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ЗО жовтня 1968 
московського часу 
пілотований льотчиком-космонавтом товаришем 
Береговим Георгієм Тимофійовнчем, зробив посад
ку в заданому районі території Радянського 
Союзу.

Спуск з орбіти космічною корабля «Союз-3» 
так само, як і корабля «Союз-2», був керованим, 
з використанням аеродинамічної якості.

Георгій Тимофійовнч Береговий після призем
лення почуває себе добре. На місці посадки його 
зустріли друзі і кореспонденти.

року, о 10 годині 25 хгили.і 
космічний корабель «Союз-3?. і

(ТАРС).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ЗО жовтня 1968 року відкрився черговий Пленум Центральною Комітету 
КПРС.

Пленум заслухав доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєва «Про хід виконання рішень XXIII з'їзду і Пленумів ЦК КПРС з питань 
сільського господарства».

У дебатах на доповідь виступили: тт. П. Ю. Шелест — перший секретар ЦК 
Компартії України, О. В. Коваленко — перший секретар Оренбурзького обкому 
КПРС, Д. А. Кунаев — перший секретар ЦК Компартії Казахстану, Г. С. Золоту-

хін — перший секретар Краснодарського крайкому КПРС, Г. І. Воронов — Голо
ва Ради Міністрів РРФСР, О. Я. Кокарєв — перший секретар Красноярського 
крайкому КПРС, Ш. Р. Рашідов — перший секретар ЦК Компартії Узбекистану, 
Р. А. Бельських—керуюча відділком радгоспу «Михайловский» Панінського ра
йону Воронезької області, €. €. Алексєєвський — міністр меліорації і водного гос
подарства СРСР, Т. Я. Кисельов — Голова Ради Міністрів Білоруської РСР, Ф. А. 
Табєєв — перший секретар Татарського обкому КПРС, А. С. Дрнгін — перший 
секретар Вологодського обкому КПРС.

Пленум ЦК КПРС продовжує роботу.

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ XXIII З'ЇЗДУ
І ПЛЕНУМІВ ЦК КПРС З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

-ДОПОВІДЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕИРЕТАРЯ ЦЯ НПРС ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА 
НА ПЛЕНУМ! ЦН НПРС ЗО ЖОВТНЯ 1968 РОНУ

Радянський народ, виконуючи рішення 
XXIII з'їзду партії, добився великих успі
хів у господарському і культурному бу
дівництві, сказав Л. І. Брежнєв. Промис
лова продукція СРСР за 1966—1968 роки 
зросте майже на ЗО процентів. Бу
де введено в дію понад 1000 ве
ликих промислових підприємств і 
об’єктів. Дальшого розвитку набра
ла важка промисловість. Значно 
зросла валова продукція легкої і харчо
вої промисловості. Розв’язано ряд акту
альних технічних проблем. Нові кроки 
в своєму розвитку зробило сільське гос
подарство.

За ці роки здійснено також важливі 
соціально-економічні заходи, в тому чис
лі такі, як підвищення мінімуму заробіт
ної плати, впорядкування заробітної пла
ти працівників ряду галузей і професій, 
збільшення пенсійного забезпечення та 

Н інші. В результаті реальні доходи трудя
щих у розрахунку на душу населення за 
1966—1968 рр. зростуть більш як на 
20 процентів, або на 6,4 процента в се
редньому за рік.

Успішно розвиваються народна освіта 
і культура. Дальшого розвитку набрала 

І професійно-технічна, а також загальна 
середня освіта. Нових великих успіхів 
добились радянські вчені, вся наша на- 
ука.

Тепер по всій країні розгорнувся 
справді всенародний рух. Наближається 
одна з найзнаменніших дат в історії люд
ства — сторіччя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна — великого мис
лителя і революціонера, вождя і вчителя 
радянського народу, трудящих усього 
світу. Працівники промисловості і сіль
ського господарства, транспорту і будів
ництва — люди всіх професій і будь-яко
го віку готують до цього дня свої тру
дові подарунки. Соціалістичне змагання 
на честь 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна за виконання п'ятирічки до 
7 листопада 1970 року охопило всю краї
ну, весь радянський народ. Дозвольте 
мені від імені нашого Пленуму палко 
привітати цей чудовий рух і побажати 
трудівникам міста й села великих успіхів 
у соціалістичному змаганні.

Факти і цифри нашого зростання, ве
лике трудове піднесення в країні є 
переконливим виявом високої ідейності 
радянського народу, його непохитної 
вірності великій справі комунізму, гли
бокого розуміння і підтримки політики 
та практичної діяльності Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Як ви знаєте, продовжував доповідач, 
значне місце в рішеннях XXIII з’їзду 
КПРС займають питання сільського гос
подарства. Партія виходить з того, що 
сільське господарство — це велика, жит- 

Гтт тєво важлива галузь народного госпо
дарства. Як учив В. І. Ленін, без міцної 
сільськогосподарської бази «неможливе 
ніяке господарське будівництво...».

Маючи на увазі величезне значення 
цієї галузі народного господарства, По- 
літбюро ЦК КПРС вносить на цей 
Пленум питання про хід виконан
ня рішень XXIII з’їзду щодо сіль

ського господарства, березневого і 
травневого Пленумів ЦК КПРС. По
ряд з цим Політбюро вважає за потріб
не розглянути також деякі питання 
дальшого розвитку сільського госпо
дарства країни.

Рішення XXIII з їзду і Пленумів ЦК 
КПРС з питань сільського господарства 
дістали палке схвалення та підтримку 
всієї партії і народу. Політика партії на 
селі дала змогу колгоспам і радгоспам 
позніше розкрити свої можливості як 
соціалістичних підприємств, розв'язала 
ініціативу господарств, земельних орга
нів, радянських і партійних організацій, 
сприяла зміцненню соціалістичного прин
ципу заінтересованості господарств і 
трудівників села в розвитку суспільного 
виробництва. Рішення XXIII з’їзду і Пле
нумів ЦК КПРС забезпечили сприятливі
ші умови для виконання завдань кому
ністичного будівництва.

За три роки (1965—1967 рр.) держава 
вклала в сільське господарство на ви
робниче будівництво і придбання техні
ки на п’ять з лишком мільярдів карбо
ванців більше, ніж у попередньому три
річчі. Надходження тракторів для сіль
ського господарства зросло з 223 тис. у 
1964 р. до 287 тис. у минулому році, в 
тому числі орних — з 65 до 107 тис.; 
зернозбиральних комбайнів — з 79 до 
96 тис.; вантажних автомобілів — з 85 до 
134 тис.; мінеральних добрив — з 22 до 
34 млн. тонн. Енергоозброєність праці 
на одного працівника сільського госпо
дарства збільшилася за три роки на 
22 проценти.

Запроваджено, як відомо, щомі
сячну гарантовану оплату праці в кол
госпах, поліпшено пенсійне забезпечен
ня колгоспників і робітників радгоспів.

Всі ці і багато інших заходів сприяли 
зростанню сільськогосподарського ви
робництва, дальшому піднесенню його 
найважливіших галузей — рільництва і 
тваринництва, зміцненню економіки кол
госпів і радгоспів. Обсяг валової про
дукції сільського господарства в 1965 — 
1967 рр. у середньому за рік становить 
75 млрд. карбованців, що на 10 млрд. 
карбованців, або на 15 процентів більше 
від середньорічного обсягу валової про
дукції в попередньому триріччі.

На з’їзді партії, як і на Пленумах ЦК, 
незмінно зверталась увага на те, що 
центральним питанням у землеробстві є 
підвищення врожайності. За останні роки 
підвищилась культура землеробства, 
освоюються правильні сівозміни, в кра
щі строки проводяться польоеі роботи. 
Посіви ярих культур тепер, як правило, 
розміщуються по зябу, а в східних ра
йонах і по парах. Ширше почали впровад
жуватися високоврожайні сорти, ефек
тивніше ведеться боротьба з бур’янами 
і шкідниками полів.

Досягнуте зростання виробництва про
дуктів рільництва дало змогу збільшити 
державні заготівлі. За останні чотири 
роки (1965—1963 рр.), порівняно з попе
редніми чотирма роками закупки пше
ниці зросли в середньому за рік на 8,3 
млн. тонн, круп’яних культур — на 676 
тис. тонн. За три роки (1965 — 1967 рр.) 

середньорічні закупки картоплі зросли 
на 2 млн. тонн, овочів — на 1,7, фрук
тів — на 1,4, бавовни-сирцю — майже на 
мільйон тонн, соняшнику — більш як на 
мільйон, цукрових буряків — на 19 міль
йонів тонн.

