
Інформаційне 
повідомлення 
про II Пленум 
ЦК ВЛКСМ

Пленум Центрального Комітету ВЛКСМ2 лютого II 
продовжував роботу.

3 доповіддю «Про дальше поліпшення діяльності 
ВЛКСМ по керівництву Всесоюзною піонерською орга
нізацією імені В. І. Леніна» виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ товариш С. П. Павлов.

В обговоренні доповіді взяли участь Г. Н. Жабиць- 
кий — перший секретар ЦК ЛКСМ Білорусії; В. С. 
Шевченко — секретар ЦК ЛКСМ України; Ю. Ф. Кли
мов — старший сержант, загоновий вожатий; Г. Ф. Ку
цев — перший секретар Іркутського обкому ВЛКСМ; 
лі. О. Прокоф’св — міністр освіти СРСР; Е. М. Кафаро- 
ьа — перший секретар ЦК ЛКСМ Азербайджану; Д. Б. 
Кабалевський — композитор, народний артист СРСР; 
В. М. Хомутинникова — старша вожата школи № 25 
м. Липецька; В. М. Рамазанов — перший секретар Рос
товського обкому ВЛКСМ; Б. В. Петровський — міністр 
охорони здоров’я СРСР; Б. С. Архипов — секретар 
костромського обкому КПРС; О. А. Леонов — льотчик- 
і.зсмонавт СРСР, Герой Радянського Союзу; В. І. Кня- 
зсз — кріпильник шахти «Ново-Мушкетове», вожатий 
изредньої школи N9 135 м. Донецька; А. Р. Врікше — 
секретар ЦК ЛКСМ Латвії; М. Нахангова — викладач 
педінституту м. Душанбе.

И роботі Пленуму беруть участь керівники мініс
терств і відомств, партійні і профспілкові працівники, 
представники органів народної освіти, педагогічно: нау
ки, творчих і спортивних організацій, діячі літератури і 
мистецтва.

гіа вечірньому засіданні Пленуму відбулося вручен
ня вищої комсомольської нагороди — Почесного знака 
ВЛКСМ групі комсомольських працівників, молодих пе
редовиків промисловості і сільського господарства, 
представників інтелігенції, воїнів Радянської Армії.

З лютого на Пленумі Центрального Комітету ВЛКСМ 
тривало обговорення доповіді першого секретаря ЦК 
ВЛКСМ С. П. Павлова «Про дальше поліпшення діяль
ності ВЛКСМ по керівництву Всесоюзною піонерською 
організацією імені В. І. Леніна». Б дебатах виступили: 
Ю. Д. Поройков — перший секретар Башкирського об
кому ВЛКСМ; О. В. Зінченко — помічник начальника 
Головного політичного управління Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту по комсомольській роботі; 
Н. М. Чернова — головний редактор газети «Пионер
ская правда»; С. Наматбаєв — перший секретар ЦК 
ЛКСМ Киргизії; І. О. Новиков — заслужений майстер 
спорту СРСР; Л. С. Соболев — голова правління Спілки 
письменників РРФСР; Г. В. Зайченко — директор Че
лябінського тракторного заводу, Герой Соціалістичної 
Праці, депутат Верховної Ради СРСР; Т. А. Гайдар — 
кореспондент газети «Правда».

В обговорюваному питанні Пленум прийняз постанову. 
З повідомленням про заходи по участі комсомольців 

і молоді в підготовці до 50-річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. М. Пастухов.

Пленум затвердив запропоновані заходи.
Було розглянуто також організаційні питання.
їшенум увільнив ІО. П. Балова від обов’язків члена 

бюро ЦК ВЛКСМ у зв’язку з переходом на партійну ро- 
бзту. Членом бюро ЦК ВЛКСМ обраний О. Є. Черке- 
з'я — перший секретар ЦК ЛКСМ Грузії. Кандидатом у 
члени бюро ЦК ВЛКСМ обрана Р. X. Абдуллаева — пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Узбекистану.

Пленум вивів із складу ЦК ВЛКСМ Т. А. Сууресаара. 
На цьому II Пленум ЦК ВЛКСМ закінчив свою роботу.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся?
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ТУРБОТА У НАС ТАКА...

М. СИДОРЕНКО.

За статутом любові

Всі встають: пливе червоне знамено. Сьогодні під 
ним живуть і трудяться 62 комсомольсько-молодіж
них колективе міста, 22 з яких виборюють високе 
звання бригад імені 50-річчя Жовтня.

А за мить перший секретар міськкому комсомолу 
А. Ніцой під грім оплесків вручає перехідний Черво
ний прапор бригадиру комсомольсько-молодіжної 
бригади імені XXIII з’їзду КПРС Анатолію Рабінови- 
чу, яка стала переможцем у змаганні.

— Почесне звання, — говорить Анатолій Ніце*. — 
дається не на віки. За нього треба боротися щоден
но, кожну хвилину.

І ті, що зібрались у залі філармонії, розуміють це. 
Адже всі вони беруть високі зобов’язання на честь 
50-річчя Радянської влади.

Урочиста частина вечора трудової слави закінчує
ться комсомольською піснею. Як слова клятви пар
тії, Вітчизні звучать її слова.

ВІД31І&ЛІСІІО 
иереиожці»

В музично-драматичному театрі
імені М. Л. Кропионицького від
бувся огляд творчості молодих, 
який проходив під знаком підго
товки до 50-річчя Великого Жовт
ня.

За постановку спектаклю «Ци
ган» чергового режисера А. І- 
Ситника нагороджено творчим від
рядженням до Москви, а артисти 
В. А. Попудренко, і. В. Крав
цов, В. М. Ліщиненко, Ю. І. Во
лохов, В. П. Тригубова, О. М. 
Яриш, Т. О. Глсбооа відзначені 
творчими поїздками до Киева, Гра- 
мотсми обкому ЛКСМУ та облас
ного управління культури,

І. ШПАКОВСЬКИЙ, 
директор театру;

Чстгіет— 
почесний піонер

Степан Йосипович Чайкооський 
громив разом зі своїми одноліт
ками білогвардійців у Сибіру. Як 
співробітник ЧК був на Далекому 
Сході серед тих, хто на Тихому 
океані закінчив переможний по
хід. багато подіями його життя. 
Він зустрічався з М. І. Калініним, 
В. К. Бпюхером, К. Є. Ворошкло- 
внм, С. М. Будьонпим.

Про псе цс Степан Йосипович 
розповів юним слідопитам Маг.о- 
пиеківської сосьмирічкої школи 
№ 2. На урочіістій лінійці піонери 
пркйняли колишнього чекіста о 
почесні піонери.

м. БЕРЕГОВИЙ,ПОШУК, ЗВЕРШЕННЯ,НОВІ З У
МОСКВА, 2 лютого. (Кор. ТАРС). Піо

нерів — молодший товариш і соратник 
Ленінського комсомолу, його бойовий 
резерв. Ось чому з такою заінтересова
ністю учасники другого Пленуму ЦК 
ВЛКСМ обговорювали 2 лютого «піонер
ське питання» порядку денного.

З доповіддю «Про дальше поліпшен
ня діяльності ВЛКСМ по керівництву 
Всесоюзною піонерською організацією 
імені В. І. Леніна» виступив перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Сергій Павлов.

Пленум, сказав він, зібрався У 
дні всенародної підготовки до святку
вання п’ятдесятиріччя Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. Постанова 
ЦК КПРС «Про підготовку до святкуван- 

. ня п’ятдесятиріччя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції» знову під
креслює, що робота комсомольських 
організацій повинна бути спрямована на 
виховання підростаючого покоління в 
дусі революційних традицій Великого 
Жовтня, вірності заповітам В. І. Леніна, 
справі Комуністичної партії.

Тепер наша дитяча комуністична орга
нізація об’єднує двадцять три мільйони 
юних ленінців, у країні п’ятнадцять міль
йонів жовтенят.

Всі питання їх виховання комсомол 
розв'язує в тісному союзі з школою, сі
м’єю, громадськістю.

Як твердять демографи, фізичний та 
інтелектуальний розвиток дітей відбува-

ється у наш час значно швидше, ніж 
двадцять — тридцять років тому. На це 
впливає і рівень сучасного виробництва, 
і науково-технічний прогрес, і загальне 
зростання добробуту і культури.

