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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про XXII з’їзд Комуністичн
17 жовтня, о 10 годині ранку, в Москві, в Кремлівському 

Палаці з’їздів почав роботу черговий XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

З’їзд відкрив вступною промовою Перший секретар ЦК 
КПРС товариш М. С. Хрущов.

З’їзд обрав Президію з’їзду, Секретаріат, Редакційну ко
місію і Мандатну комісію.

Затверджується такий порядок денний, з’їзду:
1. Звіт Центрального Комітету КПРС — доповідач Пер

ший секретар ЦК КПРС тов. М. С. Хрущов.
2. Звітна доповідь Центральної Ревізійної Комісії КПРС— 

ої партії Радянського Союзу 
доповідач голова Центральної Ревізійної Комісії тов. О. Ф\ 
Горкін.

3. Проект Програми КПРС—доповідач тов. М. С. Хрущов.
4. Про зміни в Статуті КПРС — доповідач Секретар ЦК 

КПРС тов. Ф. Р. Козлов.
5. Вибори центральних органів партії.
Із звітом Центрального Комітету КПРС виступив Перший 

секретар ЦК КПРС тов. М. С. Хрущов, палко зустрінутий де
легатами і гостями з’їзду.

Потім з’їзд заслухав звітну доповідь Центральної Ревізій
ної Комісії КПРС, з якою виступив голова Центральної Реві
зійної Комісії КПРС тов. О. Ф. Горкін.

З’ЇЗД БУДІВНИКІВ КОМУНІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА
Відкрився XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

17 жовтня 1961 року. Цвіт партії, всьо
го радянського народу, найкращі люди 
країни прийшли в цей день у Кремль в 
нову прекрасну споруду із скла й мар
муру — Кремлівський ІІалац з’їздів. Ве
терани революційних боїв, герої перших 
п’ятирічок, ініціатори чудесних звершень 
останніх років, коли радянські люди, 
вражаючи світ, першими ввірвались у 
космос, зібрались сюди на найбільший 
комуністичний форум, щоб прийняти 
першу в історії людства програму побу
дови комунізму.

Як найбільше і найрадісніше свято 
зустріла XXII з’їзд партії Радянська 
країна.

...10 година ранку. Бурхливими, три

валими оплесками зустрічає з’їзд появу 
членів Президії, Центрального Комітету 
КПРС, які займають місця в президії.

З величезною увагою слухають делега
ти і гості вступну промову Першого 
секретаря ЦК КПРС товариша М. С. 
Хрущова. Він говорить, що на XXII 
з’їзд партії обрано 4.408 делегатів з 
ухвальним голосом і 405 делегатів з до
радчим голосом. Відсутні з поважних 
причин 14 делегатів.

За дорученням Центрального Комітету 
товариш М. С. Хрущов оголошує XXII 
з’їзд Комуністичної партії Радянського 
Союзу відкритим.

Товариш М. С. Хрущов говорить, що 
за час, який минув після XXI з’їзду, 

міжнародний комуністичний робітничий 
рух втратив ряд видатних діячів, нази
ває їх імена і пропонує вшанувати їх 
пам’ять хвилиною мовчання. Усі вста
ють.

Далі товариш М. С. Хрущов повідом
ляє, що на XXII з’їзд партії прибули 
делегації від 80 зарубіжних марксист
сько-ленінських партій.

З’їзд палко вітає делегації дружніх 
братніх партій, які перебувають у залі.

Делегати з’їзду одноголосно обирають 
президію, секретаріат, редакційну і ман
датну комісії. Затверджується порядок 
денний з’їзду:

1. Звіт Центрального Комітету 
КПРС — доповідач Перший секре

тар ЦК КПРС тов. М. С. Хрущов.
2. Звітна доповідь Центральної Реві

зійної Комісії КПРС — доповідач голо
ва Ревізійної Комісії тов. О. Ф. Горкін.

3. Проект Програми КПРС — допові
дач тов. М. С. Хрущов.

4. Про зміни в Статуті КПРС — до
повідач Секретар ЦК КПРС тов. Ф. Р. 
Козлов.

5. Вибори центральних органів партії. 
Головуючий на засіданні тов. Ф. Р.

Козлов надає слово для звітної доповіді 
Центрального Комітету КПРС Першому 
секретареві ЦК КПРС тов. М. С. Хру
щову. Делегати і гості палкими оплес
ками зустрічають Микиту Сергійовича 
Хрущова.

ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС XXII З’ЇЗДОВІ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Доповідь Першого секретаря ЦК товариша М. С. ХРУЩОВА
Починаючи звітну доповідь Центрального Комітету 

КПРС, Перший секретар ЦК. КПРС товариш М. С. Хру
щов говорить, що шість років, які минули після XX з’їз
ду Комуністичної партії Радянського Союзу, мали для 
нашої партії, для радянського народу, для всього люд
ства виняткове, можна сказати, всесвітньо-історичне зна
чення. Радянська Батьківщина вступила в період роз
горнутого будівництва комунізму по всьому широкому 
фронту великих робіт. Економіка і культура радянсько
го Союзу перебувають на крутому піднесенні. Успішно 
виконується семирічний план — план могутнього роз
витку продуктивних сил нашої Батьківщини.

Соціалізм утвердився в рамках усієї світової соціаліс
тичної співдружності. Найважливіші події минулих ро
ків були виявом головної закономірності нашого часу: 
бурхливо йшов процес наростання і зміцнення життє
вих сил світової системи соціалізму.

Життя повністю підтвердило правильність теоретич
них висновків і політичного курсу партії, її генеральної 
лінії. До свого XXII з’їзду десятимільйонна партія ко
муністів Радянського Союзу прийшла єдиною і згурто
ваною, нерозривно зв’язаною з радянським народом. 
Живим уособленням єдності партії і народу, їх волі і 
дум є п’ять тисяч делегатів з’їзду — найкращі сини 
і дочки великої ленінської партії.

Великий розділ доповіді присвячується аналізові су
часної світової обстановки і міжнародному становищу 
Радянського Союзу. М. С. Хрущов вказує, що змагання 
двох світових соціальних систем — соціалістичної і ка
піталістичної — стало стрижнем, основою світового роз
витку на сучасному історичному етапі. В суспільному 
розвитку все виразніше проявлялись дві лінії, дві істо
ричні тенденції. Одна — лінія соціального прогресу, ми
ру і будівництва. Друга — лінія реакції, гноблення і 
війни.

Неухильно проводячи політику миру, ми не забували

про загрозу війни з боку імперіалістів. Той факт, що 
війну вдалося відвернути і радянські люди, народи ін
ших країн могли користуватися благами мирного життя, 
треба розглядати як головний результат діяльності пар
тії, її Центрального Комітету по нарощуванню могут
ності Радянської держави, здійснення ленінської зов
нішньої політики, як результат діяльності братніх пар
тій країн соціалізму, активізації миролюбних сил усіх 
країн. •

Події показують, що курс нашої партії, вироблений на 
XX з’їзді, був правильним, вірним. Доповідач характе
ризує особливості минулого етапу історичного розвитку 
світової системи соціалізму, економіка якої продовжує 
розвиватися незрівнянно вищими темпами, ніж економі
ка капіталізму. Соціалістичні країни в 1960 році збіль
шили обсяг промислового виробництва порівняно з 1937 
роком у 6,8 раза, в той час як капіталістичні країни — 
менш як у 2,5 раза. Частка країн соціалізму в світовому 
промисловому виробництві, що становила в 1955 році 
27 процентів, піднялася в 1960 році приблизно до 36 про
центів.