XXIII з їзд і травневий Пленум ЦК 
партії постазили великі завдання по ши
рокому розвитку меліорації земель, яка 
є дуже важливим фактором піднесення 
врожайності і збільшення валових збо
рів сільськогосподарських культур. Про
тягом 1966 — 1967 років було введено 
понад 2 млн. гектарів нових зрошуваних 
та осушених земель. На значних маси
вах виконано роботи по приведенню в 
порядок земель і по боротьбі з водною 
та вітровою ерозією.

На півдні Російської Федерації і Ук
раїні почато будівництво великих ірига
ційних споруд. Серед них Каховська 
зрошувальна система і Краснодарське 
водоймище, на базі яких буде організо
ване зрошення, головним чином зерно
вих культур, причому на великих пло
щах. Великі роботи проведено по 
будівництву сучасних інженерних рисо
вих систем.

Більш стійкою в своєму розвитку ста
ла й інша галузь сільського господар
ства — тваринництєо. За минулі три ро
ки йшло неухильне зростання виробни
цтва тваринницької продукції. Порівня
но з триріччям до березневого Пленуму 
середньорічне виробництво м'яса (в за
бійній вазі) збільшилося на 1 млн. 400 
тис. тонн, молока — на 13,4 млн. тонн, 
яєць — на 3 млрд. 200 млн. штук, вов
ни — на 12 тис. тонн. Зросли і заготівлі 
цих продуктів.

Підвищилась продуктивність тварин
ництва. Одночасно зростало поголів’я 
худоби і птиці. Але поголів’я свиней 
зменшилося. Тим «асом свинарстєо, як 
найбільш скоростигла галузь тваринни
цтва, завжди відігравало і відіграватиме 
велику роль у забезпеченні країни м’я
сом і жирами. Нам треба краще займа
тися сзинарством.

Попередні підсумки роботи колгоспів 
і радгоспів у цьому році дають підстави 
сказати, що трудівники сільського гос
подарства досягли нових успіхів. Бало
вий збір зерна становитиме більш як 
165 млн. тонн, а державні заготівлі — 
понад 68 мільйонів тонн (4,2 мільярда 
пудів). Як ви знаєте, твердий план заку
півель зерна на поточну п ятирічку був 
затверджений в обсязі 3,4 мільярда пу
дів на рік.

Великий вклад у цьому році внесли 
колгоспи і радгоспи Російської Федера
ції, вони продали державі понад 46 млн. 
тонн, понад 2,8 млрд. пудів зерна. Та
ку кількість хліба в республіці заготов
лено вперше.

Понад 11 млн. тонн зерна заси
пали в засіки держави хліборо
би Казахстану. Вирощено добрий уро
жай бавовни, цукрових буряків, соняш
ника, картоплі та інших культур. Вже 
виконано річні державні плани заготі
вель м'яса, молока, яєць та вовни. Заку
півлі цих продуктів ідуть вище від рівня 
Минулого року.

В результаті зростання сільськогоспо
дарського виробництва в країні збільши
лися товарні ресурси, створено певні за
паси. Все це дало змогу мати нормаль
ний продовольчий баланс і повніше за
довольняти потреби населення.

За ці роки зміцніла економіка колгос
пів. У 1967 році їх доходи були на 24 
проценти більші, ніж у 1964 році. Поміт
но підвищилась оплата праці колгоспни
ків. Поліпшилося становище і в радгос
пах. У 1966 — 1967 роках радгоспи в ці
лому по країні працювали беззбитково, 
тоді як у недавньому минулому вони ма
ли чималі збитки.

Березневий Пленум ЦК КПРС визнав 
за потрібне перевести радгоспи на пов
ний господарський розрахунок. Тепер на 
нові умови планування і економічного 
стимулювання переведено більш як 800 
радгоспів. Результати їх роботи під- 
тверджуюто прогресивність цього захо
ду. Тепер, коли є певний досвід, треба в 
найближчі роки поступово здійснити 
переведення всіх радгоспів на повний 
господарський розрахунок.

Досягнуті успіхи у рільництві, так і в 
тваринництві були результатом великої 
політичної та організаторської роботи 
всієї партії, радянських і земельних ор
ганів, самовідданої праці колгоспників, 
робітників радгоспів, величезної армії 
механізаторів і спеціалістів, учених, а 
також працівників промисловості. Велику 
допомогу селу в збиранні врожаю, в бу
дівництві подає наша молодь, особливо 
студенти й учні вищих та середніх учбо
вих закладіз, загальноосвітніх шкіл і про
фесійно-технічних училищ.

Поліпшення в нашому сільському гос
подарстві для всіх очевидні, сказав до
повідач. Тим часом, хиб і нерозв'язаних 
питань у нашій практичній роботі по 
піднесенню сільського господарства за
лишається ще чимало. По обсягу вироб
ництва ряду продуктів і продуктивності 
праці ми не досягли ще рівня, перед
баченого Директивами ХХІІІ з’їзду пар
тії на п’ятирічку. Тому в роки п’ятирічки, 
які залишилися, треба різко піднести 
темпи зростання валової продукції сіль
ського господарства. Від цього в значній 
мірі залежить зростання національного 
доходу країни, а також здійснення захо
дів по підвищенню життєвого рівня на

броду.
Деякі області, краї і республіки по 

виробництву сільськогосподарських про
дуктів мають все ще низькі темпи зрос
тання. Особливо слід відзначити слабу 
роботу ряду колгоспів і радгоспів по 
підвищенню врожайності зернових та ін
ших сільськогосподарських культур.

На березневому Пленумі ЦК ряд об
ластей і республік критикувався за 
серйозне відставання у виробництві 
гречки і проса. Багато хто зробив пра
вильні висновки з критики і добився 
збільшення валових зборів круп'яних 
культур. Валовий збір гречки в цілому 
по країні збільшився майже в 1,5 раза. 
Однач проблему круп’яних культур ми 
повною мірою ще не розв’язали. Як і 

(Продовження на 2-й стор.).
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ПРО ХІД ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ XXIII З'ЇЗДУ
ä ПЛЕНУМІВ ЦК КПРС З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОЕІЛВДЖТЕв

(Продовження).
раніше, погано займаються виробни
цтвом цих культур в Казахській та Біло
руській РСР, Волгоградській, Одеській і 
деяких інших областях.

Рік у рік збільшуються поставки кол
госпам і радгоспам сільськогосподар
ської техніки. І це відіграє велику роль у 
загальних заходах по підвищенню вро
жайності сільськогосподарських культур. 
Ми маємо чимало прикладів доброго ви
користання машин, зокрема, в колгос
пах і радгоспах Української РСР, Красно
дарського та Красноярського країв, 
Оренбурзької та інших областей. Разом з 
тим не можна не звернути увагу на те, що 
в ряді колгоспів і радгоспів трактори, 
комбайни та інші машини використо
вуються ще погано. Щоб подолати це, 
треба, сказав Л. І. Брежнєв, виявити ува
гу до кадрів, подбати про підготовку і 
закріплення механізаторів. Це завжди 
позитивно позначалось на роботі техні
ки, її продуктивному використанні.

Не можна обминути того факту, що 
списування тракторів, комбайнів та інших 
машин у колгоспах і радгоспах за остан
ні роки політично збільшилось. Може, 
варто запровадити якісь додаткові зао
хочення для трактористів і комбайнерів, 
які зберігають і високопродуктивно ВИ- 
користозують техніку протягом усього 
амортизаційного строку. Якщо буде 
прийнято такий порядок, то, напевно, 
держава від цього тільки виграє.

Незважаючи на певні поліпшення у 
тваринництві у розвитку цієї галузі є ве
ликі хиби. До них насамперед треба від
нести в<£е ще низьку продуктивність ху
доби в багатьох колгоспах і радгоспах. 
На фермах є велика кількість безпород- 
ної худоби і птиці, погано використовую
ться можливості для розвитку м’ясного 
скотарства і вівчарства, особливо V сте
пових районах. У нечорноземній зоні Ро
сійської Федерації, в районах Прибалти
ки і Білорусії триває невиправдане ско
рочення поголів’я овець. Повільно зрос
тає виробництво м’яса птиці. Надто ви
сока ше собівартість продукції тварин
ництва.

Треба вжити серйозних додаткових за
ходів, щоб до кінця усунути наявні хиби 
в тваринництві.