Не можна не враховувати також, що 
гострі ідеологічні битви, які характерні 
для сучасності, так чи інакше впливають 
на формування світогляду підлітків. Це 
вимагає від комсомолу більш активних, 
наступальних форм політичного вихо
вання юних ленінців.

У піонерів, говорить С. Павлов, є зак
лик: «До боротьби за справу Комуніс
тичної партії будь готовий!» Обов’язок 
комсомолу — допомогти їм підготувати 
себе до перетворення в життя цього за
клику. Діти повинні в повній мірі перей
няти від старших поколінь революційний 
оптимізм, комуністичну переконаність, 
патріотичний ентузіазм. У зв’язку з цим 
С. Павлов підкреслює, що в ідейному 
гартуванні дітей нетерпимі навіть най
менші ознаки казенщини і формалізму.

Дуже важливо, щоб комітети комсо
молу постійно привертали увагу піоне
рів до всіх значних подій внутрішнього і 
міжнародного життя, вміли дати дітям 
відчути себе учасниками великих справ 
народу.

Часто можна почути: «Любов до Бать
ківщини починається з берізки, з рідно
го ганку». Це правильно. Але необхідно 

(Продовження на 3-й стор.).

<й КОСЬ Діду к. запитали:
— Ви комсомолка?

— Розумієте, і так, і пі. Вік у мене 
комсомольський. 1 квиток є. Ллє після 
того, як одружилась, якось одійшла від 
комсомолу. Сімейні турботи...

Я не берися засуджувати Ліду. Хочу 
лише розповісти про мою знайому Тама
ру Сазанчук. Тамара — твоя ровесниця, 
Лідо. їй теж 22 роки. Ще навчаючись у 
Кіровоградській школі № 24, дівчина 
проходила виробничу практику на пан
чішній фабриці. їй сподобалась робота 
петельниць. Закінчивши вісім класів, Та
мара пішла працювати на фабрику — 
ученицею петельниці. Щоправда, з її 
знаннями можна було сміливо розрахо
вувати на вступ до технікуму, але дів
чина вибрала цех. На думку деяких її 
подруг, це було досить прозаїчно.

Та помилилися вони.
Лін зайшли до цеху з секретарем ком

сомольської організації фабрики Вален
тиною Ільїною. Валя показала мені вер
стат, за яким працювала Тамара. Кожен 
її рух був швидким і впевненим. І час 
від часу — посміхалась... Ні до кого. 
Просто сама до себе, до своїх думок, до 
свого щастя, а, може... до своєї доньки.

Так, Тамара стала матір’ю. Одружи
лась вона рано. Але що поробиш: вік 
для одруження регламентується не ста
тутом, а любов’ю. Ще в 17 років дівчи
на зустріла гарного хлопця. Одружи
лись. Обоє працювали. Він шофером, во
на — на фабриці. Якось Тамара сказала:

— Знаєш, у нашому цеху майже всі 
дівчата мають середню освіту.

І Володя вирушив у «культпохід» по 
книжкових магазинах: треба ж було 
придбати підручники для Тамари.

Було нелегко. Але Тамара не перебо
рювала труднощів. Вона просто не по
мічала їх. З цеху додому, з дому до 
школи. Вимагав уваги чоловік. А потім 
народилася донька. І все ж вона подо
лала рубіж — закінчила школу..,

Запитав її:
— Ви комсомолка?
З посмішкою, в якій так багато добра 

і поезії, вона відповіла:
— А хіба ви мені дасте більше трид

цяти?!..
Згадав про сім’ю, про доньку. І згадав 

про тебе, Лідо. І знаєш, Тамара почала 
захищати тебе. Мабуть, з чисто жіночої 
солідарності. А про себе сказала:

— Все у мене злилося в один потік. 1 
сім’я, і робота, і відпочинок, і комсо
мольські справи.

8 ТОДІ я попросив Валю їльїну
* розповісти мені докладніше про 

що скромну русокосу, дружину, і матір, 
робітницю і групкомсорга кетелыюго це
ху. І дізнався, що Тамара — дута моло
ді цеху. її обрали членом фабричного ко
мітету комсомолу.

Якось Тамара запропонувала: 
•— Давайте підемо в театр.
Запросила й Чоловіка. Познакомила з

подругами. Дівчата ще й жартували:
— А що, коли хтось із нас сподоба

ється йому?
Теж відповіла жартома:
— Меншість підкоряється більшості. 

Вона буде одна, а ми з донечкою удвох!

БУЛО СВЯТО. Після урочистих 
зборів розпочався концерт худож

ньої самодіяльності. Тамара відповідала 
за виступ свого цеху. Крім того, сама 
співала в хорі і вокальному квартеті. 
Котрась із літніх робітниць сказала:

— Крутиться дівчина, паче їй найбіль
ше треба, — і додала: — Нехай покру
титься, поки молода, поки сім'єю не 
зв’язалась.

Яким же було її зднвуваиня, коли чо
ловік, що сидів поруч з дитиною па ру
ках, відповів:

— Для вас вона дівчина, для мене — 
дружина, а для цієї ось — мати...

Я не певен. що розповів про Тамзру 
все, що можна було б розповісти. Але 
як ти думаєш, Лідо: цікзвіше їй жити, 
аніж тобі?

Ось і все про Тамару Сазанчук, ком
сомолку за віком і за покликанням.

Л НАРОДОВЦЯ.
Фото М. Висоцького.
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ПРО ЗАВДАЙНЯ КОМСОМОЛУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

г г імама?

З доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва 
на Пленумі ЦК ВЛКСМ 
1 лютого 1967 року

Товариші! Зараз по всій країні розгортається підго
товка до 50-рІччя Жовтневої революції. ЦК КПРС прий
няв у цьому питанні першу постанову, яка була опублі
кована. Повинен сказати, товариші, що партія надає 
цьому документові винятково важливого значення. Тре
ба, щоб його положення лягли в основу нинішньої ді
яльності всіх трудящих, всіх наших громадських орга
нізацій — 1, звичайно, не в останню чергу — нашого 
Ленінського комсомолу,

У радянських людей стало доброю традицією відзна
чати знаменні дати своєї славної історії новими перемо
гами в усіх галузях господарського і культурного будів
ництва. Ленінський комсомол не раз доводив, що він 
уміє-повести юнаків і дівчат па героїчні трудові звер
шення. Дозвольте ж, дорогі товариші, висловити нашу 
впевненість у тому, що так воно буде і цього разу.

Зустрічаючи славний ювілей, ми з- гордістю покажемо 
всьому світові, яких висот досягла наша країна, що та
ке втілений в життя соціалізм. Хай і наші друзі, і наші 
вороги бачать, Що більшовики, як це і передрікав В. І. 
Ленін, ке тільцу відвоювали Росію у експлуататорів, 
але й зробили Її Могутньою, процвітаючою соціалістич
ною державою, Яка йде в авангарді соціального про
гресу.

Ми знаємо про те, як палко підтримують комсомол І 
,вся радянська молодь внутрішню і міжнародну політи
ку КПРС !' Радянського уряду. Своєю вірністю ідеям 
пролетарського Інтернаціоналізму, солідарністю з бо
ротьбою демократичної молоді світу проти імперіалізму, 
за національне І соціальне визволення, за мир і дружбу 
між народами паша молодь і її авангард — Ленінський 

І комсомол •— допомагають партії ще вище підносити 
міжнародний авторитет Радянської держави в очах усіх 
чесних Людей світу.

Радянська молодь — не сторонній спостерігач міжна
родного життя, бона бере в ньому постійну, активну 
участь, Міжнародні зв’язки комсомолу, різноманітні 
контакти наших юнаків і дівчат з своїми ровесниками і 
братами пож класу за рубежем — це, товариші, дуже 
важлива ділянка зовнішньополітичної роботи нашої 
країни в цілому.

