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ПЕРША СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

МОСКВА, 23. . (ТАРС). Сьогодні у 
Москві почала роботу перша сесія Вер
ховної Ради СРСР шостого скликання.
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В ЦК КП України

ПРО ПОЧИН РОБСІЛЬКОРІВ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Центральний Комітет КП України прийняв постано
ву «Про почин робсількорів Донецької області». В цій 
постанові відмічається, що, готуючи гідну зустріч 50- 
річчю газети «Правда», робсількори Донецької області 
виступили ініціаторами змагання за виробництво понад
планової продукції, успішне здійснення рішень берез
невих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП України, за масо
ву участь населення у впорядкуванні і озелененні міст 
і сіл. *

За почином робсількорів трудящі області зібрали і 
здали близько 1000 тонн металевого брухту, за раху
нок якого вже виготовлено 12 електровозів імені 50- 
річчя «Правды». Одним з цих електровозів передбачає
ться відправити ешелон понадпланового вугілля для 
Московського коксогазового заводу. В області прово
диться масовий робсількорівський рейд, учасники яко
го перевіряють і широко висвітлюють у пресі хід вико
нання колективами підприємств соціалістичних зобо
в’язань четвертого року семирічки, а також роботу тру
дівників села по здійсненню рішень березневих Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП України.

ЦК КП України схвалив почин робсількорів Донець
кої області по організації соціалістичного змагання тру
дящих на честь 50-річчя газети «Правда».

Обкомам, міськкомам, райкомам КП України, Спілці 
журналістів УРСР рекомендовано підтримати і поши
рити патріотичну ініціативу робсількорів Донецької об
ласті.

Редакції газет, РАТАУ, республіканський комітет ра
діомовлення і телебачення зобов’язано широко висвіт
лювати почин донецьких робсількорів та їх послідов
ників.

Ціна 4 коп.

О 16 годині відкрилися роздільні засі
дання палат.

У Великому Кремлівському палаці зі
бралися депутати Ради Союзу. В залі 
багато гостей. Заповнені ложі диплома
тичного корпусу, радянської і зарубіж
ної преси. В урядових ложах — керів
ники Комуністичної партії і Радянського 
уряду, зустрінуті тривалими оплесками.

За дорученням Ради старійшин пер
шу сесію Ради Союзу шостого скликання короткою промовою від
криває найстаріший депутат Ради Союзу академік, О. Є. Арбузов. 

Головою Ради Союзу одноголосно обирається депутат І, В. Спи
ридонов. . - .

У Кремлівському театрі відбувалося засідання Ради Національ
ностей. Тривалими оплесками депутати і гості зустріли появу в 
урядових -ложах керівників Комуністичної партії і Радянського 
уряду.

Засідання Ради Національностей за дорученням Ради старійшин

відкриває найстаріший депутат О. В. 
Куусінен.

Головою Ради Національностей одно
голосно обирається депутат Я. В. Пейве.

На засіданнях палат затверджено 
регламент засідань сесії. Обидві палати 
на своїх засіданнях одноголосно прий
няли такий порядок денний сесії:

1. Вибори мандатних комісій Радг 
Союзу і Ради Національностей.

2. Обрання постійних комісій Ради 
Союзу і Ради Національностей.

3. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

4. Обрання Президії Верховної Ради 
СРСР.

5. Доповідь про переговори у Женеві.
6. Утворення уряду СРСР — Ради 

Міністрів СРСР.
7. Обрання Верховного суду СРСР.
8. Про вироблення проекту нової 

Конституції СРСР,
==►

Урочисте засідання у Великому театрі СРСР
92-і роковини з дня народ

ження Володимира Ілліча 
Леніна радянський народ 
зустрічає в розпалі своєї 
кипучої творчої діяльності, 
спрямованої на втілення в 
життя величної Програми 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Центральною подією свят
кування знаменної дати ста
ло урочисте засідання в сто
лиці нашої Батьківщини — 
Москві.

22 квітня. Великий театр 
Союзу РСР.

5 година вечора. В прези
дії займають місця товари
ші Л. І. Брежнєв, Г. І. Во- 
ронов, Ф. Р. Козлов, О. М. 
Косигін, О. В. Куусінен, 
А. І. Мікоян, М. В. Підгор- 
ннй, Д. С. Полянський, М. А. 
Суслов, М. С. Хрущов, 
М. М. Шверник, В. В. Грн- 
шин, Ш. Р. Рашідов, К. Т.

Мазуров, В. П. Мжаванадзе, 
В. В. Щербицькнй, П. Н. 
Демічев, Л. Ф. Ільїчов, 
Б. М. Пономарьов, О. М. 
Шелепін, старі комуністи, 
новатори виробництва, к е- 
р і в н и к и комуністичних 
бригад, визначні вчені, кон
структори, воєноначальникн. 
Присутні зустрічають їх 
бурхливими, тривалими оп
лесками.

Урочисте засідання, при
свячене 92-м роковинам з 
дня народження В. Г. Лені
на, відкриває Перший сек
ретар Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Голова 
Ради Міністрів СРСР М. С. 
Хрущов. Він каже:

Дорогі товариші!
Сьогодні радянський на

род, передові люди всього 
світу урочисто відзначають 
92-і роковини з дня народ

ження Володимира Ілліча 
Леніна — великого мислите
ля і революціонера, заснов
ника нашої Комуністичної 
партії і Радянської держа
ви, вождя прогресивного 
людства.

З ім’ям Леніна нерозрив
но зв’язане оновлення світу 
на комуністичних началах. 
Він стояв біля джерел най
більших революційних змін 
сучасної епохи. Наче весня
не- сонце, проміння марк
систсько-ленінського вчення 
проникло нині в усі кутки 
земної кулі.

Ідеї Леніна, ідеї марк- 
сизму-ленінізму завжди жи
тимуть у наших серцях, у 
серцях всіх трудящих, за
палюватимуть на боротьбу 
за світле майбутнє люд
ства — комунізм. (Тривалі 
оплески).

З доповіддю «Ленінським 
курсом до перемоги кому
нізму» виступив секретар 
ЦК КПРС Л. Ф. Ільїчов.

З глибокою увагою учас
ники засідання вислухали 
доповідь про безприкладний 
життєвий подвиг В. І. Лені
на. його багатогранну і 
неосяжну діяльність, про 
героїчний шлях, пройдений 
Радянською державою під 
керівництвом Комуністичної 
партії, про виконання ленін
ських заповітів.

Доповідь товариша Л. Ф. 
Ільїчова не раз перерива
лась оплесками.

З великим піднесенням 
присутні співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

Після урочистого засідан
ня відбувся великий кон
церт.

РЕЗОЛЮЦІЯ
XIV з’їзду ВЛКСМ на доповідь „Звіт Центрального Комітету ВЛКСМ 
і завдання комсомолу, що випливають з рішень XXII з‘їзду КПРС“

XIV з’їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді зібрався в знаменний час, коли радянський 
народ з величезною енергією і трудовим ентузіазмом 
втілює в життя історичні рішення XXII з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського Союзу.

XXII з’їзд яскраво продемонстрував торжество ле
нінського генерального курсу Комуністичної партії, по
казав незламну монолітність її рядів, нерозривні зв’яз
ки з масами, тісну згуртованість всього радянського на
роду навколо Центрального Комітету КПРС на чолі з 
Микитою Сергійовичем Хрущовим.

Прийнята з’їздом Програма партії — конкретний 
план побудови комуністичного суспільства в нашій краї
ні. В ній глибоко розкриті і науково обгрунтовані пер
спективи і практичні завдання переходу до комунізму. 
Партія урочисто проголосила: нинішнє покоління ра
дянських людей житиме при комунізмі!

Країна Рад пройшла славний шлях боротьби і пере
мог, перебуває в розквіті своїх творчих сил. Успішінт 
виконується семирічний план розвитку народного гос
подарства. З кожним роком СРСР все більше перевер
шує США не тільки по темпах виробництва, але н по 
абсолютному приросту багатьох найважливіших видів 
продукції. Швидко йде вгору сільське господарство. Ще 
більше зміцнюється економічна могутність і обороно
здатність нашої Батьківщини. Неухильно зростає до
бробут, все повніше задовольняються матеріальні і ду
ховні потреби трудящих. Тільки за останні три роки їх 
прибутки зросли на 16,8 мільярда карбованців. У нас 
здійснюється скасування податків з населення. Незаба
ром в СРСР будуть найкоротший у світі робочий день 
і найвищий життєвий рівень. Нових вершин досягли 
вітчизняна наука і техніка. Славні сини радянської Віт
чизни Юрій Гагарін і Герман Тнтов першими в світі па 
могутніх »космічних кораблях здійснили сміливі польо-. 
ти навколо земної кулі.

Невтомна повсякденна діяльність Комуністичної пар
тії в ім’я і для блага людини, її безустанна боротьба 
за мир, за світлі ідеали всього прогресивного людства 
підняли на небувалу висоту авторитет КПРС і Радян
ської держави в очах усіх людей планети. Рішення 
XXII з’їзду, Програма партії справляють і в дальшому 
справлятимуть все більший вплив на весь хід світової 
історії.

XXII з’їзд КПРС дав високу оцінку діяльності Ленін
ського комсомолу, приділив велику увагу молодому по
колінню, розкрив перед ним грандіозні перспективи, ве
ликі, запалюючі цілі. Партія розглядає молодь як бу- 
дівннчу, творчу силу в боротьбі радянського народу за 
комунізм, доручає їй великі і відповідальні Діла. Го
ловне завдання комсомолу, — підкреслюється в Резо
люції XXII з’їзду партії, — полягає в тому, щоб вихо
вувати юнаків і дівчат на героїчних традиціях револю
ційної боротьби, на прикладах самовідданої праці ро
бітників, колгоспників, інтелігенції, на великих ідеях 
марксизму-ленінізму, готувати стійких, високоосвіче
них молодих будівників комунізму, які люблять працю.

XIV з’їзд ВЛКСМ від імені Ленінського комсомолу, 

всієї радянської молоді одностайно схвалює Програму, 
рішення XXII з’їзду КПРС, висловлює палку подяку 
Центральному Комітетові Комуністичної партії за по
стійне батьківське піклування. Нам, молодим, треба бу
де жити і працювати в комуністичному суспільстві. 
Комсомол дає клятву партії і народові, що юнаки і дів
чата не пошкодують сил, і енергії для успішного пере
творення в життя величних планів будівництва кому
ністичного суспільства.

ВЛКСМ виконає завдання, які поставлені у Приві-

Підвищувати роль комсомолу у всенародній боротьбі 
за створення матеріально-технічної бази комунізму

XXII з’їзд КПРС визначив, що головним економічним 
завданням партії і радянського народу є створення 
протягом двох десятиріч матеріально-технічної бази ко
мунізму. В результаті Радянський Союз матиме небаче
ні щодо своєї могутності продуктивні сили, вийде на 
перше місце в світі по виробництву продукції на душу 
населення. Це буде основою поступового перетворення 
соціалістичних суспільних відносин в комуністичні, та
кого розвитку виробництва, який дасть змогу задоволь
няти в достатку потреби суспільства і всіх його грома
дян. У виконанні грандіозних планів комуністичного 
будівництва важлива роль належить комсомольцям, 
молоді.

У період після XIII з’їзду ВЛКСМ практична діяль
ність Ленінського комсомолу була підпорядкована ви
хованню молоді в праці, спрямована на активну й кон
кретну уеасть в народногосподарському будівництві, тіс
но зв’язана з загальнонародною боротьбою за якнай
швидше виконання планів семирічки.

Проявом зрослої свідомості і творчої активності мо
лоді є рух за комуністичну працю. Початий з ініціативи 
комсомольців, цей рух став школою масового трудово
го героїзму і виховання нової людини. Нині в його ря
дах 11 мільйонів юнаків і дівчат. Радянська молодь 
тримає рівняння на сміливих новаторів, людей високої 
громадянської зрілості, таких, як ткаля Валентина Га- 
ган'ова і нафтовик Акіф Джафаров, бавовнороб-механі- 
затор Турсуной Ахунова і будівельник Герман Ламоч- 
кін, кукурудзовод Олексій Лнсичннков, шахтар Кузьма 
.Северинов і багато інших.

З честю виконані зобдв’язання, взяті XIII з’їздом 
ВЛКСМ. Іїа всесоюзних ударних комсомольських бу
довах споруджено понад 300 великих промислових 
об’єктів, у тому числі 48 доменних і сталеплавильних 
печей, 34 прокатних і трубопрокатних стани і цехи, 95 
хімічних підприємств і виробництв; прокладено 5 тисяч 
кілометрів газо- і нафтопроводів, збудовано й електри
фіковано 13 тисяч кілометрів залізниць.

З активною участю молоді введені в дію і дають 
продукцію нові потужності на Магнітогорському мета
лургійному комбінаті, Карагандинському, Челябінсько
му, Липецькому заводах, перші агрегати Братської 

танні ЦК КПРС XIV з’їздові ВЛКСМ і промові Пер
шого секретаря ЦК КПРС і Голови Ради Міністрів 
СРСР Микити Сергійовича Хрущова.

Заслухавши й обговоривши доповідь «Звіт Централь
ного Комітету ВЛКСМ і завдання комсомолу,, що ви
пливають з рішень XXII з’їзду КПРС», XIV з’їзд Все
союзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді по
становляє: визнати політичну лінію Центрального Ко
мітету ВЛКСМ правильною і схвалити його практичну 
діяльність.

ГЕС, Зміївської і Прибалтійської ДРЕС, завершена 
електрифікація найбільшої в світі залізничної магіст
ралі Москва — Байкал.

Багато славних трудових справ на рахунку у юнаків 
і дівчат України, які допомагають споруджувати мета
лургійні гіганти, гірничозбагачувальні комбінати, нові 
бази енергетики; у молоді Башкирії, Татарії, Куйби- 
шевської, Тульської областей, які беруть участь в спо
рудженні підприємств великої хімії, нафтової і газової 
промисловості.

Молоді москвичі вносять значний вклад у боротьбу 
за зростання продуктивності праці, за технічний про
грес. Ленінградці виступили застрільниками чудового 
руху — виконання семирічного плану по продуктив
ності праці за п’ять років. Комсомольські організації 
підприємств, будов і транспорту діяльно допомагають 
молодим робітникам визначити і реалізувати плани 
по зростанню продуктивності праці на кожному робо
чому місці, в бригаді, цеху, беруть участь в механіза
ції і автоматизації виробництва, освоєнні і випуску 
нової техніки, достроковому виконанні найважливіших 
державних замовлень.

З ініціативи комсомольців Латвії і Горького розгор
нувся рух за використання резервів виробництва, Гру
зії і Красноярського краю — забезпечення ритмічності 
роботи кожного підприємства, Харківської і Ростов
ської областей — виконання семигодинного завдання 
за шість годин, Азербайджану і Кемеровської області— 
за краще використання транспортних засобів.

Комсомольські організації беруть активну участь в 
розвитку сільського господарства, піднесенні економіки 
колгоспів і радгоспів. Тепер на селі працює близько 
4 мільйонів членів ВЛКСМ. За останні роки в сіль
ськогосподарське виробництво прийшло багато випуск
ників середніх шкіл.

Бойовою справою Ленінського комсомолу була участь 
у виконанні завдань, поставлених партією по даль
шому освоєнню цілини. Сповнені почуття безмежної 
любові до Батьківщини, загони механізаторів, сотні ти
сяч студентів разом з цілинниками збирали врожай;

(Продовження на 2-й стор.).



XIV з‘їзду ВЛКСМ на
і завдання комсомолу,

створено ТИСЯЧІ 
■' Молоді

мільйонів телят, 
відгодували 57

(Продовження).

педагоги, лікарі, працівники культур», які приїхали на 
заклик партії на нові землі, з великою енергією до
помагають в організації навчання, дозвілля і побуту 
молоді.

Ударним фронтом комсомолу є боротьба за високі 
врожаї кукурудзи. В 1961 році молоді кукурудзово- 
ди вирощували цю цінну культуру па 12,5 мільйона 
гектарів. Найкращих результатів вони добились на 
Україні, особливо в Полтавській, Кіровоградській і 
Київській областях, в Молдавії, Татарській, Кабарди- 
но-Балкарській і. Чуваській АРСР. Позитивну роль в 
розвитку соціалістичного змагання відіграли громад
ські ради, створені ЦК ВЛКСМ по зонах країни,, а 
також ради кукурудзоводів при райкомах, обкомах, 
крайкомах і ЦК ЛКСМ союзних республік.

