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ЮНАКИ І ДІВЧАТА! ВЧІТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ 
І ЖИТИ ПО-КОМУНІСТИЧНОМУ! ВИРОБЛЯЙТЕ 
В СОБІ ВИСОКІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ! БУДЬТЕ 
ВІРНИМИ ПРОДОВЖУВАЧАМИ РЕВОЛЮЦІЙ
НИХ ТРАДИЦІЙ, СВІДОМИМИ БУДІВНИКАМИ 
КОМУНІЗМУ, ЗАВЖДИ ГОТОВИМИ ДО ЗАХИС
ТУ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ!

ХАЙ ЖИВЕ СЛАВНА РАДЯНСЬКА МОЛОДЬ!
(Із Закликів ЦК КПРС ло 44-х роковин Великої 

Жовтневої соціалістичної революції).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XXII з їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

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

З’їзд переходить до обговорення звіту Центрального Комі
тету КПРС, проекту Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Центральної Ревізійної Комісії 
КПРС. • -

На ранковому засіданні з’їзду виступили: товариші П. Н. 
Дьомічев — перший секретар Московського міського комітету 
КПРС, М. В. Підгорний — перший секретар ЦК Компартії 
України, І. В. Спиридонов — перший секретар Ленінградсько
го обкому КПРС, К. Т. Мазуров — перший секретар ЦК Ком
партії Білорусії, Ш. Р. Рашідов — перший секретар ЦК Ком' 
партії Узбекистану, Д. А. Кунаев — перший секретар ЦК Ком
партії Казахстану.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали палко зустрінуті де
легатами і гостями представники зарубіжних комуністичних і 
робітничих партій: товариші Чжоу Ень-лай — заступник голо
ви Центрального Комітету Комуністичної партії Китаю, член 
Політбюро ЦК КПК, який оголосив привітання Центрального 
Комітету Комуністичної партії Китаю, В. Гомулка — перший 
секретар ЦК Польської об’єднаної робітничої партії, М. То
рез — генеральний секретар Французької комуністичної партії.

Потім з’їзд продовжив обговорення звіту Центрального 
Комітету КПРС, проекту Програми Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і звітної доповіді Центральної Ревізійної Ко
місії КПРС. На засіданні виступили: товариші Л. І. Брежнєв — 
Голова Президії Верховної Ради СРСР, В. П. Мжаванадзе — 
перший секретар ЦК Компартії Грузії, Г. І. Воронов — заступ
ник голови Бюро ЦК КПРС по РРФСР.
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20 жовтня в Москві у Кремлівському Палаці з’їздів про

довжував свою роботу черговий XXII з’їзд Комуністичної пар-- 
тії Радянського Союзу.

З’їзд обговорює звіт Центрального Комітету КПРС, проект 
Програми Комуністичної партії Радянського Союзу і звітну 
доповідь Центральної Ревізійної Комісії КПРС.

На ранковому засіданні виступили товариші: В. Ю. Ахун
дов — перший секретар ЦК Компартії Азербайджану, К. О< 
Фурцева — міністр культури СРСР, Л. М. Ефремов — перший 
секретар Горьковського обкому КПРС, М. В. Келдиш — пре
зидент Академії наук СРСР, Д. Расулов — перший секретар 
ЦК Компартії Таджикистану.

З’їзд заслухав доповідь Мандатної комісії з’їзду, з якою 
виступив голова Мандатної комісії тов В. М. Титов.

Доповідь Мандатної комісії затверджується одноголосно.
В кінці ранкового засідання з’їзд вітав палко зустрінутий 

делегатами і гостями тов. Антонін Новотний — перший секре* 
тар ЦК Комуністичної партії Чехословаччини.

На вечірньому засіданні тривало обговорення звіту Цент-- 
рального Комітету КПРС, проекту Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу і звітної доповіді Центральної Реві” 
зійної Комісії КПРС. Виступили товариші: Б. Овезов — пер
ший секретар ЦК Компартії Туркменії, А. І. Мікоян — перший 
заступник Голови Ради Міністрів СРСР, І. Г. Кебін — перший 
секретар ЦК Компартії Естонії.

Потім з’їзд вітали палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних і робітничих партій 
товариші: Вальтер Ульбріхт — перший секретар ЦК Соціаліс
тичної єдиної партії Німеччини, Пальміро Тольятті—генераль
ний секретар Італійської комуністичної партії, Георге Георгіу- 
Деж — перший секретар ЦК Румунської робітничої партії, 
Янош Кадар — перший секретар ЦК Угорської соціалістичної 
робітничої партії.

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
МОСКВА, 19 жовтня. (ТАРС). В столиці нашої Батьків

щини — Москві продовжує свою роботу XXII з’їзд Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

Незгладне враження залишили у делегатів з’їзду, 
всього радянського народу доповіді Першого секретаря 
ЦК КПРС товариша М. С. Хрущова. В них висвітлено 
героїчний шлях боротьби і перемог славної ленінської 
партії і радянського народу, накреслено програму побу
дови в нашій країні комуністичного суспільства.

З’їзд приступив до обговорення звіту Центрального 
Комітету КПРС, проекту Програми КПРС і звітної до- 

*" ловіді Центральної ревізійної комісії.
Один за одним на трибуну піднімаються делегати 

з’їзду. В своїх промовах вони говорять про те, що зроб
лено в нашій країні за роки після XX з’їзду, підкрес
люючи, що нова Програма партії відкриває ширші го
ризонти.

Про натхненну працю трудящих Москви і Ленінграда 
розповіли учасникам з’їзду перший секретар Москов
ського міського комітету КПРС тов. П. Н. Дьомічев і 
перший секретар Ленінградського обласного комітету 
КПРС тов. І. В. Спиридонов.

Славно попрацювали в дні передз’їздівської вахти 
москвичі, які дали слово випустити до дня відкриття 
з’їзду на 150 мільйонів карбованців промислової про
дукції понад план. Своє зобов’язання вони значно пере
виконали. Натхнені привітанням Центрального Комітету 
КПРС, трудящі столиці ще вище піднімають прапор со
ціалістичного змагання за якнайшвидше здійснення ве
ликих накреслень партії. На основі безперервного тех
нічного прогресу промисловість Москви уже в цьому 
році досягне рівня виробництва валової продукції і про
дуктивності праці, наміченого на кінець четвертого року 
семирічки.

Успішно справляються з завданнями семирічного пла
ну і взятими на себе соціалістичними зобов’язаннями — 
завершити семирічку за п’ять років трудящі Ленінгра
да. Напередодні з’їзду трудівники міста-героя рапорту- 
вали про успішне виконання соціалістичних зобов’я
зань. За дев’ять місяців випущено понад план багато

МОСКВА. XXII з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

На знімку: товариш М. С. Хрущов і делегати з’їзду 
наплавляються на чергове засідання з’їзду.

Фото В. СОБОЛЄВА. Фотохроніка ТАРС. 

сталі, прокату, хімічного та іншого устаткування, різних 
машин, приладів і апаратів, перевиконано зобов’язання 
по надплановому випуску товарів широкого споживання 
та іншої продукції.

Багато радісних вістей про славні діла трудящих роз
повіли перший секретар Центрального Комітету Кому
ністичної партії України тов. М. В. Підгорний, перший 
секретар ЦК Компартії Білорусії тов. К. Т. Мазуров, 

перший секретар ЦК Компартії Узбекистану тов. 111. РЛ 
Рашідов, перший секретар ЦК Компартії Казахстану 
тов. Д. А. Кунаев.

Трудящі України, Білорусії, Узбекистану і Казахста
ну, як і всі радянські люди, одностайно, всім серцем, 
схвалили проекти Програми КПРС і Статуту КПРС, 
пройняті духом безсмертних ідей ленінізму.