Досить сказати про співробітництво ВЛКСМ з брат
німи комуністичними спілками молоді," які об’єднують 
тепер понад 70 мільйонів юнаків і дівчат у 80 країнах 
світу. 70 мільйонів безстрашних молодих сердець, які 
палають вогнем революційного ентузіазму, віддані спра
ві комунізму, •— це величезна міжнародна сила, това
риші! Це один 3 факторів, які забезпечать нашу оста
точну перемогу в боротьбі двох систем, що нині відбу
вається в Світі, Відрадно й те, що з кожним роком міц
ніють зв’язки радянської молоді з молоддю країн Азії, 
Африки І Латинської Америки. Це — один з проявів лі
нії нашої партії На братерський союз з силами націо
нального визволення в спільній боротьбі проти імперіа
лізму, за мир І свободу народів.

І справа далеко не вичерпується офіціальними кон
тактами з організаціями молоді. Скільки цікавих, різ
номанітних форм міжнародних зв’язків і спілкування 
винайшла молодь! Я маю па увазі численні делегації в 
різні країни світу, поїзди дружби і міжнародні моло
діжні табори, будівельні загони і геологічні розшукові 
групи, допомога учителів і лікарів нашим друзям у краї
нах Азії і Африки, які визволилися.

Зрозуміло, ці зв’язки і далі розвиватимуться: з кож
ним роком зростатиме кількість радянської молоді, що 
побувала за рубежем. Постійно зростає і число наших 
гостей. Тільки в Минулому році радянська молодь прий
мала’у себе понад 200 молодіжних делегацій і близько 
50 тисяч туристів з 90 країн.

Треба нам подумати про те, щоб ще краще, ще актив
ніше використати ці зв’язки для більш глибокої і пе
реконливої пропаганди наших ідей, нашого способу жит
тя. Кожен радянський юнак, кожна радянська дівчина 
повинні стати гідними повпредами Країни Рад, добрими 
пропагандистами справи комуністичного будівництва в 
СРСР, допомагати завойовувати нашій країні нових 
друзів і водночас бути скромними й допитливими людь
ми, переймати все, що допомагає поліпшувати нашу 
діяльність.

Не можна забувати, товариші, що ми живемо в умо
вах запеклої класової боротьби двох світів — світу со
ціалізму і світ'у капіталізму. В ідеології, як і в інших 
сферах наших відносин з капіталістичним світом, соціа-
г~: і". ■

в обкомі ЛКСМУ ОГЛЯД КУЛЬТУРИ ВИРОБНИЦТВА І УМОВ 
ПРАЦІ НА КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ МТФ

З метою дальшого підвищення трудо
во! активності комсомольців і молоді в 
розвитку громадського тваринництва, 
впровадженні комплексної механізації 
на фермах, посилення ролі комсомоль
ських організацій у вихованні молодих 
тваринників та поліпшення умов їх пра
ці, побуту | відпочинку бюро обкому 
ЛКСМУ прийняло постанову з 1 люто
го Цього року провести обласний огляд
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лізм перебуває в історичному наступі, капіталізм о 
обороні. Ідейний вплив соціалізму, вплив нашої марш 
систсько-ленінської ідеології, наших успіхів в будівни
цтві нового суспільства на свідомість широких мас у ка
піталістичних країнах величезний. І цей вплив зростає 
з кожним днем, підточуючи устої капіталізму зсередини.

Проте боротьба є боротьба, — цс, як відомо, завжди 
двосторонній процес. Імперіалісти теж не дрімають. В 
їхньому розпорядженні величезний і дуже витончений 
апарат пропаганди і впливу на громадську думку. З 
його допомогою вони намагаються одурманити народні 
маси у власних країнах, а також поширити свій вплив 
па якусь частину населення соціалістичних країн. Вони 
гарячково вишукують наші слабі місця, намагаючись 
використати навіть найменші з них у своїй пропаганді 
на шкоду справі соціалізму, і комунізму.

Що можна сказати про ці силкування наших класових 
ворогів? Сама історія не раз давала переконливу від
повідь на всі їхні спроби ідеологічної диверсії. Сьогодні 
ми з гордістю можемо сказати вам, товариші, що стар
ше покоління комуністів через усі труднощі і випробу
вання пройшло з честю. Вірність заповітам Леніна, ви
соким ідеалам комунізму, безмежна відданість справі 
трудового народу допомагали нам і в складні роки пер
ших п’ятирічок, коли доводилось прокладати незвідані 
доти шляхи соціалістичного будівництва, і в суворий час 
воєнних випробувань. Марксизм-ленінізм — ось наша 
провідна зірка, ось наш компас, за яким ми завжди пе
ревіряли і перевіряємо правильність свого курсу.

Відрадно усвідомлювати, що нинішні комсомольці 
дбайливо бережуть традиції своїх батьків, революційні 
традиції нашої партії. Нам, старшому поколінню кому
ністів, дуже хочеться бути твердо впевненими, що ті, ко
му ми передаємо ленінську естафету, з честю понесуть 
її далі над просторами нашої великої Батьківщини, свя
то оберігатимуть чистоту нашого прапора — безсмерт
ного вчення марксизму-ленінізму.

Для того, щоб це справді стало так, самого бажання 
мало, товариші. Для цього треба багато і наполегливо 
працювати, безустанно виховувати нашу молодь, ідейно 
загартовувати її. Було б непробачною помилкою не по
мічати, що у пас трапляються і такі молоді люди, — 
хоч яким мізерним було б їх число, — які, не маючи 
життєвого досвіду і достатньої теоретичної підготовки, 
виявляють отаку політичну крихкотілість, безтурботність 
і, я б сказав, по-наплювательському бездумне ставлення 
до життя. З цим миритися не можна. Сьогодні нас уже 
не може задовольнити те, що абсолютна більшість ра
дянської молоді з почуттям високої відповідальності 
виконує свій громадянський обов’язок, глибоко розуміє 
і активно перетворює в життя політику партії. Наше 
завдання — боротися за кожну молоду людину, за її 
переконання, за її активну позицію в житті. І це, ма
буть, найпочесніша і найблагородпіша місія Ленінського 
комсомолу — виховувати стійких, ідейно переконаних, 
до кінця відданих борців за велику справу будівництва 
комунізму.

Які висновки напрошуються, товариші, з усього ска
заного? Які завдання особливо важливі для комсомолу 
в нинішніх умовах?

Завдання комсомолу полягає насамперед у тому, щоб 
навчити всю нашу молодь глибоко І всебічно оволодівав 
ти марксистсько-ленінською теорією. Без твердих знань 
наукових основ комунізму молодій людині практично 
неможливо розібратися в усіх складностях сучасної по
літики і тим більше бути активним помічником партії в 
її принципіальній боротьбі за чистоту ідей комунізму.

Революційні університети для сучасної молодої лю
дини починаються з марксистської книги. Треба кожному 
прищепити смак до неї, уміння серйозно працювати з 
нею. Згадайте, як Володимир Ілліч Ленін ставив питан
ня про політичну освіту комуніста: «Коли я знаю, що 
знаю мало, я доб’юся того, щоб знати більше, але коли 
людина буде говорити, що вона комуніст і що їй і зна
ти нічого не треба тривкого, то нічого схожого па кому
ніста з неї не вийде». Тільки систематичне навчання, не 
механічне, а свідоме, глибоке засвоєння маркснстсько- 
денінських поглядів допоможе кожній молодій людині 
виробити тверді внутрішні переконання. І тільки тоді 
вона легко розбереться в будь-якій складній ситуації, 
зуміє знайти правильну оцінку подіям і явищам життя, 
намітити правильний шлях.

Завдання комсомолу полягає і в тому, щоб допомогти 
молодому поколінню радянських людей виконати запо
віт Леніна — збагатити свою пам’ять знанням усіх тих 
багатств, які виробило людство. Сьогодні, як, можли
во, ніколи раніш, очевидна мудрість цього ленінського 
заповіту. Тепер, коли ми приступили до комуністичного 
будівництва, питання науки і культури набувають ви
няткового, небувалого досі значення. Покоління радян
ських людей, які йдуть нам па зміну, повинні бути но
сієм і творцем найвищих досягнень' сучасної науки і

культури виробництва і умов праці на 
комсомольсько-молодіжних тваринниць
ких фермах, присвячений 50-річному 
ювілею Радянської влади.

Постановою передбачено створити ра
йонні комісії по організації і проведен
ню огляду, які б вирішували конкретні 
завдання по поліпшенню умов праці, 
побуту 1 відпочинку молодих тваринни
ків.