Після XIII з'їзду ВЛКСМ у тваринництво прийшло 
майже 2 мільйони юнаків і дівчат, ----- - — ------- '
комсомольсько-молодіжних бригад і ферм, 
трудівники виростили близько 25 
більше одного мільярда голів птиці, 
мільйонів свиней.

З’їзд відзначає роботу молоді Узбекистану по впро
вадженню комплексної механізації вирощування і зби
рання бавовни, підготовці механізаторських кадрів з 
числа дівчат.

Поряд з цим з’їзд вважає, що багато комсомоль
ських організацій ще слабо беруть участь в господар
ській діяльності підприємств, будов, колгоспів, радгос
пів, не зуміли залучити всю молодь до активної бо
ротьби за виконання державних планів і зростання про
дуктивності праці. Іноді недостатньо провадиться ро
бота по зміцненню трудової ДИСЦИПЛІНИ', підвищенню 
кваліфікації, поширенню передового досвіду серед, мо
лодих виробничників, створенню необхідних умов для 
їх праці і відпочинку.

Комітети комсомолу села іноді не виховують у юна
ків і дівчат почуття особистої відповідальності за 
стан справ у господарстві, миряться з нераціональним 
використанням землі, порушенням правил агротехніки, 
падежем худоби і. птиці, особливо молодняка, фактами 
неправильної експлуатації і зберігання сільськогоспо
дарської техніки. Це викоренено ще формальний підхід 
до взяття зобов’язань, в ряді випадків відсутня напо
леглива організаторська робота по їх виконанню.

* * ♦
Комунізм може бути збудований і буде збудований 

самовідданою працею мільйонів людей. Програма 
КПРС підкреслює, що найважливішим завданням гро
мадських організацій є всемірний розвиток трудового 
змагання і заохочення комуністичних форм праці, 
дальше підвищення активності трудящих в будівництві 
комунізму, піклування про поліпшення Матеріально- 
побутового становища мас і про задоволення їх зро
стаючих духовних запитів.

XIV з’їзд ВЛКСМ закликає комсомольські органі
зації разом з профспілками розвивати змагання моло
ді, добиватися, щоб все більше юнаків і дівчат праг
нули працювати і жити по-комуністичному. Заслуговує 
схвалення ініціатива колективів і ударників комуніс
тичної праці, які розгорнули у відповідь на рішення 
XXII з’їзду КПРС рух за максимальний вклад кожно
го молодого трудівника, кожного- колективу в будів
ництво комунізму.

Змагання повинно бути пройняте духом 
вимогливості, творчості й ініціативи. Кожний 
учасник покликаний допомагати відстаючим, бути; 
прикладом комуністичного ставлення до праці, 
типу, суспільства.

Успішне завершення семирічки має вирішальне зна
чення для створення матеріально-технічної_ бази кому
нізму. Забезпечення найбільш плодотворної участі ба
гатомільйонної армії молодих трудівників у всенарод
ній боротьбі за виконання ї перевиконання плану 
1962 року, завдань семирічки — найважливіше завдан
ня комсомолу.

Виходячи з вказівок XXII з’їзду КПРС про те, що 
підвищення продуктивності праці — корінне питання 
політики і практики комуністичного будівництва, XIV 
з’їзд ВЛКСМ вважає участь у боротьбі за дострокове1 
завершення завдань се.міфічки по підвищенню, продук
тивності праці, прискорення темпів технічного прогресу, 
розвиток раціоналізації і винахідництва, невпинне підви
щення якості продукції, впровадження передового ви
робничого досвіду найважливішою справою комсомоль
ських організацій підприємств промисловості, будов, 
транспорту, колгоспів, радгоспів.

Комітети комсомолу повинні подавати дійову допомо
гу партійним організаціям у боротьбі з штурмівщиною, 
марнотратством, простоями і непродуктивним викори
станням верстатів, устаткування, транспорту, за знп- 

. жеііня трудових і матеріальних затрат на одиницю про
дукції. Це допоможе виховувати V молоді господарське- 
ставлення до народного добра, справжню комуністичну 
ощадливість у великому і малому. З’їзд ставить зав
дання зібрати силами комсомольців і молоді протягом 
1962—1965 років 15 мільйонів тонн брухту.

Ленінський комсомол сприймає заклик XXII ’з’їзду 
КПРС — рушити у великий похід за новими багатства
ми для нашого народу, йти вперед, на штурм, на будо
ви комунізму — як високе довір’я партії і народу мо
лодому поколінню. З’їзд- запевняє ЦК КПРС, що ком
сомол, вся радянська молодь з честю виконають це до
ручення партії.

XIV з’їзд ВЛКСМ підтримує пропозиції комсомоль
ських організацій союзних і автономних республік, країв 
і областей про дальшу участь в ударному будівництві:

в галузі електрифікації народного господарства — по 
спорудженню великих теплових, атомних і гідроелектро
станцій і насамперед у Казахстані, Киргизії, Краснояр
ському краї, Іркутській і Кемеровській областях, ліній 
електропередач Братськ — Іркутськ, Братськ — Тайшет, 
Воткінська ГІ'.С — Свердловськ, електрифікації 10 ти
сяч кілометрів залізниць;

в металургійній промисловості — по спорудженню 15
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• XXII зчзду КПРС-
дальше впровадження комплексної _ механізації виро
щування і машинного збирання цієї культур», краще 
використання зрошуваних земель. Комсомол Казах
стану, Таджикистану, Узбекистану покликаний внести 
свій вклад в дальше освоєння Голодного степу.

Березневий Пленум ЦК КПРС відзначив, що від то
го як використовується техніка, як впроваджуються у 
виробництво наукові досягнення і передовий досвід, 
зрештою залежить рівень сільськогосподарського ви
робництва. Нехай комсомольські колективи стануть 
бойовими помічниками партійних організацій у впро
вадженні передового досвіду, ведені господарства на 
справді науковій основі, зниженні собівартості продук
ції, механізації трудомістких процесів, особливо в тва
ринництві, електрифікації основних виробничих діля
нок у колгоспах і радгоспах.

Треба, щоб у школах передового досвіду, агрозоо
технічних гуртках юнаки і дівчата, вивчали економіку 
сільського господарства, оволодівали прогресивними 
методами праці кращих рільників, чудових майстрів 
механізованого вирощування кукурудзи Героїв Со
ціалістичної Праці Володимира Первицького, Петра 
Сапунова, цукрових буряків — Володимира Свєтлич- 
ного і Миколи Мануковського: досвідом чудових тва- 
ринників-механізаторів — доярок Олени Мордовець і 
•Цілії Мальцевої, які обслуговують по 70—100 і біль
ше корів, свинарів Івана Качанова та Миколи Леуса, 
які відгодовують по 1500—2000 свиней, пташниць Ва
лентини Бахтуріної і Валентини Худякової, які догля
дають 6—8 тисяч курей.

Завдання комсомолу — брати

ДОПОВІДЬ „
що випливають з рішень

та електроста- 
i трубопрокат-

домен, 24 конверторів. 14 мартенівських 
леплавильних печей. 29 прокатних станів 
них цехів, Іркутського, Красноярського, Кіровабадсько- 
го і Павлодарського алюмінієвих заводів;

в хімічній промисловості — по будівництву підпри
ємств, які виробляють мінеральні добрива, штучне во
локно, синтетичний каучук, по спорудженню газопрово
ду Бухара — Урал і нафтопроводу «Дружба»;

найважливіших підприємств гірничорудної і целюлоз
но-паперової промисловості,, промисловості будматеріа
лів і будівельної індустрії, прокладанні 15 тисяч кіло
метрів залізниць.

Будови семирічки — передова ділянка боротьби за 
матеріадьно.-технічну базу комунізму. Справа честі ком
сомольських організацій взяти безпосередню участь в 
будівництві найважливіших народногосподарських об’єк
тів. добиватися, щоб вони споруджувались достроково і 
якісно, з економією державних коштів, а проектні по
тужності освоювалися за найкоротші строки. Комітети 
ВЛКСМ підприємств-поставщиків, транспорту, проект
них інститутів,, конструкторських бюро покликані всіма 
засобами сприяти своєчасному виконанню замовлень 
будов.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, обкомам і 
комітетам комсомолу разом з відповідними організація
ми треба створювати потрібні умови для високопродук
тивної праці юнаків і дівчат, поліпшити культурне і ме
дичне обслуговування, торгівлю і громадське харчуван
ня на ударних будовах.

Комсомольські колективи підприємств легкої і харчо
вої промисловості повинні наполегливо боротися за 
збільшення випуску товарів народного споживання, за 
те, щоб вони були не тільки добротними, але й красиви
ми, чудовими товарами. Молодь, зайнята в торгівлі, 
громадському харчуванні, комунальному господарстві, 
повинна добиватись впровадження нових, прогресивних 
форм у роботі, підвищення культури обслуговування на
селення.

XXII з’їзд КПРС підкреслив, що дальше піднесення 
сільського господарства. — справа всієї партії, всього 
радянського народу, це той рубіж комунізму, який тре
ба брати всією могутністю радянського ладу.

Березневий Пленум ЦК КПРС вказав на багатющі 
резерви колгоспів і радгоспів, розробив конкретні захо
ди по поліпшенню керівництва сільськогосподарським 
виробництвом. На кінець семирічки намічено довести 
виробництво зерна до і 1,7 мільярда пудів,, м’яса — до 
16,1 мільйона тонн, молока — до 105 мільйонів, тонн на 
рік, значно збільшити виробництво цукрових буряків, 
бавовни, льону, картоплі, соняшника, овочів, фруктів, 
чаю.

Комсомол повинен бути активним помічником партії 
в розв’язанні завдання: вже в цьому році і в найближчі 
роки в кожній, республіці, краї, області, в кожному ра
йоні, колгоспі і радгоспі забезпечити круте і могутнє 
зростання виробництва усіх видів сільськогосподарської 
продукції. Тепер для комсомольців, юнаків і дівчат 
країни немає почеснішої і відповідальнішої справи, ніж 
особиста участь в дальшому піднесенні сільського гос
подарства.

Комсомольські організації, молоді спеціалісти, вся мо
лодь села повинні боротися за впровадження найбільш 
інтенсивних систем землеробства, одержання максималь
ної кількості продукції з гектара при найменших затра
тах праці. В кожному колгоспі і радгоспі слід добива
тись урожаю з гектара:, пшениці та інших зернових куль
тур — 20—25, кукурудзи — 50, гороху і кормових бо
бів — 20—30' центнерів.

Широке впровадження кукурудзи, цукрових буряків, 
гороху, кормових бобів — найважливіший напрям у 
розвитку землеробства, XIV з’їзд ВЛКСМ. ставить пе
ред комсомольцями, молоддю завдання: виростити в 
цьому році високі врожаї кукурудзи, бобових культур і 
цукрових буряків на площі не менш як 16 мільйонів: гек
тарів. Треба по-господарському зміцнювати кормову ба
зу тваринництва, вирощувати 300—500 центнерів зеле
ної маси кукурудзи з качанами, 200—300 центнерів кор
мових бобів на силос,. 200—250 центнерів цукрових, бу
ряків з гектара.

З їзд палко схвалює ініціативу комсомольських орга
нізацій, які взяли на себе повне навантаження у виро
щуванні найважливіших сільськогосподарських культур: 
Білорусії, Литви і Новосибірської області у вирощуван
ні кукурудзи: і: цукрових буряків. Алтайського краю —• 
кормових бобів, і вважає, що ця ініціатива заслуговує 
підтримки і якнайбільшого поширення.

Найважливіше завдання молоді — допомогти колгос
пам і радгоспам у найближчі роки виробити м’яса в за
бійній вазі — 75 центнерів на 100 гектарів орної землі і 
16 центнерів на 100 гектарів інших сільськогосподар
ських угідь, значно збільшити1 поголів’я і продуктивність 
худоби, виростити^ не менш як одну свиню на кожні 
іпсо гектари орної землі, відгодувати протягом 1962 __
1963 років, не менш як 40 мільйонів голів свинці. Необ
хідно і далі, зміцнювати кадри тваринників за- рахунок 
кращих юнаків і дівчат, добиватися, щоб комсомоль
сько-молодіжні ферми по виробництву продукції тварин
ництва і зниженню її собівартості були в числі передо
вих, виступали ініціаторами впровадження прогресивних 
методів утримання худоби.

Комсомол Казахстану, Киргизії, Туркменії, районів 
Північного Кавказу, Бурятської АРСР. Читинської та 
інших областей повинен спрямовувати зусилля моло Ді на дальший розвиток вівчарства У моло’

З’їзд схвалює роботу комсомольців і молоді Москов
ської і Тамбовської областей, Краснодарського краю 

т'ХГІдаГтГ""' ■ 1 пропозицію1-
протягом 1962-1963 років- силами комсомольців і мо
лоді країни виростити /о0—800 мільйонів голів птиці 

КОМСО“.ОЛУ ' насамперед Приморського та 
Хабаровського країв. Камчатської, Сахалінської Меп 
панської областей, республік Прибалтики повинні до
помогти рибопромисловим підприємствам у збільшенні 
м^У Ргии-’ П1ДВИЩС“И1 якост> і розширенні асорти
менту рибної продукції, брати активну участь у розве- 
денні риби у внутрішніх водоймах країни у р е

Комсомольські організації бавовносіючих районів то- 
кликані боротися за вражай бавовни в кожному 
госш і радгасш не меиш як па 25 центнерів з гбктарз,

£

Завдання комсомолу — брати активну участь у на
рощуванні нових потужностей по виробництву сіль
ськогосподарських машин і запасних частик і насамае- 
ред на Україні, в Білорусії, Алтайському і Цілинному 
краях, Волгоградській, Владимирській, Курській, Липе- 
цькій, Ростовській, Челябінській областях,, Чуваській 
АРСР.

Молоді спеціалісти науково-дослідних інститутів і 
конструкторських бюро, робітники,, інженери і техніки 
заводів тракторного і сільськогосподарського машино
будування зобов’язані сприяти випуску нових високо
продуктивних тракторів з системою навісних знарядь, 
комбайнів, тягачів і причепів, засобів комплексної ме
ханізації тваринництва. .

З’їзд закликає комсомольців і молодь села бороти
ся за механізацію і високу якість усіх сільськогоспо
дарських робіт,, продуктивне використання і подовжен
ня строку служби техніки. Слід гостро виступати про
ти злочинно-недбалого ставлення до техніки, прово
дити огляди стану машин і механізмів, підвищувати 
кваліфікацію сільських механізаторів, добиватися за
кріплення техніки за механізаторами, запровадження 
паспортів, технічних талонів і лімітних книжок на 
трактори і сільгоспмашини.

Березневий Пленум ЦК КПРС підкреслив дуже важ
ливе значення збільшення виробництва органічних і 
мінеральних добрив, гербіцидів. Комсомол повинен за
безпечити в кожному колгоспі і радгоспі правильне 
зберігання і широке використання наявних добрив, 
залучити молодь до спорудження ударними темпами 
нових об’єктів по виробництву добрив і хімічних засо
бів захисту рослин на Уфимському хімічному, Невинно- 
миському, Руставському, Ферганському, азотнотуковик 
заводах, Лисичанському, Новомосковському, Солігор- 
ському, текінському, Чирчикському комбінатах.

Пленум ЦІ< КПРС закликав спеціалістів сільського 
господарства, комсомольців, юнаків і дівчат країни по
їхати на роботу в село, туди, де сьогодні особливо, по
трібні їх енергія, знання, завзяття. Робота на полях і 
фермах — це почесна і благородна праця. Перші за
гони молодих патріотів- вже виїхали в колгоспи і рад
госпи і приступили до праці.

XIV з’їзд доручає ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзних 
республік, крайкомам, обкомам комсомолу провести 
широку роз’яснювальну і організаторську роботу серед 
молоді міст і робітничих СЄ.ТНЩ 3 тим, щоб уже в цьому 
році в межах республіки, краю, області направити в 
колгоспи і радгоспи, особливо в цілинні господарства, 
необхідне число молодих добровольців, допомогти їм 
оволодіти професіями, високопродуктивно працювати.

