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ЮНАКИ І ДІВЧАТА! ВЧІТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ І ЖИ- І 
Іти ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ! БУДЬТЕ ВІРНИМИ ПРО- І 
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ІДОМИМИ БУДІВНИКАМИ КОМУНІЗМУ, ЗАВЖДИ І 
І ГОТОВИМИ ДО ЗАХИСТУ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ! |
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Звітна доповідь секретаря ЦК ВЛКС М

XIV з‘їзди ВЛКСМ 16 квітняXIV з‘їзду
Товариші! Кожний з нас глибоко схвильований, спов

нений почуття величезної гордості і радості від того, 
що наш комсомольський з’їзд починає свою роботу, ок
рилений теплим і мудрим словом рідної партії, каже 
він. Привітання Центрального Комітету Комуністичної 
партії, яке зачитав член Президії, секретар Центрально
го Комітету КПРС товариш Ф. Р. Козлов, від першого 
і до останнього рядка пройняте батьківським піклуван
ням про підростаюче покоління, всебічно розкриває зав
дання Ленінського комсомолу на вирішальному етапі 
будівництва комунізму. Привітання Центрального Комі
тету партії викличе у всієї радянської молоді новий 
приплив енергії та ентузіазму.

Дозвольте, товариші, від імені XIV з’їзду запевнити 
Центральний Комітет КПРС, членів Президії ЦК, ке
рівників партії і Радянської держави, Вас, дорогий 
Микито Сергійовичу, що Ленінський комсомол і далі 
буде вірним помічником партії, що радянські юнаки і 
дівчата свою працю і наполегливість, талант і натхнен- 

■уія, мужність і енергію віддадуть безсмертній справі 
Леніна, комунізмові!

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу, 
продовжує доповідач, підбив величні підсумки творчої 
діяльності нашої партії і радянського народу після XX 
з’їзду. За ці роки соціалізм здобув нові і вирішальні 
перемоги.

Велика програма комунізму, яку прийняв XXII з’їзд, 
натхненною і самовідданою працею радянських людей 
втілюється в життя. Програма КПРС — яскраве свід
чення того, що наша партія свято додержує вчення 
марксизму-ленінізму, творчо розвиває його, збагачує 
живим, практичним досвідом. Прийняття нової Програ
ми знаменує торжество розробленого XX з’їздом курсу 
на відновлення і дальший розвиток ленінських норм 
партійного і державного життя, на підвищення творчої 
активності народних мас — вирішальної сили суспільно
го прогресу. Програма КПРС не могла б бути розробле
на без тих зрушень, які відбулися в усьому нашому 
житті після XX з’їзду, без ліквідації шкідливих наслід
ків культу Сталіна і розгрому антипартійної фракційної 
групи, без тієї колосальної теоретичної і практичної ро
боти, яку провели за останні роки партія, її Центральний 
Комітет на чолі з видатним марксистом-ленінцем М. С. 
Хрущовим. Сьогодні все життя, всі діла нашої партії, 
підкреслює доповідач, як ніколи, пройняті ленінським 
духом, демонструють велику життєву силу і неперемож
ність ленінізму. Своєю невтомною творчою діяльністю 
в ім’я людини, для блага людини, політикою миру і 
дружби, безкорисливою допомогою волелюбним наро
дам у боротьбі проти імперіалізму та колоніалізму на
ша партія і Радянська держава завоювали непохитний 
авторитет в очах усіх чесних людей землі. Рішення 
з’їзду, нова Програма КПРС справляють могутній 
вплив на весь хід світової історії.

Ленінський комсомол, вся радянська молодь розумом 
і серцем схвалили Програму партії, рішення історичного 
XXII з’їзду КПРС. Програма відкриває перед молодим 
поколінням грандіозні перспективи, великі і привабливі 
цілі, розкриває двері в майбутнє. Спасибі тобі, партіє, 
проголошує доповідач, за те, що ти дала нам щастя бу
ти учасниками будівництва суспільства, святими прин

ципами якого є Мир, Праця, Свобода, Рівність, Братер
ство і Щастя всіх народів. Озброєні програмою комуніз
му, окрилені твоїм високим довір’ям, комсомольці і мо- 

4^ лодь підуть уперед, на нові трудові звершення в ім’я 
торжества комунізму!

Всі сили молоді на створення 
матеріально-технічної бази комунізму, 
на максимальне використання резервів 
промисловості і сільського господарства

XX. з’їзд КПРС вивів комсомол на широкий шлях 
практичної участі в будівництві комунізму, каже С. П. 
Павлов. Великі і конкретні діла по-справжньому захо
пили молодь, піднесли роль нашої Спілки в житті ра
дянського суспільства. Саме цей шлях створює най
більш сприятливі умови для комуністичного виховання 
молодого покоління, веде до здійснення ленінського за
повіту: тільки в праці разом з робітниками і селянами 
можна стати справжнім комуністом. І хіба не яскравим 
цьому доказом є той факт, що за останні роки із сере
довища молодих представників робітничого класу і се
лянства виросли тисячі й тисячі справжніх передовиків і 
новаторів виробництва, чиїми трудовими подвигами пи
шається весь народ. Текстильниця Валентина Гагановаі 
кукурудзовод Петро Сапунов, шахтар Кузьма Северинов 
і бавовнороб Турсуной Ахунова, токар Юрій Куций і бу- 

>ігдівельинк Алі Альмов, нафтовик Акіф Джафаров і тва
ринник Тетяна Перешивно, багато інших вихованців Ле
нінського комсомолу носять найпочесніше в нашій краї
ні звання Героя Соціалістичної Праці. Наш народ особ
ливо пишається безприкладним подвигом героїв-космо- 
навтів Юрія Гагаріна, Германа Титова. їх подвиг —і 
свідчення непереможної сили соціалізму.

(Подається в скороченому вигляді).

Доповідач відзначає, що XIII з’їзд ВЛКСМ одностай
но схвалив крутий поворот комсомолу до безпосеред
ньої участі в господарському будівництві і взяв конкрет
ні зобов’язання по розвитку промисловості і сільсько
го господарства. Обговорюючи підсумки XXI з їзду,

Пленумів ЦК КПРС, комсомольці і молодь вносили по
правки в ці зобов’язання, розширяли свою участь у 
виконанні народногосподарських планів. Центральне 
місце в роботі комсомолу займала боротьба за неухиль
не зростання продуктивності пргці. Виконання змінного 
завдання за шість годин, активна участь у модернізації 
устаткування, в автоматизації і механізації, боротьба 
за ритмічність і культуру виробництва, за найкращу в 
світі продукцію, освоєння суміжних професій, підви
щення кваліфікації молодих робітників — все цс міцно 
входить в практику багатьох комітетів комсомолу. При
клади живої і цілеспрямованої роботи комсомольських 
організацій Москви, Ленінграда, Харкова, Мінська і 
Ростова, Горького і Волгограда переконливо говорять, 
що успіх приходить тоді, коли комсомольський актив 
знає економіку виробництва, у повсякденній роботі тіс
но зв’язаний з раднаргоспами, керівниками підприємств, 
вивчає і вміло поширює передовий досвід.

Разом з тим, у доповіді відмічається, що іноді загаль
ні розмови і заклики не підкріплюються конкретною 
організаторською роботою і тому перетворюються в 
марну тріскотню, заважають справі. Минулий рік ке
рівники ЦК комсомолу Вірменії оголосили роком ком
сомольського походу за скорочення браку у виробни
цтві і зниження непродуктивних витрат. Оголосили... і 
на цьому «свій закінчили похід». ЦК комсомолу Вірме
нії не тільки не провів потрібної організаторської робо
ти, але протягом року навіть не поцікавився, що роблять 
комсомольські організації на заводах і будовах. Тов. 
Павлов критикує також Пензенський, Брянський, Вла
димирський обкоми комсомолу, спроби яких розгорнути 
масову боротьбу молоді за підвищення продуктивності 
праці залишилися добрими побажаннями. Доповідач 
знову підкреслює, що головне завдання — забезпечити 
живу творчу роботу, боєздатність кожної комсомоль
ської організації. Цьому іноді заважає засідательська 
метушня, паперотворчість, надумування всяких бюро
кратичних надбудов. Останнє стосується, зокрема. До
нецького обкому комсомолу, який «вигадав» «комсо
мольський раднаргосп».

Щоб успішно розв’язати завдання комуністичного бу
дівництва, потрібний справжній героїзм. «Але героїзм у 
наших умовах, — підкреслював М. С. Хрущов, — не 
тільки порив, наполегливість, старанність. Це разом з 
тим уміння, знання, висока культура, передова техніка, 
новаторство». «

Нині в рядах ВЛКСМ, повідомляє С. П. Павлов, 
п’ять з половиною мільйонів робітників, близько 350 
тисяч інженерів, понад півмільйона техніків. З такою 
силою комсомол може набагато ефективніше допомага
ти вдосконаленню виробництва. Беручись за ключові 
проблеми, скрізь впроваджувати найпрогреснвніші мето
ди виробництва, важливі відкриття і винаходи, сміливі- 

як учив Ленін 
тов. С. II. Павлова 
1962 року

ще виступати проти рутини й косності. Заслуговує схва
лення діяльність Свердловської організації, де комітети 
комсомолу наполегливо добиваються, щоб кожний моло
дий робітник, спеціаліст вносив свій особистий внлад у 
розв’язання головних проблем виробництва. В тісному 
контакті з раднаргоспом це завдання допомагають 
розв’язувати численні комсомольські штаби, громадські 
конструкторські бюро і групи економічного аналізу, ра
ді' молодих спеціалістів і раціоналізаторів.