Ми з задоволенням констатуємо, що 
прибутки колгоспіз за останні роки знач
но виросли. Однак варто звернути увагу 
на правильний розподіл них доходів. В 
окремих . колгоспах недосить дбають 
про зростання громадського вироб
ництва, знижують відрахування до 
неподільних фондів. Великі кошти витра
чаються на утримання адміністративно- 
управлінського апарату, допускаються 
надмірності в оплаті деяких працівників. 
З подібними явищами навряд чи можна 
миритися

Немало і інших хиб у роботі колгос
пів і радгоспів. ЦК Компартій і Радам 
Міністрів республік, крайкомам та об
комам паотії, радянським і-земельним 
органам треба уважно розібратися, що 
заважає деяким колгоспам і радгоспам 
успішно вести господарство, і допомог
ти їм швидше усунути наявні хиби.

У першу чергу, звичайно, це обов'язок 
Міністерства сільського господарства 
СРСР, «Союзсільгосптехніки», їх органів 
на місцях. Відповідальність цих органів 
за стан справ у сільському господарстві 
повинна бути значно підвищена.

Темпи зростання сільськогосподар
ського виробництва великою мірою ви
значаються розмірами капіталовкладень 
і матеріально-технічного забезпечення. 
Проте обсягів вкладень передбачених 
березневим Пленумом і Директивами 
XXIII з їзду додержуються не повністю. 
В результаті сільському господарству за 
1966 — 1968 рр. поставлено тракторів, 
вантажних автомобілів, сільськогоспо
дарських машин і мінеральних добрив 
менше, ніж це було передбачено.

В роки п’ятирічки, що залишилися, у 
процесі виконання плану треба вишуку
вати рес/рси для розв’язання завдань, 
поставлених XXIII з'їздом і Пленумами 
ЦК КПРС у галузі сільського господар
ства.

На Пленумі ЦК не можна не відзначи
ти, сказав Л, І. Брежнєв, також факти 
неправильного ставлення керівників 
деяких місцевих партійних і радянських 
органів до використання коштів, призна
чених для сільського господарства. Ко
ли складаються плани, товариші спра
ведливо хлопочуться про збільшення 
асигнувань на сільське господарство, 
але потім, замість того, щоб дбати про 
правильне використання виділених кош
тів саме в сільському господарстві, де
хто вилучає їх з цієї галузі.

Минає третій рік п’ятирічки, і ми по

винні докласти максимум енергії для 
того, щоб забезпечити високі темпи 
зростання сільськогосподарського ви
робництва в останні два роки. Це тепер 
найважливіше завдання трудівників 
сільського господарства, а також праців
ників промисловості, які виконують за
мовлення села.

Дальше різке підвищення врожайності 
і валових зборів усіх сільськогосподар
ських культур — необхідна умова для 
швидкого розвитку економіки всіх рес
публік, країв, областей і країни в цілому, 
а також зростання добробуту народу, 
що становить наше головне завдання і 
постійну мету, підкреслив, продовжуючи 
доповідь, Л. І. Брежнєв. Він зазначив, 
що голозним завданням, як і раніше, ли
шається рсілякє збільшення виробни
цтва зерна. Вже в найближчі роки се
редньорічне виробництво зерна повин
но становити приблизно 190 — 200 млн. 
тонн. Для забезпечення названого обся
гу виробництва зерна врожайність по 
країні треба довести приблизно до 16-- 
17 центнерів з гектара, або збільшити на 
5—6 центнерів порівняно з середньою 
врожайністю зернових, одержано за ос
танні п'ять років. Завдання дуже велике 
і не з легких.

Нові кроки повинні були зроблені і в 
галузі виробництва технічних, олійних та 
інших культур. За розрахунками, в най
ближчі роки валовий збір бавовни-сир- 
цю тоеба довести приблизно до 7 млн. 
тонн, соняшника — теж до 7 млн. тонн, 
цукрових буряків до — 90 і картоплі — 
до 115 млн. тонн. Належить також збіль
шити виробництво овочів, фруктів, вино
граду, баштанних, чаю та інших продук
тів.

Зростання врожаїв, збільшення вало
вих зборів сільськогосподарських куль
тур у вирішальній мірі залежатиме від 
внесення необхідної кількості мінераль
них і органічних добрив, кращої осна
щеності господарств машинною техні
кою.

Значно зростають наші потреби в про
дукції тваринництва. Уже в найближчий 
час виробництво м'яса в країні має бу
ти доведене до 14 — 15 млн. тонн, моло
ка — до 90 — 95 млн. тонн, яєць — до 
45 — 50 млрд. штук, вовни — до 480 — 
500 тис. тонн на рік. Таке зростання ви
робництва має бути досягнуте головним 
чином за рахунок підвищення продук
тивності худоби і птиці, а також дальшо
го збільшення поголіе'я.

Великого розвитку повинна набрати 
створена в останній час нова галузь — 
мікробіологічна промисловість. Вона по
кликана в достатку забезпечити потре
би тваринництва кормовим білком, ан
тибіотиками та іншими продуктами мік
робіологічного синтезу. Всіляко треба 
розширяти виробництво комбікормів у 
країні.

Доповідач детально зупиняється на 
завданнях в галузі хімізації сільського 
господарства. Вітчизняний і зарубіжний 
досвід незаперечно доводить, що не 
менше половини приросту врожаю сіль
ськогосподарських культур звичайно 
одержують за рахунок застосування 
добрив.

На березневому Пленумі ЦК і XXIII 
з’їзді КПРС було поставлене завдання 
швидкого нарощування виробництва мі
неральних добрив, засобів захисту рос
лин та інших хімікатів. Незважаючи на 
збільшення виробництва добрив і хіміч
них засобів захисту рослин, це завдання 
виконується ще незадовільно. За остан
ні роки знизився приріст нових потуж
ностей по випуску добрив.

Питання про становище в промисло
вості мінеральних добрив розглядали 
Політбюро ЦК і Рада Міністрів СРСР. 
Прийнято постанову про заходи по роз
витку промисловості мінеральних доб
рив, якою передбачено збільшити протя
гом 1969—1972 рр. Потужності по вироб
ленню добрив з 47 до 95 млн. тонн. По
тужності по виробництву високоефектив
них засобів захисту рослин і гербіцидів 
на кінець 1972 року мають бути збільше
ні майже в півтора раза.

Партійні організації повинні взяти під 
свій неослабний контроль будівництво і 
своєчасне введення в дію нових потуж
ностей по виробництву ХІМІЧНОЇ про
дукції.

На березневому і травневому Плену
мах ЦК уже відзначалося, що великі пло
щі земельних угідь потребують вапну
вання і гіпсування. За три останніх роки 
вапнування проведено на 11 млн. гек
тарів, що у два з лишком рази більше, 
ніж за попереднє триріччя.

Щоб повністю задовольнити потреби 
колгоспів і радгоспів, потрібно не менш 
як ЗО млн. тонн вапнякових матеріалів 
на рік, Виробництву цих матеріалів по

трібно надати такого ж значення, як і 
мінеральним добривам.

Великий розділ доповіді присвячено 
меліорації земель.

Здійснення програми меліорації, на
кресленої травневим Пленумом ЦК, зав
жди повинно бути в центрі уваги сіль
ськогосподарських, радянських і пар
тійних органів, сказав Л. І. Бреж
нєв. Зусилля насамперед треба спряму
вати на усунення вузьких місць, які те
пер стримують темпи меліоративних ро
біт. Ідеться насамперед про недостат
ню потужність виробничої бази водо
господарського будівництва, а також 
проектних організацій, про нестачу зем
лерийних і будівельних машин, труб і 
будівельних матеріалів, незабезпеченість 
водогосподарських організацій інженер
но-технічними і робітничими кадрами.

Товариш Л. І. Брежнєв підкреслив, що 
найсерйознішої уваги заслуговує питан
ня про правильне використання держав
них капітальних вкладень, виділених на 
меліоративні роботи, зосередженні кош
тів і матеріальних ресурсів на найваж
ливіших об'єктах. Треба не допускати 
розмазування, розпорошення коштів і 
сил по численних об’єктах, не зволікати 
будівництво на довгі роки.

Всілякої підтримки заслуговує ініціа
тива колгоспів і радгоспів, які здійсню
ють меліоративні роботи за рахунок 
власних коштів. Треба допомогти кол
госпам і радгоспам у розробці проектів, 
забезпеченні меліоративних робіт необ
хідними матеріалами і технікою. Оче
видно, в державних планах слід це пе
редбачати.