Перебудова управління сільським господарством у 
країні відкриває нові можливості для конкретнішої 
участі комсомольців і молоді у збільшенні виробни
цтва всіх видів сільськогосподарської продукції, зміц
ненні економіки колгоспів І радгоспів. З’їзд палко і 
одностайно підтримує цей найважливіший захід партії 
і зобов’язує ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік, крайкоми і обкоми комсомолу діяти в тісному, ДІ
ЛОВОМУ контакті З територіальними: виробничими у.В" 
равліннями, повсякденну керувати роботою комсоргів 
управлінь,, організовувати їх навчання і обмін досвідом.

Бурхливий прогрес науки й техніки — характерна 
риса розвитку радянського суспільства на сучасному 
етапі. Це вимагає від молоді постійна вдосконалювати 
знання, оволодівати досягненнями, передовим досвідом^ 
підвищувати виробничу кваліфікацію.

Комсомольські організації покликані взяти безпосе
редню участь у виконанні завдання — здійснити протя
гом найближчого десятиріччя обов’язкову освіту в об- 

ДЛЯ Т1€1 ’іа$Тнни молоді, яка зайнята в 
лбзтв ІаРСТВ1\ Комітети ВЛКСМ повинні по-
кочгпспі па ’ Щ°б Н3 КОЖИ.ОМ;У підприємстві, в кожному 
V\inr-r РЇДГОСП1: УСТаН0В.1‘ були створені необхідні 
освіти ппп ^ав7’ання МОЛ°ДІ- Разом з органами народної 
шкпіи ”Р°*сп,лками створювати нові заочні і вечірні 
млппі; * ■3іКривати додаткові класи, всемірно допомагати 
мітртп ’ Rnvrвчається без відриву від виробництва. Ко- 
viL„ ВЛКСМ зобов язані приділяти більше уваги 
училищам і школам професійно-технічної освіти. 
і№мпіпп°пп спец’алістн' викладачі шкіл і вузів покликані 
діячі ю-тРі SaT" дося™ення науки й техніки, сприяти 
ПУНКТІ в п О!ГЯНЧИ* • ^aK.VJIbTeTiB, консультаційних

З’їзд піткпр-п Курсів 1 ш?ол на громадських засадах, 
вишити спою пп?6’ ШО ко*Чтети комсомолу повинні під- 
вя в?рганізашї праці і побуту, навчан-
во тієї які ггЛ внробнкхгаі кваліфікації молоді, особли
во тієї, яка починає трудову діяльність. Треба енергійно 

(Продовження на 3-й crop.).
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XIV Уту ВЛКСМ на 
і завдання комсомолу,

з О Л Ю Ц I я
доповідь „Звіт Центрального Комітету ВЛКСМ 
іцо випливають з рішень XXII з‘їзду КІІРС“

(Продовження).

виступати проти черствого, бюрократичного ставлення 
до потреб молоді з боку окремих господарських керів
ників, забезпечити постійний і дійовий контроль за 
виконанням радянського законодавства про охорояу 
праці і здоров’я молоді, дбати про висування кращих

<

Виховувати активних і переконаних борців за комунізм
У боротьбі за перемогу комунізму дедалі могутнішим 

фактором стає ідеологічна робота. Чим вища свідомість 
радянських людей, тим повніше і ширше розгортається 
їх творча активність у створенні матеріально-технічної 
бази комунізму, в розвитку комуністичних форм праці 
і нових суспільних відносин.

Історичні рішення XXII з’їзду КПРС викликали вели
чезний інтерес молоді до питань наукового комунізму, 
проблем побудови комуністичного суспільства. Комсо
мольські організації допомагають партії в глибокому 
роз’ясненні юнакам і дівчатам матеріалів XXII з’їзду 
КПРС, добиваються встановлення нерозривного зв’язку 
ідеологічного виховання молодого покоління з практич
ною участю в будівництві комунізму. Наша -молодь 
вих-ооується в дусі радянського патріотизму ї пролетар
ського інтернаціоналізму, на революційних ї трудових 
традиціях партії і народу.

Питання комуністичного виховання молоді займають 
центральне місце на сторінках комсомольських газет і 
журналів, у передачах молодіжних редакцій радіо і те
лебачення. Всюди проводяться цикли лекцій, вечори за
питань і відповідей, диспути, теоретичні конференції, 
працюють гуртки «Комунізм — практичне завдання на
шого покоління», «Про комуністичну -моральність», по
ліпшилась пропаганда економічних знань. Нагромадже
но деякий досвід політичної роботи за місцем прожи
вання.

Комсомольські організації прагнуть зжити школярство 
та спрощенство -в ідеологічній роботі, вести її яскраво і 
жваво, доходити до кожної молодої людини.

При активній участі молоді збудовано понад 12 тисяч 
клубів, 16 тисяч кіноапаратних. За останні роки разом з 
профспілковими і спортивними організаціями підготов
лено 1-0 тисяч майстрів спорту, близько 2 мільйонів гро
мадських інструкторів і суддів по спорту, 29 мільйонів 
юнаків і дівчат — фізкультурники.

Тисячі й тисячі молодих людей беруть активну участь 
у -діяльності ьародних дружин. При міськкомах, райко
мах ВЛКСМ створено молодіжні оперативні загони, які 
борються за зразковий громадський порядок.

Політико-виховна, культурно-масова і спортивна ро
бота колісомолу дедалі більше будується на громадських 
з?садах. При багатьох комітетах ВЛКСМ створено ідео
логічні і культурно-масові комісії, методичні ради. При 
республіканських, обласних і районних відділеннях То
вариства для поширення політичних і наукових знань 
працює 5 тисяч комісій по усній і друкованій пропаганді 
серед молоді. -

Разом з тим з’їзд відзначає, шо ідеологічна робота 
комсомолу серед молоді ще ие відповідає вимогам, які 
ставляться партією до виховання молодих будівників 
комунізму. їй часом бракує глибини і наступальності, 
натхнення і революційної пристрасті. Досі зустрічаються 
комсомольські активісти, схильні оцінювати результати 
пропаганди і політичної агітації лише за кількістю лек
цій і доповідей, а не за свідомістю, працею юнаків і дів
чат. Багато комсомольських організацій слабо популя
ризують нове, комуністичне в нашому житті. В усній і 
друкованій пропаганді нерідко робиться упор на показ 
майбутніх благ комуністичного розподілу і не підкрес
люється головне — як повинен сьогодні працювати кож
ний, щоб побудувати комунізм. Атеїстична пропаганда в 
ряді випадків ведеться неконкретно, не розкриває ан
тинаукової, реакційної суті релігії. Серйозні хиби є в 
організації фізкультурно-масової, спортивної роботи, 
особливо серед дітей і підлітків.

Усе це значно знижує дієвість ідеологічної роботи 
комсомолу. В результаті окремі молоді люди потрапля
ють під вплив чужих нам поглядів, пережитків минуло
го. стоять осторонь громадського життя.

Проблеми виховання нової людини партія розглядає і 
розв’язує в нерозривній єдності з завданнями створення 
матеріально-технічної бази комунізму і формування ко
муністичних суспільних відносин. Піклування про про- 

} цвітання Батьківщини, справи свого підприємства, кол
госпу, району, області, республіки — характерна риса 
нашого молодого покоління. Молодь Севастополя і Ом
ська, Фруязе і Кіровакана, Волгограда і Руставі, Мінге- 
і,аура і Небіт-Дага бореться за ираво називати свої міс
та містами високопродуктивної праці, зразкового гро
мадського порядку і високої "культури. Рух послідовни
ків В. Гаганової, діяльність народних дружин, робота 
без контролерів, без штатних бригадирів і майстрів — у 
цих і багатьох інших прикладах, шо стали вже звични
ми, видно процес перетворення комуністичних принципів 
праці і побуту в особисті переконання і звички кожного. 
Обов’язок комсомольських організацій — сприяти фор
муванню і утвердженню комуністичних суспільних від
носин.

Головне в ідеологічній роботі комсомолу — глибоке 
роз’яснення Програми КПРС, озброєння кожного моло
дого трудівника великим планом боротьби за перемогу 
комунізму, мобілізація всієї молоді на перетворення в 
життя рішень XXI! з’їзду партії. Цьому треба підпоряд
кувати всі засоби ідейного впливу, всі форми пропаган
дистської та організаційної роботи комсомолу.

Комсомольські організації повинні формувати у мо
лоді комуністичний світогляд, добиватися, щоб прин
ципи морального кодексу будівника комунізму ставали 
законом повсякденного життя. Комсомол покликаний 
виховувати активних борців, людей вольових і пере
конаних, розвивати в кожній молодій людині якості 
кс м утгіста - лей гнц я.

Виховання любові і поваги до праці як до першої 
життєвої потреби, трудове загартування становлять 
суть, серцевину комуністичного виховання. В нашій 
країні всяка праця 110400113, відкриває шлях до твор
чих шукань, героїзму, широкого громадського визнання. 
Обов’язок комсомолу — повякденио виховувати у мо

молодих виробничників на відповідальні і самостійні ді
лянки роботи.

Участь у будівництві житла, шкіл, дитячих закладів, 
дальшому впорядкуванні міст, робітничих селищ і сіл 
залишається важливою справою комсомольських орга
нізацій.

всемірно сприяти її культурному зростанню ) естетич
ному вихованню, постійно дбати про розвиток худож
ньої самодіяльності, боротися з проникненням на сцену 
антихудожніх творів, прищеплювати добрий смак, уміння 
відрізняти справжні твори мистецтва від пошлості і хал
тури.

Добра книга — мудрий порадник. Неоціненною є роль 
книги у виховній роботі. Треба прищеплювати любові 
до неї, виробляти прагнення до читання, бути ініціатора
ми створення громадських бібліотек і комісій по пропа
ганді книги, множити ряди розповсюджувачів літератури.

Комітети ВЛКСМ повинні розгорнути широке навчан
ня молоді громадських професій, сприяти розвиткові 
самодіяльних начал в роботі закладів культури. Разом з 
органами культури, відділеннями творчих спілок слід ор-. 
ганізуватн підготовку на громадських началах при кож
ному професіональному театрі—самодіяльних режисерів 

„ драматичних колективів, організаторів молодіжних святі 
при кожній філармонії — керівників хорових, танцюваль-. 
них колективів, художніх агітбригад; при кожному крає
знавчому музеї, картинній галереї — екскурсоводів, ор
ганізаторів народних музеїв і картинних галерей; при 
кожному відділенні творчих спілок — керівників гуртків 
любителів музики, живопису, поезії. Треба поліпшувати 
роботу самодіяльних клубів і об’єднань молоді за інте
ресами.

За прикладом Азербайджанської, Естонської, Сверд- 
ловської комсомольських організацій треба краще вико
ристовувати в культурно-виховній ррботі кінотеатри, му
зеї. Комітети комсомолу повинні боротися з відомчим, 
місницьким підходом в діяльності деяких закладів куль
тури.

Необхідно більше дбати про ідейне загартування мо
лодих літераторів, діячів мистецтва, їх творче зростання 
і висування, допомагати їм дружньою порадою і това* 
риськоїо критикою, більше залучати їх до активної гро
мадської діяльності. З’їзд звертається до письменників, 
художників, артистів, композиторів з закликом створю
вати яскраві образи героя нашого часу, засобами мис
тецтва боротися за нову людину, повніше відображати 
життя радянської молоді, передавати свої знання, дос
від, майстерність вихованню підростаючого покоління, 
очолити молодіжні літературні об’єднання, клуби люби
телів музики, студії образотворчих мистецтв, керувати 
університетами культури, драматичними колективами 
і народними театрами.

Доручити ИК ВЛКСМ разом з Міністерством культу
ри СРСР і творчими спілками проводити конкурси на 
країні твори літератури, живопису, кіномистецтва, музи
ки про радянську' молодь.

Комсомольські організації повинні забезпечити дальше 
вдосконалення форм і методів пропаганди й агітації, 
охоплювати своїм ідейним і політичним впливом кожну 
молоду людину; постійно розширювати коло активу, який 
веде масово-політичну роботу серед молоді, подавати 
йому повсякденну допомогу. Пропагандисти і агітатори 

" повинні бути політичними організаторами юнаків і дів
чат, їх місце — в гущі молоді. Треба до кінця подолати 
формалізм, кабінетний стиль у виховній роботі, вести 
пропаганду і агітацію там, де молодь живе, працює і 
відпочиває.

Газета «Комсомольская правда», комсомольська пре
са, молодіжні редакції радіо і телебачення покликані 
пропагувати нове, комуністичне, шо утверджується в 
житті, порушувати питання, які хвилюють молодь, кри
тикувати хиби, розвивати юнкорівський рух.

Слід краще використовувати в агітації і пропаганді 
технічні засоби: агітмашини, магнітофони, радіо- і кіно
установки, піднести роль оперативних, розрахованих 
на широкі верстви молоді форм друкованої агітації: 
стінних газет, «блискавок», листівок, плакатів.

XXII з’їзд КПРС поставив завдання: впровадити фі
зичну культуру і спорт у повсякденний побут радянсько
го народу. Комітетам комсомолу разом з профспілкови
ми і спортивними організаціями треба підвищувати рі
вень спортивної роботи серед молоді, добитися, щоб до 
1965 року число фізкультурників у країні досягло 50 
мільйонів, підготувати не менш як 20 тисяч майстрів 
спорту, 18 мільйонів розрядників, широкий актив громад
ських фізкультурних кадрів. Взяти активну участь у 
підготовці до III Всесоюзної спартакіади народів СРСР
1963 року, IX зимових і XVIII літніх Олімпійських ігор
1964 року.

Дальший розвиток фізичної культури 1 спорту серед 
молоді вимагає розумного і максимального використання 
наявних спортивних залів, стадіонів, басейнів і широко
го самодіяльного будівництва найпростіших спортивних 
споруд. Треба створювати пункти прокату спортивного 
інвентаря і туристського спорядження при будинкоуправ- 
ліннях, спортивних спорудах, будинках культури, парках.

Комсомольські комітети разом з профспілковими і фіз« 
культурними організаціями повинні створювати на під* 
приємствах, в установах, учбових закладах, колгоспах, 
радгоспах секції і самодіяльні клуби туристів, готувати 
громадських 'інструкторів з туризму, всемірно розширю- 
вати число туристських баз і спортивно-оздоровннх табо- 
рів.

лоді комуністичне ставлення до праці, піклування кож
ного про збереження і умноження суспільного добра.

Треба і |далі виховувати у молоді високе почуття гід
ності громадянина великого і могутнього Радянського 
Союзу, беззавітну відданість народові, Комуністичній 
партії і справі комунізму, любов до соціалістичної 
Батьківщини, країн соціалізму. В основі цієї роботи 
повинна бути всебічна пропаганда ідей Комуністичної 
партії, історичних завоювань радянського народу, ве
личезних переваг соціалізму над капіталізмом, неми
нучості перемоги комунізму в усьому світі. Слід ство
рювати клуби революційної, трудової і комсомольської 
слави, систематично організовувати зустрічі молоді з 
ветеранами і новаторами виробництва, учасниками 
громадянської і Великої Вітчизняної воєн, проводити 
кінофестивалі, обговорення літературних творів, влаш
товувати виставки, присвячені героїчному минулому 
нашого народу, бойовим і трудовим традиціям колек
тивів, нашим чудовим сучасникам.

Завдання комсомолу — вести нещадну боротьбу про
ти впливу буржуазної ідеології. В комсомольській пре
сі, радіо- і телепередачах, в лекціях і бесідах викрива
ти сучасний капіталізм, який духовно калічить молодь, 
прирікає її на безробіття, соціальне і расове гноблен
ня. Треба тлибоко і переконливо показувати банкрот
ство буржуазної ідеології, її розтліваючий вплив на 
підростаюче покоління.

Священний обов’язок комсомолу — готувати молодь 
до захисту соціалістичної Батьківщини, виховувати 
самовідданих патріотів, здатних дати рішучу відсіч на
падові будь-якого ворога. Пропаганда ленінських запо
вітів про захист соціалістичної держави, виховання у 
молоді любові і поваги до Радянської Армії, активна 
участь у підготовці для неї гідного поповнення — най
важливіший обов’язок комсомолу. Повинно стати тра
дицією проведення урочистих комсомольських зборів 
і піонерських зборів в дні революційних свят і пам’ят
них дат, організація масових оборонно-спортивних зма
гань, походів, комсомольсько-молодіжних кросів, еста
фет і агітпробігів, почесних варт біля пам’ятників ге
роям, могил загиблих бійців. Разом з ДТСААФ поліп
шити оборонно-масову роботу серед молоді, створюва
ти більше гуртків, курсів, секцій для занять приклад
ними видами спорту, самодіяльних оборонно-спортив
них клубів. Допомогти юнакам і дівчатам оволодівати 
технічними спеціальностями, скласти норми комплексу 
ГПО, вміти користуватись засобами захисту від зброї 
масового ураження.

