 
ферми, до кожної молодої людини. Є недоліки в добо-
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За єдність і -'жбу молодого покоління
МОСКВА, 11 лютого. 

(ТАРС). Сьогодні у Вели
кому залі Комітету моло
діжних організацій СРСР 
зібрались члени комітету, 
секретарі обкомів комсомо
лу, представники комітетів 
молодіжних організацій 
союзних республік, молоді 
передовики сільського гос
подарства, які були при
сутні на IX пленумі ЦК 
ВЛКСМ, представники різ
них громадських організа
цій, преси і радіо. Вони 
прийшли на черговий що
річний пленум Комітету 
молодіжних організацій 
Радянського Союзу.

У звітній доповіді голова 
КМО СРСР Петро Реше- 
тов охарактеризував між
народний молодіжний рух, 
розповів про зв'язки радян
ських юнаків і дівчат з за
рубіжною молоддю в ми
нулому році, про завдання 
на 1961 рік.

Головною характерною 
особливістю наших днів, 
заявив тов. Решетов, є те, 
що під животворним впли
вом ідей миру і прогресу,
•—»**«♦**«*****«****»**«***«*«**»*»« 
«МОЛОДИИ КОМУНАР» 
15 лютого, 1961 р., 2 стор.

Пленум Комітету молодіжних 
організацій СРСР

демократії і комунізму мо
лодіжний рух перетворю
ється у велику політичну 
силу, що виступає як 
невід’ємна частина широ
кого єдиного фронту при
хильників миру, борців про
ти імперіалістичної політи
ки, агресії та війни.

Доповідач підкреслив, 
що незмірно зріс авторитет 
Ленінського комсомолу І 
радянської молоді як одно
го з передових загонів мо
лодих борців за справу ми
ру. Досить навести хоча б 
такі цифри. В 1958 році 
радянський Союз відвідали 
176 делегацій молоді з 64 
країн, а в 1960 році побу
вали вже 612 делегацій і 
груп з 72 країн. Число 
юнаків і дівчат, які побу
вали в нашій країні, зрос
ло майже в п’ять раз.

Тепер комітет підтримує 
зв’язки більш як з 800 ор
ганізаціями молоді з 100 
країн і з усіма міжнарод
ними молодіжними органі
заціями. У минулому році 
представники радянської

молоді і студентів взяли 
участь у 27 різних міжна
родних заходах, що прово
дилися за рубежем. Розши
рилися зв’язки з африкан
ськими, азіатськими і лати
ноамериканськими моло
діжними об’єднаннями. У 
Радянському Союзі було 
успішно проведено два 
міжнародних семінари в 
Ленінграді, міжнародні 
студентські курси в Гурзу- 
фі. Протягом кількох днів 
працював міжнародний доб
ровільний робітничий табір 
у Вінницькій області.

Тов. Решетов відзначив, 
що ідеї всесвітнього фору
му молоді, який відбудеть
ся в липні у Москві, зна
йшли широкий відгук у 
юнаків і дівчат земної ку
лі. В 1961 році гостями мо
лоді нашої Батьківщини 
будуть 87 делегацій. В 
свою чергу понад 70 радян
ських делегацій виїдуть за 
кордон. Близько 17 тисяч 
молодих людей з різних 
країн приїдуть в СРСР як 
туристи.

рі кадрів секретарів сільських райкомів комсомолу, ком
сомольських організацій колгоспів і радгоспів. Часто 
комсомольський актив села не виховується в дусі ви
сокої вимогливості і відповідальності за доручену спра
ву.

ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСЛ1 ПОСТАНОВЛЯЄ:
І. Зобов’язати ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко

ми, обкоми, міськкоми, райкоми комсомолу, первинні 
комсомольські організації забезпечити активну участь 
комсомольців, всієї молоді в боротьбі за розв’язання 
завдань, поставлених січневим Пленумом ЦК КПРС.

Комсомольські організації повинні очолити трудове і 
політичне піднесення молодих робітників, колгоспників, 
їх благородне прагнення гідно зустріти XXII з’їзд пар
тії.

Найважливішим завданням комсомольських організа
цій повинно стати залучення юнаків і дівчат до бороть
би за безперервний ріст сільськогосподарського вироб
ництва, доведення щорічних закупок зерна до 4 мільяр
дів 200 мільйонів пудів, м’яса — до 13 мільйонів тонн, 
молока — до 50 мільйонів тонн, що дозволить повністю 
задовольнити зростаючі потреби радянського народу в 
продуктах землеробства і тваринництва.

Комсомольські працівники і активісти повинні пов
сякденно керуватися в своїй роботі рішеннями і мате
ріалами Пленуму ЦК КПРС, вони зобов’язані розгор
нути широку пропаганду і роз’яснення серед молоді по
станов Пленуму ЦК КПРС, виступів товариша ЛІ. С. 
Хрущова, які є видатним вкладом в теорію і практи
ку комуністичного будівництва.

Необхідно, щоб всі юнаки і дівчата ясно розуміли, що 
від їх особистої праці залежить успіх в боротьбі за до
статок продуктів сільського господарства, за дальше 
зростання добробуту радянського народу. Зусилля ком
сомольців і молоді повинні бути спрямовані на вишу
кування резервів в кожному колгоспі, радгоспі, на фер
мі, в ланці, бригаді, на рішучу боротьбу з всілякими 
втратами в сільському господарстві (падіж і забій мо
лодняка, збирання недозрілих культур, розкрадання на
родного добра і т. д.). Комсомольські організації зобо
в’язані активно виступати проти недоліків в організації 
праці, проти порушень трудової дисципліни, нееконом
ного витрачання матеріальних ресурсів.

Керуючись вказівкою товариша Микити Сергійовича 
Хрущова про сміливе висування молодих кадрів, комі
тети комсомолу пЗвиниі відібрати і рекомендувати для 
роботи трактористами, комбайнерами, бригадирами, за
ступниками голів колгоспів, а найбільш здібних і до
стойних — головами колгоспів — кращих вихованців 
Ленінського комсомолу. Кожна комсомольська організа
ція колгоспу, радгоспу, РТС зобов’язана визначити 
для себе конкретні заходи по підготовці і своєчасному 
проведенню весняної сівби, заготівлі якісного насіння, 
нагромадженню і внесенню в грунт добрив, ремонту 
сільськогосподарської техніки, успішному завершенню 
зимівлі худоби.

