
Хай живе створена Леніним славна 
Комуністична партія Радянського Со
юзу — випробуваний авангард народу, 
керівна і спрямовуюча сила радянського 
суспільства в боротьбі за побудову 
комунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до 44-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції).

/

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

< МОСКВА. XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.
На знімку: член Виконбюро об’єднаних революційних організацій провінції 

І Ор’єнте Ріта Діас (Куба) розмовляє з делегатами з’їзду зоотехніком колгоспу імені
< Фрунзе Сумської області А. Є. Цокотою (справа) і бригадиром Червонозорівського ра-
> фінадного заводу Ф. 3. Вакал.'
> Фото С. Преображенського і В. Кошевого. (Фотохроніка ТАРС).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

21 жовтня у Москві, в Кремлівському 
Палаці з’їздів, продовжував свою роботу 
черговий XXII з’їзд Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

З’їзд обговорює звіт Центрального Ко
мітету КПРС, проект Програми Кому
ністичної партії Радянського Союзу і 
звітну доповідь Центральної Ревізійної 
Комісії КПРС.

На ранковому засіданні виступили то
вариші: В. В. Гришин — голова ВЦРПС, 
О. В. Гіталсв — бригадир тракторної 

▼ бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району (Кіровоград
ська парторганізація), М. А. Суслов — 
секретар ЦК КПРС.

Потім з’їзд вітали палко зустрінуті де
легатами і гостями представники зару
біжних комуністичних і робітничих пар
тій товариші: Тодор Живков — перший 
секретар ЦК Болгарської комуністичної 
партії, Кім Ір Сен — голова ЦК Трудо
вої партії Кореї, Хо Ші Мін — голова 
ЦК Партії трудящих В’єтнаму, Юмжа- 
гійн Цеденбал — перший секретар ЦК 
Монгольської народно-революційної 
партії.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали 
палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних 

*■ і робітничих партій товариші: Блас Ро
ка — член керівництва об’єднаних рево
люційних організацій Куби, Діла Нусан- 
тара Айдіт — голова ЦК Комуністичної 
партії Індонезії, Аджой Кумар Гхош — 
генеральний секретар Національної ра
ди Комуністичної партії Індії.

З’їзд продовжував обговорення звіту 
Центрального Комітету КПРС, проекту 
Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Цент
ральної Ревізійної Комісії КПРС. На 
засіданні виступили товариші М. І. Рож- 
ньова — помічник майстра Купавин- 
ської тонкосуконної фабрики Ногінсько- 
го району (Діосковська обласна партор
ганізація), О. М. Косигін — перший за
ступник Голови Ради Міністрів СРСР, 
Г. І. Ворсбйов — перший секретар Крас
нодарського крайкому КПРС, Я. М. За- 
робян — перший секретар ЦК Компар
тії Вірменії. * » *

23 жовтня в Москві, в Кремлівському 
Палаці з’їздів, продовжував свою робо
ту черговий XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

На ранковому засіданні з’їзд вітали 
палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних 
партій товариші: Сандзо Носака — го
лова ЦК Комуністичної партії Японії, 
Елізабет Герлі Флінн — голова Націо
нального комітету Комуністичної партії 
СНІА, Макс Рейман — перший секретар 
ЦК Комуністичної партії Німеччини, 
Долорес Ібаррурі — голова Комуністич
ної партії Іспанії, Віллє Пессі — гене
ральний секретар Комуністичної партії 
Фінляндії.

Потім з’їзд продовжував обговорення 
звіту Центрального Комітету КПРС, 
проекту Програми Комуністичної партії 
Радянського Союзу і звітної доповіді 

Центральної Ревізійної Комісії КПРС. 
На засіданні виступили товариші: В. І. 
Гаганова — бригадир прядильниць Виш- 
ньоволоцького бавовняного комбінату 
(Калінінська парторганізація), Д. С. 
Полянський — голова Ради Міністрів 
РРФСР, А. Ю. Снечкус — перший сек
ретар ЦК Компартії Литви, Т. Усуба- 
лієв — перший секретар ЦК Компартії 
Киргизії, О. П. Шитіков — перший сек
ретар Хабаровського крайкому КПРС.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали 
палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних 
партій товариші: Ларбі Бухалі — пер
ший секретар ЦК Алжірської комуніс
тичної партії, Луіс Корвалан — гене
ральний секретар ЦК Комуністичної 
партії Чілі, Джон Голлан — генераль
ний секретар виконкому Комуністичної 
партії Великобританії, Салям Аділь — 
перший секретар ЦК Іракської Комуніс
тичної партії, Алваро Куньял — гене
ральний секретар Португальської кому
ністичної партії, Йоганн Копленіг — го
лова Комуністичної партії Австрії.

З’їзд продовжував обговорення звіту 
Центрального Комітету КПРС, проекту 
Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Цент
ральної Ревізійної Комісії КПРС. Висту
пили товариші: В. М. Кавун — голова 
колгоспу імені Сталіна Бершадського 
району (Вінницька парторганізація), 
М. Г. Ігнатов — заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР, Р. Я. Малиновський — 
міністр оборони СРСР.

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
МОСКВА, 21 жовтня. (ТАРС). У столиці нашої Бать

ківщини — Москві продовжує роботу XXII з’їзд Кому
ністичної партії Радянського Союзу, з’їзд, який ввійде 
в історію як історична подія нашого часу.

Один за одним піднімаються делегати на трибуну 
я’їзду. У своїх виступах вони одностайно схвалюють 
політичну лінію і практичну діяльність Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, 
говорять про великі досягнення радянського народу,
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Брошура з текстом доповіді 
М. С. Хрущова 

„Про Програму КПРС“
Держполітвидав випустив брошуру з текстом допові

ді М. С. Хрущова на ХХІІ з’їзді КПРС «Про Програму 
Комуністичної партії Радянського Союзу».

Тираж брошури — п’ять мільйонів примірників. 

про прекрасний завтрашній день, який так ясно освітив 
проект Програми КПРС.

На вечірньому засідані 20 жовтня з промовою висту
пив перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР 
тов. А. І. Мікоян.

Промовець спинився на розкольницьких діях антипар- 
тійної групи Молотова, Кагановича, Маленкова, Во
рошилова, Булганіна, Первухіна, Сабурова і Шепілова, 
що примкнув до них, яка чинила запеклий опір віднов
ленню ленінських норм партійного життя і соціалістич
ної законності, була проти ліквідації шкідливих на
слідків культу особи, виступала проти таких назрілих 
і життєво необхідних заходів, як перебудова державно
го управління та управління господарством, перебудо
ва планування, особливо в сільському господарстві, ос
воєння і використання цілинних земель і т. д.

Не розбивши ідейно антнпартійну групу, сказав 
тов. Мікоян, ми не могли б перетворити р життя рішен
ня XX з’їзду і добитись тих гігантських успіхів, яці 
звеличили нашу країну, зміцнили її могутність і авто

ритет на світовій арені і забезпечують успішне будівни
цтво комунізму. Перемогли ленінський новаторський 
дух і прнвципіальність, переміг ленінський напрям, ле
нінське керівництво ЦК, очолюване товаришем М. С. 
Хрущовим.