Комсомольські організації Збройних Сил покликані 
активніше допомагати командирам і політорганам у 
підвищенні бойової готовності частин і кораблів, зміц
ненні військової дисципліни. Вони повинні добиватися, 
щоб комсомольці, всі молоді воїни були прикладом у 
бойовій і політичній підготовці, в оволодінні новою бо
йовою технікою і зброєю, були спеціалістами високого 
класу, постійно дбати про організацію дозвілля воїнів, 
їх фізичний і духовний розвиток, зміцнювати зв’язки з 
молоддю підприємств, будов, колгоспів і радгоспів.

Комітети комсомолу повинні безустанно виховувати 
у молоді високу свідомість громадянського і суспіль
ного обов’язку, повагу до радянських законів, нетерпи
мість до порушень громадських інтересів.

Комсомол повинен розпеченим залізом випалювати 
дармоїдство, ледарство, хуліганство, пияцтво, створю
вати навколо носіїв порочних традицій минулого об
становку загального осуду, допомагати тим, шо осту
пилися, суворо питати за провини, добиватись підви
щення відповідальності батьків за виховання дітей.

Треба озброювати молодь науково-атеїстичними 
знаннями і навичками ведення роботи з молодими 
людьми, які попали під вплив релігії^ захищати дітей 
і підлітків від чіпких пут служителів церкви.

З’їзд підкреслює, що всій боротьбі проти впливу 
буржуазної ідеології та морГалі, проти пережитків ми
нулого треба надати гострого, наступального характе
ру. Не оборонятись, а наступати на ідеологічному 
фронті — ось до чого закликає нас партія.

Виховання молоді в дусі соціалістичного інтернаціона
лізму, дружби народів нашої країни, боротьба з проява
ми націоналізму і великодержавного шовінізму — непо
рушний закон нашого життя. Треба ширше пропагувати 
досягнення братніх республік, досвід комсомольських 
організацій і передовиків виробництва, практикувати 
обмін художніми і спортивними колективами, виставка
ми, радіо- і телепередачами.

З’їзд зобов’язує комітети комсомолу разом з заклада
ми культури організовувати розумне дозвілля молоді,

Піклування про шнолу—
У звітний період ВЛКСМ брав активну участь в пере

будові народної освіти, у зміцненні зв’язку школи з 
життям, з практикою комуністичного будівництва. Зба-. 
гатився зміст роботи шкільних комсомольських органі
зацій. Поліпшилось виховання учнів на революційних 
і трудових традиціях партії і радянського народу, на 
прикладі життя і діяльності Володимира Ілліча Леніна.

Нове піднесення піонерського руху викликала підго
товка до 40-річчя Всесоюзної піонерської організації 
імені В. І. Леніна. В піонерських загонах і дружинах 
стало більше романтики, цікавих справ. Розвивається 
змагання за право називатися загоном, дружиною — 
«супутником семирічки». Робітники, ветерани праці, діячі 
науки і культури, воїни Радянської Армії з ентузіазмом 
віддають свої знання, досвід справі виховання дітей, 
беруть активну участь в діяльності рад піонерської ор
ганізації.

кровна справа комсомолу
Проте з’їзд відмічає, що багато комітетів комсомолу 

ще не приділяють школі належної уваги, слабо вника
ють в перебудову навчально-виховної роботи, недосить 
виховують у учнів потребу глибоко оволодівати знан
нями, погано беруть участь у виконанні Закону про за
гальне обов’язкове навчання. Не завжди враховуються 
вікові особливості школярів і насамперед хлопчпкія- 
підлітків. Часто комсомольцям-школярам і піонерам не 
довіряється розв’язання найважливіших питань житія 

' своєї організації, багато, як і раніш, роблять дорос.т.. 
В деяких школах принижується роль комсомольської і 
піонерської організацій, вони підмінюються іак званими 
радами голів, штабами корисних справ, учкомами.

(Продовження на 4-й сторА

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 квітня 1962 р., З стор.
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XIV з'їзду ВЛКСМ на 
і завдання комсомолу,

(Продовження).

Програма КПРС ставить перед комсомолом почесне 
і відповідальне завдання — своєю роботою в школі і в 
піонерській організації брати активну участь у форму
ванні життєрадісного, працьовитого, фізично і морально 
здорового покоління. Виховуючи учнів в дусі комунізму, 
комсомол разом з школою покликаний прищеплювати 
їм найкращі якості і звички, готувати до сумлінної пра
ці за здібностями, до розумного користування суспіль
ними благами, до неухильного додержання норм комуніс
тичної моралі, і правил співжиття.

З’їзд вимагає від райкомів, міськкомів, обкомів, край
комів комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних республік поліп
шення роботи комсомольських організацій в школі. Ком
сомольці повинні більше виявляти ініціативи і самоді
яльності, бути справжніми господарями своїх організа
цій.

Комсомольські організації повинні допомагати учням 
засвоїти принципи комуністичного світогляду, виробляти 
правильні погляди і переконання, колективізм, працьо
витість, готовність підпорядкувати особисті інтереси гро
мадським.

Боротьба за загальну восьмирічну і середню освіту, 
за глибокі, міцні знання учнів, виховання свідомого 
ставлення до навчання з перших років перебування в 
школі, міцну дисципліну — найважливіше завдання ком
сомольських організацій. Треба розвивати у дітей ціка
вість і допитливість, задовольняти різносторонні інте
реси й запити дітей і підлітків, залучати їх до роботи 
гуртків і товариств у школах, будинках піонерів та 
інших позашкільних закладах. Слід поширювати почин 
Московського і Свердловського університетів, Сибірсько
го відділення АН СРСР, Івановського і Костромського 
педагогічних інститутів по створенню клубів юних мате
матиків, фізиків, любителів природи.

Райкоми, міськкоми ВЛКСМ повинні подавати прак
тичну допомогу школам у політехнічному навчанні, тру
довому вихованні учнів, разом з органами народної 
освіти, раднаргоспами, управліннями сільського госпо
дарства, брати участь у визначенні профілю виробни
чого навчання, виходячи з потреб даного економічного 
району. Необхідно зміцнювати зв’язки сільських шкіл з 
передовими колгоспами і радгоспами, опорнопоказовпмн 
господарствами, якнайбільше поширювати досвід кра
щих учнівських виробничих бригад Краснодарського, 
Ставропольського країв, Північно-Осетинської АРСР.

Комітети ВЛКСМ повинні подавати всебічну допомо
гу органам народної освіти в розширенні сітки шкіл- 
інтернатів, шкіл з подовженим днем, у комплектуван
ні їх педагогічними кадрами, поліпшенні навчально- 
виховного процесу.

З’їзд зобов’язує комітети комсомолу звернути особли
ву увагу на організацію цікавого дозвілля і відпочинку 
дітей, поліпшення їх фізичного виховання і загартуван
ня, створення шкільних спортивних і туристських табо
рів.

Комсомольські організації, райкоми, міськкоми, обко
ми, крайкоми комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік, ради піонерської організації покликані і далі дбай
ливо і любовно виховувати юних ленінців, вести їх 
важкими і сміливими шляхами в життя, поліпшувати 
керівництво піонерським рухом, роботу з жовтенятами, 
добір і навчання піонерських працівників і вожатих, 
постійно дбати про їх політичне зростання і педагогічну 
майстерність.

Комітети комсомолу повинні виявляти постійну увагу 
до молодих педагогів, підвищувати роль шкільних учи
тельських комсомольських організацій в навчально-ви
ховній роботі.

З’їзд висловлює палку вдячність радянському вчитель
ству за самовіддану, невтомну працю по вихованню під
ростаючого покоління в дусі комунізму.

* * * . .
Здійснення перебудови школи сприяє дальшому роз

виткові вищої і середньої спеціальної освіти, набли
женню її до життя, до виробництва. В учбові заклади 
прийшли сотні тисяч молодих робітників, колгоспників, 
демобілізованих воїнів Радянської Армії. Шістдесят 
процентів студентів, прийнятих у 1961 році на денні від
діли вузів, — юнаки і дівчата, які мають стаж практич
ної роботи. Студенти багатьох вузів організовують на 
підприємствах і в колгоспах групи економічного ана
лізу, школи передових методів праці, беруть участь в 
раціоналізації та винахідництві, в діяльності рейдових 
бригад, контрольних комсомольських постів. Створені 
і успішно діють студентські конструкторські та проект
ні бюро, експериментальні цехи і майстерні.

За звітний період підвищилась роль комсомольських 
організацій у вихованні і підготовці молодих спеціаліс
тів. З’їзд відзначає велику роботу комсомольських сту
дентських загонів у період канікул на цілині, на будовах 
семирічки, на впорядкуванні міст і сіл.

В той же час комітети ВЛКСМ багатьох учбових зак
ладів слабо борються за міцні і глибокі знання студен
тів, миряться з тим, що на деяких підприємствах і в 
навчально-дослідних господарствах сільськогосподар
ських вузів виробниче навчання організовано формально. 
В результаті майбутні спеціалісти не набувають потріб- 
них знзнь конкретної економіки, передового досвіду, 
потрібних трудових і організаторських навичок.

Деякі комсомольські організації слабо виховують у 
студентів і учнів технікумів творчі ставлення ДО оволо- 
діння марксизмом-ленінізмом, не ведуть наполегливої 
боротьби проти окремих проявів Індивідуалізму, мі
щанства, порушень комуністичної моралі.

З їзд вважає, що головне завдання комсомолу у ву
зах і технікумах — сприяти вихованню ідейно загарто
ваних, висококваліфікованих спеціалістів і організаторів 
виробництва, які мають глибокі знання, здатні застосу
вати їх в житті, на практиці, вміють працювати з людь
ми, постійно дбати про підготовку молодих наукових 
кадрів.

За досвідом Свердловського, Саратовського обкомів 
ВЛКСМ комітети комсомолу разом з раднаргоспами, 
керівниками підприємств і вузів повинні добиватись 
дальшого поліпшення виробничого навчання і практики

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 квітня 1962 р., 4 стор.
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студентів, зміцнювати співдружність студеиства з ви
робничими колективами, бригадами комуністичної праці. 
Слід прагнути, щоб за роки навчання майбутній спеці
аліст оволодів двома-трьома професіями, ^розробив і 
впровадив у виробництво реальний проект, раціоналіза
торську пропозицію або опублікував роботу на акту
альну тему.

Комітети комсомолу повинні більше допомагати пра
цюючій молоді в підготовці до вступу у вузи і техні
куми. З’їзд звертає увагу обкомів, крайкомів комсомо
лу, ЦК «ЛКСМ союзних республік на необхідність актив
нішого залучення сільської молоді до педагогічних, 
сільськогосподарських, медичних вузів. Треба особливо 
дбати про поліпшення роботи заводів-втузів, розширення 
вечірньої і заочної освіти, сітки загальнотехнічних фа
культетів,' навчально-консультаційних пунктів безпосе
редньо на підприємствах, у сільській місцевості, залуча
ти до цього спеціалістів народного господарства.

Бути бойовими орг
Відновлення і дальший розвиток ленінських норм 

партійного життя і принципів колективного керівни
цтва в усіх ланках партії і держави, заходи, вжиті 
ЦК КПРС для подолання шкідливих наслідків культу 
особи Сталіна, викриття та ідейний розгром мерзенної 
групи фракціонерів зробили величезний вплив на всю 
діяльність Ленінського комсомолу.

ВЛКСМ ідейно і організаційно зміцніла і об’єднує 
нині в своїх рядах понад 19 мільйонів чоловік. За ос
танні чотири роки більш як 1,2 мільйона комсомольців 
удостоєні високої честі бути прийнятими В КПРС. 
Сотні тисяч юнаків і дівчат пройшли в комсомолі 
школу активного громадського життя, висунуті на від
повідальну партійну, радянську і господарську роботу, 
обрані депутатами Рад трудящих. Це яскравий прояв 
високого довір’я партії і народу комсомолові.

Вказівки партії про те, що комсомол повинен дедалі 
більше ставати такою організацією, яка б виховувала 
у молодого покоління вміння жити в комуністичному 
суспільстві і управляти його справами, лягли в основу 
повсякденної практичної діяльності ВЛКСМ. Комітети 
комсомолу почали більше виявляти творчої ініціати
ви, сміливіше спиратися на актив, удосконалювати 
форми організаторської роботи.

Молоді робітники, колгоспники, інтелігенція дедалі 
більше вільного часу присвячують роботі .в громад
ських конструкторських і технологічних бюро, науково- 
дослідних лабораторіях, комсомольських контрольних 
постах, рейдових бригадах і загонах «легкої кавале
рії». При ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомах, 
обкомах активно працюють комісії, в усіх райкомах,, 
міськкомах ВЛКСМ — позаштатні секретарі та інст
руктори. В ряді республік, областей створено райкоми 
і міськкоми комсомолу без платного апарату, ради . 
секретарів первинних організацій.

Разом з тим з’їзд відмічає, що комітети комсомолу 
ще не добились того, щоб кожна організація виявляла 
ініціативу і почни у поліпшенні роботи підприємства, 
будови колгоспу, радгоспу. Подекуди не викоренено 
парадність і формалізм. У багатьох комсомольських 
організаціях погано поставлені контроль і перевірка 
виконання. Деякі активісти захоплюються засіданнями, 
загальними закликами, допускають адміністрування, 
погано знають основи виробництва, не вміють підні
мати молодь на розв’язання конкретних завдань.

Нові завдання, що стоять перед Ленінським комсо
молом у комуністичному вихованні молоді, вимагають 
дальшого піднесення організаторської роботи і удос
коналення методів керівництва комсомольських органів, 
підвищення їх відповідальності за виконання ухвалю
ваних рішень і взятих зобов'язань, всемірного розгор
тання критики і самокритики. Діяльність комсомоль
ських колективів і комітетів слід оцінювати насамперед 
за тим, як вони на ділі виховують комуністичну свідо
мість юнаків і дівчат, мобілізують їх на боротьбу за 
успішне виконання планів господарського будівництва.

З’їзд підкреслює, що робота комітетів комсомолу по
винна дедалі більше будуватися на громадських на
чалах, широкому залученні всієї молоді до практичних 
справ ВЛКСМ. ^Слід повніше враховувати постійно 
зростаючий загальноосвітній та культурний рівень юна
ків і дівчат, специфіку роботи з різними групами моло
ді, ширше залучати до активної громадської діяльнос
ті комсомольців старшого віку, вміло використовува
ти їх авторитет, знання і досвід.

Кожний член ВЛКСМ повинен брати активну участь 
у житті організації, бути передовим бійцем на фронті 
праці, неухильно додержувати принципів комуністичної 
моралі.

XIV з’їзд ВЛКСМ вважає за потрібне і далі підви- 4 
щупати роль первинних комсомольських організацій та 
груп, які ведуть безпосередню роботу серед юнаків і

Зміцнювати дружбу і співробітництво з молоддю 
всього світу

Програма КПРС відкриває перед молодим поколін
ням ясні перспективи, кличе його на боротьбу за побу
дову комунізму, який утверджує на землі Мир, Працю, 
Свободу, Рівність, Братерство і Щастя усіх народів.

Імперіалізм вступив у період занепаду й загибелі. Сві
това соціалістична система успішно розвивається, міцніє 
і стає визначальним фактором прогресу людського су
спільства. Створюється реальна можливість відвернути 
війну, забезпечити мир в усьому світі.

• Нині більшість молодого покоління землі зв’язує своє 
майбутнє з соціалізмом. На прикладі Радянського Сою
зу, всіх соціалістичних країн юнаки і дівчата бачать що 
тільки в умовах соціалізму можуть бети здійснені всі їх 
сподівання і надії.

