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Про скликання чергового 
XIV з'їзду ВЛКСМ

Постанова XII пленуму ЦК ВЛКСМ
1. Скликати черговий, XIV з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністич

ної Спілки Молоді в квітні 1962 року з таким порядком денним:
а) Звітна доповідь Центрального Комітету ВЛКСМ і завдання ком

сомолу, що випливають з рішень XXII з’їзду КПРС.
б) Звітна доповідь Центральної Ревізійної Комісії ВЛКСМ.

1 в) Про зміни в Статуті ВЛКСМ. • <
г) Вибори центральних органів ВЛКСМ.

2. Встановити такі норми представництва на XIV з’їзд ВЛКСМ: від
кожних 5000 членів ВЛКСМ, які перебувають на обліку в комсомоль
ській організації, обирається один делегат; від кожних 2500 членів 
ВЛКСМ, що є в організації зверх встановленої норми, обирається та
кож один делегат. >

3. Делегати на XIV з’їзд ВЛКСМ обираються згідно Статуту ком
сомолу закритим (таємним) голосуванням на чергових обласних, крайо
вих комсомольських конференціях і з’їздах комсомолу союзних респуб
лік. Вибори делегатів на з’їзд ВЛКСМ від комсомолу України, Білору
сії, Узбекистану і Казахстану проводяться на обласних (крайовій) ком
сомольських конференціях або на з’їздах комсомолу — за розсудом ЦК 
ЛКСМ союзних республік.

Члени ВЛКСМ, які перебувають в комсомольських організаціях Ра
дянської Армії, Військово-Морського Флоту, прикордонних та інших 
військових частинах, обирають делегатів на XIV з’їзд ВЛКСМ разом з 
рештою комсомольських організацій на обласних, крайових комсомоль
ських конференціях або з’їздах комсомолу союзних республік.

Комсомольці, які перебувають в комсомольських організаціях час
тин Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, які знаходяться за 
кордоном, обирають делегатів на XIV з’їзд комсомолу на комсомоль
ських конференціях відповідних військових з’єднань.

Ь штда,« Судова кою?иізю$
Иро завдання комсомольських 

організацій у зв‘язку
з рішеннями XXII з‘їзду КПРС

Постанова XII пленуму ЦК ВЛКСМ
XXII з’їзд Комуністичної партії Ра

дянського Союзу — з’їзд будівників 
комунізму — видатна подія сучасної 
епохи, світової історії і міжнародного 
комуністичного руху.

В Програмі і Статуті КПРС, у допо
відях Микити Сергійовича Хрущова 
«Звіт Центрального Комітету КПРС 
XXII з’їзду Комуністичної партії Ра
дянського Союзу», «Про Програму Ко
муністичної партії Радянського Союзу», 
в Заключному слові, в рішеннях і ма
теріалах з’їзду дано глибокий аналіз 
суспільного життя, героїчного шляху, 
пройденого радянським народом під ке
рівництвом ленінської партії комуністів, 
розкриті і науково обгрунтовані пер
спективи і практичні завдання будівни
цтва комунізму.

З’їзд продемонстрував монолітність І 
єдність Комуністичної партії, її нероз
ривний зв’язок з масами, непохитну рі
шимість нашого народу здійснити віко
ву мрію людства — побудувати кому
ністичне суспільство. Комунізм ут
верджує на землі Мир, Працю, Свободу, 
Рівність, Братерство і Щастя всіх на
родів.

XXII з’їзд повністю підтвердив пра
вильність політичного курсу, вироблено
го XX з’їздом. Ленінський комсомол, 
радянська молодь гаряче підтримують і 
Схвалюють рішучу критику і подолання 
наслідків культу особи Сталіна, віднов
лення і дальший розвиток ленінських 
норм партійного і державного життя, 
викриття і ідейний розгром антппартій- 
ної групи збанкрутілих фракціонерів.

Торжество ленінського курсу в житті 
країни, дальший розвиток соціалістич
ної демократії, послідовна, гнучка та 
Ініціативна зовнішня політика ще вище

Середа, 22 листопада 1961 р. Ціна 3 коп.

II А РАДА 
працівників сільського господарства 

Цілинного краю, Карагандинської; 
Семипалатинської, Східно-Казахстанської, 

Актюбінської, Західно-Казахстансь кої 
областей Казахстану

підняли авторитет нашої партії, її ле
нінського Центрального Комітету на чо
лі з Микитою Сергійовичем Хрущовим.

Програма КПРС — це конкретний, 
науково обгрунтований план будівни
цтва комунізму, живе втілення колек
тивної мудрості партії. За розмахом і 
величчю поставлених завдань, по гли-' 
бині наукового передбачення і органіч
ного зв’язку з життям нова Програма 
партії є одним з найвидатніших творів 
творчого марксизму-ленінізму. ’

Програма КПРС — це Комуністичний 
маніфест сучасної епохи.

Велику увагу XXII з’їзд КПРС при
ділив молоді, питанням виховання під
ростаючого покоління в дусі ідейності і 
відданості комунізму, практичної участі 
Юнаків і дівчат в комуністичному будів
ництві.

Побудова комунізму — справа рук, 
енергії і розуму радянського народу. Це 
практичне завдання можна розв’язати 
тільки працею, працею і працею мільйо
нів. «Партія розглядає молодь як твор
чу силу в боротьбі радянського народу 
за комунізм», — ці чудові слова Про
грами, висока оцінка і довір’я партії ок
рилюють, кличуть радянську молодь на 
героїчну працю, на будови комунізму, 
на подвиги в ім’я нашої любимої Бать
ківщини.

Вся радянська молодь, Ленінський 
комсомол з гордістю і радістю стежили 
за роботою історичного з’їзду, гаряче 
одностайно підтримують його рішення, 
нову Програму партії, докладуть всіх 
своїх сил і знань для успішного вико
нання величних планів комуністичного 
будівництва.

(Продовження на 2-й стор.).

ЦІЛИНОГРАД, (ТАРС). 
21 листопада тут відкрилась 
нарада працівників сіль
ського господарства Цілин
ного краю, Карагандинської, 
Семипалатинської, Східно- 
Казахстанської, Актюбін
ської, Західно-Казахстан
ської областей Казахстану. 
В роботі наради беруть 
участь Перший секретар 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР товариш 
М. С. Хрущов, а також член 
Президії ЦК КПРС, пер
ший заступник голови Бюро

ЦК КПРС по РРФСР Г. І. 
Воронов, перший секретар 
ЦК КП Казахстану Д. А
Кунаев.

Обговорюється питання 
про реалізацію рішень XXII 
з’їзду партії по збільшенню 
виробництва зерна, м’яса та 
інших продуктів сільського 
господарства.

З доповіддю на нараді 
виступив перший секретар 
Цілинного крайкому КП Ка
захстану Т. І. Соколов. Піс
ля цього почались дебати.

ВАЖКО відшукати слова, які б з 
усією повнотою передали вражен- 

к ня, що залишилися у мене від більш як 
к двотижневого перебування на засідан- 

нях історичного XXII з’їзду КПРС.
7 На з’їзді був прийнятий величний до- 
7 куменг нашої епохи — Програма КПРС, 
$ програма будівництва комунізму в на- 
х шій країні. Характерним є й те, що 
х XXII з’їзд рідної Комуністичної партії 
А дав відповіді на найскладніші і. най- 
л важливіші питання сучасного світового 
А розвитку. Комунізму тепер належить 
А майбутнє, він — провідна зірка для 
П всього людства, жива, творча справа 
(і мільйонів.
ч На все життя запам’ятала я той хви- 
х люючий. історичний момент, коли деле- 
ч гати з'їзду голосували за прийняття но- 
х вої Програми КПРС. Це були незабутні 
\ хвилини. Здавалося, сам Володимир 
л Ілліч присутній в залі і своїм немерк- 
л нучим генієм осяває шлях нашої країни 
а у світле майбуття. Я безмежно щасли- 
А ва, що і на мою долю випала велика 
А честь голосувати за третю Програму 
А партії.
(7 Одностайно прийнятий делегатами 
(7 з’їзду історичний документ тепер став 
у законом життя всіх радянських людей, 
0 нашим вірним і надійним компасом. 
V Кожний розділ цього величного доку- 
V менту пройнятий духом марксизму-ле- 
ч нінізму. Програма КПРС по праву на- 
х звана Комуністичним маніфестом су- 
> масної епохи.
А Як бойовий клич, прозвучали на з’їзді 
А слова товариша М. С. Хрущова: «Сонце 
А комунізму сходить над нашою країною. 
А Зробимо все, щоб своєю самовідданою 
А працею наблизити прихід того дня, ко- 
0 ли це сонце залляє своїм світлом неосяж- 
у ні простори нашої прекрасної Батьків- 
ч щини! Віддамо всі свої сили, всю біль- 
ч шовицьку енергію справі торжества ко- 
ч мунізму!».

їХХХХТХХХХХХХЇХХХХХ^

Раїса Таиічева — одна а б 
кращих електромонтажниць 8 
Кременчукгесбуду. За вели- 8 
кий ентузіазм, за визначні Я 
трудові досягнення її наго- g 
роджено медаллю «За тру- g 
дову відзнаку».

На знімку; Раїса ТАН1- О 
ЧЕВА. б

Фото Г. ЧОБІТКА. 8
KxxxxxxxxcocœocxxocœŒosœœœo? 

| М. С. Хрущов 
з у Казахстані
g ЦІЛИНОГРАД, 19 лис- 
ci топад а. (ТАРС). Сьогодні 
9 Перший секретар ЦК

КПРС, Голова Ради Міні
стрів СРСР товариш М. С. 

А Хрущов прибув у Цілинний 
о край для участі в роботі 
Азональної наради працівни
чків сільського господар- 
йстаа. В ній візьмуть участь 
^представники Цілинного 
Вкраю, Семипалатинської, 
р. Карагандинської, Східно- 
Ч Казахстанської, Актюбін- 
Вської і Західно-Казахстан- 
сської областей Казахстану. 
р По дорозі в Цілиноград 
Вм. С. Хрущов відвідав рад- 
Чгосп «Ижевский», де огля-
Внув господарство, розмов-

3 директором радгоспу
Є. А. Зайчуковою, спеціа
лістами. В клубі М. С. 
Хрущов зустрівся з пра
цівниками радгоспу, перед 
якими' виступив з короткою 
промовою.

З радгоспу «Ижевский» 
Перший секретар ЦК 
КПРС^ Голова Ради Міні
стрів СРСР товариш М. С. 
Хрущов поїхав у Всесоюз
ний науково-дослідний ін
ститут зернового господар
ства, розташований неда
леко від станції Шортанди.

Увечері М. С. Хрущов 
прибув у Цілиноград. Ра
зом з ним після відвідання 
радгоспу та інституту в 
центр Цілинного краю при
були член Президії ЦК 
КПРС, перший заступник 
голови Бюро ЦК КПРС по 
РРФСР Г. І. Воронов, пер
ший секретар ЦК Компар
тії Казахстану Д. А. Ку
наев, перший секретар Ці
линного крайкому КЦ Ка
захстану Т. 1. Соколов та 
інші керівні працівники 
республіки і краю.

Цей пристрасний заклик товариша 0 
М. С. Хрущова тепер підхоплений в 0 
усіх кінцях нашої Вітчизни. Цей заклик у 
я передала всім своїм подругам, як у 
тільки повернулася з Москви на рідний 
електромеханічний завод.

Можна без перебільшення сказати, у 
що у людей нашого цеху сили і енергія \ 
немов подвоїлися. Люди трудяться X 
не покладаючи рук, щоб дати більше х 
продукції відмінної якості. Після приїз- л 
ду з Москви мені дуже приємно було 7) 
дізнатися, що в дні роботи XXII з’їзду А 
КПРС цех завоював перше місце у зма- А 
гайні між цехами підприємства. А <7 
бригада ізолювальниць, яку очолює (7 
Жанна Турбаєвська, удостоєна почесно- А 
го звання колективу комуністичної у 
праці. у

З випередженням графіка трудяться у 
на очолюваній мною дільниці бригади у 
намотувальниць Марії Мороз, Галини ч 
Пасічник, Слави Морозової. Всю про- \ 
дукцію для комплектуючих пристроїв 
екскаваторів вони видають лише відмін- л 
ної якості, систематично перекривають л 
норми виробітку і борються за звання /) 
колективів комуністичної праці. д

На XXII з’їзді КПРС мені особливо 
запали в серце також слова М. С. 
Хрущова про те, що чаша комунізму — 
це чаша достатку, вона повинна бути 
повною вщерть. Кожний 
сити в неї свій вклад і 
черпати.