Значне місце у своєму виступі тов. Мікоян присвячує 
новій Програмі партії, питанням ідейного гартування 
партійних кадрів, згуртуванню всіх сил соціалізму, всіх 
комуністичних і робітничих партій, питанням національ
но-визвольного руху в країнах Латинської Америки, 
принципам мирного співіснування. Він піддав критиці 
дії албанських керівників, які відійшли від інтернаціона
лістських позицій і скочуються на шлях націоналізму.

На вечірньому засіданні виступили також перший 
секретар ЦК Компартії Туркменії Б. Овезов і перший 
секретар ЦК Компартії Естонії І. Г. Кебін.

В Туркменії, говорить тов. Овезов, великого розвитку 
набрала промисловість, створено високомеханізоване

(Продовження на 2-ій стор.).



XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
л над 300 потужних теплових електростанцій, вироблення*'

(Закінчення). глибоким знанням цих історичних документів була оз- над < зросте в десять раз, видобуток нафти
бпоєна кожна палянська людина. електро р и ____ гялу — в иптипи^......

сільське господарство. Обсяг всієї промислової продук
ції перевищив рівень 1913 року в 22 рази, а важкої ін
дустрії — майже в 40 раз. У п’ять раз зросло виробни
цтво бавовни. Республіка має такі можливості, які да
ють їй змогу до 1980 року видобуток нафти довести 
приблизно до 40 мільйонів тонн і газу до 86 мільярдів 
кубометрів па рік, у два з половиною раза збільшити 
виробництво бавовни.

В Естонії, підкреслив тов. Кебін, успішно розвивають
ся найважливіші галузі важкої промисловості: енерге
тична, сланцево-хімічна, машинобудівна, приладобудів
на, промисловість будівельних матеріалів. Нині про
мисловість республіки виробляє в 13 раз більше продук
ції, ніж до війни. Більше, ніж до війни, виробляє м’яса, 
молока, яєць, картоплі, овочів сільське господарство.

На ранковому засіданні 21 жовтня з’їзд продовжу
вав обговорювати звіт Центрального Комітету КПРС, 
проект Програми Комуністичної партії Радянського 
Союзу і звітну доповідь Центральної Ревізійної Комісії 
КПРС.

Першим у цей день виступив голова ВЦРПС тов. В. В. 
Гришин.

Тепло зустріли учасники з’їзду виступ знатного ме
ханізатора України двічі Героя Соціалістичної Праці 
тов. О.’В. Гіталова. Нова Програма КПРС, говорить 
він, знайшла палкий відгук в серцях радянських людей. 
В народі по праву називають її комуністичним мані
фестом нашої епохн.

Тов. Гіталов доповідає з'їздові, що колгосп імені XX 
з’їзду КПРС і його тракторна бригада з честю вико
нали передз’їздівські соціалістичні зобов’язання. З кож
ного гектара посівів колосових зібрано по 27,5 центнера 
зерна. Навіть в цьому не зовсім сприятливому році в 
колгоспі з площі 429 гектарів зібрали по 75 центнерів 
зерна кукурудзи. Ці високі врожаї на великій площі бу
ло вирощено без затрат ручної праці.

Тов. Гіталов говорить, що майбутнє в сільському гос
подарстві належить комплексній механізації.

Потім з промовою виступив секретар ЦК КПРЄ 
тов. М. А. Суслов.

На вечірньому засіданні виступили помічник майстра 
Купавииської тонкосуконної фабрики тов. М. 1. Рож- 
ньова, перший заступник Голови Ради Міністрів СРСР. 
тов. О. М. Косигін, перший секретар Краснодарського 
крайкому КПРС тов. Г. І. Воробйов, перший секретар 
ЦК Компартії Вірменії тов. Я. М. Заробян.

• 21 жовтня з’їзд вітали палко зустрінуті делегатами 1 
гостями представники зарубіжних комуністичних і ро
бітничих партій товариші: Т. Живков — перший секре
тар ЦК Болгарської комуністичної партії, Кім Ір Сен — 
голова ЦК Трудової партії Кореї, Хо Ші Мін — голова 
ЦК Партії трудящих В’єтнаму, Ю. Цеденбал — перший 
секретар ЦК Монгольської народно-революційної пар
тії, Блас Рока — член керівництва об’єднаних револю
ційних організацій Куби, Д. Айдіт — голова ЦК. Кому
ністичної партії Індонезії, А. Гхош — генеральний сек
ретар Національної ради Комуністичної партії Індії.

* ♦ *
МОСКВА, 23 жовтня. (ТАРС). Як уже повідомля

лось, 21 жовтня на з’їзді з промовою виступив голова ' 
ВЦРПС тов. В. В. Гришин. Він вказує, що кожний рядок 
нової Програми пройнятий ленінським піклуванням про 
щастя і благо радянського народу. Проект Програми 
широко обговорювався не тільки в партійних організа
ціях, але й на зборах трудящих, у профспілках. Весь 
наш радянський народ гаряче схвалив Програму КПРС, 
прийняв її як свою кровну, рідну справу, як власну 
програму, як найбільшу мету свого життя,

В. В. Гришин говорить про могутнє політичне і трудове 
піднесення народу, який з особливою силою виявився у 
дні підготовки до XXII з’їзду. Робітники, інженери і 
техніки забезпечили перевиконання плану дев’яти міся
ців і випустили продукції понад план на два мільярди 
карбованців.

Надійною опорою партії, великою громадською силою 
в боротьбі за комунізм, продовжує В. В. Гришин, є 
профспілки, які об’єднують тепер 63 мільйони робітни
ків і службовців, або на 18 мільйонів більше, ніж напе
редодні XX з’їзду партії. Промовець підкреслює, що 
центральне завдання, на виконання якого спрямовують 
свої зусилля профспілки, — це боротьба за дальше під
несення продуктивних сил країни, за створення матері
ально-технічної бази комунізму.

Значну частину своєї промови В. В. Гришин присвятив 
міжнародному профспілковому рухові.

Виступає секретар ЦК КПРС тов. М. А. Суслов. XXII 
з’їзд, каже він, увійде в історію нашої партії, краї
ни і в історію визвольної боротьби робітничого класу 
всього світу як велика подія.

Небувало зросла роль Радянського Союзу на міжна
родній арені. Керуючись історичними рішеннями свого 
XX з’їзду, партія твердо і впевнено проводила ленін
ську внутрішню та зовнішню політику.

В перші роки після XX з’їзду партія зустрілася з за
пеклим опором з боку антипартійної групи Молотова, 
Кагановича, Маленкова, Ворошилова, Булганіна та ін
ших, які намагалися збити партію з ленінського шляху! 
повернути її до часів культу особи.

Фракційна діяльність могла завдати серйозної шкоди 
партії і країні, підкреслює промовець. Г—л— 
розгромила і відкинула жалюгідну групку 
рів. Життя показало їх повне банкротство.

Поданий Центральним Комітетом проект 
грами, продовжує М. А. Суслов, є великим 
і теоретичним документом сучасної епохи.

