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Ученим, конструкторам, інженерам, технікам 
і робітникам, які брали участь у створенні і запуску 

багатоступінчастої ракети та автоматичної 
міжпланетної станції до планети Венера

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мі
ністрів Союзу PCP сердечно поздоров
ляють учених, конструкторів, інженерів, 

, техніків і робітників, які брали участь 
у створенні і запуску багатоступінчас- 
тої ракети та автоматичної міжпланет
ної станції до планети Венера.

Створення багатоступінчастої ракети, 
Що забезпечила виведення на орбіту 
важкого штучного супутника Землі, і 
старт з цього супутника керованої кос
мічної ракети та автоматичної міжпла
нетної станції на траєкторію до плане
ти Венера, знаменує собою видатне до
сягнення радянської науки і техніки. 
Цей славний творчий поДвиг радянської

наукової думки відкриває нову сторінку 
у вивченні космічного простору і де
монструє перед усім людством велич 
творчих звершень радянського народу.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії. Радянського Союзу і Рада Мі
ністрів Союзу PCP впевнені в тому, шо 
ця славна перемога нашої науки і тех
ніки послужить справі зміцнення миру 
в усьому світі і розвиткові дружніх від
носин між усіма народами.

Слава радянським ученим, конструк
торам, інженерам, технікам і робітни
кам! Слава нашій могутній соціалістич
ній Батьківщині!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА
КОМІТЕТ МІНІСТРІВ

КПРС СОЮЗУ PCP

АВТОМАТИЧНА МІЖПЛАНЕТНА СТАНЦІЯ
ПРОДОВЖУЄ СВІЙ ПОЛІТ

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
На 12 годину московського часу 13 лютого 1961 року станція віддалилась від Зем

лі на відстань 488 тисяч 900 кілометрів і знаходилась над пунктом з географічними 
координатами 0 градусів 53 мінути північної широти і 88 градусів 2 мінути східної 
довготи. Станція знаходилась в області небозводу, розташованій на межі сузір'їв Ки
та і Риб, в центрі трикутника, складеного сузір’ями бета Овна, альфа Пегаса і бета 
Кита.

Проведені траєкторні вимірювання показали, шо важкий штучний супутник було 
виведено з високою точністю на розраховану орбіту навколо Землі; космічна ракета, 
яка стартувала з супутника, забезпечила точне виведення автоматичної міжпланетної 
станції на траєкторію польоту до планети Венера.

Швидкість польоту автоматичної станції на початку виведення на траєкторію до 
Венерн перевищувала величину другої космічної швидкості. При дальшому русі швид
кість міжпланетної станції під діянням земного тяжіння знижується. На 12 годину 
13 лютого швидкість віддалення станції від Землі становила 4.050 метрів на секунду. 
Через кілька днів польоту автоматична міжпланетна станція вийде з меж так званої 
сфери земного тяжіння, маючи швидкість трохи меншу за чотири кілометри на секунду.

Наукова апаратура, що знаходиться на борту автоматичної міжпланетної стан
ції, призначена для проведення досліджень космічного випромінювання, магнітних 
полів, міжпланетної речовини і реєстрації співударів з мікрометеоритами.

Для забезпечення умов роботи апаратури температура на борту міжпланетної 
станції підтримується в заданих межах за допомогою системи терморегулювання.

На борту станції встановлено радіотехнічну систему, призначену для розв’язання 
таких завдань:

— вимірювання параметрів руху станції відносно Землі;
— передача на Землю результатів вимірювань, що проводяться на борту науко

вою апаратурою;
— передача на Землю відомостей про режими роботи бортових систем і агрегатів.
Під час сеансів зв’язку живлення бортової апаратури здійснюється від хімічних 

джерел струму, в процесі польоту безперервно відбувається поповнення енергії від со
нячних батарей. Забезпечення постійного освітлення сонячних батарей для одержан
ня від них максимальної енергії здійснюється системою сонячної орієнтації.

Після старту було здійснено два сеанси зв’язку з автоматичною міжпланетною 
станцією. Під час цих сеансів було проведено траєкторні вимірювання і прийнято ве
ликий обсяг радіотелеметричної інформації.

За даними, одержаними у вимірювальному центрі, всі системи на борту автома
тичної міжпланетної станції функціонували у відповідності з програмою.

Під час останнього сеансу температура на борту станції становила плюс 20 гра
дусів Цельсія. Сонячні батареї були правильно орієнтовані відносно Сонця і давали 
необхідний струм.

Обробка одержаної телеметричної інформації триває. Зв’язок з автоматичною 
міжпланетною станцією передбачено здійснювати раз на п’ять діб.

Повідомлення про дальший рух станції і результати вимірювань даватимуться 
раз на тиждень.

Кипучу молоду енергію—на нові звершення!
Два дні, 15—16 лютого в Києві 

у великому залі Палацу * спорту 
проходив ХНІ розширений пле
нум ЦК ЛКСМУ.

На порядку денному пленуму— 
питання про підсумки січневого 
Пленуму ЦК КПРС, січневого 

* Пленуму ЦК КП України та ЇХ 
пленуму ЦК ВЛКСМ і завдання 
комсомольських організацій рес
публіки у здійсненні заходів по 
дальшому розвитку сільського 
господарства.

На пленум запрошені комсо
мольські працівники — секретарі 
обкомів, райкомів ЛКСМУ, пер
винних комсомольських організа
цій колгоспів, радгоспів і РТС, 
прославлені майстри рільництва і. 
тваринництва старшого поколін
ня, молоді передовики сільського 
господарства — хлібороби, тва
ринники, механізатори, садоводи, 
агрономи, зоотехніки, інженери, 
меліоратори, наукові працівники, 
студенти сільськогосподарських 
вузів — всього понад 10 тисяч 
чоловік. Присутні відповідальні 
працівники апарату ЦК КП Ук
раїни, ЦК ЛКСМУ, ряду міні
стерств, відомств та інших орга
нізацій.

В роботі пленуму беруть участь 
керівники Комуністичної партії і 
уряду України товариші М. С. 
Гречуха, І. П. Казанець, Д. С. 
Коротченко, М. В. Підгорний, 
]. С. Сенін, В. В. Щербицький, 
М. Д. Бубновський, А. Д. Скаба, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
тов. С. П. Павлов.

З доповіддю по обговорювано
му питанню виступив перший сек- 
Йетар ЦК ЛКСМ України тов. 
). Н. Єльченко.
Доповідач докладно характери

зує історичні рішення січневого 
Пленуму ЦК КПРС. Цей Пленум, 
говорить він, увійде в літопис на
шої партії і народу як видатна 
подія в боротьбі за побудову ко
муністичного суспільства. В рі
шеннях Пленуму виражена гли
бока турбота партії про невпин
ний розвиток всіх галузей радян
ської економіки, дальше бурхли
ве зростання соціалістичного 
сільського господарства, новий 
розквіт добробуту трудящих. Січ
невий Пленум цк КПРС про
йшов _ з великим піднесенням, в 
обстановці високої ділової актив
ності, розгорнутої критики і са
мокритики, яскраво продемон
стрував непохитну згуртованість 
партії і народу навколо ленін
ського Центрального Комітету 
КІІРС на чолі з товаришем М, С.

Пленум Ц К ЛКСМУ
Хрущовим, відзначив видатні до
сягнення соціалістичної економіки 
і накреслив завдання дальшого 
піднесення сільського господар
ства. Робота січневого Пленуму 
ЦК КПРС переконливо свідчить 
про те, як наша Комуністична 
партія, її ленінський Центральний 
Комітет з справді революційним 
розмахом, більшовицькою напо
легливістю і цілеспрямованістю 
приводять в дію невичерпні ре
зерви нашого соціалістичного 
сільського господарства, забезпе
чують успішне виконання історич
них рішень XXI з’їзду КПРС.

Пленум ЦК КПРС, продовжує- 
доповідач, підкреслив, що голов
не тепер полягає в тому, щоб 
найповніше використати наявні 
можливості для різкого збільшен
ня уже в цьому і в найближчі 
роки виробництва зерна, техніч
них культур, овочів, продуктів 
тваринництва. Величезне політич
не і народногосподарське значен
ня в здійсненні цих завдань має 
Записка товариша М. С. Хрущова 
в Президію ЦК КПРС, тези його 
виступу і виступи на січневому 
Пленумі ЦК КПРС, на січневому 
Пленумі ЦК КП України, на на
радах передовиків сільського 
подарства в Ростові, Тбілісі, 
ронежі.

Важливою подією в житті 
раїнського народу, говорить
Єльченко, став Пленум ЦК КП 
України. Він всебічно обговорив 
підсумки роботи січневого Плену
му ЦК КПРС і накреслив кон
кретні заходи по перетворенню в 
життя його історичних рішень, по 
дальшому крутому піднесенню 
сільського господарства республі
ки. В роботі Пленуму брав участь 
Перший секретар ИК КПРС, Го
лова Ради Міністрів СРСР това
риш Микита Сергійович Хрущов, 
який довгий час працював на 
Україні,, особисто вклав і вкла
дає багато прані і творчих думок 
у справу розвитку економіки і 
культури Радянської України. 
Участь М. С. Хрущова в роботі 

ЦК КП України, його 
справедлива критика ме
та поради по дальшому 
піднесенню галузей сіль- 

гос- 
Во-

ук- 
тов.

Пленуму 
сувора і 
доліків 
крутому 
ського господарства є яскравим 
проявом величезної допомоги і 
батьківського піклування ЦК 
КПРС і особисто М. С. Хрущова

про дальший розвиток нашої рес
публіки.