Так давайте ж, юні друзі, трудитися 
так, щоб всі наші діла і енергія були 
спрямовані на успішну побудову кому
ністичного суспільства. Нам, молодим, 
його будувати, нам у ньому жити. По
радуємо любиму матір-Вітчизну новими 
славними перемогами!

В. ПАШКОВА, 
помічник майстра трансформатор
ного цеху Олександрійського елек
тромеханічного заводу, делегат 
XXII з’їзду КПРС.

повинен вно- 
кожний з неї 

ч

1о о



Про завдання комсомольських організацій 
у зв'язку з рішеннями XXII з’їзду КІІгС 

Постанова XII пленуму ЦК ВЛКСМ
Участь комсомолу, молоді в створенні 
матеріально-технічної бази комунізму

(Продовження).

XXII з’їзд КПРС вказав, що головне 
економічне завдання країни — створен
ня на протязі двох десятиріч матеріаль
но-технічної бази комунізму. Програмою 
К.ПРС намічено збільшити об’єм про
мислової продукції на иротязі найближ
чих десяти років приблизно в два з по
ловиною раза і перевершити сучасний 
рівень промислового виробництва США, 
а на протязі 20 років — не менш, ніж в 
6 раз і залишити далеко позаду нинішній 
загальний об’єм промислового виробни
цтва США. Для цього з’їзд визнав за 
необхідне підняти продуктивність праці 
в промисловості протягом десяти років 
більш ніж у два раза, а за 20 років — в 
чотири — в чотири з половиною раза.

Особливо зросте роль електрифікації, 
яка є стержнем економіки комуністич
ного суспільства. До кінця десятиріччя 
річне виробництво електроенергії повин
но бути доведене до 900 — 1000 мільяр
дів, а до кінця другого десятиріччя — 
до 2.700—3.000 мільярдів кіловат-годин. 
Іншими словами, в нашій країні електро
енергії вироблятиметься стільки, скіль
ки виробляється зараз в усьому світі.

Одне з найважливіших народно-госпо
дарських завдань — дальше швидке 
збільшення виробництва металу. За 20 
років чорна металургія досягне такого 
розвитку, при якому країна буде ви
плавляти приблизно 250 мільйонів тонн 
сталі, або більше, ніж виробляється те
пер в усьому капіталістичному світі. 
Прискореними темпами розвиватиметь
ся хімічна промисловість, машинобуду
вання та інші галузі народного госпо
дарства.

XXII з’їзд закликав радянських лю
дей ще енергійніше освоювати природні 
багатства районів Сходу і Півночі краї
ни. В результаті виконання цих гранді- 
»звих планів комуністичного будівництва 
Радянський Союз матиме у своєму розпо
рядженні небачені за своєю могутністю 
продуктивні сили, перевищить технічний 
рівень найбільш розвинених країн і зай
ме перше місце в світі по виробництву 
гродукиії на душу населення. Це по
служить основою поступового перетво
рення соціалістичних суспільних відно
син у комуністичні, такого розвитку ви
робництва, яке дозволить задовольняти 
в достатку потреби суспільства і всіх 
його громадян. Вся діяльність комсомо
лу після XX з’їзду партії була направ
лена перш за все на активну і конкрет
ну участь молоді в народногосподар- 
гікому будівництві, на вишукування і 
використання всіх можливостей і резер
вів для підвищення продуктивності пра
ці, поліпшення якості і зниження собі
вартості продукції в промисловості і 
сільському господарстві країни. Близько 
Б мільйонів молодих добровольців на 
заклик партії виїхали на освоєння но
вих земель, на новобудови, пішій пра
цювати в тваринництво. При найактив
нішій участі комсомольців і молоді спо
руджено 40 домен і мартенів, ЗО про
катних станів і цехів, 54 хімічних ви
робництва, 40 вугільних шахт, прокла
дено вісім тисяч і електрифіковано біль
ше шести тисяч кілометрів залізниць.

У передз’їздівському змаганні більше 
2 мільйонів молодих робітників достро
ково виконали річні завдання по росту 
продуктивності праці. Понад 650 тисяч 
молодих раціоналізаторів і винахідни
ків зекономили державі близько 300 
мільйонів карбованців. На Всесоюзних 
ударних комсомольських новобудовах 
за чотири передз’їздівських місяці за
кінчено спорудження 64 великих об’єк
ти. З небувалим розмахом розгорнувся 
рух за комуністичну працю. Тепер в 
ньому беруть участь понад 6 мільйонів 
юнаків і дівчат.

XXII з’їзд КПРС поставив перед ком
сомолом завдання — ще в більшій мірі 
проявляти ініціативу I почин в усіх га
лузях життя, розвивати активність І 
трудовий героїзм, молоді.

Пленум ЦК ВЛКСМ вважає, що кож
на комсомольська організація повинна 
визначити свою конкретну участь у 
виконанні і перевиконанні завдань се
мирічного плану, у всемірному підви
щенні продуктивності праці. Комсомоль
ські організації повинні подати дійову 
допомогу кожному молодому робітнико
ві у виконанні і перевиконанні планів
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підвищення продуктивності праці, широ
ко використовуючи досвід передовиків ї 
новаторів виробництва, досягнення нау
ки і техніки.

Пленум пропонує комітетам комсомо
лу промислових підприємств, транспорту 
і будов повсюдно поширювати досвід мо
лодих ленінградців по складанню осо
бистих комплексних планів підвищення 
продуктивності праці на кожному робо
чому місці; комсомольських організацій 
Москви, Горького, Латвії — по вико
ристанню резервів виробництва; Тата
рії — по виконанню і перевиконанню 
всіх виробничих показників на кожному 
підприємстві; Волгограда — по скоро
ченню затрат на допоміжних виробни
цтвах і ліквідації непродуктивної руч
ної праці; Грузії, Красноярського краю, 
Харківської області — по виконанню 
семигодинного завдання за шість годин, 
підвищенню ритмічності роботи під
приємств і скороченню втрат робочого 
часу.

Комсомольські організації покликані 
взяти найактивнішу участь у приско
ренні темпів технічного прогресу: ком
плексній механізації, автоматизації ви
робництва, в ретельній, копіткій перевір
ці стану і використання техніки на 
кожному заводі, фабриці, руднику, бу
дові, в технічному переозброєнні під
приємств, у створенні і освоєнні сучас
них верстатів, автоматичних і поточних 
ліній, в удосконаленні технологічних 
процесів.

Пленум зобов’язує комсомольські ор
ганізації підприємств і науково-дослід
них інститутів тракторобудування і 
сільськогосподарського машинобудуван
ня взяти шефство над виробництвом но
вих, більш досконалих сільськогосподар
ських машин, збільшенням їх випуску.

Розв’язання найважливішого, загаль
нонародного завдання — всемірного рос
ту продуктивності праці — немислиме 
без дальшої електрифікації країни.

Пленум ЦК ВЛКСМ доручає обко
мам, крайкомам комсомолу і ЦК ЛКСМ 
союзних республік вжити необхідних за
ходів по залученню комсомольців і мо
лоді до ще більш активної участі в бу
дівництві нових електростанцій, елек
трифікації залізниць, збільшенні випус
ку потужних турбін, електрообладнан
ня, машин і механізмів для енергетич
них об'єктів, які будуються, посиленні 
темпів електрифікації всіх галузей на
родного господарства.

Комсомол продовжить шефство над 
ударним будівництвом 10 електростан
цій, 2 ліній електропередач, електрифі
кації залізниць, оголошених раніше Все
союзними комсомольськими будовами. 
Направити додатково на електрифікацію 
залізниць країни до кінця семирічки 80 
тисяч юнаків і дівчат.

В 1962 році комсомольським органі
заціям взяти конкретну участь у спо
рудженні електростанцій: Красноярської 
і Київської ГЕС, Бєловської, Караган
динської, Литовської ДРЕС.

Микита Сергійович Хрущов на XXII 
з'їзді партії закликав молодь збудува
ти фабрики, радгоспи, заводи, міста, 
підняти нові багатства наших надр, які 
лежать в тайзі, в горах, в пустинях, 
поставити ці багатства на службу ра
дянському народові.

Ленінський комсомол сприймає цей 
заклик як нову велику програму своєї 
безпосередньої участі в будівництві ко
мунізму, як високе довір’я Комуністич
ної партії і радянського народу.

Пленум доручає бюро ЦК ВЛКСМ, 
обкомам, крайкомам, комсомолу Сибіру 
і Далекого Сходу, ЦК ЛКСМ Казах
стану разом з партійними, профспілко
вими 1 господарськими органами визна
чити конкретні заходи по участі молоді 
в освоєнні і розвитку нових районів, 
по поліпшенню культурно-побутових 
умов новоселів.

Комсомольським організаціям цент
ральних районів країни, Уралу, за
кавказьких і середньо-азіатських респуб
лік треба вже тепер допомогти молодим 
добровольцям підготуватися до виїзду 
на новобудови, навчати молодь буді
вельним та іншим спеціальностям.

Програма КПРС передбачає дальше 
розширення капітального будівництва 
в нашій країні.

Пленум ЦК ВЛКСМ доручає об
комам, крайкомам комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік все шир
ше залучити комсомольців і молодь 
до участі в капітальному будівництві, 
забезпеченні високих темпів будівель

НИХ і монтажних робіт, V скороченні 
строків вводу В дію нових обєктів і 
тих, що реконструюються. Слід активно 
допомагати партійним організаціям бо
ротися проти розпорошення матеріаль
них ресурсів по багаточисленних об єк- 
тах і будовах, за прискорення будівни
цтва цементних заводів, підприємств 
по виробництву конструкцій і деталей 
для великопанельного житлового будів
ництва. особливо в Іркутському, Кара
гандинському. Кемеровському і Красно
ярському економічних районах, підви
щувати механізацію та індустріалізацію 
будівельних робіт.

Потрібно і надалі здійснювати ком
сомольське шефство 
нових металургійних 

над спорудженням 
........ .........потужностей: до

менних і мартенівських печей, конвер
торних цехів, прокатних станів, коксо
вих батарей, рудників і гірничозбагачу- 
вальних комбінатів.

Комсомольські організації* зобов’яза
ні і надалі брати-участь в будівництві 
нових і реконструкції діючих підпри
ємств хімічної промисловості, дальшому 
розвитку виробництва нових видів хі
мічної продукції, у збільшенні випуску 
мінеральних добрив, а також засобів 
хімічного захисту рослин і боротьби з 
бур’янами. Комсомольські організації- 
промислових підприємств і будов по
винні сприяти прискоренню вводу в дію
потужностей по виробництву хімічних 
добрив і, перш за все, па Лисичансько- 
му, Щекінському. Невинномиському, 
Ферганському. Сумгаїтському, Салават- 
егкому і Солігорському комбінатах.

Комсомольським організаціям необ
хідно брати участь у виявленні і вико
ристанні виробничих резервів, вести 
найрішучішу боротьбу з безгосподарніс
тю, за впровадження найсуворішого ре
жиму економії, за справжню соціаліс
тичну бережливість у великому й мало
му, за краіщ економічні показники ро
боти бригад, дільниць, цехів і підпри
ємств, створювати на кожному підпри
ємстві громадські комісії, штаби, конт
рольні пости по економії і бережливос
ті, проводити огляди, рейди по викорис
танню матеріалів, електроенергії.

Пленум схвалює роботу комсомоль
ських організацій промислових підпри
ємств та будов Москви і Ленінграда, 
Сгердловської і Мінської областей, які 
розгорнули боротьбу за високу якість 
машин, приладів і механізмів, що ви
пускаються, будівництво жилих будин
ків, промислових і культурно-побутових 
об’єктів.

XXII з’їзд КПРС відзначив, що ра
дянська наука стає вирішальним факто
ром могутнього росту продуктивних сил 
суспільства. Молоді вчені, аспіранти, 
комсомольці і молодь науково-дослідних 
і проектних інститутів, студентських 
наукових товариств покликані брати ак
тивну участь у розв’язанні насущних 1 
народногосподарських проблем, всемір
но сприяти прискоренню науково-тех
нічного прогресу, скороченню строків 
проектування нових технічних засобів і 
освоєння їх у виробництві, широкому І 
швидкому впровадженню в практику 
найважливіших досягнень науки і тех
ніки.

Пленум ЦК ВЛКСМ рекомендує за 
прикладом комсомольської організації 
Сибірського відділення Академії наук 
СРСР та інших наукових інститутів 
створювати ради молодих вчених, щоб 
сприяти розробці актуальних наукових 
проблем, подавати більше допомоги мо
лодим працівникам в удосконаленні 
своїх знань, забезпечувати тісний зв’я
зок з виробництвом.