За останні роки в міжнародному юнацькому русі ста 
лися важливі зміни. Зросли і ще більше зміцніли спілки 
комуністичної молоді. Вони об’єднують тепер V своїх 
рядах понад 65 мільйонів чоловік в 70 країнах і по пра
ву вважаються провідною силою міжнародного юнаць-

XXII з’їзду КПРС“
Комсомольським організаціям вузів ‘ ™к>“ів-

обкомам крайкомам комсомолу, центральним іуо- 
мігетам ЛКСМ союзних республік необхідно базує- 
ГХ Підвищувати рівень У
вчити студентів глибоко розбиратись у явища, 

життя, давати рішучу и'Д™ проникненню а 
Хдентське середовище впливу буржуазно, ідеологи , 
пережитків минулого. Комітети ВЛКСМ вузів і техні
кумів повинні подавати дійову допомогу кафедрам сус- 
цільних наук у глибокому і творчому оволодінні студент
ством теорією наукового комунізму, у вивченні рішень 
XXII з’їзду і Програми КПРС, у залученні для висту
пів перед студентами керівників громадських, господар
ських організацій, новаторів виробництва. Треба вихову
вати студентів і учнів в дусі високої СВІДОМОСТІ свого 
громадянського обов’язку, прагнення після закінчення 
учбового закладу працювати там, де цього вимагають 
інтереси нашої Батьківщини.

анізаторами молоді
дівчат, організують їх участь у суспільній праці зв’я
зують комсомол з широкими масами молоді. Кожна 
комсомольська організація повинна бути міцним, згур
тованим колективом, бойовим організатором молоді, 
допомагати молодим робітникам, колгоспникам, учням, 
студентам, спеціалістам народного господарства вноси
ти свій особистий вклад у виконання цланів, розробле
них партією, йти по маршрутах нових походів у бо
ротьбі за комунізм.

Беручи до уваги зрослий рівень роботи комсомоль
ських організацій, зростання політичної активності та 
свідомості юнаків і дівчат, з’їзд доручає ЦК ВЛКСМ 
і далі розширяти права комсомольських організацій, 
удосконалювати порядок прийому в комсомол, систему 
обліку членів ВЛКСМ, скорочувати платний апарат у 
комсомолі. З’їзд вважає доцільним приймати в комсо
мол молодь віком від 14 років. Дуже важливим зав
данням лишається постійне поповнення рядів >ВЛКСМ 
за рахунок кращих юнаків і дівчат.

Треба підносити роль зборів, конференцій, пленумів 
комсомольських комітетів та інших колективних орга
нів, прагнути до того, щоб вони були глибокими зміс 
том і цікавими формою. Комсомольські збори повинні 
ставати органами періодичної перевірки діяльності ко
мітетів комсомолу, місцем ділового обговорення най
важливіших принципіальних питань трудового і полі
тичного виховання молоді. Частіше практикувати від
криті збори в первинних організаціях і особливо в ком
сомольських групах, проводити їх безпосередньо там, 
де працює молодь, — у цехах, на будівельних об’єк
тах, у полі, на фергйах.

Слід повніше використовувати права, надані комсо
молові Програмою і Статутом КПРС, працювати в 
тісному зв’язку з державними, господарськими органа
ми, профспілками, сміливіше залучати молодь до уп
равління справами суспільства. Рекомендувати в комі
сії Рад депутатів трудящих, комітетів профспілок, гро
мадських та інших організацій кращих комсомольців, 
забезпечити їх плодотворну суспільно корисну діяль
ність.

Тепер першорядного значення набуває громадський 
контроль з верху до низу і з низу до верху як дійовий 
засіб удосконалення керівництва комуністичним будів
ництвом. XIV з’їзд ВЛКСМ зобов’язує ЦК ЛКСМ 
союзних республік, крайкоми, обкоми, міськкоми, рай
коми комсомолу, первинні організації активніше допо
магати партійним органам у боротьбі з безгосподар
ністю, косністю, бюрократизмом і окозамилюванням.

Зобов’язати ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкоми, обкоми комсомолу послідовно про
водити в життя ленінські принципи добору кадрів за 
діловими і політичними якостями. Постійний живий 
зв язок з молоддю, комуністична пристрасність і пе
реконаність, організованість і діловитість повинні бути 
властиві кожному комсомольському активістові.

Встановлений XXII з'їздом партії принцип періо
дичного оновлення складу керівних органів громад
ських організацій сприятиме дальшому розвиткові са
модіяльності і демократії в комсомолі, висуванню на 
керівну комсомольську роботу дедалі більшого числа 
юнаків і дівчат.

Комітети комсомолу повинні посилити увагу до пи
тань ідейного загартування, марксистсько-ленінського 
виховання комсомольських кадрів, забезпечити систе
матичне навчання їх практики роботи. З цією метою 
створювати республіканські, обласні заочні, а також 
міські, районні постійно діючі школи активу. Обов’яз
ком кожного комсомольського працівника і активіста 
є глибоке знання матеріалів XXII з’їзду партії, Про
грами КПРС і особиста участь у роз’ясненні цих 
історичних документів.

Під керівництвом комуністичних і робітничих партій 
активну участь в будівництві нового суспільства у вихо
ванні юнаків і дівчат беруть участь спілки молоді со
ціалістичних країн. Вони будують відносини між собою 
т?п='П?Х ма.ркснзму-ленінізму, пролетарського ін
тернаціоналізму і братерського співробітництва, ведуть 
лоліж\пгпб0ТУ. П0 .зм1цненню єдності комуністичного мо- 
йічілиЬд Ріху* рипуче борються проти всіх проявів ре
візіонізму, догматизму і сектантства.
мг»™ иа^НГаМИ б°р°тьбн за МИР« мирне співіснування, 

. 1 повие роззброєння, проти колоніалізму та ім
періалізму, за національну незалежність, демократію і 
коліна ПР?ГРЄС .ІД£ СЬОГОДНІ більшість МОЛОДОГО ПО- 
вілпопіпа₽Тл°1' кулі‘ Політика мирного співіснування

(Закінчення на 5-й стор.).



Р Е
XIV з'їзду ВЛКСМ на 
і завдання комсомолу, 

(Закінчення).

•.і мир і дружбу були V II Фестиваль МОЛОДІ і студентів 
V Відні і Всесвітній форум молоді в Москві.

Розшнзнвся вплив і зміцнився авторитет Всесвітньої 
федерації демократичної молоді і Міжнародної спілки 
студентів.

Радянські юнаки і дівчата підтримують дружні зв’яз
ки майже з тисячею молодіжних студентських, спортив
них та інших організацій. більш як ста країн світу, бе
рі гь активну участь в різних міжнародних заходах, 

> .звивають і зміцнюють співробітництво з усіма братні
ми спілками, з демократичною молоддю світу.

Ленінський комсомол палко вітає молодь країн Азії, 
А ?;чіки і Латинської Америки, яка внесла значний вклад 
у боротьбу за »національне визволення, проти колоніа
лізму та імперіалізму, очолюваного американським імпе

з о л ю Ц І я
доповідь „Звіт Центрального Комітету ВЛКСМ 
що випливають з рішень XXII з‘їзду К1ІІ*( ”

ріалізмом — світовим жандармом і головним оплотом 
міжнародної реакції.

З’їзд закликає комсомольців, радянську молодь і далі 
розширювати братерські зв’язки з спілками молоді со
ціалістичних країн, зміцнювати єдність міжнародного 
юнацького комуністичного руху, активно підтримувати 
молодь Азії, Африки і Латинської Америки в її боротьбі 
проти колоніалізму та імперіалізму, за національну неза
лежність; розширювати і зміцнювати співробітництво з 
усією прогресивною молоддю, що виступає за мир, мир
не співіснування, загальне і повне роззброєння, за де
мократію, прогрес і права молодого покоління; сприяти 
дальшому зміцненню Всесвітньої федерації демократич
ної молоді і Міжнародної спілки студентів; вести рішу
чу і непримиренну боротьбу з будь-якими проявами ре
візіонізму, догматизму, сектантства в молодіжному русі.

• * »
Відданість справі комунізму, любов до соціалістичної 

Батьківщини, самовіддана праця і високе розуміння 
громадського обов’язку, колективізм і товариська взає
модопомога, моральна чистота, гуманізм, непримирен
ність до ворогів комунізму — ось риси радянської моло
ді. вихованої Комуністичною партією.

XIV з’їзд ВЛКСМ запевняв рідну Комуністичну пар
тію, її Центральний Комітет на чолі з Микитою Сергійо
вичем Хрущовим,' що Всесоюзна Ленінська Комуністич
на Спілка Молоді, всі юнаки і дівчата країни будуть 
завжди неухильно йти за ленінською Комуністичною 
партією — натхненником і організатором усіх перемог 
радянського народу. Сили, знання, енергія молоді будуть 
віддані найпрекраснішій і найблагороднішій справі — 
боротьбі за успішне виконання ’грандіозних планів ко
муністичного будівництва, накреслених XXII з’їздом 
КПРС. . •

ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
Всесоюзна Ленінська Комуністична Спілка Молоді — 

самодіяльна громадська організація, яка об’єднує в сво
їх рядах широкі маси передової радянської молоді.

Комсомол — активний помічник і резерв Комуністич
ної партії Радянського Союзу, ВЛКСМ допомагає пар
тії виковувати молодь в дусі комунізму, залучати її до 
практичного будівництва нового суспільства, готувати 
покоління всебічно розвинутих людей, які житимуть, 
працюватимуть і управлятимуть громадськими справа
ми при комунізмі.

ВЛКСМ працює під керівництвом Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. Сила комсомолу в керівництві 
КПРС, „в ідейній переконаності і відданості справі пар
ти. Комсомол вчиться у Комуністичної партії по-ленін- 
с.жому жити, працювати, боротися і перемагати. Весь 
смисл своєї діяльності комсомол бачить у здійсненні ве
ликої Програми побудови комуністичного суспільства, 
прийнятої на XXII з’їзді КПРС.

ВЛКСМ вимагає від своїх членів наполегливої і 
безустанної боротьби за здійснення рішень Комуністіщ- 
іі-.й партії і Радянського уряду. Комсомолець вважає 
для себе найбільшою честю стати членом Комуністич
ної партії.

Головне завдання Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді — виховувати юнаків і дівчат на героїчних тра
диціях революційної боротьби, на прикладах самовід
даної праці робітників, колгоспників, інтелігенції, на 
великих ідеях марксизму-ленінізму, готувати стійких, 
високоосвічених, люблячих працю молодих будівників 
комунізму.

Священний обов’язок комсомолу — готувати молодь 
до захисту соціалістичної Батьківщини, виховувати са
мовідданих патріотів, здатних дати рішучу відсіч напа
дові будь-якого ворога.

ВЛКСМ добивається, щоб кожний комсомолець, кож
на молода людина в усьому своєму житті додержувала 
моральних принципів, викладених у Програмі К.ПРС 
у моральному -кодексі будівника комунізму:

— відданість справі комунізму, любов до соціалістич
ної Батьківщини, до країн соціалізму;

— сумлінна праця на. благо суспільства: хто ке пра
цює, той не їсть;

— піклування кожного про збереження і примножен
ня суспільного добра;

1
Члени ВЛКСМ, їх

1. Членом ВЛКСМ може бути кожна молода людина 
Радянської країни, яка визнає Статут ВЛКСМ, бере ак
тивну участь у будівництві комунізму, працює в одній з 
комсомольських організацій, виконує рішення комсомолу 
і л.іачує членські внески.

2. Член ВЛКСМ повинен:
а) бути активним борцем за перетворення в життя ве

личної програми комуністичного будівництва, готувати 
себе до життя в суспільстві, яке утверджує на землі 
Мно, Працю, Свободу, Рівність, Братерство і Щастя всіх 
народів, зв’язувати свою працю, навчання, виховання і 
освіту з участю в будівництві комунізму;

61 показувати приклад у праці і навчанні, постій 
підвищувати продуктивність праці, оволодівати тсх і-, 
кою. активно підтримувати все нове і прогресивне, 
невпинно вдосконалювати свою кваліфікацію, неухнльн 
додержувати трудової- і державної дисципліни, всемірн 
берегти і примножувати суспільну, громадську, соці 
лістичку власність — основу могутності і процвітання 
Радянської Батьківщини;

в) наполегливо оволодівати знаннями, культурою, на
укою, основами марксизму-ленінізму, роз яснюватн мо
лоді політику Комуністичної партії, бути чесним і прав
дивим, чуйним і уважним до людей. Вести рішучу бо
ротьбу з усіма проявами буржуазної ідеологи, з дар- 
моїдством, релігійними забобонами, різними антигромад- 
ськими проявами та іншими пережитками минулог , 
Завжди ставити громадські інтереси вище особистих,

г) бути самовідданим патріотом Радянської Батьків-
Цірі. готовим віддати для неї всі свої сили, а якщоібу- 
„г" потрібно — життя, проявляти пильність, зберігати 
Деожавну таємницю; . гпгг.

Д) сприяти зміцненню дружби народів СРСР, братер
ніх зв’язків радянської молоді з молоддю країн со- 
^-містичного табору, з пролетарською і трудящою мо
лоддю світу;

е) брати активну участь у політичному житті країни, 
показувати молоді приклад у виконанні свого громад-

— висока свідомість громадського обов’язку, нетер
пимість до порушень суспільних інтересів;

— колективізм і товариська взаємодопомога: кожен 
за всіх, всі — за одного;

.— гуманні відносийн і взаємна повага між людьми: 
людина людині — друг, товариш і брат;

— чесність і правдивість, моральна чистота, просто
та і скромність у громадському і особистому житті;

— взаємна повага в сім’ї, піклування про виховання 
дітей;

— непримиренність до несправедливості, дармоїдства, 
нечесності, кар’єризму, користолюбства;

— дружба і братерство всіх народів СРСР, нетерпи
мість до національної і расової неприязні;

— непримиренність до ворогів комунізму, справи миру 
і свободи народів;

— братерська солідарність з трудящими всіх країн, з 
усіма народами.

Комсомольські організації неухильно проводять в 
життя заповіт В. І. Леніна про ге, що «Спілка кому
ністичної молоді повинна бути ударною групою, яка в 
усякій роботі подає свою допомогу, проявляє свою іні
ціативу, свій почин».

Комсомол бере активну участь у створенні матеріаль
но-технічної бази комунізму, в усьому державному і 
господарському будівництві, в освоєнні природних 
багатств нашої країни, в будівництві нових міст, заво
дів, фабрик, рудників, у дальшому піднесенні сільсько
го господарства, в розвитку науки, культури і мисте
цтва.

Комсомольські організації активно здійснюють на
дане партією право широкої ініціативи в обговоренні 
і постановці перед відповідними партійними організа
ціями всіх питань роботи підприємства, колгоспу, уста
нови.

ВЛКСМ будує свою роботу на основі неухильного 
додержання ленінських принципів колективного керівни
цтва. всебічного розвитку внутрікомсомольської демо
кратії, широкої ініціативи і самодіяльності всіх членів 
ВЛКСМ, критики і самокритики.

ВЛКСМ виховує юнаків і дівчат в дусі вірності прин
ципам пролетарського інтернаціоналізму, дружби моло
ді всіх країн, активно сприяє зміцненню зв’язків з брат
німи спілками молоді, розширенню міжнародного демо
кратичного руху молоді.

обов'язки і права
ського обов’язку; допомагати розвиткові і зміцненню 
комуністичних суспільних відносин;

є) всемірно зміцнювати ряди комсомолу, підвищувати 
його бойовитість і організованість, проявляти ініціативу 
і самодіяльність, неухильно додержувати комсомольської 
дисципліни, однаково обов’язкової для всіх членів ком
сомолу, швидко і точно виконувати доручення комсо
мольської організації, доводити всяку розпочату справу 
до кінця;

ж) сміливо розвивати критику і самокритику, бороти
ся проги парадності і зазнайства, викривати хиби в ро
боті і добиватися їх усунення, повідомляти про них у 
комсомольські органи, аж до ЦК ВЛКСМ;

з) загартовувати себе фізично, займатися спортом.
3. Член ВЛКСМ має право:
а) обирати і бути обраним у комсомольські органи;
б) вільно обговорювати на комсомольських зборах, 

конференціях, з’їздах, на засіданнях комсомольських 
комітетів і в комсомольській пресі всі питання роботи 
комсомолу, вносити пропозиції, відкрито висловлювати 
і відстоювати свою думку до прийняття організацією 
рішення;

в) критикувати на комсомольських зборах, конферен
ціях, з’їздах, пленумах будь-якого комсомольця, а та
кож будь-який комсомольський орган. Особи, винні в 
затиску критики і переслідуванні за критику, повинні 
притягатися до суворої комсомольської відповідальності;

г) брати особисту участь у комсомольських зборах, 
засіданнях бюро і комітетів, коли обговорюється питан
ня про його діяльність або поведінку;

д) звертатися з запитаннями, заявами і пропозиціями 
до будь-якого комітету комсомолу, аж до ЦК ВЛКСМ.

