
Інформаційне повідомлення про XII пленум ЦК ВЛКСМ
17 листопада відкрився XII пленум Центрального Комітету ВЛКСМ.
На порядку денному пленуму питання:
1) Про завдання комсомольських організацій в зв’язку з рішеннями XXII 8’їзду 

Комуністичної партії Радянського Союзу (доповідач «— перший секретар ЦК ВЛКСМ 
С. II. Павлов).

2) Про скликання чергового, XIV з’їзду ВЛКСМ.
Па пленум запрошені група молодих передовиків промисловості і сільського гос

подарства, перші секретарі обкомів, крайкомів комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, помічники начальників політуправлїнь військових округів і флотів по ком
сомольській роботі, редактори комсомольських газет і журналів, радіо- і теле
передач для молоді.

Па пленумі ЦК ВЛКСМ присутні відповідальні працівники Центрального Коміте
ту КПРС, ряду міністерств і центральних організацій.^

З доповіддю в першому питанні виступив перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов.

У дебатах на доповідь взяли участь: Ю. Д. Машин — секретар ММК ВЛКСМ, 
Ю. Н. Ельченко — секретар ЦК ЛКСМ України, К. М. Іванов — секретар Ленінград
ського обкому ВЛКСМ, Л. Н. Перегудова — ланкова механізованої кукурудзоводської 
ланки радгоспу «Надеждинский» Сердобського району Пензенської області, Г. Т. 
Новиков — міністр будівництва електростанцій, В. А. Елфімов — крановщик будівни
цтва Західно-Сибірського металургійного заводу, К. А. Егізбаєв — секретар ЦК ЛКСМ

----------------—

XII пленум
На XII пленумі ЦК В.ПКСМ, що від

крився 17 листопада в Москві, з допо
віддю «Про завдання комсомольських 
організацій у зв’язку з рішеннями XXII 
з’їзду Комуністичної партії Радянсько
го Союзу» виступив член ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ С. П. 
Павлов.

Доповідач говорить про історичне 
значення XXII з’їзду КПРС, про прий
няті на з’їзді документи, підкреслюючи, 
що вся робота з’їзду від першого і до 
останнього дня є зразком ленінського 
революційного стилю. Великий підсумок 
наших гігантських завоювань на шляху 
до комунізму дістав втілення у видат
ному документі епохи — в новій, тре
тій Програмі Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Програма КПРС 
здійснена, тому, що вона відображає 
корінні інтересі? і сподівання всіх ра- 

•^дянських людей, тому що спрямовує і 
організовує її перетворення в життя 
мудрий і випробуваний авангард нашо
го народу — велика партія комуністів. 
Партія впевнено проголосила: «Ниніш
нє покоління радянських людей житиме 
при комунізмі!».

С. П. Павлов відзначає, що з’їзд 
партії дав високу оцінку діяльності 
Ленінського комсомолу, радянської мо
лоді. Програма партії, доповіді М. С. 
Хрущова, виступи делегатів пройняті 
батьківським піклуванням про молоде 
покоління. Партія бачить в молоді ак
тивну творчу силу, здатну звернути го
ри в боротьбі за наші ідеали.

Програма партії розкриває перед 
юністю грандіозні перспективи, великі і 
реальні цілі, розчиняє перед нею двері 
в майбутнє. Партія сказала: головне 
завдання бойової організації радян
ської молоді — виховання юнаків і дів
чат на героїчних традиціях революцій
ної боротьби, на прикладах самовідда
ної праці робітників, колгоспників, ін
телігенції, на великих ідеях марксизму- 
ленінізму. Під бурхливі оплески делега- 

♦ тів з’їзду Микита Сергійович Хрущов 
сказав: «Партія вірить комсомолові, ра
дянській молоді і кличе наше молоде 
покоління вперед — на штурм, на бу
дови комунізму!».

С. П. Павлов розповідає про той пал
кий відгук, який знайшов серед молоді 
цей заклик партії. У Програмі КПРС 
намічено конкретний план дальшого 
розвитку промисловості у східних райо
нах, що мають незліченні природні ба
гатства, сировинні та енергетичні ре
сурси. Кому, як не молоді, братися за 
розв’язання цього найважливішого і 
захоплюючого завдання. Доповідач по
відомляє. що ЦК КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР схвалили пропозицію ЦК 
комсомолу про те, щоб послати протя
гом чотирьох найближчих років на бу
дівництво і електрифікацію залізниць 
80 тисяч юнаків і дівчат, з них 26 ти
сяч — у наступному році. Великі заго
ни молоді виїдуть на будівництво За
хідно-Сибірського металургійного, Ачин- 
ського глиноземного заводів, Краснояр
ської ГЕС, Байкальського целюлозно- 
паперового комбінату, Братського лісо
промислового комплексу, на освоєння 

*“ природних багатств Казахстану, Мага
данської, Архангельської та інших об
ластей.

В другому десятиріччі буде в основ
ному завершено електрифікацію всієї 
країни, створено єдину енергетичну 
систему. В ці роки буде збудовано 180 
потужних гідроелектростанцій і 200ч 
теплових станцій. Бюро ЦК ВЛКСМ 
пропонує активізувати, розширити участь

цк влксм
комсомолу в спорудженні електростан
цій. Додатково до десяти великих 
об’єктів, над якими тепер шефствує 
комсомол, пропонується оголосити все
союзними ударними будовами Красно
ярську і Київську ГЕС, Карагандин
ську, Бєловську і Литовську ДРЕС.

У доповіді дається висока оцінка 
прикладам творчого ставлення до праці 
нашої молоді, її палкого прагнення 
працювати високопродуктивно, по-кому- 
ністичному. Рух «сім — за п’ять!», по
чатий молоддю Ленінграда, дав змогу 
багатьом комсомольським організаціям 
країни залучити до боротьби за підви
щення продуктивності праці широкі ма
си молодих робітників і спеціалістів. 
Харків'яни виступили заспівувачами 
руху за виконання семигодинного зав
дання за шість годин, куйбишевці — за 
ліквідацію важкої ручної праці на осно
ві комплексної механізації і автомати
зації, волгоградці — за скорочення тру
дових затрат на допоміжне виробни
цтво. Комітет комсомолу Усть-Камено- 
горського свинцево-цинкового комбіна
ту веде цікаве змагання за чітку орга
нізацію праці на кожному робочому 
місці.

Один з розділів доповіді присвячено 
завданням сільської молоді. Особливіс
тю нинішнього року було те, що молодь 
головну свою увагу зосередила на ви
рощуванні кукурудзи на зерно. Висо
ких показників добилися молоді куку- 
рудзоводи України, Молдавії, Татарії, 
Чувашії, Кабардино-Балкарії; Ставро
польського, Краснодарського країв, Во
ронезької, Ростовської областей. На ба
зі передових господарств слід створити 
школи, в яких можна було б навчитись 
передових методів. 1962 рік повинен 
стати роком масового походу всіх ком
сомольців і молоді за комплексну ме
ханізацію вирощування кукурудзи. Де
віз цього походу: «Кожний молодий ку- 
курудзовод — механізатор».

Бюро ЦК ВЛКСМ, виходячи із зобо
в’язань комсомольських організацій, 
вносить пропозицію оголосити всесоюз
не змагання за вирощування в 1962 ро
ці кукурудзи і бобових культур на пло
щі в 16 мільйонів гектарів.