♦ ♦ ж
Рішення XXII з’їзду КПРС передба

чають грандіозний план розвитку сіль
ського господарства. В наступні двад
цять років загальний об’єм продукції 
п2ГГ° господарства збільшиться 
піиблизно в три з половиною раза, ва
лове виробництво зерна — більш, ніж 
Удва. рази' м яса — майже в чотири 
рази і молока — майже в три раза. 
иіннп? ЖЄ СТрок пр°ДУктивність пра- 
сі в 5^6Ьп°ЛУ госпо*ар™ підвищить- 
ся в 5—6 разів, що дозволить перетво- 
у1'виепиЛЬСЬК0Г0СП0ДаРСЬКЄ в»робннцтво 
Y високорозвннену галузь господапстия 
комуністичного суспільства Р а 
MeV?™.33“"’ Цих завдаиь багато що 
S,v 00?,? ™ ЗРОбити “"«мол. В 
ньому рот 500 ТИСЯЧ МОЛОДИХ KVKVDV- 
ДЗОВОДІВ виростили хооошпй УРОЖІЙ 
КУОУДЗН на площі 12.5 мільйона г?кта? 
рів. Силами комсомоіьиін і мпплп- годовано понад 12 м лХні. ?? Д' В1Д‘ 
ней. вирощено ПОНаїт 5ОП В Г°Л'В СВІТЛІ.. птнціщ„е°хащзовано 10 “Гн'М?' 

винницьких ферм. 56 ТИСЯЧ кращ” 

може і повинен

сомольців рекомендовано на роботу за» 
відуючими фермами, бригадирами, ке- 
рівниками колгоспів і радгоспів.

Основною ланкою дальшого розвитку 
сільського господарства, базою швидко
го росту тваринництва, вказується в 
Програмі КПРС, є прискорене підне
сення виробництва зерна.

Головне завдання комсомольських 
організацій колгоспів і радгоспів, моло
дих спеціалістів сільського господар- 
сіва — боротьба за збільшення вироб
ництва зерна, підвищення врожайності 
всіх культур, заміна маловрожайних 
культур більш врожайними, впровад
ження передових прийомів агротехніки, 
раціонального землекористування, про
ведення посівів тільки сортовим насін
ням.

Комсомольці і молодь Російської Фе
дерації, України і Казахстану повинні 
взяти найбезпосереднішу участь в бо
ротьбі за одержання в 1980 році зерна: 
в РРФСР — до 12 мільярдів пудів, на 
Україні — до 3,8 мільярда і в Казах
стані — до 3,5 мільярда пудів на рік.

Сільським комсомольським організа
ціям країни треба добитися найвищої 
продуктивності праці, ширше впровад
жувати досвід роботи механізованих 
загонів Алтайського і Цілинного країв, 
а також досвід одеських і казахських 
механізаторів по швидкісному водінню 
тракторів, комбайнів та інших машин, 
берегти і високопродуктивно використо
вувати сільськогосподарську техніку.

Комсомольським організаціям необ
хідно посилити шефство над вирощу
ванням кукурудзи, освоїти вирощуван
ня таких цінних культур, як горох, кор
мові боби і цукрові буряки. Пленум 
оголошує Всесоюзне соціалістичне зма
гання комсомольських організацій за 
вирощення в 1962 році на площі 16 
мільйонів гектарів високих урожаїв ку
курудзи та бобових культур і закликає 
всю сільську молодь, піонерів і школя
рів включитися в це змагання.

Комсомольці і молодь повинні бути 
заспівувачами у вирощуванні кукурудзи . 
на зерно, як на сухе, так і в початках 
воскової стиглості в усіх зонах країни.

Комсомольським організаціям Украї
ни. півдня Російської Федерації, Молда
вії, республік Середньої Азії, Груз:і, 
Азербайджану, півдня Казахстану не
обхідно боротися за одержання з кож
ного гектара по 50—60 центнерів зер
на кукурудзи; комсомольські організа
ції областей і республік Поволжя, цен
трально-чорноземних областей — за 
одержання по ЗО—35 центнерів зерна 
кукурудзи.

Найперший обов’язок кожної комсо
мольської організації села, рад молодих 
КУКУРУДзоводів, громадських інспекто
рів, зональних рад — наполегливо ви
вчати і впроваджувати у виробництво 
досвід роботи кращих кукурудзоводів, і 
в першу чергу досвід таких відомих 
майстрів, як Олександр Гіталов, Микола 
Мануковський, Любов Перегудова, Пет
ро Сапунов, Олексій Лнсичников, які з 
року в рік у різних зонах країни одер
жують високі врожаї кукурудзи. На ба
зі кращих ланок і механізованих агре-’а- 
тів створити широку сітку шкіл передо
вого досвіду, агротехнічних курсів і гурт
ків, в яких молоді кукурудзоводи і ком
сомольські активісти зможуть вивчати 
досвід передовиків, щоб самим застосо
вувати його на практиці. Комсомоль
ським організаціям необхідно боротися 
за одержання високих урожаїв на ве
ликих площах з мінімальними затрата
ми ручної праці.

Пленум закликає сільські комсомоль
ські організації провести в 1962 р°а* 
масовий похід за повсюдне впроваджен
ня комплексної механізації на вирощу
ванні кукурудзи.

Пленум схвалює роботу комітетів ком
сомолу Воронезької, Кіровоградської, 
Київської, Пензенської областей, Крас
нодарського краю, А^олдавії, які вже те
пер ведуть активну підготовку до виро
щування високого врожаю кукурудзи з 
майбутньому році. Слід саме тепер ком
плектувати ланки, агрегати, закріпити 
за ними кращі ділянки, заготовляти ор
ганічні добрива, відремонтувати і дбай
ливо зберігати техніку.

XXII з'їзд КПРС визначив як най
ближче завдання — одержати в серед
ньому по країні не менше 75 центнерів 
м’яса на сто гектарів ріллі і 16 центне
рів на сто гектарів інших сільськогоспо
дарських угідь. Сільська молодь повнн- 
на ваяти найактивнішу участь у всена
родній боротьбі за досягнення таких ви
соких показників кожним колгоспом 
радгоспом.

( П0ПППП51гаи„л Ч Л —.пг> \



Про завдання комсомольських організацій 
у зв'язку з рішеннями XXII з'їзду КПРС 

Постанова XII пленуму ЦК ВЛКСМ
(Продовження).

Комсомольським організаціям колгос
пів і радгоспів необхідно конкретно ви
значити свою участь у збільшенні пого
лів’я худоби і птиці, поліпшенні їх по
рідності і підвищенні продуктивності, 
створенні міцної кормової бази, у впро
вадженні комплексної механізації всіх 
процесів на тваринницьких фермах. 
Особливо багато у розвитку тваринни
цтва мають зробити комсомольці цілин
них районів.

Комсомольські організації бавовносію- 
чих районів країни повинні добиватися 
дальшого збільшення виробництва^ ба
вовни шляхом підвищення врожайності 
на основі комплексної механізації всіх 
робіт. Необхідно боротися за одержан
ня кожним колгоспом і. радгоспом не 
менше 25 центнерів бавовни з гектара. 
Комсомольсько-молодіжні лапки і брига
ди Узбекистану, Таджикистану і Вірме
нії повнії ні одержувати врожай не мен
ше 35—40 центнерів бавовни з гектара; 
Туркменії, Киргизії, Азербайджану і пів
денних районів Казахстану — по 30—35 
центнерів.

Велике значення для збільшення ви
робництва сільськогосподарської продук
ції набирає іригація полів і розширен
ня площ зрошувальних земель до 28 
мільйонів* гектарів. Пленум UK ВЛКСМ 
доручає UK ЛКСМ Узбекистану, Казах
стану і Таджикистану забезпечити ак
тивну участе молоді в освоєнні 800— 
850 тисяч гектарів земель Голодного 
степу, ЦК ЛКСМ Туркменії — в освоєн
ні під бавовну 600 тисяч гектарів зе
мель на базі Каракумського каналу.

Комсомольським організаціям Украї
ни, Молдавії, республік Закавказзя, 
Волгоградської, Астраханської, Саратов, 
ської, Ростовської областей, Краснодар
ського краю брати активну участь у 
здійсненні комплексного використання 
земель і водних ресурсів для збільшен
ня виробництва рису, кукурудзи, цукро
вих буряків, винограду, фруктів, овочів, 
технічних культур, розвитку тваринни
цтва і створення кращих умов для роз
ведення риби, вирощування водоплав
ної птиці.

XXII з’їзд КПРС визначив, що осно
вою підвищення продуктивності ' сіль
ськогосподарської праці послужить даль
ша механізація сільського господарства, 
застосування комплексної механізації і 
використання засобів автоматики, впро
вадження систем машин з високими тех- 
ніко-економічними показниками, що від
повідають умовам кожної зони.

Першочергове завдання комсомолу — 
активна участь у технічному переозбро
єнні сільського господарства, всемірне 
підвищення культурно-технічного рівня, 
оволодіння технікою, найбільш прогре
сивними формами і методами організа-

Виховувати молодь у дусі комунізму
При переході до комунізму разом з 

могутнім піднесенням продуктивних сил 
іде процес поступового перетворення со
ціалістичних суспільних відносин в ко
муністичні. Комсомольські організації, 
молодь повинні ще більш активно брати 
участь в діяльності Рад, профспілок, 
спортивних товариств, закладів ульту- 
ри, комісій державного контролю за гос
подарською діяльністю підприємств, рад
госпів і колгоспів, народних дружин і 
товариських судів — у розвитку кому
ністичних форм праці і побуту, живих 
паростків комунізму, що значною мірою 
допомагає утвердженню нових відносин 
між людьми, підготовці молоді до пра
ці і життя по-комунісгичному.

XXII з’їзд КПРС вказав, що найваж
ливіша складова частина комуністично
го будівництва — виховання радянських 
людей, особливо молоді, в дусі кому
нізму.

Головне заздання комсомолу, — гово
риться в резолюції з’їзду, — полягає в 
тому, щоб виховувати юнаків і дівчат на 
героїчних традиціях революційної бо
ротьби, на прикладах самовідданої пра
ці робітників, колгоспників, інтелігенції, 
на великих ідеях марксиз.му-ленінізму, 
готувати стійких, високоосвічених, люб
лячих груд молодих будівників кому
нізму.

У даний час основою виховної роботи 
є глибоке роз’яснення і вивчення Про
грами КПРС, озброєння кожної моло
дої людини великим планом боротьби за 
перемогу комунізму, мобілізація молоді 
на втілення в життя нової Програми 
партії. \

Всі форми пропагандистської і агі
таційної, культосвітньої роботи серед 
молоді — бесіди і лекції, гуртки і семі- 

ції праці і виробництва кожним моло
дим трудівником села.

Могутнім засобом мобілізації молоді 
на активну участь у всенародній бороть
бі за створення матеріально-технічної 
бази комунізму є соціалістичне змаган
ня. Пленум ЦК ВЛКСМ зобов'язує ЦК 
ЛКСМ союзних республік, крайкоми, об
коми, міськкоми, райкоми комсомолу ра
зом з профспілковими організаціями 
розгорнути бойове соціалістичне змаган
ня серед комсомольців і молоді за до
строкове виконання державних планів 
і зобов’язань промислових підприємств, 
будівельних організацій, колгоспів, рад
госпів, за підвищення продуктивності 
праці і зниження собівартості продукції. 
Необхідно більше залучати до проведен
ня взаємоперевірок, підведення підсум
ків змагання самих учасників змагання, 
молодих виробничників, забезпечити 
гласність, зіставлення результатів, до
биватися, щоб досвід передовиків став 
надбанням всієї молоді.

Рух ударників і колективів комуніс
тичної праці відіграє важливу роль у 
будівництві нового суспільства, перетво
рився у велику економічну і моральну 
силу, став школою масового трудового 
героїзму і виховання трудящих.

Комсомольці організації зобов’язані 
й надалі активно залучати комсомоль
ців і молодь у рух за комуністичну 
працю Обкомам, крайкомам комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік необхід
но допомагати учасникам руху в роз
робці і виконанні взятих зобов’язань, 
постійно підтримувати в колективах ви
соку вимогливість, створювати обста
новку творчості та ініціативи, викоріню
вати формалізм, казенщину, які ще зу
стрічаються в керівництві цим рухом.