Виступаючи на Пленумі ЦК КП 
України, товариш М. С. Хрущов 
з великою батьківською любов’ю 
говорив про молодь, про комсо
мол, про його величезну роль в 
житті країни. Ця виключно висо
ка оцінка діяльності і ролі комсо
молу глибоко запала в серця і 
схвилювала нашу молодь. До
звольте від вашого імені, від імені 
всіх юнаків і дівчат України, го
ворить під бурхливі оплески допо
відач, висловити дорогому МикитГ 
Сергійовичу нашу сердечну подя
ку і запевнити його в тому, шо 
комсомол Радянської України — 
один з бойових -загонів ВЛКСМ— 
докладе всіх своїх сил, свою енер
гію і уміння, щоб з честю виправ
дати високе звання вірного і на
дійного помічника партії в бороть
бі за торжество ідей марксизму- 
ленінізму, за перемогу комунізму.

Далі тов. Єльченко зупиняється 
на роботі IX пленуму ЦК 
ВЛКСМ, який обговорив завдан
ня комсомольських організацій по 
виконанню рішень січневого Пле
нуму ЦК КПРС. На Пленумі ЦК 
ВЛКСМ, як відомо, було заслуха
но звіт ЦК ЛКСМУ. Діяльність 
комсомолу республіки, робота ЦК, 
обкомів і райкомів ЛКСМУ в га
лузі сільського господарства бу
ла піддана суворій, справедливій 
критиці. Ми правильно сприймає
мо цю критику. Нема сумніву в 
тому, що рішення пленуму ЦК 
ВЛКСМ допоможуть нам швидше 
ліквідувати наші недоліки і по
милки, активізувати організатор
ську роботу ЦК, обкомів, райко
мів, комітетів комсомолу колгос
пів і радгоспів.

Тов. Єльченко докладно спиняє
ться на питаннях діяльності ком
сомольських організацій республі
ки по виконанню зобов'язань 
1960 року і на завданнях, що ви
пливають з рішень січневого Пле
нуму ЦК КПРС, Пленуму ЦК КП 
України та ЇХ пленуму ЦК 
ВЛКСМ. Одним з головних на
прямків у роботі республіканської 
комсомольської організації в ос
танні роки, говорить еін, була 
участь молоді у вирощуванні ку
курудзи і створенні міцної кормо
вої бази. В минулому році що 
цінну культуру вирощували 23 
тисячі комсомольсько-молодіжних 

ланок і агрегатів на площі 3 міль
йони 200 тисяч гектарів. Тепер 
головна увага кожного юнака і 
дівчини, всіх комсомольських ор
ганізацій республіки, підкреслює 
доповідач, повинна бути зосеред
жена на підвищенні врожайності 
кукурудзи і, в першу чергу, на 
тих площах, де вона буде вирощу
ватись на зерно.

В цьому році за порадою М. С. 
Хрущова на Україні з всієї площі 
посіву під кукурудзу на зерно бу
де виділено 3 МІпіДаіш rPi.-ra.piB 
з тим, щоб одержати тут врожай 
не менш як 50 цднтироів зепня я, 
гектара. Вивчивши пропозиції об
комів, ЦК ЛКСМУ звернувся до 
Пленуму ЦК КП України з про
ханням доручити комсомолу рес
публіки вирощувати кукурудзу 
силами комсомольсько-молодіж
них ланок і агрегатів на площі 1 
мли. — 1 млн. 200 тис. гектарів, і 
вони боротимуться за одержання 
50 і більше центнерів зерна куку
рудзи з гектара. Ми раді доповіс
ти, що це прохання схвалено.

Чи можемо ми виконати це по
чесне доручення партії? Так, мо
жемо, підкреслює доповідач. Свід-

Його превосходительству Джону Ф, Неннеді 
президентові Сполучених Штатів Америки

Вашингтон, США. ’
Одержав Вашу телеграму з поздоровленнями з нагоди запуску 

радянського космічного корабля до планети Венера. Висловлюю Вам 
подяку за надіслану телеграму, в якій дається висока оцінка цього 
видатного досягнення мирної науки, і за побажання успіху на но
вому етапі дослідження космосу.

У своїй промові при вступі на пост президента, а також у по
сланні конгресові від ЗО січня Ви, пане президент, говорили про те, 
що хотіли б, щоб Радянський Союз і Сполучені Штати Америки 
об’єднали свої зусилля в таких галузях, як боротьба проти хвороб, 
освоєння космосу, розвиток культури і торгівлі. Нам імпонує такий 
підхід до цих проблем, і ми вітаємо ці Ваші висловлювання.

Ми вважаємо, що сприятливі умови для якнайшвидшого розв’я
зання цих благородних завдань, які стоять перед людством, було б 
створено при врегулюванні проблеми роззброєння. І ми хотіли б, 
щоб кожна країна доклала всіх сил для розв’язання цієї проблеми 
з встановленням такого суворого міжнародного контролю, при яко
му ніхто не міг би таємно озброїтись і вчинити агресію. Всі згодні 
з тим, що розв’язання проблеми роззброєння багато в чому зале
жить від домовленості між Радянським Союзом і Сполученими 
Штатами Америки. Коли б ми досягли такої домовленості, то це 
було б великою радістю для всіх людей на землі, великим благом 
для всього людства.
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ченням цього є велике патріотич
не піднесення, викликане у юнаків 
і дівчат рішеннями січневого 
Пленуму ЦК. КПРС. Молодь Ук
раїни дружно приступила до 
штурму висот, вказаних рідною 
ленінською партією. Сотні комсо
мольсько-молодіжних ланок і аг
регатів беруть зобов’язання ви
ростити по 80 — 100 і більше 
центнерів зерна кукурудзи з гек
тара, здійснюють конкретні захо
ди, щоб виконати ці високі зо
бов’язання. В Чернівецькій облас
ті вже 115 комсомольсько-моло
діжних ланок зобов’язались ви
ростити по 100 центнерів кукуруд
зи на кожному з 100 гектарів. За 
вирощення не менше 60 центнерів 
зерна кукурудзи з гектара взяли
ся молоді трудівники Київської, 
Хмельницької, Тернопільської і ін
ших областей.

Ланкова колгоспу імені Каліні- 
на Тернопільської області Марія 
Тимчук із своїми подругами ви
ростила торік по 116 центнерів 
зерна на площі 25 гектарів і по 
1.195 центнерів зеленої маси ку
курудзи з гектара на площі 75 
гектарів. Ця проста сільська дів
чина прийшла у колгосп після 
закінчення десятирічки. В цьому 
році вона твердо вирішила на
здогнати двічі Героя Соціалістич-

( Продовження на 2-й стор.).
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ної Праці Є. О. Долинюк, зобо
в’язалась зі своїми подругами ви
ростити на площі 100 гектарів по 
100 центнерів кукурудзи з кожно
го гектара. Доповідач називає ба
гато імен молодих хліборобів з 
різних областей України, які ви
рішили добитися в цьому році ви
сокого врожаю кукурудзи та ін
ших культур, • наводить приклади 
з практики роботи Тернопільської 
обласної комсомольської органі
зації, яка вміло керує комсомоль
сько-молодіжними ланками, допо
магає їм іти врівень з прославле
ними майстрами землеробства.

В той же час тов. Єльченко 
гостро критикує Вінницький об
ком комсомолу і ряд комсомоль
ських організацій цієї області за 
те, що вони не зуміли очолити 
змагання молоді за виконання 
своїх зобов’язань по вирощуван
ню кукурудзи, занедбали цю 
справу, більше займались пусто
порожньою ’ балаканиною, ніж 
конкретною організаторською ро
ботою. Він говорить про погане 
впровадження передових методів 
праці серед молоді Сталінської, 
Одеської, Запорізької, Миколаїв
ської, Луганської, Харківської та 
ряду інших областей, про те, що 
комсомольська організація За
карпатської області, взявши ре
альні зобов’язання, не виконала 
їх. В ряді областей, районів, кол
госпів, підкреслює доповідач, 
комсомольці не вели наполегливу 
боротьбу з втратами зерна куку
рудзи, нехлюйським ставленням 
до його збереження та переве
зення, з розкрадачами колгосп
ного добра.

В цьому році, говорить тов. 
Єльченко, вирощування кукуру
дзи на зерно треба доручити кра
щим комсомольсько-молодіжним 
колективам, найбільш активним і 
енергійним юнакам і дівчатам. 
Під посіви слід відвести кращі 
площі, розмістити їх по кращих 
попередниках, повністю вивезти 
добрива, вже тепер завершити 
ремонт квадратно-гніздових сіва
лок, обладнати їх пристроями для 
одночасного внесення насіння і 
добрив, закінчити сушіння і ка
лібрування гібридного насіння та 
довести його до першого класу 
посівного стандарту. Комсомоль
ські організації повинні зосереди
ти всю увагу на поширення пере
дового досвіду, забезпечити в 
кожному колгоспі і радгоспі ви
вчення і впровадження у вироб
ництво методів праці таких про
славлених кукурудзоводів, як 
Є. О. Долинюк, Г. М. Ладані, 
С. Д. Виштак та інших.