Дальша участь комсомолу в розвит
ку тваринництва повинна піти насампе
ред по шляху механізації ферм, бороть
би за краще використання техніки, за 
різке підвищення на цій основі продук
тивності праці і зниження собівартості 
продукції.

С. П. Павлов спиняється на розпоча
тому другому етапі освоєння нових зе
мель, заявляючи, що цілина — благо
датне місце для одержання зерна, ку
курудзи, цукрових буряків, бобових 
культур, розведення птиці, великої ро
гатої худоби, свиней, овець.

Доповідач підкреслює, що донести до 
свідомості і серця кожної молодої лю
дини матеріали з’їзду, мобілізувати во
лю і енергію молоді на перетворення в 
життя його рішень — найперший обо
в’язок всіх комсомольських організацій. 
Юнаки і дівчата країни повинні ясно 
розуміти життєвість прийнятої Програ
ми, реальність виконання її грандіозних 
завдань як в створенні матеріально-тех
нічної бази комунізму, так і в форму
ванні нової людини.

— Важко переоцінити значення XXII 
з’їзду КПРС для розвитку міжнародно
го молодіжного руху, — сказав С. П. 
Павлов. — Програма КПРС озброює 
демократичну молодь всього світу

(Закінчення на 2-й стор.)

Казахстану, Л. Ь Князева — ланкова птахівницької ланки радгоспу «Комсомолец» 
Тамбовської області, Л. Г. Максимов — секретар ЦК ЛКСМ Білорусії. Б. І. Мокроу
сов — секретар комітету ВЛКСМ Сибірського відділення Академії наук СРСР, В. М. 
Сергеев — помічник начальника політичного управління прикордонних військ Коміте
ту державної безпеки при Раді Міністрів СРСР по комсомольській роботі, У. Абдукади- 
рова — бригадир тракторно-рільничої бригади колгоспу «Ленінізм» Верхньочирчиць- 
кого району Ташкентської області, Г. Н. Князев — секретар Свердловського міськко
му ВЛКСМ, Г. А. Андронікашвілі — секретар ЦК ЛКСМ Грузії, 0. Т. Дзампаєва — 
бригадир учнівської виробничої бригади Хумполозької середньої ніколи Кіровського 
району Північно-Осетинської АРСР, А. Ю. Чеснавічус — секретар ПК ЛКСМ Литви, 
Н. М. Чернов — секретар Красноярського крайкому ВЛКСМ.

♦ ж я?
ЇВ листопада XII пленум ЦК ВЛКСМ продовжував свою роботу. Обговорювалося 

питання «Про завдання комсомольських організацій в зв’язку з рішеннями ХХП з’їз
ду Комуністичної партії Радянського Союзу».

В дебатах взяли участь: М. Ібрагімов — секретар ЦК ЛКСМ Узбекистану, Б. Н. 
Буреній — слюсар-складальник Кіровського заводу м. Ленінграда. А. І. Камшалов— 
секретар Московського обкому ВЛКСМ. Н. Ф. Пронічкіна — агроном радгоспу «ІІІи- 
пуновский». Алтайського краю, В. Г. Буга — секретар ЦК ЛКСМ Молдавії, Я. П. Рєз- 
ніков — начальник комсомольського штабу будівництва Лисичанського хімічного 
комбінату, 0. І. Данилов — секретар Татарського обкому ВЛКСМ, А. Г. Поперечний-^ 
поет, Г. Бобосадикова — секретар ЦК ЛКСМ Таджикистану. Д. Г. Евсеев секретар 
комітету ВЛКСМ Саратовського політехнічного інституту. Е. М. Бахшінян — льотчик 
Цивільного повітряного флоту, Ю. П. Воронов — головний редактор газети «Комсо
мольская правда», В. Г. Серебряков — помічник начальника політуправління групи 
радянських військ у Німеччині по комсомольській роботі. Я. Н. Люллеметс — секре
тар ЦК ЛКСМ Естонії. Б. Н. Дьомін — секретар Сахалінського обкому ВЛКСМ. М. А. 
Алі-Заде — секретар ЦК ЛКСМ Азербайджану.

З заключним словом виступив перший-секретар ЦК ВЛКСМ С. П. Павлов.
XII пленум ЦК ВЛКСМ прийняв постанову по першому пункту порядку денного.
Потім пленум перейшов до розгляду другого питання — «Про скликання чер

гового. XIV з’їзду ВЛКСМ».
XII пленум ЦК ВЛКСМ постановив: скликати черговий. XIV з’їзд Всесоюзної 

Ленінської Комуністичної Спілки Молоді в квітні 1962 року з таким порядком денним:
а) Звітна доповідь Центрального Комітету ВЛКСМ і завдання комсомолу, що 

випливають з рішень XXII з’їзду КПРС.
б) Звітна доповідь Центральної ревізійної комісії ВЛКСМ.
в) Про зміни в статуті ВЛКСМ.
г) Вибори центральних органів ВЛКСМ. -
У роботі пленуму взяв участь завідуючий сектором відділу партійних органів 

ЦК КПРС по союзних республіках Г. І. Федотов.
XII пленум ЦК ВЛКСМ закінчив свою роботу.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання V 
№ 138 (489) Неділя, 19 листопада 1961 р. Ціна 2 коп.

__ В И С О Н О Ц І НИ А
■ ЦГЦА ЗЕРНОВА нультура

«Горох... відкриває великі можливості одержання двох урожаїв 
на рік у південних районах країни;

по-друге, бобові культури містять великий процент білка і да
ють змогу докорінно розв’язати проблему забезпечення тварин
ництва білковими кормами;

по-третє, бобові культури є джерелом підвищення ро
дючості полів, свого роду фабрикою для добування азо 
ту з повітря, тоді як інші сільськогосподарські культури 
азот з повітря не беруть і на створення врожаю витра
чають тільки грунтовий азот».

(Із звітної доповіді тов. М. С. ХРУЩОВА на XXII з'їзді 
КПРС).

Ось який горох вирощено на ланах Олександрійського нінзаво- 
ду: по 24,7 центнера видав кожен з 50 гектарів!

Про цей досвід читайте на третій сторінці.



XII
(Закінчення).

зброєю, якій не страшні тюрми, переслі- 
ДУвання, злоба колонізаторів, що на
магаються в крові потопити боротьбу 
народів за свободу і незалежність. Ко
муністичні спілки молоді перетворилися 
нині в найбільшу силу сучасного юнаць
кого міжнародного руху. Якщо в 1924 
році спілки об’єднували 860 тисяч юна
ків і дівчат, то тепер — близько 70 
мільйонів.

Проведений в цьому році Всесвітній 
форум молоді ще раз продемонстрував 
величезну притягальну силу ідей соціа
лізму. Форум ще раз продемонстрував 
той величезний авторитет, яким ко
ристується Радянський Союз, його ми
ролюбна політика серед молоді світу. 
Влітку наступного року в Хельсіцкі ви
рішено провести VIII Всесвітній фести
валь.

Після XX з’їзду КПРС, каже допові
дач, Ленінський комсомол пройшов 
шлях глибокої перебудови, удоскона
лення методів роботи, ідейно та органі
заційно зміцнів. Подолання шкідливих 
наслідків культу особи сприяло даль
шому поглибленню демократизму в ді
яльності комсомолу, розширенню прав 
ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко
мів, обкомів, зростанню ініціативи і са
модіяльності широких мас комсомоль
ців і молоді, вдосконаленню і розвит
кові організаційних форм комсомоль
ської роботи. Саме в ці роки партія до- 
р\чає комсомолові великі, конкретні ді
ла, на яких росте і виховується радян
ська молодь.