(Закінчення на 2-й стор.).



XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
(Закінчення).

Твердо додержує свого слова, даного партії, україн
ський народ. Завдання семирічного плану виконуються 
по республіці з випередженням на один рік, а по окре
мих галузях народного господарства — на два роки. 
Більш як подвоїли випуск продукції машинобудівна і 
металообробна промисловість. Зріс випуск товарів на
родного споживання. З початку семирічки одержано по
над 330 мільйонів карбованців надпланової економії. 
Промисловість України достроково виконала план дев’я
ти місяців. Значний вклад внесуть трудящі республіки за 
два наступних десятиріччя. Обсяг промислової продук
ції зросте за орієнтовними підрахунками в шість раз, 
а обсяг капітальних робіт у 5,5 раза.

Добре, продуктивно попрацювали трудівники полів 
України. За період з 1956—1960 років середньорічний 
валовий збір зерна в республіці збільшився на 211 міль, 
йонів пудів порівняно з попереднім п’ятиріччям. Україн
ський народ з честю витримав екзамен у боротьбі за 
великий хліб — у засіки вже засипано 750 мільйонів пу
дів. Мине небагато часу і Україна збиратиме найвищі 
врожаї кукурудзи в світі.

Успішно виконують своє соціалістичне зобов’язання —• 
досягти рівня промислового виробництва, передбаченого 
на кінець семирічки, за п’ять років робітники та інже
нерно-технічні працівники Білорусії. Обсяг промислового 
виробництва в 1961 році перевищить рівень 1958 року 
більш як на 40 процентів проти 27 процентів, передба
чених контрольними цифрами семирічки. Майже в пів- 

- тора раза за останні п’ять років зросла валова продук
ція сільського господарства республіки. Збільшилось ви
робництво зерна, льону, картоплі, цукрових буряків та 
інших продуктів. Значно зросло поголів’я худоби.

Історичною заслугою партії є правильне розв'язання 
в нашій країні національного питання. Завдяки послі
довному проведенню ленінської національної^ політики 
протягом життя одного покоління велетенський стрибок 
від феодалізму до соціалізму, від злиднів до багатства, 
від темряви до світла зробив Узбекистан.

Швидкими, небаченими темпами розвивається еконо
міка і культура Узбекистану. Капіталовкладення в_ на
родне господарство республіки за роки після XX з’їзду 
КПРС становили стільки, скільки за всі попередні ро
ки Радянської влади. Швидкими темпами розвивають
ся енергетика, гірничорудна, хімічна, машинобудівна, 
паливна промисловість. За минулі п'ять років респуб
ліка дала Батьківщині на 2.200 тисяч тонн бавовни 
більше, ніж за попереднє п’ятиріччя. В цьому році ба- 
вознороби вже продали державі бавовни майже на 400 
тисяч тонн більше, ніж у минулому році. На кінець 
семирічки Узбекистан намічає продавати чотири мільйо
ни тонн бавовни, а протягом 20-річчя довести її вироб
ництво до 7 мільйонів тонн на рік.

Комуністична партія виявила справді ленінську про
зорливість, звернувши особливу увагу на всемірний роз
виток могутніх продуктивних сил у східних районах 
країни. Правильність цього курсу партії переконливо 
підтверджує небувало бурхливий розквіт економіки і 
культури Радянського Казахстану. За роки після XX 
з’їзду в народне господарство республіки вкладено 
понад дев’ять мільярдів карбованців — в півтора раза 
більше, ніж за попередні 35 років. Створено міцний 
фундамент нової металургійної бази на сході країни, на
дійну сировинну базу не тільки для Казахської Магиіт- 
ки, але й для всієї металургії Південного Уралу. Про
мисловість Казахстану успішно виконує завдання семи
річного плану.

Глибокі зміни сталися в сільському господарстві Ка
захстану. Вирішальну роль в цьому відіграло освоєння 
мільйонів гектарів нових земель. У степах Казахстану 
організовано 834 радгоспи. У найближче двадцятиріччя 
республіка повинна стати краєм потужної кольорової і 
чорної металургії, великого вугілля і нафти, високо- 
розвинутого машинобудування, великої хімії і енерге
тики, найбільших підприємств легкої і харчової промис- 

’ ловості, нарешті краєм достатку сільськогосподарських 
продуктів.

У своїх виступах промовці говорили про величезне 
значення для життя нашої партії і всієї країни рішу
чого розгрому Центральним Комітетом антипартійної 
групи. Наша партія скинула з свого шляху цю мерзен
ну групу збанкротілих політиканів. Відновлення ленін
ських норм партійного життя і принципів колективного 
керівництва^ незмірно підвищило активність комуністів, 
усієї партії, зміцнило її зв’язки з широкими масами 
трудящих, сприяло мобілізації їх на виконання іелнч- 
них планів партії.

Делегати вносили практичні пропозиції, спрямовані 
на успішне виконання великих завдань побудови кому
нізму.

На вечірньому засіданні виступили товариші Л. І. 
Брежнєв — Голова Президії Верховної Ради СРСР, 

П.-_ Мжаванадзе — перший секретар ЦК Компартії 
Грузи, Г. І. Воронов — заступник голови Бюро ЦК 
КПРС по РРФСР. Р

З їзд вітали палко зустрінуті делегатами і гостями 
товариші Чжоу Ень-лай — заступник голови Цент
рального Комітету Комуністичної партії Китаю, член 
Політбіоро ПК КПК, В. Гомулка — перший секретар 
ЦК Польської об’єднаної робітничої партії, М. Торез— 
генеральний секретар Французької комуністичної пар-

* * *
МОСКВА, 20 жовтня. (ТАРС). У ці дні погляди всіх 

радянських людей, народів усієї земної кулі, як і рані
ше, приковані до Москви, де тривають засідання XXII 
з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.

В обстановці виняткової одностайності, небувалого 
творчого піднесення проходить робота з’їзду, на якому 
другий день відбувається обговорення звіту Централь
ного Комітету КПРС, доповіді про Програму Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, з якими виступив 
Перший секретар ЦК КПРС товариш М. С. Хрущов.

Делегати з’їзду палко схвалюють політичну лінію 
партії і діяльність Центрального Комітету КПРС, гово
рять про славні перемоги Комуністичної партії, всього 
радянського народу в будівництві комунізму в' нашій 
країні.

19 жовтня на вечірньому засіданні Голова Президії 
Верховної Ради СРСР тов. Л. І. Брежнєв докладно спи-
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нився на зовнішньо-політичних зв’язках Верховної Ра
ди СРСР, завдання дальшого зміцнення і всемірного 
поліпшення роботи Рад. Він вказав, що Ради стали 
справді всеохоплюючою організацією народу, втіленням 
його єдності, перетворились у школу громадської діяль
ності мільйонів людей. Тільки до місцевих Рад у цьому 
році обрано 1.822 тисячі депутатів, які представляють 
138 мільйонів виборців. Актив Рад становить тепер по
над 20 мільйонів чоловік. Це і є живий прояв справді 
загальнонародних основ нашої держави. Це і є одна з 
форм здійснення на практиці лінії партії на поступове 
перетворення органів державної влади в комуністичне 
громадське самоврядування. Тов. Брежнєв докладно 
говорив також про миролюбну політику, яку наполег
ливо і гнучко проводить Радянський уряд.