2. Вирощування високих урожаїв кукурудзи є удар
ною справою всього Ленінського комсомолу, всієї ра
дянської молоді.

Пленум ЦК КПРС поставив завдання по збільшенню 
виробництва зерна кукурудзи за рахунок виділення для 
вирощування цієї культури земель в найбільш сприят
ливих районах України в розмірі приблизно 3 мільйона 
гектарів, в РРФСР приблизно 2 мільйона гектарів, а 
також в Молдавії і Грузії з тим, щоб на цих площах 
одержати не менше 50 центнерів зерна кукурудзи з гек-
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Нам необхідно і далі 
зміцнювати братерські 
зв’язки з молодіжними і 
студентськими організація
ми соціалістичних, а також 
капіталістичних країн Азії, 
Африки, Латинської Аме
рики, сказав наприкінці до
повідач. Ми повинні пода
вати всіляку підтримку ор
ганізаціям,1 які виступають 
проти імперіалізму, за мир, 
прогрес і національну неза
лежність.

Після обговорення звіт
ної доповіді на пленумі 
відбулися вибори керівних 
органів КМО СРСР — 
членів комітету, президії. 
Головою Комітету моло
діжних організацій СРСР 
обраний Петро Решетов, 
першим заступником Вла- 
дислав Шевченко, заступ
никами Євген Бугров, ра
дянський представник у 
Всесвітній Федерації Демо
кратичної Молоді (ВФДМ)) 
ЛІнкола Вощинін, Леонід 
Діосін, голова студентської 
ради СРСР Віктор Стриж
ко. а також Валентина Ти- 
това. Відповідальним сек
ретарем КМО СРСР за
тверджений Вадим Лєсни- 
чий.

тара. Це дозволить державі мати додатково більше 
мільярда пудів товарного зерна.

Пленум ЦК ВЛКСМ висловлює впевненість, що у 
відповідь на заклик товариша М. С. Хрущова включи- 
тися в боротьбу за одержання 50 центнерів зерна куку
рудзи з гектара в загони кукурудзоводів віллються ти
сячі молодих ентузіастів. г

Пленум ЦК ВЛКСМ схвалює зобов язання молодих 
кукурудзоводів: .

_  На Україні одержати з площі 1 млн. — 1 млн. 200 
тис. гектарів в середньому по 50 центнерів зерна куку-

з гектара; .
Краснодарському краї з площі 250 тисяч гекта- 
середньому по 60—70 центнерів;
Кабардино-Балкарії — з площі 25—30 тисяч гек- 
в середньому по 75—80 центнерів.

ну участь у вирощуванні кукурудзи на силос, в забезпе-

рудзи
— в 

рів в
— в 

тарів
Комсомольські організації повинні взяти'-також актив

ну участь у вирощуванні кукурудзи на силос, в забезпе
ченні міцної кормової бази для громадського тваринни
цтва.

Пленум підтримує зобов’язання молодих кукурудзо- 
водів Чуваської і Татарської автономних республік, Ві
тебської, Волинської областей, які вирішили виростити 
в 1961 році на своїх ділянках в середньому по 500—700 
і більше центнерів зеленої маси кукурудзи з гектара.

Комітети комсомолу колгоспів і радгоспів вже зараз 
повинні створити комсомольсько-молодіжні механізова
ні ланки і агрегати, організувати для молодих кукуруд- 
зоводів гуртки і школи по вивченню передового досві
ду вирощування кукурудзи. Разом з господарськими ке
рівниками, спеціалістами сільського господарства необ
хідно допомогти молодим кукурудзоводам визначити зе
мельні ділянки, провести сівбу в необхідні строки кон
диційним насінням і тільки квадратно-гніздовим спосо
бом.

Вважати доцільним створення при крайкомах, обкомах, 
райкомах комсомолу, первинних організаціях колгоспів 
і радгоспів «Рад молодих кукурудзоводів» на чолі з спе
ціалістами сільського господарства, передовиками ви
робництва.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертається з закликом до знат
них кукурудзоводів країни наслідувати приклад Євгенії 
Олексіївни Долинюк — передати молоді свої знання, 
свою майстерність.

Рекомендувати комсомольським організаціям колгос
пів і радгоспів створити з числа досвідчених кукурудзо
водів групи позаштатних інспекторів по кукурудзі для 
контролю за станом посівів і додержанням правил агро
техніки. Комітетам комсомолу калібровочних заводій 
організувати на виробничих дільницях контрольні пости 
по якості і розфасовці насіння за фракціями, не допус
кати виходу не стандартного насіння, заниженої якості 
насіння.

3. Активна участь в дальшому розвитку районів ціли
ни — кровна справа всього Ленінського комсомолу.

Комсомольські організації повинні взяти участь у ос
воєнні в 1961 —1963 роках 3,7 мільйона гектарів цілини 

в Казахській PCP і 1961 —1965 роках 3,5 мільйона гек
тарів нових земель в РРФСР. Найважливішим завдан
ням комсомольських організацій є створення постійних 
кадрів механізаторів на цілині.

Направити в 1961 році разом з сільськогосподарськи
ми органами і управліннями професійно-технічної осві
ти в училища механізації сільського господарства не* 
менше 300 тисяч юнаків і дівчат, в тому числі в учили
ща цілинних областей Російської федерації 70 тисяч, 

• Казахстану — 55 тисяч чоловік. Комсомольським комі
тетам цілинних районів разом з сільськогосподарськими 
органами, управліннями професійно-технічної освіти, 
господарськими керівниками організувати підготовку 
комбайнерів з числа студентів, учнів — юнаків 10—11-Х 
класів сільських шкіл і третіх курсів технікумів, а та
кож робітників і службовців підприємств і установ.

Пленум ЦК ВЛКСМ пропонує комсомольським орга
нізаціям широко розповсюджувати досвід високопро
дуктивного використання техніки і бережливого став
лення до неї, нагромаджений бригадою Михайла Дов
жина з радгоспу «Ярославський» Цілинного краю.