Січневий Пленум ЦК КПРС та 
Пленум ЦК КП України, гово
рить доповідач, приділили велику 
увагу питанням дальшого швид
кого розвитку тваринництва і під
несення його продуктивності з 
тим, щоб повністю задовольнити 
потреби населення у м’ясі, моло
ці, маслі та інших продуктах. Ус
пішне виконання республікою зо
бов’язань по продажу державі 
продуктів тваринництва, відмічає 
він, в значній мірі залежатиме 
від того, як буде праціовати мо
лодь. Адже тепер у тваринництві 
зайнято близько 450 тисяч юна
ків і дівчат, що становить поло
вину всіх тваринників республіки. 
З них понад 150 тисяч працює 
доярками і 50 тисяч свинарками, 
13,5 тисячі тваринницьких ферм 
обслуговуються виключно комсо
мольцями і молоддю. Тільки ми
нулого року на роботу в тварин
ництво прийшло більше 160 ти
сяч юнаків і дівчат. За останні 
роки змінився не тільки кількіс
ний, але й якісний склад молодих 
тваринників. На фермах тепер 
багато комсомольців і молоді з 
середньою освітою. В минулому 
році силами молоді вирощено і 
відгодовано 4.600 тисяч голів сви
ней, вирощувалось 2.200 тисяч го
лів телят, вирощено 46 мільйонів 
голів птиці і 23 мільйони кролів.

Доповідач називає кращих мо
лодих тваринників — Віру Шима- 
нович з Київщини і Леонтія Лу- 
кашевського з Кіровоградщини, 
які, наслідуючи почин Ярослава 
Чижа, стали свинарями-тисяч- 
никами, доярку І Іово-Олсксанд- 
рівського радгоспу Березанського 
району Київської області Катери
ну Куцу, яка, обслуговуючи 60 
корів, надоїла минулого року 210
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молоду енергію —на нові звершення!

будуть вирощувати 
мольсько-молодіжних 
площі, то становить

тонн молока, по 3.500 кілограмів 
від кожної корови, і багато інших.

Успішно виконали свої зобов’я
зання по тваринництву комсо
мольці та молодь Ново-Волин
ського району Волинської області, 
Гребінківського району Київської 
області, Заставнівського району 
Чернівецької області, Мар’їнсько- 
го району Сталінської області та 
багатьох інших районів республі
ки.

Тов. Єльченко разом з тим від
мічає, що чимало обласних ком
сомольських організацій і насам
перед Житомирської, Луган
ської, Миколаївської, Вінницької, 
Херсонської, Чернігівської і За
карпатської областей провалили 
виконання своїх зобов’язань по 
відгодівлі свиней, птиці, кролів. 
Головна причина цього полягає 
в слабкій організаторській робо
ті, у формалізмі, поверховому 
підході до вишукування резервів, 
а звідси і до виконання зобов’я
зань.

Доповідач говорить про великі 
завдання, які стоять перед молод
дю республіки в справі дальшого 
розвитку тваринництва. Він під
креслює необхідність створити в 
господарствах спеціалізовані ком
сомольсько-молодіжні ферми по 
вирощуванню племінних теличок, 
відгодівлі великих груп свиней, 
сміливо взятись за розвиток пта
хівництва, кролівництва, всемірно 
використовувати досвід передови
ків і новаторів.

Важливі і відповідальні’завдан
ня, говорить доповідач, стоять пе
ред комсомольськими організація
ми в справі здійснення комплекс
ної механізації всіх газулей сіль
ського господарства. Треба ши
роко підтримати ініціативу моло
дих механізаторів Одеської облас
ті по водінню тракторних агрега
тів на підвищених швидкостях, 
невпинно підвищувати кваліфіка
цію молодих механізаторів.

Завдання полягає в тому, гово
рить на закінчення тов. Єльченко, 
щоб рішення січневого Пленуму 
ЦК КПРС, Пленуму ЦК КП Ук
раїни та IX пленуму ЦК ВЛКСМ 
були доведені до свідомості кож
ного молодого трудівника села. 
Треба всіляко розгортати рух за 
звання колективів і ударників ко
муністичної праці, домагатись, 
щоб у патріотичному починанні 
молоді республіки під гаслом 
«Станемо врівень з героями» бра
ли участь всі молоді хлібороби і 
тваринники. Необхідно піднести 
рівень організаторської роботи ко
мітетів комсомолу, поліпшити ви
ховну роботу серед юнаків і дів
чат, перетворити 1961 рік в удар
ний рік боротьби за дальший роз
виток сільського господарства 
оеспубліки.

Від імені багатомільйонної ар
мії комсомольців і молоді респуб
ліки тов. Єльченко запевняє ЦК 
КПРС, ЦК КП України, ЦК 
ВЛКСМ, що комсомольці, юнаки 
і дівчата України й далі будуть 
вірними помічниками Комуніс
тичної партії в усіх її героїчних 
звершеннях, не пошкодують своїх 
сил для дальшого піднесення сіль
ського господарства, будуть ще 
наполегливіше боротися за до
строкове виконання планів семи
річки, гідно зустрінуть XXII 
з’їзд КПРС, внесуть свій вклад у 
справу будівництва комунізму в 
нашій країні.

Після доповіді почались деба
ти.

Першим виступає секретар Ки
ївського обкому ЛКСМУ Генадій 
Добров. Батьківське піклування 
Комуністичної партії і особисто 
Микити Сергійовича Хрущова про 
радянську молодь, про її активну 
участь у комуністичному будівни
цтві, говорить він, окрилює юна
ків і дівчат Київщини. Вони з ве
личезним піднесенням сприйняли 
рішення січневих Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України, роз
горнули наполегливу боротьбу за 
перетворення їх в життя.

Кукурудза, говорить промовець, 
давно вже вважається «комсо
мольською культурою». За остан
ні два роки площа, на якій вона 
оброблялась молоддю, збільши
лась в області до 100 тисяч гек
тарів. Багато молодіжних ланок 
вирощують високі врожаї кукуру
дзи. По 72—75 центнерів зерна 
її з гектара одержали в минуло
му році ланки Люби Сокур з Ка
гарлицького району і Ольги Дя- 
ченко з Рокитнянського району. 
В цьому році кукурудзу на зерно 

800 комсо- 
ланок на 
третину її 

посівів по, області. Юнаки і дів
чата зобов’язались одержати на 
цій площі не менш як по 50—55 
центнерів зерна, а 95 молодіжних 
колективів у відповідь на заклик 
комсомольської ланки, якою ке
рує двічі Герой Соціалістичної 
ГІраці С. Д. Виштак, взяли зобо
в’язання виростити по 70—120 
центнерів сухого зерна кукурудзи 
з гектара на площі 4 тисячі гек
тарів.

Промовець ' критикує ЦК 
ЛКСМУ за недоліки в організації 
соціалістичного змагання серед 
молодих трудівників села, за по
слаблення уваги до роботи ком
сомольських організацій -по озе
лененню шляхів.

Тепло зустрічають присутні в 
залі виступ молодої доярки кол
госпу імені Леніна Снятиисько- 
го району Станіславської області 
Ганни Лелюк, яка надоїла в ми
нулому році від кожної закріпле
ної за нею корови по 7.647 кіло
грамів молока.

У своїй промові на Пленумі 
ЦК КП України Микита Сергійо
вич Хрущов, говорить вона, дав 
високу оцінку діяльності Ленін
ського комсомолу. Це запалює 
нас на нові трудові подвиги, ко
жен юнак і дівчина України вва
жають своїм обов’язком іти в 
перших рядах бійців за побудо
ву світлого майбутнього — ко
мунізму.

Мене часто запитують, про
довжує Г. Лелюк, в чому секрет 
моїх успіхів. На це я відповідаю, 
що особливих секретів немає. 
Треба тільки любити свою про
фесію, добре доглядати худобу. 
Звичайно, велике значення мають 
правильна годівля і утримання 
корів, додержання раціонів, вико
ристання в них кукурудзи. На
слідуючи приклад знатної доярки 
країни Марії Харитонівни Сав
ченко, я перейшла на обслугову
вання 25 корів. Під оплески при
сутніх тов. Лелюк заявляє, що на 
честь XXII з’їзду КПРС вона зо
бов’язалась надоїти на 40 тонн 
молока більше, ніж в минулому 
році.

Секретар Чернівецького обко
му комсомолу Петро Никифорак 
розповідає про цінне починан
ня комсомольсько - молодіжної 
ланки колгоспу «Зоря комуніз
му» Заставнівського району, яка 
виступила ініціатором вирощу
вання на площі 100 гектарів по 
100 центнерів кукурудзи з гек
тара. Це патріотичне починання 
обговорено на комсомольських 
зборах у всіх колгоспах району. 
Всюди створені спеціалізовані 
ланки комплексної механізації. 
Лозунг — «За стоцентнерний вро
жай на 100 гектарах посіву» — 
став девізом молодих заставпян- 
ців. За їх прикладом в області 
створено 115 комсомольсько-моло
діжних ланок, які взялися виро
щувати кукурудзу на зерно на 
великих площах.

У відповідь на рішення січне
вих Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
КП України, говорить промовець, 
Чернівецька обласна комсомоль
ська організація зробить все для 
того, щоб конкретними трудовими 
ділами, високими врожаями, 
вими успіхами в розвитку 
ринництва зустріти XXif 
КПРС.

Один за одним виступають з 
трибуни пленуму молоді передо
вики сільського господарства Ук
раїни, ті, хто своєю самовідданою 
працею показує приклад для всіх 
юнаків і дівчат республіки в бо
ротьбі за дальший розвиток ріль
ництва і тваринництва. Вони ді
ляться своїм досвідом, 
про наявні резерви, про 
тичне прагнення молоді 
свій вклад у створення достатку 
сільськогосподарських продуктів.

