
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XXII з ’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

18 жовтня в Москві, в Кремлівському Палаці з’їздів, про
довжував свою роботу черговий XXII з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

З’їзд прийняв рішення заслухати доповідь про проект Про
грами КПРС з тим, щоб обидва питання порядку денного: звіт 
Центрального Комітету і проект Програми КПРС обговорю- 
вати одночасно.

З доповіддю про проект Програми КПРС виступив Пер
ший секретар ЦК КПРС тов. М. С. Хрущов, зустрінутий палки
ми оплесками делегатів і гостей з’їзду.

МОСКВА. 17 жовтня. ХХіі З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯН
СЬКОГО СОЮЗУ.

На знімку: в президії з’їзду. На трибуні М. С. ХРУЩОВ. 
Фото В. Савостьянова і В. Єгорова. 

Фотохроніка ТАРС.
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НА XXII З’ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

МОСКВА, 18. (ТАРС). Сьогодні на 10 годину ранку 
делегати XXII з'їзду КПРС, численні гості, представ
ники вісімдесяти зарубіжних комуністичних робітничих 
партій знову заповнили величезний зал Кремлівського 
Палацу з’їздів. Почався другий день роботи великого 
форуму будівників комунізму.

Делегати І гості встають, дружними оплесками ві
таючи членів президії з’їзду.

Головуючий тов. М. А. Суслов, відкриваючи ранкове 
засідання, пропонує заслухати доповідь про проект

ПРО ПРОГРАМУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Доповідь товариша М. С. ХРУЩОВА на XXII З’ЇЗДІ 
Комуністичної партії Радянського Союзу 18 жовтня 1961 року

XX з’їзд, говорить товариш М. С. Хрущов, доручив 
Центральному Комітетові підготувати проект нової 
Програми Комуністичної партії Радянського Союзу. 
Центральний Комітет виконав це доручення і після об
говорення проекту Програми партією, народом подає 
його на розгляд з'їзду.

Наш з’їзд увійде в історію як з’їзд будівників кому
нізму. З цієї трибуни перші слова'любові і відданості 
ми звертаємо до геніїв людства, великих вождів робіт
ничого класу — Маркса, Енгельса, Леніна. Соціалізм, 
неминучість якого науково провістили Маркс і Енгельс, 
соціалізм, план побудови якого накреслив Ленін, став 
у Радянському Союзі реальною дійсністю. Тепер наша 
країна йде до нових висот — висот комунізму.

XX століття — століття тріумфальних перемог кому
нізму. В першій половині століття на нашій планеті 
міцно утвердився соціалізм, у другій половині століття 
на пій утвердиться комунізм. Шлях до цього вказує но
ва Програма нашої партії, яку справедливо називають 
Комуністичним маніфестом сучасної епохи.

У проекті Програми втілено колективну думку партії. 
Всі радянські люди кажуть: це наша Програма, вона 
відповідає нашим сподіванням і прагненням.

Ідеї Програми виражають світлі мрії всього людства. 
Проект Програми КПРС палко схвалили братні партії.

Програми КПРС з тим, щоб обидві доповіді — звіт 
Центрального Комітету і доповідь про проект Програ
ми КПРС — обговорювати одночасно. З’їзд приймає 
цю пропозицію.

Слово для доповіді про проект Програми Кому
ністичної партії Радянського Союзу надається Першо
му секретареві Центрального Комітету партії товари
шеві М. С. Хрущову. Появу на трибуні М. С. Хрущова 
всі учасники з’їзду зустрічають палкими тривалими 
оплесками.

Ного з великим піднесенням зустріли пролетарі, трудя
щі всього світу. І це говорить про силу комунізму, про 
велике значення нашої Програми для долі людства.

М. С. Хрущов характеризує основні етапи великого 
шляху, який пройшла наша країна після Жовтня 1917 
року, говорить про успіхи індустріалізації і колективі
зації, розвиток культури й науки, підвищення життєво
го рівня народу.

Потім доповідач каже, що великі революційні ( сили 
сучасності вирішально змінили обличчя світу, імперіа
лізм безповоротно втратив панування над більшою 
частиною народів.

Якщо на початок 1919 року соціалістичний світ зай
мав лише 16,0 процентів площі з 7,8 процента насе
лення, то на початок 1961 року соціалістичний світ зай
мав уже 25,9 процента плоті з 35,5 процента насе
лення. Великі імперіалістичні держави (США, Англія, 
Німеччина — ФРН, Франція, Японія, Італія) та їх ко
лонії займали на початок 1919 року 44,5 процента пло
щі і 48,1 процента населення, а на початок 1961 року— 
13,7 процента площі, 17,9 процента населення. На по
чаток 1919 року 69,2 процента населення я;ило в коло
ніях, напівколоніях і домініонах; на початок 1961 року 
ця цифра знизилась до 2,8 процента.

Основні підсумки поступального розвитку суспільства 

в нашу епоху — утворення світової соціалістичної 
системи, крах колоніальної системи, різке всебічне ос
лаблення капіталізму і нове загострення його загальної 
кризи.

Історія йде так, як провістили Маркс і Ленін. Сили 
соціалізму, всі сили світового прогресу наростають, 
народи все рішучіше поривають з імперіалізмом. Заги
бель імперіалізму і торжество соціалізму у всесвітньо
му масштабі неминучі.

Прийняття третьої Програми знаменує нову віху в 
історії розвитку партії і всього радянського суспіль
ства. Програми КПРС можна порівняти з триступін
частою ракетою. Перший ступінь вирвав нашу країну 
з капіталістичного світу, другий — підняв її до соціа
лізму, а третій — покликаний вивести на орбіту кому
нізму.

В доповіді характеризуються основні риси проекту 
Програми, яка знаменує новий етап в розвитку револю
ційної теорії Маркса, Енгельса, Леніна. Весь дух, весь 
зміст проекту відображають єдність і нерозривність 
теорії маркензму-ленінізму і практики комуністичного 
будівництва. В ній дістало повне втілення в життя ло- 
зунга: «Все в ім'я людини, для блага людини».