Комсомольські організації повинні активніше і завзя
тіше боротися за те. щоб жодна машина, верстат, агре
гат не простоювали марно, щоб не розбазарювалося су
спільне добро. Важливу роль у вихованні v молоді 
ощадливого, господарського ставлення до народного 
добра відіграли всесоюзні комсомольські рейди по вияв
ленню і використанню невстановленого і зайвого устат
кування. Комсомольці Латвії при підтримці партійних 
органів розгорнули широку боротьбу молоді республіки 
з втратами на виробництві. Комсомольці Азербайджану 
і Кемеровської області взялися за важливу справу — 
ліквідацію непродуктивних простоїв транспорту. На 
жаль, складається враження, що Міністерство шляхів 
лише формально-поблажливо ставиться до цієї ініціа
тиви.

Значне місце в доповіді відведено величезній ролі мо
лоді на будовах семирічки. І це закономірно. За звіт
ний період 800 тисяч молодих патріотів за комсомоль
ськими путівками пішли на різні будови. Тепер v Запо
ляр'ї і Середній Азії. Прибалтиці і на Далекому Сході 
та в інших районах країни працює близько 3 мільйонів 
юнаків і дівчат, сказав С. П. Павлов. За ці роки число 
комсомольців-будівельннків зросло більш як v півтора 
раза. Професія будівельника, сповнена справжньої ро
мантики і героїзму, стала однією з найбільш любимгД 
серед молоді. Народ високо цінить їх працю: понад ві
сім тисяч молодих будівельників удостоєно урядових 
нагород, а ЗО — носять на грудях зірки Героїв Соціа
лістичної Праці.

Сьогодні на ударних будовах молодь споруджує під
приємства металургії, хімії, енергетики, гірничовидобув- 
ної. цементної, целюлрзно-паперової промисловості, про
кладає й електрифікує залізничні магістралі. 154 особ
ливо важливі будови семирічки оголошено всесоюзними 
ударними, а число міських, обласних і республіканських 
комсомольських будов перевищило дві тисячі. Комсо
мольські комітети України. Узбекистану, Казахстану, 
Естонії, Башкирі!, Тульської. Іркутської, Челябінської 
областей ведуть бойове змагання молоді за дострокове 
спорудження ударних об’єктів.

У доповіді підбиваються підсумки цих справ. За звіт
ний період з активною участю молоді споруджено 48 
доменних і сталеплавильних печей. 34 прокатних і тру
бопрокатних стани й цехи, 95 об’єктів хімічної промис
ловості, прокладено 5 тисяч кілометрів і електрифіко
вано близько восьми тисяч кілометрів залізниць. Усього 
на всесоюзних ударних комсомольських будовах введе
но в експлуатацію понад 300 великих промислових 
об’єктів.

Відрадно, заявляє доповідач, що підшефні комсомоло
ві об’єкти, як правило, стають до ладу достроково. С. П. 
Павлов називає цілий ряд підприємств. ГЕС, металур
гійних агрегатів, заводів штучного волокна, цементних 
заводів, газопроводів, які споруджено за допомогою 
комсомольців раніше паміченого строку. Оголошуючи 
будову ударною, комсомольські організації беруть на 
себе велику відповідальність. Відомі факти, каже допо
відач, коли комсомольські штаби, комісії створюють ли
ше видимість шефства, а на будівельних майданчиках 
панують безгосподарність і безладдя, простоює і гине 
техніка, погано організовано побут молодих робітни
ків. Молоді добровольці їдуть на новобудови не за дов
гим карбованцем. Вони готові до труднощів, але не хо
чуть миритися з тими штучними труднощами, які ство
рюються бездушністю, черствістю і формалізмом. Таке 
казенне ставлення виявляється з боку керівників ряду 
об’єктів Міністерства транспортного будівництва. За 
комсомольськими путівками на його будови виїхало 130 
тисяч юнаків і дівчат. На VIII пленумі ЦК ВЛКСМ і 
Всесоюзній нараді молодих будівельників керівники мі
ністерства запевняли, що в найкоротшнн строк ліквіду
ють хиби. Проте цей «найкоротший строк» дуже роз
тягнувся.

Активна участь у будівництві нових потужних підпри
ємств промисловості і транспорту, в розвитку важкої 
індустрії, каже доповідач, і далі буде ударною справою 
Ленінського комсомолу. Комсомольці, вся молодь запев
няють Центральний Комітет КПРС, що вони готові ру
шити в похід на освоєння багатств у Сибір, в глуху 
тайгу і гори, на Далеку Північ. Вже після XXII з’їзду, 
більш як 40 тисяч молодих добровольців виїхало з 
Москви, Ленінграда. Киера, Горького та інших міст у 
райони Сходу і Сибіру- Радянських юнаків і дівчат не 
лякають труднощі. Вони з честю виправдають високе 
довір’я рідної партії!

Пропонується оголосити ударною справою комсомолу 
спорудження великих промислових та енергетичних 
комплексів, а також транспортне будівництво в Сибіру. 
Молодь візьме участь у будівництві потужних теплових

(Продовження на 2-й crop.).
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електростанцій на базі дешевого кансько-ачинського ву
гілля і гідроелектростанцій Ангаро-Єнісейського каска
ду, металургійних заводів Кузбасу і Тайшета, Красно
ярського алюмінієвого комплексу, хімічних підприємств 
Кемерова, Алтаю і Омська, чотирьох тисяч кілометрів 
залізниць.

Комсомол повинен брати ще енергійнішу участь у спо
рудженні провідних підприємств чорної і кольорової 
металургії, розвитку діючих і створенні нових металур
гійних баз у районах Казахстану, Уралу і Центру. Ком
сомол буде шефствувати над спорудженням підприємств 
нафтової, газової, цементної, целюлозно-паперової про
мисловості і промисловості будівельних матеріалів, трак
торного і сільськогосподарського машинобудування.

Ударною справою комсомолу буде й далі розвиток 
«великої хімії», будівництво найважливіших хімічних 
заводів і комбінатів. Особливу увагу треба звернути на 
прискорення введення в дію нових потужностей по ви
робництву мінеральних добрив. Цими Днями комсомоль
сько-молодіжна зміна комуністичної праці суперфосфат
ного цеху Воскресенського хімічного комбінату запро
понувала розгорнути змагання за надплановий випуск 
мінеральних добрив, за дострокове введення нових по
тужностей по їх виробництву. Немає сумніву, що за
клик воскресенців знайде найширший відгук комсомоль
ців і молоді.

У Програмі КПРС підкреслюється, що ленінська ідея 
гуцільної електрифікації — стрижень будівництва еко
номіки комунізму. У другому десятиріччі буде в основ
ному завершено електрифікацію всієї країни. ЦК ком
сомолу пропонує оголосити шефство ВЛКСМ над спо
рудженням 19 теплових, атомних і гідроелектростанцій, 
електрифікацією 10 тисяч кілометрів залізниць, а також 
будівництвом великих ліній електропередач. В найближ
чі роки має бути направлено на будівництво -електро
станцій, ліній електропередач і електрифікацію заліз
ниць 80 тисяч юнаків і дівчат.

Зобов’язання ці. підкреслює С. П. Павлов, відпові
дальні. Мова йде не тільки про розширення нашої учас
ті в капітальному будівництві, але і насамперед про по
ліпшення якості ударного комсомольського шефства.

Багато уваги в доповіді приділяється участі комсо
молу в здійсненні заходів партії по розвитку сільського 
господарства. Відзначивши, що участь юнаків і дівчат 
країни в піднесенні сільського господарства була од
нією з найважливіших справ, доповідач говорить: Най
більш ударною справою сільського комсомолу стало 
вирощування високих урожаїв кукурудзи. За чотири ро
ки площа комсомольсько-молодіжних кукурудзяних ді
лянок зросла більш як у шість раз і становила торік 
■12,5 мільйона гектарів. У минулому році комсомол 
вперше взявся за одержання зерна кукурудзи на ве
ликих площах. У змаганні брало участь більше 139 
тйсяч молодіжних ланок, сотні тисяч юнаків і дівчат. 
У минулому році найбільших успіхів у вирощуванні ку
курудзи добились комсомольські організації України, 
Молдавії, Татарії, Чувашії, Кабардино-Балкарії, Кур- 
Ганської і Тюменської областей.