XXII з’їзд КПРС розробив величну 
програму піднесення матеріального доб
робуту народу, розв’язання житлової 
проблеми, дальшого поліпшення умов 
праці, медичного обечужуаання, торгівлі 
і громадського харчування. Комсомоль
ським організаціям слід всемірно сприя
ти прискоренню будівництва і вводу в 
дію житла, шкіл і дитячих закладів, 
підприємств торгівлі і громадського хар
чування, побутового обслужування, клу
бів, спортивних споруд, браги активну 
участь у благоустрої і озелененні міст і 
селищ, у розвитку широкої сітки спор
тивно-оздоровчих, туристських таборів і 
баз, пунктів прокату спортивного і ту
ристського інвентаря та спорядження.

Комітети комсомолу повинні повсяк
денно турбуватися про поліпшення ро
боти підприємств торгівлі, громадсько
го харчування і побутового обслужуван
ня, оснащення їх новим сучасним облад
нанням і автоматами, підвищення куль
тури обслужування трудящих.

нари, диспути і теоретичні конференції, 
вечори запитань і відповідей та усні 
журнали, великі можливості кінотеат
рів, музеїв, клубів, червоних куточків, 
агітпунктів — комсомольські організа
ції повинні використати для забезпечен
ня широкої пропаганди і роз’яснення 
Програми і Статуту КПРС, доповідей 
М. С. Хрущова, рішень і матеріалів 
XXII з’їзду КПРС.

Агітаційно-пропагандистська, виховна 
робота в комсомолі повинна забезпечи
ти активну участь кожного юнака, кож
ної дівчини в створенні матеріально- 
технічної бази комунізму, у виконанні 
планів комуністичного будівництва. Не
обхідно завжди керуватися найважли
вішим партійним принципом єдності 
Ідеологічної і організаторської роботи.

Особливу увагу слід звернути на вмі
лий добір і виховання кваліфікованих 
пропагандистських кадрів. Необхідно по
силити склад лекторських груп і груп 
доповідачів, залучаючи для роботи в 
них ветеранів революції, найстаріших 
діячів нашої партії, досвідчених спеціа
лістів промисловості і сільського госпо
дарства, діячів науки і культури.

Запропонувати райкомам, міськкомам, 
обкомам, крайкомам комсомолу ЦК 
ЛКСМ союзних республік провести 
міські і районні семінари комсомольських 
пропагандистів, доповідачів і бесідників 
з основних Проблем, що є в рішеннях і 
матеріалах XXII з’їзду КПРС.

Пленум зобов’язує всіх комсомоль
ських працівників, кожного комсомоль
ського активіста взяти особисту участь 
в пропаганді і роз’ясненні історичних 
рішень XXII з’їзду КПРС, нової Програ
ми партії.

Мета комуністичного виховання — 

формування нової людини, що гармоній
но поєднує в собі духовне багатство, 
моральну чистоту і фізичну доскона
лість.

Непорушними життєвими правилами 
мільйонів, усіх юнаків І дівчат нашої 
країни мусять стати священні моральні 
принципи морального кодексу будівни
ка комунізму, чітко сформульовані в 
Програмі КПРС.

Комсомольські організації покликані 
всією своєю діяльністю сприяти втілен
ню в життя принципів морального ко
дексу, добиватися, щоб його чудові за
повіді увійшли в плоть і кров кожної мо
лодої людини, ставали звичними норма
ми поведінки в житті. Треба створити 
таку обстановку, щоб молоді люди сві
домо прагнули виховувати в собі висо
кі моральні якості, кращі риси харак
теру радянської людини. Обов’язок кож
ного комсомольця завжди і в усьому 
показувати особистий приклад поведін
ки, активно виступати проти всього, що 
заважає нашому рухові вперед.

Людина майбутнього формується в 
ході боротьби за комунізм, в процесі 
трудової і громадської діяльності. Саме 
наше життя, радянська дійсність утверд
жують принципи комуністичної моралі. 
Особливе значення при цьому має вихо
вання юнаків і дівчат на позитивних 
прикладах героїчної праці кращих синів 
і дочок радянського народу.

Виховуючи нову людину, не можна 
забувати про вплив буржуазної ідеоло
гії, про те, що серед молоді ще є люди, 
до котрих пристає липкий бруд минуло
го, котрих засмоктує міщанство. Сучас
ний егап комуністичного будівництва ви
магає від комсомолу ще більш рішучої 
боротьби проти таких пережитків капі
талізму, як ледарювання і дармоїдство, 
пияцтво і хуліганство, шахрайство і ко
ристолюбство, бюрократизм, неправиль
не ставлення до жінки. Щоб до кінця 
позбавитись цих потворних явищ, ком
сомольським організаціям необхідно вес
ти глибоку індивідуальну роботу з кож
ною молодою людиною, наступально, 
активно і гнучко боротися з впливом 
буржуазної ідеології, вести широку на
уково-атеїстичну пропаганду.

Найважливіше завдання комсомоль
ських організацій — виховувати всю 
молодь в дусі високої політичної свідо
мості, радянського патріотизму, класової 
ненависті і непримиренності до ворогів 
комунізму. Слід викривати агресивний 
характер імперіалізму, підступні задуми 
мілітаристів, особливо американських, 
спрямовані проти соціалістичного табо
ру, показувати роль імперіалізму, як 
душителя справжньої свободи, демокра
тії, що всюди залишає криваві сліди на
сильств і руйнувань.

Комсомольським організаціям необ
хідно щоденно піклуватися про духовне 
і культурне зростання молоді. На під
приємствах, колгоспах, радгоспах, на 
будовах треба скласти конкретні плани 
підвищення освіти молоді з тим, щоб в 
найближче десятиріччя кожний молодий 
робітник одержав восьмирічну, а в на
ступні роки — середню освіту. В кож
ному виробничому колективі слід ство
рювати всі умови для навчання, куль
турного і технічного зростання молоді.

За прикладом ЦК ЛКСМ Азербайд
жану, Львівського, Воронезького обко
мів комсомолу треба ширше залучати 
до виховання молоді діячів літератури і 
мистецтва, разом з органами культури, 
профспілками, творчими спілками, відді
леннями Товариства для поширення по
літичних і наукових знань розвивати 
самодіяльні колективи і об’єднання, 
зміцнювати зв'язок професійного мисте
цтва і художньої самодіяльності. Кров
не завдання молодих письменників, 
поетів, композиторів, художників — 
прагнути створювати в літературі й мис
тецтві образ справжнього героя наших 
днів, людину праці, душею і серцем від
дану справі комунізму, готову на пер
ший заклик партії стати на захист свя
щенних завоювань Жовтня.

Пленум ЦК ВЛКСМ підкреслює важ
ливість роботи комсомольських органі
зацій серед молоді за місцем проживан
ня. Слід і надалі в тісному контакті з 
місцевими Радами, профспілковими, 
спортивними та іншими громадськими 
організаціями створювати комсомоль
сько-молодіжні штаби, клуби при бу- 
динкоуправліннях, лекторії, громадські 
бібліотеки, прокатні пункти спортивного 
інвентаря, організовувати виступи ху
дожньої самодіяльності, спортивні зма
гання, туристські походи.

Комсомольським організаціям слід по
силити увагу до питань фізичного вихо
вання підростаючого покоління, поліп
шити робо"у колективів фізкультури,

спортивних і туристських організацій, 
розвивати юнацький і дитячий спорт, 
розгорнути підготовку до першої зимо
вої Спартакіади народів СРСР.

У роз’ясненні історичних рішень XXII 
з’їзду партії, в усій виховній роботі 
комсомолу, в мобілізації сил молоді на 
будівництво комуністичного суспільства 
велику роль покликані відіграти моло
діжна преса, радіо і телебачення. Пока
зувати чудові діла нашого молодого су
часника, активно втручатися в життя, 
будити непримиренність молоді до всьо
го негативного, шукати нові форми впли
ву на уми і серця молоді — цьому треба 
підпорядкувати масові засоби пропаган
ди.

XXII з’їзд КПРС ставить нові відпові
дальні завдання перед комсомолом по 
участі в навчанні і вихованні підростаю
чого покоління.

Обкоми, крайкоми комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік зобов’язані 
визначити конкретні заходи по участі 
комсомольських організацій в здійснен
ні Програми партії по дальшому удоско
наленню системи народної освіти, робо
ти шкіл. Разом з органами народної ос
віти добиватися, щоб навчання і вихо
вання підростаючого покоління були 
тісно пов’язані з життям, з суспільно ко
рисною виробничою працею; створювати 
необхідні умови для трудового вихован
ня, для організації професійно-технічної 
освіти і виробничого навчання учнів.

Одна з найважливіших справ комсо
мольських організацій — активна участь 
у здійсненні загального обов’язкового 
навчання. Комітети комсомолу несуть 
пряму відповідальність за те, щоб усі ді-

* ти шкільного віку навчалися в школі.
У Програмі партії приділяється вели

ка увага посиленню громадського вихо
вання дітей, підвищенню ролі шко
ли в комуністичному вихованні, ши
рокому розвитку дошкільних закладів, 
шкіл-інтернатів, шкіл і груп подовжено
го дня. У вирішенні цих завдань Кому
ністична партія поряд із вчителем від
водить відповідальне місце комсомоль
ським і піонерським організаціям. Своєю 
роботою в школі і в піонерській органі
зації комсомол покликаний активно бра
ти участь у формуванні життєрадісно
го, працелюбного, фізично й морально 
здорового покоління. Це вимагає від 
комсомолу значного поліпшення всієї 
діяльності шкільних комсомольських і 
піонерських організацій, підвищення їх 
ролі в житті учнівських колективів.

Необхідно вдосконалювати роботу 
комсомольських організацій шкіл по 
ідейно-політнчному вихованню учнів, по 
розширенню їх світогляду, вихованню 
любові до праці, до знань.

Надаючи великого значення участі 
комсомольських організацій в дальшому 
удосконаленні роботи шкіл-інтернатів, 
пленум зобов’язує обкоми, крайкоми, 
ЦК ЛКСМ союзних республік за погод
женням з органами народної освіти ві
дібрати і направити на керівну, педаго
гічну і виховну роботу в школи-інтерна- 
ти комсомольських працівників, кращих 
комсомольських активістів з педагогіч
ною освітою, що мають досвід роботи з 
дітьми.

Комсомольські комітети повинні вияв
ляти постійну турботу про організацію 
роботи з учнями в позаучбовий час, ра
зом з органами народної освіти і проф
спілками створювати всі умови для про
ведення розумного і цікавого дозвілля, 
для всемірного розвитку технічної і ху
дожньої творчості дітей, занять спортом 
і туризмом. У вихованні піонерів і 
школярів широко спиратися на громад
ськість, новаторів виробництва, учасни
ків змагання за комуністичну працю, ін
женерів і техніків, учених, працівників 
культури і мистецтва, майстрів спорту, 
студентів, воїнів Радянської Армії.

Розгорнуте будівництво комуністич
ного суспільства в СРСР висуває перед 
вищою школою нові величезні завдання 
в справі підготовки висококваліфікова
них спеціалістів для всіх галузей народ
ного господарства і культури нашої 
країни.

Комсомольським організаціям вузів і 
технікумів разом з професорами і викла
дачами слід спрямувати всі свої зусил
ля на дальше підвищення рівня підго
товки спеціалістів на основі глибокого і 
грунтовного вивчення науки і оволодін
ня передовим досвідом промисловості і 
сільського господарства, уміння застосо
вувати одержані знання на виробництві,

(Закінчення на 4-й стор.).
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Про завдання комсомольських організацій 
у зв'язку з рішеннями XXII з'їзду КПРС 

Постанова XII пленуму ЦК ВЛКСМ
(Закінчення).

розвивати науково-дослідну роботу се
ред студентів, залучати їх до творчої 
розробки найбільш актуальних проблем 
народного господарства.

Комсомольські організації вузів і тех
нікумів, промислових підприємств, кол
госпів і радгоспів повинні ще активні
ше залучати студентську молодь до бо
ротьби за успішне виконання виробни
чих планів, підвищення продуктивності 
праці і якості продукції, що випускаєть
ся. раціоналізацію і винахідництво, за 
набуття студентами двох—трьох робіт
ничих професій

Пленум зобов’язує комсомольські ор
ганізації вузів і технікумів поліпшити 
ідейно-політичне виховання учнів і сту
дентів, добиватися, щоб кожний з них 
глибоко оволодівав марксистсько-ленін
ською теорією, як творчим, нерозривно 
пов’язаним з життям вченням, умів ор
ганічно поєднувати в своїй діяльності 
комуністичні ідеї з комуністичними ділз- 
ми.