Проект Програми виходить з нових міжнародних 
умов: будівництво комунізму розгортається не в капі
талістичному оточенні, а в обстановці існування світо
вої системи соціалізму, зростаючої переваги сил соціа
лізму над силами імперіалізму, сил миру над силами 
війни. Він пройнятий духом соціалістичного інтернаціо
налізму, справжнього комуністичного гуманізму, ідеями 
миру і братерства між народами.

Історичні рамки проекту Програми — 20 років. За 
цей час, каже М. С. Хрущов, ми побудуємо в основно
му комуністичне суспільство. В галузі економічній буде 
створено матеріально-технічну базу комунізму, в галузі 
соціальних відносин відбуватиметься ліквідація існую
чих ще залишків відмінностей між класами, злиття їх 
в безкласове суспільство трудівників комунізму, в ос
новному буде ліквідовано істотні відмінності між містом 
і селом, а потім між фізичною і розумовою працею. 
Зросте економічна й ідейна спільність націй, розів’ються 
риси людини комуністичного суспільства, яка гармоній
но поєднуватиме в собі високу ідейність, широку осві
ченість, моральну чистоту і фізичну досконалість; в га
лузі політичній це означає, що всі громадяни брати
муть участь в керуванні громадськими справами, в ре-
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ПРО ПРОГРАМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Доповідь товариша М. С. ХРУЩОВА на XXII
Комуністичної партії Радянського Союзу 18 г..-

/

(Продовження).

зультаті найшіїршого розвитку соціалістичної демокра- 
тії суспільство підготується до повного здійснення 
принципів комуністичного самоврядування.

Протягом двох десятиріч в СРСР буде створено ма
теріально-технічну базу комунізму. Це головне еконо
мічне завдання, основа генеральної лінії нашої партії. 
Це дасть нам можливість розвинути небачені за своєю 
могутністю продуктивні сили і зайняти перше місце в 
світі по виробництву на душу населення, забезпечити 
всі умови для переходу в дальшому до розподілу по 
потребах. Тільки на шляхах побудови матеріально-тех
нічної бази комунізму можна виграти економічне зма
гання з капіталізмом.

На наступні 20 років капітальні вкладення в народне 
господарство СРСР намічаються приблизно в два три
льйони карбованців. Випуск промислової продукції 
зросте не менш як у 6 раз, а валова продукція сіль
ського господарства — приблизно в 3,5 раза. Через 20 
років СРСР вироблятиме майже в два рази більше 
промислової продукції, ніж нині виробляється в усьому 
несоціалістичному світі.

.Ленінська ідея суцільної електрифікації — стрижень 
усієї програми будівництва комунізму. Має бути збу
довано 180 потужних гідроелектростанцій, близько 200 
районних теплових електростанцій потужністю до трьох 
мільйонів кіловат кожна, а також 260 великих тепло
електроцентралей.

Програма партії передбачає і величезний розвиток 
машинобудування. Буде збудовано 2.800 нових маши
нобудівних і металообробних підприємств, 1.900 ста
рих — будуть реконструйовані. Загальний обсяг вироб
ництва продукції машинобудівної і металообробної 
промисловості збільшиться в 10—11 раз. Продукція хі
мічної промисловості при інтенсивному розширенні но
менклатури зросте приблизно в 17 раз. Чорна металур
гія повинна забезпечити можливість виплавки сталі з 
розмірі приблизно 250 мільйонів тонн на рік. Вже через 
9 років виплавка сталі в Радянському Союзі приблизно 
на 55 мільйонів тонн перевищуватиме нинішній рівень 
виплавки в С111А.

М. С. Хрущов каже також про завдання розвитку 
виробництва кольорових металів, будівельних матеріа
лів, збільшення виробництва предметів споживання, 
підвищення продуктивності суспільної праці, поліпшен
ня розміщення продуктивних сил.

Проект Програми партії дає глибоку характеристику 
тих соціальних, економічних і політичних змін на селі, 
які сталися в результаті перемоги колгоспного ладу, 
утвердження соціалістичної системи сільського госпо
дарства. Наша партія може законно пишатися т'им, що 

вона виховала нового селянина, який іде в ногу з ге
роїчним робітничим класом і е активним будівником 
нового життя.

За 20 років передбачено збільшити загальний обсяг 
продукції сільського господарства приблизно в три з 
половиною рази, валове виробництво зерна — більш як 
у два рази, м’яса — майже в чотири рази і молока 
майже в три рази.

Соціалістичне сільське господарство наблизиться до 
рівня промисловості в міру піднесення культурно-тех
нічного рівня кочгоспників та робітників радгоспів і 
оснащення всіх галузей сільського господарства сучас
ною технікою. Сільськогосподарська праця перетвори
ться в різновидність індустріальної праці.

Доповідач докладно говорить про піднесення народ
ного добробуту і досягнення найвищого життєвого рів
ня народу. Вже протягом перших десяти років усі вер
стви радянських людей зможуть користуватись достат
ком, будуть матеріально забезпечені. Реальні доходи з 
розрахунку на душу населення зростуть за найближчі 
10 років у два рззи, а за 20 років більш як в 3,5 раза. 
Протягом найближчого десятиріччя буде покінчено з 
недостачею жител. В підсумку другого десятиріччя 
кожна сім'я буде забезпечена окремою впорядкованою 
квартирою.

Країна будованого комунізму стане країною найко- 
ротщого в світі робочого дня. Одночасно збільшувати
меться тривалість оплачуваних відпусток робітникам і 
службовцям до трьох тижнів, а потім і до місяця. По
ступово система оплачуваних відпусток поширювати
меться на колгоспників. Вже протягом найближчого де
сятиріччя в СРСР буде розв'язано завдання історично
го значення: зникне категорія низькооплачуваних ро
бітників і службовців.

Другий шлях піднесення народного добробуту — 
розширення суспільних фондів споживання. Партія на
мічає дальше розширення сітки закладів охорони здо
ров'я, безплатне забезпечення кожної сім’ї впорядкова
ним житлом і основними комунальними послугами.

При переході до комунізму, продовжує М. С. Хрущов, 
разом з могутнім піднесенням продуктивних сил йде 
процес поступового переростання соціалістичних су
спільних відносин в комуністичні. В розвитку СРСР 
настав той історичний період, коли безпосередньо роз
в'язується завдання створення безкласового комуністич
ного суспільства вільних і свідомих трудівників.