Наша Програма для комуністичних і робітничих пар
тій зарубіжних країн, продовжує тов. Суслов, стала 
джерелом натхнення і опорою в боротьбі. Нову Програ
му з піднесенням зустріли і трудящі капіталістичних 
країн, народи, які визволились від колоніального гніту 
або борються за свою свободу.

Тов. Суслов переходить далі до питань виховання 
людніш комуністичного суспільства, ідеологічної роботи 
партії.

В центрі агітаційної і пропагандистської діяльності 
партії тепер повинно бути поставлене завдання роз’яс
нення трудящим рішень XXII з’їзду партії, нової Про
грами і доповідей товариша М. С. Хрущова з тим, щоб

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 25 жовтня 1961 р., 2 стор.
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броєна кожна радянська людина.
Слово надається першому заступникові Голови Ради 

Міністрів СРСР тов. О. М. Косигіну.
В звіті Центрального Комітету, каже він, підбито під

сумки героїчної боротьби і праці радянського народу 
під керівництвом Комуністичної партії за один з найви- 
датніших періодів у житті Радянської держави. Від
новлення партією ленінських норм партійного життя і 
ленінських принципів керівництва, подолання до кінця 
негативних наслідків культу особи викликали небувале 
піднесення творчої ініціативи й активності нашого наро
ду.

Велике значення для зміцнення і згуртування рядів 
нашої партії, каже далі тов. Косигін, мав розгром анти- 
партійного фракційного угруповання Молотова, Кагано
вича, Маленкова, Ворошилова, Булганіна, Первухіна, 
Сабурова і Шепілова, які намагалися повернути пар
тію до старого курсу культу особи, відірвати 
ядро партії від партії і народу.

Спинившись потім на порушеннях керівниками 
ської партії праці ленінських норм партійного 
тов. Косигін підкреслює, що вія цілком згоден 
оцінкою стану справ в албанській партії праці 
ведливою критикою, яку висловили делегати з’їзду 
представники братніх комуністичних та робітничих пар
тій на адресу керівників Албанської партії праці.

Наші переваги в темпах економічного розвитку і ха
рактері розподілу національного доходу, каже далі 
О. М. Косигін, дають змогу направляти великі кошти на 
збільшення фонду нагромадження при одночасному зро
станні фонду споживання. Більш як одна п’ята націо
нального доходу використовується на капітальне будів
ництво.

Промовець спиняється на важливих питаннях даль
шого розвитку народного господарства країни. У своїй 
промові він приділяє велику увагу питанням організації 
соціалістичного виробництва, спеціалізації різних галу
зей машинобудування, розвиткові господарських зв’яз
ків між підприємствами і економічними районами.

Заключну частину свого виступу тов. Косигін присвя
чує завданням здійснення лозунга партії: «Все в ім’я 
людини, для блага людини». Він повідомляє, що в проек
ті генерального плану передбачається зростання товарів 
народного споживання в таких-розмірах, що приблизно 
до 1970 року ми перевершимо рівень найбільш розвину
тих капіталістичних країн по випуску товарів на душу 
населення, в тому числі й США.

• 4> *
МОСКВА, 23 жовтня. (ТАРС). Продовжує роботу 

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 
Делегати обговорюють звіт Центрального Комітету 
КПРС, проект Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітну доповідь Центральної Ревізійної 
Комісії КПРС.

Сьогодні на ранковому засіданні з привітаннями XXII 
з’їздові виступили голова Центрального Комітету Кому
ністичної партії Японії Сандзо Носака, голова Націо
нального комітету Комуністичної партії США Елізабет 
Герлі Флінн, перший секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Німеччини Макс Рейман, голова 
Комуністичної партії Іспанії Долорес Ібаррурі, гене
ральний секретар Комуністичної партії Фінляндії Віллє 
Пессі.

Тепло було зустрінуто виступ бригадира Вишньово- 
лоцького бавовняного комбінату тов. В. І. Гаганової. 
Вона передала трудовий рапорт з’їздові від текстильни
ків комбінату, в якому повідомляється про успішне 
виконання передз’їздівських соціалістичних зобов’язань. 
Понад план з початку року випущено 2.500 тисяч метрів 
готових тканин. Далі Гаганова розповідає про успіхи 
своєї бригади, про змагання з бригадою делегата з’їзду 
шахтаря М. Я. Мамая. Хоч результати нашої праці у 
нас обчислюються по-різному, відмітила Гаганова, мета 
у нас одна — дати більше продукції нашому народові, 
якому потрібні і надпланові ешелони вугілля і надпла
нові тонни пряжі.

Далі тов. Гаганова говорить про нове починання ро
бітниці склозаводу «Красный Май» Галіни Пушкової, 
спрямоване на підвищення продуктивності праці, на 
збільшення випуску продукції.

Потім з промовою виступив Голова Ради Міністрів 
РРФСР Д. С. Полянський.

Яскравим вираженням блискучих перемог радянсько
го народу, правильності ленінського курсу, по якому 
йде Комуністична партія і наша країна, назвав він звіт 
Центрального Комітету XXII з’їздові. Відмітивши, що 
великий вклад у здійснення Програми партії внесуть 
трудящі Російської Федерації, тов. Полянський спинився 
на деяких питаннях господарського і радянського бу
дівництва. Чудові перспективи відкриваються для роз
витку електрифікації. В республіці буде збудовано по-
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ського Союзу,
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ської організації Н-ської, 
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злосте більш як у чотири рази, газу в чотирнадцять 
лаз виплавка сталі — в чотири рази, чорна металургія 
в 17 раза перевищить нинішній рівень металургійної 
промисловості США. Високими темпами зростатиме хі
мічна промисловість.

Відмітивши, що завдання семирічного плану виконую, 
ться успішно, тов. Полянський піддав разом з тим крн» 
тиці хиби в діяльності плануючих органів республіки.

Д с Полянський підкреслив необхідність кращого 
використання земель в республіці, збільшення виробни
цтва продуктів сільського -господарства. наступному 
році посіви зернових в Російській Федерації розширять
ся на шість мільйонів гектарів. В перспективі — одер. 
жання 12 мільярдів пудів зерна за рік — в півтора раза 
більше, ніж виробляє тепер сільське господарство всієї 
країни. .. .

Відновивши ленінські принципи партійного і держав- 
ного керівництва країною, продовжував промовець, Цен
тральний Комітет пробудив у народі нові могутні сили. 
Тільки розгромлене тепер антипартійне угруповання Мо
лотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова та інших 
намагалось перешкодити цьому, виступало буквально 
проти всіх заходів партії в усіх найважливіших питан
нях внутрішньої і зовнішньої політики.

Тов. Полянський заявив, що оцінка поведінки албан
ських керівників, дана в звіті Центрального Комітету 
з’їздові, виражає думку всієї партії, всього радянського 
народу.

Про видатні перемоги Комуністичної партії, всього 
радянського народу говорили в своїх виступах перший 
секретар ЦК Компартії Литви тов. А. Ю. Снечкус, пер-к 
ший секретар ЦК Компартії Киргизії тов. іурдаку// 
Усубалієз і перший секретар Хабаровського крайкому 
КГІРС тов. О. П. Шитіков.