Проблема меліорації всебічна і широ
ка. Для повного врахування інтересів 
розвитку сільського господарства та ін
ших галузей нашої економіки у викорис
танні земельних, водних та енергетичних 
ресурсів виникає потреба в тому, ш.об 
Держплан СРСР, Міністерство сільського 
господарства, Міністерство меліорації і 
єсдного господарства разом з керівними 
органами союзних республік, а також 
ученими і спеціалістами розробили пер
спективний план на 10 — 15 років і пода
ли його на розгляд ЦК з тим, щоб цей 
план можна було б доповісти на з’їзді 
партії. У цьому плані треба передбачити 
черговість проведення заходів по меліо
рації з різних зонах країни, перерозпо
діл стоку річок, розвиток гідроенергети
ки. Глибока розробка цих та інших пи
тань, створення перспективного плану 
поставляти на міцний науковий фунда
мент таку величезної державної ваги 
справу, як меліорація земель в нашій 
країні.

Справі боротьби з водною і вітровою 
ерозією треба надати державного роз
маху, підкреслюється в доповіді, бо йде
ться про долю землі у великих сіль
ськогосподарських районах, де вироб
ляється велика кількість зерна та інших 
продуктів рослинництва і тєаринкицтва. 
Землю треба оберігати не тільки від 
ерозії, а й від неправильного, безгоспо
дарного її використання. Про це дово
диться нагадувати тому, що все ще ма
ють місце факти марнування і прямого 
розбазарювання землі. В цій справі тре
ба, нарешті, навести суворий порядок. 
Важливу роль тут повинен еідіграти За
кон про землю, проект якого тепер об
говорюється громадськістю і буде вне
сений на розгляд Верховної Ради СРСР.

Сучасне і майбутнє сільського госпо
дарства перебувають у нерозривному 
зв’язку з його оснащеністю технікою. 
Для завершення комплексної механізації 
основних галузей сільськогосподарсько
го виробництва необхідно значне збіль
шити парк тракторів, комбайнів, вантаж
них автомобілів, екскаваторів, інших 
сільськогосподарських і меліоративних 
машин.

Комплексна механізація всіх галузей 
сільського господарства передбачає під
вищення технічного рівня машин. На 
жаль, багато машин, що випускаються, 
своїми техніко-екочемічними показника
ми не відповідають сучасним вимогам 
сільськогосподарського виробництва. 
Тов. Брежнєв зазначив, що подвоєння 
потужності існуючого 75-сильного трак
тора дозволило б скоротити загальну 
кількість тракторів у господарствах при
близно на третину, зекономити на виго
товленні тракторів і працюючих з ними 
машин близько двох з половиною міль
йонів тонн металу, майже на 400 млн. 
карбозанців зменшити одноразові капі
таловкладення на придбання техніки і на 
40 процентів — потребу в механізаторах.

Доповідач нагадав про необхідність 
прискорення освоєння 150-сильного 
трактора на Харківському заводі, роз
ширити випуск тракторів К-700 на Ле
нінградському Кіровському заводі.

Разом з цим назріло питання про кон
струювання і виробництво потужного гу-

сеничного трактора сільськогосподар
ського призначення в 200 — 250 кінських 
сил, а може, ще потужнішого. Міністер
ство тракторного і сільськогосподарсько
го машинобудування повинно прискорити 
роботи по створенню до потужних трак
торів відповідних машин і знарядь.

Велику увагу слід приділити механіза
ції робіт у тваринництві. Недавно комі
сія по промисловості, транспорту і 
зв'язку Верховної Ради СРСР розглядала 
питання про механізацію тваринницьких 
ферм. Комісія провела велику і дуже 
потрібну роботу. її пропозиції необхідно 
врахувати в народно-господарському 
плані.

Генеральний 
нився потім на проблемі транспорту 
сільському господарстві, 
говорить він, повинна

секретар ЦК КПРС спи- 
0 

Ця проблема, 
розв'язуватись 

шляхом збільшення випуску спеціальних 
машин для села, які мають хорошу про
хідність і пристосовані для перевезення 
різних вантажів.

Одночасно треба краще використову
вати в колгоспах і радгоспах на транс
портних роботах, особливо на внутрі
господарських переЕОЗках, колісні трак
тори. Досзід показує, що для повного 
завантаження на кожний трактор треба 
мати в господарстві приблизно два при
чепи. Якщо швидко збільшити виробни
цтво причепів, можна значно ослабити 
напруженість з вантажоперевезеннями з 
сільському господарстві.

В доповіді відзначається, що розроб
ка, освоєння і впровадження нової тех
ніки зволікаються на тривалий час. В ре
зультаті сільське господарство не одер
жує конче потрібних йому нових машин. 
Міністерства і особливо міністри, ска
зав ТІ. І. Брежнєв, повинні нести відпо
відальність за впровадження нової техні
ки. Дуже важливо зміцнити конструктор
ські бюро, подати їм допомогу.

При складанні народногосподарських 
планів треба звернути набагато більше 
уваги на розвиток проллисловості, яка 
приймає і переробляє сільськогосподар
ські продукти та сировину, на зміцнення 
її матеріально-технічної бази. Важливе 
значення має правильне розміщення пе
реробних підприємств і складських єм
костей. Треба, очевидно, твердо прово
дити курс на те, щоб вони будувалися 
ближче до виробництва. Всілякої під
тримки заслуговує ініціатива колгоспів і 
радгоспів у будівництві підприємств по 
переробці овочів, фруктів та іншої 
сільськогосподарської сировини, а також 
спеціалізованих сховищ. З боку держав
них оргачіз їм слід подавати всебічну 
допомогу.

З кожним роком зростають масштаби 
виробничого, житлового і культурно-по
бутового будівництва в колгоспах і рад
госпах. Створюється будівельна база на 
селі. Але капіталовкладення, які виді
ляються з цією метою використовуються 
неповністю. Треба докорінно зміни
ти ставлення до сільського будівництва. 
Особливо серйозна увага повинна бути р 
звернута на зміцнення будівельних і 
проектних організацій, розвиток вироб
ництва місцевих будівельних матеріалів.

Надаючи важливого значення поліп
шенню будівництва на селі, ЦК КПРС і 
Рада Міністрів СРСР прийняли недавно 
постанову, в якій визначено головні на
прями поступового перетворення сіль
ських населених пунктів у впорядковані 
селища з хорошими житловими і куль
турно-побутовими умовами. Розв’язання 
цього завдання вимагатиме чимало часу 
і великих зусиль. Питання сільського бу
дівництва повинні постійно СТОЯТИ 9 
центрі уваги партійних і радянських ор
ганів.

Спинившись на ролі науки в розвитку 
колгоспного і радгоспного виробництва, 
Л. І. Брежнєв підкреслив, що рівень і 
розмах наукових досліджень по сіль
ському господарству все ще не відпові
дають зрослим вимогам нашого роз
витку.

ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР 
прийняті за останній час важливі рішен
ня. постанови про заходи по дальшому 
поліпшенню і розвитку науково-дослід
них робіт у сільському господарстві, а 
також про поліпшення насінництва.

мені повинні ще активні ше пра
цювати над проблемами підвищен
ня технічного рівня сільського гос
подарства і вдосконалення економіч
ної роботи у колгоспах і радгос
пах. Серйозної уваги заслуговує та
кож розробка ефективних засобів бо
роть и з шкідниками і хворобами рос
лин, особливо біологічних способів. Ве
лику допомогу сільському господарству 
покликані подати зчені інших галузей 
знань, о відомо, що в сучасних умовах 
> спішний розвиток сільськогосподар
ського виробництва немислимий без 

(Закінчення на 3-й стор.).
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З стор. „Молодий комунар“ ЗГ жовтня 1338 року-----—

Закінчення доповіді товариша 11
ефективного використання досягнень ма
тематики, механіки, фізики, хімії, біоло
гії та інших наук.

Далі доповідач спинився на деяких 
питаннях економіки сільського господар
ства. Досвід останніх років показав, під
креслив він, що принцип заготівель сіль
ськогосподарських продуктів, який грун
тується на твердих планах і матеріально
му стимулюванні надпланового продажу 
зерна, повністю себе виправдав.

Політбюро Центрального Комітету 
партії вважає, що цей принцип слід збе
регти і надалі.

Політбюро вносить на розгляд Плену
му пропозицію зберегти на наступну 
п ятирічку (1971—1975 рр.) твердий план 
державних закупок зерна приблизно в 
тому ж обсягу, який визначено на ниніш
нє п ятиріччя, внісши в разі потреби 
деякі корективи по республіках, краях і 
областях.

План заготівель рису доцільно встано
вити окремо. Оскільки ми будемо що
року вводити нові зрошувані площі для 
рисосіяння, цей план, очевидно, повинен 
бути зростаючим по роках.