Потім М. С. Хрущов говорить про процес братерсько
го зближення соціалістичних країн, їх політичну і госпо
дарську консолідацію, про пряме виробниче співробітни
цтво. Головне тепер полягає в тому, щоб неухильно роз
виваючи економіку всіх і кожної соціалістичної країни, 
добитися переваги світової системи соціалізму над капі
талістичною по абсолютному обсягу виробництва. Це 
буде велика історична перемога соціалізму.

Спиняючись на становищі в країнах капіталізму, до
повідач відмічає дальше загострення суперечностей —■ 
як всередині цих країн, так і між ними. Загальна тен
денція дальшого загнивання капіталізму продовжувала 
діяти з невблаганною силою. Він говорить про величезні 
витрати держав НАТО на гонку озброєнь, про масове 
безробіття, про серйозні зміни в співвідношенні сил 

всередині капіталістичного світу. Великі суперечності 
розділяють США з Англією та іншими імперіалістични
ми державами, вони проявляються і в НАТО, і в інших 

•агресивних блоках. Імперіалісти США виступають у союзі 
-з західнонімецькими мілітаристами і реваншистами, за
грожуючи мирові і безпеці народів.

У доповіді велика увага приділяється завданню лікві
дації залишків колоніальної системи, боротьбі трудящих 
.країн капіталу за свої економічні і соціальні права, ді
яльності комуністичних партій. Боротьба країн соціаліз
му і всіх миролюбних сил проти підготовки нової агре
сії і війни становить головний зміст сучасної світової 
політики.

Переходячи до міжнародних проблем, які вимагають 
невідкладного розв’язання, М. С. Хрущов вказує, що 
найважливішою складовою частиною зовнішньополітич
ної діяльності нашої партії є боротьба за загальне і 
повне роззброєння. Проблема роззброєння зачіпає кров
ні інтереси кожного народу і всього людства. 1 коли во
на буде розв’язана, відпаде всяка необхідність в ядерній 
зброї, а отже, і в її виробництві та випробуваннях.

Величезне значення для збереження і зміцнення миру 
має проблема ліквідації залишків другої світової війни. 
Не можна миритися з тим, що через 16 років після пе
ремоги над гітлерівськими загарбниками все ше не за
вершено мирне врегулювання з Німеччиною. Ми вва
жали і вважаємо, шо мирний договір, закріпивши ні
мецькі кордони, визначені Потсдамською угодою, зв’яже 
руки реваншистам і відіб’є у них охоту до авантюр. Ми 
і сьогодні готові разом з західними державами шукати 
взаємоприйнятного і погодженого рішення шляхом пе
реговорів.

Доповідач підкреслює, що шлях до поліпшення між
народної обстановки ми бачимо в дальшому розвитку

(Закінчення на 2-й стор.).



Робірінщщм, інженерно-технічним працівникам і службовцям 
КреЯенчукгесбу ду, спеи^алізованих і проектних організацій 

Міністерства будівництва електростанцій, всім учасникам 
будівііицтва Кременчуцької гідроелектростанці/і

Центральний Комітет Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Рада Міністрів СРСР палко поздоровля
ють колективи будівельників і монтажників Кременчук- 
гесбуду, спеціалізованих і проектних організацій, про
мислових підприємств, які брали участь у будівництві 
Кременчуцького гідроенергетичного вузла, працівників 
партійних, радянських, профспілкових і комсомольських 
органів із славною трудовою перемогою — достроковим 
закінченням будівництва Кременчуцької гідроелектро
станції.

В результаті спорудження електростанції створено 
велике водоймище, яке дає змогу зрошувати великі 
площі південних районів України, збільшити вироблен
ня електроенергії на діючих дніпровських гідроелек
тростанціях і поліпшити умови судноплавства на Дніпрі.

Па будівництві було широко використано передовий 
досвід, впроваджено прогресивні технічні вирішення, 
застосовано великі збірні конструкції. Вперше в нашій 
країні збудовано станцію відкритого типу, без будинку 
машинного залу. Споруди гідровузла збудовано набага
то раніше встановленого строку, знижено їх вартість і 
зекономлено значну кількість будівельних матеріалів.

Завершення будівництва Кременчуцького гідровуз
ла — чудовий подарунок XXII з’їздові Комуністичної 
партії Радянського Союзу. Недавно радянські люди 
урочисто відзначили подвиг будівників Волзької ГЕС 
імені XXII з’їзду КПРС, а сьогодні ми з радістю і гор
дістю за свою велику країну відзначаємо нову перемогу 
на Дніпрі. Пуск Кременчуцької електростанції — вели
кий крок у здійсненні електрифікації нашої країни. 
Створення могутньої енергетики комуністичного су
спільства вимагатиме дальшої напруженої роботи всіх 
енергобудівників.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР ви
словлюють впевненість у тому, що будівельники і мон
тажники Кременчуцького гідровузла, які приступили до 
спорудження нової станції Дніпровського каскаду —• 
Київської ГЕС, працюватимуть самовіддано і успішно 
виконають це відповідальне завдання нашої любимої 
Батьківщини.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАДА МІНІСТРІВ
КОМІТЕТ КПРС СРСР

Ганни Андреєча — чудовий 
штукатур. Порівняно небагато, 
трохи більше року, попрацюва
ла дівчина на будівництві Кре
менчуцької ГЕС, та встигла — 
багато. Завоювала вона хорошу 
трудову славу, оштукатурила 
тисячі квадратних метрів стін в 
приміщеннях ГЕС.

На знімку; Ганна АНДРЄЄВА,

ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС XXII З’ЇЗДОВІ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ •

(Закінчення).

ділових відносин з усіма країнами. В сучасних умовах 
відкрилась перспектива добитися мирного співіснуван
ня на весь період, протягом якого повинні знайти своє 
розв’язання соціальні і політичні проблеми, які нині 
розділяють світ. Справа йде до того, що ще до повної 
перемоги соціалізму на землі, при збереженні капіта
лізму в частині світу, виникне реальна можливість ви
ключити світову війну з життя суспільства.

Життя довело, що висунутий великим Леніним прин
цип мирного співіснування держав з різним суспільним 
ладом — це шлях збереження миру і відвернення за
гальної винищувальної війни. Ми робили і зробимо все 
від нас залежне, щоб мирне співіснування і мирне еко
номічне змагання восторжествували в усьому світі.

« * * *
М. С. Хрущов говорить, що після XX з’їзду, за шість 

років випуск промислової продукції зріс майже ва 
80 процентів. На базі сучасної індустрії швидко йдуть 
в гору всі галузі народного господарства.

Дбаючи про піднесення економічної могутності краї
ни, партія постійно пам’ятає про необхідність зміцнення 
її обороноздатності. Переозброєння Радянської Армії 
ракетно-ядерною технікою повністю завершено. Тепер 
імперіалісти уже не зможуть безкарно вести воєнний 
шантаж проти миролюбних країн: в руках радянського 
народу, який будує комунізм, атомна і воднева зброя 
надійно служить справі миру.