З відсталої і аграрної країни в індустріально-кол
госпну республіку перетворилась Литва. Майже в 12 раз 
підвищилось промислове виробництво Радянської Литви 
проти рівня довоєнного 1940 року. Вже в цьому році її 
промисловість досягне рівня виробництва, передбачено
го семирічним планом на 1963 рік. Немалих успіхів до
сягнуто в сільському господарстві. В наступному двад- 
цятиріччі в Литві намічається збільшити випуск про
мислової продукції в дев’ять раз. У 1980 році промисло
вість кожних чотири дні випускатиме стільки продукції, 
скільки її випускалося за весь 1940 рік.

Великі звершення сталися в Киргизії. Республіка, яка 
не мала промисловості в минулому, поставляє тепер 
промислове устаткування 25 країнам. Докорінні зміни 
здійснено в сільському господарстві, незмірно підви
щився рівень матеріального добробуту трудящих. Тру
дящі Киргизії докладають усіх сил до того, щоб забез
печити успішне виконання завдань семирічки. Промисло
вість розвивається вищими темпами, ніж передбачено, 
Значно зросли масштаби капітального будівництва.

Товариші Снечкус і Усубалієв відмітили, що своїми 
успіхами трудящі Литви і Киргизії зобов’язані мудрому 
керівництву Комуністичної партії, її Центрального Ко
мітету, братній допомозі народів нашої країни, насамне* . 
ред, великого російського народу.

Новими успіхами в розвитку економіки і культури 
зустріли відкриття XXII з’їзду трудящі Хабаровського 
краю. Перевиконано гглаьи випуску промислової продук
ції перших двох років семирічки, а також дев’яти міся
ців цього року. В краї вводяться в дію нові виробничі 
потужності. Вперше освоєно випуск трансформаторів, 
мостових кранів, верстатів-автоматів, гусеничних ком
байнів, опалювальних котлів. Бурхливо розвиватиметь
ся Далекий Схід і в наступні два десятиріччя, до кла- 
дових незліченних природних багатств якого, по ері, 
тільки що почала доторкатись рука людини.

У своїх промовах делегати заявляли, що велика за
слуга Центрального Комітету КПРС, очолюваного това
ришем М. С. Хрущовим, полягає в тому, що було ви
крито і розгромлено антипартійну групу і забезпечено 
проведення ленінської політики партії.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали тепло зустрінуті 
делегатами і гостями представники зарубіжних кому
ністичних партій товариші: Ларбі Бухалі — перший 
секретар ЦК Алжірської комуністичної партії, Луїс 
Корвалан — генеральний секретар ЦК Комуністичної 
партії Чілі, Джон Гол лан — генеральний секретар ви
конкому Комуністичної партії Великобританії, Салям 
Аділь — перший секретар ЦК Іракської Комуністичної 
партії, Альваро Куньял — генеральний секретар Порту
гальської комуністичної партії, Йоганн Копленіг — го* 
лова Комуністичної партії Австрії. '

З промовами перед делегатами з’їзду виступили го
лова колгоспу імені Сталіна Бершадського району В* М* 
Кавун, заступник Голови Ради Міністрів СРСР М. Г. K« 
натов, міністр оборони СРСР Р. Я. Малнновський.
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На заводах і фабриках, в колгоспах І радгоспах, >
учбових закладах області трудящі вивчають і <’
обговорюють матеріали XXII з’їзду КПРС. В ’ 
обідню перерву робітниці Кіровоградської швей
ної фабрики уважно вчитуються в газетні рядки. ‘

На знімку (на передньому плані зліва направо): /
Неоніла Юркова, Марія Кріщенко, Валентина <’
Одинець та Галина Чайка. ’

Фото В. КОВПАКА. г

ЩАСТЯ ГрТд10!

КОМУНІЗМ

Зараз, коли в Москві про
ходить XXII з’їзд КГІРС, 
мені згадуються дні моєї 
далекої юності. Наче на 
екрані, проноситься перед 
моїм розумовим зором ге
роїчна, повна небезпеки мо
лодість мого покоління. Я 
пам’ятаю боротьбу проти 
куркульських зграй, період 
білогвардійської інтервенції, 
пам’ятаю перші роки со
ціалістичного будівництва. 
І в усіх цих справах нашим 
девізом була пісня:

«Смело, товарищи,
в ногу. 

Духом окрепнем
в борьбе...» 

—©—

Я став комуністом
молодим будувати!

Дорогий дружбі со- і 
рок чотири роки тому ] 

на одній шретій частини : 
земної кулі повновладними 
господарями своєї долі ста- і 
ли робітники і селяни — 
справжні творці історії. Під 
проводом ленінської партії 
в нашій країні була звер
шена Велика Жовтнева со
ціалістична революція.

Читаючи і перечитуючи 
полум’яні Заклики ЦК 
КПРС до 44-х роковин Ве
ликого Жовтня, кожний з 
нас ще глибше усвідомлює 
силу і велич ідей марксиз- 
му-ленінізму — всеперема- 
гаючого прапора Великого 
Жовтня. Марксизм-ленінізм 
став тепер могутньою ідей
ною зброєю трудящих всіх 
країн. Під прапором цього 
вчення неухильно росте і 
міцніє переможний соціаліс
тичний табір, який об’єднує 
в своїх рядах понад один 
мільярд чоловік. З новою 
силою звучать сьогодні по
лум’яні слова Жовтневих 
Закликів:

— Хай живе марксизм- 
ленінізм — переможний 
прапор Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 
могутня ідейна зброя тру
дящих усього світу!

Вдугнайся, друже, в по
двиги, звершені нашим на
родом за ці 44 славних ро
ки. Ще і ще раз вчитайся у 
рядки яскравої доповіді 
М. С. Хрущова про проект 
Програми КПРС, — і тоді 
тобі стане зрозумілішою вся 
велич пройденого під керів
ництвом партії комуністів 
шляху. З особливою силою 
проявився тісний зв’язок 
партії з народом в пам’ятні 
дні обговорення проекту 
Програми КПРС. В цьому 
Історичному документі на
шої епохи втілена колектив
на думка партії. Він обгово
рений і одностайно схвале
ний всіма радянськими 
людьми і сприйнятий як 
програма їх життя. Здійс
нення програми будівництва 
комунізму — це здійснення 
вікової мрії людства, най
світліших його ідеалів. В 
третій Програмі партії зна
йшов своє повне втілення 
лозунг партії: 
людини, все для 
дини». Ось чому 
нас з глибоким 
говорить:

— Хай живе 
Леніним славна 
тична партія Радянського 
Союзу — випробуваний 
авангард народу, керівна і 
спрямовуюча сила радян
ського суспільства в бороть
бі за побудову комунізму!