Якщо Пленум ЦК визнає прийнятими 
усі ці пропозиції, то можна доручити 
Раді Міністрів СРСР відповідно до прий
нятих принципів розробити проекти пла
нів закупок сільськогосподарських про
дуктів по країні та союзних республіках 
і внести на розгляд.

У республіках, краях, областях та ра
йонах на розробку і доведення до гос
подарств планів закупок, очевидно, піде 
близько року. Таким чином, на початку
1970 року кожне господарство матиме 
затверджений твердий план закупок 
сільськогосподарських продуктів на
1971 — 1975 роки.

Планові і сільськогосподарські орга
ни, колгоспи та радгоспи при розробці 
планів на наступну п'ятирічку повинні 
повніше враховувати резерви зростання 
виробництва продукції, продумати пи
тання спеціалізації господарств. Спеціа
лізація, — безумовно, вірний шлях під
вищення ефективності сільськогосподар
ського виробництва.

Поряд з твердим планом держава, як 
і раніше, закуповуватиме значну кіль
кість зерна та інших продуктів понад 
план.

Багато товаришів висловлює пропози
цію про те, щоб встановлений порядок 
стимулювання надпланових закупок зер
на поширити і на деякі інші сільсько
господарські продукти. Ця пропозиція 
заслуговує уваги. Таку потужну еконо
мічну підойму зростання виробництва і 
закупок сільськогосподарських продук
тів нам треба широко використати.

Дальшого удосконалення вимагає і 
система стягнення прибуткового подат
ку з колгоспів. Висловлюються пропози
ції про те, що було б більш правильним 
встановити диференційовану шкалу опо
даткування залежно від рівня рентабель
ності господарств.

Держплану СРСР, сільськогосподар
ським і фінансовим органам з участю 
вчених треба вивчити всі ці питання і 
внести пропозиції.

На березневому Пленумі ЦК, а потім 
на XXIII з'їзді партії ми визнали нічим 
не виправданим прагнення перетворю
вати багато колгоспів у радгоспи. Про
те все ще продовжують надходити 
просьби про перетворення великої кіль
кості колгоспів у радгоспи.

Усе це зобов’язує звернути найсерйоз
нішу увагу на роботу радгоспів, щоб 
зробити всі радгоспи високопродуктив
ними і високооентабельними господар
ствами.

Доповідач вказує, що постають питан
ня у зз’язку з великою розкиданістю по 
різних міністерствах і відомствах вироб
ництва машин та механізмів для села. 
Така розпорошеність серйозно стримує 
технічний прогрес у механізації тварин
ництва і кормовиробництва. Таке ж ста
новище склалося з виробництвом мелі
оративної техніки, випуск якої роззосе- 
реджено по 11 міністерствах і відом
ствах.

Політбюро ЦК і уряд, з урахуванням 
обміну думками на цьому Пленумі, по
винні розглянути усі ці питання і вжити 
необхідних заходів.

Перед нами, говориіь Л. І. Брежнєв, 
стоїть ще немало завдань в галузі сільсь
кого господарства. Йдеться не тільки 
про дальше піднесення однієї з важли
вих галузей народного господарства. 
В кінцевому підсумку йдеться про роз
в'язання великих завдань соціально-еко
номічного і культурного розвитку ра
дянського суспільства. Піднесення про
дуктивних сил села дасть можливість 
іце більше поліпшити матеріальний доб
робут усіх трудящих, відкриває нові ши
рокі можливості для зростання культу
ри на селі. З той же час реалізація на
мічуваних заходів приведе до зміни в 
самому характері праці сільського на
селення, дедалі більшому перетворенню 
її в різновидність праці індустріальної. 
Йдучи по цьому шляху, ми будемо по
ступово розв’язувати одно з кардиналь
них завдань комуністичного будівництва 
— завдання стирання історичних від
мінностей між містом і селом.

Всі намічені заходи пройняті одним 
прагненням — ще вище піднести добро
бут радянського народу, ще більше 
зміцнити союз робітничого класу і се
лянства, могутність нашої соціалістичної 
Батьківщини.

У мобілізації трудящих на боротьбу 
за нове піднесення сільського господар
ства головна роль належить партійним 
організаціям і, насамперед треба ска
зати про сільські райкоми партії, первин
ним партійним організаціям і комуніс
там, які працюють в колгоспах і радгос
пах. Партія не раз ставила перед ними 
великі завдання, і вони, переборюючи 
чималі труднощі, вміло їх розв’язували. 
На передову лінію боротьби за здій
снення рішень нашого Пленуму також 
повинні бути поставлені партійні органі
зації підприємств сільськогосподарсько
го машинобудування, тракторної, автомо
більної і хімічної промисловості, буді
вельних організацій, науководослідних і 
всіх інших установ, які в тій чи іншій мі
рі зв'язані з сільським господарством.

Найважливішим завданням партійних 
організацій є систематична робота по 
підготовці і перепідготовці керівних

БРЕЖНЄВА
кадрів і спеціалістів через школи, курси, 
семінари та інші форми вдосконалення 
їхніх знань і досвіду.

Треба ширше висувати на керівну ро
боту в партійні, державні і господарські 
органи передових робітників і колгосп
ників. Треба енергійніше висувати жінок.

Одно з найважливіших питань партій
но-політичної роботи на селі — це робо
та з молоддю.

Партія сподівається, що наша молодь 
внесе свій гідний вклад у розвиток сіль
ського господарства. Ще вище треба 
піднести значення соціалістичного зма
гання, постійно приділяти йому увагу, 
знаходити нові, цікаві форми змагання, 
широко показувати передовиків вироб
ництва. В цьому важливу роль повинні 
відігравати не тільки партійні, але й 
профспілкові організації, а також наша 
преса.

У роботі колгоспів і радгоспів, в усіх 
сторонах сільського життя немає таких 
питань, як: б не входили в коло наших 
завдань. Ми повинні ще вище піднести 
рівень роботи партійних організацій — 
від ЦК до обкомів, міськкомів, райкомів 
партії і первинних партійних організацій. 
Реальність наших планів по розвитку 
сільського господарства грунтується не 
тільки на матеріальних можливостях, до
сягнутому рівні економіки і науково-тех
нічного прогресу в країні. Вона у вели
чезній мірі визначається добре постав
леною організаторською і політичною 
роботою партії і всіх її загонів у масах, 
в народі.

Обговооювані на цьому Пленумі ЦК 
питання дальшого піднесення сільського 
господарства являють собою величезну 
державну важливість, сказав Л. І. Бреж
нєв. Рішення Пленуму будуть програмою 
нашої практичної роботи.

Спираючись на глибоке розуміння на
шої політики і підтримку радянського 
народу, партія докладе всіх сил для то
го, щоб наше сільське господарство зро
било нові кроки вперед і повністю за
довольнило дедалі зростаючі потреби 
нашого народу і держави.

(ТАРС).

Працювати по-ленінському, по-ленінському жити!
Урочиста маніфестація комсомольців і молоді Москви і Московської області на Красній площі.
П'ятдесят славних років вели комсо

мол до цього дня. Рівно півстоліття то
му, 29 жовтня 1918 року, юність країни, 
загартована революцією, оголосила про 
створення Комуністичної Спілки Мо
лоді.

П’ятдесят років крокує комсомол під 
прапором партії, з ім’ям Леніна. Через 
Перекоп і Волочаєвку, Турксиб і Маг
нітну, крізь суворі і переможні сорокові 
пронесла молодь до" славних 60-х років 
естафету мужності і героїзму.

Ордени на прапорі комсомолу — це 
всенародне визнання самовідданості і 
патріотизму нашої молоді, яка віддає 
свою енергію, розум і талант будівни
цтву комунізму.

Про це всенародне визнання говорив 
на урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ Ге
неральний секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв:

...«В день вашого ювілею, буде дореч
но й нам, людям старшого покоління, 
від імені тринадцяти з половиною міль
йонів комуністів нашої країни віддати 
належне комсомолові за ту любов, яку 
наша молодь почуває до Радянської 
Батьківщини, до ленінської партії, за той 
величезний вклад, який комсомол вно
сить в будівництво комунізму».

Сьогодні комсомолові — п’ятдесят. 
В цей день, 29 жовтня, комсомольці і 
молодь Москви і столичної області при
йшли на головну площу країни на уро
чистий мітинг.

Біля стародавньої Кремлівської стіни 
жовтневий вітер колише полотнища з 
зображеннями шести орденів, якими на
городжений комсомол. Серед них юві
лейна нагорода — орден Жовтневої Ре
волюції.