Комітети комсомолу радгоспів повинні забезпечити 
активну участь всіх комсомольсько-молодіжних бригад, 
ланок, в боротьбі за піднесення культури землеробства, 
одержання високих і сталих врожаїв всіх сільськогоспо
дарських культур, у впровадженні в сівозміни гречки, 
соняшника, льону-кудряша, проса, картоплі, кормових

Найважливіше завдання комсомольських організацій 
країни — направити в 1961 році на постійну роботу в 
Цілинний край по комсомольських путівках 15 тисяч мо
лодих будівельників для участі в спорудженні виробни
чих приміщень, жилих будинків, їдалень, культурно-по
бутових установ, дитячих садків і ясел.' 
мц4‘Л°ЛОххВ ЯЗаТ." ЛКЄМ союзних республік, крайко- 
p. к’і ппЛ • ’ Р?_ИК0МИ комсомолу, первинні комсомоль- 
KDeTHVP • радгоспів Забезпечити кон-
землеробства К1В 1 Дівчат У піднесенні культури 
MO^bCbKHYHnn^atrCraAv°r?OU1H^HTH досвід Р°б0ТИ КОМСО- 
ластейВіпмРр^?а?ІИ ₽РенбУР3ької, Павлодарської об- 
ЗУВачи Чмйгяі С К01 1 Естонської республік, які органі- 
ТІВ чя пп 'Я М0Л0Д1 33 підвищення родючості грун- 
™ра земліР^иннЛгМаКСИМальннх прожаїв з кожного гек-

РекоменпСвчт Йменшнх затратах праці і коштів, 
активну уччет/п Комсомодьським організаціям взяти 
мічннх паспортів °S^koJnoro^o4"’^ КЗРТ’ аГР°И°‘ 
бригади, повсюдно створювати °ЛГОспу«. P^ocny, 
кріплюючи « • *”°вати механізовані загони, за-
мельні угіддя. ‘ СІЛЬСЬКОГ°сподарську техніку і зе- 

цтва^'продук^в’НЯсіХЯькогоЬШ?о° Збільшевня виробни'
I > сільського господарства, одержання 

(Закінчення на 3-й стор.).
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г Постанова IX пленуму ЦК ВЛКСМ
Про участь комсомольських організацій у виконанні постанови січневого (1961 року) 
Пленуму ЦК КПРС „Про виконання державного плану і соціалістичних зобов‘язань 
по виробництву і продажу державі продуктів землеробства і тваринництва в 1960 році 

і про заходи по дальшому розвитку сільського господарства“
(Закінчення).

сталих урожаїв має розвиток зрошування землеробства і 
освоєння заплавних земель. Зобов’язати ЦК ЛКСМ Уз
бекистану, Киргизії, Туркменії, Азербайджану, Таджи
кистану, Казахстану, України, Краснодарський і Став
ропольський крайкоми, Астраханський, Сталінградський, 
Київський, Куйбишевський, Ростовський, Амурський об
коми комсомолу залучити юнаків і дівчат До активної 
участі в будівництві зрошувальних систем іригаційних 
споруд, використання зрошувальних земель.

Оголосити Всесоюзними ударними комсомольськими 
' будовами будівництво Нурекської ГЕС, Чим-Курган- 

ського, Південно-Сурханської, Кампир-Абадського водо
сховищ, третьої черги Каракумського, другої черги Пів- 
денно-Голодностепського і Північно-Кримського кана
лів.

Головним завданням комсомольських організацій ба
вовницьких республік є дальше впровадження комплек
сної механізації і всебічне підвищення врожайності 
бавовни. 4

л Комсомольські організації районів нечорноземної сму
ги РРФСР, Полісся України, Білорусії, Литви, Латвії, 
Естонії повинні широко залучати молодь до проведен
ня робіт по меліорації — осушенню заболочених і над
мірно зволожених земель.

5. Зобов’язати комсомольські організації забезпечи
ти активну участь молоді в розвитку громадського тва
ринництва, збільшенні виробництва молока, масла, м’я
са, яєць та інших продуктів. Направити в 1961 році по 
комсомольських путівках для роботи в тваринництві 
500—600 тисяч юнаків і дівчат. Вжити необхідних за
ходів по закріпленню кадрів у тваринництві, створюва
ти їм всі умови для високопродуктивної праці.

Січневий Пленум ЦК КПРС визначив одним з голов
них завдань в розвитку тваринництва ріст поголів’я ко
рів. Пленум ЦК ВЛКСМ схвалює ініціативу комсомоль
ських організацій України, Білорусії, Ростовської і 
Псковської областей, які оголосили шефство над ство
ренням спеціалізованих ферм по вирощуванню племін
них телиць. Силами молоді виростити в 1961 році 10 
мільйонів телят, в тому числі 3 мільйона — для попов
нення стада корів. Пленум підтримує зобов’язання ком
сомольських організацій країни відгодувати в 1961 році 
силами молоді не менше 20—22 мли. голів свиней, 600— 
650 млн. голів птиці, 40 млн. голів кролів.

Завдання комітетів комсомолу активніше поширюва
ти серед молодих тваринників передовий досвід обслу
жування 70—100 корів однією дояркою, відгодівлю 
1000—1500 голів свиней одним свинарем, обслужування 
6000—8000 голів птиці однією пташницею.

6. Комсомольські організації промислових підпри
ємств, будов, науково-дослідних і проектних інститутів 
повинні по-бойовому включитися в загальнонародну бо
ротьбу за могутнє піднесення сільського господарства.

Практичною справою комсомольських комітетів, мо
лодих робітників, інженерів і техніків, підприємств хі
мічної промисловості повинно стати розгортання дійово
го змагання за збільшення виробництва мінеральних 
добрив, гербицидів, отрутохімікатів та інших хімічних 
заходів.

Пленум ЦК ВЛКСМ закликає комсомольські органі
зації заводів, науково-дослідних і проектних інститутів, 
конструкторських бюро тракторного і сільськогосподар
ського машинобудування розгорнути боротьбу за ство
рення нових швидкісних тракторів, машин і механізмів 
для механізації тваринництва, рільництва і транспорт
них робіт. Разом з Центральною Радою Всесоюзного то
вариства винахідників і раціоналізаторів, Міністерством 
сільського господарства СРСР і Державним комітетом 
по автоматизації і машинобудування Ради Міністрів 
СРСР провести в 1961 році серед молодих спеціалістів, 
вчених, новаторів промисловості і сільського господар
ства конкурс по створенню нових високопродуктивних 
машин для комплексної механізації польових робіт і 
тваринницьких процесів.