У небувалому розквіті 
своїх сил і нездоланної мо
гутності зустрічає наша 
Вітчизна 44-і роковини Ве
ликого Жовтня. З трибуни

втілення 
«Все в ім’я 

блага лю- 
кожний з 
почуттям

створена 
Комуніс-

історичного XXII з’їзду 
КПРС делегати доповіда
ють про нові славні звер
шення радянських людей у 
будівництві комунізму. Ста
ли до ладу діючих нові по
тужні електростанції, в то
му числі споруджена до
строково на території нашої 
області Кременчуцька ГЕС 
потужністю 625 тисяч кіло
ват. Трудівники сільського 
господарства успішно за
вершують боротьбу за хліб, 
рапортують про нові досяг
нення в піднесенні тварин
ництва, в перебудові жит
тя на селі.

В цих досягненнях — ве
лика доля трудових зусиль 
комсомолу, нашої славної 
молоді, яка все ширше роз
гортає переджовтневе зма
гання, приводить в дію но
ві резерви збільшення ви
пуску продукції, самовід
дано бореться за виконання 
соціалістичних зобов’язань 
у сільському господарстві. 
Всій області тепер відомі 
імена Сергія Гниляка, Лю
бові Черкес, Раїси Адамен- 
ко, Галини Мальованої. їх 
ланки на практиці довели, 
що одержання по 50 цент
нерів кукурудзи з гекта
ра — не межа, що такий І 
ще вищий врожай під силу 
кожній ланці.

■ До Книги трудових пода
рунків трудящих Кіровогра
да XXII з’їзду КПРС зане
сено колектив Кіровоград
ського заводу «Червона зір
ка», який понад десятимі
сячне завдання випустив 

, 3700 посівних машин. Нема- 
: ло славних сторінок у літо

пис семирічки вписали мо
лоді червонозорівці, невтом
ні комсомольці.

— Хай живе 
комсомол — 
мічник і резерв 
ної партії, передовий загін 
молодих будівників кому
нізму.

Своїм щастям, радістю 
життя і праці кожний з нас 
зобов’язаний рідній мате
рі — Комуністичній партії 
Радянського Союзу. Це во
на, партія великого Леніна, 
повела народ на штурм ста
рого, прогнилого ладу. Це 
вона, славна партія кому
ністів, підняла радянських 
людей на побудову соціаліз
му, зробила радянську мо
лодь найщасливішою на 
землі. З глибоким хвилю
ванням, від усього серця ми 
сьогодні говоримо:

— Хай живе і міцніє неру
шиме єднання партії і наро
ду — джерело сили і непе
реможності соціалістичного 
ладу, запорука нових успі
хів у будівництві кому
нізму!

Як і весь радянський на
род, юнаки та дівчата всім

ТІ А ВСЕ ЖИТТЯ запам’я- 
** тав я знаменну дату — 
17 жовтня. В день відкрит
тя XXII з’їзду КПРС кому
ністи другого механоскла
дального цеху прийняли 
мене в кандидати партії. Я 
горжусь тим, що мені, мо
лодому комуністу, випала 
велика честь брати участь 
в будівництві комунізму.

У ці дні весь радянський 
народ відчуває незвичайний 
приплив сил. Вдумуєшся в 
цифри двадцятиріччя — і 
хочеться працювати ще кра
ще, наполегливіше. В роз
витку сільськогосподарсько
го машинобудування нале-

жить зробити дуже багато. 
1 ми, робітники заводу 
«Червона зірка», даємо пар
тії слово, що з честю вико
наємо величні накреслення.

Зараз я щодня в півтора 
раза перевиконую змінну 
норму. Ще з більшим на-

прулсенням працюватиму 
надалі, виправдаю високе 
довір’я комуністів.

О. БОРДОВИЙ.
слюсар, ударник ко
муністичної праці.

м. Кіровоград.
Завод «Червона зірка».

У ті далекі роки, 
стали історією, ми 
мріяли, намагались 
яким воно буде — 
нє. Знали, твердо знали — 
буде завтрашній день кра
щим. І ось ми вже живемо 
на порозі цього прекрасно
го Завтра. Воно — в наших 
помислах, справах, 
нього йде мова на 
з’їзді КП.РС.

«Нинішнє покоління 
дянських людей 
при комунізмі», - 
то проголосила Партія в 
своїй новій Програмі. Яка 
велична, радісна метаї І я 
по-хорошому заздрю тим, 
хто ввійде в чудове суспіль
ство праці, розуму, щастя.

Радію ще й тому, що 
частка і моєї праці ляг
ла в основу фундаменте 
побудови комунізму. Вірю, 
наша робота буде гідно 
продовжена радянською мо
лоддю.

Є. БЕСПАЛОВ-РАДИЧ, 
пенсіонер.

м. Кіровоград.

що вже 
багато 

уявити, 
майбут-

Про
XXII

ра- 
житиме 
урочис-

Пишаються комсомольці

Ленінський 
вірний по- 
Комуністич-

серцем сприйняли полум’яні 
Заклики рідної партії. Вони 
відповідають на них новим 
злетом творчої активності, 
славними трудовими звер
шеннями в ім’я великої 
мети.

Нам з тобою, дорогий чи
тачу, випало велике щас
тя — жити і трудитися в 
історичну епоху — епоху 
розгорнутого будівництва 
комуністичного суспільства. 
Тобі випала завидна до
ля — йти по шляху, освіт
леному немеркнучим сяйвом 
ленінського генія, по шляху 
до комунізму. Уважніше 
придивися до своїх товари
шів. Твої ровесники зво
дять потужні гідростанції, 
будують найпотужніші у 
світі домни, вирощують ре
кордні врожаї кукурудзи, 
добиваються високих надоїв 
молока, штурмують косміч
ний простір...

І якщо ти сьогодні пліч-о 
пліч крокуєш у лавах роз
відників майбутнього, тру
дом своїм примножуєш си
лу і міць любимої Вітчиз
ни,— значить, ти гідно вико
нуєш наказ своїх старших 
товаришів, які більше як 
чотири десятиріччя тому за
світили на землі зірку Ве
ликого Жовтня. Значить, ти 
сумлінно продовжуєш звер
шення подвигу, що народив
ся в історичні дні 1917 року.

— Слава Великому Жовт
ню, який відкрив нову еру 
в історії людства — еру 
краху капіталізму й утверд
ження комунізму!

Таку високу, буйнолисту 
кукурудзу виростила Гали
на Мальована — ланкова 
новопразького колгоспу Іме
ні Леніна.

Комсомольсько-молодіжна 
ланка вже повністю зібрала 
дорідний врожай королеви, 
На стогектарній площі одер
жано по 65 центнерів зерна 
з гектара, а на площі ЗО гек
тарів — по 85 центнерів.

На знімку: ланкова Гали
на МАЛЬОВАНА.

Фото Б. ТКАЧЕНКА,

— Хлопець, як хлопець—наполегливий, 
роботящий, — так говорили ще місяць 
тому в Ново-Михайлівці 
Броварського.

Та сьогодні про юнака 
всьому Новгородківському

— Василь Броварський — паш пере
довик!

— Він найбільше по району скосив 
кукурудзи!

— Цей комсомолець обігнав і досвід
чених водіїв!