Ланкова колгоспу імені Богда
на Хмельницького Кременецького 
району Тернопільської області 
Марія Мокрицька повідомляє про 
високі зобов’язання, які взяла 
ланка на 1961 рік. Ми вирішили, 
говорить вона, змагатися за те, 
щоб виростити по 650 центнерів 
цукрових буряків з гектара на 
площі ЗО гектарів і по 90 центне
рів зерна кукурудзи на площі 50 
гектарів. Своє зобов’язання лан
ка підкріплює конкретними діла
ми. На поля вивезені добрива, за
готовлено насіння.

Ланкова висловлює ряд кри
тичних зауважень на адресу під
приємств, які виробляють маши
ни для сільського господарства. 
У колгоспах, говорить вона, ще 
не вистачає розкидачів, бурякона
вантажувачів і інших машин, а

но- 
тва- 
з’їзд

говорять 
патріо- 
внести

рахунок 
різкого

на 100

виступ 
ланки

це впливає на собівартість про
дукції. Ми чекаємо від машино
будівників таких машин, які до
помагали б нам у нашій боротьбі 
за високі врожаї.

Думками про шляхи підвищен
ня продуктивності праці молодих 
тваринників ділиться завідуючий 
молочно-товарною фермою кол
госпу імені Сталіна Волочиського 
району Хмельницької області Во
лодимир Гоцій. На прикладі своєї 
ферми він показує, за 
чого • можна добитися 
збільшення виробництва тварин
ницької продукції. В минулому 
році, незважаючи на несприятли
ві погоди! умови, молоді тварин
ники колгоспу добились ще кра
щих результатів, ніж у поперед
ньому році. Вони одержали на 
100 гектарів по 110 центнерів м’я
са, а багато комсомолок-доярок 
надоїли по 3,5 і більше тисяч літ
рів молока від кожної корови.

Колгоспники нашої артілі, гово
рить промовець, з радістю прочи
тали виступ товариша М. С. 
Хрущова на Пленумі ЦК КПРС, 
в якому високо оцінені результа
ти праці і кукурудзоводів нашо
го колгоспу. Ми повністю підтри
муємо пропозицію М. С. Хрущо
ва про використання цукрових 
буряків на корм худобі. Ефек
тивність їх підтверджується прак
тикою нашої артілі протягом ос
танніх років. При середній уро
жайності цукрових буряків в 
350—400 центнерів з гектара ми 
змогли повністю забезпечити 
худобу високоякісними і дешеви
ми кормами.

Тов. Гоцій запевняє учасників 
пленуму, що молоді тваринники 
колгоспу імені Сталіна виконають 
свої зобов’язання на 1961 рік і 
вироблять по 150 центнерів м’яса 
і по 650 центнерів молока 
гектарів угідь.

Схвильовано звучить 
ланкової комсомольської 
колгоспу «Заповіт Леніна» Чер
каського району Черкаської об
ласті Катерини Бондаренко. В 
1957 році вона закінчила середню 
школу і з своїми подругами пі
шла працювати в колгосп. Орга
нізувавши комсомольсько-моло
діжну ланку, дівчата поставили 
своєю метою вирощувати високі 
врожаї кукурудзи. Не все гаразд 
виходило з початку. Бракувало 
досвіду, знання агротехніки. До
помогу молодим подали досвід
чені майстри рільництва. І ось в 
минулому році прийшов успіх. 
Ланка виростила по 90 центнерів 
кукурудзи в 
тара.

Ще 
взяла 
ко на . г_____
100 центнерів кукурудзи з гекта
ра. Під бурхливі оплески присут
ніх в залі ланкова заявляє: ми 
виконаємо це зобов’язання і бу
демо рапортувати XXII з’їздові 
рідної Комуністичної партії, на
шому дорогому Микиті Сергійо
вичу Хрущову про свої 
перемоги 
річки.

Гаряче 
пленуму 
«Реконструкция» 
ського району Миколаївської об
ласті Марії Матковській. Сьомий 
рік працює вона на фермі і за 
цей час виростила 1.300 телят. Я 
мріяла, говорить вона, стати 
ударником комуністичної праці і 
завоювала це високе звання своїм 
чесним трудом. В цьому році я 
даю слово домогтися 930 грамів 
середньодобового приросту живої 
ваги кожного теляти.

У своїх виступах багато про
мовців підкреслювали необхід
ність того, щоб комсомольські 
організації республіки активно 
поширювали багатий досвід про
славлених майстрів рільництва і 
тваринництва, робили його на
дбанням всіх молодих трудівни
ків сільського господарства, за
охочували прагнення юнаків і 
дівчат до вдосконалення їх май
стерності, оволодіння знанням. 
Про це говорили, зокрема, і лан
кова колгоспу імені Шевченка 
/Кидачівського району Львівської 
області Розалія Семчишин. Хоч 
кожна з членів лапки кому
ністичної праці, яку я очолюю 
сказала вона, і закінчила десяти
річку, проте ми відчуваємо, що 
нам ще бракує знань. Тому ми 
вирішили вчитися на заочному 
відділенні сільськогосподарсько
го технікуму. Знання, які ми 
там одержуємо, допомагають нам 
У вирощуванні високих врожаїв.

зерні з кожного гек-

більш 
ланка 
1961

високі зобов’язання 
Катерини Бондарен- 
рік — виростити по

трудові 
в третьому році семи-

аплодували 
і телятниці

учасники 
радгоспу 

Березнеговат-

стави- 
їх най

Питанням підвищення органі, 
заторської ролі райкомів комсо- 
молу присвячує свій виступ сек
ретар Харківського обкому 
ЛКСМУ Адольф Шухов. Відзна; 
чаючи певні успіхи ряду МОяо. 
ДІЖНИХ колективів КОЛГОСПІВ і 
радгоспів, промовець в той и;е 
час говорить, що комсомольські 
організації області далеко не все 
зробили, щоб ДОПОМОГТИ трудів, 
никам сільського господарства 
виконати взяті зобов’язання по 
вирощуванню кукурудзи, вироб
ництву молока і м’яса.

Обласна комсомольська органі
зація, сказав промовець, працює 
зараз над тим, щоб довести рі- 
шення січневих Пленумів ЦК 
КПРС і ЦК КП України до кож
ного молодого працівника сіль
ського господарства. Ми будемо ' 
наполегливо поширювати пере
довий досвід, глибше вникати у 
виробничі справи, виховувати у 
кожного юнака і дівчини почуття 
високої відповідальності за дору. 
чену справу, за успішне виконан
ня завдань третього року семи
річки.

Історичні документи січневого 
Пленуму ЦК КПРС, заявив сек
ретар Вінницького обкому\ 
ЛКСМУ Євген Таран, є і для ком
сомольських організацій зразком 
того, як треба критично 
тись до хиб, добиватися 
швидшого усунення. На Плену
мах ЦК КПРС і ЦК КП України 
Вінницьку область справедливо 
критикували за те, що вона втра
тила колишню славу, як область 
високих надоїв молока. Ця кри
тика допомогла і обкомові 
ЛКСМУ правильно підійти до 
оцінки своєї роботи, намітити шля
хи до найшвидшого усунення хиб.

В області створено 626 комсо
мольсько-молодіжних ланок по 
вирощуванню високих урожаїв 
кукурудзи, з них більш як 100 
спеціалізованих, які боротимуть
ся за одержання 80—100 центне
рів зерна на площі 100 і більше 
гектарів. Юнаки і дівчата Віннич
чини активніше візьмуться за ви
рощування племінного поголів'я 
громадського тваринництва, відго
дують у цьому році ЗО тисяч сви
ней.

З інтересом було вислухано ви
ступ бригадира комсомольсько--^ 
молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Росія» Ново-Україн
ського району Кіровоградської об
ласті Віктора Андріяша. Грунтую
чись на своєму практичному дос
віді, він дає молодим кукурудзо- 
водам ряд практичних порад по 
вирощуванню високих урожаїв 
«королеви полів». Кукурудза, під
креслює механізатор, не любить 
тих, які з холодочком до неї став
ляться. Вона поважає людей пал
ких, вдумливих, працьовитих. 
Треба і про добрива подбати, і 
про насіння, правильно визначити 
строки сівби, своєчасно і високо
якісно провести обробіток, збирап- 
ня, а головне — повністю зберег
ти врожай. Комсомольські орга
нізації повинні більше дбати про 
навчання молодих механізаторів, 
пам’ятаючи, що від їх знань і 
майстерності залежить успіх 
справи.

На трибуні пташниця радгоспу 
«Красный» Сімферопольського ра
йону Кримської області Валенти
на Мозгова. Вона, як і багато ін*^ 
ших промовців на пленумі, на кон
кретних фактах показує, які чудо
ві результати дає впровадження 
досвіду майстрів землеробства. Я 
працюю пташницею з 1957 року, 
говорить вона. Нелегко було ос
воїти цю професію. Труднощі від* 
чувалися в усьому — і у відсут* 
ності навичок по догляду за пти
цею, і в недостатній механізації 
ферм. Дирекція радгоспу послала 
мене на навчання до знатної 
пташниці республіки В. Сидори, 
яка з великою увагою поставила
ся до мене, дала багато корисних 
практичних порад. В минулому- 
році в радгоспі було збудовано 
типовий широкогабаритний пташ
ник. Я змогла сама доглядати 
шість тисяч курей-несучок, яких 
раніше доглядали 3—4 чоловіка. 
За 9 місяців — з квітня по гру*- 
день — - ---------
штук яєць, при 
гість їх знизилася до 26 копійок 
за штуку (в старих цінах). Пора
дившись із спеціалістами, підра
хувавши свої можливості, я дала 
^ЛП°А° одеІ)жати в цьому рои* 
1.020 тисяч штук яєць від шест* 
тисяч курей. Це зобов’язання бу
де виконано.