В найрізноманітніших районах країни засвітилися но
ві маяки, виросли прекрасні майстри високих урожаїв 
кукурудзи. Комсомолка Марєт Банкок з Адигеї одер
жала по 152,7 центнера зерна з площі 64 гектари. Ва
силь Гермаковський 3 Молдавії з своєю ланкою виро
стив без затрат ручної праці по 75 центнерів зерна на 
кожному з 100 гектарів. Ланка Раї Пасічник з Він
ницької області на 80 гектарах одержала по 105,2 цент
нера зерна. Механізатор Джават Сатдінов з Татарії 
на площі 100 гектарів зібрав по 1335 центнерів зеле
ної маси. Механізована ланка Олександра Смагіна з 
Тюменської області одержала по 105 центнерів кача
нів кукурудзи у молочно-восковій стиглості на площі 
160 гектарів. Марія Овчинникова і Григорій Расчестков 
з Пензи вдвох механізованим способом провели весь 
агротехнічний комплекс робіт по вирощуванню куку
рудзи і одержали з площі 70 гектарів по 650 центне
рів зеленої маси, а з 60 гектарів —’по 65 центнерів 
сухого зерна. Наша прославлена гвардія манстрів-ку- 
курудзоводів одержала прекрасне поповненняі

Першість у всесоюзному змаганні завоювала молодь 
Полтавської області. На площі 79 тис. гектарів молоді 
кукурудзоводи одержали по 50 центнерів зерна. Чима
ла заслуга в цьому належить першому секретареві об
кому комсомолу Варварі Прокопенко.

В той же час не виконали зобов’язань комсомоль
ські організації Казахстану, Вірменії, Куйбишевської, 
Миколаївської областей.

Доповідач говорить, що тепер головне завдання -т- 
вже в цьому році перейти від рекордів на окремих 
ділянках до високих урожаїв на всіх площах.

Спиняючись на нових завданнях комсомолу у зв’яз
ку з березневим Пленумом ІДК КПРС, доповідач за
кликає сільських комсомольців стати ентузіастами впро
вадження інтенсивних систем землеробства, які дають 
змогу одержувати максимальну кількість продуктів з 
гектара орної землі.

Враховуючи велике значення цукрових буряків і бо
бових, ЦК ВЛКСМ висловлюється за проведення в 
цьому році всесоюзного змагання не тільки по куку
рудзі, але й по бобових культурах і цукрових буряках. 
Ми пропонуємо, каже доповідач, щоб з’їзд схвалив зо
бов’язання комсомольських організацій країни вирости
ти в цьому році кукурудзу, цукрові буряки і бобові 
на площі шістнадцять мільйонів гектарів. Сільська мо
лодь повинна йти в перших рядах змагання за роз
в’язання загальнонародного змагання — одержати з 
гектара не менш як 50 центнерів зерна і 300—500 цент
нерів зеленої маси кукурудзи з качанами, по 20—30 
центнерів гороху і кормових бобів у зерні, по 200—300 
центнерів кормових бобів — на силос і по 200—250 
центнерів цукрових буряків.

Важливо не просто залучити молодь до змагання, а 
добитись, щоб юнаки і дівчата впроваджували про
гресивну технологію вирощування цих культур. Треба, 
наприклад, скрізь поширити досвід Олексія Лисични- 
кова і Люби Лі по вирощуванню кукурудзи, Володи
мира Світличного — по вирощуванню цукрових буря
ків.

«МОЛОДКИ КОМУНАР» 18 квітня 1962 р. стор.

Комсомол Узбекистану виступив ініціатором впро
вадження квадратдо-гніздової сівби і машинного зби
рання бавовни на великих площах. В республіці у чо
тири рази зросла кількість комсомольсько-молодіжних 
бригад комплексної механізації, що в минулому році 
вирощували бавовну на площі, яка перевищує чверть 
мільйона гектарів. Тепер комсомольські організації ве
дуть боротьбу за одержання 25—ЗО центнерів бавовни 
з гектара. Комсомол Таджикистану, Туркменії, Азер
байджану, Вірменії повинен на практиці якнайбільше 
поширити досвід узбецьких комсомольців. Слід відзна
чити роботу сільської молоді Грузії, яка вирощує ви
сокі врожаї таких цінних культур, як чай, цитрусові, 
виноград.

Великі і відповідальні завдання стоять перед сіль
ськими комсомольцями в розвитку тваринннцтва: За 
останні чотири роки на тваринницькі ферми прийшло 
за комсомольськими путівками близько двох мільйо
нів юнаків і дівчат, багато з них зразу після закін
чення школи. З середовища молоді виросли чудові май
стри. Делегат XIV з’їзду Олена Мордовець з колгоспу 
«Зоря комунізму» Сумської області пройшла школу у 
двічі Героя Соціалістичної Праці Марії Харитонівни 
Савченко. Тепер Олена Мордовець замінила 10 доярок, 
доглядає 145 корів, надоїла торік 283 тонни молока, 
причому собівартість літра молока знизилася до п’яти 
копійок. Третій рік тримає першість у змаганні тва
ринників Алтаю молодий свинар Бєловського радгоспу 
Леонід Усков. З двома помічниками він у минулому 
році відгодував і здав державі 7895 свиней. Це 750 
тонн м’яса! Тепер він збільшив свою ланку до п’яти 
чоловік і взявся відгодувати 11 тисяч голів.

Число передовиків множиться з кожним днем. Водно
час багато комсомольських організацій не виконало 
своїх зобов’язань

Партія поставила завдання вже в найближчі роки 
виробляти 75 центнерів м’яса на 100 гектарів орної 
землі і 16 центнерів на 100 гектарів інших угідь. Допо
могти радянському народові взяти цей рубіж — най
перше завдання комсомолу, говорить С. П. Павлов.

Сучасне сільське господарство — це високомеханізо- 
ване виробництво. Тепер одним з найважливіших зав
дань комсомолу, продовжує доповідач, є навчання мо
лоді ефективного, вмілого використання і правильно
го зберігання техніки. Делегат XIV з’їзду комсомолець 
Віктор Дубинін з радгоспу «Челкарський» Цілиноград
ської області більше трьох років проробив на своєму 
тракторі без капітального ремонту, зекономивши кош
ти, на які можна придбати новий трактор. При цьому 
Дубинін вдвоє перевиконує сезонну норму. Ми закли
каємо всіх молодих механізаторів наслідувати його 
приклад. У країні кожний третій механізатор — це 
молода людина, 560 тисяч з них — комсомольці. По
думайте, товариші, скільки буде зекономлено народ
них карбованців, скільки наше село одержить додатко
вої техніки, якщо кожний молодий механізатор працю
ватиме як Віктор Дубинін!

Центральний Комітет ВЛКСМ вважає за можливе 
від імені з'їзду поставити перед комсомольськими ор
ганізаціями завдання: допомогти колгоспам і радгоспам 
до 1965 року механізувати ЗО тисяч тваринницьких 
ферм і в основному перевести молочне стадо на ме
ханічне доїння.

Цілина, відзначається в доповіді, і зараз — перед
ній край сільськогосподарського фронту. За чотири 
роки за комсомольськими путівками на постійну робо
ту на цілину приїхали 29 тисяч дівчат, 11 тисяч моло
дих будівельників, 36 тисяч випускників вузів і техні
кумів, більш як 600 тисяч молодих патріотів допомага
ли цілинникам збирати врожай. Цілина дала мільярди 
пудів зерна, вона повинна давати тепер і мільйони 
тонн м’яса, молока, масла. На другому етапі освоєння 
цілини комсомол повинен допомогти створити добрі 
кадри тваринників, здійснити комплексну механізацію 
ферм, одержувати дешеві продукти тваринництва. 
Предметом нашого особливого піклування є створення 
на цілині постійних кадрів механізаторів.

У соціалістичному сільському господарстві закладе
но невичерпні можливості і резерви. Про це свідчать 
досягнення передовиків. їх прикладом комсомольські 
організації повинні захопити всю сільську молодь.

Березневий Пленум ЦК КПРС, каже С. П. Павлов, 
визнав за необхідне перебудувати управління сільським 
господарством, наблизити його до виробництва, зроби
ти конкретним і оперативним. Тепер створено терито
ріальні виробничі колгоспно-радгоспні управління. В 
кожному такому управлінні працює комсорг крайкому, 
обкому, ЦК комсомолу республіки з групою інструк
торів. Головне завдання комсоргів подавати допомогу 
комсомольським організаціям колгоспів і радгоспів у 
вихованні молоді, залученні її до активної участі у ви
робництві, в мобілізації на виконання завдань, постав
лених партією і урядом перед сільським господарством.

У Зверненні до всіх трудящих країни березневий 
Пленум ЦК КПРС закликав юнаків і дівчат міст і се
лищ поїхати на роботу в колгоспи і радгоспи. На цей 
заклик вже відгукнулись тисячі молодих людей. Ком
сомольські організації разом з територіальними вироб
ничими управліннями сільського господарства повинні 
визначити потреби в кадрах по кожному колгоспу та 
радгоспу і направити туди гідних. Слід своєчасно под
бати про добрий прийом молодих патріотів, допомогти 
їм освоїти нові професії, організувати їх пращо, нав
чання й побут. Особливе завдання — допомогти виїха
ти на виробництво тим молодим спеціалістам сільсько
го господарства, які волею чи неволею зачепилися за 
контору, сидять у містах. І ут треба виявити максимум 
уваги і максимум принципіальності.

Робота нашого з’їзду проходить у весняні дні Ни
нішня весна особлива, перша після XXII з’їзду партії 
На величезних просторах країни іде сівба, закладаються 
основи майбутнього врожаю. Партія вживає всіх за
ходів до того, щоб радянські люди вже в цьому РОЦІ 
відчули реальні результати здійснення рішень XXIГ 
з’їзду.