Комсомольським організаціям разом 
з кафедрами суспільних наук більше 
практикувати виступи перед студентами 
на семінарах, лекціях і в дискусіях ке
рівників громадських, радянських, гос
подарських організацій, нозаторів ви
робництва.

Комсомольським організаціям вузів 
слід постійно дбати про дальше підне
сення творчої активності, ініціативи і 
самодіяльності студентів, ширше залу
чати їх до активної громадської роботи.

«Священний обов’язок комсомолу — 
готувати молодь до захисту соціалістич
ної Батьківщини, виховувати самовідда
них патріотів, здатних дати рішучу від
січ нападу будь-якого ворога». Ці сло
ва Програми КПРС зобов'язують всі 
комсомольські організації всемірно’ по
ліпшувати оборонно-масову роботу, ши
роко пропагувати героїчні бойові тради
ції радянського народу і його Зброй
них Сил, встановлювати тісні дружні 
зв’язки з армійськими організаціями, 
виховувати любов і повагу до армії.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертається до

Організаторська робота комсомолу в умовах 
розгорнутого будівництва комунізму

Під керівництвом Комуністичної пар
тії Ленінський комсомол пройшов після 
XX з’їзду КПРС шлях глибокої перебу
дови і вдосконалення методів роботи, 
ідейно й організаційно зміцнів.

Програма і Статут КПРС, рішення 
XXII з’їзду партії висувають перед ком
сомолом нові завдання по посиленню 
організаторської роботи, підвищенню 
боєздатності кожної комсомольської 
організації, розширенню і зміцненню 
зв’язків з молоддю.

Центр організаторської роботи необ
хідно перенести туди, де працює, вчи
ться і відпочиває молодь, — у цехи, від
ділення, групи, бригади, на дільниці, 
ферми, в ланки, в молодіжні гуртожит
ки, клуби і червоні куточки. Зараз, як 
ніколи, важливо розвивати і підтриму
вати ініціативу молоді, спрямовувати її 
на потрібні і конкретні справи, вдоско
налювати методи організаторської ро
боти, залучати всіх юнаків і дівчат до 
активної участі в труді і громадському 
житті. Увагою до кожної молодої люди
ни, до її праці, навчання, побуту мусить 
бути пройнята вся робота комсомолу.

Діяльність кожної організації, будь- 
якого керівного комсомольського органу 
повинна бути спрямована на активну 
боротьбу за успішне виконання лдйпів 
комуністичного будівництва і оцінюва
тись передусім за конкретними резуль
татами роботи молоді заводу і будови, 
колгоспу і радгоспу, установи, району, 
області і республіки.

Відповідальні завдання, висунуті пе
ред радянською молоддю XXII з’їздом 
КПРС, вимагають значного поліпшення 
роботи по добору і вихованню комсо
мольських кадрів. Постійний живий 
зв’язок з масами молоді, комуністична 
пристрасність і переконаність, творчий 
підхід до роботи, діловитість — ось ри
си, шо повинні визначати обличчя ком
сомольського активіста.

Пленум ЦК ВЛКСМ вважає, що вста
новлений з’їздом партії принцип періо
дичного оновлення складу керівних ор
ганів громадських організацій сприяти
ме дальшому розвитку внутрікомсомоль- 
ської демократії, висуванню на керівну 
роботу все більшого числа здібної і від
даної справі комунізму молоді, буде
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комсомольців, усіх молодих воїнів Ар
мії і Флоту із закликом ще вище нести 
почесне звання захисників мирної праці 
радянських людей, підвищувати револю
ційну пильність, бойову й політичну під
готовку, кріпити воїнську дисципліну, 
досконало володіти сучасною зброєю, що 
її народ довірив своїм Збройним Силам.

Треба широко розгорнути роботу пд\ 
підготовці гідного поповнення для Ра
дянської Армії. Кожний допризовник 
зобов’язаний бути фізично дужим, полі
тично грамотним, володіти основами вій. 
ськово-технічилх навичок і знань. Обо
ронно-масову роботу комсомольських ор
ганізацій слід проводити в постійному 
контакті з організаціями ДТСААФ.

Молоді робітники і спеціалісти обо
ронної промисловості повинні і надалі з 
честю виконувати відповідальні завдан
ня партії й народу по оснащенню Ра
дянських Збройних Сил новою і найно
вішою технікою.

Пленум ЦК ВЛКСМ від імені всієї 
радянської молоді палко схвалює захо
ди Комуністичної партії і Радянського 
уряду, спрямовані на зміцнення оборо
ноздатності країни. Радянська молодь 
напоготові і на перший заклик партії 
ладна взяти в руки зброю для захисту 
великих завоювань Жовтня.

Ленінський комсомол розглядає кому
ністичне будівництво в СРСР як велике 
інтернаціональне завдання радянського 
народу, шо відповідає інтересам міжна
родного пролетаріату, всього людства.

ВЛКСМ засуджує розкольницькі дії 
албанських керівників, які спрямовані 
на підрив дружби і згуртованості со
ціалістичних країн і грають иаруку ім
періалізмові.

Пленум ЦК ВЛКСМ запевняє рідну 
Комуністичну партію, що Ленінський 
комсомол буде й надалі непримиренні м 
до всіляких проявів націоналізму і шові
нізму. до проявів ревізіонізму і сектант
ства в молодіжному русі, буде всемірно 
зміцнювати братерські зв’язки із спіл
ками молоді соціалістичних країн, з про
гресивною молоддю світу, виховувати 
радянську молодь в дусі інтернаціона
лізму.

чудовою школою виховання нових міль
йонів будівників комунізму.

Тепер, як ніколи, в керівництві органі
заціями повинні бути підготовлені, іні
ціативні працівники, які знають діло, 
здатні подати максимальну допомогу 
партійним органам у виконанні завдань 
комуністичного будівництва, такі, що 
володіють почуттям нового, неприми
ренні до недоліків.

Комсомольським працівникам і акти
вістам слід повніше використовувати 
права, що надає комсомолу Програма і 
Статут КПРС, активніше допомагати 
партійним організаціям у боротьбі з без
господарністю, марнотратством, косністю 
і консерватизмом, сміливіше виступати 
проти бюрократизму, окозамилювання, 
розвивати всі форми громадського кон
тролю.

Щоб гідно виконати завдання, по
ставлене партією перед комсомолом, — 
виховувати покоління людей, які будуть 
жити і трудитися при комунізмі, — необ
хідно ще ширше розвивати громадські 
засади в усій діяльності комсомолу.

Відзначаючи позитивну роботу Туль
ського, Запорізького і АІосковського об
комів комсомолу, ЦК ЛКСМ Естонії і 
ряду інших комітетів з позаштатним 
комсомольським активом, пленум ЦК 
ВЛКСМ висловлюється за дальше роз
ширення громадських форм роботи, 
невпинне поповнення рядів комсомоль
ського активу і скорочення платного 
апарату. Комітетам комсомолу треба 
сміливіше спиратися на позаштатні від
діли, комісії, комсомольсько-молодіжні 
контрольні пости, рейдові бригади, шта
би, загони «легкої кавалерії», громадські 
конструкторські бюро тощо, розвивати 
мережу шкіл громадських професій.

Ніколи комсомол не мав таких спри
ятливих можливостей для розширення 
впливу на всю радянську молодь, як 
зараз — в епоху розгорнутого будівни
цтва комунізму. Бути членом ВЛКСМ— 
велика честь для кожної молодої люди
ни. Бути комсомольцем — це значить 
разом з комуністами іти в перших рядах 
борців за комунізм, за справу партії. 
Вступивши до лав Ленінського комсо
молу, юнаки і дівчата одержують ще 
більше можливостей для активної участі 
у будівництві нового суспільства, для 
свого політичного і духовного зростання.

Пленум ЦК ВЛКСМ вимагає від усіх 
первинних організацій, райкомів, міськ

комів, обкомів, крайкомів комсомолу, 
ЦК ЛКСМ союзних республік, спираю
чись на незмірно зросле трудове і полі
тичне піднесення юнаків і дівчат, викли
кане XXII з’їздом КПРС, посилити орга
нізаторську і виховну роботу серед мо
лоді, на цій основі забезпечити прийом 
в комсомол широких мас радянської 
молоді, добитися, щоб кожна первинна 
комсомольська організація була бойо
вим життєдіяльним колективом.

♦ * «

«Партія урочисто проголошує: ниніш
нє покоління радянських людей житиме 
при комунізмі!». Ці слова Програми 
КПРС надихають молодь, мобілізують 
її енергію на те, щоб самовідданою пра
цею, новими славними ділами внести свій 
гідний вклад у створення матеріально- 
технічної бази комунізму, в розвиток ко

<7 іавао
V випас

до автоматизації |
□ 

а //А ПРОТЯЗІ двадцятиріччя здійсниться в ма- £ 
п " совому масштабі комплексна автоматизація ви- ° 
§ робництва з все більшим переходом до цехів і під- ° 
° приємств-авто матів» — говориться в Програмі ° 
° КПРС. Перехід від часткової автоматизації до пов- § 
° ної комплексної вже зараз спостерігається на ряді ° 
° підприємств. □
° В цехах Кіровоградського заводу «Динамік» та- £ 
§ кож з'явились механізми, що забезпечують високу § 
° продуктивність і культуру праці — автомати. Ще § 
§ не так давно намотування пружин для вимикачів § 
о робилось вручну. Покласти край цій одноманітній і □
□ втомливій операції вирішили заводські рацюналіза- □ 
о тори. Якось, будучи у відрядженні на одному з ве- § 
о ликих заводів, головний інженер «Динаміка» ї. /7. °
□ Старчевський і слюсар К. І. Розмірчик побачили °
° імпортний автомат для намотування пружин. □
□ — Хороший автомат, — констатував Старчев- §
□ ський, — шкода тільки, що виготовляє лише один °
□ вид пружин. , о
□ 3 тих пір у винахідників настала пора творчих § 
о пошуків — вони задумали побудувати і в себе ав- §
□ томат, подібний до цього, але більш вдосконалений. §
□ Виготовлені під їх керівництвом три автоматичні §
□ механізми виявились надійними у роботі, і головне— □
□ могли виготовляти до сорока видів різних пружин. □ 
о Продуктивність праці, таким чином, виросла у 5 раз. □
□ Цінне нововведення застосував і раціоналізатор °
□ Семен Мостовик. Раніше дуже багато часу витрача- ° 
с лось на нікелювання і оцинкування дрібних деталей, □
□ які для цього доводилось навішувати на спеціальні °
□ навіси. За пропозицією Мостовика виготовили галь- □ 
о ванічний колокол. Він повертається і при цьому пе- □
□ реміщуються, рівномірно оцинковуючись, засипані у □
□ нього деталі. □
о Заводські раціоналізатори спрямовують свої по- □
□ шуки і на збереження матеріалів, на економію. □ 
о Немало відходів металу було при виготовленні □
□ трансформаторного і контактного пелюстка за допо- □
□ могою преса. При застосуванні спеціального штам- □
□ пу, винайденого Геннадієм Фурсіковим, відходів не- 2
□ має зовсім. □
о Застосування різьбових знаків при виготовленні □
□ корпусів вимикачів, запропоноване Артемом Куліиіем В 
о і Валентиною Мшар, дозволило позбутися браку на □»
□ цій операції і дало чималий економічний ефект. В
□ Г. ТОЛОК, І
□ начальник виробничого відділу облмісцевпро- □
о му, наш позаштатний кореспондент.
Р аСопаопппооапопооаоаопооппапопоопппаапапсаапопопаппппас

муністичних суспільних відносин і фор
мування нової людини. На виконання 
цього історичного завдання повинні бу
ти спрямовані зусилля Ленінського ком
сомолу, всієї радянської молоді.

Пленум ЦК ВЛКСМ запевняє рідну 
Комуністичну партію і її ленінський 
Центральний Комітет на чолі з Микитою 
Сергійовичем Хрущовим, шо для радян
ської молоді немає більшого щастя, ніж 
будувати комунізм Яскравим доказом 
цьою служить одностайне схвалення 48 
мільйонами юнаків і дівчат листа комсо
мольців і молоді XXII з’їзду партії. 
Комсомольці, всі юнаки і дівчата Радян
ського Союзу ше тісніше згуртуються 
навколо Комуністичної партії, будуть і 
надалі її вірним помічником і резервом 
у боротьбі за виконання величних зав
дань комуністичного будівництва.

В труді і навчанні—
ПЕРШІ
Г| ОТУЖНИЙ цукрозавод 
“ зводить молодь побли
зу міста Долинської. Ки
пить робота на будівельних 
майданчиках. Вже виросли 
в степу корпуси нового під
приємства, а поряд розки
неться ціле містечко цукро
виків.