Тепер особливо ясно видно, якої 
страшної шкоди завдав комсомолові 
культ особи Сталіна. Атмосфера в ті 
роки була пройнята недовір’ям, підо
зрілістю. казенщиною. Бездушне звели
чування однієї особи часом породжу
вало у молоді сліпий фанатизм, невір’я 
в свої сили, громадську пасивність. У 
комсомолі укорінювались такі негідні 
методи роботи, як адміністрування, бю
рократизм. окозамилювання.

Особливо тяжко і гірко, сказав С. П. 
Павлов, згадувати про сфабриковані 
справи, які в період культу особи ви
рвали з наших рядів багато хороших 
комсомольських працівників. У 1937 — 
1938 роках керівні комсомольські кад
ри без будь-яких підстав обвинувачу
вались у ворожій діяльності. Викори
стовуючи наклепницькі доноси, нехтую
чи елементарні вимоги революційнонза- 
конності. мерзенні авантюристи Єжов 
і Берія з відома Сталіна, Молотова, 
Кагановича. Ма.іенкова обрушнлн про
ти кадрів комсомолу масові репресії, 
арештували і знищили багато досвідче
них і чесних працівників, безмежно від
даних справі нашої партії. Саме так 
було сфабриковано горезвісну /справу 
Косарєва». Майже десять років Олек
сандр Коса рев був генеральним секре
тарем Центрального Комітету комсомо
лу і користувався великим авторите
том у молоді, підтримкою Центрального 
Комітету партії. Ного оголосили воро
гом народу і розстріляли. А згадайте 
так звану «Ленінградську справу», яка 
виникла в 1949 році. Знов багато ком
сомольських працівників були незаслу- 
жено обвинувачені, зазнали репресій. 
До всіх цих справ приклав руку мер
зенний кар’єрист Маленков.

Комітет партійного контролю при 
ЦК КПРС повністю реабілітував усіх 
комсомольських працівників, справи 
яких він розглядав.

Комсомольці одностайно підтримують 
суворий осуд з’їздом культу особи 
Сталіна і справедливі вимоги делегатів 
про виключення з рядів нашої славної 
партії злочинних фракціонерів Молото
ва, Маленкова. Кагановича, на руках 
яких кров невинних людей.

С. П. Павлов спиняється на доборі і 
висуванні комсомольських кадрів, зро
станні політичної активності молоді. 
Чим ширше ряди комсомолу, каже він, 
тим більше у нього можливостей впли
вати на молодь, тим міцніші і числен
ніші його організації, тим плодотвор- 
мішою буде їх участь у розв’язанні 
грандіозних завдань, поставлених XXII 
з’їздом КПРС. Треба, щоб кожний ком
сомолець. кожна комсомольська орга
нізація відчували себе на передніх ру
бежах комуністичного будівництва.

В усіх своїх великих звершеннях 
партія завжди бачила в комсомолі вір
ного помічника, свою зміну. Великі за
палюючі завдання поставив перед ком
сомолом XXII з’їзд. Ленінська Програ
ма партії намітила заходи, завдяки 
яким роль комсомолу в житті країни, 
в комуністичному вихованні молоді 
значно зросте. В Програмі узагальне
но досвід участі молоді в комуністич
ному будівництві, відкрито нові мож
ливості для розвитку ініціативи і само
діяльності комсомольських організацій, 
висунуто нові завдання по партійному
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керівництву діяльністю комсомолу.

Наприкінці доповіді С. П. Павлов 
каже:

— Майже 48 мільйонів Юнаків і дів
чат країни в передз'їздівські дні обгово
рили і надіслали XXII з’їздові лист- 
клятву великій партії Леніна. Молода 
гвардія будівників комунізму урочисто 
поклялась своїй партії в синівській вір
ності, поклялась безустанно йти вперед 
під непереможним прапором марксизму- 
ленінізму, поклялась працювати так, 
щоб кожною своєю справою наближати 
комуністичне завтра. ,

Наші діла і думи з тобою, партіє! 
Ми вирушаємо v великий похід — на 
штурм, на будови комунізму. Ми буде
мо відмінно працювати, ми будемо 
виховувати в собі прекрасні риси ко
муністів. Ми будемо працювати і жити 
по-ленінському/ по-комуністичному, як 
учить нас цього XXII з’їзд ленінської 
партії.

На доповідь С. П. Павлова почались 
дебати. Палко, схвильовано говорять 
молоді патріоти. їх промови пройняті 
любов’ю до партії, народу, прагненням 
віддати всі сили здійсненню великих 
завдань комуністичного будівництва.

Комсомольські керівники розповіда
ють про політичне і трудове піднесення 
серед молодих робітників, колгоспників, 
інтелігенції. Секретар ММК ВЛКСМ 
Ю. Д. Машин повідомляє, що більш як 
400 тисяч молодих москвичів зробили 
з’їздові партії особисті трудові пода
рунки. Прекрасне починання «Творчу 
працю, знання, кожну хвилину свого 
часу — будівництву комунізму», що на
родилось на автозаводі імені Лихачова, 
вже підтримали на багатьох підприєм
ствах столиці.

З виступом тов. Машина переклика
лась промова секретаря Ленінградсько
го обкому ВЛКСМ К. М. Іванова. Він 
підкреслив, що комсомол Ленінграда і 
області бачить найважливіше завдання 
в дальшій активній боротьбі за вико
нання зобов’язання «Семирічку по рів
ню продуктивності праці — за п’ять ро
ків». Обком комсомолу підтримав і має 
намір всемірно поширювати ініціативу 
комсомольців заводу імені Жданова, 
які виступили в дні з’їзду з закликом 
почати масовий рух за впровадження 
всього нового, прогресивного на кожно
му робочому місці.

Запалюючі перспективи, які партія 
відкрила перед радянським народом, 
сказав секретар ЦК ЛКСМ України 
Ю. Н. Єльченко, — викликали у моло
ді республіки бажання ще наполегливі
ше працювати. Уже в дні роботи з’їзду 
молодь Дніпропетровської, Київської 
та інших областей виступила з новою 
ініціативою — закликала розгорнути 
змагання за особистий вклад у будів
ництво комунізму. Тов. Єльченко допо
відає пленумові, що, ставши на трудову 
вахту на честь XXII з’їзду, молоді ку- 
курудзоводи України виростили по 36,7 
центнера зерна кукурудзи з кожного 
гектара на площі 1 мільйон 200 тисяч 
гектарів. Це 'найвищий у світі середній 
урожай кукурудзи на таких великих 
площах. З добрими показниками до 
з’їзду прийшли і молоді тваринники. 
Молодь республіки вирішила зробити 
два наступних десятиріччя роками но
вих ударних справ комсомолу, роками 
перемоги комуністичної праці.

На трибуні — дівчина, ім’я якої доб
ре відоме в країні. Це ланкова механі
зованої кукурудзоводської ланки рад
госпу «Надеждинский» Пензенської об
ласті «Люба Перегудова.

— XXII з’їзд партії, — каже вона, — 
був для нашої ланки — для мене та 
Івана Перегудова — подвійним святом. 
Напередодні з’їзду ми одержали теп
лий лист від Микити Сергійовича Хру
щове. Він дякував нам за працю, за те, 
що ми виростили непоганий урожай ку
курудзи. Мн прекрасно розуміємо, що 
вітальний лист Микити Сергійовича, 
теплі слова партії — це не тільки оцін
ка нашої праці, але й великий аванс на 
майбутнє.