В доповіді характеризуються серйозні якісні зміни, які 
сталися після XX з’їзду в промисловості, будівництві, на 
транспорті. За 1956—1961 роки державні капітальні 
вкладення в народне господарство становили 156 міль
ярдів карбованців. Це більше, ніж було вкладено за всі 
роки Радянської влади до XX з’їзду партії! Введено в 
експлуатацію близько шести тисяч великих державних 
підприємств.

Важливим етапом у створенні матеріально-технічної 
бази комунізму є прийнятий XXI з’їздом семирічний 
план розвитку народного господарства СРСР. За цим 
планом на перші три роки намічався середньорічний при
ріст промислової продукції на 8,3 процента. Фактично 
за три роки він становитиме 10 процентів. Виконання се
мирічного плану виведе нашу Батьківщину на такий 
рубіж, коли потрібно буде вже небагато часу для того, 
щоб випередити Сполучені Штати Америки в економіч
ному відношенні.

Особливу увагу партії у звітний період займали пи
тання розвитку сільського господарства. За минуле п’я
тиріччя валова продукція його зросла порівняно з попе
реднім п’ятиріччям на 43 проценти. Набагато збільши
лось виробництво зерна, м’яса, молока та інших сіль
ськогосподарських продуктів.

Центральний Комітет КПРС спрямовував зусилля всіх 
трудівників села на збільшення виробництва зерна, як 
основи розвитку сільського господарства. Поставлено 
на службу народові 41,8 мільйона гектарів нових земель. 
Цілинні землі дають тепер понад 40 процентів усіх за
готівель хліба в країні. Серед найбільш невідкладних 
проблем розвитку сільського господарства особливе міс
це займають питання піднесення тваринництва.

Успіхи в галузі сільського господарства безперечні І 
значні, відзначає М. С. Хрущов. Проте постає питання: 
чому у нас все ще невистачає деяких продуктів, особ
ливо м’яса, чому при загальних серйозних досягненнях 
ми натрапляємо на чималі труднощі в постачанні насе
ленню продуктів тваринництва?

Насамперед, це пояснюється тим, що темпи зростання 
виробництва сільськогосподарських продуктів усе ще 
відстають від темпів розвитку промисловості і зростаю
чих потреб населення. З цього випливає, що треба зав
жди держати в центрі уваги питання сільського госпо
дарства, забезпечити такі темпи його розвитку, щоб ви
робництво сільськогосподарських продуктів завжди ви
переджало попит.

У цьому ропі валовий збір зерна порівняно з минулим 
роком збільшився. На 15 жовтня закуплено 3 мільярди 
86 мільйонів пудів зерна, або на 354 мільйони пудів
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більше, ніж на цю дату в 1960 році. А всього держава 
закупить у цьому році приблизно 3 мільярди 300 міль
йонів пудів зерна — на 450 мільйонів пудів більше, ніж 
було закуплено в минулому році. Це велика перемога 
партії і народу.

Щодо тваринництва, то й тут досягнуто деяких успі
хів. Зросло поголів’я великої рогатої худоби, свиней, 
овець. Збільшилися виробництво і закупки продуктів 
тваринництва.

Наші резерви величезні. Вони дають змогу в най
ближчі роки, як це намічено в рішеннях січневого Пле
нуму ЦК, довести закупки зерна до 4 мільярдів 200 міль, 
йонів пудів, м’яса — до 13 мільйонів тонн, молока — 
до 50 мільйонів тонн на рік. Дальше піднесення сіль
ськогосподарського виробництва — справа всієї партії, 
всього народу. Це той рубіж комунізму, який ми повин
ні брати всією могутністю радянського ладу.

Далі М. С. Хрущов спиняється на питаннях підви
щення добробуту народу. В Радянському Союзі три 
чверті національного доходу йде на задоволення осо
бистих потреб трудящих. Завершується робота по впо
рядкуванню заробітної плати. В найближчі роки нові 
умови оплати праці буде запроваджено в усьому народ
ному господарстві. Передбачено підвищити заробітну 
плату таким численним загонам інтелігенції, як вчите
лі і лікарі. В роки семирічки, що лишилися, мінімум за
робітної плати буде підвищено до 50—60 карбованців. 
Збільшаться ставки і оклади середньооплачуваних ро
бітників та службовців. На кінець 1965 року у нас не бу
де ніяких податків з населення

У Радянському Союзі за останні п’ять років споруд
жено будинків більше, ніж за попередні 15 років. Нові 
житла одержали близько 50 мільйонів чоловік, майже 
чверть усього населення! Щодо обсягу і темпів житлово
го будівництва Радянський Союз займає перше місце в 
світі. За чотири роки семирічки, що лишилися, має бути 
збудовано близько 400 мільйонів квадратних метрів 
жител або в 1,6 раза більше, ніж за четверту і п’яту 
п’ятирічки разом узяті. Понад чотири мільйони будин
ків буде споруджено в сільській місцевості.

Ми маємо право пишатися, що радянське суспіль
ство стало найбільш освіченим суспільством у світі, а 
радянська наука зайняла передові позиції у найважли
віших галузях знань. Першими зважились залишити 
свою колиску — Землю і здійснили тріумфальні по
льоти в космос громадяни Радянського Союзу Ю. О. 
Гагарін і Г. С. Титов, делегати XXII партійного з’їзду!
* Радянська література і мистецтво міцно завоювали 
високий авторитет в усьому світі багатством свого ідей
ного змісту. За останні роки створено нові твори літе
ратури і мистецтва, які правдиво і яскраво відобража
ють соціалістичну дійсність. На досвіді нашої країни 
доведено, що тільки в умовах соціалізму створюються 
найсприятливіші можливості для розквіту вільної ху
дожньої творчості, для активної участі широких мас у 
створенні культурних цінностей.

1 • * ♦
Далі М. С. Хрущов говорить про партію — організа

тора боротьби за перемогу комунізму. Наших великих 
успіхів, підкреслюється в доповіді, досягнуто завдяки 
твердому і послідовному проведенню в життя ленінсь
кої генеральної лінії партії, яка знайшла свій глибокий 
вияв в історичних рішеннях XX з’їзду. Політичний курс 
XX з’їзду повністю восторжествував. Партія ще біль
ше зміцнила свої зв’язки з народом і, спираючись на 
його могутню енергію, ще більше звеличила Радянський 
Союз.

Спинившись на питаннях подолання наслідків культу 
особи і відновлення ленінських норм партійного жит
тя, М. С. Хрущов відзначає, що напередодні XX з’їзду 
питання стояло так: або партія відкрито, по-ленінському 
засудить допущені в період культу особи й. В. Сталі
на помилки й перекручення, відкине ті методи партій
ного і державного керівництва, які стали гальмом для 
руху вперед, або в партії візьмуть гору сили, що чіпля
лися за старе, чинили опір усьому новому, творчому.