За прикладом комсомольських організацій підпрн- 
ємств Білорусії обкоми, крайкоми комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік повинні розгорнути змагання 
комсомольців і молоді промислових підприємств за ви
шукування резервів збільшення випуску запасних ча
стин.

Використовуючи досвід комсомольських організацій 
інституту електрозварювання імені Є. О. Патона і Бо
риспільської PTC Київської області, комсомольські ко- 

* мітети підприємств промисловості і науково-дослідних 
інститутів разом з сільськими комсомольськими органі
заціями повинні створювати спеціалізовані зварювальні 
дільниці для реставрації спрацьованих деталей і вузлів 
сільськогосподарських машин.

7. Комсомольські організації, райкоми, обкоми, край
коми комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних республік покли
кані ще з більшим розмахом повести роботу по залу
ченню сільської молоді у Всесоюзний похід за знання, 
добиватися, щоб кожний молодий робітник радгоспу, 
колгоспник дістав необхідні загальноосвітні і спеціальні 
знання та кваліфікацію за своїм профілем роботи. Ко
мітетам комсомолу з допомогою сільської інтелігенції, 
випускників середніх шкіл слід створити спеціальні кур
си по підготовці цієї молоді до продовження освіти.

Товариш М. С. Хрущов дав позитивну оцінку учнів
ським виробничим бригадам, які виховують любов до 
праці, до сільськогосподарської професії. Почесним зав
данням комсомольських організацій _ є повсюдне поши
рення цього руху серед учнівської молоді.

Комсомольські організації повинні значно поліпшити 
роботу по добору і підготовці кращої молоді села в 
сільськогосподарські вузи і технікуми, розширювати 
сітку громадських підготовчих очних і заочних курсів, 
подавати всебічну підтримку і допомогу молодим тру
дівникам села, які вчаться без відриву від виробництва.

Зобов’язати комсомольські комітети більше уваги при

діляти питанням поліпшення навчальної і виховної ро
боти в сільськогосподарських вузах і технікумах, доби
ватися, щоб кожний випускник направлявся на роботу 
безпосередньо в колгоспи і радгоспи, був висококвалі
фікованим спеціалістом, здібним організатором сіль
ськогосподарського виробництва.

Комсомольські організації разом з студентськими кон
структорськими бюро і науковими товариствами повин
ні взяти активну участь в розв’язанні завдань механі
зації трудомістких процесів сільськогосподарського ви
робництва, в проектуванні н б)'дівництві економічних 
тваринницьких приміщень, ремонтних майстерень скла
дів, культурно-побутових установ на селі. Добиватися, 
щоб учбово-дослідні господарства всіх сільськогосподар
ських вузів стали справжніми лабораторіями передового 
досвіду.

8. Зобов’язати комсомольські організації, райкоми, 
обкоми, крайкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних рес
публік поліпшити ідейне виховання комсомольців, юна
ків і дівчат. Всі засоби масово-політичної роботи повин
ні бути направлені на піднесення трудової і політичної 
активності молоді в розв’язанні завдань, поставлених 
січневим Пленумом ЦК КПРС.

В гуртках і політшколах, в лекціях і бесідах яскраво 
І переконливо розкривати величезне теоретичне багат
ство і практичне значення рішень і матеріалів січневого 
Пленуму ЦК КПРС, виступів Микити Сергійовича Хру
щова для великої справи комуністичного будівництва в 
нашій країні. Усна і друкована пропаганда повинна ши
роко і дохідливо розповсюджувати передові методи 
праці, досягнення сільськогосподарської науки.

Обов’язок комсомольських організацій — виховувати 
у молоді люту непримиренність до таких явищ, як его
їзм, користолюбство, байдужість. Гострі списи «легкої 
кавалерії», комсомольської сатири повинні бути направ
лені проти дармоїдів, спекулянтів, самогонників, окоза
милювачів, ледарів. Порушників громадського порядку, 
дезорганізаторів виробництва треба віддавати на суд 
колективу.

«Комсомольской правде», молодіжним газетам, жур
налам «Молодой коммунист», «Комсомольская жизнь», 
«Молодок колхознпк», «Сисна» та іншим виданням слід 
систематично пропагувати рішення січневого Пленуму 
ЦК КПРС, публікувати матеріали про досягнення і дос
від передовиків сільського господарства, гостріше кри
тикувати недоліки в роботі. Необхідно підняти роль 
комсомольської стінної преси, регулярно випускати бо
йові листки, «блискавки» в бригадах, відділках, на фер
мах.

Агітколективи повинні вести свою роботу безпосеред
ньо на відгінних пасовиськах, тваринницьких фермах, 
польових станах, організовувати вечори, пересувні ху
дожні виставки, показ кінофільмів, продаж книг, газет 
і журналів. Велику роль в цьому повинні відіграти агіт- 
м а шини.

Слід повніше використовувати величезні можливості 
радіо і телебачення, залучати до підготовки радіо-теле- 
передач молодих письменників, працівників мистецтва. 
Створити при кожному районному, радгоспному, кол
госпному радіовузлі громадські молодіжні редакції, 
сприяти організації радіошкіл передових методів праці, 
випуску радіогазет, проведенню радіоперекличок.

Видавництву ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» випу
стити серію брошур і плакатів про досвід видатних май
стрів сільського господарства, про організаторську роль 
комсомольських комітетів в боротьбі за виконання прий
нятих зобов’язань, репертуарні збірники для сільської 
художньої самодіяльності.

Важливим завданням комсомолу є турбота про даль
ший культурний ріст сільської молоді. З допомогою ком
сомольських організацій міста разом з профспілковими 
спортивними організаціями і органами культури створи
ти нові колективи художньої самодіяльності, фізкуль
тури, широку сітку університетів і шкіл культури, народ
них театрів, аматорських об’єднань. Активніше залучати 
до цієї роботи сільську інтелігенцію.