Все це створюється зу
силлями молодих будівель
ників, таких невтомних, як, 
наприклад, Тетяна Снятко- 
ва. Вона з бригадою пра
цює на важливій ділянці 
будівництва — бетонороз- 
чинному вузлі. Бригада, що 
обслуговує розчинний ву
зол, складається з 27 чоло
вік. Переважають в вій 
комсомольці. Від їх праці 
залежить хід робіт на всій 
будові, і бетонники не під
водять.

Колектив бореться за 
звання комуністичного. Тут 
кожен підвищує свій за
гальноосвітній рівень, ко
жен навчається. Першою 
подала приклад член брига
ди Лариса Качаєва, яка 
поступила до Київського 
гідромеліоративного інсти
туту. її подруги — Поліна 
Бацелюк, Таїса Макова, 
Ніна Капушіна навчаються 
в одинадцятому класі, Ана
толій Топчій — заочник 
культосвітнього технікуму.

О. БУР’ЯНСЬКИЙ.

Допомога учнів
Л ХОЧЕ займаються сіль- 
” ськогосподарськимн ро
ботами учні Іванівської се
редньої школи. І успіхів 
непоганих добиваються. У 
своїй виробничій бригаді 
вони виростили по 55 цент
нерів королеви полів на 
кожному з 20 гектарів, цук
рових буряків — по 370 
центнерів з гектара та зі
брали хороший урожай ін
ших культур.

Крім того, у школярів 
стало традицією допомага
ти колгоспникам. Тут вони 
теж потрудилися нарівні з 
дорослими. Хіба не по
хвально, що за час зби
ральних робіт ними вироб
лено в артілі імені Котов- 
ського 1.400 трудоднів? 
Найбільший вклад в цьому 
старшокласників Івана Па
лія, Віктора Ткаченка, Ан
тонівн Тури та Катерини 
Денежно.

Т. ДОРОШЕНКО, 
юнкор.

Рівнянський район.

Відмінними трудовими < 
успіхами відомі в своєму 
колективі молоді робітки- ) 

ці Кіровоградської вірьо- ? 
вочної фабрики Марія Пу- \ 
закова і Рая Захарова. При 
першій сортності продукції < 
вони щозміни виконують не ( 
менш, як на 110 процентів , 
свої завдання.

На знімку: Марія ПУЗА- } 
КОВА і Рая ЗАХАРОВА за ? 
роботою. <

Фото Ф. ПЛАХТІ Я.
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ЧУТИ веселу життєрадіс
ну мелодію, шул авто

мобіля. Це поспішають в се
ло, щоб послухати талано
виту співачку — телятницю 
Галю Кочубей, заступник 
начальника обласного уп
равління культури Микола 
Остапенко, спецкор газети 
Борис Шумовий, професор 
консерваторії Ігор Добро- 
славський, оперна актриса 
Інна Колісниченко. Раптом 
заглох мотор. Невистачило 
пального. Як бути?...

Так починається вистава 
«Тиха українська ніч», яку 
драматичний колектив До
линського районного Будяч
ку культури присвятив XXII 
з'їздові КПРС. Головна те
ма п'єси Є. Купченка — бо
йовий 
вперед 
лянства, 
щасливої 
розвитку

Скажемо відразу: 
діяльні митці донесли 
торськнй 
в цікавій і яскравій формі. 
В центрі 
КОЛГОСПУ 
тичної Праці Т. Д. Кочубей. 
В нього великий життєвий 
досвід і конкретне знання 
справ. Він вболіває за все, 
що стосується справ рідної 
артілі, по-державному ста
вить питання про зростання 
культури села. Згадаємо 
його слова: «От, може, га
дають, що у Кочубея в го
лові тільки одні десять міль
йонів річних прибутків, вро
жаї, надої, кукурудза, ріст 
поголів’я. Ні! Цього зама
ло. Я люблю культуру! 
Люблю красу! Красу в 
усьому — в людській дуті, 
природі!». Образ Кочубея — 
велика творча вдача стар
шого бухгалтера міжкол
госпбуду В.'Заруби.

Дуже емоційно, натхнен
но грає роль Галі Кочубей 
Л. Денисенко. Тї героїня — 
дівчина чесної вдачі, прин
ципова натура. Галя ще 
тільки вступає в життя і їй 
подобається все: і наша чу
дова дійсність, і сцена, і... 
телятка.

Надовго запам’ятається 
глядачам комбайнер Кирило 
Шавардака, .образ якого 
створив з-авідуючий район
ним відділом культури 
•'1. Давиборщ. у темпера
ментному виконанні амато
ра Шавардак — справжній 
господар поля. Тут він, як 
Дома. Хоч заслужена слава 
и зробила його трохи его
їстичним і безцеремонним, 
але Кирила є за що люби
ти. Це роботящий, вольовий 
І розумний хлопець.

З хорошим почуттям гу
мору, з лукавою посмішкою 
грає секретар 
комсомолу Г. 
роль спеціального 
дента газети.

В невеличкій

райкому 
Мірошник 
кореспон-

наступальний 
колгоспного

тема радісної, 
праці, проблеми 

культури на селі.
само- 

ав- 
задум до глядача

рух
се-

вистави — голова 
Герой Соціаліс-

рецензії 
важко проаналізувати робо
ту всіх учасників вистави. 
Та це, мабуть, і не потрібно. 
Всі вони: режисер — пра-

с:

Кіно на фермі
О К І ЗАВЖДИ, в обідню 

перерву на свинофермі 
з’явився кіномеханік стаціо
нарної кіноустановки кол
госпу «Росія» Василь Лав- 
русенко.

— Товариші, — звернув
ся він до тваринників, — 
увечері приходьте дивитись 
першу серію «Піднятої ЦІ
ЛИНИ». Дуже цікавий фільм.

— Прийшли б, Васю, та 
не встигнемо. . Поки впо
раємося та три кілометри 
До клубу подолаємо, і кар
тина закінчиться.

— А хіба не можна де- 
фільми пря- 

кут- 
заві-

— за-

монструвати 
МО тут, в червоному 
ку? — поцікавився 
Дуючий фермою І. Капе
люшний.

— Дійсно, вірно,
гомоніли свинарки-комсо
молки В. Івашина, М- Мель
ник, Н. Снігур.

— Та ж у вас на фермі 
немає потрібного освітлен
ня. Доведеться мотор ВО
ЗИТИ, — почав було Ва
силь, але довго не спере
чався. Погодився.

На другий день, в свій 
Вихідний. Лаврусенко ра
зом з мотористом Іваном 
Францем погрузили апара
туру, мотор і приїхали на 
Ферму.

З того часу, ось уже 
кілька місяців, комсомольці 
Лаврусенко та Франц в дні 
свого відпочинку — поне- 
Д'лок та п’ятницю — де
монструють кінофільми Пря- 

на фермі.
В. ГРИНЧЕНКО, 

секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Росія» Рів- 
нянського району.

цівник райвійськкомату 
П. Филпмонов, машншстка 
міськради Т. Попова, вчи
тель І. Євсєєв, домогоспо
дарка Р. Феоктистова, пра
цівники Будинку культури 
В. Грінденко, Є. Маломуж 
та інші доклали багато 
сил і вміння, щоб зробити 
глибоко сучасний спектакль.

Як бачимо, учасники дра
матичного колективу різні 
за своїм віком, працюють в 
різних організаціях та 
установах, але всіх їх єд- - 
нає велика любов до ми
стецтва, бажання віддати 
свій талант народу. Хочеть
ся побажати аматорам твор
чих шукань, значних успі
хів в їх почесній, потрібній 
справі.

Т. ПЕТЧЕНКО, 
інспектор Долинського 
районного відділу куль
тури.

•■■■■■■■■■■•■■■■■в■■■■■■■■!

Ніколи раніше в Румунії 
не співали стільки дзвінких 
пісень, як в наші дні. Ніко
ли раніше румунські юнаки 
І дівчата не танцювали так 
весело, як сьогодні. В Ру
мунській Народній Респуб
ліці музика стала доступ
ною трудящим, любимою 
широкими верствами моло
ді.

В країні е 19 філармоній І 
симфонічних оркестрів, 18 
музичних та естрадних теат
рів, 10 ансамблів пісні І тан
цю. Часто музичні колекти
ви виступають па фабриках 
І заводах, в селах, учбових 
закладах.

На знімку: 
самблю 
ральиої 
РНР — 
танців.

Фото 
ства Аджерпрес.
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румунського агент-

У студентській
ГРУПІ

ЛДИКОЛА КОСОВ, обліковець першої тракторної 
бригади дослідно-показового господарства «Ук

раїна», неквапливо виймає з бідарки добротно упа
ковані пакунки. До нього звідусюди поспішають ме
ханізатори.

— ІДо новенького?
.— А ось зараз розв'яжемо, подивитесь, — відпо

відає М. Косов і подає найбільшому «книгоїдові» 
(так жартома хлопці з тракторної охрестили Василя 
Анікіна) один з пакунків. За Василем в червоний 
куток втискаються і інші механізатори. Вони терпля
че вичікують, поки Микола Павлович занесе всі кни
ги у список одержаних.

... Стан тракторної бригади вибіг на десяток кі
лометрів за село. Облюбувавши місцевість, механі
затори розташували свою садибу біля високого гус
того лісу, що вклинився в широкі артільні поля. І 
хоч до села далеченько, хлопці не відчувають са
мотності. Тракторна садиба зв’язана з конторою ар
тілі і районним центром телефонною лінією, сюди 
листоноші регулярно доставляють 'газети та жур
нали, а районна бібліотека постачає механізаторам

1 художню і спеціальну літературу.
1 Клавдія Філатова, завідуюча бібліотекою, завжди 

допомагає Миколі Павловичу підібрати всі ті книги,
. які можуть зацікавити степових мешканців. Ось і 
' сьогодні, не даремно Клавдія Іванівна півтори годи- 
ч ни протримала його в бібліотеці.
ч На стіл лягає книга про чотирьох радянських вої- 
( нів, які 49 днів боролися з стихією без хліба і води. 
( Збірник так і зветься «49 днів». До неї зразу тягнеть- 
Ь ся кілька рук.
І Микола Павлович посміхається.
1 — Облиште, хлопці, сперечатися, книг же он скіль- 
? ки!
) Так, літератури тут не мало. І «Путь героев» 
/ А. Виршулиса, і «Серед степу широкого» В. Вільно- 
7 го, «Герої Дніпра» Г. Уткіна, і «Скоростники полей», 
/ «Марко Брага», і «Технічне обслуговування тракто- 
/ рів та сільськогосподарських машин», «Чудотворна»
< В. Тендрякова.
2 — Всі члени бригади, — розповідає обліковець, —
< підписалися на газети і журнали. А комсомольці, всі 
( до єдиного, передплатили газету «Молодий комунар» 
к або «Комсомольську правду».
ь В бригаді провадиться вивчення Програми КПРС 
\ і матеріалів XXII з'їзду партії.

Знам’янський район.
Г. ШЕВЧЕНКО.

СГКОСЬ увечері студенти 
першого курсу україн

ського відділу знову вирі
шили провести комсомоль
ські збори. Останнім часом 
щось знизилося напруження 
в роботі.

Говорила Люба Табу
нець-

— Я пропоную розподіли
ти всіх на ланки і довести 
до кожного денну норму.

Так і зробили. А другого 
дня першокурсники випере
дили всіх — очистили 230 
центнерів кукурудзи. Ви
йшло майже по 10 центнерів 
на кожного. Коли виїздили 
з колгоспу, усі були задово
лені — виробили понад 740 
трудоднів. Правління і 
парторганізація артілі імені 
XXI з'їзду КПРС Компані- 
ївського району нагородили 
нашу групу Почесною гра
мотою за першість у зби
ранні врожаю.

І ось ми вже знову в ін
ституті: відвідуємо лекції, 
вчимося, беремо участь в 
гуртках художньої самоді
яльності. Уже перші прак
тичні заняття і семінари по
казують, що студенти підго
товлені непогано. З історії 
КПРС та психології, на
приклад, Галина Лисак. Га
лина Нетис, Таміла Талпа, 
Іван Гнибіденко, Олена 
Синєок, Раїса Патерило та 
інші склали добрі і змістов
ні відповіді.

Студентська молодь живе 
цікавим, повнокровним жит
тям. Основна її мета — вчи
тися, щоб стати справжнім 
учасником 
коесленнх у 
КПРС.