Люба називає цифри свого зобов’я
зання на 1962 рік — з площі 200 гек
тарів одержати по 70 центнерів сухого 
зерна кукурудзи і по 700 центнерів зе
леної маси з кожного із ста гектарів. 
Зал дружно аплодує.

У числі героїв наших днів і ударник 
комуністичної праці Валентин Єлфімов, 
який працює на будівництві Західно
сибірського металургійного заводу. Він 
піднімав цілину, а в 1958 році за ком
сомольською путівкою поїхав на будо
ву. У нього п'ять спеціальностей — 
тракторист, бульдозерист, машиніст 
баштового крана, автокрановщнк і ек
скаваторник. Уважно слухали учасники 
пленуму його розповідь про діла молоді 
будови.

— Мн не йшли з гвинтівкою на Пере
коп, не будували Комсомольськ-па- 
Амурі. Нас не було, коли створювався 
Дніпрогес, — каже він. — Нам завжди 
здавалось, що ми спізнились народити
ся, що 'нсі великі справи вже зроблено. 
Тепер ми стали дорослими, зміцніли на
ші плечі. Партія нам довірила велику

справу — будувати. Будувати зна
чить бути на передньому краї.

* ♦. * -
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продовжував роботу. .
— Ще і ще раз перечитуючи і глибоко 

вивчаючи документи історичного XXII 
з’їзду КПРС, доповіді Микити Сергійо
вича Хрущова, молодь Узбекистану, 
каже секретар ЦК ЛКСМ республіки 
М. Ібрагімов, — разом з усією юністю 
нашої країни висловлює велику синів
ську подяку ленінському Центральному 
Комітетові нашої партії, який веде наш 
народ по ленінському шляху.

Промовець повідомляє, що дні підго
товки до XXII з’їзду партії були відзна
чені в Узбекистані широким розмахом 
руху за комуністичну працю. В цьому 
русі тепер беруть участь понад 300 ти
сяч чоловік, або втроє більше, ніж на 
початку 1960 року. Понад 80. тисяч мо
лодих трудівників доповіли з’їздові про 
виконання річних планів по продуктив
ності праці.

Обговорення рішень XXII з’їзду КПРС 
виливається в республіці у хвилюючу де
монстрацію відданості молоді партії, її 
прагнення активно брати участь у здійс
ненні завдань по створенню матеріаль
но-технічної бази комунізму. Тепер уже 
багато тисяч молодих робітників розро
били особисті плани, намітили свої ру
бежі по перетворенню в життя рішень 
з’їзду.

Промовець відзначає, що під час пе
ребування в Узбекистані на Ташкент
ській нараді передовиків сільського гос
подарства бавовносіючих республік М. С. 
Хрущов поставив перед бавовнярами 
конкретне завдання: добитися, щоб 
жодне господарство не одержувало менш 
як 25 центнерів бавовни з гектара. Тому 
головним у роботі комсомолу Узбеки
стану буде організація змагання комсо
мольсько-молодіжних бригад за одер
жання 35—40 центнерів бавовни з гек
тара при комплексній механізації всіх 
робіт.

На трибуні — слюсар-складальник Кі- 
ровського заводу в Ленінграді Борис 
Буреній. Він розповідає про своє підпри
ємство, про діла товаришів, про те, як 
вони думають перетворити в життя 
Програму партії. На піклування партії 
молодь відповідає самовідданою пра
цею, боновими комсомольськими ділами.

— Ми знаємо,—каже Борис Буреній,— 
що, примножуючи трудові успіхи, швид
ше розв’яжемо завдання, поставлені 
партією перед комсомолом і молоддю. 
Ми пишаємось тим, що проектування 
і виготовлення потужного швидкісного 
трактора доручено колективу нашого 
заводу. Цей трактор буде в 3—4 рази 
продуктивнішим, ніж відомий ДТ-54. Но
ву машину можна використовувати на 
оранці, сівбі, культивації, на збиранні 
врожаю і на транспортних роботах. Як
найшвидший випуск цієї машини потуж
ністю 200—220 кінських сил — справа 
честі всього колективу Кіровського за
воду. Комсомольська організація заяви
ла, що виготовлення цієї машини — 
ударна, бойова справа комсомольців, 
усіх юнаків і дівчат підприємства. Ство
рено штаб по шефству над трактором.

Секретар Московського обласного ко
мітету ВЛКСМ. А. І. КамшалоВ ска
зав, що комсомольці, молодь Москов
ської області одностайно схвалюють до
кументи, прийняті XXII з’їздом партії. 
У комсомольських організаціях розроб
ляються плани підвищення продуктив
ності праці на кожному робочому місці, 
на фермах, у ланках, в бригадах колгос
пів і радгоспів.

Тов. Камшалов повідомив, що в 1962 
році комсомол області вирощуватиме 
кукурудзу на площі 100 тисяч гектарів, 
тобто в два рази більше, ніж у цьому 
році. Кукурудза буде рости разом з кор
мовими бобами на зелену масу. Потріб
но буде більше механізаторів. Тому вже 
тепер на_ базі дослідно-показових госпо
дарств, йде навчання молодих механіза
торів.

Слово надається агрономові радгоспу 
«Шипуновский» Алтайського краю Н. Ф. 
Пронічкіній. Вона говорить про роль 
агрономів у створенні достатку продук
тів сільського господарства. Алтай
ський науково-дослідний інститут сіль
ського господарства дав добру зброю— 
просапну систему землеробства. Сівозмі
ни, насичені кукурудзою і бобами, да
дуть продуктів рослинництва і тваринни
цтва в два рази більше, ніж паротраво- 
пільні сівозміни. Тільки просапна систе
ма дасть змогу, не скорочуючи посівів 
пшениці в краї, забезпечити зростаюче 
тваринництво кормами, перевести його 
на цілорічне стійлове утримання на ку
курудзяному силосі, збалансованому по 
білку кормовими бобами.

Тов. Пронічкіна відзначає, що кормові 
боби, багаті на білки, культура нова, 
тому шефство комсомолу над кукуруд
зою і бобами буде неоціненною допомо- 
іою. Хай молодь дбає про боби так са
мо старанно, як про кукурудзу, заявляє 
агроном. Боби — добрий союзник куку

рудзи, і вони гідні нашої комсомоль
ської турботи.

— Як свою рідну справу, як мету сво
го життя сприйняли юнаки і дівчата 
Молдавії рішення XXII з’їзду Кому
ністичної партії, Програму і Статут 
КПРС, —- сказав секретар ЦК ЛКСМ 
Молдавії В. Г. Буга. Молоді патріоти 
республіки звертаються до міськкомів 
і райкомів з просьбою послати їх на 
найважливіші ділянки комуністичного 
будівництва.

Комсомол Молдавії виконав зобов'я
зання по вирощуванню високих урожаїв 
кукурудзи. На площі 150 тисяч гектарів 
одержано по 50 і більше центнерів з гек
тара. .

Головним завданням комсомольських 
організацій промисловості, транспорту, 
будов, каже далі тов. Буга, є досягнен
ня запланованого на кінець семирічки 
рівня продуктивності праці уже до кінця 
1963 року, механізація і автоматизація 
всіх виробничих процесів. В наступному 
році молодь вирішила боротися за вро
жай по 50 і вище центнерів кукурудзи 
на всіх 300 тисячах комсомольських 
гектарах. Крім цього, комсомол візьме 
шефство над горохом та іншими бобо
вими.