В проекті Програми партії поставлено й розв'язано 
нове надзвичайно важливе питання теорії і практики 
комунізму — про переростання держави диктатури ро
бітничого класу в загальнонародну державу, про ха
рактер і завдання цієї держави і про її долю при ко-
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мунізмі. Загальнонародна держава це найважливі
ша віха на шляху переростання соціалістичної держав, 
ності в комуністичне громадське самоврядування.

Держава збережеться ще довго після перемоги пер- 
шої фази комунізму. Тільки з побудовою розвинутого 
комуністичного суспільства в СРСР і при умові пере
моги й зміцнення соціалізму на міжнародній арені від
падає необхідність в державі, і вона відімре.

Навівши переконливі цифри і приклади, * доповідач 
показує далі, що світ соціалізму неухильно й послідов
но йде по шляху розвитку і розширення демократії, а 
світ капіталізму — по шляху все більшого звуження і 
урізування навіть куцої буржуазної демократії.

Розгорнуте комуністичне будівництво являє собою но
вий етап в розвитку національних відносин в СРСР. 
Передбачається комплексний розвиток і спеціалізація 
господарства союзних республік. Економіка кожної з 
них і далі розвиватиметься як невід’ємна частина єди
ної економіки всього Радянського Союзу. Зближенню 
націй і народностей сприяє і культурне будівництво, 
ідеологічна робота. Посилюється взаємний обмін духов
ними багатствами. Все це веде до формування майбут
ньої єдиної загальнолюдської культури комуністичного 
суспільства.

Програмна мета партії — зробити ще більш загаль
нодоступними всі форми вищої освіти. До 1980 року 
передбачається довести чисельність студентів вищих 
учбових закладів до 8 мільйонів, тобто збільшити в 
три з лишком рази.

В доповіді характеризуються завдання дальшого під
вищення загальноосвітнього і культурного рівня наро
ду, розвитку науки, літератури і мистецтва.

Здійснення Програми нашої партії справить якнай
глибший вплив на хід світової історії, говорить М. С, 
Хрущов. Силою свого прикладу будований комунізм 
привертає під прапор марксизму-ленініз.му нові сотні 
мільйонів людей праці в усьому світі.

Головна арена змагання соціалістичної і капіталістич
ної систем — мирне економічне змагання. Результат 
його у величезній мірі визначатиметься змаганням Ра
дянського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Не 
тільки економіка Радянського Союзу, але і всіх країн 
світової соціалістичної системи розвивається набагато 
швидше, ніж економіка капіталізму. Порівняно з дово
єнним рівнем країни соціалістичної співдружності 
збільшили обсяг промислової продукції в цілому май
же в сім раз, а країни капіталізму — менш як у два з 
половиною рази. Як показують попередні розрахунки 
економістів, до 1980 року частка світової соціалістич-

(Закінчення на 3-й стор.).

МОСКВА. 
На з н і м к

17 жовтня ХХП З’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ 
у: в залі Кремлівського Палацу з’їздів. ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 20. жовтня 196 Гр., 2 стор. і
Фото В. Єгорова і В. Савостьянова. Фотохроніка ТАРС.



ПРО ПРОГРАМУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Доповідь товариша №. С. ХРУЩОВА на XXII з’їзді 
комуністичної партії Радянського Союзу 18(Закінчення).

НОЇ системи становитиме вже приблизно дві третини 
світового промислового виробництва.

Будівництво комунізму в нашій країні — це складова 
частина творення комуністичного суспільства в усій 
соціалістичній співдружності. Успішний розвиток сві
тової системи соціалізму відкриває перспективу більш 
або менш одночасного, в межах однієї історичної епо
хи, переходу соціалістичних країн до комунізму.

Комунізм став найбільшою силою нашого століття. 
Нині комуністичні партії діють у 87 країнах світу і 
об єднують близько 40 мільйонів чоловік.

В сучасну епоху виникли більш сприятливі міжна
родні умови для розгортання світового революційного 
руху і внутрішні умови для переходу нових країн до 
соціалізму.

М. С. Хрущов говорить про те, яким лихом для люд
ства була б підготовлювана імперіалістами нова бій- 
на. В наш час війна не може, не повинна бути Спосо
бом розв’язання міжнародних спорів.

Приймаючи нову Програму, наша велика партія пе
ред лицем усього людства урочисто заявляє, що вона 

^бачить головну мету своєї зовнішньої політики в тому, 
^щоб не тільки відвернути світову війну, але й назав

жди виключити вже за життя нашого покоління війни 
з життя суспільства. Разом з тим зміцнення оборони 
СРСР, могутності Радянських Збройних Сил — завдан
ня завдань Радянського народу.

З першого дня опублікування, відзначає М. С. Хру
щов, проект Програми перебуває в центрі політичного 
життя Радянського Союзу. Ідеї Програми дістали як
найширший відгук в серцях мільйонів людей усіх країн 
і континентів.

В обговоренні взяло участь понад 9 мільйонів кому
ністів, тобто вся партія. Проведено більш як 500 тисяч 
зборів трудящих, на яких обговорювався проект Про
грами. На цих зборах були присутні близько 73 міль
йонів чоловік. Виступило по проекту Програми більше 
4 мільйонів 600 тисяч чоловік. Крім того, до НК КПРС, 
до місцевих партійних органів, до редакцій газет, жур
налів, радіо і телебачення надійшло більш як 300 тисяч 
листів і статей.

З’їзд має всі підстави заявити, що проект Програми 
одностайно схвалили всі комуністи, весь радянський 
народ. Програма вдихнула величезну творчу силу в 
передз’їздівське всенародне змагання. І це — перекон
ливий доказ того, що партія, народ вже взяли Програ
му на своє озброєння і практично розгортають бороть
бу за втілення її в життя.

М. С. Хрущов доповідає з’їздові, що всі пропозиції 
старанно вивчені Центральним Комітетом, і спиняється 

на тих пропозиціях, які, на думку Центрального Комі
тету, можна прийняти.