Комсомольські органи повинні уважно і чуйно розгля
дати заяви і пропозиції членів ВЛКСМ, швидко вжива
ти по них необхідних заходів.

4. Прийом у члени ВЛКСМ провадиться в індивіду-, 
альному порядку. До комсомолу приймаються юнаки й 
дівчата у віці від 14 до 28 років.

Члени ВЛКСМ, що досяглії 28-річного віку і не обра
ні до керівних комсомольських органів, знімаються з 
комсомольського обліку і вибувають з ВЛКСМ.

Порядок прийому в члени ВЛКСМ:
а) Вступаючі в члени ВЛКСМ подають рекомендації

двох членів комсомолу, що мають не менше річного 
комсомольського стажу, або рекомендацію одного члена 
КПРС, які знають рекомендованих по спільній роботі 
або навчанню. \

Рекомендуючі несуть відповідальність за свою реко
мендацію.

Примітка: При прийомі піонерів у члени ВЛКСМ ре
комендація ради піонерської дружини обов’язкова і при
рівнюється до рекомендації одного члена ВЛКСМ.

б) Питання про прийом у ВЛКСМ обговорюється і 
вирішується загальними зборами первинної комсомоль
ської організації. Рішення первинної комсомольської 
організації набирає сили після затвердження бюро рай
кому або міськкому комсомолу.

Комсомольський стаж вступаючих в ряди ВЛКСМ об
числюється з дня рішення загальних зборів первинної 
комсомольської організації про прийом у члени ВЛКСМ.

5. Порядок обліку членів ВЛКСМ і їх переходу з од
нієї організації в другу визначається відповідною ін
струкцією ЦК ВЛКСМ.

6. Комсомольські органи повинні контролювати своє
часну сплату комсомольських членських внесків, в кож
ному окремому випадку з’ясовувати причини несвоєчас
ної сплати і вживати відповідних заходів.

Про комсомольця, який протягом трьох місяців не 
сплатив без поважних причин членські внески, ставиться 
питання на обговорення первинної комсомольської орга
нізації.

7. За невиконання стати них вимог га інші провини 
член ВЛКСМ притягається до відповідальності. За не
значні провини повинні застосовуватися заходи комсо
мольського виховання і впливу у вигляді товариської 
критики, винесення комсомольського осуду, попереджен
ня або вказання.

У необхідних випадках на члена ВЛКСМ можуть бути 
накладені комсомольські стягнення. Крайньою мірою 
комсомольського покарання є виключення з комсомолу.

При вирішенні питання про покарання комсомольця 
повинен бути забезпечений максимум товариської уваги 
і об’єктивності.

8. Питання про виключення комсомольця з рядів 
ВЛКСМ вирішується загальними зборами первинної 
комсомольської організації. Рішення первинної комсо
мольської організації про виключення з рядів ВЛКСМ 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосує на 
менш як дві третини комсомольців, присутніх на зборах, 
і затверджується райкомом (міськкомом) комсомолу 
або прирівненнм до них комітетом.

За виключеним з комсомолу зберігається право в дво
місячний строк подати апеляцію у вищестоящі комсо
мольські органи, аж до ЦК ВЛКСМ.

9. Питання про притягнення до комсомольської відпо
відальності членів, кандидатів у члени ЦК комсомолу, 
союзної республіки, крайкому, обкому, окружкому, 
міськкому, райкому комсомолу, а також членів ревізій
них комісій обговорюється в первинних комсомольських 
організаціях

Рішення комсомольських організацій про накладення 
стягнень на членів і кандидатів у члени цих комсомоль
ських комітетів і членів ревізійних комісій приймаються 
в звичайному порядку.

Пропозиції комсомольських організацій про виклю
чення з ВЛКСМ повідомляються відповідному комсо
мольському комітетові, членом якого є даний комсомо
лець. Рішення про виключення з комсомолу членів, кан
дидатів у члени ЦК комсомолу союзної республіки, 
крайкому, обкому, окружкому, міськкому, райкому ком
сомолу і членів ревізійних комісій приймаються на пле
нумі відповідного комітету більшістю двох третин голо
сів його членів. X

Питання про виключення з комсомолу члена, канди
дата у члени Центрального Комітету ВЛКСМ і .члена 
Центральної ревізійної комісії вирішується з’їздом ком
сомолу, а в проміжках між з’їздами — пленумом ЦК 
більшістю двох третин членів Центрального Комітету.

10. Апеляції виключених з рядів ВЛКСМ або тик, 
що дістали стягнення, а також рішення комсомольських 
організацій про виключення з комсомолу розглядають
ся відповідними комсомольськими органами не пізніш 
як у двотижневий строк з дня їх надходження.

(Продовження на 6-й стор.).
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• ІТІ А Т У Т
ВСЕСОЮЗНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ

(Продовження).

II
Організаційна будова ВЛКСМ, внутрікомсомольська 

демократія
11. Керівним принципом організаційної будови ком

сомолу є демократичний централізм, що означає:
•а) виборність усіх керівних органів комсомолу знизу 

доверху;
б) періодичну звітність комсомольських органів перед 

своїми комсомольськими організаціями і перед “.....~
стоящими органами;

•в) сувору комсомольську 'Дисципліну і підкорення 
меншості більшості;

г) безумовну обов’язковість рішень вищих комсо
мольських органів для нижчих.

12. ВЛКСМ будується за територіально-виробничою 
ознакою: первинні організації створюються за місцем 
роботи або навчання комсомольців і об’єднуються в 
районні, міські і т. п. організації по території. Органі
зація, що обслуговує дану територію, є вищою у відно
шенні до всіх комсомольських організацій, які обслуго
вують її частини.

13. Вищим керівним органом комсомольської органі
зації є: загальні збори (для первинних організацій), 
конференція (для районних, міських, окружних, облас
них, крайових організацій), з’їзд (для комсомольських 
організацій союзних республік, для ВЛКСМ).

14. Загальні збори, конференція або з’їзд обирають 
бюро або комітет,^ які є їх виконавчим органом і керу
ють усією поточною роботою комсомольської органі
зації.

15. Комітети комсомолу створюють постійні або тим
часові громадські комісії, ради і штаби в різних питан
нях комсомольської роботи і використовують інші фор
ми залучення комсомольців до діяльності комсомоль
ського комітету на громадських началах.

16. Вибори районних, міських, окружних, обласних, 
крайових, республіканських, загальносоюзних комсо
мольських органів провадяться закритим (таємним) го
лосуванням.

Вибори комітету комсомолу - первинної комсомоль
ської організації, бюро цехової і прирівненої до неї ор
ганізації проводяться відкритим голосуванням. Всі чле
ни комсомолу при виборах мають необмежене право ви
сування, відводу кандидатів і критики останніх. Голосу
вання повинно провадитись по кожній кандидатурі зо
крема. Обраними вважаються кандидати, за яких про
голосувало більше половини учасників зборів, конфе
ренції або з’їзду.

17. При виборах комсомольських органів додержує
ться принцип систематичного оновлення їх складу і на
ступності керівництва.

На кожних чергових виборах склад комсомольських 
органів оновлюється наполовину, при цьому керівні пра
цівники комсомольських органів можуть бути обрані 
не більш як на два строки підряд.

Конференція, з’їзд комсомолу можуть в окремих ви
падках обрати до складу керівних органів того чи ін
шого працівника і на більш тривалий строк. В такому 
разі для обрання потрібно не менше трьох чвертей голо
сів комсомольців, які беруть участь в голосуванні.

Члени ВЛКСМ, які вибули з складу керівного ком
сомольського органу в зв’язку з закінченням строку їх 
перебування в ньому, можуть бути знов обрані на на
ступних виборах.

18. Додержання комсомольської дисципліни, бездо
ганне виконання рішень партійних і комсомольських 
органів є найпершим обов’язком усіх членів ВЛКСМ, 
всіх комсомольських організацій.

Члени керівних органів комсомолу повинні показува
ти приклад додержання дисципліни в комсомолі, всією 
своєю практичною діяльністю виправдувати виявлене 
їм високе довір'я.

В разі, якщо член керівного комсомольського органу 
не виконує цих вимог, він може бути виведений з від
повідного комітету.

Питання про виведення члена, кандидата в члени ЦК 
ВЛКСМ, ЦК комсомолу союзної республіки, крайкому, 
обкому, окружкому, міськкому, райкому комсомолу з 
складу комсомольського органу вирішується на плену
мі відповідного комітету. В первинній організації пи
тання про виведення члена комітету або бюро вирішує
ться на загальних зборах. Рішення вважається прийня
тим, якщо за нього при голосуванні буде подано не менш 
як дві третини голосів членів даного комітету або орга
нізації.

Питання про виведення членів ревізійних комісій від
повідних комсомольських організацій з складу цих комі
сій вирішується на засіданнях комісій в порядку, пе
редбаченому для членів і кандидатів у члени комітетів 
комсомолу.

19. Вільне і ділове обговорення питань роботи окре
мих комсомольських організацій або комсомолу в ціло
му є невід’ємним правом кожного члена ВЛКСМ і важ
ливим принципом внутрікомсомольської демократії. На 
основі внутріспілкової демократії розвивається актив
ність, ініціатива і самодіяльність комсомольців, зміц
нюється свідома комсомольська дисципліна.

Критика і самокритика в комсомолі повинна бути 
спрямована на дальше удосконалення роботи комсо; 
мольськпх організацій, на краще здійснення рішень пар
тії, ще більше згуртування комсомолу навколо КПРС.

20. Найвищим принципом комсомольського керівни
цтва є колективність — неодмінна умова нормальної 
діяльності комсомольських організацій, правильного ви
ховання кадрів, розвитку активності й самодіяльності 
комсомольців. Колективність керівництва не знімає пер
сональної відповідальності працівників за доручену

. справу.
21. ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкоми, обкоми, 

окружкоми, міськкоми, райкоми комсомолу в період 
між з’їздами і конференціями систематично інформують 
комсомольські організації про свою роботу.
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вище-

вироб- 
також 

і збори

22. Для обговорення найважливіших рішень і і 
лення практичних заходів по їх здійсненню, а 
для розгляду питань місцевого життя скликаються 
комсомольського активу районних, міських, окружних, 
обласних, крайових і республіканських організацій ком
сомолу.

23. Кожна республіканська, крайова, обласна, окруж
на, міська, районна організація ВЛКСМ має Червовий 
прапор як символ честі і бойової згуртованості ком
сомольців, об’єднаних беззавітною відданістю соціаліс
тичній Вітчизні, Комуністичній партії Радянського 
Союзу.

24. Комсомольські комітети з метою підвищення тру
дової і політичної .активності, розвитку ініціативи і са
модіяльності юнаків і дівчат широко використовують 
моральні стимули і заохочення: занесення До Книги 
пошани, нагородження Почесними грамотами і По
хвальними листами комітетів комсомолу, значками ЦК 
ВЛКСМ, урочисте вручення комсомольським організа
ціям Червоните прапорів і т. д.

111
Найвищі органи

25. Найвищим органом Всесоюзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді є з’їзд ВЛКСМ. Чергові з’їзди 
скликаються Центральним Комітетом не рідше одного 
разу на 4 роки.

Скликання з’їзду комсомолу і порядок денний оголо
шуються не пізніш як за півтора місяця до з’їзду.

Норми представництва на з’їзд комсомолу встанов
люються ЦК ВЛКСМ.

26. З’їзд:
а) заслуховує і затверджує звіти Центрального Ко

мітету ВЛКСМ, Центральної ревізійної комісії;
б) переглядає, змінює і затверджує Статут комсо

молу;
в) намічає загальну лінію роботи комсомолу і чергові 

завдання ВЛКСМ;
г) обирає Центральний Комітет ВЛКСМ і Централь

ну ревізійну комісію.
27. Центральний Комітет ВЛКСМ і Центральна ре

візійна комісія обираються в складі, встановлюваному 
з’їздом. В разі вибуття членів ЦК, склад його попов
нюється з числа обраних з’їздом кандидатів у члени 
цк -----------

28.
ВЛКСМ.
Центральний Комітет ВЛКСМ в періоди між з’їз-

комсомолу
керує всією роботою комсомолу, місцевих комсо-Д?МИ керує ВСІЄЮ рОООТОЮ комсомолу, міСЦСВИл лимси 

мольськпх органів, представляє ВЛКСМ в державних 
і громадських установах і організаціях, затверджує ре
дакцію центрального органу ВЛКСМ — «Комсомольской 
правды» — і редакції інших видань ЦК ВЛКСМ, розпо
діляє кошти комсомольського бюджету і контролює йо
го виконання.

29. ЦК ВЛКСМ регулярно інформує комсомольські 
організації про свою роботу.

30. Центральна ревізійна комісія ревізує швидкість і 
правильність проходження справ у центральних органах 
комсомолу, касу і виконання бюджету ЦК ВЛКСМ.

31. Пленум Центрального Комітету ВЛКСМ скликає
ться не рідше одного разу на 6 місяців.

Кандидати в члени ЦК комсомолу присутні на засі
даннях пленумів ЦК ВЛКСМ з правом дорадчого го
лосу.

32. Пленум ЦК ВЛКСМ для керівництва всією ро
ботою комсомолу між пленумами ЦК обирає з 
складу бюро ЦК ВЛКСМ і для поточної роботи 
заційно-виконавчого характеру — секретаріат у 
що визначається ЦК ВЛКСМ.

IV
Республіканські, крайові, обласні, окружні, міські 

і районні організації комсомолу
Республіканські, кранові, обласні, окружні, міські,33. і

районні комсомольські організації та їх комітети пра
цюють під керівництвом і контролем відповідних пар
тійних організацій, організовують виконання рішень 
Всесоюзних з’їздів Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді, Центрального Комітету ВЛКСМ.

34. Основними обов’язками республіканських, крайо
вих, обласних, окружних, міських і районних організа
цій комсомолу, їх керівних органів є:

а) політична й організаторська робота серед молоді, 
мобілізація її сил на всемірний розвиток промисловості 
і сільського господарства, на виконання і перевиконан
ня державних планів, піклування про поліпшення ма
теріально-побутового становища, підвищення загально
освітнього і культурно-технічного рівня молоді;

б) організація ідейно-виховної і культурно-масової 
роботи серед молоді, підвищення її комуністичної сві
домості, керівництвом місцевою молодіжною пресою, 
залучення юнаків і дівчат до роботи оборонних і спор
тивних товариств;

в) виховання комсомольських кадрів в дусі комуніс
тичної ідейності, високої відповідальності за доручену 
справу, принцнпіальності і непримиренності до хиб;

т) розвиток ініціативи і самодіяльності членів ВЛКСМ 
і організацій, залучення всіх комсомольців до громад
ської роботи, розподіл у своїй організації коштів ком
сомольського бюджету, систематична інформація вище
стоящого комсомольського органу і звітність перед ним 
про свою роботу.

35. Вишим органом районної, міської, окружної, об
ласної, крайової, республіканської комсомольської ор
ганізації є районна, міська, окружна, обласна, крайова 
комсомольська конференція, або з’їзд комсомолу союз
ної республіки, а в період між ними — відповідний ко
мітет комсомолу.

36. Районна, міська, окружна, обласна, крайова ком
сомольська конференція або з’їзд комсомолу союзної 
республіки скликається районним, міським, окружним, 
обласним, крайовим комітетами комсомолу, ЦК ЛКСМ 
союзної республіки не рідше одного разу на 2 роки.

З’їзди комсомолу союзних республік, які мають об
ласний поділ (Україна, Білорусія, Казахстан, Узбеки
стан), проводяться не рідше одного разу на 4 роки.

Норми представництва на комсомольську конферен
цію, з’їзд комсомолу союзної республіки встановлюєть
ся відповідними комітетами комсомолу.

свого 
органі- 
складі,

комсо-Районна, міська, окружна, обласна, крайова 
мольська конференція, з’їзд комсомолу союзної респуб
ліки заслуховує звіти комітету комсомолу, ревізійної 
комісії, обговорює питання комсомольської роботи, оби
рає комітет комсомолу, ревізійну комісію і делегатів на 
відповідну конференцію, з’їзд ЛКСМ союзної республі
ки, Всесоюзний з’їзд комсомолу.