Комуністична партія покладає па нас великі надії «Я 
звертаюсь до комсомольців, молоді, — говорив М С 
Хрущов. - Ви молоді, енергійні, багато зробили і’по’- 
бите для Батьківщини. Ви боретеся за своє світле май
бутнє. Так беріть навантаження на повну силу з тим 
щоб допомогти колгоспам і радгоспам нарощувата ви
робництво зерна і особливо продуктів тваринництва»

як учив Ленін
Комсомольські організації визначили конкретні 

бов’язання. Тепер — справа за живою, організатор 
ською роботою безпосередньо в бригадах, на ферм^ 
Дозвольте, товариші, від вашого імені запевнити Ценя 
пальний Комітет КПРС, що Ленінський комсомол До.! 
кладе всіх сил для успішного розв язання всенародно, 
го завдання — створення достатку продуктів сільсько, 
го господарства.

Спиняючись на професійній підготовці молоді, Доко, 
відач каже, що нерідко проявляються консерватизм , 
повільність у підготовці робітників нових професій, у 
перебудові програм професійно-технічних училищ. 
повідач пред’являє серйозні претензії до керівних оргз. 
нів професійно-технічної освіти. Значно більшу відпоз;. 
дальність за підготовку трудових резервів повинні нес
ти і комсомольські організації. На початку цього року 
ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прийняла постано’. 
ву про поліпшення підготовки кадрів механізаторів ддя 
сільського господарства. Всі комітети комсомолу повни- 
ні взяти найактивнішу участь у виконанні цієї поста-
нови.

У полі зору комсомолу, як і раніш, повинно зали
шатись підвищення загальноосвітнього рівня працюю
чої молоді. Всесоюзний похід молоді за знання, ого
лошений VI пленумом ЦК ВЛКСМ, сприяв великому 
припливу молодих робітників і колгоспників у вечір
ні і заочні школи. Тепер в них вчиться більше трьох 
з половиною мільйонів юнаків і дівчат — у два рази 
більше, ніж у 1958 році. Для учнів цих шкіл уря
дом встановлено скорочений робочий день, додаткові 
відпустки, викладачам вечірніх і заочних шкіл підви
щено заробітну плату.

У Програмі КПРС поставлено завдання протягом де
сятиріччя охопити освітою в обсягу 8 класів ту частину 
молоді, яка зайнята в народному господарстві і не має 
відповідної освіти. Виконання цього завдання є справою 
першорядної ваги.

Знаменним явищем нашого часу, продовжує С. ГІ. 
Павлов, став масовий рух за комуністичну працю. Він 
повідомив, що в ньому беруть участь 11 мільйонів юна
ків і дівчат. Цей рух став справді всенародним. Вели
ку роль відіграла Всесоюзна нарада передовиків зма
гання бригад і ударників комуністичної праці, скликана 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ у травні 1960 року. В яскравій і, 
хвилюючій промові на нараді Микита Сергійович Хру
щов розкрив величезне значення і перспективи руху роз. 
відників майбутнього. Комітети комсомолу повинні пов
сякденно дбати про розширення і вдосконалення зма
гання за комуністичну працю серед молоді.

День у день шириться початий молоддю України, 
Москви, Ленінграда рух за максимальний вклад кож
ного молодого трудівника, кожного молодіжного ко
лективу в будівництво комунізму. Що значить боротися 
за максимальний вклад? Це значить у повсякденній 
роботі допомагати кожному молодому виробничникові 
оволодівати передовим досвідом, досконалою техноло
гією, вчитись рахувати, максимально використовувати 
техніку. Це значить неухильно підвищувати продуктив
ність праці, знижувати собівартість і підвищувати якість 
всієї продукції, ліквідувати брак і втрати на виробни
цтві. Ось що є головним.

Від імені з’їзду С. П. Павлов запевняє рідну партію, 
її ленінський Центральний Комітет, що 19-мільйонний 
комсомол віддасть свої сили, енергію, знання перетво
ренню в життя величної програми комуністичного будів
ництва, зробить усе, щоб прискорити створення мате
ріально-технічної бази комунізму.

Виховання нової людини—основа 
ідеологічної роботи комсомолу

• Історичні документи XXII з’їзду, Програма партії те
пер лежать в основі всієї ідейної роботи комсомолу, ка
же С. П. Павлов. Пропаганду матеріалів з’їзду серед 
молоді ведуть партійні, радянські, комсомольські пра
цівники, старі більшовики, ветерани праці, передовики 
виробництва. В комсомольських організаціях проводя
ться тематичні вечори і збори, теоретичні конференції і 
лекції. Близько 9 мільйонів юнаків і дівчат вивчають 
документи з’їзду в гуртках політосвіти.

* праця — невіддільні, підкреслював на 
АЛІ1 з їзді Микита Сергійович Хрущов. Ось чому підго
товка молоді до трудової діяльності, виховання у неї 
любові і поваги до праці, як першої життєвої потреби, 
становить суть, серцевину всієї роботи по комуністич
ному вихованню молодого покоління.
і спіх ідеологічної роботи вимірюється насамперед її 

дієвістю, зростанням свідомості юнаків і дівчат їх вчин
ками, конкретними результатами в праці. Доповідач 
розповідає про великий, різносторонній досвід Москов
ської міської комсомольської організації. Ідейна пере
конаність і зрілість молодих москвичів проявляється в 
ІХ політичній активності, в чудових трудових ділах, у 
постіиніи готовності піти на найважчі ділянки боротьби 
за комунізм.

Спиняючись на питаннях ідеологічної роботи комсо
молу, доповідач каже, що в ній займає велике місце 
го2?ЄМа П0ЛІТИЧН0* освіти. Пропаганда повинна допома- 
V „пл°.Л°ДІ вчитис.ь.комУн*зму на прикладах сучасності, 
nn-iv Дгг:ндистськ!и роботі треба розвінчувати всякого 
мрпн.а о Х’ п1длаиУЗНІІК>в, любителів дати якнай- 
М' б ППАППЗПНУТИ якнаи.б1льше. На жаль, досі ще інші 
тигногл \ГЯІПАДНСТН СЗМІ ИЄ піді11маіоться вище примі
тивного уявлення про комунізм, у пропаганді — ве- ZZa ^ебачення^Не Хна »•

віїх і cmbHUY л'іпп ЦЄ сУсп1льство розумних, краси- 
рищі гуаХхЛТеробРаАІСН°1 1 СВІТЛ0Ї П₽аЦІ’ а Н€ Зб°’

5- Програмі КПРС, продовжує С П Павпов сфор- 
ньоЛм7втілено°Рма^Нлк К°ДЄКС будівнні<а комунізму. В 
багато norm- Р ЛЬН1 принципи, які заповідали нам 
гпоколінь революціонерів, наші батьки і старші 

“«''ністичної свідомо,- 
партії визНЯи?с о ВЖЄ Зараз‘ Резолюиія XXII з’їзду 
вання юнаків і .к Г0Л0ВНе завдання комсомолу, вихо- 
ційнТї^Л^ Д ВЧаТ На героїчних традиціях револю- 
ників копгоспникН п.рикл.адах самовідданої праці робіг- 
сизму-ленінНк^ ’ ‘Н’гелігенщї, на великих ідеях марк- 
лодих бутіпни-і П1ДГОТО?КУ стійких, високоосвічених МОЛОДИХ будівників комунізму, які люблять працю.

(Закінчення на 3-й стор.).



(Закінчення).

Доповідач каже, що буржуазні ідеологи роблять віл- 
чаидушні спроби хоча б у найменшій мірі ослабити бо
новий дух молод., паралізувати її волю в бороїібі за 
комунізм. Улюбленим єзуїтським прийомом буржуазної 
пропаганди є намагання збити з пантелнку молодь рек 
ламою фальшивих буржуазних свобод, фразами про де
мократію, ілюзіями особистого збагачення. З безсором
ним лицемірством і зухвалістю розглагольствують про 
свободу і демократію пропагандисти буржуазного ладу 
ладу, якин віднімає у юнаків і дівчат буквально все 1’ 
право думати, право працювати, право вчитись.

Наше суспільство проголошує: «Людина людині — 
друг, товариш і брат». Уже_ тепер цього морального 
принципу додержують мільйони радянських людей. Ні 
з чим не зрівнянні наші соціальні завоювання. До бага
тьох ми вже настільки звикли, що часом просто не по
мічаємо їх.

Мимовільними пособникамн буржуазної пропаганди 
продовжував тов. Павлов, стають люди, заражені при
ватновласницькою психологією, войовничі міщани, які 
намагаються знайти серед молоді однодумців, прилучи
ти їх до своєї моралі, до свого способу життя. Ще 
трапляються такі. молоді люди, для яких смисл жит
тя — в набувацтві. Не перевелись у нас ще утриманці, 
егоїсти, які найбільше дбають про власне благополуччя.