— Дедалі відчутнішим і ближчим 
стає комунізм. Тепер, як ніколи раніш, 
мн ясно розуміємо, чим повинні відпоХ 
вісти на повсякденне піклування партії 
і уряду, — ці слова начальника комсо
мольського штабу будівництва Лиси- 
чанського хімічного комбінату Ярослава 
Резнікова були підкріплені цілим ря
дом прикладів. Комсомольці, молодь бу
дови є ініціаторами багатьох передових 
починів. 2.800 юнаків і дівчат беруть 
тут участь в русі за комуністичну працю. 
1.600 молодих будівників уже завоюва
ли звання членів бригад і ударників ко
муністичної праці.

Тепло зустріли учасники пленуму 
льотчика Цивільного повітряного флоту 
Едіка Бахшіняна, нагородженого недав
но орденом Червоного Прапора за ге
роїчний вчинок. Відважний пілот протя
гом кількох хвилин боровся з бандита
ми, які намагалися захопити літак, щоб 
перелетіти на ньому кордон. Він дістав 
багато тяжких ножових поранень, але 
все-таки зумів посадити літак на рідній 
землі. Подвиг комсомольця в мирні дні 
є прикладом відваги, мужності, безмеж
ної відданості Батьківщині. Централь
ний Комітет ВЛКСМ заніс ім’я Едіка 
Бахшіняна в Книгу пошани ЦК ВЛКСМ. 
Вій нагороджений також Почесною гра
мотою Центрального Комітету комсо
молу.

Бахшінян говорив про себе дуже ску
по. Закінчив школу. В 1955 році вступив 
до авіаційного училища. З 1957 року 
літає у Вірменії над горами. Вчився на 
курсах, де підвищував майстерність пі
лотажу. 10 вересня вилетів у черговий 
рейс на легкомоторному літаку. В цьо
му польоті вступив у поєдинок з трьома 
«пасажирами». На висоті 100 метрів во
ни напалп на льотчика. Бахшінян хотів 
повідомити по радіо, але не зміг, бо 
«пасажири» передбачливо порушили 
радіозв’язок. Почалася боротьба. Один 
з тих, що нападали, спробував управля
ти літаком. Кінець кінцем радянський 
льотчик знову оволодів управлінням.

— Я їх трохи покачав, — каже Бах
шінян. — Потім літак швидко розвер
нув і направив до землі. Вони встигли 
заподіяти мені ще два удари. В лежа
чому положенні я зумів посадити літак. 
Ми впали у виноградник. Переверну
лись. Спасибі, підійшли колгоспники і 
допомогли мені. Мене привезли в лікар-^ 
вю. Тепер видужав, почуваю себе добре,

— Я думаю, що кожний комсомолець 
або кожна радянська людина, ким би 
вона не була — льотчиком, робітником 
чи ким-небудь іншим, усі вони зробили б 
так само, люблячи свою Батьківщину, 
свій народ, — заявив під оплески Едік 
Бахшінян.

На пленумі виступили керівники ком
сомольських організацій інших респуб
лік і областей, передовики промисловос
ті та сільського господарства.

Пленум прийняв постанову нз допо
відь першого секретаря ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлова «Про завдання комсо
мольських організацій у зв’язку з рі
шеннями XXII з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу».

Комсомольці, всі юнаки і дівчата Ра
дянського Союзу, говориться в ній, ще 
тісніше згуртуються навколо Комуніс
тичної партії, будуть і далі її вірним по
мічником у боротьбі за виконання ве
личних завдань комуністичного будів
ництва.

Мільйони молодих патріотів з підне
сенням вигукують: «Для нас немає біль
шого щастя, ніж будувати комунізмі». <

Пленум вирішив скликати черговий 
XIV з'їзд Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді в квітні 1962 
року.

XII пленум ЦК ВЛКСМ закінчив ро
боту.

3. ХРОМОВА, Б. ЛУК’ЯНОВ, 
(кор. ТАРС).



ВИСОКОЦІННА ЗЕРНОВА КУЛЬТУРА
Розповідає А. 1В1НСЬКИЙ,
агроном 1-го відділку Олександрійського нінзаводу.

Зростання 
цтва гороху 
рак з одного

виробни- 
в рентне- 
гектара.

ГОРОХ

<Т ДОБРЕ пам’ятаю ту розмову. Та 
л після неї. певно, жоден рільник 
(та й не тільки рільник) нашого кінно
го заводу не залишився байдужим. Бу
ла саме зима. Найперша турбота для 
кожного з нас в такий період — за
вчасно підготуватися до весняної кам
панії, чітко розробити длан великої бо
ротьби за врожай. І от на одній із чер
гових нарад директор Савостян Петро
вич Паламарчук запропонував нам:

— А що, товариші, чи не пора нам 
замислитися над таким питанням: що, 
коли спробувати вирощувати горох? 
Культура ця не потребує порівняно ве
ликих затрат праці, а користь її важ
ко переоцінити. І головне — збагачує 
вона корми перетравним білком.

Справа ця, звісно, всіх зацікавила, і 
з приходом весни ми приступили до 
роботи. Десь так у кінці квітня засіяли 
перші 20 гектарів гороху. Сорт вибра
ли «Уладівський-387». Цінний він тим, 
що рослини мало вилягають, а при до
стиганні горох не осипається. Норма 
висіву становила 200 кілограмів на гек
тар. Сівбу провели широкорядним спо
собом з міжряддями в 45 сантиметрів. 
На другий день після сівби площу за
коткували.

Горох — культура, яка дозріває по
рівняно швидко, так що в середині лип
ня ми вже й до збирання приступили. 
І тут ми натерпілися лиха. Механізації 
немає ніякої, досвіду теж бракує. Хоч 
що хочеш роби. Довелося проводити 
збирання вручну. Годі й говорити про 
те, скільки коштів витратили на нього. 
А ще ж і врожаю чимало втрачено бу
ло. Словом, закінчили ми з горохом, 
підбили підсумки. І сміх, І гріх, як-то 
кажуть: видав кожен гектар по 7,1 
центнера.

Радіти тут, звичайно, нічому було, 
але й в розпач впадати не збиралися. 
Нічого, вирішили собі, далі діло краще 
піде.

"V ЦЬОМУ році ми по-справжньо- 
™ му зайнялися цією культурою. 
Перш за все, замислилися, на яких 
площах її висівати. Вирішили поперед
ником гороху вибрати кукурудзу. Адже 
відомо, що ця культура висушує грунт. 
Тому ми й захотіли дізнатися, як це 
відіб'ється на врожайності гороху.

На виділеній площі в 50 гектарів про
вели лущення стерні та оранку зябу на 
глибину 22 сантиметри з одночасним 
боронуванням. Двічі прокультивували 
площу. Для вирівнення провели котку
вання середніми ребристими котками. 
Сівбу проводили звичайним способом 
з міжряддями в 15 сантиметрів при 
нормі висіву 250 кілограмів гороху на 
кожен гектар. Перед сівбою насіння 
обробили гранозаном, а площу прокот
кували. Закінчили сівбу — і знову про
вели коткування. Це дало змогу одер
жати ранні сходи. ........................