Затверджено положення про огляд.
Підсумки огляду підводитимуться 

райкомами та міськкомами ЛКСМУ до 
1 листопада ц. р. При підведенні під
сумків широко використовуватимуться 
взаємоперевірки, рейди, естафети, кон-

курси професійної майстерності, обгово
рення результатів праці у виробничих 
колективах, на групових, бригадних, від- 
ділкових, колгоспних І радгоспних ком
сомольських зборах, на нарадах і святах 
молодих тваринників.

При визначенні переможців особливу 
Увагу буде звернуто на виконання мо
лодими тваринниками взятих зобов’я
зань, використання на фермах засобів 
механізації, прогресивних форм органі
зації І оплати праці, досягнень науки і 
передової практики. ,

Важливо, щоб на кожній фермі були 
червоні кутки, будинки тваринників, ду-

>

Це абсолютно необхідно, товариші. Без 
справжнього комунізму не побудувати.
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культури. 
цього нам ишаит..-«. — . - - -

Завдання комсомолу полягає далі в тому, щоб завжди 
виховувати наше юнацтво в дусі радянського патріотиз
му глибокого і щирого усвідомлення свого СИНІВСЬКОГО 
обов’язку перед своїм народом, перед своєю соціаліс
тичною Вітчизною. Виховання громадянських якостей, 
виховання патріота починається у нас з шкільної лави. 
Воно підіймається на новий, вищий ступінь в атмосфері 
спільної творчої праці, в армійській обстановці, в полі
тичному житті радянського колективу. І скрізь комсо
мол може справляти свій благотворний вплив.

Ми повинні, товариші, виростити нове покоління 
справжніх патріотів, готових на трудовий і ратний по
двиг. Комуністична партія, Радянський уряд, наш народ 
у братерському єднанні з народами країн соціалізму, 
при підтримці всіх прогресивних сил світу роблять все 
для відвернення нової війни. Але ми знаємо агресивну 
натуру імперіалістів і повинні бути готові до всього. 
Якщо проб’є сувора година, радянська молодь повинна 
бути готова виконати свій священний обов’язок — із 
зброєю в руках відстояти Батьківщину, відстояти жит
тя, честь і свободу свого народу. Наш Центральний Ко
мітет впевнений, товариші, що, коли буде потрібно, на
ша молодь цей свій обов’язок виконає як годиться ра
дянським людям, виконає не гірше, ніж їх батьки в ро
ки Великої Вітчизняної війни.

Завдання комсомолу полягає в тому, щоб постійно 
розвивати у молоді класову самосвідомість, виховувати 
її на славних революційних традиціях нашої партії і 
пролетаріату. Зараз для такої роботи склались особли
во сприятливі умови. Країна Рад підбиває піввіковий 
підсумок свого життя і боротьби, проводиться генераль» 
пий огляд усіх завоювань Жовтня. Лунає живе слово 
ветеранів революції, проводяться фундаментальні дос< 
лідження, документи воскрешають нові і нові сторінки 
історії. В країні панує обстановка політичного і творчо
го піднесення. Треба поставити справу так, щоб кожна 
молода людина пройшла зараз справжню школу рево
люційної внучки.

Нарешті, завдання комсомолу полягає в тому, щоб 
послідовно виховувати всю нашу молодь в дусі проле
тарського інтернаціоналізму. Дбаючи про благо свого 
народу, про будівництво комунізму в СРСР, ми водно
час сприймаємо себе як одну із складових частин сві
тової системи соціалізму, як один із загонів всесвітньої 
армії борців за свободу і щастя народів, за перемогу 
соціалізму і комунізму в усьому світі. Це наша принци- 
піальпа позиція. її заповів нам В. І. Ленін. Треба донес
ти до свідомості кожного юнака і кожної дівчини ясне 
розуміння тієї величезної ролі, яку відіграють для долі 
людства єдність і згуртованість соціалістичних країн і 
комуністів усього світу.

Останнім часом правлячі кола імперіалістичних країн 
та їх пропагандистський апарат особливо активно на
магаються ослабити, розхитати єдність соціалістичних 
країн, підірвати дружбу і співробітництво народів цих 
країн, їх громадських організацій, в тому числі й моло
діжних. Цим зусиллям ми протиставимо послідовну по
літику зміцнення згуртованості наших країн, марксист* 
сько-ленінських партій і дружби наших народів. І тут 
комсомол може і повинен бути цінним помічником пар
тії, допомагаючи виховувати наших юнаків і дівчат 
справжніми інтернаціоналістами, зміцнюючи дружбу & 
молоддю братніх країн соціалізму, молодих незалеж* 
них держав і з прогресивними колами молоді капітали?« 
тичних країн. Молоде покоління Країни Рад завжди бу
ло і, ми впевнені, завжди буде прикладом бойової клд- 
совоі солідарності з революційними борцями проти 
гноблення і експлуатації, проти імперіалістичної агресії, 
за свободу і незалежність народів.

Товариші! Перед Комуністичною партією, перед Радян
ського державою стоять важливі і складні завдання. Во
ни мають першорядне значення не тільки для долі нашцї 
країни. Ми впевнено дивимося вперед. Перед нами ясна 
і благородна мета — завершити велику справу будів
ництва комунізму. В розв’язанні всіх цих величезних 
завдань комсомол був, — а тепер повинен бути ще біль
шою мірою, — твердою опорою і активним помічником 
Комуністичної партії.

Дозвольте висловити впевненість, що Ленінський КОМ“ 
сомол, вся радянська молодь не пошкодують своїх сйЛ 
і енергії на благо процвітання нашої великої Батькій» 
щиии. Дозвольте, юні друзі і товариші, побажати всім 
вам нових великих успіхів у справі комуністичного ви
ховання молодого покоління нашої країни.

Хай живе наш великий радянський народ і його 
авангард — славна партія Леніна!

Хай живе вірний помічник партії — Ленінський ком
сомол!

Хай живе комунізм!

Я

шові, кімнати гігієни, щоб тут організо
вувались масово-виховні заходи, профе
сійне навчання тваринників. Молоді тва
ринники повинні брати активну участі» 
в громадському житті господарства, в 
культурно-масовій і спортивній роботі.

Комсомольські організації колгоспів, 
радгоспів, відділень «Сільгосптехніки*, 
промислових підприємств, а також окре
мі юнаки і дівчата, які Доб’ються кра
щих результатів під час огляду, будуть Хр ЛКГМУП0ЧЄСНИМИ гра-отамк Ц 

ому ЛКСМУ, грошовими преміями І 
Цінними подарунками, представлятиму- 

? маЛ»А° н^Г™^ення Почесними грамотами ЦК ЛКСМУ та ЦК ВЛКСМ.
ЯТЬ ПЄрЄМ°ЖЦІВ ювілейного огляду 

УАуть премійовані туристськими путів- 
П;”ИІ-Л'ЛЯ П?.,ЗАКН ДО Народної Респуб- 
публікиЛГарП 1 Польськ6ї Народної Рес-



ПОШУК, ЗВЕРШЕННЯ, НОВІ ЗАДУМИ!
(Продовження. Поч. на 1-й стор.). 

розповідати дітям і про те, що для ра
дянської людини Батьківщина — це на
самперед соціальні завоювання, які 
приніс Великий Жовтень, це дружба на
родів Радянського Союзу.

Недавно Бюро ЦК ВЛКСМ схвалило 
роботу Хабаровського і Приморського 
крайкомів комсомолу, політуправлінь 
Далекосхідного військового округу і 
Тихоокеанського флоту по військово-пат
ріотичному вихованню підростаючого 
покоління. Великий у юних громадян по
тяг до всього героїчного, овіяного ро
мантикою мужності. Правильно роблять 
комсомольці Далекого Сходу, коли бе
руть з собою у походи по місцях народ
ного подвигу, в експедиції по партизан
ських стежках юних ленінців. Піонери—4 
часті гості прикордонників і моряків, 
разом з якими вони відзначають рево
люційні свята, беруть участь у військо
вих іграх і спортивних змаганнях.