(Продовження на 3-й стор).

— я одержала 907 тисяч
і цьому собівар-



Кипучу молоду енергію — на нові звершення!
(Продовження).

Про відповідальність комсо
мольських організацій за роботу 
молодих трудівників сільського 
господарства говорить секретар 
Полтавського обкому ЛКСМУ 
Варвара Прокопенко. Та і як мо
же бути інакше, підкреслює вона, 
адже на вирішальних ділянках 
колгоспного і радгоспного вироб
ництва працює молодь. А проте 
і обком і первинні комсомольські 
організації не завжди оперативно 
і глибоко вникають у питання ор
ганізації соціалістичного змаган
ня, слабо допомагають сільській 
молоді у виконанні зобов’язань, 
недостатньо пропагують і впро
ваджують досвід передовиків.

Далі промовець розповідає, які 
заходи здійснює Полтавський об
ком комсомолу для ліквідації тих 
великих " * '
піддано 
типі на 
КПРС і 

• Тепло
пленуму виступ свинарки радгос
пу «Київський» Києво-Святошин- 

* ського району Київської області 
Віри Шнманович. З хвилюванням 
говорить вона про свою професію, 

- 4 яку полюбила ще з шкільної ла
ви. В дні підготовки до січневого 
Пленуму ЦК КПРС, сказала мо
лода свинарка, мені хотілося зро
бити щось хороше, потрібне для 
нашого народу, і я вирішила до
строково виконати свої зобов’я
зання. Рада доповісти, що ці зо
бов’язання 
нулому році я відгодувала 
голів свиней і здала державі 1573 
центнери приросту ваги. Серед
ньодобовий приріст ваги кожної 
тварини становив 593 грами.

Докладно розповівши про свої 
•методи роботи, В. Шиманович за
являє, що у відповідь на рішення 
січневих Пленумів ЦК КПРС і 
ЦК КП України молоді тварин
ники Київщини доб’ються нових 
успіхів у виробництві м’яса, мо
лока, масла, гідно зустрінуть 
XXII з’їзд КПРС.

На січневому Пленумі ЦК КП 
України Володимирецький район 
Ровенської області було піддано 
справедливій критиці за надто 
низькі врожаї зернових культур. 
Секретар райкому комсомолу Іван 

- Шевчук у своєму виступі розповів 
про те, яких заходів вживають 
комсомольські організації, щоб 
допомогти ліквідувати це відста
вання, забезпечити швидке зро
стання виробництва зерна в кол
госпах. Тепер у кожній сільгосп
артілі створено бригади і ланки 
молодих рільників, а також по 
внвозці місцевих і мінеральних 
добрив, прийнято конкретні соціа
лістичні зобов’язання. Райком 
комсомолу велику увагу приділяє 
пропаганді передового досвіду, ор
ганізації масово-політичної робо
ти серед молодих трудівників сіль
ського господарства.

Виступає дояр колгоспу імені 
Ілліча Ічнянського району Черні
гівської області Петро Зіненко. 
Чотири роки тому, говорить він, 
коли я прийшов на ферму, багато 
хто недовірливо зустрів мене: як 
це так, чоловік і раптом буде дої
ти корів. Не чоловіче, мовляв, це 
діло. Однак практика незабаром 
показала, що іноді корисно ла
мати усталені уявлення. Врахо- 
вуючи настрій деяких маловірів, 
я ще з більшим старанням взяв
ся до роботи. І на другий рік вже 
випередив не тільки доярок свого 
колгоспу, але й району. З квітня 
минулого року перейшов на ме
ханізоване доїння корів. Працю
вати стало набагато легше. До
глядаючи 18 корів, я за минулий 
рік одержав від кожної з них по 
3740 кілограмів молока. А тепер, 
сказав він під оплески присутніх, 
позмагаюся і з Марією Харито- 
вівною Савченко — надою в цьо
му році по чотири тисячі кілогра
мів молока від кожної корови.

Слово надається президентові 
Української академії сільськогос
подарських наук П. А. Власюку. 
Вчений розповів учасникам пле
нуму, що роблять науково-дослід
ні інститути і станції академії, 
Щоб допомогти трудівникам села 
швидше збільшити виробництво 
сільськогосподарської продукції.

Виступає голова колгоспу імені 
таліна Вінницького району Він

ницької області Іван Кучер, який 
півроку працює в сільгосп- 

ртілі після закінчення Білоцер- 
ІІ*ад’Г0 сільськогосподарського 
йг.пНТ’Т'/-' Теоретичних знань, го- ' 
позк'ТЬ ВІН' вуз дав багато, а ось і 
, тичіюго досвіду не вистачало, 1 

зрозумів, що саме в колгоспі і

почнеться справжнє навчання. На
самперед я почав глибоко вивча
ти економіку господарства, причи
ни відставання окремих галузей 
виробництва, радився з досвідче
ними рільниками і тваринниками 
і незабаром побачив ті резерви, 
які не використовувалися.

На третій рік семирічки колгосп 
взяв зобов’язання виростити по 
20 центнерів зернових з гектара, 
по 65 центнерів кукурудзи в зерні 
з гектара на площі 300 гектарів, 
по 300 центнерів цукрових буря
ків на площі 275 гектарів, виро
бити по 87 центнерів м’яса і по 

на кожні

молоді і всіх членів 
перевиконати свої 

на честь XXII з’їз-
хиб, за які область було 
гострій, справедливій кри- 
січпевих Пленумах ЦК 

ЦК КП України.
зустрічають учасники

організаторської і

перевиконано. В ми- 
3050

бити по 87 центнерів 
350 центнерів молока 
100 гектарів угідь. Промовець 
розповідає про величезне політич
не і виробниче піднесення, яке 
панує в ці дні в колгоспі, про пал
ке прагнення 
сільгоспартілі 
зобов’язання 
ду КПРС.

Питанням
, виховної роботи комсомольських 

організацій присвячує свій виступ 
секретар Луганського обкому 
ЛКСМУ Юрій Шрамко. До керів
ництва комсомольськими органі
заціями області, відмічає він, за 
останній час прийшли молоді за 
віком, грамотні і підготовлені кад
ри, які можуть розв’язувати по
кладені на них завдання. З 278 
секретарів комітетів і первинних 
організацій колгоспів та радгос- 

. пів 232 мають середню спеціаль- 

. ну і вищу освіту. Серед секрета- 

. рів сільських райкомів комсомолу 
І немало спеціалістів сільського 
; господарства. Наявність таких 

кадрів, трудовий ентузіазм моло
ді, зайнятої в сільськогосподар
ському виробництві, дають впев
неність в тому, що під керівни
цтвом партійних організацій ком
сомольці і молодь Луганщини 
виконають взяті зобов’язання на 
1961 рік.

Своїм досвідом вирощування 
високих урожаїв кукурудзи поді
лилася ланкова колгоспу «Друж
ба» Іршавського району Закар
патської області Марія Мелай. В 
цьому році ланка вирішила зібра
ти, повідомляє вона, по 105 цент
нерів кукурудзи в зерні на площі 
10 гектарів і по 1100 центнерів 
зеленої маси на такій самій 
площі.

З великим інтересом було ви- 
слухано виступ телятниці радгос
пу «Бешівський» Старо-Бешівсько- 
го району Сталінської області Га
лини Натарової. Два роки тому 
закінчила вона середню школу і 
замислилась над тим, куди йти 
працювати. Стала я офіціанткою 
в радгоспній їдальні, каже мо
лода телятниця, і напевне й досі 
розносила б тарілки з борщем, 
якби не поради нам, молоді, на
шого дорогого Микити Сергійови
ча Хрущова. Прочитала я якось 
його виступ, і здалося мені, ніби 
зі мною розмовляє Микита Сергі
йович. І стало мені соромно, що 
я, молода, здорова дівчина, пра
цюю офіціанткою. Адже мої міцні 
руки потрібні більше на фермі. 
І стала я телятницею, взявшись 
доглядати 125 телят.

Порадившись з досвідченими 
тваринниками, Галя почала пра
цювати новим методом — підсис- 
ним. Поступово вивчила повадки 
своїх вихованців. Тепер середньо
добовий приріст ваги їх становить 
600 грамів, а в літній час 800—900 
грамів. Під бурхливі оплески при
сутніх у залі вона викликає на 
змагання телятницю радгоспу 
«Реконструкция» Марію Матков- 
ську.

Міністр сільського господарства 
УРСР М. С. Співак, який висту
пив потім, розповів учасникам 
пленуму про заходи, які здійснює 
міністерство в світлі рішень Пле
нумів ЦК КПРС і ЦК КП Украї
ни, говорив про важливість нау
кового ведення землеробства, 
впровадження передового 'досвіду 
і прогресивних методів праці в 
практику колгоспного і радгосп
ного виробництва.

Слово надається першому сек
ретареві ЦК ВЛКСМ С. П. Пав- 
лову. Наприкінці своєї промови 
він під бурхливі оплески присут
ніх вручив Ленінській Комуніс
тичній Спілці Молоді України 
пам’ятний Червоний прапор ЦК 
ВЛКСМ за активну участь моло
ді республіки в збиранні врожаю 
на цілинних землях.
' В дебатах взяли також участь 
учениця 9-го класу Городківської 
середньої школи Крижопільсько- 
го району Вінницької області, член 
бригади учнівсько-дослідного гос
подарства Віолета Лиса, ланкова 

колгоспу імені Калініна Заліщи- 
цького району Тернопільської об
ласті Марія Тимчук, доярка кол
госпу імені XIX партз’їзду Лока- 
чинського району Волинської об
ласті Катерина Молотківська, аг
роном колгоспу імені Щорса Но
во-Миколаївського району Запо
різької області Григорій Бар’ях- 
тер.