Виконуючи ленінські заповіти, глибоко усвідомлюючи 
відповідальність перед партією і народом, Централь
ний Комітет вирішив сказати правду про зловживан
ня владою в період культу особи. Це було правильне 
рішення. Воно мало величезне значення для долі пар

тії, для будівництва комунізму. На XX з’їзді партія 
розкритикувала культ особи. Виконуючи рішення з’їзду, 
вона подолала перекручення і помилки. Це було муж
нє рішення, воно стало атестатом політичної зрілості на
шої партії, її Центрального Комітету.

Проти ленінського курсу партії виступила фракційна 
антипартійна група. В неї входили Молотов, Кагановнч, 
Маленков і Ворошнлов, які самі несуть персональну від
повідальність за багато масових репресій проти кадрів у 
період культу особи та за інші явища подібного роду. 
Коли партія розгорнула боротьбу за відновлення ленін
ських норм партійного і державного життя, ця фракцій
на група активізувала свою антипартійну, підривну ді
яльність. Вона розширилася за рахунок Булганіна, Пер- 
вухіна і Сабурова, до них примкнув і Шепілов. Фрак
ціонери пішли у відкриту атаку, намагаючись змінити 
політику в партії і країні, політику, намічену XX з’їздом.

Але фракціонери прорахувалися. Пленум ЦК, який 
відбувся в червні 1957 року, рішуче викрив і ідейно роз
громив антипартійну групу, продемонструвавши полі
тичну зрілість, монолітну єдність і згуртованість на 
основі ленінської лінії XX з’їзду. Рішення Пленуму ЦК 
одностайно схвалили вся партія, весь радянський народ.

М. С. Хрущов далі відзначає,, що тепер усі великі 
питання як внутрішньої, так і зовнішньої політики об
говорюються в партії колективно. Це й є перетворення в: 
життя ленінських принципів.

Розвиток внутріпартійної демократії, розширення прав 
і підвищення ролі місцевих партійних органів, додер
жання принципу колективності керівництва зробили пар
тію ще боєздатнішою, зміцнили її зв’язки з масами. 
Нерозривний зв’язок партії з народом наочно виявляє
ться в зростанні партійних рядів, в постійному припли
ві в партію свіжих сил.

За звітний період чисельність партії зросла на два з 
половиною мільйони чоловік. Якщо перед XX з’їздом у 
рядах партії налічувалось 7.215.505 комуністів, то перед 
XXII з’їздом (на 1 жовтня 1961 року) число комуністів 
зросло до 9.716.005.

Потім М. С. Хрущов спиняється на організаторській 
роботі партії та вихованні кадрів, на активній участі 
широких мас у громадській діяльності, що є ключем до 
нових успіхів.

Значне місце в доповіді приділяється масовим орга
нізаціям трудящих, які йдуть разом з партією — Ра
дам, професійним спілкам, комсомолу.

Далі в доповіді говориться про ідеологічну діяльність 
партії. Тепер на перший план в ідеологічній роботі вису-, 
вається завдання глибокого роз'яснення трудящим но
вої Програми КПРС, яка озброює партію і весь народ 
великим планом боротьби за повне торжество комуніз
му. Наша нова Програма — основа виховання мас у 
дусі комунізму.

Для побудови комунізму потрібні великі трудові зу
силля народу, буквально кожної радянської людини. 
Підготовка людини до трудової діяльності, трудове за
гартування людей, виховання любові н поваги до праці, 
як до першої життєвої потреби і становить суть, серце
вину всієї роботи по комуністичному вихованню.

Виховання нової людини — складний і тривалий про
цес. Неможливо механічно переселити людей з царства 
капіталізму в царство комунізму. Не можна брати в ко
мунізм людину, яка обросла мохом капіталістичних пе
редсудів. Треба спершу подбати про те, щоб звільнити 
її від вантажу минулого.

Інтереси комуністичного будівництва вимагають, щоб 
питання комуністичного виховання стояли в центрі ува- 

1 Дальності кожної партійної організації.
Велика армія комуністів — марксистів-ленінців, гово

рить наприкінці М. С. Хрущов, виступає як авангард на
родів у боротьбі за мир і соціальний прогрес, за світле 
майбутнє комунізм. Під великим прапором комуніз
му зоиратимуться і згуртовуватимуться все нові й нові 
мільйони людей. Справа прогресу, справа комунізму 
восторжествуєі

♦ * *
Доповідь тов. М. С. Хрущова, яка тривала на ранко

вому і вечірньому засіданнях, була вислухана з вели
чезною увагою і багато раз переривалась бурхливими, 
тривалими оплесками.

На вечірньому засіданні було заслухано також звітну 
доповідь Центральної Ревізійної Комісії КПРС, яку 
зробив голова Ревізійної Комісії тов. О Ф. Горк’ін

(ТАРС).



XXII З’ЇЗДОВІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

6

Від комсомольців і молоді, всіх юнаків і дівчат Радянського Союзу
В ці знаменні дні погляди юнаків і дівчат нашої 

країни, як і всього радянського народу, звернуті до 
Кремля. Найкращих синів і дочок направила велика 
партія Леніна в Москву на свій XXII з’їзд. Цей з’їзд 
шдіб є підсумки величезної творчої діяльності партії, 
всього народу і прийме нову Програму КПРС, яка 
яскравим світлом осяє широкий шлях до комунізму. 
В боротьбі за побудову найдосконалішого, найспра- 
ведливішого суспільства на землі, за здійснення ко
муністичних ідеалів молоде покоління нашої країни 
бачить найвелнчнішу мету свого життя.

Ми безмежно пишаємося тим, що народились і жи
вемо в країні, яка вперше в історії людства скинула 
кайдани гноблення, стала могутньою соціалістичною 
державою, оплотом комунізму. І ми на весь голос 
говоримо про щастя жити і працювати в нашій чудо
вій країні.

Ми пишаємося тим, що наш народ під керівни
цтвом ленінської партії довів великі переваги соціа
лістичного ладу. Тільки за два роки семирічки Ра-

інформаційне повідомлення
Про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського

Союзу
14 жовтня 1961 року відбувся Пленум Централь

ного Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу,
Пленум обговорив такі питання:
1. Про звіт Центрального Комітету КПРС ХХП з’їз

дові Комуністичної партії Радянського Союзу.
2. Про підсумки

КПРС.
Зі Про підсумки

КПРС.
Пленум ЦК КПРС

доповіді товаришів М. С. Хрущова і Ф. Р. Козлова.
Пленум прийняв відповідні постанови, які публікую

ться нижче.

обговорення проекту Програми

обговорення проекту Статуту

заслухав в обговорених питаннях

г

Про звіт Центрального Комітету КПРС 
XXI ї з’їздові Комуністичної партії 

Радянського Союзу
Постанова Пленуму Центрального 

Комітету КПРС від 14 жовтня 1961 року 
(Прийнято одноголосно)

Звіт Центрального Комітету КПРС XXII з’їздо-ві Ко
муністичної партії Радянського Союзу, поданий на 
розгляд Пленуму, затвердити.

Про підсумки обговорення проекту 
Статуту КПРС

Постанова Пленуму Центрального Комітету 
КПРС від 14 жовтня 1961 року

х (Прийнято одноголосно)
Заслухавши доповідь товариша Ф. Р. Козлова про 

підсумки обговорення проекту Статуту КПРС, Пленум 
ПК КПРС постановляє:

1. Затвердити проект Статуту КПРС з внесеними 
змінами і доповненнями.