Настав період бутонізації і цвітіння 
гороху. В цей час посівам особливо за
грожує шкідник — зерновка. Тому двічі 
обприскали посіви препаратом «ДДТ» 
та гексахлораном.

Провели ці роботи і, щоб не повто
рювати минулорічних помилок, заздале
гідь стали готуватися до збирання вро
жаю, який обіцяв бути хорошим.

Перш за все, подбали про механізми. 
Механізатори кінзаводу переобладнали
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тракторну сінокосарку «КС-2,1»: було 
залишено лише 12 пальців, замість 
знятих встановили 2 коси, одна з них 
(нижня) — нерухома. Для підняття 
стебел рослин на кожному пальці за
кріпили фігурні підіймачі, а щоб утво
рювалися валки (косарка ж признача
лася для роздільного збирання), на 
кінці бруса косарки прикріпили чотири
метрову дошку. З двох таких переоб
ладнаних косарок та трактора «ДТ-20» 
і складався агрегат.

Як тільки достигли нижні бобики, ми 
відразу ж почали роздільне збирання. 
Завдяки цьому не було допущено пе
рестигання рослин і були витримані 
строки збирання.

Слід сказати ще про одне. Під час 
цьогорічних жнив нами вперше в умо
вах нашого району була випробувана 
навісна жатка «ЖНБ-3,2», яка вико
ристовується на тракторі «Беларусь». 
Машина ця має неабиякі перева
ги. Це ми вже на власному досвіді 
переконалися. Адже нею можна про
вадити збирання при будь-якій полег- 
лості рослин. Та й рельєф вона копіює 
дуже точно. Так що від душі радимо 
використати цей механізм усім госпо
дарствам.

Так от. про збирання. Приступили до 
нього наші робітники з ентузіазмом, і 
хоч спочатку, можливо, щось і не ла
дилося, та все ж у строки вклалися, 
І втрат не допустили ніяких.

А коли підбили підсумки, радості 
своєї не приховували. 24,7 центнера го
роху з кожного гектара — ось резуль-' 
тат нашої праці. Це не так уже й пога
но — одержати такий урожай на дру
гий рік вирощування цієї культури. Ад
же чимдалі зростатиме наша майстер
ність, в цій новій для нас справі, і, від
повідно, збільшуватиметься врожай
ність. .

Я докладно розповів про агротехніку 
вирощування гороху. А тепер скажу 
ще й про ті вигоди, які несе з собою ця 
культура. За нашими підрахунками, со
бівартість одного центнера гороху ста
новить вісім карбованців. А держава 
платить колгоспам, радгоспам та іншим 
господарствам по 20 карбованців за 
центнер. Ми в цьому році продали дер
жаві 470 центнерів гороху і виручили за 
нього 9.400 карбованців, або 5.640 кар
бованців чистого доходу. Отже, як ба
чите, вирощувати цю культуру — еко
номічно вигідно..

ГГ ІДІЙДЕМО до цієї справи ще й з 
іншого боку. Я вже говорив, та й 

кожен, напевне, знає, що горох містить 
в собі велику кількість білка, який над
звичайно цінний для худоби. Ми вро
жай минулого року згодували твари
нам. І хай таких кормів було не дуже- 
то й багато, але користь від них від
чутна. Адже, крім тих площ, про які я 
розповідав вище, сіяли ще горох і в 
суміші з вівсом та ячменем на зелений 
корм. А годувати у нас є що: господар
ство чималеньке. Ми утримуємо дві ти
сячі голів великої рогатої худоби, 4,5 
тисячі голів овець, чимале поголів’я 
свиней.

Так от, зустрічаю якось бригадира 
молочно-товарної ферми відділку О. А. 
Паламарчук. Розговорилися.

— Ну, як, Олено Андріївно, — запн- 

НА ВИРОЩУВАННІ ГОРОХУ

тую, — горох «випробовується» у ва
шому господарстві?

— Витримав «екзамен». От тільки б 
побільше сіяли його. Надої відразу під
нялися.

Так. мають чим похвалитися наші 
тваринники. Ои доярка Галина Тето 
ще до дня відкриття XXII з’їзду партії 
перевиконала своє зобов’язання — на
доїла по 2.578 літрів молока від кож
ної корови. Високі надої вибороли і 
комсомолки Клара Рибак, Рая Клепач 
та інші.

Непогані показники і в цілому по за
воду. На 100 гектарів сільськогоспо
дарських угідь нами вже вироблено по 
274,5 центнера молока, 85,7’ центнера 
м’яса, в тому числі свинини — 33,5 цент
нера.

1 в цьому теж відчутна роль гороху, 
якого а цьому році в суміші з ячменем 
та вівсом було засіяно на площі 419 
гектарів.

Цінний горох і іншими якостями. 
Швидко дозріваючи, він дає. можливість 
добре підготувати площі під посів ін
ших культур. А головне, збагачуючи 
грунт азотом, є хорошим попередником. 
На 50 гектарах, що були зайняті під 
горохом, ми вже посіяли озиму пшени
цю і сподіваємось одержати високий 
урожай її. На майбутній рік зможемо 
поділитися своїм досвідом і в цьому 
питанні.

В тому, що горох —. вигідна культу
ра, переконані і наші робітники, праця 
яких добре оплачується. А хлопці наші 
на совість потрудилися. Багато сумлін
ня проявив під час збирання комсомо
лець Леонід Бахмач. Разом із своїм 
товаришем — трактористом Миколою 
Бойком юнак ніколи не рахувався з ча
сом. старанно вивчав нову справу. Не 
відставав і комбайнер Віктор Письмен
ний. За весь час роботи не було випад
ку, щоб він не виконав норми виро
бітку.

Зараз хлопці завершують осінні по
льові роботи, працюють на різних ді
лянках виробництва. А як зійдуться 
разом, обов'язково про весну розмову 
заводять.

—*Ну, то як Льоню. — запитує свого 
дружка Микола. — будемо на наступ
ний рік горохом «завідувати»? Чи, мо
же, відмовишся? ~

— Зачекай. —. відповідає той. — 
Прийде весна, тоді ми покажемо ви
щий клас.

’МЕХАНІЗАТОРИ переконані: сівбу й 
всі інші роботи проведуть на висо

кому рівні. А чому б і ні? Досвід уже 
деякий мають, потрібні машини є, по
сівне насіння вже очищено. Кругом по
рядок, як-то кажуть.

Відчувають друзі напруження, яке 
прийде разом з наступною весною. І ра
діють йому. їх настрій поділяє весь 
колектив. Та хіба може бути інакше, 
коли партія ставить перед хліборобами 
такі важливі завдання по збільшенню 
виробництва сільськогосподарських про
дуктів? Кожному запали в душу слова 
Микити Сергійовича Хрущова, сказані 
ним ще на січневому Пленумі ЦК КП 
України: «Вам, товариші українці, крім 
пшениці і кукурудзи, треба виробляти 
якнайбільше гречки, проса' гороху, сої 
та інших культур». Ми всі обговорили 
лист М. С. Хрущова голові колгоспу 
імені Сталіна Бершадського району 
тов. Кавуну В. М.

Не хвилюватися не можна. Стояти 
спокійно осторонь теж неможливо. І ми 

вирішили всіляко наслідувати вінничан. 
Хай у нас поки що площі невеликі, хай 
і собівартість вища, ніж у хліборобів 
Віниичини, але все ж ми доб’ємося то
го. що наздоженемо їх і по них показ
никах.