Усіма засобами ідейної роботи ми повинні допомага
ти партії виховувати у юнаків і дівчат почуття гордос
ті за великі досягнення Радянської Вітчизни, перекон
ливо показувати переваги соціалістичного ладу. Треба 
розбивати всякі спроби проникнення в середовище ра
дянської молоді ворожої ідеології, викривати справжнє 
обличчя імперіалізму, виводити на чисту воду і піддава
ти громадському осудові тих, хто намагається в темних 
кутках поширювати чужі нам ідейки, погляди і нрави. 
Треба виховувати у молоді ідейну твердість, уміння по
стояти за комуністичні переконання. Наша пропаганда 
повинна допомагати юнакам і дівчатам правильно орієн
туватися в житті, помножувати їх сили в здійсненні 
найсвітліших помислів і прагнень.

У доповіді підкреслюється величезна роль у комуніс- 
тичному вихованні підростаючого покоління літератури 
і мистецтва, формування наукового світогляду, високої 
свідомості громадського обов’язку, нетерпимості до 
будь-яких порушень правил соціалістичного співжиття. 
Найголовнішим у виховній роботі була і залишається 
увага до кожної людини, уміння терпеливо і наполег
ливо впливати, а якщо потрібно, то й «повозитися» з так 
званими важкими людьми. Але не відступати, не здава
тись, не втомлюватись битися за людину. Особливо не
щадними ми повинні бути до тих, хто псує, розбещує 
молодих людей, штовхає їх на злочинний шлях. Значна 
роль дружинників у наведенні зразкового громадського 
порядку, комсомольські організації повинні підтримува
ти найтісніший зв’язок з органами міліції, суду і проку
ратури. Ці організації служать одній меті — вихованню 
людини, і від нашої тісної взаємодії в чималій мірі за
лежить успіх справи. Треба виховувати у молоді глибо
ку й усвідомлену повагу до радянських законів і до тих, 
хто стоїть на їх сторожі.

В арсеналі засобів виховання молоді знаходиться й 
художня самодіяльність. Треба розумно використати на
явні у нас прекрасні можливості для відпочинку, оволо
діння культурою, боротися з релігійними забобонами, 
викривати релігійну ідеологію, розпеченим залізом ви
палювати такі огидні залишки минулого, як пияцтво, 
хуліганство, рвацтво і дармоїдство. Молодь повинна 
брати активну участь в організації побутового обслуго
вування трудящих, у роботі різних об’єднань по обслу
говуванню населення на громадських началах.

5 травня наша країна, сказав доповідач, відзначатиме 
славний 50-річний ювілей любимої газети радянського 
народу, Центрального органу Комуністичної партії Ра
дянського Союзу газети «Правда», заснованої Володи
миром Іллічем Леніним. «Правда», вся партійна преса 
завжди приділяли і приділяють величезну увагу моло-. 
дому поколінню, комсомолові. На правдистських тради
ціях виросла вся наша юнацька і дитяча преса. Ось 
уже 37 років пліч-о-пліч з «Правдой» крокує наша «Ком
сомолка». Комсомол є одним з найбільших видавців у 
країні. Виходить близько 200 комсомольських і піонер
ських газет і журналів з разовим тиражем 22,5 мільйона 
примірників. У Москві, Києві і Ташкенті є великі комсо
мольські книжкові видавництва.. Видавництво ЦК 
ВЛКСЛ1 «Молодая гвардпя» — одне з провідних у краї
ні. Щороку воно випускає книги і брошури близько 350 
найменувань загальним тиражем понад 23 мільйони при-

9 мірників.
У доповіді приділено також увагу фізичному вихован

ню радянських людей, розвиткові масовості фізкультур
ного руху. Радянський спорт зайняв провідне місце на 
міжнародній арені. Йому належить 67 світових рекордів 
в олімпійських видах спорту, делегатами з’їзду є ви
значні спортсмени Юрій Власов, Лариса Латиніна. Ва
лерій Брумель, Ірина Пресе, Олександр Куринов, Тама
ра Люхіяа, Юрій Цапенко. Комсомольські організації 
повинні взяти найактивнішу участь у найбільшій спор
тивній події країни — III літній Спартакіаді народів 
СРСР.

Завдяки постійній увазі партії і уряду незмірно зрос
ла бойова могутність Радянських Збройних Сил, сказав 
С. П. Павлов. Свято виконуючи ленінські заповіти, ком
сомол завжди допомагав партії кріпити оборону соціа
лістичної держави, виховувати V молоді почуття відпо
відальності за долю своєї країни, готовність до_ її за
хисту. Комсомол в армії мобілізує молодих воїнів на 
підвищення бойової і політичної підготовки, на бездо
ганне додержання військової дисципліни, допомагає 
командирам і партійним організаціям виховувати муж
ніх захисників нашої країни. Будні армії і флоту, спов
нені романтики і напруженої праці, виконують віршсгь 
Батьківщині, волю, почуття колективізму. Підвищилась 
роль комсомольських організацій у діяльності патріо

тичного товариства ДТСААФ.
Наша партія, радянський народ оснастили армію наи- 

могутнішою, найсучаснішою зброєю, яка гарантує за-, 
хист нашої Батьківщини і нищівну кару будь-якому 
агресорові. Молодь повинна вчитись володіти цією су
часною технікою, постійно виявляти пильність, високу 
Дисципліну. Свій священний обов язок комсомол бачить 
У тому, щоб усіма силами допомагати _ Комуністичній 
партії зміцнювати обороноздатність країни, виховувати 

V радянської молоді постійну готовність в будь-яку хви
лину грудьми стати на захист своєї любимої Вітчизни.

Активніше зміцнювати зв'язки
школи з життям

У системі комуністичного виховання молодого поко
ління виняткове місце належить середній і вищій шко
лі. Тут закладаються основи знань, світогляду, формую
ться моральні принципи, які визначають ставлення лю
дини до суспільства, до праці, до життя.

Здійснення закону «Про зміцнення зв’язку школи з 
життям і про дальший розвиток системи народної осві
ти в СРСР», каже С. П. Павлов, дало можливість кра
ще виховувати у підростаючого покоління правильне 
ставлення до праці, готувати школярів до активної 
участі в будівництві комунізму, значно збагатило всю 
навчально-виховну роботу. Комсомольські організації 
приділяли чимало уваги життю школи, ці питання не 
раз обговорювались на пленумах і бюро ЦК ВЛКСМ, у 
Центральній Раді піонерської організації.

Комітети комсомолу, комсомольці підприємств, кол
госпів, радгоспів, будов ще багато мають зробити по 
поданню допомоги в організації виробничого навчання. 
Його необхідно вести строго з урахуванням потреб на- 

•'родного господарства.
Доповідач відмічає велике значення в трудовому ви

хованні школярів учнівських бригад. Комсомол разом з 
школою прагне широко залучати представників робітни
чого класу і селянства, інтелігенції до живої і безпо
середньої участі в навчанні і вихованні школярів. За
кон про перебудову школи спрямований насамперед на 
те, щоб поглибити, зробити міцнішими знання учнів. 
Про це іноді забувають комсомольські організації, та й 
деякі педагогічні колективи.

Через місяць, 19 травня, каже доповідач, минає 40 
років Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Ле
ніна. Створена Комуністичною партією, вона пройшла. 
славний шлях від перших загонів до масової дитячої 
організації, яка об'єднує у своїх рядах понад 18,5 
мільйона дітей. Ювілей піонерії — це велике свято на
шої дітвори, всіх радянських людей.

Доповідач відзначає далі, що в зв’язку з прийняттям 
Закону про перебудову вищої школи комсомольські ор
ганізації вузів не раз висловлювали свої зауваження і 
пропозиції щодо поліпшення виробничої практики сту
дентів старших курсів. На жаль, у цій справі і зараз за
даються надто хитромудрі задачки. Важко догадатися, 
навіщо старшокурсникам Астраханського рибного інсти
туту треба проходити практику на металургійному за
воді «Красный Октябрь» у Волгограді. Особливої ува
ги вимагає становище, яке склалось у багатьох сільсько
господарських вузах. Протягом майже ЗО років студен
там наполегливо нав’язувались догми травопілля. На
вчально-дослідні господарства у багатьох вузах є зраз
ком того, як не треба працювати.

Перебудова вищої і середньої спеціальної освіти зачі
пає не тільки виробниче навчання і практику, вона сто
сується всього навчального процесу.

Студенти, як і раніш, часом перевантажені обов’яз
ковими лекційними і лабораторними роботами по 42 — 
48 годин на тиждень. У лекціях багато повторень, дуб
лювання і застарілих даних. Розв’язання питання про 
ліквідацію перевантаження не можна відкладати рік у 
рік. З цим погоджуються працівники Міністерства ви
щої і середньої спеціальної освіти, але поки що це тіль
ки розмови.

Основою комуністичного виховання студентів стала 
практична участь їх у продуктивній праці, повсякден
ний зв’язок з життям. Наші студенти відзначаються 
прагненням приносити конкретну, відчутну допомогу 
своєму народові. З’явилися чудові традиції — посилати 
ударні загони добровольців на цілину і комсомольські 
будови, на електрифікацію колгоспів і радгоспів, ство
рювати школи передових методів праці, студентські 
конструкторські бюро, вечірні школи на громадських 
засадах. Велику увагу комітети комсомолу вузів разом з 
кафедрами суспільних наук приділяють ідейному гар
туванню майбутніх спеціалістів. Постійно допомагати 
партії забезпечувати прихід талановитої молоді в науку 
і тим самим сприяти її успішному розвиткові на основі 
гармонійного об’єднання зусиль усіх поколінь — також 
одне з важливих завдань Ленінського комсомолу.