Нз трибунах почесні гості молодіжно
го свята: ветерани комсомолу, ударни
ки комуністичної праці, воїни Радянської 
Армії, вчені, посланці комсомолу союз
них республік, представники комуніс
тичних і прогресивних молодіжних орга
нізацій.

Третя година. На Центральну три
буну Мавзолею В. І. Леніна піднімаю
ться кандидат у члени Політбюро ЦК 
КПРС. перший секретар ММК КПРС 
В. В. Гришин, перший секретар МК КПРС 
В. І. Конотоп, секретар ММК КПРС В. Я. 
Павлов, перший заступник голови ви
конкому Московської Ради В. П. Ісаєв, 

Маршали Радянського Союзу І. X. Баг
рамян, І. С. Конєв, К. С. Москаленко, 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельников, секретарі ЦК ВЛКСМ і чле
ни бюро.

У морозному повітрі лунають позив
ні — музичні рядки з пісні «Ти широ
кий, мій коханий краю».

Схиляються Червоні комсомольські 
прапори. Юнаки і дівчата преклоняють 
коліна. До Мавзолею пливуть на руках 
корзини живих квітів.

У ці хвилини згадуються слова мані
фесту, прийнятого на VI з’їзді РКСМ у 
1924 році. Схвильований дівочий голос 
звучить над площею:

«Не заради красного слівця, не з ба
жання носити найкраще з усіх імен, не 
тільки для того, щоб вшанувати пам’ять 
великої людини, прийняли ми це рішен
ня — назвати комсомол ім'ям Леніна».

На Красну площу вносять овіяні сла
вою комсомольські прапори. Наче чер
воні сторінки легендарного літопису, 
в’ються прапори бойової і трудової сла
ви Ленінської Спілки Молоді. Право
фланговим у колоні прапорів — прапор 
з крейсера «Авроры».

Слідом за ним — прапор окремої ка
валерійської бригади Котовського, під 
яким бився боєць Микола Островський. 
Поруч — прапори будівників Магнітки, 
Московського метрополітену, Комсо
мол ьська-на-Амурі.

Під громове «ура!» зачитується По
станова ЦВК СРСР від 5 травня 1928 ро
ку. «...На ознаменування бойових заслуг 
Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді на фронтах громадян
ської війни в період 1919—1920 років 
проти Колчака, Денікіна, Юденіча, біло- 
поляків і Врангеля...» нагородити ВЛКСМ 
орденом Червоного Прапора.

«Пісню про зустрічний» змінює «Марш 
ентузіастів», і гордо виголошує юнак 
вірші про готовність: «Строит и месгь 
в сплошной лихорадке буден».

І знову звучить над площею: «За ви
явлену ініціативу у справі ударництва 
і соціалістичного змагання, які забезпе
чують успішне виконання п’ятирічного 
плану, нагородити Всесоюзну Ленінську 
Комуністичну Спілку Молоді орденом 
Трудового Червоного Прапора.

Крок за кроком, етап за етапом не
мов би повторює тепер юність шляхи 
комсомольських десятиріч.

Перед Мавзолеєм В. І. Леніна пропли
ває головний комсомольський прапор. 
Лише чотири дні тому засяяв на бойо
вому прапорі Спілки молодих будівни
ків комунізму шостий орден — орден 
Жовтневої Революції. Ця нагорода по
роджує в серцях юнаків і дівчат радість 
і гордість, кличе їх до нових звершень 
в ім'я здійснення ленінських ідеалів.

Кореспонденти ТАРС ведуть репор
таж з усіх кінців Красної площі.

Серед тих, хто прийшов сьогодні сю
ди, багато юнаків і дівчат з портфеля
ми. Ось і Ірина Хороводнова — студент
ка IV курсу Московського педагогічно
го технікуму прийшла на мітинг прямо 
з занять. Вона — відмінниця навчання.

На трибуні серед почесних гостей — 
людина, чий комсомольський стаж об
числюється п’ятдесятьма роками. Сергій 
Петрович Кесарев став членом РКСМ на 
Уралі в 1918 році.

До молоді звертається перший секре
тар ММК ВЛКСМ В. Трушин. Він каже, 
що для Ленінського комсомолу, для 
всієї радянської молоді немає вищого 
авторитету, більш надихаючого прикла
ду, ніж авторитет і приклад нашої слав
ної Комуністичної партії. Кожну свою 
справу комсомол звіряє з високими 
ідеалами партії.

Сьогодні на прапорі комсомолу шість 
нагород Батьківщини, говорить В. Тру
шин. Орден Жовтневої Революції, яким 
нагороджено комсомол у ці знаменні 
дні, відзначає заслуги всіх поколінь ра
дянських людей. Ми, молоді москвичі, 
пишаємось, що серед передових комсо
мольських організацій країни високої 
нагороди Батьківщини — ордена Трудо
вого Червоного Прапора — удостоєний 
комсомол Московського заводу імені 
Лихачова і підмосковного міста Воскре- 
сенська.

Нас до глибини душі схвилювали теп
лі, батьківські слова привітання Цен
трального Комітету КПРС Всесоюзній 
Ленінській Комуністичній Спілці Молоді 
і сердечний виступ Л. І. Брежнєва на 
урочистому пленумі ЦК ВЛКСМ. Ми ра
діємо з високої оцінки діяльності ком
сомолу, з довір’я, яке партія виявляє 
молоді.

Багато наших старших товаришів не 
дожили до сьогоднішнього радісного 
дня, багато віддали своє життя, щоб ми 
сьогодні могли щасливо працювати і 

сміливо мріяти, каже наприкінці секре
тар московської комсомолії. Вони запо
відали нам беззавітно любити Батьків
щину і, якщо треба, ціною життя захис
тити рідну землю. Вони і сьогодні — у 
нашому багатомільйонному строю.

— На Всесоюзну повірку героїв Ленін
ського комсомолу — струнко! — коман
дує В. Трушин.

Над затихлою площею звучать леген
дарні імена героїв комсомольських по
колінь.

— Віталій Бонівур!
— Солдат революції, борець за вста

новлення Радянської влади на Далекому 
Сході, комсомолець Віталій Бонівур по- 
звірячому закатований білогвардійцями.

— Микола Островський!
— Боєць Першої кінної, письменник- 

більшовик Микола Островський до ос
таннього подиху залишався борцем, — 
чути відповідь.

— Ілля Усискін!
— Член екіпажу стратостата «Осоа- 

виахим-1», комсомолець і вчений Ілля 
Усискін загинув, встановивши світовий 
рекорд висоти.

— Зоя Космодем’янська!
— Герой Радянського Союзу парти

занка Зоя Космодем’янська назавжди 
залишиться для нашої молоді символом 
вірності, символом мужності і чистоти.

— Микола Грибов!
— Комсомолець-тракторист Микола 

Грибов згорів на тракторі, рятуючи від 
пожежі перший цілинний хліб.

— Юрій Гагарін! Володимир Комарові
— Льотчики-космонавти Герої Радян

ського Союзу Юрій Гагарін і Володи
мир Комаров — першими проклали 
шлях людству до зірок.

— Схилимо голови перед світлою 
пам’яттю наших товаришів по Комуніс
тичній Спілці Молоді, — чути голос 
диктора.

Юнаки несуть до Кремлівської стіни 
гірлянди слави.

...Настає найбільш хвилююча частина 
мітингу. Перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников зачитує Звернення 
учасників ювілейної маніфестації молоді 
Москви і Московської області, присвяче
ної 50-річчю ВЛКСМ, до комсомольців 
і молоді Радянського Союзу.

У день славного ювілею Всесоюзної 
(Закінчення на 4-й стор.).
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^Закінчення].
Ленінської Комуністичної Спілки Моло
ді, говориться в Зверненні, ми прийшли 
до Мавзолею Володимира Ілліча Леніна, 
до стародавніх стін Кремля, щоб висло
вити почуття любові і синівської відда
ності рідній Комуністичній партії, радян
ському народові, заявити про непохитну 
вірність ленінським ідеалам і від усього 
серця подякувати за високу оцінку ді
яльності ВЛКСМ, дану в привітанні ЦК 
партії і у виступі Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва на урочистому пленумі ЦК 
ВЛКСМ, за нагородження комсомолу 
орденом Жовтневої Революції і 39 кра
щих комсомольських організацій — ор
денами СРСР.

Наші святкові колони уособлюють сьо
годні всі покоління комсомольців, сто 
мільйонів радянських людей, які про
йшли за півстоліття школу Ленінського 
комсомолу.