Справді, Василь Броварський, якого 
декотрі з комбайнерів навіть не знали, 
раптом переміг досвідчених і зайняв 
перше місце в районі. Понад 150 гек
тарів кукурудзи на зерно вже зібрав 

. комсомолець. Свій щоденний виробіток 
; на «ККХ-3» він довів до семи гектарів.

Коли однокласники збиралися йти 
після семирічки ва тваринницькі ферми

> колгоспу імені Куйбпшева, Василь за-
> явив:
і — А я до тракторів, люблю техніку!

Працював причіплювачем, чекаючи

про Василя

говорять у 
районі:

ВАСИЛЕМ
слушної нагоди, коли б самому повес
ти трактора.

Механізатори схвально відзивалися 
про причіплювача Василя Броварського. 
Ці відгуки доходили і до голови кол
госпу т. Черненка та секретаря партій
ної організації т. Шелеста. Згодом кол
госп направив Василя на навчання в 
училище механізації. Механізатором ши
рокого профілю повернувся в рідну ар
тіль Василь.

Влітку того ж таки 1960 року Іван 
Трохимович Черненко сказав йому:

— Доручаємо тобі, Василю, «ККХ-3». 
Нового прислали. То ж готуйся, будеш 
кукурудзу збирати.

Кожну вільну від роботи годину, він 
віддавав комбайну. Все перевіряв, під
тягував, ладнав до роботи. А ще краще 
перевірив і вивчив комбайна в роботі. 
Працювати доводилось у несприятливих 
умовах. Часті дощі ускладнювали косо
вицю, а нерідко зривали роботу. І все ж 
Василь Броварський зумів зібрати 
гектарів качанистої. Та головним 
вважав те, що досконало вивчив 
байн, набув деякий досвід.

Коли мороз скував землю, Василь не 
сидів, склавши руки. Він готував до вес
няної роботи свого «ДТ-54», ремонтував 
комбайна. Як і раніше, не минав ком-. 
сомольськнх зборів, брав активну участь 
у недільниках.

...йшли жнива. Василь Броварський 
своїм «ДТ-54» агрегатував лафети, зва
люючи у валки дорідну пшеницю. А по
ряд стояли плантації широколистої ку
курудзи. «Отам буде робота», — думав 
Василь.

І ось настали другі жнива. Як і рані
ше, попереду механізаторів йшов Ва
силь Броварський. Чотири збиральних 
агрегати, що працюють груповим мето
дом, наповнюють степовий простір безу
гавним гулом. Одна за одною мчать, 
здіймаючи куряву, машини, пливе на 
тік золотавий потік кукурудзи.

Вечоріє. На кілька хвилин обабіч за
гінки зупиняються комбайни. Механіза
тори роблять огляд машин.

— Скільки вже в тебе є? — гукає до 
Василя водій «КУ-2А» Микола 
ловко.

— До кінця роботи, думаю, сім 
ловиною буде!

— І дамо! — підтримує Василя 
торист Павло Лук’янов,

— Не відстанемо! — запевняють шо
фери тт. Завгородній і Щсбр.енко.

Комсомольці колгоспу пишаються Ва
силем Броварським, своїм невтомним 
механізатором.

105 
вік 

ком-

Го-

з по-

трак-

П. ВІКТОРОВ.
Новгородківський район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
25 жовтня 1961 р., З стор.



■

■ ■ в

БОЛІЛЬНИЦІ.
Фотоетюд В. АНДРЄЄВА.
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2. У СВІГІ

НЕСТАЦІОНАРНИХ

в киши
більше, що «Зірка» ма- 
зривів, окремі матчі 
нижче своїх можли-

з головних недоліків 
полягає в тому, що її 

правило, атакують

ПРИЙШЛА осінь I на фут
больні поля. В цю пору 

спортсмени пожинають плоди 
своїх зусиль. В одних успіхи чу
дові, в інших енромні, а в де
кого — незавидні.

Ось який «урожай» у команд 
першої української зони, до 
якої входила і кіровоградська 
«Зірка». Найбільш багатим він 
виявився у одеського «Чорно
морця». Футболісти міста-героя 
тріумфально завершили першу 
половину чемпіонату країни І 
республіки серед майстрів кла
су «Б», дали серйозну заявку 
на звання найснльніших у зоні. 
Це єдиний український колек
тив. який у першому крузі не 
зазнав жодної поразки, набрав 
32 очка з 34 можливих, забивши 
у ворота своїх суперників 32 
м’ячі, а в свої пропустив лише 
4. Переможною ходою крокува
ли одесити і на печатну друго
го кола.

Питання про те. хто стане 
чемпіоном республіки І завоює 
право провести дві гри Із ста
лінським «Шахтарем» за пере
хід у клас «А», вирішиться У 
матчі між переможцями україн
ських зон — двома одеськими 
командами — «Чорноморцем» і 
СКА.

Рівно провів обидва круги ми
нулорічний призер чемпіонату 
України — вінницький «Локо
мотив». Він, як і торік, вибо
рюватиме трете місце в респуб
ліці.

Боротьба за трете місце' в 
першій українській зоні точила
ся до останнього тура. Основ
ними претендентами на нього 
були три команди: кіровоград
ська «Зірка», чернігівська «Дес
на»
СКА. За два тури до кінця се
зону вони мали по 39 очок. У 
передостанньому матчі черні
гівці, програвши ровенському 
«Колгоспнику» з рахунком 2:6. 
відсунулись назад.

Кіровоїрадці та львів'яни здо
були по два очка: перші на ви
їзді перемогли дрогобицького 
«Нафтовика» (2:1), а другі вдо
ма завдали поразки «Динамів- 
цям» Хмельницька (3:0). Таким 
чином, вирішальним для цих 
двох команд була остання зуст
річ. Наші земляки

і футболісти львівського

врожай», рветься все ви
ще і вище вгору. Четвертий се
зон виступають кіровоградці в 
класі «Б». У 1958 році вони зай
няли тринадцяте місце. В на
ступному році одразу зробили 
стрибок на шосте, торік ще 
сходинку вище, а зараз — 
дві. ,

В нинішньому сезоні кірово
градські футболісти порадува
ли своїх прихильників рядом 
цікавих матчів. Та захоплюва
тися досягнутим дуже шкідли
во. Тим 
ла ряд 
провела 
востей.

Один 
«Зірки» 
гравці, як ЩМ
тільки тим флангом, де знахо
диться м'яч. Переважно не бу
ває на лівому фланзі. Тут і 
зав'язка комбінації. І її роз
в’язка...

Щоб і далі підносити клас 
гри. нашим футболістам потріб
но наполегливо працювати на 
протязі усього міжсезонного пе
ріоду. удосконалювати техніку і 
тактику. _ 
вих, а в 
кн» саме 
стачає.

Прихильники покладають ве
ликі надії на свою любиму 
команду. Хочеться сподіватися, 
що в новому сезоні наші футбо
лісти зроблять серйозну заявку 
на почесний титул 
республіки.

У відповідності з 
президії федерації 
УРСР в цьому році вперше бу
дуть проведені стикові матчі 
між усіма командами першої і 
другої зон, що зайняли відпо
відні місця в своїх зонах. Кіро
воградська «Зірка» гратиме з 
«Авангардом» Жовтих Вод. 
Перша зустріч відбудеться сьо
годні в Кіровограді, а дру
га — 29 жовтня у Жовтих Во
дах.