Тепло зустрінутий учасниками 
, з промовою виступив 

секретар ЦК КП Ук- 
М. В. Підгорний. Від 

Центрального Комітету 

пленуму, 
перший 
раїни 
імені 1 
Комуністичної партії України він 
передає учасникам пленуму 
ЦК ЛКСМУ і в їх особі всім 
комсомольцям і молоді республі
ки палкий привіт і щирі побажан
ня нових великих успіхів у будів
ництві комунізму.

Далі промовець говорить про 
досягнення Радянського Союзу в 
розвитку промисловості, сільсько
го господарства, науки і культури, 
піднесенні добробуту народу. Він 
підкреслює винятково важливе 
значення січневого Пленуму ЦК 
КПРС, який поставив невідклад
не завдання — в найближчі роки 
повністю задовольнити всезрос- 
таючі потреби держави і народу 
в продуктах сільського господар
ства, визначив шляхи і засоби йо
го розв’язання.

Центральний Комітет КПРС і 
особисто товариш М. С. Хрущов 
піддали критиці партійні і радян
ські органи України за хиби і по
милки, припущені в керівництві 
сільським господарством, за по
слаблення організаторської робо
ти по виконанню державних пла
нів і соціалістичних зобов’язань. 
Ця критика стосується і комсо
мольських організацій. Завдання 
полягає в тому, говорить 
тов. Підгорний, щоб усі партійні, 
радянські і комсомольські органі
зації, керівники колгоспів і рад
госпів зробили з цієї критики 
необхідні висновки, мобілізували 
комуністів, комсомольців, усіх 
трудівників села на перетворення 
в життя бойової програми, 
партія намітила в рішеннях 
невого Пленуму ЦК КПРС.

В республіці все ширше роз
гортається всенародна боротьба 
за дальше піднесення сільського 
господарства. В цій боротьбі ве
лику роль повинні відіграти ком
сомольські організації, наша 
славна молодь. В колгоспах і 
радгоспах працює понад 800 ти
сяч комсомольців. Близько поло
вини тваринників — це юнаки і 
дівчата, майже кожний третій 
гектар посіву кукурудзи вирощу
вали комсомольці і молодь.

В минулому році багато ком
сомольських організацій досягли 
непоганих результатів у виконан
ні своїх зобов'язань по вирощу
ванню високих урожаїв кукурудзи 
і збільшенню виробництва про
дуктів тваринництва. Проте в ці
лому по республіці комсомоль
ські організації з взятими зобов’я
заннями не справилися. Це ста
лося тому, що ЦК, багато обкомів 
і райкомів комсомолу не розгор
нули належної організаторської 
роботи по їх виконанню. Тільки 
виправивши таке становище ми 
зможемо піднести ще вище бойо- 
витість комсомольських організа
цій, посилити їх організуючу роль 
у боротьбі за виконання нових зо
бов’язань.

Приємно відмітити, говорить 
тов. Підгорний, що актив, всі 
комсомольці України з молоде
чим запалом і енергією беруться 
за перетворення в життя рішень 
січневого Пленуму ЦК КПРС і 
Пленуму ЦК КП України. Багато 
комсомольських організацій по- 
бойовому розгортають роботу за 
різке збільшення виробництва 
сільськогосподарських продуктів, 
уміло використовують всі можли
вості і резерви. Про це яскраво 
говорили на пленумі чимало про
мовців, які поділилися досвідом 
своєї роботи, думками і планами, 
як будуть виконувати взяті високі 
зобов’язання. Треба домагатися 
того, щоб так по-діловому працю
вала кожна комсомольська орга
нізація, кожний комсомолець, всі 
юнаки і дівчата.

Далі промовець докладно спи
няється на великих завданнях, 
які треба вирішити в 1961 ропі на 
Україні по збільшенню виробни
цтва і продажу державі зерна, 
технічних і бобових культур, кар
топлі, по створенню достатку 
кормів для тваринництва на осно
ві підвищення врожайності всіх 
культур, насамперед кукурудзи, сомольський 
вказує на велике значення праці справою.

яку 
січ-

комсомольців і всієї молоді у ви
рішенні цих завдань. Звертаючись 
до присутніх, тов. Підгорний гово
рить: ви берете високе зобов’я
зання виростити своїми силами 
кукурудзу на площі 1,2 мли. гек
тарів і одержати на кожному з 
них по 50 і більше центнерів су
хого зерна. Центральний Комітет 
КП України гаряче підтримує то 
чудову ініціативу і сподівається, 
що славні комсомольці і молодь 
свято додержать свого слова.

Основною умовою одержання 
високого врожаю всіх культур є 
внесення в грунт необхідної кіль
кості добрив. Треба більше заго
товляти органічних добрив і вно
сити їх в грунт повну норму. Для 
цього необхідно як слід взятися 
за організацію гнойового госпо
дарства в кожному колгоспі і рад
госпі, в ряді областей збільшити 
видобування торфу, компостуючи 
його з гноєм, мобілізувати всі 
інші резерви збільшення ресурсів 
різних місцевих добрив. Було б 
дуже добре, щоб комсомольці 
України розгорнули масовий по
хід за заготівлю і правильне ви
користання місцевих добрив.

Говорячи про виключно »відике 
значення впровадження в сіль
ськогосподарське виробництво до
сягнень науки і передового досві
ду, промовець ставить конкретні 
завдання перед комсомольськими 
організаціями в цій справі.

ЦК КП України впевнений, 
говорить далі тов. Підгорний, що 
комсомольські організації поси
лять боротьбу за дальший розви
ток громадського тваринництва і 
різке збільшення виробництва 
тваринницької продукції, внесуть 
в цю важливу справу свій гід
ний вклад. Найголовніше зараз 
забезпечити дальше зростання по
голів’я всіх видів худоби, особли
во корів. Основне джерело — це 
поліпшення організації власного 
відтворення громадського стада, 
ліквідація яловості маточного по
голів’я, старанний догляд за мо
лодняком. За дуже хорошу спра
ву ви беретесь, підкреслює промо
вець, — виростити в цьому році 
один мільйон нетелів, звести до 
мінімуму втрати тварин від яло
вості і падежу. Багато комсомоль
ських організацій вже мають пев
ний досвід і треба його якнай
більше поширювати і використати.

Вирішальне значення у швидко
му збільшенні виробництва м’яса 
мають інтенсивне розведення і 
відгодівля свиней. Зобов’язання 
відгодувати в цьому році силами 
комсомольців і молоді не менше 
5,5 мільйона голів свиней — це 
почесне і реальне зобов’язання. 
У кожній області є чудові молоді 
свинарі, свої маяки, такі як Леон- 
тій Лукашевський, на них і треба 
рівнятися у боротьбі за збільшен
ня виробництва свинини.

У свій час комсомол взяв шеф
ство над птахівництвом і кролів
ництвом, але зробив у цій справі 
дуже мало. Треба так попрацю
вати в цьому році, щоб у кожно
му господарстві відчувалась тур
бота молоді про збільшення пого
лів’я птиці і кролів, щоб вони ста
ли важливим джерелом збільшен
ня виробництва м’яса. Було б доб
ре, говорить тов. Підгорний, якби 
комсомольці створили комсомоль
сько-молодіжні птахоферми і вже 
в цьому році здали державі міль
йони качок і гусей.

Молоді належить не тільки до
сягти результатів видатних май
стрів тваринництва, а й зробити 
нові кроки вперед на шляху під
несення продуктивності праці на 
фермах, дальшого збільшення і 
здешевлення виробництва молока 
та іншої продукції тваринництва. 
Відповідальне завдання комсо
мольських організацій — множи
ти ряди передовиків, допомагати 
молодим тваринникам оволодіти 
їх методами і прийомами, зайня
ти гідне місце у боротьбі за вико
нання зобов’язань, взятих комсо
молом і молоддю республіки.

Особливу увагу промовець при
діляє успішному завершенню зи
мівлі худоби. Бойове завдання 
комсомольців і молоді, які працю
ють у тваринництві, докласти зу
силь, щоб підвищити продуктив
ність корів, на кожній фермі мати 
високі надої молока і приріст жи
вої ваги свиней та іншої худоби 
на відгодівлі. Головне тут — ор
ганізувати повноцінну годівлю і 
старанний догляд за тваринами, 
раціонально використовувати кор
ми, встановити справжній ком- 

контроль за цією

Січневий Пленум ЦК КПРС, 
продовжує тов. Підгорний, поста
вив завдання протягом семирічки 
завершити в основному комплек
сну механізацію всіх галузей сіль
ського господарства, зокрема ме
ханізувати працю в тваринництві. 
З цією метою значно збільшуєть
ся випуск нових машин, механіз
мів і устаткування, в тому числі 
і на Україні. У всенародну бо
ротьбу за дальше швидке підне
сення сільськогосподарського ви
робництва включається все біль
ше трудівників промисловості рес
публіки. Вони зобов’язуються ви
робити ,в 1961 році понад план 
для потреб сільського господар
ства багато тракторів, сівалок, за
пасних частин та іншої продукції.