Тут, на Красній площі, яка стала для 
всього людства символом революційної 
могутності радянського народу, ми зі
бралися сьогодні, щоб напередодні 
100-річчя з дня народження Володими
ра Ілліча Леніна сказати про найважли
віше, про найзаповітніше для нас.

Все, чим ми живемо, всі найвидатніші 
звершення нашого віку, вся історія Ра
дянської країни, Комуністичної партії і 
її вірного сина — комсомолу зв’язані з 
ім’ям Леніна. І немає для нас нічого 
прекраснішого і благороднішого, ніж 
бути ленінцями, самовіддано боротися 

за справу, якій він присвятив своє життя.
Радянська молодь під керівництвом 

ленінської партії твердо йде шляхом 
батьків. Ми завжди пам ятаємо ленін
ський наказ про те, щоб Комуністична 
Спілка Молоді всю свою роботу по на
вчанню і вихованню молоді з’єднувала 
з працею разом з робітниками і селя
нами.

Ми завжди пам’ятаємо ленінський 
наказ про те, що справжнім комуністом 
можна стати тільки тоді, коли збагатиш 
свою пам'ять знанням усіх тих багатств, 
які виробило людство.

Великий Ленін учив молодь завжди 
виявляти революційну пильність, нена
видіти класових ворогів, постійно зміц
нювати оборонну могутність нашої Бать
ківщини. Ми з гордістю говоримо сьо
годні, що не раз у жорстоких боях з 
ворогами революції комсомол доводив 
вірність цьому заповітові. Обіцяємо і 
далі пильно охороняти священні рубежі 
нашої Батьківщини. Ми цілком підтри
муємо мудру політику Комуністичної 
партії і Радянського уряду, спрямовану 
на забезпечення життєвих інтересів ра
дянського народу і народів братніх со
ціалістичних країн, на згуртування сил 
міжнародного комуністичного і робіт
ничого руху, на підтримку національно- 
визвольної боротьби народів світу. Хай 
Батьківщина знає: Ми завжди готові взя
ти в руки зброю і, якщо потрібно буде, 
не пошкодувати життя, щоб захистити 
завоювання Великого Жовтня!

Ленін і Комуністична партія, говори

ться далі в Зверненні, вчать молодь, як 
зіницю ока, берегти і зміцнюсати друж
бу народів Радянського Союзу — це 
величезне завоювання ЖовтняІ

Ленін і Комуністична партія вчать мо
лодь неухильно додержувати принципів 
пролетарського соціалістичного інтерна
ціоналізму, розширяти дружні зв’язки з 
братніми спілками молоді соціалістич
них країн, з прогресивними організація
ми і молодими борцями за свободу та 
національну незалежність, за соціалізм 
і мир в усьому світі.

З гордістю ми говоримо сьогодні, що 
протягом усієї своєї історії комсомол 
був вірний інтернаціональному обов’яз
кові! Ми і далі готові простягти руку 
дружби і братерської допомоги всім, 
хто бореться проти імперіалізму, за 
торжество соціалізму, за свободу і 
щастя людей на землі!

Ми підтримуємо героїчну боротьбу 
в'єтнамського народу і його молоді з 
американськими агресорами. Ми зав
жди з вами, наші в'єтнамські брати!

Для кожного, хто носить біля серця 
комсомольський квиток, немає вищого 
обов’язку, ніж виховувати в собі риси 
ленінського характеру — його неприми
ренність до експлуатації і насильства, 
глибоку відданість трудовому народові, 
принципіальність, діловитість, чуйність 
до людей, скромність і дисциплінова
ність, вимогливість до себе й інших, ве
лику самовідданість і цілеспрямованість!

Звідси, з Красної площі, де «кожен 
камінь Леніна знає», ми звертаємося до 

всієї радянської молоді з закликом зу
стріти 100-річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна новими досяг
неннями і успіхами у навчанні та праці 
на всіх ділянках комуністичного будів
ництва!

Споруджуймо ж і далі натхненно і 
наполегливо чудесний пам’ятник доро
гому Володимирові Іллічу — комуніс
тичне суспільство, гідне втілення його 
безсмертних ідей!

Від імені всіх комсомольців, юнаків 
і дівчат країни ми урочисто запевняємо 
рідну Комуністичну партію, її ленінський 
Центральний Комітет, що й далі будемо 
з честю носити ім’я великого Леніна, 
не шкодуючи сил, боротися за кому
нізмі

Звучить над Красною площею урочис
та клятва юних:

Клянемося!
Працювати по-ленінському, по-ленін- 

ському жити — клянемося!
— Клянемось! Клянемось! Кляне

мось! — скандує площа.
Звучать здравиці на честь Ленінсько

го комсомолу, радянського народу, рід
ної Комуністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету.

Урочистий мітинг молоді Москви і 
Московської області, присвячений 50-річ- 
чю Всесоюзної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді, оголошується за
критим.

Над площею звучить партійний гімн 
«Інтернаціонал».

(ТАРС).

ЗВЕРНЕННЯ
учасників ювілейної маніфестації молоді 
Москви і Московської області, присвяченої 
50-річчю ВЛКСМ, до комсомольців
і молоді Радянського Союзу

Дорогі товариші!
Дорогі друзі!
В день славного юзілею Всесоюзної 

Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 
ми прийшли до Мавзолею Володимира 
Іліча Леніна, до стародавніх стін Крем
ля, щоб висловити почуття любові і си
нівської відданості рідній Комуністичній 
партії, радянському народові, заявити 
про непохитну вірність ленінським ідеа
лам і від усього серця подякувати за 
високу оцінку діяльності ВЛКСМ.

Наші святкові колони уособлюють сьо
годні всі покоління комсомольців, сто 
мільйонів радянських людей, які прой
шли за півстоліття школу Ленінського 
комсомолу. Це легендарні бійці грома
дянської війни, ударники перших п’яти
річок, безсмертні герої великої битви з 
фашизмом, учасники освоєння цілини, 
багатств Сибіру, Далекого Сходу і Край
ньої Півночі, радянські космонавти. Це 
наші сучасники — молоді будівники ко
мунізму.

Тут, на Красній площі, яка стала для 
всього людства символом революційної 
могутності радянського народу, ми зі
бралися сьогодні, щоб напередодні 100- 
річчя з дня народження Володимира Іл
ліча Леніна сказати про найважливіше, 
про найзаповітніше для нас.

Все, чим ми живемо, всі найвидатніші 
звершення нашого віку, вся історія Ра
дянської Країни, Комуністичної партії та 
п вірного сина — комсомолу зв’язані з 
ім’ям Леніна. І немає для нас нічого 
прекраснішого і благороднішого, ніж бу
ти ленінцями, самовіддано боротися за 
справу, якій він присвятив своє життя.

Бути ленінцем — значить повсякденно 
вчитися комунізму. Оволодіння ленініз
мом комсомол завжди вважав своєю 
найголовнішою справою. Ми завжди 
звертаємось до безсмертної ленінської 
спадщини, до історичних документів Ко
муністичної партії, що, як вірний ком
пас, вказують шлях до свободи і щастя. 
Для кожного з нас марксизм-ленінізм і 
далі буде наукою, без оволодіння якою 
неможливо розібратися в різноманітнос
ті життя, немислимо бути активним учас
ником будівництва комунізму.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КРАЇНИ РАД!
ЗАЕЖДИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЖИВО

ТВОРНОЇ ЛЕНІНСЬКОЇ ДУМКИ! НАПО
ЛЕГЛИВО І ГЛИБОКО ОВОЛОДІВАЙТЕ 
МАРКСИСТСЬКО - ЛЕНІНСЬКОЮ НАУ
КОЮ!

Радянська молодь під керівництвом 
ленінської партії твердо йде шляхом 
батьків. Ми завжди пам’ятаємо ленінсь
кий наказ про те, щоб Коліуністична 
Спілка Молоді всю свою роботу по нав
чанню і вихованню молоді з’єднувала з 
працею разом з робітниками і селяна
ми.

Вірні традиціям старших поколінь, ми 
і далі будемо безустанно виявляти твор
чу ініціативу, розвивати новаторство й 
ударництво, боротися за високу якість 
вироблюваної продукції, за економію 
та ощадливість, за впровадження науко
вої організації праці. Новими містами і 
селами, заводами і фабриками, новими 
відкриттями в науці, новими досягнення
ми в літературі та мистецтві ми будемо 
й далі утверджувати велику справу ре
волюції, примножувати матеріальні та 
духовні багатства соціалістичної Вітчиз
ни.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КРАЇНИ РАД!
ЗАВЖДИ І В УСЬОМУ ПРОДОВЖУЙ

ТЕ РЕВОЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ І ТРУДОВІ 
ТРАДИЦІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І НА
РОДУ!