ЦК ВЛКСМ, сказав доповідач, разом з 
ЦК ДТСААФ і Міністерством Оборони 
СРСР повинен розробити спеціальний 
оборонно-спортивний комплекс для ді
тей 10—15 років. Його треба зробити 
захоплюючим, цікавим.

Тепер Центральна Рада піонерської 
організації і газете «Пионерская прав
да» проводять всесоюзну воєнізовану 
гру «Зірниця». Треба, щоб всі піонерсь
кі колективи брали участь в цій грі, фі
ніш якої буде в Севастополі. Велику до
помогу тут можуть подати комсомольці 
військових частин, училищ, офіцери за
пасу, ветерани Вітчизняної війни.

На жаль, арсенал піонерських ігор 
поки що дуже бідний, виходить дуже 
мало методичної літератури.

На розгляд учасників Пленуму ЦК 
ВЛКСМ внесені нові тексти піонерських 
законів і урочистої обіцянки піонерів, 
сказав С. Павлов. Тепер грні ленінці ма
тимуть і нову піонерську форму, нові 
відмінні знаки. Треба, щоб разом з цим 
в піонерські дружини прийшли підтягну- 
тість, дисципліна, велика організованість.

Особливу увагу доповідач приділив 
трудовому вихованню дітвори. Необхід
но збуджувати у дітей внутрішню потрем 
бу з малих років працювати на благо 
суспільства, виховувати у них презирст
во до ледарів, білоручок, брехунів. Нав
чання — ось основна ділянка трудової 
діяльності піонера. Величезне значення 
має і позакласна робота. Цікавий у цьо
му розумінні досвід челябінців. На базі 
місцевих підприємств, інститутів і уста
нов відкрито багато клубів, гуртків юних 
техніків, якими керують інженери, робіт
ники, ветерани праці. Один з таких клу
бів, створений на Челябінському трак
торному заводі, перетворився у вели
кий позашкільний заклад, в якому пра
цює тридцять технічних гуртків.

Література, кіно, преса, радіо І теле
бачення завжди були союзниками ком
сомолу у вихованні юної зміни. Слід ще 
більше зміцнювати співдружність ком
сомолу з молодими письменниками, ді
ячами кіно, удосконалювати систему 
комсомольських замовлень на фільми 
для дітей, частіше проводити фестивалі, 
конкурси, тиждень дитячих книг і філь
мів, підкреслив С. Павлов.

В руках комсомолу є ще одна сильна 
ідеологічна зброя —- піонерська дитяча 
преса. 26 піонерських газет і 35 журна
лів значно збільшили свої тиражі. Підви- 
іДилась їх роль в житті піонерії. Коміте
ти комсомолу повинні уважно стежити, 
щоб на сторінки дитячих видань було 
закрито шлях матеріалам пустим, без
змістовним, сірим.

Говорячи про позашкільні заклади, 
Опорну базу комсомолу в роботі з піо
нерами, С. Павлов послався на досвід 
комсомольців Литви. Спеціальною пос
тановою Ради Міністрів республіки тут 
створено технічне і юннатське товари
ства. Торік в кількох містах організовано 
дитячі технічні І юннатські станції, на 
підприємствах і за місцем проживання 
створено гуртки.

З трибуни Пленуму перший секретар 
ЦК ВЛКСМ звернувся до робітників, Ін
женерів, вчених, конструкторів, худож
ників, студентів з закликом бути вожа
ками і комісарами дітей у парках і клу
бах, палацах піонерів, допомагати дітям 

^»відкривати світ нових знань, вчити їх на 
^своєму досвіді допитливості, наполегли

вості, працьовитості, сміливості.
Необхідно поліпшити роботу за міс

цем проживання школярів І піонерів, за
повнювати їх вільний час цікавими, ко
рисними справами. На селі треба ство
рювати більше шкіл юних землеробів, 
агрохімічних гуртків і лабораторій, това
риства юних любителів природи.

...Благородна нелегка праця піонер
ського вожатого. В країні майже вісім
десят тисяч старших піонервожатих. 
Доповідач спинився на проблемах їх ро
боти, яка немислима без людей енергій

них, здатних вести за собою хлопчиків 
! дівчаток на великі діла. В цьому розу
мінні є чого повчитись, у ростовчан. Ко
мітети комсомолу Ростовської області 
правильно зрозуміли, що доля загону 
багато залежить від того, чи є у нього 
хороший вожатий. Кілька років тому 
ростовська комсомолів виступила з іні
ціативою: кожному загонові — вожато- 
го-виробничникаї Нині сотні комсомоле* 
Ців —- робітників, студентів, воїнів, інже
нерів стали вірними друзями юних ле
нінців.

Не можна применшувати і роль вчи
теля. Від того, наскільки викладач знає 
життя, завдання та інтереси піонерської 
організації, від його уміння правильно 
вести позакласну роботу, багато зале
жить успіх піонерських справ.

Комсомол, сказав наприкінці С. Пав- 
лов, пишається тим, що партія довірила 
йому комуністичне виховання радянсь
ких дітей, доручила повсякденне керів
ництво піонерською організацією. Це 
велике і почесне завдання, і Ленінсь
кий комсомол зробить все, щоб справ
дити це високе довір’я нашої партії!

Дебати на доповідь відкрив перший 
секретар ЦК ЛКСМ Білорусії Г. Жабиць- 
кий. Він підкреслив, що «піонерське пи
тання» своєчасно поставлено на обгово
рення цього Пленуму, воно назріло. Ро
бота деяких піонерських загонів ще не 
насичена глибоким ідейним змістом, має 
тільки культурно-розважальне спряму
вання. У жовтенятських групах і піонер
ських дружинах треба прагнути до того, 
щоб у школярів поглибились поняття 
про соціалістичну Батьківщину, політич
ний лад нашої держави, про завоюван
ня Жовтня, дружбу народів. ,.г .

Г. Жабицький повідомив, що в Білору
сії з минулого року відновлені при пед
училищах відділи старших вожатих, у 
трьох вузах будуть створені відділи ме
тодистів піонерської і комсомольської 
роботи. ЦК комсомолу республіки орга
нізує дворічний заочний університет 
старшого вожатого. Доцільно, зауважує 
промовець, запровадити о усіх восьми
річних школах, незалежно від кількості 
класів, ставки для звільнених піонерво
жатих.

Секретар ЦК ЛКСМ України В. Шев
ченко розповіла, що в республіці на 
честь 50-річчя Радянської впади пройде 
тиждень дружби дітей всіх союзних і 
автономних республік країни.

На наш погляд, сказала В. Шевченко, 
необхідно вважати головним комсомоль
ським дорученням студентів педагогіч
них вузів роботу з піонерією. Це сприя
тиме і поліпшенню підготовки майбут
ніх педагогів.

Служить в армії на Далекому Сході 
Старший сержант Ю. Климов. Добре слу
жить, пильно несе свою ратну вахту. 
Але він і його товариші-однополча- 
ни думають і про те, щоб передати свої 
знання тим, хто прийде через кілька ро
ків їм на зміну. Старший сержант пра
цює вожатим загону юних друзів' Ра
дянської Армії в одній з шкіл Хабаров
ська. На Пленумі воїн-вожатий поді
лився своїми думками про виховання 
патріотизму у школярів.

Якось у Хабаровському краї серед пі
онерських дружин була оголошена опе
рація «ГДС» — «Героїка Далекого Схо
ду». Хто вони, герої-земляки? Якими 
Прославились подвигами? Піонерські 
штаби Хабаровська і районів краю дали 
дружинам завдання — вивчити життя і 
діяльність полководця В. К. Блюхера, 
пройти по слідах партизанських боїв, 
описати історико-революційні пам’ятки 
краю. Зібрано багатющий матеріал. 
Більш як сто піонерських дружин завою
вали право носити імена героїв-далеко- 
східників.

На думку Ю. Климова, корисно було 
б мати в середніх школах керівників 
військової справи, кабінети військової 
справи, кімнати бойової слави.

На трибуні перший секретар іркутсь
кого обкому ВЛКСМ Г. Куцев. У наших 
школах, говорить він, більше чотирьох 
тисяч загонів «Слідопити Жовтня». Вліт
ку в Братську зберуться на зліт учасни
ки походу «З іскри розгориться полу
м’я». Серед захоплюючих справ дітей—» 
збирання брухту, який піде на вироб
ництво рейок нової траси комсомольсь
кої мужності Хребтова — Усть-ілім. Ми 
проти пустого розважальництва і прове
дення часу, ми за серйозні, «дорослі» 
справи для дітей.