Про чудові трудові діла грузинського народу доповів 
з’їздові перший секретар ЦК Компартії Грузії тов. 
В. П. Мжаванадзе. На заводах республіки випускаються 
точні складні електронні прилади і потужні магістраль
ні електровози. Провідна галузь народного господарства 
Грузії — чайна промисловість — має найсучасніші висо- 
комеханізовані й автоматизовані фабрики. В республіці 
забезпечено круте піднесення всіх галузей сільського 
господарства. Тепер чаєводи Грузії щороку дають краї
ні понад 150 тисяч тонн чайного листу, а в 1965 році 
зобов’язалися зібрати 200 тисяч тонн. Небувалого роз
квіту досягла на>ка. Своїми успіхами в господарському 
і культурному будівництві, підкреслив тов. Мжаванад
зе, грузинський народ зобов’язаний Комуністичній пар
тії, постійній допомозі російського, українського, біло
руського — всіх братніх народів Радянського Союзу.

Тов. В. П. Мжаванадзе каже, що великою заслугою 
Центрального Комітету і особисто товариша М. С. Хру
щова є мудра, смілива, принципіальна постановка пи
тання про ліквідацію культу особи і його шкідливих на
слідків, відновлення ленінських норм партійного життя 
і принципу колективного керівництва. Це позитивно по
значилось на всіх галузях партійної, державної, ідеоло
гічної роботи, ще вище піднесло авторитет партії серед 
народу, розв’язало ініціативу широких мас і забезпечи
ло бурхливі темпи комуністичного будівництва.

На вечірньому засіданні 19 жовтня в дебатах виступив 
також заступник голови Бюро ЦК КПРС по РРФСР. 
тов. Г. І. Воронов. Він розповів про величезну роль, яку 
має відіграти Російська Федерація в створенні мате
ріально-технічної бази комунізму. На долю РРФСР 
припадає майже дві третини всієї промислової продук
ції країни, три чверті продукції машинобудування, чо
тири п’ятих продукції хімічної промисловості, більше 
половини виробництва всього товарного зерна. Трудящі 
республіки створили добрі передумови для досягнення 
рубежів, намічених Програмою. Тільки між двома чер
говими партійними з’їздами на просторах Росії споруд
жено 2.875 великих промислових підприємств. Велич
ними є цифри зростання сільського господарства, перед
баченого Програмою. На кінець двадцятиріччя Росій
ська Федерація має збільшити загальний обсяг сільсько
господарської продукції в 3,6 раза. Виробництво зерна 
має зрости до 12 мільярдів пудів на рік, молока — в 2.9 
раза, м’яса — майже в 4 рази. Від імені комуністів 
РРФСР тов. Воронов каже, що партійні організації рес
публіки, весь народ зроблять усе, щоб з честю виконати 
грандіозний план будівництва комунізму.

На ранковому засіданні 20 жовтня на з’їзді тривали 
дебати.

Кожний виступ делегата — це яскрава, захоплююча 
розповідь про пройдений партією і країною шлях, про 
могутнє піднесення економіки і культури, про нові гран
діозні перспективи будівництва комуністичного суспіль
ства.

Про славний шлях боротьби і перемог Радянського 
Азербайджану говорив перший секретар ЦК Компартії 
Азербайджану тов. В. Ю. Ахундов. Він повідомив з’їзд, 
що промисловість республіки достроково, 1 жовтня, 
виконала передз’їздівські зобов’язання. Промовець від
мітив у роботі промисловості серйозні хиби і 
ряд питань, зв’язаних з дальшим розвитком 
та хімічної промисловості Азербайджану.

Міністр культури СРСР тов. К. О. Фурцева 
про бурхливий розвиток національних культур 
нашої країни. Вона повідомила, наприклад, що книги і 
журнали в СРСР видаються 89 мовами народів Радян
ського Союзу і 47 іноземними мовами. За 1956—1961 
роки в нашій країні збудовано близько трьох тисяч кі
нотеатрів. У сільських місцевостях налічується 115 тисяч 
клубів і більше ста тисяч бібліотек. В країні організо-

поставив 
нафтової

говорила 
народів

V ДНІ РОБОТИ XXII з’їзду КПРС звідусіль над- 
ходять радісні вісті про великі трудові подвиги 

на фронтах семирічки. Успіхи свої юнь комсомоль
ська присвячує великому з’їзду будівників кому
нізму.

ОЛЕКСАНДРІВСЬ КИ И 
РАЙОН. Комсомольсько- 
молодіжна ланка Сергія 
Гпиляка з колгоспі/ імені 
Леніна завершила збирання 
кукурудзи. Одержано по 80 
центнерів зерна з кожного 
гектара.

Рапортує й комсомоль
ська організація району: 
«На всіх п'яти тисячах ком
сомольських гектарів зерно
вої кукурудзи збиральні ро
боти закінчено».

ХМЕЛІВСЬКИИ РАЙОН. 
Передз'їздівські зобов’язан
ня, взяті молодими тварин
никами колгоспу імені Ен
гельса, успішно виконані. 
Вирощено 300 голів великої 
рогатої худоби, відгодовано 
570 голів свиней.

Додержала свого слова 
молодь артілі імені Фрунзе. 
На кожному з 100 гектарів

одержано по 55 центнерів 
кукурудзи, відгодовано 600 
свиней, закладено 5500 тонн 
силосу.

Р/ВНЯНСЬКИИ РАЙОН. 
Комсомольсько - молодіжна 
ланка Галини Колісниченко 
з колгоспу імені Леніна за
кінчила збирання кукуруд
зи. Кожен з 87 гектарів ви
дає по 85 центнерів сухого 
зерна.

ОЛЕКСАНДРІВСЬ КИП 
РАЙОН. Комсорг третього 
відділку цукрдкомбінату Вік
тор Черниіиов за вісім міся
ців цього року відгодував 
1350 голів свиней.

УЛЬЯНОВСЬКИЙ РА
ЙОН. На кожному з 9 гек
тарів кукурудзи, яку виро
щували члени комсомоль
ського комітету колгоспу 
імені ІЦорса, -одержано 
80 центнерів зерна. 

по

вано 600 народних театрів, дев’ять мільйонів чолових 
зайняті в гуртках ху'дожньої самодіяльності, створено 
близько тисячі любительських кіностудій. Все це нове 
і характерне явище в культурному житті країни. В на
ступне двадцятиріччя видання в СРСР творів художньої 
літератури повинно бути збільшено вдвоє, планується 
побудувати 435 театральних будинків. Радянське ми
стецтво, підкреслила міністр культури, вірно служить 
благородним ідеям миру, справі побудови комунізму.

Спиняючись на розвитку культурних зв язків між на
родами, які сприяють поліпшенню взаєморозуміння і 
дружби, тов. Фурцева сказала: Тільки по лінії Міністер
ства культури СРСР встановлено постійні культурні 
зв’язки з 82 країнами світу. В минулому році близько 
двох тисяч діячів радянської культури гастролювали в 
країнах Азії і Африки. Радянські кінофільми демон
струються в 122 країнах світу.

Разом з усією партією, з усім народом комуністи і 
всі трудящі Горьковської області, заявив першим секре
тар Горьковського обкому КПРС тов. Л. М. Єфремов, 
сприйняли нову Програму КПРС як свою рідну, кров
ну справу, як найбільшу мету свого життя. Промовець 
спинився на питаннях розвитку промисловості і сіль
ського господарства області. Він відзначив, що Горь- 
ковська партійна організація і всі трудящі області до
кладуть усіх сил для успішного перетворення в життя 
нової Програми КПРС, внесуть гідний вклад у загаль
нонародну справу побудови комуністичного суспільства 
в нашій країні.

Досягненням радянської науки присвятив свій виступ 
президент Академії наук СРСР гов. М. В. Келдиш. Він 
відзначив, що радянська наука зайняла передові по
зиції в найважливіших галузях знань — реактивній 
техніці, в завоюванні космічного простору. Радянські 
люди відкрили еру міжпланетних сполучень, вони пер
шими застосували атомну енергію для мирних цілей. 
Тов. Келдиш відзначив, що завдання, поставлені про
ектом Програми, вимагають великих зусиль радянських 
учених, тісного переплетення науки і виробництва.