Щоб зростала армія читачів

У МУДРИХ і далекоглядних рішеннях XXII з’їзду 
КПРС, у Програмі партії говориться, що побудова 

комунізму, створення його матеріально-технічної бази у 
величезній мірі залежить від виховання нової людини — 
активного будівника світлого майбуття.

В Програмі поставлено бойове завдання — виховува
ти радянський народ в дусі наукового комунізму, доби
тися щоб усі трудящі оволод’ли ідеями марксистсько- 
ленінського вчення, свідомо будувати життя по-комуніс- 

ТИДу°ховне життя людини стає багатшим, коли вона дру- 
жить з книгою - учителем і другом. Вона - найкращий 
порадник радянських людей в їх творчій пращ, навчан
ні в їх боротьбі за виконання рішень XXII з їзду КПРС.

Сьогодні своє головне завдання бібліотечні праців
ники вбачають в тому, щоб книга була доведена до кож
ної сім'ї до кожної дорослої людини. З цією метою 610- 

Д” V ЛКСМУ та рада обласного управління куль- 
15 листопада по 15 грудня ц. р. міняй- 

ш,к по залученню, читачів до бібліотек . доведенню кни- 
ГИ до кожної с’” *• методом досягнення успіху в

Найбільш ефект м в_ обходи> організація пунк- 
цій »,ш1счі"пересувок. книгоношевня, голос........ ..
Жзїі*і=і%Лраиіз- 

нвкиЛХоХьй Володь Кіровоградшини і провести 

його організовано. 0 русАНОВА,
старший інспектор обласного управління культури.

учасннки ан- 
пісні І танцю Ценг- 

ради профспілок 
виконавці народних

Такими їх виховала
ШКОЛА

звершень, ка
повій Програмі

Л. ЛИПА.
комсомоль-секретар

ського бюро 1-го курсу 
філологічного Факуль
тету Кіровоградського 
педінституту ім. О. С. 
Пушкіна.
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ПОПОВНЮЮТЬСЯ ВЛАСНІ

Б БПІОТЕЧКИ

Як ТІЛЬКИ розпочався дво
місячник по розповсюджен

ню літератури, учні ПанчІвськоТ 
середньої школи взялися за цю 
почесну справу. Комсомольці не 
тільки продають трудящим се
ла книги, а й самі активно по
повнюють свої власні бібліоте
ки. Так, юнаки I дівчата 9 «А» 
класу вже придбали, для себе 
творіь художньої І сільськогос
подарської л'тепатури на 13 
карбованців. Значну роботу по 
розповсюдженню книг прово
дять також уччі Інших класів.

У цьому ропі набагато збіль
шились домашні бібліотечки 
школярів.

Ю. ГАДЖІЄВ.
Новомиргородський район.

* * * 
О А РІК комсомольцями 

доремонтного заводу 
повсюджено книг на 420 карбо
ванців.

Найбільш активну участь' о 
популяризації к^иг взяла участь 
контролер відділу технічного 
контролю Валентина Дученко, 

Г. УДОВИЧЕНКО.

РУ- 
роз-

Д ВАН найбільше любив 
-**- фізику. Ще З М010ДШИХ 

класах захоплювався елек
трикою, читав відповідну 
літературу і, звичайно, мрі
яв про той час, коли зможе 
самостійно зайнятися цією 
справою. Він бачив себе то 
у просторих, світлих залах 
інституту, то на якійсь ве
ликій будові.

А коли закінчив десяти
річку, все по-іншому обер
імося. Колгоспові он як 
потрібні освічені кадри, то 
чого ж Іванові їхати до міс
та? Залишиться в селі — 
електриком працюватиме, а 
там і вчиться станё заочно. 
Так і зробив юнак Більше 
року вже трудиться на 
електростанції артілі імені 
Литвинова. Задоволений: 
робота по душі! Про на
вчання теж не забув: він— 
студент-заочник Дніпропет-

ровського електротехнічно
го технікуму. Івана тепер 
шанують в кожній хаті: це 
ж він разом зі своїми дру
зями встановлював тран
сформатори, проводив елек
тролінію, проводку на фер
ми, в будинки колгоспників.

Іван Самойлик
залишився 
крім нього, 
пускникіз 
редньої школи Два 
доглядала свиней 
Штанько, дояркою 
вала Ольга Журавель, в го
родній бригаді — Ольга 
Самойлик. Тепер дівчата 
вчаться в Кіровоградському 
педінституті.

Пишається своїми вихо
ванцями директор школи 
М. П. Коверга: стануть во
ни справжніми будівниками 
світлого майбутнього — 
комунізму.

І. РОМАНЕНКО.
Новоархангельський район.

------ -------------------------------

не один 
в колгоспі — 

тут багато ви- 
Тернівської се. 

роки 
Тетяна 
працю-

„Приїздіть до нас у гостін
]Т ЮБИТЬ Діна повідом- 

**• ляти хороші новини 
друзям. І зараз теж посміх
нулася лукаво, показала 
конверт:

— А в мене лист від но- 
вопражців...

Ну де тут стриматися, 
щоб не вигукнути радісно, 
не засміятися? Адже бог- 
данівські школярі завжди 
з нетерпінням чекають віс
тей з Нової Праги.

На цей раз лисг-відпо- 
відь вийшов неабияким за 
розміром: адже про все 
треба розповісти. І як хо
роше було відпочивати вліт
ку в шкільному таборі 
«Дружба», і як були зача
ровані під час екскурсій на 
Кременчуцьку ГЕС та до 
Києва. А хіба ж можна 
змовчати про гостювання у 
знатного кукурудзовода Фе- 
допа Яковлевича Косянчу- 
ка? Звичайно, і про це на
писали.

Та особливу увагх звер-

Хоч лист і не був надрукований
Робітник заводу «Червона зірка» М. Федотов повідо

мив редакції факти порушення технології приготування 
страв в їдальні № 11 міста Кіровограда.

Лист редакція надсилала для вжиття заходів в Кіро
воградський трест їдалень. Директор тресту повідомив, 
що факти, наведені в листі, мали місце. Старшому по
вару оголошена догана. Виконуючому обов'язки заві
дуючого їдальнею А. Снігову зобов'язано навести необ
хідний порядок в роботі їдальні № II, поповнити, асор
тимент блюд, посилити контроль за якістю приготування 
страв.

пули на найголовніше: во
ни. школярі, достойно зуст
ріли урочисту дату — XXII 
з’їзд партії. Он який уро
жай виростили на закріп
леній площії Пшениці «оде- 
ської-3» — по 32 центнери, 
а королева полів у цьому 
році видалася чудовою — 
по 80 центнерів зібрано її 
з кожного гектара.

І все ж це — труд їх мо
лодих рук. То хіба ж мож
на не сказати про Тамару 
Соколову, Валю Шаман
ську. Василя Шпильку? Або 
про бригадира їхнього — 
Діну Кранванець? Адже во
ни — шкільні маяки. І вже 
якщо говооити про -них, то 
ніяк не змовчиш і про Лео
ніда Лимаренка. Він і вчи
ться добре, і в роботі за
пальний, і бере участь у ба
гатьох гуртках. Мріє 
хлопе"ь після закінчення де
сятирічки залишитися в кол
госпі і здобути освіту Ін- 
женера-механізатора.

От про це й писали дру
зям. А в кінці щиро їх за
просили:

— Приїздіть до нас у 
гості, самі про все дізнає
тесь.

В. БОГДАНОВА.
Знам’янський район.

«ГОЛОДИЙ КОМУНАР»
22 листопада 1961 р., 5 стор.



мене виховав чудових штан
гістів, а я там. якусь ко
ристь зможу принести.

районної ради «Колгоспник»

А ЕРЖАНТЕ, там на
бе лист чекає, — кинув 

на ходу черговий по частині.
— Мабуть, від батьків, — зрадів Вік

тор і побіг в казарму.
Адреса була написана незнайомою 

рукою. Юнак похапцем розірвав кон
верт. Лист виявився від колишнього 
однополчанина, товариша по команді 
Миколи Рудченка.

«Дорогий друже! — писав він. — Ти, 
звичайно, будеш дещо здивований, 
одержавши цю звістку від' мене. Зараз 
поясню причини. Якщо я не помиляюсь, 
ти через два—три місяці демобілізуєш
ся. От і хочу запросити тебе до нас, на 
Кіровоградщину, в селище Ульяновку. 
Будемо разом готувати молодих штан
гістів. Хлопці тут — богатирі. При
їжджай!».

Запрошення примусило замислитись. 
Звичайно, кортіло попробувати свої си
ли на тренерській роботі, навчати мо
лодь всьому тому, що знав сам. Адже ж 
недарма носив він значок спортсмена 
першого розряду. А по-друге... Стільки 
ночей мріялось про рідну станицю в 
Ростовській області, про зустріч з бать
ками, знайомими. Вони ж чекають, спо
діваються... Нарешті прийшов до вис
новку: «Після демобілізації трохи по
гостюю вдома, а вже потім подамся в 
Ульяновку»...
— ИКОЛО, це, мабуть, до тебе, — 

‘V* сказав кучерявому тренерові кре
мезний юнак.

Рудченко повернувся до дверей і...
— Вікторе! Оце здорово! Що ж не 

написав? Я б зустрів.
— Вирішив інкогніто. Навіщо зайня

тих людей турбувати.
І вони стисли один одного в міцних 

обіймах.
Після тренування друзі вийшли на 

вулицю. Село вже спало. Лише де-не-де 
мерехтіли електричні вогники в будин
ках. Тьмяно блищав під сріблястим мі
сяцем став. Тихо...

— Дуже вчасно ти приїхав, — каже 
Микола.
щаному Броді 
стріч з важкої 
Миколаївською 
ластами.

— Це серед 
госпник»?

— Так. Я готую команду штангістів. 
Ти, звичайно, теж візьмеш участь.

— Як тренер чи учасник? — сміється 
Віктор.

— І те, і друге, — в тон йому відпо
відає Рудченко. — Таке сумісництво 
дозволяється всіма бухгалтерами й ре
візорами.

ЕРНЯЄВ влаштувався в районний 
* комітет ДТСААФ на посаду ін

структора. Новій роботі він відда
вав день, а ввечері йшов на тренуван
ня: допомагав оволодівати майстерніс
тю іншим і готувався сам. Разом з «го
ловним» тренером Миколою Рудченком 
Віктор добивався від спортсменів бли
скавичної реакції і витонченої техніки.

На змаганнях в Піщаному Броді ко- 
‘ лектив штангістів Кіровоградської об

ласті в упертій боротьбі виборов перше 
місце. Віктор Черняєв вийшов пере
можцем серед тих, хто виступав у на- 
півсередній вазі. Ось тоді і викликав 
його до себе голова обласної ради ДСТ 
«Колгоспник» В. Л. Солонченко.

— Поздоровляю з успіхом! — Вален
тин Леонтійович потис колишньому 
сержантові руку. — Добре, дуже доб
ре, та... не зовсім. Хто захищав честь 
Кіровоградщини в матчовій зустрічі? 
Головним чином, ви, ульяновці. А чому? 
Хіба в селах і районних центрах немає 
сильних хлопців?...

— Звичайно, є, — погодився Черняєв, 
не розуміючи до чого веде голова.

— То-то й воно! — наче зрадів Со
лонченко. — Та от біда, займатися з 
ними нема кому: спеціаліс
тів невистачає. г

Він на мить замовк, а по
тім додав:

— Ото я й думаю, чому б 
тобі не поїхати тренером в 
якийсь інший район? Скажі
мо, в Добровеличківський...

— Подумаю, — відповів 
Віктор, і, попрощавшись, 
вийшов.

— Ну що там? — запи
тав у друга Рудченко.

— Пропонують їхати тре
нером в Добровеличківку. 
Як гадаєш? — І, не чекаю
чи відповіді, вголос поду
мав. — А, знаєш Леонті
йович має рацію. Ти й без

Через п'ять тижнів в Пі- 
відбудеться маткова зу- 
атлетики між Одеською, 
і Кіровоградською об-

колективів ДСТ «Кол-

Голова
Леонід Семенович Дугін зустрів Вікто
ра привітно, але зразу ж відверто роз
повів про стан справ.

— Групою молоді, яка захоплюється 
штангою, у нас до цього часу керував 
легкоатлет Віталій Матковський. Так 
що самі розумієте...

7ГО ПЕРШОГО тренування молодий 
керівник готувався довго і старан

но. Майже цілий зошит занотував де
тальним планом заняття. Але викори
стати конспект не довелося: ніхто не 
прийшов. Наступного дня Черняєв на
писав нову об'яву, а ввечері став знов 
чекати своїх майбутніх вихованців. Він 
кидав погляд то на годинника, то до 
стежки, на якій повинні були з'явитись 
юнаки. Минула година — ані душі. 
«Невже й сьогодні нікого не буде?» — 
тривожила думка.