2. Внести проект Статуту КПРС на розгляд ХХП 
з’їзду партії.

ПОСТАНОВА ;
Пленуму Центрального Комітету ‘ 
КПРС від 14 жовтня 1961 року < 

(Прийнято одноголосно) (
Заслухавши доповідь товариша М. С. Хрущова про ' 

підсумки загальнопартійного і всенародного обговорен- 
ня проекту Програми Комуністичної партії Радянсько- . 
го Союзу, Пленум ПК КПРС з задоволенням відзна- ( 
чає, що проект Програми, в обговоренні якого взяло 
участь більш як 9 мільйонів членів і кандидатів партії, 
а всього понад 82 мільйони трудящих, одностайно схва- < 
лено на зборах усіх первинних партійних організацій, ( 
районних, окружних, міських, обласних і крайових кон- ( 
ференціях, на з’їздах компартій союзних республік, на / 
численних зборах трудящих підприємств, колгоспів, ( 
установ, військових частин, профспілкових і комсомоль- с 
ських організацій. Таким чином, проект нової Програ- ( 
ми- КПРС знайшов повну, палку підтримку всієї партії, ч 
всього радянського народу. 2

Обговорення проекту Програми викликало небувалу Ч 
творчу активність в партії і в народі, продемонструва- Ч 
ло тісну і нерозривну їх єдність, незламну волю пере- 1 
творити в життя програму побудови комунізму В СРСР. / 
Численні пропозиції комуністів і безпартійних ДО про- 

-А-:ту Програми, які надійшли в ході обговорення, прои- / 
Ляті благородним піклуванням про умноження успіхів / 
комуністичного будівництва. (

Розглянувши підсумки обговорення проекту Програми, а 
Пленум ЦК постановляє: . _ у

і. Затвердити проект Програми Комуністичної парти 6 
Радянського Союзу з внесеними доповненнями і змі- 6 
нами. >

,2. Внести проект Програми КПРС на розгляд XXII (( 
з’їзду партії.

дянський Союз виробив промислової продукції стіль
ки, скільки за всі 23 передвоєнних роки. Темпи нашо
го розвитку у п’ять з лишком раз вищі, ніж у Спо
лучених Штатах Америки. На крутому піднесенні пе
ребуває сільське господарство, блискучих перемог до
сягнуто в розвитку науки і техніки. Радянські люди 
першими в світі збудували атомну електростанцію і 
атомний криголам, запустили штучні супутники Зем
лі і Сонця. Ми щасливі, що першими космонавтами, 
які здійснили тріумфальні польоти на космічних ко
раблях навколо земної кулі, є наші співвітчизники — 
громадяни Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік.

Соціалізм забезпечує великі блага радянському на
родові. Порівняно з 1952 роком реальні прибутки 
робітників зросли більш як у півтора, а селян — в 
1,7 раза. Вперше в історії в нашій країні здійснює
ться скасування податків з робітників і служ^Яй^п. 
Радянській людині надано всі можливості для оволо
діння знаннями, наукою, культурою, мистецтвом. Не
забаром у нас буде найкоротшнй робочий день і най
вищий життєвий рівень у світі.

Радянська молода людина в повній мірі користує
ться гарантованим правом на працю і відпочинок, 
безплатною освітою, всіма політичними свободами і 
соціальними правами, які йому надав соціалістичний 
лад. Це те, про що лише мріє молодь будь-якої капі
талістичної країни.

Радянська молода людина — повноправний госпо
дар своєї країни. Хіба не про це говорить той факт, 
що 400 тисяч наших ровесників обрано до Рад депу
татів трудящих. Сотні тисяч молодих людей керують 
виробничими дільницями, підприємствами, колгоспа
ми, радгоспами. Але не тільки цим вимірюються пра
ва нашої молоді. Партія дбайливо підтримує ініціа
тиву і почин комсомолу в практичному розв’язанні 
завдань будівництва комуністичного суспільства, в 
розвитку активності і трудового героїзму молоді.

Радянські космонавти Юрій Гагарін і Герман Ти- 
тов, прядильниця Валентина Гаганова, будівельник 
Олексій Анохін, пташниця Валентина Бахтуріна, ку- 
курудзовод Петро Сапунов, токар Юрій Куций, наф
товик Акіф Джафаров — ці й багато інших представ
ників молодого покоління, вихованці Ленінського 
комсомолу, члени великої партії комуністів удостоє
ні високої честі бути делегатами XXII з’їзду КПРС.

Наша молодь вчиться у комуністів беззавітного 
служіння народові, принципіальності і пристрасності 
борців, ненависті до ворогів. У комуністах втілились 
найкращі риси людини праці. До них — чесних, са
мовідданих і простих людей — прагнуть наші серця. 
Для нас найбільша честь — заслужити почесне і ви
соке звання на землі — звання комуніста.

Величезні перетворення ввійшли в життя країни 
разом з рішеннями XX і XXI з’їздів партії. Віднов
лення ленінських норм партійного життя, дальший 
розвиток соціалістичної демократії, вжиті партією 
великі заходи по крутому піднесенню сільського гос
подарства, по поліпшенню господарського і культурно
го будівництва підняли народну ініціативу, розкрили 
широкі шляхи для прискореного руху вперед. Це р&* 
зультат мудрої політики нашої рідної партії, її бо
йового штабу — Центрального Комітету, очолювано
го вірним ленінцем, невтомним трудівником Мики
тою Сергійовичем Хрущовим.

Разом з усім народом ми вивчали й обговорювали 
проект нової Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Розумом і серцем ми розуміємо, почу
ваємо, що для нас, молодих, програма партії — це 
і щасливе майбутнє і конкретний план дії. Створення 
матеріально-технічної бази комунізму — справа рук, 
енергії і розуму всього радянського народу, почесне 
і бойове завдання Ленінського комсомолу.

«Партія розглядає молодь як творчу силу в бороть
бі радянського народу за комунізм», — говориться 
в проекті Програми партії. Ми усвідомлюємо, що 
тільки в праці на благо суспільства можна знайти 
справжнє щастя, стати комуністом.

Сьогодні комсомол, вся радянська молодь рапор
тують XXII з’їздові Комуністичної партії Радянсько
го Союзу про результати своєї роботи. Вся діяльність 
комсомолу після XX з’їзду партії була спрямована 
насамперед на активну і конкретну участь в народ
ногосподарському будівництві.

В ці роки близько двох мільйонів молодих добро
вольців відправились освоювати землі цілини, виїха
ли' на будови Сходу і Півночі. При найактивнішій 
участі молоді на ударних будовах комсомолу споруд
жено 39 домен і мартенів, 29 прокатних станів і це
хів, ЗО хімічних виробництв, 450 підприємств залізо
бетонних конструкцій і деталей, 40 вугільних шахт, 
прокладено вісім тисяч і електрифіковано понад 
шість тисяч кілометрів залізниць. Комсомольці, юна
ки і дівчата допомогли спроектувати і ввести в дію 
тисячі автоматичних, механізованих і потокових лі
ній. Вони активно борються за економію і ощадли
вість у народному господарстві. Молодь зібрала І 
здала 13 мільйонів тонн металевого брухту.