Від імені делегатів XXII з’їзду, від імені членів на
шої партії, від усього радянського народу М. С. Хру
щов висловлює сердечну подяку всім братнім партіям, 
всім комуністам світу за підтримку наших планів, на
ших цілей. Ми запевняємо вас, наші зарубіжні брати, 
в тому, сказав він, що наша ленінська партія, високо 
несучи прапор пролетарського інтернаціоналізму, зро
бить все, що їй під силу, для наближення людства до 
суспільства миру, щастя і процвітання — комуністич
ного суспільства.

Нова Програма допомагає зрозуміти все ширшим ма
сам, що комунізм і в економічному, і в політичному, і 
в моральному відношенні перевершує капіталізм. Ко
мунізм — це надія народів, гарантія їх світлого май
бутнього!

М. С. Хрущов говорить про основні напрями, по яких 
піде розвиток Комуністичної партії. Це — дальше під
вищення ролі партії як найвищої форми громадсько- 
політичної організації, посилення її спрямовуючого 
впливу на всі ділянки комуністичного будівництва; 
зміцнення єдності партії і народу, збагачення форм 
зв’язку партії з безпартійними масами, піднесення все 
ширших верств трудящих до рівня свідомості й актив
ності членів партії; дальший розвиток внутріпартійної 
демократії, підвищення значення звання члена партії, ще 
більше зростання активності і самодіяльності всіх кому
ністів, зміцнення єдності і згуртованості партійних рядів.

Поєднання в нашому партійному і державному ор
кестрі молодих і навчених досвідом працівників — за
кон розвитку марксистсько-ленінської партії. Цей висно
вок нашої партії грунтується, зокрема, на уроках, які 
випливають з наслідків культу особи й. В. Сталіна. В

5’

жовтня 1961 рої: у
проектах Програми і Статуту сформульовано положен
ня, які повинні створити гарантію проти рецидиву 
культу особи.

Партія спирається на колективний досвід і колектив
ну думку комуністів, всього народу, всемірно розвиває 
ініціативу громадських організацій, всіх радянських 
людей. Треба неухильно додержувати і розвивати 
ленінські норми партійного життя, принцип колектив
ності керівництва, забезпечувати суворий контроль пар
тійних мас за діяльністю керівних органів та їх праців
ників, розвиток критики і самокритики.

Найважливіше джерело сили і непереможності пар
тії — в її нерушимій ідейній і організаційній згуртова
ності. Партія зберігає в арсеналі своїх засобів органі
заційні гарантії проти всяких проявів фракційності і 
групівщини, несумісних з ленінською партійністю.

Закінчуючи доповідь, М. С. Хрущов говорить:
Нам, делегатам XXII з’їзду, випала велика честь 

розглянути і прийняти нову Програму КПРС — про
граму будівництва комунізму. Під прапором марксиз- 
му-ленінізму, під керівництвом Комуністичної партії 
вперед, до перемоги комунізму!

(Доповідь товариша М. С. Хрущова багато раз пере
ривалася оплесками делегатів з’їзду і гостей).

♦ » ♦

Доповідь тов. М. С. Хрущова, яка тривала протягом 
ранкового, вечірнього засідання, була вислухаиа з вели
кою увагою і не раз переривалася бурхливими оплеска
ми.

Великий план нашої партії — план побудови комуніс
тичного суспільства цілком захопив увагу присутніх у 
залі. Кожний з делегатіз з почуттям глибокої радості 
усвідомлював, що йому припала історична місія від іме
ні мільйонів затвердити нову Програму КПРС і взяти 
найактивнішу участь в її виконанні, втілити в життя 
заповітну мету партії, всього радянського народу.

Після закінчення доповіді делегати і гості з’їзду в 
одностайному пориві встають і влаштовують тривалу 
овацію. Лунають вигуки «ура!», «Хай живе Комуністич
на партія!», «Хай живе ленінізм!», «Хай живе ленін
ський Центральний Комітет!», «Хай живе комунізм!».

Засідання з’їзду оголошується закритим. Наступне 
засідання відбудеться 19 жовтня.'

Вирушаймо у похід за високий урожай кукурудзи в 1962 році!Д® всіх молодих кукурудзоводів, до всіх юнаків і дівчат Кіровоградщвви 
ЗВЕРНЕННЯ учасників зльоту молодих кукурудзоводівІіомпаніївського районуДОРОГІ ДРУЗИ

В цей знаменний час зібралися 
ми на свій зліт, щоб підвести підсумки 
соціалістичного змагання по вирощуван
ню і збиранню кукурудзи, обмінятися 
досвідом роботи та визначити нові ру
бежі по вирощуванню ще вищих врожаїв 
чудесниці в наступному році.

Ми раді рапортувати з’їздові партії, 
що на 3.892 комсомольських гектарах ви
рощено і зібрано по 41,7 центнера сухо
го зерна кукурудзи з кожного гектара. 
Вирощування і збирання проведено в ос
новному механізованим способом. В цьо
му значна заслуга молодих комбайнерів, 
трактористів, шоферів, ланкових. Висо
кими виробничими показниками відзна
чилися комбайнери Василь Родзинський 
з колгоспу імені 40-річчя КП України, 
який скосив комбайном «КУ-2» 150 гек
тарів кукурудзи, Олександр Яременко з 
колгоспу «Україна», на рахунку якого є 
223 гектари зібраної кукурудзи. Олексій 
Шкуренко з колгоспу імені Сталіна зі
брав 210 гектарів кукурудзи і зобов’я
зався зібрати ще 100 гектарів качанистої 
в колгоспі імені Леніна. Хороших успі
хів добилися й інші комбайнери.

Високими врожаями порадувала нас 
ланка Люби Софронової з колгоспу іме
ні Кірова, яка на площі 50 гектарів зі
брала по 70 центнерів і на площі 218 гек
тарів — по 48 центнерів кукурудзи з 
гектара; ланка Галі Придвар з колгоспу 
Імені Сталіна одержала по 75 центнерів 
кукурудзи на кожному з 20 гектарів 1 
по 56 центнерів на площі 70 гектарів. По 
56 центнерів кукурудзи виростили і зі
брали ланки Ніни Бортник з колгоспу 
Імені Шевченка і Володимира Ковален
ка з колгоспу імені Кірова.