Раптом на порозі з’явився хлопчина.
— Тут збираються штангісти?
— Тут, тут, — зрадів Віктор.
— Теж початківець? — продовжував 

новенький. — Що? Тренер? Ніколи б і 
не подумав. Ну, давай знайомитися. 
Перепелиця Борис. Працівник Будинку 
культури.

Кажуть, одна ластівка весни не ро
бить. Але без неї не обходиться ця чу
дова пора- року. На наступні заняття 
прийшли Вадим Хорунжий, Олександр 
В-ойцеховський. Всеволод Хорунжий. 
Через кілька днів Віктор вирішив про
вести, так би мовити, неофіційні зма
гання: хотів поближче познайомитися з 
можливостями своїх хлопців. Результа
ти виявились гіршими будь-яких споді
вань. Кидалася в очі повна відсутність 
техніки, погана фізична підготовка. Он 
Вадим Хорунжий при виконанні вправи 
«ривок» підіймається неправильно, Все
волод Бабинський — близько одна до 
одної тримає руки на грифі штанги.

Що ж, товариші, — сказав тоді Чер
няєв, — особливими успіхами ви поки 
що порадувати не можете. Але й у 
розпач впадати нічого. Будемо вчитися.

УЖЕ ЧЕРЕЗ два тижні секція налі
чувала десять спортсменів. А Вік

тор не заспокоювався, вирішив додат
ково створити ще юнацьку групу. Чо
тирнадцять юнаків ввійшло до її скла
ду. Планомірні, вперті тренування дали 
свої плоди. Вже працюють за другим 
спортивним розрядом Борис Перепели
ця і Вадим Хорунжий, чекають на зма
гання Олександр Войцеховський та Все
волод Бабинський. У них є всі підста
ви стати третьорозрядниками. А секція 
працює лише неповних чотири місяці!

Якось зустрів Черняєва голова арті
лі імені Леніна Василь Семенович Стад- 
ниченко, великий прихильник спорту.

— Є прохання від колгоспної молоді. 
Запрошують тебе взяти шефство над 
нею.

— З радістю, — погодився Віктор. — 
Перекажіть, що обов'язково буду.

З того дня В. Черняєв систематично 
проводить тренування з сільськими 
спортсменами. Двічі на тиждень ходить 
він до них в Трояни, а село це за 14 кі
лометрів від районного центру. Та хіба 
тільки в Троянах Черняєв постійний 
гість! Віктор часто буває і в інших на
селених пунктах району, шукає людей, 
які захоплюються важкою атлетикою і 
яким потрібна кваліфікована допомога. 

...Хочеться вірити: мине небагато ча
су і серед тих, хто у змаганнях захи
щатиме честь Кіровоградщини з важкої 
атлетики, ми вперше зустрінемо 
мезних хлопців з 
району. То будуть 
го комсомольця, 
Віктора Черняєва.

кре-
Добровеличківського 

вихованці завзято- 
тренера-ентузіаста

М. БАРСЬКИИ.

м. КІРОВОГРАД, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря 

50-14, відділів — 50-24. у
Газете виходить у середу, п'ятницю І неділю.
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СЛОВО
ПРО ДРУГА

Вже не пушок над устами, 
Не сльози в очах жагучі. 
Життя од своєї брами 
Мені довірило ключчя.
Од брами є три дороги: 
Губиться перша зненацька, 
Тісні другої відроги, 
Третя ж,

як шлях чумацький.

По першій—шукають краю, 
Де розкоші насолода, 
Спихаючи у відчаї
І близьких,

з свойого ж роду. 
Друга веде до хатини — 
Там сад і конур лії білі, 
Гожа, покірна дружина 
В спокої,

в тиші знімілій.
По третій,

отій, 
широкій, 

Ідуть з мозолями люди — 
Нестримність —

в розкрилих кроках, 
Вогонь —

у сталевих грудях. 
А щоб в житті не блукати, 
Добути того,

чим мариш, 
Щоб третю путь одшукати, 
Мені потрібен

товариш. 
Щоб за отих, що на третій, 
Що серцю твоєму

рідні, 
Іти на леза багнетів — 
Друзі
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В
НовомиргородськІй школі-інтернаїі Імені ІО. О. Га- 
гаріна чимало уваги відводиться творчій праці уч

нів. Пов’язуючи своє навчання з життям, діти розвива- 
зокрема, з мови 
власні твори на 

у друкований на

ють творчі здібності в різних галузях і, 
та літератури. Немало з них пишуть 
вільні теми, кращі з них вміщують 
машинці шкільний журнал.

Одночасно діти намагаються свої 
сити, як кажуть, в народ. Всі кращі 
щують у шкільній газеті «Дружба», ; 
кується у районній газеті «Ленінець», 
школі став працювати гурток юнкорів.

Редакція «Ленінця» охоче вміщує дописи наших юн
корів (з 28 номерів «Ленінця», що вийшли за останні 
три місяці, в 12 — вміщені матеріали наших юнкорів).

Діти розповідають про своє життя та працю, ви
словлюють захоплення школою-інтернатом та щиру 
вдячність Комуністичній партії за щасливе дитинство. 
Заголовки дописів говорять самі про себе: «Вийшли на 
орбіту», «День трудовий інтернатів», «Здрастуй, літо 
піонерське», «Літо владно кличе в далечінь», «У соняч
ному Криму», «На березі моря», «Люби та знай свій 
рідний край», «Наша школа» і т. п.

Відповідаючи на статтю «Забули про Ваню», в якій 
йшлося про бездушне ставлення до хворого в с. Панче- 
во, юнкори В. Притула та К. Півкола поділилися на 
сторінках «Ленінця» тим, як дружно вони живуть в ін
тернаті, розповіли про випадок з Катею Мірошниченко. 
Дівчина захворіла І весь колектив оточив її турботою.

Школа-інтернат дбає зараз про створення міцного 
колективу юнкорів, про планову роботу з ними та ви
хід за межі районної газети.

Ф. БОЖОР, 
старший вихователь, учитель російської мови.

м. Новомиргород.

досягнення »ІІІІО- 
роботи ВОНИ вмі- 

а дехто уже дру- 
. Так поступово у

Сміятись —
як візьме туга, 

Жити розбурханим морем, 
Потрібна мені

подруга.
Знесу на скелясту гору 
Камінь тяжкий, 

під хмари ж...
Хай тільки вірний поруч 
Буде зі мною

товариш.
Віктор ПОГРІБНИЙ.

мені потрібні.
Щоб пухом ставало горе,
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І
 Міцна дружба єднає учнів 
Кіровоградської середньої 
школи № 25 із воїнами міс
цевого гарнізону. Старші 
товариші допомогли школя
рам організувати кіно та ра- 

Ідіогуртки, заходять до шко
ли довідатися про успіхи в 
навчанні.

На знімку: група воїнів 
єфрейтор Василь ГОРПЕ- 
НЮК, молодший сержант 
Василь КУЧИНСЬКИЙ, 
сержант Віктор МАСЛО В та 
єфрейтор Володимир БОЙ- 
ЦУН розглядають фотоаль
бом, який подарували їм уч- 

£ ні.
Фото В. ІОР’ЄВА.

ж ■
Й

І 
ІЦ

І
 полі в колгоспі імені Шев
ченка Компаніївського ра
йону. І хоч зараз вже гли- 

Ібока осінь — кукіль та бу
дяки біля футбольних воріт 
і не думають сохнути. Ад
же тут для них неабияке 

♦ привілля. Ніхто з комсо
мольців колгоспу не наві
дується на спортивне поле 
в м’ячем, чи то з сапою. 
Хіба що якась там коза за
бреде... Та й то хутко вті
кає бідна тварина звідси: 
кажуть, там навіть серед 
білого дня вовки виють.

Кому ж турбуватися про 
здоровий 
ді, як не 
мольської 
госпу?

Літо пройшло. Хіба не 
можна було влаштувати 
хоч одні змагання з пла
вання!? Ставок же який у 
колгоспі! Хоч обласні зма
гання на ньому влаштовуй.

— Немає в нас інструк
торів, — пускає в хід но
вий «аргумент» колишній 
секретар комсомольського 
комітету В. Мамренко.

Є в колгоспі любителі 
спорту. Міцні, дужі хлопці, 
хороші дівчата. Є тут і 
практичні знавці фізкульту
ри і спорту. Взяти хоч би 
вчителя фізичного вихован
ня Зеленівської школи. Ми
кола Спиридонович Азамат 
інститут закінчив, добре 
розбирається і в легкій ат
летиці, і в футболі, і в пла
ванні. Та хоч раз комсо- 
мольці-активісти колгоспу 
звернулися до нього?

ІЛЕ літо зеленіли бу
р’яни на футбольному

Щороку правління кол
госпу виділяє певну суму 
грошей на спортивний ін
вентар, та щороку ці кошти 
не використовуються. А мо
лодь колгоспу чекає і ніяк 
не дочекається від комсо
мольських вожаків ні гім
настичного містечка, ні 
спортивної форми. Не тур
бується за фізкультурно- 
масову роботу в колгоспі і 
керівництво районної ради 
Союзу спортивних това
риств і організацій.

О. КОНСТАНТИНОВ.

Дивна швидкість 
велогонщика

Десятикілометрова ділянка ав
тостради Карлсбруе-Бале вияви
лася щасливою для відомого 
французького велогонщика — 
професіонала Хозе Мейффре. На 
цій ділянці ріп побив абсолют
ний «рекорд» швидкості, 
раз краще 
(офіційній 
рекорди, не 
нює 178.. “ 
ну І

Мейффре _______ __
ціальному гоночному велосипеді, 
слідюучи за спортивним авто
мобілем «Мерседес». Він де
в'ять кілометрів розганявся і па 
десятому стартував з ходу.

За- 
досягнення в світі 
регістрації подібні 
підлягають) дорів- 
кілометрів за годн-

виступив на спе-

Редактор П. МАРЧЕНКО.

І

відпочинок моло- 
комітетові комсо- 

організації кол

А
«Мир»
Союзу 

спортивних товариств І орга
нізацій провела товариську 
зустріч з шашок між збірни
ми командами Кіровограда 
І Запоріжжя. В перший день 
змагань лідирували місцеві 
шашкісти, на другий день 
гості взяли реванш І вигра
ли зустріч з рахунком 5,5:4,5 
очок.

3. ВОЛОДИМИРОВ.
*

ГОСТРИМИ і напруже- 
1 ними були спортивні

у КІНОТЕАТРІ 
міська рада

.* ♦

' змагання в Бобринсцькому 
училищі механізації сіль
ського господарства № 2.

‘ Юнаки і дівчата мірялися 
силами з різних видів спор-

, ту: легкої атлетики, теиіса, 
волейбола тощо. В змаган- 

, нях взяли участь і кубинські 
друзі, які навчаються в учи- 

' лищі.
) І. ГРЕБЕНЮК«

Кінотеатр «Мир». Для дітей-« 
«ЛІТАЮЧИЙ КОРАБЕЛЬ». По« 
чаток о 10 год. ЗО хв. ранку і 12 
год. дня. «МИСЛИВЕЦЬ, ЗА 
ПРИДАНИМ*. Початок о 2 та 
4 год. дня, 6, 8, 10 год. вечора.

Кінотеатр імені Дзержинсько« 
го. «ТВОЇ ДРУЗІ». Початок о 
10 год. ранку і 11 год. ЗО хв. 
дня. «СЕРЦЕ НЕ ПРОЩАЄ». 
Початок о 1 год. 10 хв., 2 год. 
50 хв., 4 год. ЗО хв. дня, 6 год. 
10 хв., 7 год. 50 хв., 9 год. 30 хв, 
вечора.

Кінотеатр «Сквашсць». Для 
дітей «Я ПЕРЕЖИВ СВОЮ 
СМЕРТЬ». Початок о 10 год. 
ранку. 12 та 2 год. дня. «ДВА« 
НАДЦЯТЬ РОЗГНІВАНИХ 40« 
ЛОВІКІВ». Початок о 4 год. 
Тіня, 6, 8, 10 год. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку« 
ментальний фільм «РІЗНОПО- 
ВЕРХОВА АМЕРИКА». Де« 
монструється без перерви з 10 
год. ранку до 9 год. вечора. 
Художній фільм «ЗЕМЛЯ». По« 
чаток о 9 год. ЗО хв, вечора.