Кріпити дружбу і співробітництво 
з молоддю світу

Ленінський комсомол завжди був і лишається актив
ною силою міжнародного юнацького руху, підкреслив 
С. П. Павлов. Керуючись високими ідеями інтернаціона
лізму, Ленінський комсомол приділяє велику увагу роз
виткові дружніх зв’язків із зарубіжною молоддю. Тіль
ки в 1961 році в Радянському Союзі побували 231 мо
лодіжна і студентська делегації, більше 500 груп моло
дих туристів із 114 країн. Посланці радянської молоді 
взяли участь з 32 міжнародних зустрічах, конференціях, 
семінарах і дискусіях. Тепер більше тисячі молодіжних 
і студентських організацій різних напрямів більш як із 
ста країн підтримують постійні зв’язки з молодіжними 
організаціями Радянською Союзу.

Братерська дружба, взаємна допомога і підтримка, 
обмін досвідом — ось що характеризує відносини 
ВЛКСМ і спілок молоді країн соціалізму.

Свій інтернаціональний обов’язок Ленінський комсо
мол бачить у тому, щоб всемірно зміцнювати і захища
ти єдність і згуртованість 
табору.

С. П. Павлов підкреслює, 
лодіжні організації є майже 
понад 65 мільйонів юнаків і 
капіталістичних країн ведуть героїчну боротьбу в об
становці переслідувань, гонінь і репресій. Радянська мо
лодь, Ленінський комсомол вважають своїм інтернаціо
нальним обов’язком і далі зміцнювати й розширяти 
зв’язки із спілками комуністичної молоді капіталістич
них країн, подавати їм всебічну допомогу в боротьбі за 
соціальний прогрес, проти гноблення і несправедливості, 
за світле майбутнє молодого покоління.

Від імені радянської молоді С. П. Павлов палко вітає 
недавно створену Спілку молодих комуністів Куби. Ра
дянська молодь завжди була і буде на боці героїчного 
волелюбного народу Куби! Ми радіємо з того, що у нас

могутнього соціалістичного

що тепер комуністичні мо- 
в 70 країнах і об’єднують 
дівчат... Молоді комуністи

спеціалістів сільського гос- 
разн більше, ніж було в

у комсомолі велику сус- 
і загартованого вожака

розвиваються дружні зв’язки з молодіжними організа
ціями країн Азії, Африки і Латинської Америки. Ми ра
діємо з перемоги героїчного народу і молоді Алжіру, 
радіємо, що вони відстояли свободу і незалежність 
своєї батьківщини. Ми вітаємо і молодих комуністів 
Франції, які у великій мірі сприяли перемозі алжір- 
ських патріотів.

Радянська молодь бере активну участь у діяльності 
Всесвітньої федерації демократичної молоді і Міжна
родної спілки студентів. Тепер в усьому світі провади
ться підготовка до VIII Всесвітнього фестивалю молоді 
і студентів за мир і дружбу в м. Хельсінкі.

Ленінський комсомол і далі розширятиме і зміцнюва
тиме дружбу та співробітництво з усією молоддю землі, 
виступатиме разом з нею за мир, мирне співіснування, 
загальне і повне роззброєння, за демократію, прогрес і 
права молодого покоління.

Кожна комсомольська організація— 
боновий і життєдіяльний колектив, 

тісно зв'язаний з молоддю
Історична Програма КПРС відводить комсомолові, 

всій радянській молоді відповідальне і важливе міс
це в будівництві комунізму, каже С. П. Павлов. XXII 
з’їзд партії з граничною ясністю і чіткістю визначив 
головні завдання комсомолу. Тепер усе залежить від 
нашої організаторської роботи, від уміння комітетів 
комсомолу підняти всю молодь на здійснення планів 
партії.

Комсомол нині об’єднує у своїх рядах 19 мільйо
нів 400 тисяч юнаків і дівчат. Ще ніколи наша спіл
ка не була такою численною. Значно зросли і зміцніли 
всі наші комсомольські організації. В комсомолі тепер 
близько десяти мільйонів молодих виробничників. Чис
ло комсомольців, які працюють безпосередньо у сфері 
матеріального виробництва, за звітний період збільши
лось на 2 мли. 300 тисяч чоловік. Кожний другий ком
сомолець має середню і вищу освіту. В рядах ВЛКСМ 
мільйон інженерів, техніків і 
подарства — майже в два 
1958 році.

Юнаки і дівчата бачать 
пільну силу, випробуваного 
молоді, прагнуть стати в ряди нашої комуністичної спіл-

- ки. За чотири роки в ряди ВЛКСМ прийнято близько 
10 мільйонів чоловік. Напередодні XXII з’їзду КПРС 
за один тільки місяць у комсомол вступило півміль- 
йона юнаків і дівчат. Такого бурхливого зростання 
своїх рядів комсомол ніколи не знав.

Ми можемо пишатися тим, що з часу ХНІ з’їзду 
один мільйон 269 тисяч кращих комсомольців влилися 
в ряди Комуністичної партії Радянського Союзу. Це 
майже вдвоє більше, ніж за попередній звітний період!

У період розгорнутого будівництва комунізму підви
щується значення всіх громадських організацій, у тому 
числі й комсомолу. Програма КПРС підкреслює: «Зросте 
роль комуністичної спілки молоді, як самодіяльної гро
мадської організації молоді, що допомагає партії вихо
вувати молодь в дусі комунізму, залучати її до прак
тичного будівництва нового суспільства, готувати по
коління всебічно розвинених людей, які житимуть, пра
цюватимуть і керуватимуть суспільними справами при 
комунізмі».

ЦК ВЛКСМ, виконуючи рішення XIII з’їзду, вжив 
ряд заходів, спрямованих на дальше зміцнення первин
них організацій, розвиток внутрікомсомольської демо
кратії. Комітетам найбільших первинних комсомоль
ських організацій надаються права райкому в прий
манні та обліку членів ВЛКСМ, розгляді персональних 
справ комсомольців. ЦК ВЛКСМ, виконуючи рішення 
XIII з’їзду, проводив дальше скорочення платного апа
рату. Більш як на 28 процентів зменшилися штати те
риторіальних комітетів комсомолу. Тепер майже шість 
тисяч молодих робітників, колгоспників, спеціалістів 
успішно сполучають свою роботу з обов’язками секре
тарів райкомів і міськкомів комсомолу. В комсомолі у 
повсякденних ділах виростають багато тисяч ідейно 
переконаних, талановитих організаторів, які люблять 
і розуміють роботу з молоддю, енергійних, товариських, 
розумних.

Всю роботу ЦК ВЛКСМ, каже С. П. Павлов, прово
див під повоякденним керівництвом Центрального Комі
тету нашої партії. В усіх найважливіших партійних до
кументах чітко визначались роль і місце комсомолу в 
розв’язанні державних народногосподарських завдань. 
Виходячи з рішень і вказівок партії, ЦК ВЛКСМ і 
спрямовував діяльність комсомольських організацій.

Промова Микити Сергійовича Хрущова на XIII з’їзді 
стала програмою діяльності комсомолу в період роз
горнутого будівництва комунізму. В усіх своїх допові
дях і виступах Микита Сергійович завжди з великою 
теплотою і вірою говорить про молодь, спрямовує ува
гу комсомолу на найважливіші ділянки комуністичного 
будівництва, де особливо потрібні молоді сили, молода 
енергія.

Через кілька днів радянські люди, все прогресивне 
людство відзначатимуть 92-і роковини з дня народжен
ня творця Комуністичної партії і Радянської держави 
Володимира Ілліча Леніна. Наш комсомол носить ім’я 
Леніна. Юними ленінцями звуть піонерів. Носити ім’я 
Леніна — не тільки велика честь. Це — рішимість кож
ного з нас жити, працювати, боротись, як учив Ленін.

Сміливо і впевнено крокує по житті молода зміна, 
яка спаяна єдністю переконань, ясністю мети, нерушимо 
з’єднала свою долю з долею країни і народу, з долею 
великої партії комуністів. Молодь ясно бачить свій 
шлях у майбутнє, накреслений Програмою партії. Ни
нішнє покоління житиме при комунізмі! ААи впевнені в 
цьому, бо нашу країну веде вперед випробуваний 
вождь — Комуністична партія Радянського Союзу.

Велике щастя для молодих, для комсомолу — жити і 
працювати під керівництвом партії комуністів. Для нас, 
молодих будівників комунізму, немає витої честі, немає 
обов’язку почеснішого, ніж служити справі Комуністич
ної партії!

Хай живе славна радянська молодь!
Слава нашій великій Батьківщині, яка будує комунізм! 
Хай живе наша рідна Комуністична партія!
Хай живе комунізм!

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 18 квітня 1962 р., З стор.



V.