Складаючи плани на наступний рік, 
ми детально переглянули структуру по
сівних площ зернових культур. Посіви 
кукурудзи в 1962 році будуть доведені 
до 1.185 гектарів, що становитиме 25 
процентів всієї орної землі господар
ства. Площа гороху, посіяного на зер
но, становитиме 300 гектарів. Половину 
її засіємо звичайним рядовим способом 
з нормою висіву 250—270 кілограмів 
гороху на гектар. Спробуємо ще й вузь
корядний спосіб — засіємо 150 гектарів 
з міжряддями 7.5 сантиметра при під
вищеній нормі висіву — 270—300 кіло
грамів на гектар.

На площі близько 500 гектарів буде 
посіяно суміш однорічних трав з горо
хом. Як бачите, площі посіву гороху 
значно зростуть. Це буде зроблено за 
рахунок вилучення маловрожайних 
культур: ячменю, вівса, однорічних 
трав.

Є у нас мета хороша: одержати по 
ЗО центнерів гороху з кожного гектара. 
Працювати наші люди вміють, вчити
ся — теж. До того ще й комсомольці 
зобов’язалися взяти шефство над ви
рощуванням цієї культури. Так що цей 
рубіж ми подолаємо.

Хочеться тільки, щоб наступного ро
ку у нас уже були суперники в колгос
пах області. 1 справді, чому б не зай
нятися сільгоспартілям вирощуванням 
цінної культури? Адже спільними зусил
лями ми можемо і повинні зробити ба
гато для того, щоб здійснити одне з 
накреслень партії: в найкоротші строки 
створити достаток сільськогосподар
ських продуктів.

Ось вони, майстри вирощування 
високих врожаїв гороху.

На знімках: (вгорі) — агроном 
першого відділку Олександрійського 
кінзаводу Анатолій ІВІНСЬКИЙ; 
(внизу) трактористи Микола БОЙ
КО (зліва) і «Леонід БАХМАЧ.

Фото В. Ковпака.



СПІВЕЦЬ ПРАЦІ І МИРУ
(До 250-річчя з дня народження М. В. Ломоносова)

— великий росій-
— володів 
багатющий 
історичної 
дозволили

'М' ИХАЙЛО Васильович Ломоносов 
ський вчений-природознавець і поет 

неосяжним талантом. Широта кругозору, 
досвід трудового життя, чітке розуміння 
долі країни і корінних інтересів.її народу 
йому надзвичайно широко розгорнути тематичні рамки 
російської поезії, наповнити її багатим і різноманітним 
життєвим змістом.

Одне із найважливіших завдань літератури Ломоно
сов вважав в «описанні славних справ великих героїв». 
Улюбленими темами Ломоносова-поета були праця і 
мир. Вони визначають ідейне звучання його поезії" в 
наші дні.

Уже в «Оде на взятие Хотина» (1739), першому ве
ликому оригінальному творі Ломоносова, окреслюється 
головний герой його поетичної творчості — «в труд 
избранный наш народ». Історичне призначення рідного 
народу поет бачить в мирній праці. І за зброю народ 
наш береться тільки в ім’я миру. Величність перемоги 
поет бачить в тому, що вона забезпечує 
кой», мир. Перемога над турками під 
принесла мир «казацким полям»:

Казацких поль заднестрской тать, 
Разбит, прогнан, как прах развеян, 
Не смеет больше уж топтать, 
С пшеницой, где покой насеян.

Перемога відкриває широкий простір

народу «по-
Ставучанами

Перемога відкриває широкий простір для мирної 
праці і «купцу», і «пловцу», і «пастуху» — всій нації. 
Пастух, в образі якого тут персоніфікується людина 
землеробської праці, хвалить «солдатскую храбрость», 
яка затвердила спокій на луках і лісах, і в полі, і на 
морі. «Тишина», мир виступає як вічне бажання трудів
ника.

вивчен- 
I росій- 

мови.

перший ' поклав по- 
науковому 

удосконаленню
літературної

ВВІВ в 
нову си-
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Русские писатели о Ломоносове
«Нрав имел он веселый, говорил коротко и остроумно 

и любил в разговорах употреблять острые шутки; к оте
честву и друзьям своим был верен, покровительствовал 
упражняющихся во словесных науках и ободрял их; во 
обхождении был по большей части 
его милости щедр; но при всем том 
чнв».

ласков, к искателям 
был горяч и вспыль-

Н. И. НОВИКОВ.
* * *

«...умел он зд себя постоять и не дорожил ни покрови
тельством своих меценатов, ни своим благосостоянием, 
когда дело шло о его чести или о торжестве его люби
мых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шу
валову, предстателю муз, высокому своему патрону, 
который вздумал было над ним подшутить: «Я, ваше вы
сокопревосходительство. не только у вельмож, но ниже 
у господа моего бога дураком быть не хочу». В другой 
раз. заспоря с тем же оельможею, Ломоносов так его 
рассердил, что Шувалов закричал: «Я отставлю тебя от 
Академии!» — «Нет, — возразил гордо Ломоносов, — 
разве Академию от меня отставят».

А. С. ПУШКИН.
♦ * *

«Этот знаменитый ученый был типом русского как по 
своей энннклопедичности, так и по остроте понимания. 
Всегда с ясным умом, полный беспокойного желания все 
понять, он бросался с одного предмета на другой с уди
вительной легкостью понимания».

А. И. ГЕРЦЕН.
* * *

«Ломоносов страстно любил науку, но думал и забо
тился исключительно о том. что нужно было для блага 
его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только 
отечеству».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

НАША АДРЕСА

...'. Д
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мирній праці.

ГрАК, УЖЕ на початку творчого шляху поета-одопис- 
ця проблема праці виявляється органічно пов’яза

ною з проблемою миру; мир, «покой», «тишина» висту
пають як запорука продуктивної праці, запорука про
цвітання нації.

В другій оригінальній оді 1742 року Ломоносов з за
хопленням змальовує спілку праці і миру, направлену 
проти війни:

Мечи твои и копья вредны 
Я в плуги и в серпы скую; 
Пребудут все поля безбедны, 
Отвергнув люту власть твою. 
На месте брани и раздора 
Цветы свои рассыплет флора.

Окремі рядки цієї оди і досі не втрачають значення 
урочистого апофеозу мирного життя і мирної праці. 
Вони прямо перекликаються з нашим віком, який поста
вив своєю метою перекувати мечі на орала.

Мир Ломоносов не відділяє від праці. Мир корисний 
і прекрасний, і прекрасний .саме тому, і 
сприяє плодотворній праці, творчості, 
поетичною енергією втілюється ця ідея 
строфі оди 1747 року:

Царей и царств земных отрада, 
Возлюбленная тишина, 
Блаженство сел, градов ограда, 
Коль ты полезна и красна! 
Вокруг тебя цветы пестреют 
И классы на полях желтеют; 
Сокровищ полны корабли 
Дерзают в море за тобою; 
Ты сыплешь щедрою рукою 
Свое богатство по земли.

Строфа ця звучить, як справжній гімн
Т ДЕЯ мирного труда й миру, ідея благотворності 

миру для продуктивної праці належить до числа 
найлюбимішнх ідей поета-просвітителя, і він не втом
люється повторювати її знову і знову, вона переходить 
із вірша в вірш:

Да всех глубокий мир питает; 
Железо браней да не знает. 
Служа в труде безмолвных сел.