Величні успіхи нашої країни після XX з’їзду КПРС 
чудово видно на прикладі кожної союзної республіки, 
в тому числі Радянського Таджикистану. Про це гово
рив перший секретар ЦК Компартії Таджикистану 
тов. Д. Расулов. В республіці виникли нові галузі про
мисловості — машинобудівна і електротехнічна, бурх
ливо розвивається енергетика, цементна промисловість. 
Введено в дію понад 100 промислових підприємств і 
цехів. Трудівники полів виростили в цьому році висо
кий урожай бавовни. Бавовнярі Таджикистану продали 
державі волокна на 132 тисячі тонн більше, ніж на цей 
час торік. Він говорив також про великі хиби, які були 
в ооботі і які тепер ліквідуються.

Потім з’їзд заслухав доповідь голови Мандатної ко
місії тов. В. М. Титова.

Випробуваний і загартований авангард радянського 
народу — наша партія, відзначив доповідач, прийшла 
до XXII з’їзду майже десятнмільйонною армією. В ря
дах КПРС тепер налічується 9.716 тисяч 
на два з половиною мільйони більше, ніж 
з’їзду КПРС.

На XXII з’їзд обрано 4.813 делегатів, 
ляють 65 національностей і народностей 
Союзу. Серед делегатів — передовики промисловості і 
сільського господарства, лікарі і вчені, інженери і педа
гоги, воїни Радянської Армії, партійні працівники, ве
терани революційного pyxv, діячі культури, герої-кос- 
монавти Ю. О. Гагарін і Г. С. Титов. Серед делегатів 
з’їзду 1.073 жінки.

З’їзд одноголосно затвердив доповідь Мандатної ко
місії.

На ранковому засіданні з’їзд вітав палко зустрінутий 
делегатами і гостями перший секретар UK Комуністич
ної партії Чехословаччини тов. Антонін Новотний.

* * ♦
На вечірньому засіданні виступили Б. Овезов — пер

ший секретар ЦК Компартії Туркменії, А. І. Мікоян — 
перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР, І. Г. 
Кебін — перший секретар ЦК Компартії Естонії.

З’їзд вітали гаряче зустрінуті делегатами і гостями 
Вальтер Ульбріхт — перший секретар ЦК Соціалістич
ної єдиної партії Німеччини, Пальміро Тольятті — ге
неральний секретар Італійської комуністичної партії, 
Георге Георгіу-Деж — перший секретар ЦК Румун
ської робітничої партії, Янош Кадар — перший секре
тар ЦК Угорської соціалістичної робітничої партії.

комуністів — 
було до XX

які представ- 
Радянського

Вірні своєму слову
Гідний подарунок XXII 

з їздові р”— 
ли члени комсомольсько-мо
лодіжної ланки Віри Дов
гополої з артілі імені Жда
нова Рівнянського району. 
Цими днями вони з радістю 
Г'’”"“—ті 
зобов’язання

КПРС підготува- 
комсомольсько-мо-

артілі імені Жда- 
► району.

рапортували про те, що своє 
зобов’язання — виростити 
по 50 центнерів зерна куку
рудзи на кожному з 64 гек
тарів — виконано успішно 
Молоді кукурудзоводи зі
брали по 53 центнери зерна.

В обласному центрі 110 І 
і вулиці Сталін гра дській зво- і 
І диться 32-квартирннй жит- І 
і ловнй будинок. Тут праню* і 
{ І бригада штукатурів ’
Іфії Бабич з першого буді' 1 

вольного управління цукР°" . 
будтресту. Цей колектив і 
бореться за звання бригади 1 

і комуністичної праці, щоден- 1 
( но виконує виробничі заз- І 
І дання на 115—120 процентів. і 
Iі На — німку: о обідню і

перерву зібрались дівчата- | 
штукатури навколо агітато- і 
ра комсомолки Катерини > 
КРИВОЛАП, щоб послух*' і 
ти цікаві вісті з Історичного 
3"їзду партії. •

/ Фото М. САВКУ НОВА. ’



ЗРІЛІСТЬ ТРУДОВА
КОЛИ немовля ще тільки починає ходити, батьки ку

пують йому перші в житті «туфлі» — гусарики.
Саме така продукція сходить з конвейєрів п’ятого це

ху Кіровоградської взуттєвої фабрики. Вправні руки 
виконують одну за одною складні операції. У більшості 
з тих, хто працює в цьому цеху, ще й дітей немає, але 
з якою любов’ю виробляють молоді робітники і робіт
ниці кожний такий гусарик. Ось чому і кількість виро
бів зростає з місяця в місяць, і якість їх завжди від
мінна. Маленьким пішоходам нарікати не доводиться.

В соціалістичних зобов’язаннях колективу цеху на 
1961 рік записано: річну програму виконати до 22 груд
ня, дати понад план 15 тисяч пар, а до XXII з’їзду 
КПРС випустити 12 тисяч пар надпланового взуття, 
перевиконати завдання по випуску першосортної про
дукції. І молоді взуттєвики з честю дотримують даного 
слова. Взяті зобов’язання вже перевиконані.

За дев’ять місяців цього року п’ятий цех дав зверх 
плану більше 18 тисяч пар гусариків. Задоволені ма
тері, бо в магазинах стало більше товарів для їхніх 
Іринок, Юрасиків, Ігорків. Причому більше 99 процен
тів продукції випущено першим сортом.

П’ятий цех порівняно молодий. Як і споживачам но
го продукції, з дня народження цеху минуло не більше 
року. Добре пам’ятають робітники, як допомагали бу
дівельникам опорядковузати нове, світле приміщення, 
брали участь у монтажі трьох конвейєрів, освоювали 
перші операції. За цей час колектив зміцнів, здружився. 
У кожній справі проявляється товариська взаємодопо
мога, кожний готовий поділитися з товаришем своїми 

> знаннями, розповісти сусідові по конвейєру, як краще 
виконувати ту чи іншу операцію.

ТІ АЧАЛЬНИК цеху молодий комуніст Василь Ситник, 
до недавнього минулого член фабричного комітету 

комсомолу, якось розповідав про Раїсу Кудренко:
— Прийшла до нас після 10 класу. Тиха, скромна дів

чина. Ніякої спеціальності у неї не було. Поставили до 
верстата завантажувати цвяхи, присвоїли перший роз
ряд. Згодом Раїса виявила бажання оволодіти вищою 
кваліфікацією, і допоміг їй у цьому Анатолій Папченко. 
Минуло небагато часу, а Раїсі вже присвоєно п’ятий 
розряд, вона виковує одну з складних операцій — при
бивання набойок. І добре справляється з роботою, змін
ну норму завжди перевиконує. Цей приклад дуже ха
рактерний для нашого колективу.

Так, правий В. Ситник. Саме в цьому й полягає так 
рваний «секрет» успіхів. В цеху багато можуть розпо
вісти про Світлану Єриго, якій теж товариші допомог
ли освоїти роботу на пресі, здобути п’ятий розряд, про 
Інну Безпалько та багатьох інших.

Молоді робітники не тільки в роботі йдуть до нових 
вершин, а й в громадському житті беруть все активні
шу участь. Раїса Кудренко, наприклад, часто проводить 
читки газет, заслужила авторитет у комсомольців, її об
рали секретарем комсомольської організації цеху. 
Світлана та Інна стали активними учасницями худож- 

< ньої самодіяльності. А в цьому році Інна Безпалько за 
рекомендацією колективу поступила в інститут за своєю 
спеціальністю.

Пригадується, якось був організований міський не
дільник по впорядкуванню парку. П’ятий цех з’явився

найбільш організовано, не прийшов тільки дехто з по
важних причин. Добре потрудились робітники і під час 
недільників по благоустрою, асфальтуванню фабрично
го двору. Тепер у нас на подвір’ї зелено, чисто.