Промовець наводить такий приклад, 
їркутяни виступили ініціаторами масо
вих геологічних походів. Величезні прос
тори, маловивченість краю покликали 
школярів у дорогу, спонукали їх бути 
дослідниками надр. І ось тільки за ми
нулий рік. юні геологи подали 250 зая
вок на відкриття покладів залізної руди, 
марганцю,'золота, лазуриту1. Багато з 
цих заявок мають промислове' іначен- 
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ня. Шкода тільки, що геологічні походи 
«тримаються» поки що тільки на ентузі
астах. Немає популярних книг з геоло
гії, важко знайти потрібне споряджен
ня. Та й Міністерство геології СРСР слабо 
підтримує масову участь молоді і піо
нерії в геологічних шуканнях.

На засіданні Пленуму виступив міністр 
освіти СРСР М. О. Прокоф’єв. На його 
думку, школа є головним плацдармом 
діяльності піонерського загону, дружи
ни. В найближчі роки буде удоскона
люватись навчальний процес, має бути 
здійснена загальна середня освіта. Це 
має пряме відношення до роботи Все
союзної піонерської організації,

Промовець приділив увагу проблемі 
старшого піонервожатого, його підго
товці і його ролі в школі. Нам треба го
тувати таких піонерських вожаків, які б 
вважали цю роботу своєю професією на 
багато років. Підготовка піонерських 
працівників повинна стати завданням пе
дагогічних училищ.

На трибуні — перший секретар ЦК 
ЛКСМ Азербайджану Е. Кафарова. Вона 
говорила про наступність поколінь, про 
те, як прагнуть піонери бути схожими 
на своїх старших братів і батьків. Знач
ну частину своєї промови Кафарова при
святила інтернаціональному вихованню 
юних ленінців, ролі вожатих-виробнич- 
ників, загонових вожатих-старшокласни- 
ків.

Міркуваннями про естетичне вихован
ня дітей, підлітків, молоді поділився на 
Пленумі народний артист СРСР, компо
зитор Д. Б. Кабалевський. Промовець на- 

■ гадав слова В. І. Леніна про те, що мис
тецтво повинно належати народові. Ле
нінський комсомол, сказав Д. Б. Каба
левський, повинен у своїй багатоплано
вій роботі додержувати цього заповіту 
великого вождя.

Хвилюючими були ті хвилини Плену
му, коли відбувалося вручення вищої 
комсомольської нагороди — Почесного 
знака ВЛКСМ великій групі вихованців 
Спілки молоді. Вони удостоєні цієї наго
роди за доблесть у праці і науці, при 
захисті рубежів нашої Батьківщини, за 
активну роботу по комуністичному вихо
ванню юнацтва.

♦ ж ♦
Піонерія — зміна комсомолу, наше 

майбутнє. Ця думка проймала виступи 
всіх, хто брав участь у дебатах на допо
відь першого секретаря ЦК ВЛКСМ 
С. Павлова «Про дальше поліпшення ді
яльності ВЛКСМ по керівництву Всесо
юзною піонерською -організацією імені 
В. І. Леніна», зроблену на другому Пле
нумі ЦК ВЛКСМ.

— Піонерські роки! Скільки яскравих, 
хвилюючих хвилин залишили вони в 
пам'яті кожного з нас, скільком визнач
ним людям країни вони дали путівку в 
життя! — Так палко почала свій виступ 
В. Хомутинникова, старша вожата Липе- 
цької школи № 25. Три роки працює во
на з піонерами, віддаючи своїй справі 
всі знання, всю душу. І таких дитячих 
комісарів багато в Липецьку. Недарма 
тут вже два роки живе дуже цікавий 
експедиційний клуб піонерів і підлітків 
«’Неунываки», про який вже знають діти 
країни.

Вожата з Липецька говорила про те, 
як прищеплювати смак до роботи з піо
нерами у старшокласників, і про те, що 
не завадило б цей смак прищеплювати 
вчителям, які ще далекі від піонерсько
го життя.

— Хай педагоги беруть на озброєння 
стару вожатську заповідь: хто хоче за
лишитись молодим, повинен довгі роки 
працювати з піонерами! — під оплески 
залу сказала В. Хомутинникова.

Проблемі колективного вожатого, ру
хові «Бригади — в піонерські загони!», 
народженому на Дону, присвятив основ
ну частину свого виступу перший секре
тар Ростовського обкому ВЛКСМ В. Ра
мазанов. Він запропонував Міністерству 
освіти СРСР свято 19 травня — день на
родження піонерії, коли всі загони про
водять зльоти, паради, костри, змагання, 
«узаконити, як день вільний від занять».

На Пленумі виступив міністр охорони 
здоров’я СРСР академік Б. В. Петров- 
ський. Він навів цікаві цифри, що гово
рять про темпи зникнення смертності ді
тей у нашій країні, яких не знає жодна 
з розвинутих капіталістичних країн. Зни
жується і захворюваність серед дітей. 
Так, за останні роки захворюваність на 
поліомієліт зменшилась більш як у 80 
раз, на дифтерит — майже в ЗО раз, на 
коклюш — у 5 раз.

Міністр говорив про необхідність 
невтомного контролю за станом здо
ров’я учнів у школі, про додаткове ско- 

, рочення навчального навантаження, 
особливо в старших класах. Б. В. Петров- 
ський послався на досвід таллінців. У 
своїх школах-інтернатах зони щодня про
водять заняття фізкультурою на свіжо- 

I 

му повітрі. Це у них — закон. І звідс» 
зростання успішності школярів та зміц
нення їх здоров'я.

Секретар Костромського обкому КПРС 
Б. С. Архипов нагадав учасникам Пле
нуму про те, як у 20-х роках готува
лись вожаки дитячого комуністичного 
руху, як керувала цією роботою голов
ний піонервожатий, педагог і вчений з 
питань піонерії Надія Костянтинівна 
Крупська. Комсомол дав у ті роки сотні 
ініціативних, вогневих хлопців і дівчат 
для роботи з дітворою.

Промовець розповів про те, ЩО 9 
Костромському педагогічному інституті 
відкрився піонерський відділ, який го
тує піонервожатих і одночасно дає ди
плом учителя історії і суспільствознав
ства. Є в Костромі і піонерський від
діл у педучилищі, курси піонервожатих 
при облвно, клас піонервожатих у се
редній школі-інтернаті.

Шукати нові форми емоційного впли
ву на юні серця. Призивати в ряди піо
нервожатих більше хлопців, бо хлопці 
охочіше визнають своїми комісарами са
ме юнаків. Зробити приймання в піоне
ри яскравішою, незабутньою подією в 
житті юного громадянина. Ці думки ви
словив з трибуни Пленуму льотчик-кос- 
монавт, Герой '■ Радянського Союзу 
О. Леонов.

— Треба пояснювати дітям, що вони 
вступають в першу організацію борців—* 
піонерську організацію, — сказав кос
монавт.

У Донецькій області тепер працюють 
Сім тисяч виробничих колективних вожа* 
тих, 1200 робочих хлопців і дівчат ви
їжджали влітку в піонерські табори. Про 
їх досвід виховної роботи говорив крі
пильник шахти «Ново-Мушкетове» міста 
Донецька, піонерський вожатий серед
ньої школи № 135 В. Князєв.

Виступає секретар ЦК ЛКСМ Латвії 
А. Брікше. Навчання вожатих — постій
на турбота комсомольської організації 
республіки. Зараз звільнені старші піо- 
нервожаті є не тільки в середніх, але і 
в усіх восьмирічних школах Латвії, при
чому у багатьох з них — вища педаго
гічна освіта. Кузнею кадрів піонерських 
керівників ось вже понад 20 років Є 
Латвійська республіканська школа стар
ших піонервожатих.

Громом оплесків вітають учасники 
Пленуму появу на трибуні легендарної 
Мамлакат Нахангової.

У 30-і роки школярка-піонерка Мам
лакат за активну участь у громадсько
му житті і доблесть у праиі на збиранні 
бавовни була удостоєна найвищої наго
роди Батьківщини — ордена Леніна.