НАПОЛЕГЛИВО ПЕРЕТВОРЮЙТЕ В ЖИТ
ТЯ РІШЕННЯ XXIII З’ЇЗДУ КПРС! ХАЙ 
КОЖНИЙ ВНЕСЕ СВІЙ ОСОБИСТИЙ 
ВКЛАД У ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ П’ЯТИРІЧКИ! ПОСТІЙНО ПІД
ВИЩУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ! БО
РІТЬСЯ ЗА ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО- 
ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ! ШИРШЕ РОЗ
ГОРТАЙТЕ ЗМАГАННЯ ЗА КОМУНІС
ТИЧНУ ПРАЦЮ!

Ми завжди пам’ятаємо ленінський на
каз. про те, що справжнім комуністом 
можна стати, тільки збагативши свою па
м’ять знанням усіх тих багатств, які ви
робило людство.

Комуністична партія і Радянська дер
жава відкрили перед молоддю широкі 
шляхи до знань, до оволодіння висотами 
науки і техніки, літератури і мистецтва, 
створили всі умови для всебічного гар
монійного розвитку особи. Нашій країні, 
нашим заводам і фабрикам, колгоспам 

і радгоспам, нашій передовій науці і 
техніці потрібні грамотні робітники, ви
сокоосвічені спеціалісти, умілі команди
ри виробництва — люди, здатні керува
ти спразами суспільства і держави.

ЮНАКИ І ДІЗЧАТА КРАЇНИ РАД!
НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ ЗНАН

НЯМИ; З ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ ГОТУЙТЕ 
СЕБЕ ДО ТВОРЧОЇ БУДІВНИЧОГ ПРАЦІ 
НА БЛАГО РІДНОГО НАРОДУ, НА БЛА
ГО КОМУНІЗМУ!

Великий Ленін учив молодь завжди 
виявляти революційну пильність, нена
видіти класових ворогів, постійно зміц- 
нювти оборонну могутність нашої Бать
ківщини. Ми з гордістю говоримо сього
дні, що не раз у жорстоких боях з воро
гами революції комсомол доводив вір
ність цьому заповітові. Обіцяємо і далі 
пильно охороняти священні рубежі на
шої Батьківщини. Ми цілком підтримує
мо мудру політику Комуністичної партії 
і Радянського уряду, спрямовану на за
безпечення життєвих інтересів радян
ського народу і народів братніх соціа
лістичних країн, на згуртування сил між
народного комуністичного і робітничого 
руху, на підтримку національно-визволь
ної боротьби народів світу. Хай Батьків
щина знає: ми завжди готові взяти в 
руки зброю і, якщо потрібно буде, не 
пошкодувати життя, щоб захистити за
воювання Великого Жовтня!

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КРАЇНИ РАД!
ЗМІЦНЮЙТЕ ОБОРОННУ МОГУТНІСТЬ 

НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ — ЗАПОРУКУ 
МІЦНОГО МИРУ НА ЗЕМЛІ! НАПОЛЕГ
ЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ ВІЙСЬКОВИМИ 
ЗНАННЯМИ! БУДЬТЕ ЗАВЖДИ ГОТОВІ 
ВІДБИТИ БУДЬ-ЯКУ АГРЕСІЮ ІМПЕРІА
ЛІСТІВ!

Ленін і Комуністична партія вчать мо
лодь, як зіницю ока, берегти і зміцнюва
ти дружбу народів Радянського Сою
зу — це величезне завоювання Жовтня!

Ленін і Комуністична партія вчать мо
лодь неухильно додержувати принципів 
пролетарського соціалістичного інтерна
ціоналізму, розширяти дружні зв’язки з 
братніми спілками молоді соціалістич
них країн, з прогресивними організація
ми і молодими борцями за свободу і 
національну незалежність, за соціалізм 
і мир в усьому світі.

З гордістю ми говоримо сьогодні, що 
протягом усієї своєї історії комсомол 
був вірний інтернаціональному обов’яз
кові! Ми й далі завжди готові простяг
нути руку дружби і братерської допомо
ги всім, хто бореться проти імперіаліз
му, за торжество соціалізму, за свободу 
і щастя людей на землі!

Ми підтримуємо героїчну боротьбу 
в’єтнамського народу і його молоді з 
американськими агресорами. Ми завжди 
з вами, наші в'єтнамські брати!

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КРАЇНИ РАД!

БЕЗУСТАННО ЗМІЦНЮЙТЕ ДРУЖБУ 
НАРОДІВ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! 
СВЯТО ВИКОНУЙТЕ СВІЙ ІНТЕРНАЦІО
НАЛЬНИЙ ОБОВ’ЯЗОК! ВИЩЕ ПРАПОР 
СОЛІДАРНОСТІ З ПРОЛЕТАРСЬКОЮ 
МОЛОДДЮ ВСЬОГО СВІТУ, БОРІТЬСЯ 
ЗА ЗІ УРТОВАНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО 
МОЛОДІЖНОГО КОМУНІСТИЧНОГО І 
ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХУ!

Для кожного, хто носить біля серця 
комсомольський квиток, немає вище 
обов’язку, ніж виховувати в собі риси 
ленінського характеру — його неприми
ренність до експлуатації і насильства, 
глибоку відданість трудовому народові, 
принципіальність, діловитість, чуйність до 
людей, скромність і дисциплінованість, 
вимогливість до себе та інших, велику 
самовідданість і цілеспрямованість!

ЮНАКИ І ДІВЧАТА КРАЇНИ РАД!
ВИХОВУЙТЕ В СОБІ РИСИ КОМУНІС- 

ТА-ЛЕНІНЦЯ! БУДЬТЕ ГІДНІ СВОЇХ 
БАТЬКІВ, ЯКІ ВРУЧИЛИ НАМ НАЙДО
РОЖЧЕ — СПРАВУ РЕВОЛЮЦІЇ! ПО
СТІЙНО ЗМІЦНЮЙТЕ РЯДИ ЛЕНІНСЬКО
ГО КОМСОМОЛУ — ВІРНОГО ПОМІЧ
НИКА КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ!

Звідси, з Красної площі, де «кожен 
камінь Леніна знає», ми звертаємось 
до всієї радянської молоді з закликом 
зустріти 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна новими До
сягненнями і успіхами в навчанні та пра
ці на всіх ділянках комуністичного бу
дівництва!

Справа Леніна живе! Сьогодні її про
довжують ті, хто варить сталь, вирощує 
хліб, відкриває підземні скарби, освоює 
космічні далі, пише нові книги!

Споруджуймо ж і далі натхненно і 
наполегливо чудесний пам’ятник дорого
му Володимирові Іллічу — комуністичне 
суспільство, гідне втілення його без
смертних ідейі

Від імені всіх комсомольців, юнаків і 
дівчат країни ми урочисто запевняємо 
рідну Комуністичну партію, її ленін
ський Центральний Комітет що і далі бу
демо з честю нести ім'я великого Лені
на, не шкодуючи сил, боротися за ко
мунізм!

СВІТЛОЮ ПАМ’ЯТТЮ НАШИХ БАТЬ
КІВ І МАТЕРІВ, .ЯКІ ПОЛЯГЛИ ЗА РЕВО
ЛЮЦІЮ, РІДНОМУ НАРОДОВІ, ВІТЧИЗ
НІ НАШІЙ ВІРНО СЛУЖИТИ

КЛЯНЕМОСЬ!
ЛЕГЕНДАРНИМИ, БОЙОВИМИ І ТРУ

ДОВИМИ ПОДВИГАМИ ВСІХ ПОКОЛІНЬ 
КОМСОМОЛЬЦІВ

ПРАЦЮВАТИ ПО-ЛЕНІНСЬКОМУ, ПО- 
ЛЕНІНСЬКОМУ ЖИТИ

КЛЯНЕМОСЬ!
ЧЕРВОНИМ ПРАПОРОМ, ОВІЯНИМ 

БЕЗСМЕРТНОЮ СЛАВОЮ НАШИХ ПЕ
РЕМОГ, СПРАЗІ ЛЕНІНА, СПРАВІ ПАРТІЇ 
ВІРНИМИ БУТИ ЗАВЖДИ

КЛЯНЕМОСЬ, 
КЛЯНЕМОСЬ, 
КЛЯНЕМОСЬ!
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