«Кожний робітник повинен підвищувати свій ідейний 
рівень»—записано в соціалістичних зобов’язаннях. І цей 
пункт старанно виконується. Щотижня в цеху відбува
ються бесіди по матеріалах газег і журналів. Прово
дять їх комсомолка, змінний майстер Ольга Євдоченко. 
агітатор, член фабричного комітету комсомолу Олек
сандр Високих, комсомолка, мотористка швейно-скла
дальної дільниці Алла Семенова. А теми які? Найріз
номанітніші. Про освоєння нових видів взуття і про не
бесні тіла заходить розмова на цих бесідах, про між
народні події і про новини з інших республік країни. 
Все цікавить взуттєвиків. Нерідко виступають з лекція
ми комуністи Г. В. Збатанов і О. І. Пронін. Такі ду
шевні розмови завжди приносять практичну користь.

Хороший колектив виріс у нас за цей рік у п'ятому 
цеху. По всіх показниках — перший. Саме тому й при
судили йому перехідний Червоний прапор фабрики.

М. ШЕХЕТ, 
заступник секретаря фабричного комітету 
комсомолу.

'З

Йдуть великовагові 
маршрути

колона комсомольських па
ровозів, якій присвоєно 
звання колективу комуніс
тичної праці імені XXII з’їз
ду КПРС. Екіпажі колони 
провели 3260 великовагових 
поїздів, в яких перевезли 
понад норму 2800 тисяч 
тонн вантажів.

В. ПРАВЕЦЬКИЙ, 
помічник машиніста.

Блискучими трудовими 
перемогами зустріли XXII 
з'їзд рідної партії молоді 
залізничники Знам’янського 
вузла. З початку року ними 
перевезено понад завдання 
більше десяти мільйонів 
тонн народногосподарських 
вантажів. Локомотив
ні бригади з початку року 
зекономили стільки палива, 
що його вистачить для то
го, щоб в дні роботи з’їзду 
повністю працювати на 
(ньому. 17 жовтня знам’ян- 
ські паровозники почали 
водити маршрути на збере
женому вугіллі.

Хороші успіхи і в ре
монтників. На честь з’їзду 
вони випустили з промив
ного ремонту вісім парово
зів. Один ЛОКОМОТИВ КОМСО
МОЛЬЦІ відремонтували в 
подарунок з’їздові під час 
недільника.

Першість у передз’їзДів- 
ському змаганні виборола
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Наша пошта за декаду
В новій чудовій споруді — прекрасному архітектурно

му ансамблі з металу, граніту і скла, продовжує свою 
роботу великий форум будівників комунізму. В ці дні 
на адресу «Молодого комунара» надходять радісні вісті.

«Першого жовтня комсомольці фрикційного цеху Олек
сандрійського електромеханічного заводу переглянули 
раніше взяті зобов'язання і вирішили виконати програ
му десяти місяців до дня відкриття з'їзду. ІЗ жовтня 
вони рапортували про виконання десятимісячного плану. 
Особливо відзначилася комсомольсько-молодіжна брига
да т. Пентсрндн». Про це повідомляє редакції наш по
заштатний кореспондент Г. Удовиченко.

В дні роботи форуму комун’стіп на підприємствах, а 
колгоспах, установах, в станах механізаторів проходять 
голосні читання матеріалів XXII з’їзду КПРС.

«В усіх бібліотеках нашого району, — пише інструктор- 
методнет Добровеличківського районного Будинку куль
тури О. Косюг, — оформлені виставки «Ленін завжди з 
нами», «Назустріч XXII з’їздові КПРС», «В комунізм 
нас партія веде». Виготовлені плакати «Семирічку — до
строково», «Жити І працювати по-комуністичному».

Хороші вісті про трудові будні колгоспників, механіза
торів, будівельників надходять до редакції в дні робо
ти з’їзду від наших активних дописувачів М. Савкуио- 
ва з м. Кіровограда, А. Грабової з м. Новомиргорода, 
№. Сівака з м. Гайворона та інших.

За другу декаду жовтня редакція одержала 148 листів. 
В найближчі дні з більшою частиною їх ми познайоми-

НАШ ДАРУНОК
Ми, піонери 5 «А» класу 

Олександрійської середньої 
школи № 9, підготували свій 
подарунок з’їзду партії. Зі
брали по 20 кілограмів ме
талобрухту і назбирали 500 
грамів кісточок фруктових 
дерев. А зараз додатково 
вирішили зібрати ще по од
ному кілограму кісточок.

Люба МЕТКА, На- 
дя СКРИПНИК Ві
ра ЗІНЬКЕВИЧ, Ми
кола БУГАЙЧЕНКО 
— піонери.
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ФІЛЬМ ПРО РОБОТУ 
XXII З’ЇЗДУ КПРС

МОСКВА, 20 жовтня. 
(ТАРС). Центральна сту
дія документальних фільмів 
приступила до випуску се
рії короткометражних філь
мів про роботу XXII з’їзду 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. 20 жовт
ня перший такий випуск під 
назвою «Історичний з’їзд 
відкрився» вийшов на екра
ни кінотеатрів Москви.

а з н і <п ж д. .. _ ,
імені Шевченка Кіровоград- 

іайип/. Зліва направо: 
ВОРОНЕНКО І Олек

са ЛИСА укладають яблу
ка в ящики на зимове зберіган
ня. Фото М. Савкунова.

К

Т? ОЛЯ і Галя — семиріч- 
ні діти, вони сидять за 

однією партою, разом го
тують уроки, граються. Во
ни захоплені підготовкою 
до новорічної ялинки: готу
ють костюми, розучують но
ву гру. Мама пошила Галі 
гарний головний убір, на
крохмалила тканину, дівчи
на принесла його, обереж
но склавши в спеціально 
зроблену для цієї мети ко
робку. На репетиціях всі 
були захоплені костюмом 
Галі. Та ось уже перед са
мим початком свята хтось 
сів на коробку, краса го
ловного вбрання зруйнова
на. Захоплені загальним по
током веселощів, діти не 
помітили, що Галя стоїть з 
пониклою головою збоку, 
не бере участі у грі. Помі
тив це лише Коля. Він пі
дійшов до дівчинки, поба
чив зім’яту коробку і відра
зу все зрозумів. Не сказав 
жодного слова співчуття, 
тому що не вмів цього ро
бити. Але в його душі жи
ли добрі почуття, і в ту 
хвилину, коли він побачив 
горе товариша, йому захо
тілося розділити горе це. 
Його серце заболіло тим же 
болем, шо й серце Галі, на

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ.

(Продовження. Початок 
див. в №№ 122, 125).

очах виступили сльози, він 
взяв дівчину за руку.

Ніяких слів не треба, 
ли є живе, трепетне почут
тя. Для дівчинки горе хлоп
чика стало світлим проме
нем, що освітив її душу. 
Значить, є на світі людина, 
для якої моє горе — це її 
горе. А удвох горе 
носити легше і тому, що 
но розділене, і тому, 
людина, яка розділила йо
го, стає твоїм другом. І 
ось уже замість сліз в очах 
У Галі—іскорки радості, дів
чинка веде за руку хлопчи
ка, грає, і ніхто не помічає, 
що у неї на голові немає 
старовинного російського 
головного убору.

Скільки в дитячому жит
ті (та й в житті дорослих) 
таких ось подій, коли ніякі 
сили, ніяка матеріальна до
помога не в змозі поверну
ти втрачене, і тільки щире 
людське почуття виявляє
ться тією казковою живою 
водою, яка проганяє сму
ток і повертає радість. Да
ти людині полум’я свого 
почуття, пройнятися її го
рем, сумнівами, ввібрати в 
своє серце його тривоги — 
це і е найблагородніший

ко-

перо
во- 
ШО

І

вчинок, спонукання до яко
го є вершиною ВИХОВНОЇ 
майстерності.