Ми від усього серця вдячні партії, яка навчила нас • 
любити і поважати землю, по-новому дивитись на 
почесну працю хлібороба І тваринника. Як особливо 
важливе доручення партії вважає радянська молодь 

вирощування високих урожаїв богатирської культу
ри наших полів — кукурудзи. В цьому році понад 
п’ятсот тисяч юнаків і дівчат вирощували кукурудзу 
на 12,5 мільйона гектарах. Багато комсомольсько-мо
лодіжних бригад і ланок України, Молдавії, Північ
ного Кавказу, Татарії та інших районів країни одер
жали по 50—70 центнерів зерна і по 800—1000 цент
нерів зеленої маси кукурудзи з гектара.

Разом з усім радянським народом комсомольці і 
молодь стали на ударну передз’їздівську вахту і 
прийшли до з’їзду з особистими трудовими подарун- - 
ками.

ЧУ практичних ділах, у спільній праці виковується 
нова людина, людина комуністичного суспільства. 
Виконуючи ленінський заповіт, відповідаючи на за
клик партії, ми вчимося працювати і жити по-кому- 
ністичному.

Юнаки і дівчата прагнуть глибоко вивчати всепере- 
магаюче марксистсько-ленінське вчення. Ми підви
щуємо свою кваліфікацію, загальноосвітній і куль
турно-технічний рівень. Жадоба знань,, прагнення 
стати майстром своєї справи — характерна риса на
шого покоління.

В усій діяльності комсомолу, в багатьох загально
народних ділах активну роль відіграють студенти, 
учнівська молодь. Здійснення закону про перебудову 
школи, міцніючий зв’язок з життям, з практикою до
помагають глибше оволодіти наукою і знаннями, ста
ти свідомими й активними будівниками комуністич
ного суспільства.

Доповідаючи партії про деякі підсумки своєї робо
ти, ми ясно бачимо і наші недоліки. Ми почуваємо 
св'дю відповідальність за те,, що серед молоді ще зу
стрічаються факти порушень норм і правил соціаліс
тичного співжиття — ухиляння від суспільно корис
ної праці, дармоїдство, порушення трудової дисцип
ліни, пияцтво, хуліганство. Ми все зробимо для того, 
щоб подолати ці нездорові явища.

Програмою життя радянських юнаків і дівчат ста
нуть історичні рішення'XXII з’їзду КПРС. Ми буде
мо і далі разом з усім народом ще активніше допо
магати партії повніше використовувати багатющі 
можливості, закладені в нашому соціалістичному ла
ді, розвивати індустрію, сільське господарство, куль
туру і науку.

Здійснення великих планів комуністичного будів
ництва вимагатиме дальшого могутнього розвитку 
продуктивних сил нашої країни. Кожний з нас гото
вий на 
поїхати 
вити їх 
людині.

Кожний з нас буде й далі наполегливо І глибоко Ö 
вивчати марксистсько-ленінське вчення, виховувати 0 
себе в дусі радянського патріотизму і пролетарського Q 
інтернаціоналізму, прагнути до того, щоб моральний ч 
кодекс будівника комунізму став законом нашого х 
повсякденного життя. У

Під керівництвом Комуністичної партії розвиваєть- \ 
ся і- міцніє комуністична спілка молоді. За останні л 
5 років в ряди BJIKGM-вступило понад 12 мільйонів л 
юнаків і дівчат. Комсомол є вірним помічником і Л 
бойовим резервом комуністичної партії. Понад 1,5 Л 
мільйона кращих з кращих вихованців комсомолу fl 
прийнято за ці ж роки в ряди рідної Комуністичної () 
партії. Ö

Ми урочисто клянемося в нашій синівській вір- ü 
ності Комуністичній партії. Ми будемо безустанно ч 
йти вперед під непереможним прапором марксизму- л 
ленінізму, працювати на всіх ділянках комуністично- fl 
го будівництва, там, де найбільш потрібно, працюва- ч 
ти так, щоб бути гідними учасниками комуністичного fl 
будівництва. У

Комсомольці, молодь зроблять все ДЛЯ ТОГО, щоб k 
зростала і міцніла могутність любимої Батьківщини, ч 
розвивалася співдружність молоді соціалістичних \ 
країн, пролетарська солідарність з трудящою молод- fl 
дю всього світу. ’ Ö

Комсомольці і комсомолки, юнаки і дівчата, воїни ч 
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту зав- ч 
жди будуть пильними, готовими в будь-яку хвилину л 
стати на захист своєї Вітчизни. fl

Нинішнє покоління радянських людей житиме при ч 
комунізмі! Нас веде вперед Комуністична партія — ч 
розум, честь і совість нашої епохи. Ми урочисто ч 
обіцяємо XXII з’їздові Комуністичної партії Радян- fl 
ського Союзу, що наші сили, знання, розум ми спря- fl 
муємо на велику справу — побудову комунізму. fl

Слава Комуністичній партії Радянського Союзу — ч 
випробуваному авангардові радянського народу в ч 
боротьбі за побудову комунізму! Ч

ЛИСТ ОБГОВОРЕНО Й ОДНОСТАЙНО Ч
ПРИЙНЯТО НА ЗБОРАХ, МІТИНГАХ КОМ- К
СОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ ПІДПРИЄМСТВ, X
БУДОВ, ТРАНСПОРТУ, КОЛГОСПІВ, РАД- Л
ГОСПІВ, PTC, УСТАНОВ, ШКІЛ, ВУЗІВ, 5
ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН. fl

В обговоренні і прийнятті тексту листа брало fl 
участь 47.789.423 чоловіка. fl

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 18 жовтня 196! р., З стор.

заклик партії, по комсомольських путівках 
в східні і північні райони країни, щоб поста- 
невичерпні багатства на службу радянській .



ХАЙ ЯСКРАВІШЕ СВІТЯТЬ На зльоті молодих кукурудзооодів

МАЯКИ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ!
і; ЛАВНУ трудову перемогу у змаганні на честь XXII з’їзду партії здобули *:

комсомольці і молодь Комианіївського району. Першими в області, а треті- !;
і ми в республіці, вони рапортували про те, що на кожному з 3.892 комсомольських :• 
’> гектарів вирощено і зібрано в середньому по 41,7 центнера кукурудзи в сухому 
•! зерні. !’
І 12 жовтня в Компановку з’їхались бійці кукурудзяного фронту — механіза- |
І тори, ланкові, члени ланок. Бонн прибули на свій молодіжний зліт, щоб зробити > 
І огляд своїх бойових рядів і накреслити генеральний план нового походу за ве- !;
І лику кукурудзу в 1962 році. $
І Досвід невтомної праці ланкових Люби Софронової і Володимира Ковален-
І ка з колгоспу імені Кірова, Ніни Бортник з колгоспу імені Шевченка, Миколи Ки- !- 
і сіля з колгоспу імені Дзержинського, які одержали по 50—75 центнерів кукурудзи ;• 
> з кожного гектара, свідчить про те, що на компаніївськнх землях королева полів ;!...... .  . .......я ..і... це про роз_

і йшла мова >
І може давати ще вищий врожай, ніж вирощено цього року. От про 
Е гортання боротьби за 50-центнерний врожай кукурудзи у 1962 році, 
5 на зльоті.-

З доповіддю про підсумки роботи молодих кукурудзоводів і їх 
І 1962 рік виступив перший секретар райкому партії В. В. ЧУЧКО.