ШЕІДОДАВНО на 
• ■ діоні «Авангард» 
кінчилася спартакіада 
ровоградського будівельно
го училища № 1, Змаган
ня проводилися 
виявлення здібних 
ких спортсменів, 
тор будівельного 
В. І. Владов так 
«Нам потрібно 
учнів для 
спорту, а, 
ких, допомогти їм».

До училища в цьому ро
пі вступило багато юнаків 
і дівчат з колгоспів та рад
госпів області. Бонн не ма
ють хорошої спортивної П| 
підготовки, а про деякі ви-■ 
ди спорту навіть не уявля-" 
ють. 2

Та й справді, відсутність £ 
техніки стрибків у висоту і " 
довжину, слабка фізична £ 
підготовка відчувається в" 
багатьох учнів.

— Я ще й не бачив ядра. £
— А що таке баскетбол?.. ■ 
Багато запитань, велика ■ 

тяга юних спортсменів до " 
спорту. А це — основне. ■ 
Вступникам приходять на " 
допомогу більш кваліфіко- ■ 
вані «старожили» учили-" 
ща. Це — Микола Жемо-Ї 
ренко, Вілій Лунгол, 
лодимир Конюх та 
знають в училищі, 
тивних активістів, 
ськнх інструкторів, 
і особисті успіхи.

Галині Мироненко, на-£ 
приклад, подобається гра- £ 
ти у волейбол. Вона разом £

ста- 
за-
Кі-

з метою 
та слаб- 
Інструк- 
училища 
і сказав: 
відібрати

різних видів 
виявивши слаб-

Во- 
інші. їх 

як спор- 
громад- 
Є в них

Техніка любить смілн- 
окремих гравців «Зір- 
ціеї якості Іноді неви-

чемпіонів

рішенням 
футбола

У З ГУСТОЇ зелені, що по- 
крила вершину Пулков- 

ської гори, проглядають об
риси білосніжних павільйо
нів і спостережних вишок. У 
багатьох з них працюють 
астрономи, припавши до 
окулярів направлених у не
бозвід приладів обсервато
рії. Сьогодні ми розповідає
мо про творчість молодих 
пулковських астрономів.

1. СПЕКТРОГРАФ
ВАДИМА

КАРПИНСЬКОГО

Остаточний 
таблиці 
такий:

вигляд турнірної 
стикових матчів)

Через труднощі-
X У

з подругами бере участь у 
змаганнях на першість міс
та. Два роки спортсменки 
училища трималй першість 
області ДСТ «Трудові ре
зерви», а в цьому році до
велося поступитися місцем 
чемпіонок. Та Галина і її 
подруги вирішили обов’яз
ково повернути своє почес
не звання переможців. По
разка волейболісток зв'яза
на була з відсутністю спор
тивного залу.

— Тепер ми своїми си
лами збудували приміщен
ня, встановили в ньому не
обхідні снаряди для треиу-

>в ■■■■в явввввввввввввв ■■■■■■■■■■■■■■■■

ваиь і діло пішло на лад,— 
говорить баскетболіст Вік
тор Скачко.

Є в училищі і футбольна 
команда, і любителі на
стільного теніса, є іі легко
атлети. Непогано виступа
ють штангісти, які в мину
лому році на обласних 
змаганнях вибороли четвер
те місце. Тут кожен юнак і 
дівчина займаються фіз
культурою і спортом. Адже 
стати хорошим спсиіаліс- 
том-будівельником, не за
гартувавши свій організм, 
аж ніяк неможливо.

А. ЧАЛИЙ.

НОВИНИ НАУКИ І ТЕХНІНИ

Сита, які сортують...
Кандидат технічних наук Ми

кола Григорович Митрофанов 
дістав з шафи скляну посудину 
з білуватою речовиною. Він від
крив корок і висипав на доло
ню пригоршню дрібних табле
ток.

— Це «молекулярні сита», 
створені в нашій лабораторії, 
їм властиві дуже характерні 
ознаки.

Ми дізналися, що таблетки I 
справді можуть служити як си
то для сортування молекул різ
номанітних речовин. Подібно до 
того, як з допомогою несклад
ного знаряддя домашнього 
вжитку — сита просіюється му
ка, так можна розсортувати і 
невидимі для ока молекули. Са-

Олеса 
Вінниця 
Кіровоград 
Львів 
Чернігів 
Житомир 
Миколаїв 
Хмельницький 
Чернівці 
Ровно 
Ужгород 
Станіслав 
Херсон 
Тернопіль 
Київ 
Черкаси 
Дрогобич 
Луцьк

мс з-за подібності з цим про« 
цесом одержали свою назву ди
вовижні таблетки.

Але як же відбувається відсів 
молекул, де і для чого він вжи
вається?

Молекулярні сита є не що їй. 
ше, як пористі кристали, утво
рені штучно. Вони мають пори 
з дуже вузькими входами, па 
стільки вузькими, що но 
кожна молекула здатна про
никнути в порожнину кристала. 
На цьому і побудований весь 
процес. Якщо ту чи іншу ре
човину (рідку чи газоподібну) 
треба очистити від зайвих ком
понентів, то її пропускають че
рез шар кристалічних таблеток 
— «молекулярні сита». Потрібні 
молекули, які мають більші 
розміри, в своєму русі обходять 
кристали, а малі, «непотрібні»—« 
легко проходять всередину кри
сталів, які, як губка, всмокту
ють їх, поглинають.

Створені сита двох типів, тоб
то з порами різних діаметрів. В 
залежності від того, з молеку
лами якої речовини доводиться 
мати справу, і добирається «ка
лібр» .

Вище було сказано, що кри
стали одержані штучно. Це, 
безумовно, не новина в науці. 
Але честь створення кристалів з 
виключно високими поглинаю
чими властивостями належить 
вченим Грозненського науково- 
дослідного нафтового інститу
ту — кандидату хімічних наук 
Якову Вольфовичу Мирському і 
заслуженому діячу науки і тех
ніки РРФСР і Чечеио-Інгуш- 
ської АРСР Михайлу Григоро
вичу Митрофанову.

Нам залишається додати, для 
чого потрібні ці сита. З їх ство
ренням нафтопереробна і хіміч
на промисловість здобули мо
гутній засіб для удосконалення 
складних технологічних проце
сів. Наприклад, з’явилась мож
ливість значно підвищити якість 
бензину. Завдяки молекулярним 
ситам стала можливою більш 
старанна очистка газів перед їх 
перетворенням у полімери. А 
кому невідоме величезне прак
тичне значення полімерних ма
теріалів: поліетилена, ноліпро- 
пілена та інших! Майже неваго
мий кузов автомобіля, корпус 
катера, посуд, що не розбиває
ться, иайніжніші тканини і най
красивіші «хутряні» вироби —< 
все це полімери, все це чудеса 
молекул. Широка дорога від
кривається перед молекулярни
ми ситами і в інших галузях 
народного господарства нашої 
країни. Г. НАСОНОВ.