Ці вчинки і є початком того 
високого, благородного по
чуття кохання, яке робить 
юнака мужчиною і вірним 
чоловіком, а дівчину—лас- 
кавою, відданою, м'якою, як 
плакуча верба, і твердою, 
строгою, як гранітний моно
літ. Як важливо, щоб у жит
ті наших вихованців не було 
нерозділеного горя, болю, 
образи, страждання. Як не
обхідно для моральної до
сконалості людської приро
ди, щоб хлопчики, п'длітки 
і юнаки побільше тепла 
своєї душі віддавали дів
чаткам, дівчатам. Я ніскіль
ки не перебільшую, якщо 
скажу, що без цієї теплоти 
неможлива побудова кому
нізму, як без потужної 
енергетичної бази неможли
вий рух мільйонів машин.

Адже все, шо ми ство
рюємо — створюється в 
ім’я людини і для людини, 
і ніякі матеріальні блага не 
зможуть принести радості, 
якщо людина людині не бу
де приносити радості. А по
вага до людини, пюбов до 
неї в суспільстві, шо лікві
дувало які б то не було ко
рені економічного і політич
ного гніту, починається з 
поваги до жінки.

З ПЕРШИХ кроків шкіль
ного виховання слід 

прищеплювати дитині дум
ку, що в дівчинці, дівчині, 
жінці вся людська краса, 
тому що вона творець ново
го життя, нової людини. За 
це її варто не тільки пова
жати, любити, але і в пев
ному розумінні боготворити 
її, схилятися перед нею. Ми 
добиваємося того, щоб теп
лота душі, яку віддає май
бутній чоловік майбутній 
жінці, немов би відточувала 
її духовну красу, щоб в 
цьому відточуванні, в цій 
неповторній творчості під
літки — хлопчики і юнаки 
одержували найглибше із 
всіх можливих людських 
насолод.

На наш погляд, це най- 
тонше, що є у вихованні. 
Неважко схилити юнаків до 
того, щоб вони понесли 
рюкзаки дівчат під час ту
ристського походу, — вони 
будуть нести і гордитимуть
ся своєю витривалістю. 
Значно складніше спряму
вати духовні сили майбут
ніх мужчин і чоловіків на 
те, щоб вони прагнули ба
чити своїх дівчат духовно 
красивими, щоб у свідомос
ті цієї краси здобувалася 
гордість власного життя.

Ми добиваємося того, 
щоб життя учнівського ко
лективу, особливо колекти
ву старшокласників, було 
пройняте змаганням твор
чих здібностей, духовної 
краси, сили ролі, наполегли
вості хлопчиків і дівчаток, 
юнаків і дівчат, — звичай«

>--<г чг * Йде збирання пізніх сортів 
* яблук. Хороше буде взимку по- 

НО. це змагання не обстав- 'ласувати свіжими плодами! 
ляється ніякими «захода- * Н|*с3п" с^уп“°гпад-
ми», воно відбувається ніби іСького району, 
приховано, потай. Попри- | Галина вороі 
щем для цього змагання 
може бути і творча праця і, 
особливо, художня твор
чість. Декілька років у на
шій школі існують хорові і 
музичні гуртки, в яких ак
тивну участь беруть юнаки 
і дівчата. Вони грають на 
музичних інструментах, спі
вають, готують постановки 
п’єс. В цій творчості зада
ють тон дівчата, але юнаки 
намагаються не відстати від 
них. Наближаючись до дів
чат, вони ще більше заохо
чують їх до творчого зма
гання. Вони гордяться кра
сою своїх дівчат, і ця кра
са робить величезний благо
творний вплив на юнаків. 
Вона немов би підносить 4 
над буднями щоденного 4 
життя, оточує романтичним ? 
ореолом взаємний природ- Т 
ний потяг, стримує, облаго- ? 
роджує інстинктивну осно- І 
ву в людині. І
Я к ВАЖЛИВО, щоб за- І 

довго до того, як виник- І 
не потяг до дівчини ЯК ДО <Ь 
жінки, майбутній мужчина 0 
пережив глибоке захоплен- " 
ня красою дівчини як люди- ’’ 
ни, пройнявся почуттям " 
благоговіння саме перед " 
цією красою! Духовний світ <> 
дівчат повинен постійно <> 
збагачуватися багатогран- " 
ними інтелектуальними, ес- т тетичними, творчими інте- £ 
ресал/и, стремліннями, по-1 
риваннями. І

(Закінчення на 4-й стор.). 4

і
f

*

Вісті з шкіл
Цікаві піонерські збори 

проводять учні Кіровоград
ської школи № 2. Нещодав
но такий збір відбувся в 
с. БережинцІ Кіровоград
ського району — на батьків
щині ГерОЯ -------
війни Василя 
Боженка. Тут разом з учня- > 
ми місцевої восьмирічної г 
школи влаштували справжнє > 
піонерське свято. г

Перед юними ленінцями із г 
спогадами про Василя На- г 
■заровича Боженка виступив < 
племінник героя Василь < Семенович Боженко. ’ <

Піонери обох шкіл обміни- < 
лися подарунками, а також < 
поклали чживі квіти до під- < 
ніжжя постамента В. Н. Бо- < 
женку. <В. БОНДАРЕНКО, | 

наш позаштатний ко- < 
респондент. <

♦ * ♦ >
Учні Кіровоградської се- > 

редньої школи № 5 на своє- > 
і му зборі прийняли в почесні 5 
і піонери кадрового робітника > 
, заполу «Червона зірка» І. І. > 
, Пасгушенка і бригадира > 

цього ж підприємства Н. ІО. > 
Васильєву. Хвилюючим був > 

і виступ Івана Івановича >
> Пастушенка, якого вперше >
, приймали в піонери у 1923 > 
. Році. >

Н. ЛИМАРЕНКО. >

>

» «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 
► 22 жовтня 1961 р. З стор.

громадянської 
Назаровича 

восьмирічної
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"ін°і„Два життя“

Коли в тобі
Промов не було. Говорили чітко.
В селі адже кожен виріс.
Було зрозуміло, звідки
В обличчях — серйозний вираз.

...Ось наш секретар і привітний 
Інструктор райкому — напроти, — 
Тримайся, щоб непомітно
Ніяковість побороти.

Червоний стіл — без потреби:
Тут всі свої, всі єдині...
Твій друг поручився за тебе,
Повірив тобі, як людині.
Чиясь пропозиція потім:

бачать друга
— Ну що ж, в комсомол прийняти... — 
В товариша по роботі 
В житті надзвичайне свято.

Усі зрозуміли вперше, 
ІЦо, може, про цю хвилину 
Давно він мріяв. Тепер же 
Він — в нашому морі краплина.

Ще вручать квиток в райкомі,
Ще друзі потиснуть руку...
В степи, переджнив’я гомін, 
Орлят-комсомольців згукуй!

Анатолій ВОРФЛІК.

В хвилюючі дні, коли в 
столиці нашої Батьківщини 
проходить XXII з'їзд КПРС, 
на екранах міста почав де
монструватися новий ху
дожній фільм «Два життя».

З історико-революційною 
темою ми зустрічаємося в 
нашій літературі і мистецтві 
не вперше. Хіба забудеш 
«Ходіння по муках» за ро
маном Олексія Толстого, 
«Депутат Балтики», фільми 
за сценаріями Олексія Кап- 
лера «Ленін у Жовтні» і 
«Ленін у 1918 році»!