Про те, як виборювався врожай чудесниці, які рубежі намічають на майбут
ній рік розповіли у своїх виступах тракторист колгоспу імені Леніна Тимофій 

; ГОРДІЙЧУК. секретар комсомольської організації колгоспу імені Жданова 
Олексій НОСЕНКО, комбайнер колгоспу імені Сталіна Ол*”.їій ШКУРЕН- 
КО, ланковий колгоспу імені Кірова Володимир КС Грі? ІіАїКО, комбайнер 
колгоспу імені 40-річчя КП України Василь РОДЗИНСЬКИЙ, ланкова кол
госпу імені Сталіна Галина ПРИДВАР та інші.

З теплим словом-привітанням від імені обласного комітету ЛКСМ України 
виступив секретар обкому комсомолу О. Ф. МАЛЬОВАНИЙ. Він вручив Почесні 
грамоти обкому ЛКСМУ великій групі ланкових і механізаторів-кукурудзоводів.

З великою увагою учасники зльоту прослухали теплі виступи секретаря ЦК 
ЛКСМ України І. О. МОЗГОВОГО та секретаря обкому партії С. 3. СЕРГІЄНКА.

Від імені райкому партії і районної Ради депутатів трудящих голова райви- 
;! конкому В. С. КОЛОТІЙ вручив кращим кукурудзоводам — комбайнерам, трак- 
<; тористам, ланковим і членам ланок цінні подарунки.

Учасники зльоту прийняли звернення до всіх молодих кукурудзоводів, до 
<■ всіх юнаків і дівчат Кіровоградщини.

завдання на

Качаниста віддячує сторицею
(З доповіді В. В. ЧУЧКА—першого секретаря 

райкому партії)
Від імені бюро райкому 

партії і райвиконкому до
звольте подякувати вам, 
шановні друзі, за ваші тур
боти, за труд, який ви від
даєте в ім’я Батьківщини, в 
ім’я комунізму. Я твердо ві
рю, що ваші ряди, ряди 
кукурудзоводів, ще більш 
зростуть і зміцніють, що ви 
порадуєте нас ще кращими 
врожаями чудесниці!

Високий врожай — по 
56—75 центнерів кукурудзи 
з гектара виростили ланки 
Ніни Бортник з колгоспу 
імені Шевченка, Володими
ра Коваленка і Люби Соф- 
ронової з колгоспу імені 
Кірова, Галини Прндвар з 
колгоспу імені Сталіна і ін
ші. Це — наші маяки, до
сягнення яких показують,

ЯК 
все 
ВИ-
82 
в

Керівники колгоспів і 
всі колгоспники тепер 

остаточно переконалися в 
перевагах кукурудзи, тепер 
вона завоювала в районі 
належний авторитет. Та ще 
ніколи не було приділено 
стільки уваги кукурудзі, 
у цьому році. Перш за 
ліквідували знеосібку: 
рощувалн чудесницю 
комсомольських ланки,
тому числі 23 комсомоль
сько-молодіжних.

Всі кукурудзоводи були 
. охоплені семінарськими за

няттями по вивченню пра
вил агротехніки вирощуван
ня кукурудзи і досвіду пе
редовиків. Внесено під куль
тивацію 65 тисяч тонн пе
регною. На площі 
гектарів качанисту 
квадратно-гніздовим 
бом з внесенням в 
органо-мінеральних 
шей. Вперше застосовано 
нові прийоми догляду за по
сівами — досходове борону
вання, рідке підживлення 
рослин на площі 3.500 гек
тарів, пасинкування і штуч
не запилення на площі 7 ти
сяч гектарів. Ініціатива у 
застосуванні цих нововве
день належить нашим ком
сомольцям.

Але під час цвітіння і 
утворення качанів кукуруд
зи почалися суховії. Сту
пінь відносної вологості по
вітря доходив до 20 процен
тів. У практиці своєї роботи 
я не пам’ятаю випадку, щоб 
кукурудза, потрапивши в та
кі умови, давала хороший 
врожай. Інша справа в цьо
му році. Складні кліматичці 
умови рослини перенесли 
порівняно непогано. Це — 
результат наполегливої пра
ці наших кукурудзоводів і, 
зокрема, юнаків та дівчат.

20.300 
посіяно 

спосо- 
гнізда 
сумі-

що й інші ланки можуть 
вирощувати такі ж врожаї.

Якби скрізь, у всіх кол
госпах, з такою енергією; з 
таким ентузіазмом боро
лись за врожай кукурудзи, 
то, безумовно, взяті нами 
зобов’язання були б 
всюдно виконані.

Мета нашого зльоту 
підбити підсумки роботи 
молодих кукурудзоводів, на
креслити шляхи дальшої бо
ротьби за врожай 1962 ро
ку. Вже зараз треба ком
плектувати ланки, виділити 
їм площу в натурі і всіма 
силами форсувати вивезен
ня добрив, а в дальшому — 
нагромаджувати вологу в 
грунті, зразково підготува
ти техніку до весни.

себе.

ми 
ви-

З виступу
Галини ПРИДВАР, 
ланкової колгоспу 

імені Сталіна

Ііомпаніївського району

і запровадити і/

помилку

перегною на

цю помилку, 
почали виво- 
Частину їх

„Це ще більш 
запалює нас“

'Т УТ нас хвалять, що 
* виростили і зібрали 
сокий врожай — по 75 цент
нерів на кожному з 20 гек
тарів і по 56 центнерів на 
площі 70 гектарів. Гак, це 
непоганий врожай, адже ще 
жодного року ми не добива
лися таких показників. Та 
дуже прикро і навіть сором
но, що ми не виконали сво
го зобов’язання, бо давали 
слово виростити 100-цент- 
нерний врожай на площі в 
20 гектарів.

Та ми не розчаровуємося, 
не занепадаємо духом. На
впаки — це ще більш запа
лює нас на трудові діла — 
вибороти в наступному році 
100-центнерний врожай на 
площі 20 гектарів і 60-цент- 
нерний врожай на решті 
площі. На змагання викли
каю ланкову колгоспу імені 
Димитрова Ніну Гнояну.

Ми вже зараз приступили 
до заготівлі добрив. Взимку 
проведемо снігозатримання 
з тим, щоб нагромадити в 
грунті побільше вологи. І, 
безумовно, візьмемося за 
вивчення досвіду відомих 
кукурудзоводів республіки, 
щоб все цінне в них перей
няти

«КУ-2»—хороша 
машина»

З виступу Василя 
РОДЗИНСЬКОГО, 

комбайнера колгоспу імені 
40-річчя КП України

ЛлИКИТА Сергійович Хру- 
1'71 щоб указував, що зне- 
осібка у вирощуванні куку
рудзи негативно позначає
ться на якості роботи. І це 
■правильно. Раніиі бувало 
так: сіє кукурудзу один ме
ханізатор, а обробляє посі
ви інший.
. В цьому році у нас був 
один господар на кукуруд
зяній плантації. Я посіяв 
345 гектарів кукурудзи. 
Двічі обробив її у міжряд
дях, підживив. І сам же й 
збирав чудесницю. 150 гек
тарів скосив своїм «КУ-2». 
Скажу відверто: хороша це 
машина! Тільки треба уміло 
експлуатувати, по-господар
ському доглядати її. В на
ступному році я перекрию 
свій нинішній < 
доведу, 
за сезон 
межа.