" Це наші маяки, на яких ми, юнаки й 
Дівчата, рівняємо свої кроки.

Ми визнаємо, що врожай, одержаний 
в середньому по району, ще недостатній. 
Наші родючі землі можуть дати значно 
більше, якщо до них докласти рук і бо
йового комсомольського завзяття, якщо 
вести боротьбу за високі врожаї коро
леви полів на основі "Передової радян
ської агротехніки і досвіду передовиків. 
Запалюючим прикладом для нас є знат
ні кукурудзоводи республіки Євгенія 
Долинюк, Ганна Ладані, АІарія Тимчук, 
Федір Косянчук.

Ми визначили свій рубіж на 1962 рік— 
одержати не менше як по 50 центнерів 
кукурудзи на кожному з 4 тисяч комсо
мольських гектарів. Вже зараз ведемо 
діяльну підготовку до 'цього великого 
походу: приступили до вивезення добрив 
з тим, щоб внести не менше 20 тонн пе
регною на кожен гектар. Зокрема, ми 
прагнемо внести значну частину добрив 
під оранку. Це дасть відчутний ефект у 
підвищенні врожайності. В усіх первин
них комсомольських організаціях йде 
комплектування бригад і ланок кукуруд
зоводів. На сьогоднішній день у нас та
ких ланок вже в 13. За кожною з них 
вже тепер закріплюються площі в натурі.

Ми звертаємося до всіх молодих куку
рудзоводів, до всіх юнаків і дівчат об
ласті:

ДОРОГІ ДРУЗІ! ДАВАЙТЕ ВЖЕ 
СЬОГОДНІ РОЗГОРНЕМО БОРОТЬБУ 
ЗА ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ КУКУРУДЗИ 
В 1962 РОЦІ. ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ 
ЧАС МИ ПОВИННІ ВИКОРИСТАТИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАГРО
МАДЖЕННЯ ДОБРИВ, ЗРАЗКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ ТЕХНІКИ, ВИВЧЕННЯ 
ПЕРЕДОВИХ ПРИЙОМІВ ПРАЦІ 
СЛАВНОЗВІСНИХ МАЯКІВ-КУКУ- 
РУДЗОВОДІВ.

Хай нашим девізом у труді буде клич: 
«Станемо врівень з героями!».

Обговорено і прийнято на районному 
зльоті молодих кукурудзоводів.

МІТИНГ
гідробудівників
16 жовтня о 17-й годині 

центральну площу міста 
Хрущова — Радянську, за
повнили будівники Кремен
чуцької ГЕС. Багатолюдний 
мітинг напередодні відкрит
тя XXII з’їзду КПРС був 
присвячений здачі Кремен
чуцької гідростанції дер
жавній комісії.

Відкрив його секретар об
кому партії тов. Плющенко. 
Він зачитав привітання бу
дівникам Кременчукгесбуду 
від Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР, а також поздоровив 
їх з блискучою перемогою 
від імені Кіровоградського 
обласного комітету партії.

З словом-відповіддю висту
пив машиніст крана Воло
димир Сидоров. Він запев
нив, що будівники з честю 
виконають зобов'язання, 
взяті по будівництву Київ
ської ГЕС.

В. ЛЯЩЕНКО.

МОСКВА. 17 жовтня. XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

На знімку: делегат з'їзду Герой Радянського Сою
зу льотчик-космонавт майор Г. С. Титов серед зем
ляків — делегатів із Алтайського краю.

Фото М. Ситникова. (Фотохроніка ТАРС).КОМСОМОЛЬСЬКУ ЕСТАФЕТУ
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УРОЧИСТО відзначили день відкриття XXII з’їзду 
КПРС комсомольці Кіровоградщини. 17 жовтня о 

13-й годині на площі імені Кірова районні комсо
мольські організації рапортували про успішне завер
шення естафети трудових подарунків XXII з’їзду 8 
КПРС. 8

Через всі райони області пройшла комсомольська у 
естафета, вона охопила тисячі юнаків й дівчат, які у 
проявили своє трудове натхнення.

Яскраві промені сонця виграють на кумачі знамен, я 
на червоних галстуках піонерів, вишикуваних струн- 8 
кою шеренгою на площі. Сюди зібрались представ- у 
ники від комсомольських організацій міста. 8

По вулиці Карла Маркса рухається колона мото- В 
циклів, на яких майорять знамена районних ком- я 
сомольських організацій. Першим на площу виїжд- В 
жае мотоцикліст з Новгородки. Позаштатний секре- 8 
тар райкому ЛКСМУ тов. Васильченко віддає ра- В 
порт секретареві обкому ЛКСМУ О. Ф. Мальовано- у 
му. Він доповідає від імені Новгородківського, До- я 
линського і Устинівського районів. Потім рапорту- В 
ють представники Маловисківського, Рівнянського, я 
та інших районів. яМ. ПУТРОВА. §

8 м. Кіровоград. $
&ХХХЮаЭОООЭ<ЮЭЭООа>ЭОЗООООЭ^^



Ж ЮБОВ — не, образно 
•* висловлюючись, фокус, 
в якому сходиться промін
ня від найпотає.мніших ку
точків людської душі. Як
що душа чиста, благород
на, — значить, і в фокусі 
яскраві промені, що несуть 
світло і тепло. Моральність 
розкривається найяскравіше 
у тій сфері духовного жит
тя, яка контролюється влас- 
ною совістю, його почуття
ми, бажаннями, спонукан
нями. Почуття любові, по
тяг до особи іншої статі 
приходить у певному віці, 
але готувати людину до 
цієї значної події слід з 
перших кроків її свідомого 
життя.

Моральна готовність до 
того, щоб стати чоловіком, 
дружиною, батьком, маті
р’ю, — це одне з найваж
чих завдань виховання лю
дяності. На гіркому досвіді 
уроків, які піднесло нам 
життя, ми прагнемо поста
вити виховну роботу так, 
щоб ця моральна готовність 
формувалася в душі кож
ної дитини, кожного підліт
ка, юнака і дівчини. Ця го
товність полягає в тому, 
щоб з молоком матері, з 
усім, шо бачить, робить, 
відчуває вихованець з пер
ших кроків свого свідомого 
життя, — його душа вбира
ла переконання: найдорож
че в житті — це людина, 
найвища гідність, честь, мо
ральна доблесть — давати 
щастя іншій людині, тво^ 
рити для нового красу, бу
ти самому добрим, краси
вим, щоб моя краса раду
вала, а не приносила не
щастя, . розчарування.