Комсомольські комітети повинні боротися за поліп
шення роботи сільських комунально-побутових і торго
вельних підприємств, спрямовувати зусилля молоді на 
участь в будівництві лікарень, дитячих садків, ясел, 
бань. Відібрати й направити необхідну кількість молоді 
для роботи на підприємствах торгівлі, громадського хар
чування і дитячих закладах. Організувати для цієї мети 
школи і курси підготовки спеціалістів на базі кращих 

_ їдалень, ательє, перукарень і т. д.
9. Для успішного виконання завдань, поставлених 

січневим Пленумом ЦК КПРС, необхідно докорінно по
ліпшити організаторську та масово-політичну роботу 
комсомольських організацій, всіляко розвивати ініціа
тиву та самодіяльність кожного комсомольського осе- 
редка, добиватися, щоб кожний комсомолець виступав 
активним борцем за перетворення в життя рішень партії.

Ініціатива комсомольців і молоді повинна бути на
правлена перш за все на виконання соціалістичних зобо
в’язань, які приймаються. Добитися, щоб не було 
жодної комсомольської організації, жодного молодіж
ного колективу, молодого колгоспника, робітника рад
госпу, РТС, який би не мав конкретних зобов’язань, 
підкріплених організаційно-технічними заходами. Зосе
редити увагу на розгортання змагання між первинними 
комсомольськими організаціями, молодіжними ланками, 
агрегатами, бригадами, фермами, ширше розвивати бо
ротьбу за звання кращого майстра своєї професії. За
безпечити широку гласність змагання, практикувати 
взаємоперевірку, використовувати заходи матеріального 
і морального заохочення. Хід виконання зобов’язань 
регулярно обговорювати на комсомольських зборах, в 
групах, бригадах, відділках.

Комсомольські організації разом з профспілками по
винні всіляко розвивати і удосконалювати рух удар
ників і бригад комуністичної праці на селі, опираючись 
в цій роботі на передовиків виробництва, послідовників 
Валентини Гаганової.

Комітети комсомолу покликані активно поширювати і 
впроваджувати досвід передовиків соціалістичного зма
гання, майстрів своєї професії, досягнення яких служать 
прикладом, маяком, що вказує шлях до забезпечення 
високого рівня виробництва в кожній бригаді, на фермі, 
в кожному колгоспі і радгоспі. Пленум підтримує іні
ціативу комсомольських організацій України, які роз
горнули рух сільської молоді під лозунгом «Станемо 
врівень з героями!»

Комсомольські організації повинні виступити ініціа
торами створення на базі передових господарств між
районних, міжколгоспних шкіл передового досвіду, кур
сів, семінарів по вивченню техніки і економіки виробни
цтва, обладнати в колгоспах і радгоспах агрозоотехніч
ні кабінети і кутки.

За прикладом комсомолу Латвії слід широко розгор
нути боротьбу з втратами иа виробництві. Обкоми, 
крайкоми, ЦК ЛКСМ союзних республік зобов’язані 
допомогти кожній комсомольській організації колгоспу, 
радгоспу розробити конкретні заходи по вишукуванню і 
використанню внутрішніх резервів. Необхідно створю
вати контрольні комсомольські пости, загони «легкої ка
валерії», ширше використовувати радіогазети, фотооб- 
винувачення, «блискавки», «тривоги», «комсомольські 
дружини і заслон». ,

Комсомольські організації разом з правліннями кол
госпів повинні допомогти кожному молодому ланково
му, бригадиру, завідуючому фермою постійно удоско
налювати свою кваліфікацію. Обов’язок кожного ком
сомольського працівника, молодого організатора сіль
ськогосподарського виробництва — постійно вивчати 
досвід передових господарств і новаторів, уважно слід
кувати за досягненнями сучасної науки і техніки, актив
но впроваджувати їх у практику роботи. Молоді агро
номи, зоотехніки, інженери зобов’язані допомагати мо
лоді оволодівати необхідними знаннями і передовим 
досвідом.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкоми, обкоми, 
райкоми комсомолу повинні повсякденно удосконалюва
ти роботу з секретарями первинних, бригадних комсо
мольських організацій, групоргами, позаштатними сек
ретарями, керівниками рейдових і агітаційних бригад, 
комсомольських штабів і постів.

Пленум закликає оголосити рішучу боротьбу проти 
фактів обману, окозамилювання, несумісних зі званням 
члена ВЛКСМ, виховувати кадри в дусі відповідально
сті за доручену справу.

Комсомольські організації повинні всебічно розвивати 
критику і самокритику, бойову, випробовану, постійно 
діючу зброю нашої партії. Треба вчитися у Комуністич
ної партії завжди мужньо говорити правду, чесно і від
крито викривати і усувати недоліки і помилки в роботі.

# * * і

Пленум ЦК ВЛКСМ запевняє ленінський Централь
ний Комітет КПРС, що для комсомолу, всієї радянської 
молоді активна участь у виконанні завдань, поставле
них січневим Пленумом ЦК КПРС, є найпершим 
обов’язком і найвищою честю.

Комсомольці і комсомолки, юнаки і дівчата нашої 
країни ще ширше розгорнуть соціалістичне змагання за 
дострокове виконання завдань семирічки, віддадуть всі 
сили і енергію на здійснення конкретної програми збіль
шення виробництва сільськогосподарських продуктів І 
забезпечення більш високих темпів розвитку сільського 
господарства нашої країни, новими трудовими досягнен
нями зустрінуть XXII з’їзд Комуністичної парти Радян
ського Союзу.
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кожному з 50 гектарів і вже 
зараз удобрює виділену 
площу. Велику допомогу в 
цьому подають колгоспні 
механізатори.

На знімку: тракторист
Дмитро Фоменко перед чер
говим рейсом у поле.

— Ну як, Дмитре, — за
питує його секретар бригад
ної комсомольської органі
зації Михайло Тимошен
ко. — сьогодні знову норму 
перевиконаєш?
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Фото В. Ковпака.

«МОЛОДИЙ комунар»
15 лютого, 1961 р.,3 стор.