37. Обласний, крайовий комітет комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзної республіки керує ннжчестоящими орга
нізаціями, перевіряє їх діяльність і систематично заслу
ховує звіти окружних, міських і районних комітетів ком
сомолу, представляє комсомол в державних, громад
ських установах і організаціях.

Комсомольські організації автономних республік, -а 
також автономних та інших областей, що входять до 
складу країв і союзних республік, працюють під керів
ництвом крайових комітетів, ЦК комсомолу союзних 
республік.

38. Обласні, крайові комітети, ЦК комсомолу союз
них республік обирають бюро, в тому числі секретарів 
комітету. Секретарі обкому, крайкому, ЦК ЛКСМ со
юзної республіки повинні мати комсомольський стаж 
не менш як три роки і бути членами КПРС. На плену
мах комітету затверджуються також завідуючі відділа
ми цих комітетів, редактори комсомольських газет і 
журналів.

39. Пленум обласного, крайового комітету комсомо
лу, ЦК ЛКСМ союзної республіки скликається не рід
ше одного разу на 4 місяці.

40. Окружний, міський, районний комітет комсомолу 
створює первинні комсомольські організації, керує їх 
діяльністю, систематично заслуховує звіти про роботу 
комсомольських організацій.

41. Окружний, міський, районний комітет комсомо
лу обирає бюро, в тому числі секретарів комітету, а та
кож затверджує завідуючих відділами комітету, голів 
постійних комісій в різних питаннях комсомольської »ро
боти.

Перші секретарі окружних, міських, районних коміте
тів комсомолу повинні мати комсомольський стеж не 
менш як два роки і бути членами або кандидатами в 
члени КПРС.

42. Пленум районного, міського, окружного комітету 
скликається не рідше одного разу на 3 місяці.

V
Первинні організації комсомолу

жуть створюватись комсомольські групи по бригадах, 
агрегатах, ^змінах та інших виробничих ланках. В ком
сомольській трупі обирається комсомольський rpvnopc 
строком на один рік.

45. Вищим органом первинної комсомольської органі
зації є комсомольські збори, які проводяться не рідше 
як один раз на місяць. В комсомольських організаціях 
підприємств, будов, учбових закладів, які налічують по
над 500 членів ВЛКСМ, а в колгоспах і радгоспах — 
понад 300 комсомольців, загальні комсомольські збощ» 
скликаються в строки, встановлювані комітетом кем- 
СОлс але не Р‘лше одного разу на 3 місяці.

4Ь. Для ведення поточної роботи первинна 'комсо
мольська організація обирає комсомольський комітет,« 
цехова, бригадна, факультетська, курсова, 'класла ком
сомольська організація — бюро строком на рік. У яер-

43. Основою комсомолу є первинні комсомольські 
організації.

Первинні комсомольські організації створюються за 
місцем роботи або навчання членів ВЛКСМ — на за
водах, фабриках, у радгоспах та інших підприємствах, 
у колгоспах, частинах Радянської Армії, установах, уч
бових закладах і т. п. при наявності не менш як 3 чле
нів комсомолу.

44. На підприємствах, в установах, учбових закладах, 
де є понад 100, а в колгоспах і радгоспах понад 50 чле
нів комсомолу, всередині загальної первинної комсо
мольської організації рішенням комітетів комсомолу мо
жуть бути створені комсомольські організації по цехах, 
дільницях, відділах, факультетах, курсах, класах, брига
дах, відділеннях з наданням їм прав первинних комсо
мольських організацій.

Всередині цехових, дільничних і т. п. організацій а 
також всередині первинних організацій ВЛКСМ мо- (Зактнчеття на 7-й стор.).
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Всесоюзної Мінської Комуністичної Спілки Молоді
(Закінчення).

винній, цеховій, бригадній, факультетській, курсовій, 
класти комсомольській організації, яка налічує менш 
як 10 членів ВЛКСМ, комітет, бюро не створюються а 
обираються секреіар комсомольської організації та 
його заступник.

Кількісний склад комітету і бюро комсомолу визна
чається заі альнпми комсомольськими зборами конфе
ренцією. ’ *первинних комсомольських організаціях роботу ве
дуть, як правило, незвільнеиі працівники.

47. Первинна комсомольська організація працює під 
керівництвом і контролем відповідної партійної органі
зації. Вона веде роботу безпосередньо серед молоді, 
згуртовує її навколо Комуністичної партії Радянського 
Союзу, всемірно розвиває ініціативу і самодіяльність 
комсомольців, залучає їх до активної громадської робо
ти, зв язує комсомол з широкими масами молоді.

Первинна комсомольська організація:
а) приймає у ВЛКСМ нових членів;
б) допомагає партійним організаціям виховувати ком

сомольців в дусі беззавітної відданості Батьківщині, 
народові, Комуністичній партії і справі комунізму, стро
гого додержання принципів і норм комуністичної мо
ралі; _

в) подає допомогу юнакам і дівчатам у вивченні ос
нов марксизму-ленінізму, в підвищенні рівня загальної 
освіти і технічних знань, в оволодінні культурою і нау
кою;

г) дбає про виховання у комсомольців і молоді по
стійної готовності до праці на благо суспільства, підви-

VI
Всесоюзна піонерська організація імені В. І. Леніна

50. ВЛКСМ за дорученням Комуністичної партії зай
мається повсякденною діяльністю Всесоюзної піонер
ської організації імені В. І. Леніна.
> Керівним органом піонерської організації є Центрзль- 
яа Рада Всесоюзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

Центральна Рада працює під керівництвом ЦК 
ВЛКСМ, у тісному контакті з органами народної осві
ти, профспілковими, фізкультурними та іншими органі
заціями, які займаються роботою серед дітей.

У республіках, краях, областях, округах, містах і ра
йонах піонерськими організаціями керують республікан- 

• ські, крайові, обласні, окружні, міські, районні ради піо
нерської організації, які працюють під керівництвом 
відповідних комітетів комсомолу.

51. Піонерська організація разом з школою виховує 
піонерів і школярів переконаними борцями за справу 
Комуністичної партії, прищеплює їм любов до праці, 
до знань, сприяє формуванню молодого покоління в 
дусі комуністичної свідомості і моральності.

Піонерська організація працює на основі Положення

VII
Комсомольські організації Збройних Сил Союзу РСР

54. Комсомольські організації у Збройних Силах ке
руються Статутом ВЛКСМ, працюють на основі інструк
ції ЦК ВЛКСМ і Головного Політичного Управління 
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, під 
безпосереднім керівництвом політичних органів, заступ
нице командирів по політичній частині і партійних 
організацій.

Комсомольські організації Збройних Сил згуртовують 
молодих воїнів навколо Комуністичної партії, вихову
ють їх в? дусі ідей марксизму-ленінізму, мужності, від
валі і героїзму, беззавітної відданості і постійної го

Кошти комсомолу
56. Кошти комсомолу та його організацій складаються

--------------  комсомо- 
та інших

з членських внесків, доходів від підприємств 
від видання молодіжних газет і журналів 

Надходжень.
57. Щомісячні членські внески для членів 

встановлюються в такому розмірі:
ті. ідо мають заробіток на місяць:

— до 50 карбованців
— від 51 до 60 карбованців 
•— від 61 до 70 карбованців

вносять
»
»

На знімку: викладач Ко- 
мишуватської середи ьої 
шко.:н В. М. ПОНОМА
РЕНКО уточнює завдання 
відміннику 10 класу комсо
мольцю Леоніду КОНОНЕН
НУ перед виїздом в поле. 
Через кілька хвилин янтарі 
не зерно кукурудзи лягати
ме У масний грунт.

Фото Г. ВЄРУШКІНА.

Садам цвісти
Учні нашої школи дуже люб- 

латі. своє село. Навесні шко- 
•'ярі вирішили озеленити його. 
Кожен зобов'язався посадити 
п°._усять фруктових та деко- 
Аййвнях дерев. Біля школи 

молодий садок.
Ь ці весняні дні допомагали 

хлопчики та дівчатка знімати 
.?с!ць в колгоспному саду, 

працювали Віктор Гуль- 
?.и’ Валя Пилявська, Василь 
красота, Валя Ямкова та інші.

В. КОТОВСЬКИИ, 
Учень Дорожинської вось
мирічної школи Вільшан- 

району.

Щення їх ролі в громадсько-політичному житті, допо
магає юнакам і дівчатам виробляти навики керування 
громадськими і державними справами;

д) розвиває серед молоді соціалістичне змагання за 
виконання державних планів і зобов’язань, мобілізує 
комсомольців і молодь на виявлення і краще викори
стання внутрішніх резервів виробництва, на широке 
впровадження досягнень науки, техніки і досвіду пе
редовиків, добивається зміцнення трудової дисципліни, 
неухильного зростання продуктивності праці, дбає про 
збереження і примноження суспільного багатства;

е) разом з профспілками дбає про поліпшення умов 
праці і побуту молоді, про організацію її дозвілля;

є) бере активну участь в роботі спортивних товариств 
і організацій, залучає комсомольців і молодь до систе
матичних занять фізкультурою і спортом, до оборонно- 
масової роботи, готує юнаків до служби в рядах Зброй
них Сил СРСР;

ж) виховує комсомольців в дусі непримиренного став
лення до хиб, до бюрократизму й окозамилювання, до 
безгосподарності і марнотратства;

з) сприяє окружкомові, міськкомові, райкомові в усій 
його діяльності і звітує перед ним про свою роботу.

48. Первинна комсомольська організація добивається, 
щоб кожний комсомолець суворо додержував мораль
них принципів, викладених у Програмі КГ1РС — у мо
ральному кодексі будівника комунізму.

49. Комсомольські організації повинні бути на , 
активними провідниками партійних директив в усіх 
лузях комуністичного будівництва, особливо там, 
немає первинних партійних організацій.

ділі
га- 

, де

про Всесоюзну піонерську організацію імені В. І. 
Леніна.

52. Комсомольські організації повинні займатися по
всякденною роботою піонерських загонів і дружин, до
помагати їм цікаво і змістовно будувати роботу, роз
вивати самодіяльність та ініціативу піонерів, виховува
ти їх в дусі колективізму, добиватися, щоб кожний 
піонер був прикладом у навчанні і дисципліні.

Комсомольські органи покликані постійно дбати про 
організацію роботи з дітьми у поза навчальний час, ра
зом з органами народної освіти і профспілками створю
вати всі умови для проведення їх розумного й цікавого 
дозвілля, для всемірного розвитку технічної і худож
ньої творчості школярів, занять спортом і туризмом.

Комсомольські організації для роботи з піонерськими 
дружинами і загонами виділяють вожатих і керівників 
різних гуртків з числа найбільш підготовлених для цієї 
роботи членів ВЛКСМ.

53. ЦК ВЛКСМ, обкоми, крайкоми комсомолу і ЦК 
ЛКСМ союзних республік разом з відповідними радами 
піонерської організації видають піонерські газети, жур
нали і потрібну для дітей літературу.

товності до захисту соціалістичної Батьківщини, мобі
лізують молодь на успішне виконання завдань бойової 
і політичної підготовки, зміцнення військової дисциплі
ни, оволодіння бойовою технікою і зброєю; виховують 
у комсомольців і молодих воїнів риси людини комуніс
тичного суспільства.

55. Комсомольські організації Збройних Сил підтри
мують тісний зв’язок з місцевими комсомольськими ор
ганізаціями, допомагають їм в оборонно-масовій роботі 
і підготовці молоді до військової служби, беруть участь 
в роботі місцевих комсомольських комітетів.

VIII

ВЛКСМ
ПРИМІТКА: Члени ВЛКСМ, що є одночасно члена-

— від 71 де 80 карбованців > 40 коп.
— від 81 ДО 90 карбованців: » 45 коп.
— від 91 до 100 карбованців » 50 коп.
— від 101 до 150 карбованців » 1,0 проц.
— понад 1151 карбованець » 1,5 проц.

10 коп. 
ЗО коп.
35 коп.

ми або кандидатами в члени КПРС, від сплати 
членських внесків у комсомол звільняються.

58. Вступні внески беруться при вступі у ВЛКСМ у 
розмірі 2 процентів місячного заробітку.

Повідомлення ТАРС
24 квітня 1962 року в Радянському Союзі прове

дено успішний запуск на орбіту чергового штучного 
супутника Землі «Космос-3». На супутнику встанов
лено наукову апаратуру, призначену для продовжен
ня досліджень космічного простору відповідно до 
програми, оголошеної ТАРС 16 березня цього року.

Крім наукової апаратури, на борту супутника «Кос
мос-3» встановлено багатоканальну радіотелеметрич
ну систему і радіотехнічні прилади для вимірювання 
траєкторії.

За попередніми даними, політ супутника проходить 
по орбіті, близькій до розрахованої.

Період обертання супутника дорівнює 93,8 хвилини, 
кут нахилу орбіти до площини екватора 48 градусів 
59 мінут. Максимальне віддалення від поверхні Зем
лі становить 720 кілометрів, а мінімальна віддаль 
дорівнює 229 кілометрів.

Радіотелеметрична інформація, прийнята з борту 
супутника, свідчить про нормальне функціонування 
бортових систем. В координаційно-обчислювальний 
центр надходить вимірювальна і телеметрична інфор
мація.

24 квітня 1962 року супутник пройде над районами 
міст: Мехіко — 11 год. 28 хв., Нью-Йорк — 11 год. 
36 хв., Аддіс-Абеба — 12 год. 02 хв., Лос-Анжелос — 
13 год. 06 хв., Мельбурн — 14 год. 13 хв., Сан-Фран-
ціско — 14 год. 43 хв., Монреаль — 14 год. 53 хв.,
Преторія — 15 год. 24 хв., Оттава — 16 год. 31 хв.,
Чікаго — 18 год. 06 хв., Джакарта — 19 год. 07 хв.,-
Ріо-де-Жанейро — 20 год. 04 хв.

Навсе життя
— Куди це ти? — здиву

валася мати, побачивши, що 
Віктор, нашвидку пообідав
ши, одягає нового костюма.

— В Будинок культури. 
Нам сьогодні комсомольські 
квитки вручатимуть.

А через деякий час 
хлопець уже був у залі, за
повненому учнями шкіл і 
робітниками цукрового за
воду. З увагою слухав він 
виступ першого секретаря 
райкому комсомолу, розпо
відь Галини Ковтанюк, до
ярки колгоспу імені газети

«Правды», делегата XIX 
з'їзду ЛКСМУ.

Звучить урочиста мело
дія. Хвилюючись, одержує 
Вітя Л укасевич, учень 
Ульяновської середньої 
школи № 1, комсомольський 
квиток. І знає хлопець: цей 
радісний день для нього, 
так само, як і для Валерія 
Бойка та Віктора Яворсько- 
го, залишиться доброю 
згадкою на все життя.

М. ШЕВЧУК.
м. Ульяновка.

Поділіть нашу радість!
Найщасливіїиим днем в 

нашому житті був день 13 
квітня, коли ми стали ком
сомольцями. Наш вступ до 
великої армії комсомоли 
збігся із знаменною подією 
— XIV з'їздом ВЛКСМ.

Ми раді, що 18 квітня 
одержали комсомольські 
квитки, прикололи на груди 
комсомольські значки. Обі
цяємо з честю виконувати 
всі доручення. З гордістю

ПТ ІСЛЯ приїзду з респуб- 
ліканської наради пра

цівників сільського госпо
дарства голова нашого кол
госпу імені XX з’їзду КПРС 
В. Г. Зайченко завітав у 
школу. Учні з великим ін
тересом слухали його роз
повідь про нараду. Та най
більше схвилювало всіх те, 
що Галина Мншуровська 
від імені учнівської вироб
ничої бригади Новопразь- 
кої середньої школи викли
кала нас на змагання.

— Ви тільки уявіть со
бі, — вів далі Василь Гри
горович. — 3 високої три
буни так і заявила: будемо 
змагатися з бригадою Ко- 
мишуватської середньої 
школи, де виробничим на
вчанням керує товариш Гі- 
талов. Микита Сергійович 
Хрущов першим зааплоду
вав...

На загальних зборах чле
нів учнівської бригади ми 
підбили підсумки роботу за 
минулий рік і взяли зобо
в’язання на 1962-й. Безу
мовно, всі зійшлися на то
му, що виклик новопразь- 
ців приймаємо.