Комсомольські організації по
винні широко розгорнути соціа
лістичне змагання молоді промис
лових підприємств і конструктор
ських бюро за дострокове і висо
коякісне виконання замовлень 
для сільського господарства, а та
кож посилити шефську допомогу 
колгоспам і радгоспам у механі
зації тваринницьких ферм та ін
ших галузей виробництва, в ре
монті техніки, особливо до весня
но-польових робіт.

Необхідно, вказує промовець, 
рішуче поліпшити використання 
машин і механізмів у колгоспах і 
радгоспах. Ми вважаємо, що са
ме комсомольці, молодь стануть 
застрільниками дбайливого став
лення і досконалого оволодіння 
технікою, оволодіють передовим 
досвідом, зокрема механізаторів, 
які перевели тракторні агрегати 
на підвищені швидкості.

Боротьба за швидкий розвиток 
сільського господарства — це ве
лика школа комуністичного вихо
вання. Вона повинна навчити 
юнаків і дівчат розумно господа
рювати, уміло переборювати труд
нощі, здобувати перемогу за пе
ремогою. Необхідно ширше роз
гортати соціалістичне змагання 
сільської молоді, всебічно надава
ти йому гласності, організовува
ти допомогу відстаючим. Одно
часно слід нещадно боротися про
ти ледарів, дармоїдів, п’яниць, 
які ведуть паразитичний спосіб 
життя і ганьблять наше соціаліс
тичне суспільство.

Тов. Підгорний говорить далі 
про необхідність сміливіше вису
вати здібних, підготовлених ком
сомольців, молодь на керівні по
сади в колгоспах і радгоспах, під
тримувати їх і допомагати в ро
боті.

Виростити високий врожай зер
нових і технічних культур, доби
тися високої продуктивності тва
ринництва і різкого збільшення 
виробництва його продукції — це 
велике щастя і подвиг молодої 
людини. Це благородна справа і 
за неї треба боротися не шкодую
чи сил, з усім юнацьким завзят
тям.

Серед молоді республіки все 
ширше розгортається патріотич
ний рух під девізом «Станемо 
врівень з героями!». Юнаки і дів
чата повинні сміливо брати все 
нове, прогресивне на своє озбро
єння, мужньо вступати в змаган
ня з відомими майстрами високих 
урожаїв і високої продуктивності 
тваринництва, прагнути досягти 
їх показників, а потім і перевер
шити.

Під бурхливі, тривалі оплески 
присутніх тов. Підгорний на за
кінчення промови від імені Цен
трального Комітету Комуністич
ної партії України висловлює гли
боку впевненість, що комсомоль
ці, вся молодь України, як зав
жди, будуть іти в перших рядах 
борців за успішне здійснення рі
шень партії, виконають свої висо
кі соціалістичні зобов’язання, взя
ті на третій рік семирічки, і зроб
лять все, щоб зустріти наступний 
XXII з'їзд славної Комуністич
ної партії Радянського Союзу но
вими перемогами у будівництві 
комунізму.

В обговорюваному питанні пле
нум ЦК ЛКСМУ прийняв поста
нову і звернення до молодих ку- 
курудзоводів, хліборобів, тва
ринників, механізаторів, до всіх 
юнаків і дівчат республіки.

З величезним піднесенням учас
ники пленуму прийняли тексти ві
тальних листів Центральному Ко
мітетові КПРС і Центральному 
Комітету КП України.

(Закінчеиня „а 4-й стор.).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
17 лютого, 1961 р., З стор.



Пленум ЦК ЛИСМУ
(Закінчення).

ХПІ розширений пленум 
ЦК ЛКСМ України, який 
пройшов в обстановці ве
ликої активності, продемон
стрував безмежну відда
ність комсомольців і всієї 
молоді України рідній Ко
муністичній партії, її ленін
ському Центральному Ко
мітету на чолі з товаришем 
М. С. Хрущовим, показав 
непохитну рішимість юна
ків і дівчат республіки від
дати всі свої молоді сили і 
енергію найшвидшому здій

Заява Радянського уряду
б зв'язку з вбивством Патріса Лумумби
МОСКВА, 14 лютого. 

(ТАРС). Радянський уряд 
зробив сьогодні заяву, в 
якій характеризує вбивство 
прем’єр-міністра Конго Лу
мумби, голови сенату Окіто 
і міністра Мполо як міжна
родний злочин, повну від
повідальність за який не
суть колонізатори, в першу 
чергу — бельгійські.

На очах у всього світу 
колонізатори топчуть в 
грязь усі норми міжнарод
ного права й моралі, зну
щаються з рішень і Стату
ту ООН, кидають виклик 
усім волелюбним народам 
світу.

У заяві підкреслюється, 
що бельгійські колонізато
ри не насмілилися б піти 
на все це, коли б вони не 
відчували за собою під
тримки своїх союзників, 
цілої коаліції колоніальних 
держав, які з самого по
чатку підштовхували бель
гійців на шлях авантюр в 
Конго і які також не мо
жуть уникнути тяжкої від
повідальності за вчинене 
злодіяння.

Трагічна загибель Патрі- 
са Лумумби та його сорат
ників, говориться в заяві, з 
новою силою викриває га
небну роль, яку відіграють 
в конголезьких справах ге
неральний секретар ООН 
Хаммаршельд і підпорядко
ване йому командування 
військ, посланих у Конго 
від імені ООН. Вся лінія 
Хаммаршельда щодо за
конного уряду Патріса Лу- 
мумби з початку і до кінця 
була лінією мерзенної зра
ди інтересів конголезького 
народу, принципів ООН та 
елементарних норм поряд
ності і честі. Вбивство Лу- 
мумби та його соратників є 
завершенням злочинних дій 
Хаммаршельда.

Висловлюючи волю 
дянського народу, глибоко 
обуреного злочинницькою 
розправою з національним 
героєм Конго Патрісом Лу
мумбою та його соратни
ками. Радянський уряд ви
магає:

Перше. Організація Об’єд
наних Націй повинна рішу
че засудити дії Бельгії, що 
призвели до вбивства пре
м’єр-міністра Патріса Лу- 
мумби, голови сенату і мі
ністра оборони Республіки 
Конго, як міжнародний зло
чин, що несумісний з Ста
тутом ООН і є кричущим 
порушенням декларації про
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ТЕЛЕГРАМА М. С. ХРУЩОВА 
Антуану Гізензі І вдові Лумумби

МОСКВА, 14. (ТАРС). Голова Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущов надіслав 14 лютого телеграму співчут
тя Антуану Гізензі, який виконує обов’язки прем’єр- 
міністра Республіки Конго, у зв’язку з злочинним убив
ством національного героя конголезького народу Патрі
са Лумумби та його соратників — Жозефа Окіто і 
Моріса Мполо.

М. С. Хрущов запевняє в цій телеграмі Антуана Гі- 
зенгу, що «Радянський Союз зробить все, щоб доби
тись покарання злочинців і допомоги патріотам Конго 
в їх справедливій боротьбі проти колонізаторів».

Голова Ради Міністрів СРСР ' надіслав того ж дня 
телеграму співчуття вдові прем’єр-міністра Республіки 
Конго — Опанга Полін Лумумба. Можете бути впев
нені, пише М. С. Хрущов, що сім’я Патріса Лумумби 
завжди знайде найщиріше співчуття і підтримку з бо
ку Радянського Союзу і його уряду.

15 лютого жителі Кірово
града спостерігали надзви
чайно цікаве і дуже р.'дке 
явище природи — сонячне 
затемнення. Це була неза
бутня, велична картина. По
ступово, по-літньому яскра
ве, Сонце почало меркнути. 
Спочатку ледь-ледь поміт
но, потім швидше. З право
го боку на нього насуну
лось темне коло, і Сонце 
стало схожим иа ущербле
ний Місяць. Нарешті від 
Сонця залишився тільки ма
ленький серпок. Об 11-Й го
дині 09 хвилин над Кірово
градом було закрито 98 про
центів поверхні Сонця. О 
12-й годині 25,6 хвилин за
темнення закінчилось.

НА ЗНІМКУ: жителі міс
та спостерігають за соняч
ним затемненням.

Фото В. КОВПАКА.

сненню розробленої пар
тією бойової програми даль
шого розвитку сільського 
господарства, новими тру
довими успіхами зустріти 
XXII з’їзд Комуністичної 
вартії Радянського Союзу.* ♦ *

Вчора, 16 лютого, в Па
лаці спорту для учасників 
пленуму ЦК ЛКСМУ було 
дано великий концерт, в 
якому взяли участь май
стри мистецтв і колективи 
художньої самодіяльності.

Разом з комсомольськими 
працівниками, молодими 

надання незалежності ко
лоніальним країнам і на
родам, прийнятої на XV 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН. Вона повинна у від
повідності з Статутом за
стосувати проти агресора 
відповідні санкції.

Друге. Ставленики коло
нізаторів Чомбе і Мобуту 
повинні бути негайно ареш
товані військами, які пере
бувають в Конго за рішен
ням Ради Безпеки, і відда
ні до суду. Всі військові 
частини і жандармерія Чом
бе і Мобуту повинні бути 
негайно роззброєні. Негай
но повинні бути також роз
зброєні і виведені за межі 
Конго всі бельгійські вій
ська, які там перебувають, 
і весь бельгійський персо
нал.

Третє. В місячний строк 
повинна бути припинена 
так звана «операція ООН» 
в Конго і звідти повинні 
бути виведені всі іноземні 
війська з тим, щоб надати 
конголезькому народові 
можливість самому вирішу
вати сгіої внутрішні справи. 