Вже не перший рік раду
ють своїми успіхами тру
довими молоді тваринники 
колгоспу імені Калініиа 
Компаніївського району. Хо
рошу славу здобули доярки 
Галя Кривой, Катя Карай- 
дей та Галя Яценко. свина
рі Василь ГІрядун та Ана
толій Чикнрис. телятниця 
Ніна Вакуленко. Така вже 
вдача у цих комсомольців, 
що завжди намагаються 
зробити якомога більше ко
рисного для рідної артілі. 
Тому вони теж взялися за 
вирощування кукурудзи. Ви
рішила молодь зібрати по 
70 центнерів королеви на
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У ЦК ВЛКСМ
ЦК ВЛКСМ разом з Міністерством 

сільського господарства СРСР підбив 
підсумки всесоюзного соціалістичного 
змагання комсомольців і молоді за виро
щування високих урожаїв кукурудзи в 
НІ60 ропі. Комсомольці і молодь вирощу
вали в 1960 році кукурудзу на площі Î4 
мільйонів гектарів. У змаганні взяло 
участь 150 тисяч комсомольсько-моло
діжних ланок і агрегатів.

Перші місця в соціалістичному зма
ганні за вирощування високих урожаїв 
кукурудзи присуджено Кабардипо-Бал- 
карській, Чуваській і Вітебській облас
ним комсомольським організаціям, другі 
місця зайняли Литовська республікан
ська, Краснодарська крайова і Волин
ська обласна комсомольські організації, 
треті місця — Башкирська, Ташкентська 
обласні і Естонська республіканська ком
сомольські організації.

Молоді кукурудзоводи Кабардпно-Бал- 
карії виростили на кожному з 16 тисяч 
гектарів урожай кукурудзи в зерні 
66,4 центнера і 
маси з гектара 
кукурудзоводів 
гектарі по 100 
кукурудзи. За вирощування високих уро
жаїв ланкових колгоспу імені В. І. Лені
на Лескенського району члена ВЛКСМ 
Женю Сабанчієву нагороджено орденом 
Леніна, комсомолку Валю Желетежеву— 
орденом Трудового Червоного Прапора, 
комсомольця Хашао Закурасва — ме
даллю «За трудову доблесть».

Серед районних комсомольських орга
нізацій перші місця присуджено Зака- 
тальській районній комсомольській орга
нізації Азербайджанської PCP, Терській 
районній комсомольській організації Ка- 
бардино-Балкарської АРСР, Панфілов- 
ській районній комсомольській організа
ції Алма-Атинської області, Промншлен- 
новській районній комсомольській орга
нізації Кемеровської області, Горшечен- 
ській районній комсомольській органі
зації Курської області, Каргііненській 
районній комсомольській організації 
Молдавської PCP, Дмитровській міській 
комсомольській організації Московської 
області, Ісількульській районній комсо
мольській організації Омської області, 
Прикубаиській районній комсомольській 
організації Ставропольського краю, Го- 
роденківській районній комсомольській 
організації Станіславської області. Ці 
районні комсомольські організації зане
сено в Книгу пошани ЦК ВЛКСМ, рай
коми комсомолу премійовано автомаши
ною «Москвич».

ПО 
по 407 центнерів зеленої 
на 8 тисячах га. Багато 
виростили на кожному 

і більше центнерів зерна

15 районних комсомольських організа
цій, які зайняли другі місця, нагородже
но Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ, 
премійовано мотоциклом з коляскою. 
20 районних комсомольських організацій, 
які зайняли треті місця, нагороджено 
Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ, премі
йовано магнітофоном «Яуза».

За одержання високих урожаїв куку
рудзи понад 600 комсомольських органі
зацій колгоспів, радгоспів, учнівських 
бригад, ланок, агрегатів, молодих куку
рудзоводів нагороджено Почесною гра
мотою ЦК ВЛКСМ, багатьох премійова
но цінними подарунками. Близько 150 
піонерів і школярів нагороджено Почес
ною грамотою ЦК ВЛКСМ, премійовано 
путівкою в піонерський табір «Артек», 
передплатою на газету .«Пионерская 
правда». Крім того, 250 районних і пер
винних організацій, а також велику гру
пу молодих кукурудзоводів нагородже
но Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ.

ЦК ВЛК.СМ зобов’язав комсомольські 
організації країни в 1961 році забезпе
чити активну участь молоді у вироіну- 
ванні високих урожаїв кукурудзи як го
ловного резерву збільшення виробництва 
зерна в країні. Комсомольські організа
ції і молоді кукурудзоводи Північного 
Кавказу, України, Молдавії, Сталінград- 
ської, Воронезької та інших областей 
боротимуться за одержання на комсо
мольських ділянках по 50—60 центнерів 
зерна кукурудзи з кожного гектара.

Рекомендовано продовжити рух моло
ді за впровадження комплексної механі
зації на вирощуванні кукурудзи. Тепер 
необхідно закінчити комплектування 
комсомольсько-молодіжних ланок і агре
гатів, виділити для них найкращі ділян
ки землі, подбати про своєчасний і якіс
ний ремонт сільськогосподарських ма
шин і знарядь, підготувати доброякісне 
насіння, разом із спеціалістами сільсько
го господарства організувати навчання 
молоді агротехніки вирощування куку
рудзи, розробити агроплани і техноло
гічні карти для кожної комсомольсько- 
молодіжної ланки, агрегату.

ЦК ВЛКСМ звернувся до всіх моло
дих кукурудзоводів докласти свою енер
гію, молодий запал, знання для одер
жання високого врожаю кукурудзи в 
1961 році, в третьому році семирічки, і 
висловив впевненість, що у відповідь на 
заклик тов. М. С. Хрущова включитися 
в боротьбу зз одержання 50 центнерів 
зерна кукурудзи з гектара в загони ку
курудзоводів увіллються тисячі молодих 
ентузіастів, готових виростити високий 
урожай цієї цінної культури.

СЕЛО Миколо-Бабан- 
ка—центр артілі «Рас

свет». На багато кілометрів 
навкруги розкинулися во
лодіння цього одного з пе
редових у Бобринеііькому 
районі колгоспу.

лнея у чистому, спушеному 
стані.