Зараз бригада налічує 79 
чоловік. Колгосп виділив 
чималу площу — 53 гекта
ри орної землі. Та ще до
глядаємо 5 гектарів моло
дого саду. Запланували по
сіяти 10 гектарів кукуруд
зи на силос і 20 гектарів — 
на зерно, 10 гектарів соняш
ника, 3 гектари цукрових 
буряків. Решта площі —

носили ■ ми червоні піонер
ські галстуки, ще з більшою 
гордістю пишаємося тепер 
маленьким значком із- зо
браженням на ньому ба
рельєфа великого вождя 
Володимира Ілліча Леніна.

С. КУРЧЕНКО, 
учениця 8 класу,

Т. БІЛКО, 
ланкова.

с. Костянтинівна 
Онуфріївського району.

Виклик приймаймо!
під горох. Зобов’язалися 
одержати такий врожай: по 
450 центнерів кукурудзяно
го силосу, 60 центнерів зер
на качанистої, 25 центнерів 
гороху і соняшника, 300 
центнерів цукрових буряків 
з кожного гектара.

Ви зобов’язуєтесь вирос
тити по 75 центнерів куку
рудзи на 60 гектарах, та й 
площу під горох відводите 
майже в п’ять разів більшу. 
Виходить, наші зобов’язані 
ня нижчі. Зате ми, наслі
дуючи приклад Олександра 
Васильовича Гіталова, бу
демо вирощувати кукуруд
зу, горох і соняшник без 
застосування ручної праці. 
Всюди володарюватиме 
комплексна механізація.

Безумовно, робота на ла
нах допоможе нам доско
нало оволодіти сільськогос
подарською технікою, за
своїти переваги комплекс
ної механізації, ще більше 
полюбити працю і землю.- 
Систематичне проведення 
дослідів дасть змогу закрі
пити знання, одержані на 
уроках агрономії, біології 
та інших.

Трудове виховання в 
бригаді поставлене так, щоб 
кожний рік Комишуватська 
середня школа давала кол
госпові справжніх ентузіас
тів сільськогосподарського 
виробництва, яким нале
жить впроваджувати в 
життя рішення березневого 
Пленуму ЦК КПРС, що не
давно закінчив свою роботу.

За дорученням загальних зборів бригади: 
Лі да КРАВЧЕНКО — бригадир, Микола ДЗІО- 
ГАН—заступник бригадира, Tina АФТЕНІЙ — 

секретар шкільної комсомольської організації, 
Євген МАРЧЕНКО, Галина ПАСІЧНИК — чле
ни бригади.
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 квітня 1962 р.» 7 стор.



Назустріч 50-річчю „Прайды“
□ □

і АВТОРИТЕТ КУМАЧЕВОЇ ПОВ’ЯЗКИ
Д?ІЛЯ ВИХОДУ з клубу Сабліно-Зца- 

м’янського цукрозаводу стоїть дів
чина з червоною пов’язкою на рукаві. 
У фойє під звуки радіоли весело круж
ляють пари. Ось до клубу заходять два 
хлопці. Вони, хвацько збивши на поти
лиці картузи, смокчуть цигарки. Помі
тивши прибулих, дівчина сердито і ко
ротко запропонувала:

— Хлопці, вийдіть!
Від цих слів у прибулих миттю зник

ла чванлива усліЬика, вони поквапливо 
залишають фойє. Що ж примусило їх 
так швидко підкоритися дівчині? Пи
тання зрозуміле: вони впізнали в дру
жинниці Катерину Брандерську. Своєю 
сміливістю і вимогливістю вона при
боркала не одного порушника громад
ського порядку.

— Та хіба лише одна Катерина та
ка, — розповідає командир заводської 
дружини Іван Федорович Баргамон. — 
Немов вогню бояться порушники ком
сомолок Галини Іващенко, Діни Мам-,

■■□и _______ „ _______  ____ э____ , ___
■ ренко і Галини Сидоренко. На їхньому .
* рахунки вже не один затриманий беиі- 

ЛЕНІНГРАД. У музеї Великої Жовтневої соціалістичної революції в залі експозиції історії" четник
«Правды». Відвідувачі оглядають верстат, на якому був віддрукований перший номео газети 5 гт -
«правда». ■ Далі т. Баргамон розповідає, як не-

Фото В. САВОСТЬЯНОВА і М. РЕДЬКІНА. (Фотохроніка ТАРС). ■ ЩодавНО до агітпункту зайшов Володи-

мир Власенко і почав бешкетувати. 
Дружинники на чолі з Діною Мамрен- 
ко приборкали п’яницю і передали його 
органам міліції.

— Дружинники не лише оберігають 
спокій, — доповнює уповноважений мі
ліції Олексій Резник. — Молодь пильно 
охороняє й народне добро. Одного разу 
після зміни дружинники оглядали цехи 
заводу. Зайшли і в парокотельний цех. 
Там застали кочегара Івана Олійника і 
водоката Івана Малойіевича. При появі 
дружинників вони захвилювалися, ме
ханічно схопившись за сумки.

— А що це у ваших сумках? — за
питав Павло Цимбаліст.

— Та це, — зніяковіло відповіли во
ни, — залишки сніданку.

Але даремно викручувались крадії. 
«Сніданком» виявився крадений цукор..,

... Можна ще багато розповідати про 
пильність і сміливість дружинників, 
яких на заводі налічується 86 чоловік. 
Вони роблять велику і благородну спра
ву, пильно стоять на варті порядку, ра
дянських законів.

П. РОМАНЕЦЬ.
с. Сабліно 
Знам’янського району.

ГОРТАЮЧИ ГАЗЕТНІ СТОРІНКИ
вих грошових зборів на користь газети. («Правда», 
№ 107, 2 вересня 1912 р.). Головний груповий збір гро
шем, як видно із повідомлень «Правды» йшов із заводів 
Єлисаветграда — Ельворті, Бургардта, Шкловського.

Ріс і закріплювавсь вплив «Правды» серед робітничо
го класу Єлисаветграда, утворилось міцне ядро послі
довників її. В політичну боротьбу вступили і робітники, 
які раніше не брали участі в ній.

В 1914 році розпочалася перша світова імперіалістич
на війна. В роки війни робітники нашого міста залиши
лись вірними більшовицькій «Правде» і вороже зустріли 
«патріотичні» демонстрації меншовиків і місцевої бур
жуазії.

Царизм, користуючись початком війни, жорстоко об- 
рушився на революційний рух в місті. Багато «правдис- 
тів»-робітників було заарештовано або мобілізовано на 
фронт.

Але царизму не під силу було задавити революційний 
рух. Царизм, а потім і буржуазно-поміщицький Тимча
совий уряд були викинуті на смітник історії. В цьому 
величезна заслуга «Правды».

Нині ювілей ленінської «Правды» святкується в умо
вах загального політичного і трудового піднесення, ко
ли радянський народ приступив до здійснення величної 
Програми побудови комунізму, прийнятої XXII з’їздом 
КПРС. Велика роль у цьому процесі належить «Прав- 
де», яка міцно увійшла в арсенал ідеологічної зброї 
нашої партії.

бездоганно 
обов’язки, 
оволодіває 
спеціа л ь - 
— відмін-

В. КАЛИНИЧЕНКО, 
директор Кіровоградського обласного держав
ного архіву.

З хвилюванням гортаємо сторінки перших номерів 
«Правды», які зберігаються в обласному державному 
архіві. В жодній більшовицькій газеті або журналі, що 
виходили до Жовтневої революції, не було так повно 
відбито життя українського народу, насамперед робіт
ничого класу України, як у «Правде».

Не краще було становище єлисаветградських робітни
ків. І, характерно, що в № 22 «Правды» від 25 травня 
1912 року вже є кореспонденція робітника Єфимова із 
м. Єлисаветграда під заголовком: «На заводе Бургардт». 
В ній говориться: «В плужном цехе этого завода слу
жит мастер Ильичев, который, как видно, прошел пол
ный курс площадной ругани и издевательства над ра
бочими... 17 мая рабочие всех цехов, прийдя утром на 
завод, к работе не приступили и пред’явили требование 
«немедленное удаление г. Ильичева». Администрация 
завода... отказалась удостоверить требование рабочих. 
Последним после 2’/2 Дня забастовки было предложено 
приступить к работе и избрать депутацию для перегово
ров, что рабочие и сделали. Проработав один, день 
21-го мая, рабочим стало известно, что администрация 
завода решила расчитать всех рабочих, которых на 
этом заводе 250 человек. Несмотря на это заявление... 
рабочие решили не приступать к работе».

Власті розуміли взаємозв’язок між цим страйком і со- 
ціал-демократичною групою, що діяла в місті. Тому не 
дивно, що послідували арешти найбільш активних ро
бітників. «Правда» надзвичайно оперативно вміщує 
наступну кореспонденцію 5 червня 1912 року: «28 мая 
арестованы бастующие рабочие завода Бургардта» меха
нического цеха Ценицкий и Петров».

Робітників цього заводу підтримали робітники заводу 
Ельворті, почавши великий страйк 4 травня. Поділив
шись на групи, робітники читали «Правду». Знову роз
почались арешти. «Правда» писала про це: «26 мая 
были произведены обыски у рабочих завода Эльворти— 
Иванова Г., Стеценко Г., Никитина Я. У всех трех ни
чего не обнаружено, но несмотря на это, они арестова
ны. Также арестован рабочий М. Иванов».

Але робітники продовжували боротьбу і добивались : 
перемоги. «Правда» від 5 червня 1912 року з цього при
воду пише: «Забастовка на заводе Эльворти окончилась 
значительной победой рабочих. Кроме уже сделанных 
уступок, администрация согласилась по субботам пре
кращать работы в 2 часа, платить вдвое за пробные 
работы, увеличить число чернорабочих и учредить ин
ститут старост. Кроме того, администрация обещала не 
увольнять никого из рабочих, принимавших участие в 
забастовке, и хлопотать об освобождении арестованных 
рабочих».

ГАЗЕТА «Правда» на своїх сторінках закликає ро
бітників України організуватись, солідаризуватись 

з робітниками Росії.
«Правда» розкриває махінації капіталістів по відно

шенню до робітників. На прикладі заводу Бургардта, 
який був закритий в травні 1912 року, показує, що за
водчики Єлисаветграда застосовують локаути, масові 
звільнення з тим. щоб потім відкрити завод з низькою 
зарплатою і розцінками.

Розрахована на широкі маси багатонаціонального 
пролетаріату Росії. «Правда» всіляко пропагувала ін
тернаціональну згуртованість робітників різних націо
нальностей, засуджувала національну ворожнечу, що 
мало велике значення для України, де пролетаріат фор
мувався не тільки з місцевого населення, а й за рахунок 
найманих робітників з різних районів Росії.

Організованість робітників м. Єлисаветграда, солідар
ність їх з робітниками інших міст, зросла набагато біль
ше. ніж в 1905—1907 рр. В цьому величезна роль газе
ти «Правда», яка відкрила їм очі на дійсність.

Серед робітників Єлисаветграда були свої передплат
ники, розповсюджувачі і кореспонденти більшовицької 
«Правды». Найбільше поступало кореспонденцій від ро
бітників заводу Ельворті і заводу Бургардта. Невідомий 
робітник — кореспондент із заводу Ельворті, свої ко
респонденції підписував Н. Я-

Тільки за період з дня виходу «Правды» до 1 вересня 
1912 року робітничі кореспонденти Єлисаветграда пода
ли в газету 16 кореспонденцій. Як вказувала «Правда», 
особливо південні міста — Київ. Єлисаветград, Хар
ків — є містами, які давали найбільшу кількість групо-

На рахунку учнів Кіро
воградської середньої школи 
М 16 вже є 5 тисяч з лиш
ком кілограмів брухту. Ми
нулої неділі семикласники 
знову вирушили на розшуки 
металевих скарбів. Я сфото
графував учнів у момент, 
коли вони свої знахідки 
транспортували в школу.

98 тонн*—з

□ Восени минулого ро-
□ ку Віктора Бондаренка
□ призвали на дійсну вій-
□ ськову службу в Радян-
□ ську Армію. І юнак з
□ Бобринця вірно служить 
о своїй матері-Вітчизні.
□ Недавно батьки — Вік-
□ тор Ілліч і Марія Яків-
□ на одержали листа від
□ командира і начальника 
аполітвідділу частини, де
□ служить їх син. Вони
□ пишуть: «Шановні Вік-
□ тор Ілліч і Марія Яків-
□ на! Із задоволенням по-

відомляємо, що Ваш син, 5 
Віктор, перебуваючи на ° 
службі в морській час- “ 
тині прикордонних вій- ~ 
ськ, чесно 'і ' 
виконує свої 
наполегливо 
військовою 
ністю. Віктор 
ник, помічник керівника 
політичних занять, гли
боко вивчає матеріали 
історичного XXII з’їзду 
КПРС. Він занесений на 
Дошку відмінників під
розділу, має ряд заохо
чень командування, за
воював повагу особового 
складу. Недавно Вікто
ра прийнято до лав Ко
муністичної партії. Ко
мандування частини ви
словлює Вам глибоку 
вдячність за виховання 
сина в дусі гарячої лю
бові і відданості нашій 
Батьківщині».

Пишаються своїм си- ° 
ном батьки. Віктор 
пильний і 
ських рубежів Вітчизни, о 
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початку року
комсомольців «Сільгоспдета-

впо-
Хороша традиція є у 

лі» — тут завжди проводяться недільники по 
рядкуванню території заводу, по озелененню. З особ
ливим завзяттям беруться молоді робітники за зби
рання металолому — цінної сировини для металур
гії.

З початку року вже відвантажено 98 тонн зібрано
го комсомольцями металобрухту. В дні республікан
ського місячника шукачі металевих скарбів запрацю
вали ще ретельніше. Найкращі успіхи у членів ком
сомольсько-молодіжних бригад Віктора КуркотілоЕа 
й Григорія Алексєєва, а також у комсомольців ме
ханічного цеху.

Л. ФЕНЬІ^О, 
секретар завкому комсомолу.

<1К ми вже повідомляли, кі- 
ровоградське «Динамо* в 

другому турі рознграшу на пер
шість країни і республіки се
ред майстрів класу «Б» пере
могло (1:0) футболістів горлів- 
ського «Шахтаря*. З таким же 
рахунком одесьиі армійці па 
своєму полі виграли у луцької 
«Волині*, а запорізький «Ме
талург», приймаючи спортсме
нів північнодонецького «Хімі
ка», завдав їм поразки (2:0). 

Тепер одесити, кіровоградці 
й запоріжці мають по 4 очка 
з чотирьох можливих.

Внічию (1:1) зіграли ровен- 
ський «Колгоспник» і херсон
ський «Маяк», а чернівецькі 
авангардівці добилися перемо

ги (2:1) над київськими армій-/ 
цямн. Футболісти Ровно і ЧерА 
кіпців набрали по 3 очка. Чер
каський «Колгоспник» на своє
му полі зазнав поразки (0:1) 
від дніпродзержинського «Хі
міка». Обидва колективи мають 
по два очка (Хімік» провів од
ну зустріч).

Ігри другого туру в третій 
зоні, в якій перебуває олек
сандрійський «Шахтар», закін
чились так: «Локомотив» (Він
ниця) — «Динамо» (Хмельни
цький) — 1:1, «Нафтовик» (Дро
гобич) «Дніпро» (Дніпропет
ровськ) — 2:3, «Авангард»
(Сімферополь) — «Машинобу
дівник» (Суми) — 2:2, «Трудо
ві резерви» ' '
«Авангард» 
1:0, СКФ 
«Десна» 
«Азовсталь»

об- 
кі-

Редактор П. МАРЧЕНКО.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Зам. № 2642.
«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 

■омитета ЛКС/ИУ, г. Кировоград,

Редакція працює з»0 Години райку до «години вечора. 
Ми завжди раді бачити вас, друзі, в себе!

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. Димитров#,

Телефони редакції:.редактора — 56-12, відповідального 
секретаря — 50-14, відділів — 50-24.

БК 00154.

Г. РЄЗН1КОВ, 
член фотогуртка Кірово
градського Палацу піо
нерів.

ь ’ - 1жїл "V х~ І?*-
ірії

МіііМі

(Луганськ) — 
(Краматорськ) — 
(Севастополь) — 

(Чернігів) — 3:1.
(Жданов) г- 

«Авангард» (Тернопіль) — 
Олександрівні не грали.

Обидві команди нашої 
ласті гратимуть 28 квітня: 
ровоградці — в Луцьку, а гір
ники прийматимуть дннамівців 
Хмельницького.
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