Любов, особливо любов 
юнака до дівчини, чоловіка 
до жінки — це перш за все 
величезна затрата духовних 
сил, творчість, що створює 
щастя й красу. По своїй 
природі чюдська любов 
виключна, її не можна ді
лити між кількома людь
ми. Всі сили своєї душі чо
ловік, юнак повинен відда
ти одній жінці, дівчині — 
якщо цього немає, немож
ливо створення краси, лю
бов перетворюється у ско- 
ромпнущі насолоди, люди
на розмінюється, її душа 
спустошується.

І ось початок чесної, чис
тої, єдиної любові якраз і 
криється в тому, щоб одна 
людина пристрасно намага
лася вкласти всі сили своєї 
душі в іншу людину, зро
бити її щасливою і краси
вою. Перш ніж відчути по
тяг до особи протилежної 
статі, людина повинна нав
читися більш віддавати, 
ніж брати від інших, — від
давати теплоту своєї душі, 
створювати красу для ін
ших, творити радість в ім’я 
щастя людей. І те, що вона 
віддає, повинно давати їй 
найглибше задоволення. Це 
і є найважливіша умова 
моральної готовності до

(Продовження. Поч. див. в 
газеті за 13 жовтня). 

м. КІРОВОГРАД, аул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36.
Телефони: редактора — 56-12, відповідального секретаря

60-14, відділів — 50-24.
Газета виходить у середу, п’ятницю і неділю.

«Молодой коммунар» — орган Кировоградского 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

областного

Кіровоградська обласна друкарня їм. Г. М. 
Облвидаву, м. Кіровоград, вул. Луначарсысого, ЗО.

Димитрова

БК 00720. Зам. № 7027. Т. 27.000.

чистого, благородного ко
хання.

Поставити виховання так, 
щоб людина прагнула да
вати радість людям і в 
цьому знаходила справжню 
радість для себе — це над
звичайно складна справа. 
Творити красу — давати 
радість, — це незрівнянно 
більше, ніж приносити у 
клас квітку чи зробити 
клітку для кроликів. Висо
коморальний вчинок — ду
же тонка річ.

Для формування чистоти, 
благородства душі велике 
значення має не стільки те, 
що зробила людина, скіль
ки те, як в її вчинку, мож
на сказати, опредметилйся. 
стали унаочненими рухи її 
душі — почуття, стремлін- 
ня, переконання. Духов
на краса, благородство по
винні жити в душі людини 
як самостійна сила, що про
являється за велінням со
вісті. Особливо важливо, 
щоб людина з малих років 
несла радість іншим людям 
за своєю власного волею, за 
своїм бажанням.

СІ К ЖЕ це все робиться 
практично? Кращі ви

хователі ніколи не забува
ють того, що моральна го
товність до добрих справ 
починається з добрих почут
тів. З перших днів перебу
вання дитини в школі необ
хідно пробуджувати б піч 
добрі почуття. Всі наявні в 
нашому розпорядженні за
соби — розповіді про жит
тєвий шлях і вчинки кра
щих людей, художня літе
ратура, взаємовідносини р 
учнівському колективі — 
ми використовуємо для то
го, щоб утвердити в душ: 
кожного вихованця глибо 
ку повагу до людини, чуй
ність до її духовного світу.

Чим менша дитина, тим 
легше пробуджувати в ній 
добрі почуття. Маленькі ді
ти намагаються розкрити 
свою душу у вчинках, їх 
почуття живуть в чомусь 
яскравому, конкретному, 
наочному. Як важливо умі
ти використати ці дорого
цінні роки для виховання 
людяного, чистого, благо
родного кохання! Кожному 
новому поколінню малюків, 
що поступають у перший 
клас, автор цієї книги роз
повідав героїчну бувальщи
ну про радянського воїна, 
який закрив своїми грудь
ми маленьку дитину на во
рожій землі. Це оповідання 
торкається найвразливіших 
куточків дитячих сердець, 
пробуджує в них стремлін- 
ня зробити щось добре. Ді
ти відчувають, що найдо
рожче — це людина, що 
в ім’я життя і честі іншої 
людини люди віддають своє 
життя, і цей вчинок є для 
них, дітей, зразком того, як 
ставитися до людини. Діти 
відчувають, що заподіяти 
людині біль, образу, неспра
ведливість — це означає не 
лише вчинити злочин, але і 
загубити свою гідність. Во- 

нй прагнуть до людяних, 
високоморальних вчинків. 
Важливо, що ці вчинки роб
ляться не за підказкою вчи
теля, а за велінням совісті, 
тому шо добрі почуття — 
це перший і найвірніший 
страж совісті.

Дитина намагається знай
ти і знаходить для цього 
можливості — розділити 
горе, біду, образу, негоду, 
які переживає його това
риш. В цьому полягає пер
ше творіння радості для ін
ших людей — віддача ду
ховної теплоти. Такі вчин
ки здійснюються тільки під 
впливом добрих почуттів, 
що виникли в серці дитини 
в ті хвилини, коли вона пе
реживає людяні вчинки і 
подвиги, в яких яскраво 
проявляється безкорислива 
любов до людини. Прекрас
ною рисою добрих дитячих 
вчинків є те, що дитина від
чуває необхідність віддати 
теплоту своєї душі тим, хто 
більше всього потребує мо
ральної підтримки, необ
хідність якої для дорослих 
частб непомітна.

(Далі буде).

У складі збірної— 
двоє кіровоградців
В Ізмаїлі Одеської області за

кінчились республіканські лег
коатлетичні эмагання серед 
сільської молоді. Неодноразова 
чемпіонка Центральної ради то
вариства «Колгоспник» Зінаїда 
Педюра і на цей раз довела, 
що вона найсильніша в забігах 
на 400 і 800 метрів. Першу ди
станцію вона пробігла за 59 се
кунд (другий розряд), а дру
гу — за 2 хвилини 15,4 секун
ди (перший розряд).