Ломоносов, співець «обильного покоя» і мирної праці, 
виступає рішучим противником війни. Але він не був 
простим пацифістом і відкидав не всі війни, а тільки 
загарбницькі, несправедливі. Справедливі війни він на
зиває ратним трудом і виспівує його з таким же пафо
сом. як і мирну працю.

Справедлива війна, ратний труд — «плоды свои рас
тит, героев в мир рождает славных», зміцнює могут
ність держави і є щитом його «обширных областей».

Ломоносов оголошував заклик війни війнам, відстою
вав справедливість тієї війни, яка ведеться проти вій
ни несправедливої. «Войнами укроти войны», — з та
ким закликом одопнешо доводилось не раз звертатися 
до російських монархів.

Війна — важкий тягар для країни і, насамперед, для 
трудового народу. Без миру не може бути достатку. 
«Производить плоды природно только лету, и кроткий 
мир един дает богатство свету». — говорить поет і, по
рівнюючи мир з «прекрасной весной», закінчує: 

Толь щастливы. места, где дом имеет мир.
Знаменно, що коли цінність мирної праці Ломоносов 

бачить в користі, яку вона приносить, то ратний труд і 
його наслідки — перемога — заслуговують похвали 
тільки в тому випадку, коли вони не спричиняють пагу
би, шкоди. Він вихваляє лише «безпагубные победы».
ІТАПОЛЕГЛИВІ заклики поета до «усердного труда» 
** набувають велику переконливість, бо в них вкла
дена пристрасна віра в плодотворність людської праці: 

В моря, в леса, в земное недро •
Прострите ваш усердный труд, 
Повсюду награжду вас щедро 
Плодами, пасствой, блеском руд.

Ломоносов безупинно славив міць і величність люд
ської праці. Ось так змальовує він могутність праці в 
оді 1762 року:

О полны чудесами веки! 
О новость непонятных дел! 
Текут из моря в землю реки, 
Натуры нарушив предел! 
Уже в них корабли вступают, 
От коих волны отбегают, 
И стонет страшный океан.

Людина працею своею перемагає природу, «натуру», 
«естество». Цей мотив часто чується у віршах росій
ського титана праці і думки.

Людина в зображенні Ломоносова — вінець творіння 
природи, її єдиний повноправний володар, покликаний 

ння пізнати її і підкорити собі. Питання

що корисний, “
З величезною 

і в початковій

природи, а 
«пресветлая

взаємовідносини природи і людини дістає в нього ціл' 
ком визначену відповідь: не людина для 
природа для людини. І саме сонце, ця 
лампада», — говорить поет в «Утреннем размышле
нии^ _ «возжжена для наших повседневных дел».

Людина і її праця — найвище за все. Все створює
ться працею. В зображенні Ломоносова і сама приро
да постійно трудиться, створює:

И все, что видимо в богатом естестве, 
Живет и движется в труде и в торжестве.

ПРИДІЛЯЮЧИ таку велику увагу праці, ставлячи 
в зв’язок з нею найважливіші життєві проблеми 

свого часу, і насамперед — проблему миру, Ломоносов 
не міг не задуматися над долею простих трударів, не 
міг не помітити варварської жорстокості поміщиків і 

. дільців-відкупщиків. які безупинно і нещадно експлуа
тували народ. І хоч обставини життя і умови епохи, в 
якій творив Ломоносов, змушували його виспівувати 
«довольствий общих вид», все ж окремі натяки на на
родні страждання, скарги на «житейские бремена», які 
пригнічували народ, зустрічаються в його творах:

Еще ль мы мало утомились 
Житейской тягостью бремен? 
Воззри на плач осиротевших, 
Воззри на слезы престаревших, 
Воззри на кровь рабов твоих.

У НАШИХ очах повинен мати винятково важливе 
значення той факт, що поет-просвітитель зумів 

знайти спосіб недвозначно і з властивою йому енер
гійністю висловити свій протест проти підневільного, 
рабського труда, проти експлуатації людини людиною. 
Для цього він беое дії американської дійсності, адресує 
свої гнівні вірші Америці, де капіталістичний розбій і 
експлуатація набирали воістину тиранічні форми, були 
страхітливі і непривабливі своєю цинічною оголеністю.

З перстнями руки прочь и головы с убранством 
Секут несытые и златом, и тиранством, 
Иных, свирепствуя, в средину гонят гор 
Драгой металл изрыть из преглубоких нор.., 
Обрушилась гора: лежат в ней погребенны 
Несчастные или по истинне блаженны, 
Что вдруг избегли все бесчеловечных рук, 
Работы, тяжкия, ругательства и мук!

Поет прямо називає цей капіталістичний грабіж і 
примусову рабську працю тиранством і варварством. 
Він першим в нашій поезії виступив проти згубної вла
ди золота, вбачаючи в ньому «бедам причину».

Відомо, що Ломоносову за його посадою і з поваги 
до його заслуги перед державою було дано звання 
дворянина. Пррте це не заважало йому до кінця днів 
залишатися вірним своєму природженому селянському 
званню. Що ж стосується трактовки праці і миру, то 
можна сміливо твердити, що батько російської поезії 
ні в найменшій мірі не страждав класово-дворянською 
обмеженістю. Цю тему він розробляє з позицій загаль
нонародних, загальнонаціональних. Прославлення пра
ці і миру складає пафос поезії Ломоносова. Лейтмотив 
його віршів про працю висловлений в прекрасному 
афоризмі: «В довольстве спеет труд, довольствие в тру
де». Як попередження сучасним паліям війни звучать 
нестаріючі слова Ломоносова: «Войну удобнее начать, 
нежели к концу привести».

Завдяки тому, що відношення Ломоносова до праці 
і миру в основному і головному збігались з народними 
поняттями і сподіваннями, ідейна направленість його 
поезії дістала демократичне, передове для того часу 
забарвлення, а в цілому його поетична творчість набу
ла загальнонародного значення.

І. ЖАРКИХ, 
кандидат філологічних наук.

НАША ГОРДІСТЬ
<ТК 1 ВСІ радянські люди, 

ми пишаємось великим 
сином російського народу, 
світочем науки Михайлом 
Васильовичем Ломоносо- 
вим.

Він 
чаток 
ню і 
ської 
Ломоносов перший теоре
тично і практично 
російську поезію 
стему складання віршів, яка

існує по сьогоднішній день. 
Він став засновником ціло
го ряду наукових дисцип
лін, справжнім батьком ро
сійської науки і поезії.

І головне 
близьке і 
радянським 
усій своїй

— це особливо 
зрозуміле нам, 

людям, — в 
багатогранній, 

кипучій діяльності Ломоно
сов постійно керувався єди
ним почуттям — почуттям 
безмежної любові до Бать
ківщини, до рідного наро
ду. Михайло Васильович — 
не тільки наша слава І 
гордість, але й завжди жи
вий приклад вірного слу
жіння своєму народові.

В. ОЛІЙНИК, 
г. 
в.

студенти II 
лологічного 
тсту Кіровоградсько
го педінституту ім. 
О. С. Пушкіна.

ЛЕНІНГРАД. Хімічна ла
бораторія, в якій працював 
М. В. Ломоносов в Акаде
мії наук в Петербурзі. (Екс
понат музею М. В. Ломоно
сова Академії наук СРСР).

САТУЛА, 
КРАСНА, 
курсу фі- 

факуль-

Матеріали підготовлені по
заштатним відділом культу
ри і мистецтва редакції га
зети «Молодий комунар».

Редактор П. МАРЧЕНКО.