— Для вивчення ліній со
нячного спектра, що вкрай 
важливо для одержання да
них про фізичні особливос
ті зовнішніх шарів Сонця, в 
Пулкові і в інших обсерва
торіях використовують зви
чайні дифракційні спектро
графи. Однак вони у деяких 
випадках не дають точних 
контурів ліній спектра. При 
вимірюваннях їх інтенсив
ності 
гають 
ті в.

Не,
на думку сконструювати об

ладнання, яке дозволило б 
одержати більш точні кон
тури ліній.

Вадим Карпинський пока
зує нам вузли цього склад
ного обладнання.

Про його особливості і пе
реваги говорять астрономи, 
які знаходяться тут же, в 

• павільйоні.

помилки часом дося- 
п’яти—шести процен-

власне, і навело мене

ЗІРОК

Д СТРОНОМАМ відомо 
** близько 10 тисяч неста
ціонарних мінливих зірок, 
тобто таких, у яких змінюю
ться блиск, інтенсивність і 
форма ліній, магнітні поля.

Секретар комсомольської 
організації обсерваторії мо
лодий астрофізик Віктор 
Попов ще декілька років 
тому займався нестаціонар
ними зірками.

— Зірки ці, — розповідає 
В. Попов, — привертають 
все більшу увагу вчених. 
Вони різноманітні за своїми 
фізичними властивостями. 
Однак у них є одна спільна 
ознака, вони нестаціонарні, 
а це дозволяє більш глибо
ко вивчати різний стан ат
мосфери зірок і зіркової ре
човини.

Віктор стримано і просто 
говорить про свою роботу, 
пов’язану із спектральним 
випромінюванням різних 
стадій нестаціонарних зірок. 
За три роки він провів 
близько ста спостережень, 
одержав десятки повноцін
них спектрограм, які харак
теризують фізичні особли
вості цих зірок.

З результатами цієї кро- 
піткої, але захоплюючої ро
боти молодого астронома 
наукова громадськість уже 
ознайомилась. В журналі 
«Мінливі зірки» Академії 
наук СРСР опублікована 
перша стаття В. Попова. В 
Пулкові він виступив з до
повіддю на конференції мо
лодих астрономів.

...Так крокують по життю 
не тільки Вадим Карпин
ський і Віктор Попов. Не
мало відкрить, важливих 
наукових досліджень здій
снили й інші представники 
молодого покоління пулков
ських астрономів.

А. ВІКТОРОВ. 
(ТАРС).

м, Ленінград.

Т7 ПАВІЛЬЙОНІ, де зна- 
& ходиться великий соняч
ний телескоп — найбільший 
в Європі, відбулася наша 
зустріч з молодим астроно
мом Вадимом Карпинським. 
Сім років тому він прийшов 
в Пулково з університет
ським дипломом. І всі ці ро
ки захоплено займався до
слідженнями великого світи
ла. В той же час він вино
шував думку про створення 
спектрографа, який дозволив 
би значно підвищити 
ність досліджень.

Послухаємо самого Вади
ма Карпинського:

точ-

вигравши 
Спартака»

«Молодой коммунар» — оргав Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

вияви-

І В Н П М О

34 26 5 3 66:2.'* 57
34 21 8 Е В6:27 50
34 18 7 9 71:39 43
34 17 8 9 42:30 42
34 13 13 8 50:49 39
34 13 8 13 47:41 34
34 13 8 13 49М8 34
34 13 7 14 47:45 33
34 11 10 13 50:53 32
.54 13 8 15 57:61 32
34 11 9 14 28:41 31
34 ІЗ 5 16 48:64 31
34 10 10 14 33:39 зо
34 12 6 16 46:52 зо
34 10 9 15 49:45 29
34 9 10 15 25:47 2«
34 6 7 . 21 27:6.3 19
34 5 8 21 33:57 18

лмся на висоті, 
станіславського 
рахунком 2:0. Львівські армійці, 
виступаючи в Чернівцях проти 
місцевих аваигардівців, змуше
ні були задовольнитися нічиєю 
(0:0). а разом з тім І четвертим 
місцем.

Для кіровоградської «Зірки» 
третє місце в зоні — відрадно! 
Це результат наполегливої ро
боти всього колективу команди, 
тренерів Г. І. Дуганова і Г. В. 
Рудинського. Про зрослу май
стерність наших нападаючих 
говорить гой факт, що вони при 
активній підтримці півзахисни
ків А. Кравченка і Ю. Калашни
кова забили найбільшу кіль
кість голів, ніж будь-яка коман
да обох зон. За різницею заби
тих і пропущених м’ячів «Зір
ка» займає в зоні друге місце 
■ісля «Чорноморця».

Щороку вона збирає все жра-
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Виявляється, новий при
лад, який є зараз цінним 
доповненням до великого 
Пулковського соняч ного 
телескопа, кращий за якос
тями, ніж унікальний спект
рограф, що знаходиться в 
американській обсерваторії 
Мак Мас Халбер. Фотоелек
тричне обладнання нового 
пулковського приладу в по
єднанні з відмінною опти
кою значно підвищує точ
ність спостережень. Карпин- 
ському вдалося уникнути 
впливу розсіяного світла, 
вдвічі підвищити вирішальну 
силу спектрографа. Нареш
ті, ліквідовані так звані 
хибні спектральні лінії, які 
заважали одержанню точ
них контурів справжніх лі
ній.

Перший екземпляр прила
ду Вадима Карпинського, 
виготовленого у пулков- 
ських оптико - механічних 
майстернях, нині вступив до 
ладу діючих,

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Сивашець». Для ді
тей - «ХЛІБ І ТРОЯНДИ». По
чаток сеансів е 10 год. ранку та 
2 год. дня. «ДВА ЖИТТЯ». По
чаток першої серії о 4 год. дня
1 8 год. вечора, другої серії — 
о 12 год. дня, 6 та 10 год. ве
чора.

Кінотеатр їм. Дзержинського. 
Для дітей — «ПІОНЕРСЬКА 
ЧЕСТЬ». Початок о 10 год. та 
11 год. ЗО хв. ранку. «ТИХИМ 
ВЕЧЕРОМ». Початок о і год. 
ЗО хв., З гол. 5 хв., 4 год. 40 хв. 
дня, 6 год. 15 хв., 7 гол. 50 хв. 
та 9 год. 40 хв. вечора.

Кінотеатр «Мир». Для дітей — 
«ДЕРСУ УЗЛЛЛ». Початок о 
10 год. ранку та 12 год. дня. 
«БІДНА ВУЛИЦЯ». Початок о
2 та 4 год. дня, 6, 8 та 10 год. 
вечора.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальні фільми «ВИДАТНИИ 
БОРЕЦЬ ЗА МИР». «ЯРМА
РОК В КАСАБЛАНЦІ», «НО
ВИНИ ДНЯ № 40/61». Демон
струються без перерви з 10 год. 
до 9 год. вечора. Художній 
фільм «ЛЮДИ 1ІА МОСТУ», 
Початок д 9 год. ЗО хи. вечора.