Успішно виступили на цих 
змаганнях й інші представники 
Кіровоградщини. Викладач фі
зичного виховання Знам'янсько- 
го сільськогосподарського тех
нікуму Петро Федорченко двох- 
сотметрову відстань подолав за 
22,6 секунди. Це на 0,2 секун
ди вище першого спортивного 
розряду і є новим рекордом об
ласті. Непогано виступив П. Фе
дорченко і в забігу на J00 мет
рів. Він показав час — 11,1 се
кунди, що дорівнює другому 
розряду.

Викладач фізичного вихован
ня Ульяновської школи Григо
рій Мнмрук у забігу на 1.500 
метрів зайняв трете призове 
місце (4 хвилини 8,8 секунди), 
а в забігу на 800 метрів — чет
верте (2 хвилини 1,7 секунди). 
Обидва результати дорівнюють 
другому розряду.

3. Педюра і Г. Мимрук уві
йшли до складу збірної коман
ди України для участі у все
союзних змаганнях сільських 
спортсменів.

З 25-ти команд кіровоградці 
зайняли восьме місце. Торік во
ни були на дванадцятому місці. 

Ф. ЛЕОН1ДОВА.

КОРОТКО
Велосипедисти товариства 

«Спартак» провели багатоден
ний агітпробіг, присвячений від
криттю ХХН з’їзду КПРС. 
Спортсмени пройшли по марш
руту Кіровоград — Одеса — 
Миколаїв — Кіровоград, подо
лавши більше 709 кілометрів.

В. РУЧИС.
Пожвавилась дтсаафів- 

ська робота серед червонозо- 
рівців. Тут зараз працюють 
гуртки мотоциклістів, шоферів, 
радистів тощо. 68 чоловік вже 
одержали права водіїв автома
шин, підготовлено 12 парашу- 
тистів-спортсменів, мотоцикліс
тів, радіолюбителів.

А. ЧЕРНОВ.
4Ь На ганворонському стадіо

ні «Локомотив» закінчилася ра
йонна спартакіада, присвячена 
відкриттю XXII з’їзду КПРС. В 
змаганнях взяли участь до 500 
юнаків і дівчат.

В. КУЗНЕЦОВ.

Зростає попит 
на молодіжні 

видання
іг ОЖНШІ третій робіт- 
** ник ковальсько-пресо
вого цеху заводу «Червона 
зірка» став передплатником 
молодіжних газет і журна- 
ліві Громадський уповнова
жений В. Гудим лише 'на 
обласну молодіжну газету 
охопив передплатою 35 ком
сомольців.

Велику роботу по освоєн
ню нелімітованих молодіж
них видань проводять конт
ролер відділу технічного 
контролю В. Гончаренко, 
слюсар другого механоскла
дального цеху О. Бордовий, 
токар 3. Степаненко.

Інжепер-конструктор від
ділу головного технолога 
Віктор Торговецькип, гро
мадський уповноважений по 
розповсюдженню періодич
них молодіжних видань, 
охопив передплатою майже 
всіх юнаків і дівчат свого 
колективу.

м. влох,
наш позаштатний ко
респондент.

---- 0-

Вперше в світі
А Діючу модель верто

льота створив великий ро
сійський вчений М. В. Ло- 
моносов.

А Повітряну кулю ство
рив в 1731 році рязанський 
піддячий Крякутний.

А «Мертву петлюй здійс
нив в 1913 році російський 
льотчик П. М. Нестеров.

А В 1911 році полковник 
російської армії Д. М. Со- 
кольцов встановив радіоте
леграфний апарат на літаку 
і встановив зв’язок з зем
лею.

А Спеціальні лижі для лі- 
таків розробив російський 
інженер М. Р. Лобанов в 
1913 році.

А В 1910 році російський 
вчений Б. А!. Юр’єв спроек
тував вертольот, в якому 
були розв’язані основні зав
дання керування, безпеки 
спуску і поступального руху.

А Навмисний штопор зро
бив в 1916 році російський 
льотчик-інструктор Качин- 
ської школи К. К. Арцеулов.

..До буржуазної революції 1792 року кролівництвом у Франції 
дозволялося займатися тільки аристократам.

Чи знаєте ви, що...

.. Пух кроликів пухових порід переробляється трикотажною і 
фетровою промисловістю. Вироби з кролячого пуху досить кра
сиві, міцні, еластичні, добре зберігають тепло. Фетрова про
мисловість використовує кролячий пух для виробництва висо
коякісних фетрових (велюрових) капелюхів.
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По горизонталі: 3. Речення, вислів. 4. Роздолля, обшир.
Рослинний світ. 8. Найвища точка сонцестояння. 10. Роман6. _____ __________________ _ ................................

Б. Пруса, і І. Одноклітинна жива істота. 14. Вага в 0,2 грама. 
17. Стиль плавання. 18. Бавовняна тканина. 19. Віршована фор
ма. 20. Заметіль. 21. Борошномельне підприємство. 22. Потреба. 
24. Урочисті гарматні постріли. 26. Марка телеграфного апара
та. 27. Атмосферне явище. 28. Роман Т. Драйзера. 30. Урочистий 
огляд. Зі. Ягідна культура. 32. Адміністративно-територіальна 
одиниця в Монгольській Народній Республіці. 33. Фортифіка
ційна споруда для ведення вогню в двох напрямках. 36. Болот
ний птах.

По вертикалі: 1. Твір для трьох Інструментів. 2. Складова 
частина повітря. 4. Літературний жанр. 5. Земельний податок. 
6. Термін в оптиці. 7. Молдавський народний танець. 8. Резерв. 
9. Одна з форм організації промисловості. 10. Тригонометрична 
фуїжція. 12. Столиця союзної республіки. 13. Головний убор. 
14. Художньо-декоративна тканина. 15. Мінерал з групи силі
катів, дорогоцінний камінь. 16. Договір. 22. Частина речовини, 
взята для аналізу. 23. Стан тривалого збудження організму. 
24. Хвойне дерево. 25. Ріка на Кавказі. 29. Частина затвору руш
ниці. ЗО. Високогірна країна в Середній Азії. 34. Основні віхи, 
завдання. 35. Цифра.