— У мене, як бачите, далеко не піо
нерський вік. Але не вік, а життя лю
дини зв’язує її з організацією. Я була 
комсомолкою, тепер член Комуністич
ної партії, але завжди вважала і вважаю 
себе причетною до нашої червоногал- 
стукової піонерії. Я дорожу великою 
дружбою з юними ленінцями і з вами— 
піонерськими вожаками і наставниками.

Піонерська організація для таких, як 
я, була і сім'єю, < товаришем, і поміч
ником. Вона вчила нас правильно диви
тися на життя. Вона виховувала чесність, 
працьовитість, сміливість.

Часто питають — що примушувало 
мене, 11-річну дівчинку, працювати 
по-ударному, виконувати по кілька до
рослих норм. Ніщо не примушувало! Бу
ти в праці старанними, сумлінними —* 
це наша внутрішня потреба. Я працюва
ла саме так, як могла, робила те, на що 
була здатна. Та не тільки я одна.

Наприкінці Мамлакат сказала, що їй 
радісно бачити, що комсомол так дбає 
про свою зміну, що живуть і продов
жуються найкращі піонерські традиції.

Перший секретар Башкирського обко
му ВЛКСМ Ю. Поройков, який виступив 
на ранковому засіданні, говорив про те, 
що піонерську роботу часом розуміють 
неправильно, що часто її вважають прос
то розважальними позакласними захода
ми. Довір’я до дітей, повага до їх дум
ки, розмова з ними «на рівних» — ось 
вимога комсомольської педагогіки, одна 
з основних умов розвитку дитячої іні
ціативи, самодіяльності. Піонерському 
рухові потрібні не просто вожаті як 
штатні одиниці, а педагоги і психологи, 
умільці і ерудити, спортсмени і фанта
зери.

Готуючись гідно зустріти 50-річчя 
Жовтня, комсомолія Армії і Флоту вно
сить свій вклад у військово-патріотичне 
виховання підлітків. Про це розповів по
мічник начальника Головного політично
го управління Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту по комсомоле-
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ській роботі товариш О. Зінченко.
Про відповідальність журналістів, які 

пишуть для дітей, говорила головний 
редактор газети «Пионерская правда» 
Н. Чернова. Дитина, залишаючись з га
зетою або журналом сам на сам, повин
на в кожному номері зустріти такий ма
теріал, який залишив би в її серці доб
рий слід, став би прикладом для наслі
дування, дав поживу для роздумів.

На трибуні перший секретар ЦК ЛКСМ 
Киргизії С. Наматбаєв. Він поділився 
досвідом виховання піонерів і школярів 
республіки на революційних, бойових і 
трудових традиціях народу.

Від імені ветеранів спорту виступив 
заслужений майстер спорту, чотирира
зовий чемпіон світу з сучасного п’яти
борства І. Новиков. Він детально ви
клав потреби дитячих спортивних шкіл,

ЗВЕРШЕННЯ, НОВІ
закликав комсомольських активістів 
більше дбати про спортивну зміну.

Голова правління Спілки письменни
ків РРФСР Л. С. Соболєв висловив по
дяку комсомолові за постійну друж
ню допомогу, яку він подає молодим 
письменникам.

— У всіх нас, письменників, — сказав 
Л. Соболєв, — є одна мрія — створити 
такий образ любимого дітьми героя, 
який би увійшов в їхні маленькі серця, 
заволодів їхніми думками, був зразком 
для наслідування, предметом хорошої 
заздрості — ех, мені б такі Такий друг 
дуЖе потрібен нашим дітям.

Слово було надано директорові Че
лябінського тракторного заводу, Героє
ві Соціалістичної Праці Г. В. Зайченку. 
На заводі, сказав він, народилось кіль
ка цікавих форм позашкільного вихо
вання підлітків — клуб юних техніків, 
дитяча спортивна школа, дитячий сек-

тор Палацу культури. Створити їх допо
могли громадські організації, господар
ські керівники, які разом з комсомоль
цями теж виступають добрими друзями 
дітей.

Серед промовців, які виступили на 
ранковому засіданні Пленуму, був ко
респондент «Правды» Т. А. Гайдар.^Вихо
вання дитини — це формування її ха
рактеру, підкреслив він. Питання кому
ністичного виховання підростаючого по
коління хвилюють кожну радянську лю
дину. Адже це покоління має йти впе
ред і взяти на свої плечі відповідаль
ність за майбутнє нашої Батьківщини, 
прийняти естафету з рук батьків.

Із заключним словом по другому пунк
ту порядку денного виступив перший 
секретар ЦК ВЛКСМ С. Павлов.

В обговореному питанні Пленум прий
няв постанову. Обов’язок Ленінського 
комсомолу, говориться в ній, — зробити

ЗАДУМИ!
все необхідне, щоб піонерська органі- 
зація повного мірою відповідала своему 
головному призначенню — була почат- 
ковим ступенем виховання у радянських 
дітей беззавітної відданості великій ре- 
волюційній справі партії, формувала ви. 
сокі моральні якості громадянина, пат- 
ріота, мужнього і стійкого борця 
інтереси народу.

Потім учасники Пленуму обговори^ 
третій пункт порядку денного, з пові
домленням про участь комсомольців і 
молоді в підготовці до 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції ви
ступив секретар ЦК ВЛКСМ Б. Пастухов, 

Розглянувши організаційні питання, 
Пленум ЦК ВЛКСМ закінчив свою ро
боту.

М. ПАНЧЕНКО, 3. ХРОМОВА, 
В. ЧАНТУРІЯ, 

(кор. ТАРС),

нЭ ІТАЮ З СВЯТОМ! — кажу Гали- 
** ні Луценко, вручаючи їй комсо

мольський квиток.
Віднині юнка — рядова великої армії 

комсомольців, до якої причетне все поко
ління, овіяне червоною славою Жовтня. 
Вона в комсомольському строю.

Хочеться, щоб вистачило полум’яного 
запалу в наших серцях на довгі літа.

комсомольський
КВИТОК 1967
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Бо ми — авангард. Цс термін військо
вий'-. В армії в авангарді завжди вис
тавляються кращі, відбірні частини — 
надія і оплот всього війська.

Ще в далекому 1921 році, коли на ва
шому заводі тільки створювався перший, 
комсомольський осередок, в одному з 

• цехів був вивішений плакат: «Хто з 
серцем Давко — вступай до комсомо
лу».

І тоді в комсомол прийшли полум’я- 
ві і горді юнаки: Щура Іваненко, Сева 
Бахмат, Петро Свдяк... З комсомольсь
ким квитком біля серця вони йшли в 
авангарді: ремонтували і відбудовували, 
завод, проводили суботннки, боролись з 
куркулями, бандитами і контрреволюціо
нерами. Багато комсомольців тих років 
віддали своє серце, як Давко, людям і

згоріли в борні. А їхня естафета зараз в 
наших руках. Монтер Леонід Ллба взяв 
її з рук свою батька — Федора Євстійо- 
вича, який пройшов шлях від солдата до 
офіцера, від батрака до рядового вели
кої партії комуністів. Він вступив в ком
сомол і в ряди КІІРС в тридцятих ро
ках, а ного сини — Валентин і Анатолій 
стали комсомольцями і комуністами в 
шістдесятих.

йдуть дорогою батьків сини.
Коли в комітеті комсомолу Петро Ва

сильович Сндяк, один з перших органі
заторів комсомольського осередку на 
заводі, вручав новин квиток переможцю 
соціалістичного змагання, ударнику ко
муністичної праці Миколі Склифусу, ме
ні пригадався вечір, який ми проводи- ’ 
ли в Палаці культури. Ветеран праці, 
ветеран двох революцій передав тоді мо
лодому поколінню палаючий факел — 
символ вічного вогню комсомольських 
сердець. І мені подумалось, що в цих 
невеличких книжечках із силуетом Іллі
ча є якийсь незвичайний, незгасний за
ряд молодості.

Я вдивлявся в обличчя слюсаря Галі 
Беркової, оператора Лідії Зубової, 
штампувальниці Такі Кравченко, які під 
розгорнутим червоним знаменом одер
жували революційні паспорти. 1 читав в 
їх очах готовність до подвигу.