виробіток і 
150 гектарів 
«КУ-2» —

„Враховуючи цю
З виступу Олексія НОСЕНКА, секретаря 

комсомольської організації колгоспу імені Жданова 
марно прогаяли. Тому й 
внесли під культивацію ли
ше по 7 тонн 
кожен гектар.

Враховуючи 
ми вже тепер 
зити добрива, 
внесено під оранку.

Ланкові Анатолій Гнида, 
Віктор Чередниченко беру
ться виростити по 50 цент
нерів кукурудзи на кожно
му з 100 гектарів.

ГТ О КІЛЬКА центнерів 
* ■* кукурудзи, ми недо

брали до зобов'язання. Гір
кий, але повчальний урок. 
Адже по суті ми взялися 
за нагромадження добрив 
уже весною,, а зимовий час

компаніївці, — друзі чудесниці, героїОсь ьсі.н. молоді ............................ .
другі» жнив (згори вниз): Олексій ШКУРЕНКО — ком
байнер колгоспу імені Сталіна, Олексій НОСЕНКО — 
секретар комсомольської організації колгоспу імен) Жда
нова, Леонід МИРОНЕНКО — комбайнер колгоспу 
«Україна», Володимир КОВАЛЕНКО — ланковий кол
госпу імені Кірова, Олександр ЦИГУЛЬСЬКИИ — трак
торист колгоспу імені Чапаева.

був

Редактор П. МАРЧЕНКО.

І

І

4

т.

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

50-14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п'ятницю і неділю.

,Ш А X Т А Р‘‘— 
на другому 

місці
V ФІНАЛЬНИХ змаганнях на 

першість Центральної ра
ди товариства «Авангард» з 
футбола, які проходили в м. Ка
луші Стаиіславської області, 
взяли участь п’ять команд. 
Спортивну честь Кіровоградщи
ни захищали футболісти олек
сандрійського «Шахтаря». Гір
ники з рахунком 1:0 виграли 
зустріч у команди київського 
заводу «Більшовик». Завдали 
поразки' спортсменам м. Крю
кова — 3:2.

З командою м. Смолянки, Ста
ніславської області, олександ- 
рійці зіграли внічию — 1:1. Від 
команди м. Калуші гірники за
знали поразки: на два пропу
щених ними м’ячі, 
забити жодного, 
п’ять очок Із восьми 
вих, «Шахтар» зайняв 
місце після калуських футбо
лістів,

нятііся на одну сходинку пише, 
потіснивши дрогобицького «Наф
товика». На становище всіх 
інших команд результат остан
нього матчу,не впливає.

Кіровоградська «Зірка» гра
ла в неділю у Станіславі з міс
цевими спартаківцями і завда
ла їм поразки з рахунком 2:0 
(обидва голи забив Борис Пет
ров). Ця перемога дозволила 
кіровоградцям лишитися на тре
тьому місці.

Львівські армійці зіграли в 
Чернівцях з авангардівцями 
внічию (0:0) і відстали від на
ших земляків на одне очко (42). 
Чернігівська «Десна» у себе 
вдома зазнала поразки (2:3) від

ТУРОМ, що відбувся мину-
• лої неділі, закінчився фут

больний сезон для команд пер
шої української зони. Тільки 
двом колективам лишилося 
провести одну зустріч між со
бою. Це — лідер зони — оде
ський «Чорноморець», який вже 
за кілька турів до цього 
недосяжним для всіх інших, І 
спортсмени Луцької «ВоЛині», 
які замикають турнірну табли
цю. Для луцьких футболістів 
результат цієї зустрічі матиме 
значення. В разі виграша або 
навіть нічиєї вони зможуть під-

тернопільського «Авангарде» 1 
зайняла п’яте місце.

Результати зустрічей всіх ін
ших команд зони такі: «Судно
будівник» (Миколаїв) — «Наф
товик» (Дрогобич) — 4:2, «М;ц^ 
як» (Херсон) — «Локомотив»: 
(Вінниця) — 2:2. «Верховина» 
(Ужгород) — «Чорноморець» 
(Одеса) — 4:2, «Арсенал» (Ки
їв) — «Волинь» (Луцьк) — 1:1. 
«Полісся» (Житомир) — «Дина
мо» (Хмельницький)—0:0, «Кол
госпник» (Черкаси) — «Кол
госпник» (Ровно) — 2:0.

Голова Комианіївського 
райвиконкому В. С. Колотій 
вручає подарунок — фото
апарат «Москва» ланковому 
колгоспу імені Дзержин- 
ського Володимиру ВОЛО- 
ШАНЕНКУ. іСИбМУМЯРЯ

Гл*

«Молодой коммун...» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

Кіровоградська обласне друкарня їм. Г. М, Димитрова 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

БК 00719. Зам. № 6940. Т. 27.000.

„Жонглери дутими цифрами“«
Під таким заголовком в «Молодому комунарі» за 22 Т 

вересня було опубліковано критичний матеріал І 
В. Звержховського та О. Петрова. В ньому йшлося про І 
часті факти окозамилювання, безвідповідальне став- 4 
леніїя до роботи деяких працівників обласної ради ДСТ І 
«Спартак». Т

Голова обласного спортивного товариства Г. Шуль-1 
кін повідомив редакцію, що статтю «Жонглери дутими | 
цифрами» було обговорено ир розширених зборах пре- І 
зидії обласної ради ДСТ «Спартак». Критику визнано 4 
правильною. На відповідальних працівників «Спартака» ї 
М. Кудрявцева, П. Стешенка та Р. Любарського накла--X 
дено суворі адміністративні стягнення. |

не зуміли 
Одержавши 

можлн- 
ДРУге

Т. ШАБАЛ1ІІ,

Кінотеатр «Сивашець». Для 
Дітей «ДЕНЬ ПЕРШИЙ». По
чаток о 10 годині ранку та 2 го
дині дня. «ДВА ЖИТТЯ». По
чаток першої серії о 12, 4 год. 
дня, 6. 8 І 10 годині вечора. На 
літньому майданчику початок 
першої серії о 7 годині вечора, 
другої серії — о 9 годині ве
чора.

Кінотеатр імені Дзержинсько- 
го. «ЗОРІ НАЗУСТРІЧ». Поча
ток о 
30 хв.
чаток
4 год. 
8 год.

Кінотеатр «Мир». Для дітей 
«РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЕНІНА». 
Початок о 10 годині . '....
«ДВА ЖИТТЯ». Початок пер
шої серії о«12, 4 год. дня "" 
8 годині вечора; другої серії 
о 2 годині дня, 6 та 10 годині 
вечора.

9 год. 45 хв. та 11 год»-^ 
ранку. «БОГАТИР». По- 
о 1 год. 15 хв., З год.« 

45 хв. дня, 6 год. ЗО хв., 
15 хв. та 10 годині вечора.

Для .дітей

ранку.

та