Склав читач нашої газети 1, КО1ІОНОВ,

ЦЕ —НЕ ДРУГОРЯДНА 
С П Р А В А!

початку вересня 
розповідалось про

в нашій 
хорошу

передплату

слово вони 
третій

На 
газеті г. ____
ініціативу комсомольської орга
нізації міста Олександрії. Ком
сомольські вожаки підприємств 
шахтарського міста В. Хазан, 
Л. Дерсв’янчснко, В. Каліиічен- 
ко, В. Шевченко, М. Дрощенко 
та інші вирішили до Жовтне
вих свят закінчити . . 
молодіжних газет і журналів 
на 1962 рік. Своє 
дотримують. Кожний 
юнак і дівчина вже передпла
тили центральні і республікан
ські молодіжні видання, а 873 
комсомольці — обласну газету 
«Молодий комунар».

Не здають минулорічних ру
бежів комсомольські організації 
Нової Праги, Новоукраїнки, 
Добровелнчківки. В селі Бого- 
дарівці Добровсличківського ра
йону, наприклад, громадські 
уповноважені О. Мнхальчснко, 
М. ДоцКнко, Л. Порсева, Г. Чер- 
нега тільки на обласні газети 
охопили передплатою близько 
1500 чоловік. Наступного року 
на Кожну тисячу населення тут 
припадатиме близько 800 газет 
і журналів.

х Та викликає занепокоєння ро
бота громадських уповноваже
них Кіровоградського, 
оргіївського, 
Хмелівського,

Нопоге- 
Віл шпанського, 
Онуфріївського

ЖУРНАЛ ЦК влкем

иідлтельсгео ця вл«см 
• МОЛОДАЯ ІТАОЛМЯ*

•Р УРЧАЛ пропагує кращий 
В» досвід комсомольської ро
боти, розповідає про ініціативу 
комсомольців і молоді в роз
витку промисловості, сільського 
господарства, культури і мисте
цтва нашої країни. Інформує 
про всі знаменні події в житті 
комсомолу, про рішення ЦК 
ВЛКСМ, обкомів. крайкомів, 
ЦК ЛКСМ союзних республік.

А

райкомів 
градського 
міськкомів

в.
в.

комсомолу, Кірово- 
I Звам'яиського 

комсомолу. Секрета
рі райкомів і міськкомів 
сомолу С. Резніченко, " 
щепко, О. ЗІєрова, 
кова, І. Сипиностіл, 
куренко та В. Яровицька важ
ливу політичну кампанію пусти
ли на самоплив. В місті Кіро
вограді, наприклад, передпла
чено лише 350 примірників об
ласної молодіжної газети. Ще 
невтішніші справи в Кірово
градській районній комсомоль
ській організації. Тут передпла
чено всього кілька примірників 
журналів «Молодий колгосп
ник», «Фізкультура і спорт», 
«Комсомольське життя», «Знан
ня та праця». З 015 примірни
ків обласної молодіжної газети 
в районі передплачено 07.

На початку вересня багато 
обіцяла зробити секретар Зна- 
м’япського міськкому комсомо
лу В. Яровицька. Відтоді мину
ло близько двох місяців, а пе
редплатою в районі ніхто по 
суті не займається. Особливо 
погано організовано розповсюд
ження нелімітованих видань в 
паровозному та вагонному депо, 
Сабліно-Знам’янському цукро- 
комбіиаті та в приміських 
госпах.

Передплата молодіжної 
сн — справа першорядної 
ги. Райкоми та міськкоми 
сомолу, первинні комсомоль
ські організації повинні органі
зувати її так, щоб до Жовтне
вих свят кожний юнак і дівчи
на передплатили молодіжні га
зети й журнали.

ком
ля- 

h. Дя- 
“ Со-

Щомісячний громад
сько-політичний та лі

тературно-художній ілюстро
ваний журнал для сіль
ської молоді. Друкує опові
дання, вірші, нариси і стат
ті читачів про нашу Бать
ківщину, про життя радян
ської молоді, про боротьбу 
юнаків і дівчат села за під
несення сільського господар
ства, про передовий досвід 
майстрів сільськогосподар
ського виробництва.

< Журнал широко знайомить 
- читачів з досягненнями ра
дянської науки і техніки, лі
тератури і мистецтва, дру
кує статті і нариси на між
народні теми, вміщує літе
ратурно-критичні статті, ре
цензії на нові твори радян
ських письменників, а також 
оповідання і вірші сучасних 
прогресивних письменників 
зарубіжних країн.

З 1948 року «Молодий 
колгоспник» видає, як літе
ратурний додаток, вибрані 
твори російських класиків і 
радянських письменників.

Періодичність — 12 номе
рів на рік.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

. Для 
ПЕРШИЙ». 

І. ранку та О

Кінотеатр «Мир». Для дітей-* 
«ЗОЛОТА ПІР’ЇНКА». Початок 
о 10 год. ЗО хв. ранку. «ДВА 
ЖИТТЯ». Початок першої се» 
рії о 12 год., 4 год. дня, 8 год, 
вечора; другої серії — о 2 год. 
дня, 6 та 10 год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». 
дітей — «ДЕНЬ П2ГГ 
Початок о 10 год. г— 
2 год. дня. «ДВА ЖИТТЯ» (1-а 
серія). Початок о 12 і 4 год. 
дня, 6, 8 і 10 год. вечора. На 
літньому майданчику — «ДВА 
ЖИТТЯ». Початок 1-ої серії о 
7 год. вечора, 2-ої серії — о 9 
год. вечора.

Кінотеатр Імені Дзержипсьио- 
го. «ОБМАНУТІ». Початок о 
10 та 11 год. 40 хв. ранку, 1 год. 
20 хв., З год., 4 год. 40 хв. дня, 
6 год. 20 хв., 8 год. та 9 год. 
40 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Докумен
тальний фільм «УКРАЇНА 1960 
РОКУ». Демонструється без пе
рерви з 10 год. ранку до 9 год, 
вечора. Художній фільм «ПО 
ТОП БІК». Початок о 9 год. 
ЗО хв. вечора.