А потім вийшли всі разом на заводсь
ке подвір’я, і, сповнені щастям, заспіва
ли. Про вічний комсомольський вогонь. 
Про революцію, яка продовжується в 
наших ділах. Зупинились в цеху, де в 
1921 році проходили комсомольські збо
ри:

— Тоді пас було двадцять, — стиха 
мовив . П. В. Сндяк, — а вас зараз дві 
тисячі...

П. КОВЕРГА, 
секретар комітету комсомолу заво
ду «Червона зірка».

ЛИСТУВАННЯ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

В1ТАЄМ0, НАДІЙК0!
Дорога редакціє! 5 лютого у моєї сестрички Надійки 

день народження. їй 18 років. Для неї це ж справжнє 
свято!

Мені так хочеться привітати її через газету, побажа
ти хороших успіхів у праці, щастя у всьому-всьому!

Людмила КОЛОДИИЦЬКА.
с. Новомнколаївка, Новоукраїиського району.

Редакція приєднується до твоїх щирих побажань, 
Людмило.

НЕДІЛЯ, 5 лютого. Перша про
грама. 10.00 — Для школярів. «Бу
дильник». (М). 10.30 — «Гімнас
тика для всіх». (М). 11.00 — Для 
юнацтво. «Шлях в науку». Олімпіа
до. (М). 12.00 — Для школярів. 
«Як Гонзо знайшов свос щастя», 
Балет Державного театру в. Ост
рові. (Передача з Острови), 
13.30 —- Для школярів. «Супутник». 
(Передача з Дніпропетровська), 
14.00 — Для молодших школярів. 
«Тслєзнайке». Як люди навчилися 
мас вимірювати. (М). 14.30 _
Для воїнів Радянської Армії і

Флоту. «Як тобі служиться», (М), 
15.00 — «Музичний кіоск». (М), 
15.30 — «Клуб кіномандрівників». 
(М). 16.30 — Документальний
фільм. (К). 16.50 — Для юнацтва. 
Пісні наших батьків, (К). 17.30 — 
«Світло і тіні», Міжнародна 
програма. (М). 18.00 — Пер
шість Європи з фігурного ка
тання, Репортаж з Любляни, 
В порерві — телевізійні нови
ни. (М). 20.30 — Телевізійні
новини. (М), 21.00 — Програма
передач. (К). 21.05 — І. Муратов, 
«Радісний берег». Спектакль Хар
ківського народного театру. (К). 
22.35 — «Усмішки оперети». Твор
чий портрет заслуженого артиста 
УРСР Д. Шевцова. (К).

ПОНЕДІЛОК, 6 лютого. Перша 
програма. 16.00 — Для школярів. 
«Коли уроки зроблені». (М). 
16.20 — Співає шкільний хор. (Пе
редача з Одеси). 16.40 — «Казка 
про царевича і трьох лікарів».

«Вищаночка»
Ансамбль «Вищаноч

ка» — наймолодший во
кальний колектив з бе
регів Висі. Нещодавно 
він з успіхом дебютував 
у фестивальному звіті 
художньої самодіяль
ності Маловисківського 
району на Кіровоград
ській студії телебачення.

Фото Б. Іванова.

Мультиплікаційний фільм, (К), 
16.50 — «Дружба не знає кордо
нів». (Передача з Донецька), 
17.10 — Для старшокласників, 
«Ровеснин», (Передача з Донець
ка). 17.50 — Телевізійні вісті. (К). 
18.20 — Слухачам шкіл основ 
марксизму-лонінізму. «Партія в 
період завершення побудови со
ціалізму, (1946—1958 рр.)л (М), 
19.00 — «Струни серця». Концерт 
української ліричної пісні. (Пе
редача з Одеси). 19.25 — Фільми 
І Всесоюзного фестивалю теле
візійних фільмів. «Я сам» (Тбілі
сі); «Рідне гніздо орла» (Сара
тов), 20.35 — Телевізійні новини, 
(М). 21.00 — «Динамо» Київ». Роз
повідь про спортсменів товари
ства. (К), 21.40 — Телереклама. 
(Кіровоград). 21.45 — Художній 
фільм «Через кладовище», (Кіро
воград).

Друга програма. 21.40 — С. Про- 
коф’єв, «Але і Лоллій», «Вельси»,

АША АДРЕСА ї ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР. ~ 

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,

БК 01709. Індекс 61197.

Спсктакль Одеського театру опе
ри та балету, (К),

ВІВТОРОК. 7 лютого. Порша 
програма. 11.00 — Толеновини. 
(М), 11.15 — Телефільм. (Кірово
град). 11.30 — Художній фільм 
«Чужі». (Кіровоград). 16.40 — До 
50-річчя Великого Жовтня і вста
новлення Радянської влади на Ук
раїні, «Похід бережливих». (К). 
17.00 — Телефільм, (Кіровоград). 
17.15 — Голубий екран — школя
рам. М. Римсьиин-Корсаков. «Сад
ко», (Кіровоград). 18.00 — «Наш 
музичний лекторій». Композитор 
А. Петров. (Кіровоград). 19.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.15 — 
Художній фільм «Чужі». (Кірово
град). 20.30 — Телевізійні нови
ни. (А\). 21.00 — «Екран дружби». 
Програма, присвячена мі оту-ге
рою Волгограду. (К).

Друга програма. 17.35 — Фільм 
для дітей. (Дніпропетровськ). 
18.00 — Телевізійні вісті. (К). 
18.20 — Біографія В. І. Леніна. 
«Вождь Жовтневої 
(Ленінград), 
пам’ятників».
19.30

революції». 
• «Охорона1900 

(Дніпропетровськ).
Вечір української музи

ки. (Дніпропетровськ). 20.30 — 
Телевізійні новини. (М). 21.00 — 
«Пісні 30-х рокіап. (М). 21.40 __
«Підпільний, фронт». Польський 

художній фільм, 
серії, (Дніпропбт-

телевізійний
4, 5, 6 і 7 
ровськ).

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного

Збірна спішить до весні
Більш як двадцять матчів прове

де в новому футбольному сезоні 
збірна команда СРСР. Головні з 
них — шість відбірних зустрічей 
першого чемпіонату Європи Із 
збірними командами Австрії |11 
червня і 15 жовтня), Греції (16 
червня І Зі жовтня) та Фінлян
дії (30 сорпня І 6 вересня). Під
готовку до відповідального сезону 
наші найкращі футболісти почнуть 
на югославській спортивній базі 
Манарчка. розташованій но бере
зі Адріатичного моря.

Новий старший тренер збірної 
М. Якушин І його помічник, за
служений майстер спорту В. Ца- 
рьов — колишній гравець столич
ного «Динамо» — залучили до пер
шого двотижневого тренувального 
збору дев’ятнадцять гравців з де
сяти провідних клубів першої 
групи класу «А».

Це — дванадцять учасників анг
лійського чемпіонату світу: воро

тар А. Нааазашвілі («Торпедо», 
Москва), захисники — В. Афоній 
ІСКА, Ростоа-на-Дону). М. ХурЦІ- 
лааа («Динамо», Тбілісі), А Шес« 
герньов (ЦСКА), в. Данилов («Зе
ніт», Ленінград), півзахисники 
В. Вороній («Торпедо», Моск*#)« 
и. Сабо («Динамо», Київ), Г. СІ» 
чінева («Динамо». Тбілісі), ньпа- 
даючі — д. Банішевськмй («Неф» 
тонни»), б. Малафєса («Дкнам^ь 
Мінськ), с. МетревелІ («Динамо», 
Тбілісі), в. Паркуян («Динамо»« 
Київ).

Сім інших гравців: воротар 
П- Крамаренко («На&товмкя), пі*" 
зехиспик О. Лскьов («Торпедо», 
Москва), непадючий Г. Єврюжик 
І«Динамоп, моснові, Г. Матеє»» 
(СКА, Ростоо-нв-Дону), Е. Стрель
цов («Торпедо», Москва), 
<в. («Нафтовик») І В. 
(«Локомотив», Москва).

Манко

К. ТУ«* 
«ОЗЯОЗ

(ТА PCI.
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