В своєму новому творі та
лановитий кінодраматург 
Олексій Каплер ще раз під
няв хвилюючу його тему: 
народ і революція. І треба 
віддати автору належне. В 
сценарії фільму «Два жит
тя» автор не повторюється.

Два життя... Дві долі 
людей ворожих класів. Се
мен Востриков вступає в 
революцію солдатом, він ще 
не може розібратися в по
діях, робить помилки, але 
все-таки приходить в табір 
більшовиків і назавжди 
зв’язує себе з партією, з 
Батьківщиною, народом.

Князь Сергій Нащокін — 
капітан царської армії ха
пається за старе, він зооло
гічно ненавидить революцій
ний народ, його нові ідеї. 
Він готовий на смерть бити
ся, захищаючи владу царя.

1 ось доля зводить цих 
двох людей в Марселі, в 
портовому кабаре. Генерал- 
лейтенант у відставці Во
стриков, здійснюючи подо
рож навколо Європи, вирі
шив відзначити тут з своїми 
друзями Жовтневі свята, 
їх столик обслуговує старий 
офіціант... І в ньому ми 
пізнаємо князя Нащокіна. 
Викинутий, наче сміття, з 
берегів своєї Батьківщини, 
він втратив все: місце, де 
народився, свій народ, і... 
навіть ім’я. «Гарсон» — так 
кличуть його зі всіх кінців. 
1 він, вигинаючись, покірно 
виконує волю замовника. 
Гарсон... В точному перекла
ді з французького — це 
хлопчик.

ВострикоЗ* розповідає про 
далеке минуле. До його слів 
прислухається Гарсон, а до 
нього придивляється Во
стриков. Вони пізнають один 
одного. Адже їх долі неод
норазово стикались в дале
кому Петрограді, коли, бу
дучи молодими, вони стояли 
з різних боків барикад.

------------------------ ------------------------------ ' ” -------------

Золота медаль—Ю. 0. Гагаріну
ПАРИЖ, 19 жовтня. (ТАРС). У Монте-Карло (столи

ця князівства Монако) відкрилась 54 генеральна конфе
ренція Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ), в ро
боті якої беруть участь представники 31 країни. Радян
ську делегацію очолює В. К- Коккінакі.

Великою золотою медаллю федерації нагороджено 
першого в світі космонавта Юрія Гагаріна. Цю медаль 
вручено радянській делегації для передачі її Ю. О. Га
гаріну.

Радянські льотчики Б. Адріанов і К. Коккінакі наго
роджені медалями за встановлені ними рекорди швид
кості. Делегації СРСР були вручені також дипломи іме
ні Тіссандьє, яких удостоєні планерист М. Веретенни- 
ков, парашутист А. Бєлоусов і чемпіон СРСР з верто- 
льотного спорту А. Луценко.

Фільм «Два життя» епіч
ний твір, в якому в образах 
Вострикова і Нащокіна яс
краво відображаються два 
протилежні класи: перема
гаючий і вмираючий.

У фільмі зайняті чудові 
актори. Прекрасно виконує 
роль Вострикова М. Рибні- 
ков,а Нащокіна — В. Тихо
нов. Надовго залишаться в 
пам’яті створені артистами 
Л. Свердліним образ про
фесора, А. Ларіоновою — 
образ Ніни, В. Дружніко- 
вим — поручика Бороздіна, 
С. Чеканом — солдата Пет
ренка, і, нарешті, Є. Нечає- 
вою — іивеї Нюшки.

Захоплюють, справляють 
глибоке враження масові 
сцени, зокрема, епізод при
їзду В. І. Леніна в Петро
град і мітинг біля Фінлянд
ського вокзалу. Чудово від
знята липнева демонстра
ція — величезне, правдиве,

НАБЛИЖАВСЯ період дощів. 
■■ Бурхлива тропічна річка роз. 
мила береги. Вони нависли 
над водою, готові в будь-яку 
хвилину рухнути вниз. А на гіл
ках, як ні в чому не бувало, 
стрибають і пустують мавпи. 
Невже вони не підозрюють за. 
грозу обвалу? Ні, підозрюють, 
але інстинкт тварин безпомил
ково підказує їм, що до обвалу 
ще далеко. Та зате в хвилину 
реальної безпеки звірів як віт
ром здуває.

...Від берегів Європи і Амери
ки пливуть вугрі в район Бер- 
мудськнх островів. Чомусь тіль
ки там вони можуть нерестити
ся. Роками пливуть звідти їх 
крихітні мальки, повертаючись 
у місця, звідки прибули батьки. 
Інстинкт не дозволяє їм запли
вати «помилково» в чужі моря 
К затоки.

Багато цікавого і загадкового 
таять у собі інстинкти вирощу
вання потомства, добування їжі, 
побудови гнізд і нір. Навіть бо. 
бер, що виріс у зоопарку, якщо 
йому, дати «будівельні матеріа
ли» — глину і дерево, почне бу
дувати греблю.
ІНСТИНКТ — це здатність 
* діяти цілеспрямовано, без 

попередньої виучки з метою збе. 
реження життя. Такі інстинкти, 
як інстинкт безпеки, харчуван
ня, інстинкт продовження роду, 
є основними для існування тва
рини і її потомства. Ще порів. 
няно недавно вважалось, що 

повне динаміки художнє 
полотно.

...Розповідь генерал-лейте
нанта Вострикова набли
жається до кінця, і ми ді
знаємось, що колишня наре
чена князя Нащокіна Ніна 
Бороздіна стала дружиною 
самого Вострикова. Нерви 
Гарсона не витримують. Він 
упускає з рук піднос з по
судом. Все розлітається 
вщент. Не зібрати... Так і 
життя розбилося, залишив
ся лише гіркий сумнів — 
«а може потрібно було жи
ти інакше?..».

Фільм «Два життя» — 
велика творча удача колек
тиву кіностудії ім. М. Горь
кого і, в першу чергу, сце
нариста Олексія Капле- 
ра та режисера Леоніда Лу
кова. Новий кінотвір — гід
ний подарунок XXII з’їздо
ві Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

О. ҐУДАЛОВ.

більшість інстинктивних дій од- 
нетипові, шаблонні. Одная, як 
тепер ^з'ясувалось, це не зовсім 
вірно.

Інстинкти не є щось визначене, 
раз назавжди дане і незмінне. 
Перебуваючи у залежності від 
оточуючого середовища, ін
стинкти можуть відносно змі. 
нюватнсь. підсилюватись і слаб
нути. При цьому, напевне, не. 
має чіткої межі між інстинктом 
і зачатками розумних дій.

Хлоп'ята одного разу зруйну
вали вороняче гніздо. Наступ
ного року повторилася та ж іс
торія. А на третій рік ворон ніх
то не бачив. І лише кішка, яка 
«по неуважності» залізла на де
рево, зазнала жорстокого напа. 
ду. Виявляється, вороння не 
залишило місця гніздування. 
Інстинкт збереження роду під
казав їм нову тактику. Вони, 
як і раніше, відкладали і висид
жували яйця, але діяли так 
приховано, безшумно, що скла
далося враження, ніби птахи 
змінили місце проживання. Лю
дяна частково оволоділа управ
лінням поведінки тварин. Це 
виявляється перш за все в їх 
одомашнюванні. Але викорнс. 
тання інстинктів тварин для 
потреб людини знаходить й ін
ші форми. Наприклад, восьми
ногів привчили ловити рибу. 
Вони також непогано «освою
ють» зараз І професію водола
за.

Якщо прив’язаного за вірьов
ку восьминога опустити на дно, 
він обов’язково за що-небудь 
вчепиться і буде триматися з 
■усіх сил. надіючись таким чи. 
ном звільнитися. Так і приму
шують тепер восьминогів підні
мати різні предмети з затопле
них кораблів.