За останні роки грошо
вий доход артілі зріс у де
кілька разів і торік пере
валив за шість мільйонів 
карбованців. З ростом гро-

сільські трудів-

Фоторепортаж

ках здебільшого відна- ч- 
дає — замовлення можна 
зробити на місці у відкри
тій тут швейній майстерні 
Бобрннецького райпромком- 
бінату. Ось і сьогодні до 
майстерні завітала Таїса 
Прядун (знімок зліва), 
щоб зробити замовлення 
на пошив плаття. З інтере
сом розглядає вона жур
нал мод.

— Цей фасон Вам най
більш підходить. Правда, 
Галино? — говорить заві
дуюча майстернею Надія 
Чердак швеї Г. Іванько.

— Я теж так думаю, — 
погоджується Галина.

В селі багато книголю
бів. Одні захоплюються чи
танням класичної 
ри, інші віддають 
творам сучасних 
ників. До послуг 
ків села є велика
ка, у книжковому фонді 
якої великий вибір суспіль
но-політичної і художньої 
літератури. Ось і зараз до 
бібліотеки завітали вчи
телька Г. Присяжна, лан
кова Г. Мельниченко та кі- ‘ 
номеханік Г. Товмаченко 
(знімок зліва). Доступ до 
книжкового фонду тут від
критий — кожний може 
підійти до стелажу і ви
брати те, що йому найбіль-

літерату- 
перевагу 
письмен- 

трудівпи- 
бібліоте-

Люблять
ники прикрашати свою зем
лю. Дбайливі люди оброб
ляють колгоспні лани, і 
земля віддячує їх труд ряс
ними врожаями. Навіть у 
минулому порівняно не
сприятливому році колгосп
ники четвертої бригади ви
ростили по 40 цнт зерна ку
курудзи з гектара. Високий 
урожай 
дозволив 
кормову 
15 тисяч 
силосу і 4 тисячі тонн кон
сервованих початків.

Славно потрудилися бу- 
ряководи артілі. Кожний 
гектар плантації видав в 
середньому понад 200 цнт 
коренів. Особливо висо
кий урожай буряків ви
ростили ланки Зінаїди Чер- 
нишової і Галини Мельни- 
ченко. Вони вчасно здійсни
ли весь комплекс агротех
нічних заходів: внесли по 
ЗО тонн перегною на гек
тар, підживили рослини 
мінеральними добривами,

мадського господарствахв 
кожну сім’ю прийшов до
статок. Одержувані на за
роблені трудодні гроші і 
продукти дозволяють лю
дям жити заможно і куль
турно.

«королеви полів» 
створити міцну 

базу — закласти 
тонн запашного

•**>■*-'*все літо ділянки утримува-

ЛУМУМБИВБИВСТВО
ПАРИЖ, 13 лютого. 

(ТАРС). Телеграф приніс 
сумну звістку — агенти 
бельгійських колонізаторів 
убили прем'єр-міністра Рес
публіки Конго Патріса «Лу
мумбу.

За повідомленням єліза- 
бетвільського кореспонден
та агентства Франс Пресс 
«міністр» внутрішніх справ 
маріонеткового «уряду» Ка
танги Мунонго заявив сьо
годні на прес-конференції, 
що Патріса Лумумбу, мі
ністра оборони і міністра в 
справах молоді і спорту Мо- 
ріса Мполо і голову конго
лезького сенату Жозефа 
Окіто вбито в одному неве
ликому селі в Катанзі.

Мунонго твердив, ніби 
вбивство вчинили жителі 
села, назву якого він відмо
вився повідомити, і сказав, 
що цьому селу буде випла
чено винагороду у 8 тисяч 
доларів, обіцяну катанзьким 
«урядом» за голови Лумум- 
би 1 двох його товаришів. 
Трупи Лумумби, Мполо і 
Окіто впізнали, за слова
ми Мунонго, три міністри 
«уряду» Чомбе і їх ПОСПІШ
НО поховали в місці, про 
яке не буде повідомлено, 
щоб туди «не було палом
ництва».

Мунонго цинічно заявив, 
що для нього «смерть Лу- 
мумбн не була несподіван
кою». Цей кат,який особис
то керував, очевидно, роз
правою з національним ге
роєм конголезького народу, 
цілком відверто підтвердив 
тим самим, що еся версія 
про «втечу» Лумумби та йо
го товаришів була висуну
та з метою прикрити фі-

зичну розправу з Лумум
бою.

Вбивство 
би, Моріса 
фа Окіто 
за планом, 
годженим 
кою 
бельгійським урядом і бель
гійськими моноп оліями. 
Президент Малі Модібо 
Кейта в недавній заяві пе
рестерігав, що ще на почат
ку січня президент колиш
нього Французького Конго 
Фюльбер Юлу влаштував 
зустріч голови мобутівської 
«ради генеральних коміса
рів» з генеральним секрета
рем Французького співто- 
варисіва Фоккартом.

Через Фоккарта, сказав 
Модібо Кейта, «Бомбоко 
встановив контакт з Спаа- 
ком, з делегацією «Компані 
женераль дю Конго» і з 
Ротшільдом. Бельгійці та 
інші акціонери цієї міжна
родної компанії 
рішили після 
прийнятих у 
раз і назавжди 
ти проблему Лумумби шля
хом фізичного знищення 
конголезького 
ністра».

Кривава 
прем’єр-міністром Патрісом 
Лумумбою свідчить про те, 
що немає таких злочинів, 
на які б не пішли колоніза
тори заради збереження 
своїх привілеїв у Конго. 
Але всі їх розрахунки мар
ні. Смерть Патріса Лумум
би не тільки не зупинить, а, 
навпаки, посилить наро
стаючу боротьбу конголезь
кого народу за свою свобо
ду і незалежність.

Патріса Лумум- 
Мполо і Жозе- 
було здійснене 
заздалегідь по
між Чомбе, клі- 

Мобуту — Касавубу,

І€ О Р о т к о
ф При Онуфріївському ра

йонному комітеті ДТСААФ 
булося змагання радіотелегра
фістів. За першість боролося 
36 юнаків і дівчат.

Найкращих результатів до
моглися Андрій Цимбал та 
Анатолій Заїка. Обом їм при
суджено другий спортивний роз
ряд, 
ряду

від-
школи Гайворонського 
Тут часто проводяться

в Конго ви- 
резолюцій, 

Касабланці, 
врегулюва-

прем’єр-мі-

розправа над

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

Норматнв третього роз- 
виконало сім спортсменів. 