хліборобами, тваринниками, 
механізаторами, спеціаліс
тами сільського господар
ства талановитим виконав
цям гаряче аплодували при
сутні в залі товариші М. С. 
Гречуха, О. І. Іващенко,
H. Т. Кальченко, Д. С. Ко
ротченко, М. В. Підгорний,
I. С. Сенін, В. В. Щербиць- 
кий, М. Д. Бубиовський 
А. Д. Скаба, перший секре
тар ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов.

Концерт пройшов з вели
ким успіхом.

(РАТАУЬ

Четверте. Даг Хаммар
шельд повинен бути усу
нутий з поста генерального 
секретаря як співучасник і 
організатор розправи над 
керівними державними дія
чами Республіки Конго, що 

’ заплямував ім'я ООН.
З свого боку Радянський 

уряд не підтримуватиме 
будь-яких відносин з Хам
маршельдом і не визнавати
ме його як службову особу 
ООН.

П’яте. Як відомо, закон
ний уряд Конго, очолюва
ний виконуючим обов’язки 
прем'єр-міністра Антуаном 
Гізенгою, звернувся 
всіх країн з просьбою 
допомогу для того, 
врятувати Республіку 
го. Радянський уряд 
жає подання такої допомо
ги священним обов’язком 
всіх волелюбних держав. З 
свого боку він готовий ра
зом з іншими 
Республіці 
Ми подати 
допомогу і 
голезькому 
го законному урядові.

--------------ІЗ

до 
про 
щоб 
Кон- 
вва-

дружніми 
Конго держава- 

всю можливу 
підтримку кон- 
народові та йо-

Повідомлення ТАРС
Запуск геофізичних ракет в період сонячного

15 лютого 1961 року 
близько полудня в зоні 
повного сонячного затем
нення проведено одночас
ний запуск серії геофізич
них ракет, обладнаних апа
ратурою для спеціальних 
досліджень.

Ракети піднімали висот
ні автоматичні геофізичні 
станції. Після відокрем
лення висотної автоматич
ної станції від ракети вми
калась електромеханічна 
система, яка забезпечує ав
томатичну орієнтацію стан
ції в просторі. У стабілі
зованому положенні стан
ції залишалися на ■ всьому 
протязі свого польоту в 
конусі місячної тіні.

Дослідження сонячної 
корони і явищ, які відбу
ваються у верхній атмо-

Всеволод ПАРХПЬКО.

■ II ЕПРИНЯ
ХЛОПЕЦЬ 

З-ПІД КАЛІНІНА

ТІ ІТАК ішов курсом на 
*-**• Амстердам. Рівно гули 
мотори. В салоні дрімали 
пасажири. їх було небага
то.

Один з них — він сидів 
біля вікна — не спав, раз- 
у-раз поглядаючи вниз, де 
в розривах хмар з’явля
лась чорнобіла земля. Пет
ро Смирнов помітно хви
лювався: ще б пак, впер
ше летить за кордон!

Біографія у Петра зви
чайна. Таких, як він, в на
шій країні мільйони. Наро
дився в 1928 році в сім’ї 
селянина. Вчився в почат
ковій школі. В неповну се
редню школу ходив за сім 
кілометрів у сусіднє село 
Волосково, а в середню — 
в інше село, Ільгощі.

Горе людське Петро по
бачив рано, коли його в 
числі інших підлітків на
правили розчищати доро
ги, які були завалені і по
риті відступаючими гіт
лерівцями. Тоді Петро 
вперше побував у місті. 
Зруйнований, поранений, 
окутаний димом, постав 
перед ним Калінін. Разом 
з жінками і такими ж 
п’ятнадцятирічними хлоп
чаками розчищав він руї
ни. Стискалось серце, коли 
бачив, як голосила мати 
над тілом хлопчика, знай
деного в руїнах. Плакав і 
він, останній раз в житті. 
Тоді ж кінчилось дитин
ство. В ті дні написав зая
ву: «Прошу прийняти ме
не в члени ВЛКСМ. Зобо
в’язуюсь до останньої крап
лі крові боротися за спра
ву комунізму».

А потім прийшла перемо
га. Після десятирічки-Пет
ра призвали в армію. Від
служив, .демобілізувався, 
приїхав у Москву з атеста
том зрілості і армійським 
загартуванням. У кишені 
гімнастьорки, біля серця, 
лежав партійний квиток. На 
вступних екзаменах до 
МДУ хвилювався, як хлоп
чисько: розповідав про
Французьку революцію, а 
сам стояв струнко. Жінка- 
екзаменатор посміхалась, а 
в кінці відповіді похвалила 
і поставила «п’ятірку».

Студентські роки проле
тіли дуже швидко. І ось 
Петро Смирнов — -випуск
ник Лїосковського універ
ситету з дипломом в руках. 
Перед ним відкривався ши
рокий шлях у життя. За ці

Продовження. Початок 
див. в № 19.

затемнення
сфері при сонячному за
темненні, з стабілізованої 
станції проведені вперше.

Виконано такі експери
менти;

— дослідження коротко
хвильової ділянки спектра 
сонячної корони за допо
могою спектрографа;

— дослідження спектра 
сонячної корони і сонячної 
радіації, відбитої і розсія
ної в атмосфері, в різних 
ділянках спектра за допо
могою приладів телеспек- 
трометрів і телефотомет
рів;

— фотометрування поля 
сонячної корони в коротко
хвильовій, видимій і ближ
ній інфрачервоній областях 

роки він полюбив суху па 
перший погляд науку — 
політичну економію —• і 
вирішив спеціалізуватися в 
цій галузі. Він склав екза
мени і був прийнятий в 
аспірантуру.

На той час Петро одру
жився. Тоня була родом з 
його ж села, вчилася в 
Бежецькому лісотехнічному 
технікумі. Рік прожили 
Смирнов» в столиці. 11 
липня 1958 року Тоня на
родила сина. Назвали його 
Валериком.

Але в цей час відбулась 
подія, яка геть змінила 
весь нехитрий уклад життя 
молодого подружжя. Одно
го разу Петро прийшов до
дому і сказав:

— Тоня! Мене виклика
ли в міністерство вищої 
освіти. Пропонують їхати 
на два роки вчитися в Гол
ландію. Що скажеш на це?

В той вечір вони довго 
говорили, сидячи біля ма
ляти. яке спало. Петро роз
повів дружині про програ
му культурного обміну, за 
якою направляють його 
вчитись за кордон, про те, 
що там, у відділі зовніш
ніх відносин міністерства, 
вважають його кандидату
ру найбільш підходящою; 
і освіта економічна, і анг
лійську мову знає, і дру
жина вчила цю ж мову, і 
сім’я невелика.

Він показав їй проспект, 
присланий з Голландії. В 
ньому говорилось, що де
сять університетів країни 
створили під покровитель
ством королеви Національ
ну університетську федера
цію міжнародного співро
бітництва, а один з цих ву
зів — Міжнародний інсти
тут соціальних вивчень —• 
запрошує студентів з Ра
дянського Союзу для вдо
сконалення курсу економіч- 

спектра за допомогою елек- 
трофотометра і телефото
метрів;

— вимірювання інтенсив
ності випромінювання со
нячної корони в рентгенів
ській, ультрафіолетовій і 
видимій областях спектра 
за допомогою фотонних лі
чильників, лічильників 
рентгенівських квант та 
інших вимірників радіації;

— фотографування со
нячної корони фотоапара
тами з різними світло
фільтрами і поляроїдами.

Результати вимірювань, 
здійснюваних кожним при
ладом, передавались по ра
діотелеметрії на Землю, фо
тографії сонячної корони ї 
спектрограми спускалися за 
допомогою парашутів.

Крім того, було проведе
но пуски метеорологічних 
ракет до затемнення, при 
повному затемненні і після 
затемнення з метою дослід
ження параметрів стану, 
стратосфери і визначення 
впливу сонячної радіації на 
зміни температури повітря 
в атмосфері.

Одержано цінні матеріа
ли, які обробляються і ви-
вчаються.

них наук. В цей інститут 
приймаються, люди, що ма
ють закінчену вищу освіту 
по своїй спеціальності.

Вони обговорили з То- 
нею все і вирішили їхати.

Потім почались клопітли
ві справи. Він заповнював 
анкети і писав автобіогра
фію для голландського ін
ституту, ходив по лікарях. 
Складалась детальна до
відка про стан здоров’я: 
голландський інститут по
винен платити страхову 
суму кожному студенту, як
що він захворіє. Тому ін
ститутські власті хотіли 
приймати тільки здорових 

студентів. Заповнив він ан-’ 
кету і для голландських 
властей на одержання ві
зи. Потім став чекати і 
тим часом готувався до зу
стрічі з незнайомою краї
ною. Багато читав про Ні
дерланди, посилено займав
ся англійською мовою.

Нарешті було одержане 
повідомлення з Голландії, 
що інститут готовий прий
няти його. Голландське по
сольство в Москві видало 
візу.

Наступило 20 лютого 
1959 року. Того морозного 
дня на Внуковському аеро
дромі ного проводжала То
ня. Він вирішив спочатку, 
поїхати один, влаштува
тись, а потім взяти і її. І 
коли літак повільно розвер
тався. він побачив біля 
приміщення аеровокзалу її 
маленьку постать. Тоня ма
хала рукою.

...Літак летів на Амстер
дам. В салоні, в одному з 
крісел, сидів Петро Смир- 
нов, російський хлопець 
з-під Калініна.

(Далі буде).
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