УВАТИ КОМУНІЗМ,молодим ЖИТИ ПРИ КОМУНІЗМІ
XIV з’їзд комсомолу продовжує роботу

В яскравому весняному сонці майо
рять прапори союзних республік біля 
Палацу з'їздів. Як старі друзі, зустрі
чаються делегати різних республік, об
ластей. міст. Звучать різні мови — ро
сійська. казахська, грузинська, білору
ська. литовська . Але якою б мовою не 
розмовляла молодь, думки і сподівання 
у неї одні — про світлу, радісну пра
цю. дружбу, мир. Крилато злітають піс
ні — комсомольські запальні, які кли
чуть в дорогу. То тут. то там чути:

— Привіт Україні!

— Сибірякам — салют!
— Слава Узбекистану! 
Дихання великого 

звершень і дерзань
життя, великих 
наповнює Палац 

з’їздів, де півроку тому комуністи прий
няли програму людського щастя. А сьо
годні посланці молоді продовжують об
говорювати. як краще, швидше перетво
рити в життя накреслення партії. Деві
зом молодості став лозунг, висунутий 
історичним XXII з’їздом КПРС: «Ни
нішнє покоління радянських людей жи- • 
ти.ме при комунізмі».

торах і бавовнозбиральних машинах. 
Серед них — делегат з’їзду Майя Нам. 
Два роки водить вона машину, а цієї 
весни стала керівником кукурудзовод- 
ської бригади. Вирішивши влітку виро
щувати кукурудзу, а восени збирати 
бавовну, ця дівчина викликала на зма
гання зразу двох відомих героїв краї
ни Турсуной Ахунову і Любов Лі.

Серед головних турбот узбецької мо- 
лоді, каже промовець, — перетворення 
полів республіки у високопродуктивні 
фабрики сільськогосподарських куль
тур, перетворення в життя ленінської 
мрії про те, щоб Голодний степ пере
творився в квітучий сад, край достат
ку.

Що® будувати—треба знати

Народові, партії—наші діла
йому — Володимирові Казмірчуку 

лише 27 років. Він ровесник прославле
них космонавтів Юрія ГаТаріна і Гер
мана Титова. Він так само, як і вони 
був комсомольцем, а тепер — комуніст. 
Як і їм. йому виявлено народне до
вір’я — обрано депутатом Верховної 
Ради С.РСР. Він теж з чудової плеяди 
покорителів. Але не космосу, а могут
ніх рік. які. підкоряючись волі людини, 
все енергійніше працюють на комунізм 
Володимир Казмірчук — будівельник, 
керівник бригади комуністичної праці, 
один з багатотисячного колективу будів
ників Братської гідроелектростанції. У 
нього висока посада — будівник кому
нізму.

І ось він на трибуні. Говорить він 
ясно, образно, натхненно. Та це й не 
дивно: на будові Володимир закінчив 
десятирічку, тепер — студент інституту. 
В його комплексній бригаді — 60 чоло
вік. представники десяти національно
стей. Кожний з юнаків і дівчат має три 
і більше спеціальностей. Так, таким 
під силу будувати комунізм. Бригада— 
одна з кращих на будові. І тому керів- 
.....  "■ ------- колективу,ник її — посланець . всього 
на з’їзд

— Ми будемо в перших рядах борців 
за нове 
візи. ми будемо жити при комунізмі, — 
впевнено, твердо каже він з високої 
трибуни. І зал аплодує. Присутні вірять 
цій людині, яка. незважаючи на моло
дість. зробила багато, щоб наблизити 
вікову мрію людства. Вірять йому, коли 
від імені колективу будівельників 
заявляє, шо 
лахнуть на 
роки раніше, 
йому вірять, 
вельники — 
небудь здумає 
створюється їх руками, 
солдати, першими стануть 
стрій

— На нас партія і народ можуть по
кластись, — під оплески учасників і гос
тей з’їзду говорить Володимир Казмір
чук.

Аплодують йому так палко, що кож
ний, хто сидить у залі, як і вся радян
ська молодь, впевнений в своїх силах, 
вірний ленінізмові, палко любить свою 
Батьківщину і всі свої діла, всі свої 
помисли віддає їй. І немов би відпові
даючи на запитання, звідки у молоді 
така сила, така натхненність, Володи
мир Казмірчук каже:

— Радянську молодь виховала пар
тія. радянська влада, Ленінський ком
сомол.

Володимир Казмірчук відмічає й хи
би. які заважають ще працювати. Гос
подарники не використовують усіх мож
ливостей. щоб зробити Братськ впоряд
кованим містом, не вистачає ше доброго 
житла, треба більше будувати дитячих 
садків і ясел. А наприкінці своєї промо
ви, трохи несподівано, Володимир Каз
мірчук «поскаржився», що в Братську 
мало дівчат.

— Приїжджайте до нас, дівчата, — 
каже він. — кращих хлопців, ніж у нас 
і на інших будовах Сибіру, не знайдете.

У мене часто запитують: чи подобає
ться мені моя професія, — сказала у 
своєму виступі Марія Викова — свинар
ка, делегатка комсомольців Орловської 
області. — Та як же я можу не люби
ти справу, яка дає скільки радощів, та
ке велике задоволення

Ферма, де працює комсомолка, в ми
нулому році першою в Орловській об
ласті завоювала почесне звання колек
тиву комуністичної праці. До з’їзду пар
тії Марія Викова з своєю подругою Са- 
шою Нікуліною здала 4.000 цнт. свинини, 
виконавши взяте зобов’язання. Але дів
чата вважають, шо не не межа, що во
ни не можуть зупинятися на досягнуто
му. Вони вивчають передовий досвід 
Героя Соціалістичної Праці О. Ф. Ко- 
міссарової і найкраще з нього викори
стовують у своїй роботі. У свинарок 
господарства великі плани: виростити в
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життя, ми побудуємо кому-
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цьому році 7500 голів свиней, здати 
державі 6.500 центнерів свинини.

— Дій обіцяємо народові, партії. — 
каже дівчина, — своєю працею набли
жати той час, коли в нашій країні бу
де створено повний достаток продук
тів. _

Про славну молодь Казахстану, яка 
своїми енергійними руками на цій ве
личезній будівельній площадці тільки 
за останні чотири роки спорудила 26 
нових міст і селищ, понад 400 промис
лових підприємств і цехів, розповів се
кретар ПК ЛКСМ Казахстану Узбека- 
лі Дженібеков. Країна одержала після 
освоєння цілини 4 мільярди 324 міль
йони пудів казахстанського хліба.

— Ми пишаємось, що Казахстан став 
школою життя, мужності, школою вихо
вання тисяч і тисяч молодих ентузіас
тів, — продовжував він.

Яскраві приклади трудового героїзму 
більше 
комсо-

молодих патріотів. Але; ше 
справ попереду. Вони кличуть 
мольців на нові звершення в ім’я ве
ликої мети — побудови комуністичного 
суспільства. Тепер завдання — довести 
валовий збір зерна до трьох з полови
ною мільярдів пудів, а виробництво то
варного хліба до 2 мільярдів пудів на 
рік. Понад 5 тисяч комсомольських ме
ханізованих загонів борються за високу 
культуру землеробства. На своєму X 
з’їзді комсомолія республіки оголосила 
42 особливо важливих об’єкти ударни
ми комсомольськими будовами.

Казахстан являє собою небувалий 
приклад єдності народів і націй, які бу
дують комунізм. Росіянин і казах, ук
раїнець і латиш, узбек і грузин,... — 
представники понад 100 національностей 
в єдиному трудовому пориві перетворю
ють Голодний степ у край достатку.

Досягнення є! І немалі. Але комсо
мольці не звикли приховувати недоліків, 
вопи сміливо дивляться правді в очі, 
відкрито викривають хиби, рішуче пере
борюють їх.

Комсомол Казахстану — бойовий за
гін ВЛКСМ є і завжди -буде вірним 
помічником партії в її гігантській 
творчій роботі, заявляє У. Дженібеков. 
Комсомолія, вся молодь республіки — 
полум’яні патріоти. Своє місце вони ба
чать тільки на передньому краї бороть
би за перетворення в життя накрес
лень рідної партії, за створення кому
ністичного достатку для народу, за по
будову найсправедливішого суспільства 
в нашій країні.

Серце кожного комсомольця сповнює
ться сьогодні гордістю за те, шо партія 
доручає йому найважливіші діла, що 
партія, як говориться в Програмі 
КПРС, «розглядає молодь, як будівни- 
чу. творчу силу в боротьбі радянського 
народу за комунізм».

Ці думки висловлює у своєму висту
пі перший секретар ЦК комсомолу Уз
бекистану М. Ібрагімов. Хто є героєм 
нашого часу? — каже він. Той, хто 
став героєм у праці. Про них, молодих 
героїв нашої республіки, я й хочу роз
повісти. Трасою дружби називають в 
Узбекистані будівництво газопроводу 
Бухара—Урал, і не тільки тому, що уз
бецький газ піде до наших російських 
братів на Урал, а тому, шо серед героїв 
цієї будови — росіяни, узбеки, укра
їнці, білоруси, казахи, азербайджанці, 
представники інших національностей. 
Цей дружний загін будівників вирішив, 
що кожні сто кілометрів газопроводу 
будуть укладати на 18 днів раніше 
строку. Від імені будівників М. Ібрагі- 
мов просить делегатів прийняти трудо
вий подарунок з’їздові від узбецького 
комсомолу — 166 кілометрів газопрово
ду. прокладеного в пустині Кзилкум.