Страусів використовують в 
Південній Африці для охорони 
овечих отар. В Індії амбари 
сторожать з допомогою змій. В 
Бразілії удави охороняють ді
тей від нападу отруйних змій.

У нас на цілині і в деяких 
інших місцях записаний на маг
нітофонну стрічку крик сторо
жового грака (чи ворона) ус
пішно використовується для за
хисту посівів кукурудзи та 
інших культур від нападу пер
натих «розбійників» — обмануті 
птиці вже бояться сісти на поле.

Вивченню особливостей по
ведінки тварин приділяється 

,у нас більш серйозна увага. Бо 
тільки вивчивши інстинкти по
ведінки тварин, можна постави, 
ти ці інстинкти на службу лю
дині. А це одне з важливих зав
дань підкорення і перетворення 
природи.

Л. ПАВЛОВ.

та £3

(Закінчення).

Чистота кохання двох 
сердець зберігається багато 
років лише при тій умові, 
коли у них в роки юності 
нагромадилося багатство 
духовної краси, яке молоді 
люди віддають один одно
му. Постійно віддавати 
свою красу, своє духовне 
багатство іншому — в цьо
му і полягає чиста, вірна 
любов. Якщо ж духовного 
багатства немає, — нічого 
і віддавати, люди швидко 
вичерпують один одного, 
взаємно розкриваючи свою 
убогість, набридають один 
одному, відбувається свар
ка, розрив.

Всі виховні можливості 
школи ми використовуємо 
для того, щоб кожній лю
дині — на той момент, коли 
вона стає чоловіком чи жін
кою, — дати настільки ве
лике, багатогранне духовне 
багатство, щоб щедра від
дача цього багатства відсу
нула на друге місце задово
лення інстинктивного потя
гу. Любов облагороджує 
людину лише тоді, коли в 
її душі є щось інше, що об
лагороджує любов. Перш, 
ніж створювати нову лю
дину, вона, любов, повинна 
навчитися створювати те, 
що прославляє, возвеличує 
весь рід людський.

Кожний юнак, кожна дів
чина повинні переживати 
почуття гордості за те, що 
вони вносять свої крупин
ки у скарбницю людської 
мудрості, майстерності, 
творчості. У кожного юна
ка, у кожної дівчини по
винна бути мета життя, і 
ця мета може бути високою 
лише при тій умові, кола 
людина чимось гордиться, в 
чомусь проявила свою не
повториму індивідуальність. 
Безликі, безталанні люди, 
які живуть одним днем і не 
бачать себе у дні завтраш
ньому, — ці люди безталан
ні і в особистому житті, 
для них недосяжне багате, 
повнокровне кохання, тому 
що кохання немає без люд
ської гордості.

Ми добиваємося того, 
щоб на порозі життя 
кожна людина гордилася 
своїм теперішнім і впевне
но дивилася у майбутнє, 
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щоб до розквіту почуття 
любові вона знайшла щас
тя життя і не намагалася 
замінити пустоту своєї душі 
коханням (це найстрашні
ше, що може бути в житті. 
Той, хто шукає в коханні 
врятування від нудьги чи 
втіхи в біді — страшна лю
дина). Тільки тому, хто 
щасливий до кохання, — 
щасливий своєю творчою 
працею., горінням своєї ду
ші на благо людства, друж
бою, — тільки тому кохан
ня приносить щастя.

^ФОРМУВАТИ високо* 
моральне почуття лю

бові, — це означає добити
ся розквіту всіх сил, здіб
ностей, талантів, обдару
вань людини. Одну з най
важливіших цілей всієї ви
ховної роботи ми бачимо у 
тому, щоб в кожній люди
ні загорілася і потім яскра
во запалала та іскра «дару 
божого», яка складає осно
ву людської неповторності, 
предмет гордості, джерело 
особистого щастя.

Важливо не тільки те, 
щоб кожний юнак і дівчи
на, вступаючи в життя, бу
ли умільцями. Справжнє 
комуністичне щастя в тому, 
щоб кожний відчував себе 
художником, поетом, непов
торним майстром у будь- 
якій справі, щоб творіння 
краси на будь-якій ниві і 
усвідомлювалося якраз тією 
високою метою, в ім’я якої 
людина живе. Років десять 
тому нашу школу закінчила 
Лариса Д. Вона не відзна
чалася красою зовнішніх 
рис, і юнаки її довго не по
мічали. Та ось уже напе
редодні закінчення школи 
ця непомітна дівчина збен
тежила багато юних сер
дець. Збентежила тим, що 
почала жити своєю світлою 
мрією. У неї розкрився та
лант садівника. Улюблена 
праця давала їй щастя; 
мріючи про майбутнє, вона 
бачила квітучий персиковий 
сад, який вона поставила 
за мету виростити.

Напевне, коли в душі лю
дини яскраво запалає не
повторний вогник, світло 
цього вогника ніби зсереди
ни осяває обличчя, очі, ру
ки, і зовнішні риси стають 
красивими. Та справа не 
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лише в красі, а перш за все 
в гордості. Лариса, яку ра
ніше ніхто не помічав, ста
ла неприступною принце
сою, як говорили про неї 
юнаки. Вона не помічала 
тих, хто добивався її уваги. 

Згадуючи про те, як Ла
риса і після закінчення шко
ли залишилася такою ж 
недоступною, як велике 
щастя кохання дав їй пре
красний чоловік, за якого 
вона вийшла заміж, ■— ми 
думаємо: як важливо ут
верджувати почуття гор
дості і відчуття щастя твор
чості перш за все у дівчи
ні.

ЛЯОРАЛЬНІСТЬ кохання 
|¥| у великій мірі зале
жить від того, наскільки 
глибоко розвинене почуття 
власної гідності жінки. Іде
ал щасливого життя для 
неї не повинен полягати в 
тому, щоб приносити щас
тя мужчині. Вона має пра
во на своє велике щастя, 
вона гідна того, щоб їй да
вали так само багато теп
лоти душі, як дає вона. 
Як важливо, щоб у кожної 
дівчини, як у Лариси Д., 
був свій провідний вогник. 
Він не тільки осяває їй 
шлях, але й допомагає їй 
розпізнати огидну суть тих 
пошляків і серцеїдів, які 
люблять зривати квіти за
доволення.

Є мудрий народний вис
лів: великотрудна любов. В 
ньому закладений глибокий 
зміст: любити — це озна

чає не зривати квіти в са
ду насолод, а дбайливо 
створювати цей сад, плека
ти його. Любов вимагає та
ких же великих моральних 
і вольових зусиль, як твор
чість, як виховання дітей. 
Любити — це означає да
вати людині радість.

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». «ДЕРСУ 
УЗАЛА». Початок о 10 год. ран
ку, 12, 2, 4 год. дня, 6, 8, 10 
год. вечора.

Кінотеатр «Сивашець». Для 
дітей — «ПОЕМА ПРО МОРЕ». 
Початок о 10 год. ранку та 
2 год. дня. «ДВА ЖИТТЯ». По
чаток (першої серії) о 12, 4 год, 
дня, 6, 8 та 10 год. вечора, па 
літньому майданчику — (перша 
серія) — о 7 год., (друга се
рія) — о 9 год. вечора.

Кінотеатр їм. Дзержннського. 
«ОБМАНУТІ». Початок о 10 та 
11 год. 40 хв. ранку, 1 год. 20 
хв., З год., 4 год. 40 хв. дня, 
0 год. 20 хв., 8 год. та 9 год. 
40 хв. вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «УКРАЇНА 
1960 РОКУ». Демонструється 
без перерви з 10 год. ранку до 
8 год. ЗО хв. вечора. Художній 
фільм «ПО ТОЛ БІК». Початок 
о 9 год. та 10 год, 50 хп. ве
чора.