Т. 31НЧЕНКО.
• • *

ф Добре проводять години 
дозвілля учні Хаіцеватсьаої се-

ВІДПОВІДІ 
вміщені ■ номері 

ХОДОМ ШАХОВОГО 
СЛОНА

Уривок з поеми Т. Г. Шевчен
ка «Причинна».

Ще треті пінні не співали. 
Ніхто ніде не гомонів. 
Сичі в гаю перекликались, 
Та ясен раз у раз скрипів. 
Правильно відповіли читачка 

газети з с. Добровелпчківка 
А. Подкоритопа, телефоністка 
Комланіїпської райко и т о р и 
зв’язку Н. Маслова, учениця 
7-го класу з селища Хрущов 
Г. Ланіна.

♦ .* *
Спорт — порт, 
Ангара — ангар

Першими правильну відповідь 
надіслали учениця Липнязької

редньої 
району.
лижні змагання, походи по за- 
сніженсму степу.

А. ЗИРЯНОВ.
* • ♦

ф Недавно у Кіровограді за
кінчилися ІЗ Всесоюзні змаган
ня радіотелеграфістів. Хороших 
результатів домоглися кірово- 
градці Віктор Петлицький, 
Алла Храмченхо, Олександр 
Таран та багато інших.

Є. ХАИДУКОВ. 
------------------------------------ -4І

НА ЗАДАЧІ І ШАРАДИ.
за 3 лютого ц. р.

середньої школи Л. Безпалова, 
Г. Берлая з с. Добровелнчків- 
ка, робітник Кіровоградського 
агрегатного заводу А. РобІно- 
ви«£. читачі газети з с. Нова 
Прага В. Радченко і Г. Товмач, 
помічник машиніста електрово
за з с. Димитрове О. Яковлсп.

* * *
Задачу, вміщену в цьому ж 

номері, правильно розв’язали 
вчитель Новоолександрівської 
середньої школи Кіровоград
ського району В. Гарбулснко і 
колгоспник Б. Ярмоленко з 
с. Любомирка Ново-Українсько
го району.

Відповідь
Спортсмен буде біля 12 пра

порця через 12«/7 секунди.

чудовий 
улюблене міс

це відпочинку сільських 
трудівників. Після трудо
вого дня сюди охоче йдуть 
люди. В усьому той задає 
молодь. Такі ж клуби є і 
в бригадах. Тут силами 
гуртківців влаштовуються 
концерти, вистави, демон
струються кінофільми. На 
знімку (вгорі справа) учас
ники драматичного гуртка— 
завідуюча клубом Марія 
Таран, молоді колгоспниці 
Ольга Колісннченко,. Гали
на Афанасьева, кіномеханік 
Олександр Адаменко 
колгоспниця Тамара 
дядь розучують текст 
си «Наймичка».

Нове, комуністичне 
глибше входить у життя і 
побут трудівників «Рассве
та». Поряд з будівлями 

І господарського прнзначен- 
) ня тут споруджено чудовий 
1 дитячий садок, баня, про- 
1 кладається водопровід. В 
> селі майже немає такої ву- 
' лиці, де б не виростали но- 
? ві будинки під шиферною 
‘ покрівлею.

ДО недавнього минулого 
для того, щоб пошити

І будь-яку річ, жителям се- 
I ла здебільшого доводилося 
) їздити до Бобринця, а то 
І й в обласний центр. Тепер 
І же потреба в таких поїзд-

ne JIÇ <

та 
Бур- 
п’є-

все

ше до вподоби.’Але 
означає, що біблотекарід 
Поліні Логвиненко . зали
шається тільки приймати і 
видавати книги. Вона доб
ре знає смаки та інтереси 
своїх читачів. І вона зав
жди приходить на допомо
гу, радить відвідувачам, 
яку книгу прочитати, зна
йомить їх з новинками лі
тератури.

Бурхливим, сповненим 
наснаги життям живуть 
нині трудівники «Рассве- 
та». Торік вони потрудили
ся на славу, але попереду 
нові рубежі, намічені січ
невим Пленумом ЦК 
КПРС. У колгоспників і 
механізаторів тепер багато 
передвесняних турбот — 
треба вивезти вдосталь 
добрив під посіви кукуру
дзи і цукрових буряків, 
підготувати посівний мате
ріал, привести в бойову го
товність техніку, щоб у ни
нішньому році добитися 
дальших зрушень у рільни
цтві і ’ тваринництві. І як 
завжди в перших рядах за 
здійснення накреслень рід
ної партії йде колгоспна 
молодь.

В. СТЕПАНОВ. - 
Фото А. Дібровного.

Бобринецький район.
)

ТВО редактора В. КРАМАРЕНКО.

В кінотеатрах міста
ський спорт», «Надзвичайний 
лист». Художній фільм «Діво
ча весна». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора.

КІНОТЕАТР «СУПУТНИК». 
Широкоекранний кіноф і л ь м 
«ІОхан». Початок о 4. 6. 8 то- 
дині вечора.

КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
Для дітей — «Золотий ключик». 
Початок о 9 год. 30 хв., 11 гол, 
10 хв., 12 год. 50 хв. «Перли
на» — о 2 год. ЗО хв., 4 год- 
20 хв. дня і 6 год. 10 хв.. 8 год., 

9 год. 50 хв. вечора.

ІМЕНІ ДЗЕР-
Для дітей —

КІНОТЕАТР 
ЖИНСЬКОГО. 
«Орлятко». Початок о 9 год. 45 
хв., 11 год. 45 хв. ранку. «Чоти
ри дороги» (перша серія). По
чаток о 1 год., 4 год. 40 хв. дня, 
о 8 год. 20 хв. вечора. Друга 
серія — о 2 год. 40 хв. дня, 
6 год. 20 хв., 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «МИР», 
лаюча ріка». Початок о 
ранку, 12, 2, 4 год. дня 
6, 8. 10 год. вечора.

КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». Хро
нікально-документальні філь
ми: «Справжні друзі», «Радян-

«Па-
10 год. 
та о
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