Чудові плоди приніс рух молоді Уз
бекистану за вивчення сільськогоспо
дарських машин. Більш як 50 тисяч чо
ловік пройшли навчання » в училищах 
механізації, серед них немало дівчат. 
Якщо в 1958 році Турсуной Ахунова 
була першою жінкою, яка управляла 
машиною, то тепер в республіці більше 
трьох тисяч дівчат працюють на трак-

— Прийнята в цьому залі Програма 
КПРС. — каже президент Академії 
наук СРСР М. Келдиш, — освітила 
шлях побудови в нашій країні першого 
в світі комуністичного суспільства. На 
передових позиціях у боротьбі за пере
творення в життя історичних рішень 
партії завжди стояв Ленінський комсо
мол. Велика роль комсомолу у вихован
ні людини комуністичного суспільства. 
Адже вже нинішнє покоління людей, як 
проголосила Програма КПРС, житиме 
при комунізмі. Але для створення пер
шого комуністичного суспільства, під
креслює вчений, потрібна творча пра
ця всього народу, праця, яка дасть змо
гу людству брати дедалі більше благ з 
глибоких тайників природи. Саме то
му партія так високо піднесла роль нау
ки, поставила перед ученими завдання 
закріпити завойовані позиції і зайняти 
провідне становище в світовій науці по 
всіх основних напрямах.

Тепер наука і техніка розвиваються 
з неймовірною швидкістю. З’явились 
нові галузі, які надзвичайно прискорю
ють науково-технічний прогрес нашої 
Батьківщини. Відставати від цих тем
пів, говорить далі промовець, нам ніяк 
не можна. Наша країна випускає за рік 
у три рази більше інженерів, ніж Спо
лучені Штати Америки. Радянська шко
ла повинна закладати міцний фунда
мент теоретичних знань у галузі при
родничих і гуманітарних наук, шо забез
печують можливість дальшого поглиб
лення знань. Найважливіше — це на
вчити людину самостійно працювати і 
здобувати в дальшому ті знання, яких 
від неї вимагатиме життя. Треба при
вчати змолоду до праці і розвивати іні
ціативу.

Президент Академії, звертаючись до 
молоді, каже, шо вчені старого поко
ління зроблять усе для того, щоб оз
броїти знаннями молодь, іти з нею ру
ка в руку, разом розвиваючи науку на 
благо народу, в ім’я комунізму.

Продовжуючи почату на з’їзді розмо
ву про виховання нової людини, люди
ни великих знань, високої культури, 
перший секретар ЦК комсомолу Білору
сії Л. Максимов справедливо відзначає, 
що самовіддана праця молоді досить 
красномовно свідчить про красу і велич 
наших людей. Проте у частини молоді 
є н недоліки, які насамперед поясню
ються недоліками і промахами у вихов
ній роботі, тим, шо комсомол часом не 
вміє привести організаційні форми у 
відповідність із змінами та зростанням 
запитів 
мосу».

Деяка 
цівників 
розуміє 
завдань 
тей. Насамперед забувають, шо саме в 
школі, в дитячі роки закладаються ос
нови моральних якостей людини, осно
ва знань. Проект Статуту ВЛКСМ, 
який винесено на обговорення цього

під-

молоді «віку підкорення кос-

частина комсомольських пра- 
школи, вчителів недостатньо 

все багатство і різноманітність 
комуністичного виховання ді-

з’їзду, цілком відповідає вимогам жит
тя і буде великим стимулом поліпшен
ня роботи комсомолу в школі. Делегат 
пред’являє претензії ЦК ВЛКСМ, газе
ті «Комсомольская правда» у зв’язку 
з тим, що вони приділяють недосить 
уваги проблемам виховання шкільної 
молоді, які висуває життя.

Лін маємо право запитати наших ша
новних учених з Академії педагогічних 
наук, каже делегат: чому досі підготов
ка педагогічних кадрів ведеться за за
старілими програмами і підручниками, 
чому в навчальних планах з курсу за
гальної педагогіки питанням комсомоль
ської і піонерської роботи відводиться 
буквально мізерна кількість годин?

Л. Максимов розповів делегатам з’їз
ду про багато чудових трудових справ. 
Комсомольці, зокрема, взяли шефство 
над усіма площами кукурудзи і цукро
вих буряків у республіці і віднині не
суть за це повну відповідальність перед 
партією і народом. Оголошено шефство 
над розширенням діючих і будівни
цтвом нових , електростанцій і ліній 
електропередач, які утворюють респуб
ліканську енергосистему, над електрифі
кацією сільського господарства Біло
русії.

Багато славних справ зробили юнаки 
і дівчата Грузії за минулі чотири роки, 
крокуючи в ногу, живучи в єдиному тру
довому ритмі з усією радянською мо
лоддю, з усім народом. Про трудові по
двиги грузинської молоді на фабриках, 
шахтах, заводах, полях делегатам з’їз
ду розповів Отарі Черкезія т- перший 
секретар ЦК комсомолу республіки. Пре
красне молоде покоління росте у ра
дянській Грузії! Наше завдання, наш 
комсомольський обов’язок, каже він, до- 

- помогти всій молоді працювати так. як 
працюють наші чудові маяки, здружити 
її з передовою наукою, сучасною агро
технікою.

Таким маяком для молоді промовець 
називає делегата з’їзду чаевода Иаіру 
Гогатадзе. Вона прекрасно працює. Наі- 
ра — ударник комуністичної праці, сек
ретар колгоспної комсомольської орга
нізації, студентка четвертого курсу сіль
ськогосподарського інституту. Високі 
знання, помножені на працьовитість, 
зробили Наїру Гогатадзе героєм на
ших днів, людиною, на яку вже сьогодні 
повинні рівнятися юнаки і дівчата.

У зв’язку З ЦИМ npOMQBCUb порушує 
ряд питань комуністичного виховання 
молодого покоління, говорить про необ
хідність більше уваги приділяти школі, 
де сіються зерна, які мають дати кому
ністичні сходи. Саме тут, у школі, по
винні прищеплювати дітям міцні знан
ня, високі моральні якості, і в школі 
роблять це, але не завжди продовжу
ють у сім’ї. Треба підвищити роль сім’ї 
у вихованні дітей, виробити єдність дій 
по поліпшенню виховання молодого по
коління.

З’їзд продовжує роботу.

В ДНІ ТРУДОВОЇ ВАХТИ
Комсомольсько-молодіжна зміна цеху ремонту гір

ничого і транспортного устаткування Олександрійсько
го механічного заводу існує не так багато часу. Адже 
ще недавно теперішні члени її — О. Ангурець, Л. Го- 
лоденко, О. Єременко, Л. Пушкіна, В.Феофанов, Н. Куд
ря та В. Нагорний були десятикласниками. А зараз — 
токарі, трудяться біля верстатів.

На честь комсомольського з’їзду молоді робітники 
взяли підвищені зобов’язання. Якщо раніше трудові 
показники зміни становили 100—102 проценти, то у дні 
вахти на честь XIV з’їзду ВЛКСМ вони піднялись до 
120 процентів.

М. ЮРІЙ, 
секретар комсомольської організації цеху.
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Д о Б
ІГОБРЕ попрацював у 

минулому році Ва
силь Донець з колгоспу 
«Україна». Всі 84 телиці, 
яких він доглядав, дава
ли приріст в живій вазі 
по 600 грамів щодоби. За 
такі успіхи хлопець був 
нагороджений похваль
ним листом РК. ЛКСМУ.

Р Е!
З новими силами став 

до роботи Василь цього 
року. Набравши групу з 
40 теличок, він старанно 
доглядає їх, і вони швид
ко прибавляють у вазі.

В. МИРОНОВ.
Добровеличківський 
район.

і
Редактор П. МАРЧЕНКО.

■ МІСТАМ
«Пра-
10 Го-

І КІНОТЕАТР «МИР».
)пор коваля». Початок о 
.дині ранку, 12, 2 та 4 годині 
дня. «Будні і свята». Початок

-о 6. 8 та 10 годині вечора.
І КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕР- 
)ЖИНСЬКОГО. «Наша вули- 
,ця». Початок о 9 год. ЗО хв. та 
II год. 15 хв. ранку, І, 2 год.

'45 хв. та 4 год. ЗО хв. дня, 6 
Ігод. 15 хв.. 8 год. та 9 год. 45 
)хв. вечора: На літньому май- 
(Данчику — початок о 8 год.
45 хв. вечора.

1 КІНОТЕАТР «СИВАШЕЦЬ». 
•Для дітей «Червоні вітрила». 
(Початок о 2 годині дня. «Гор
ілій Лойза». Початок о 10 годи
ні ранку, 12 та 4 годині днй,. 
6, 8 та 10 годині вечора.

' КІНОТЕАТР «ХРОНІКА». До
кументальні фільми: «Подвиг», 
!«Наші цілі ясні». Демонструю
ться з 10 годин ранку до 9 го
дин вечора без перерви. Ху
дожній фільм «Найперші». і*0" 
чаток о 9 год. ЗО хв. вечора.

Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова. Зам. № 2513.
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