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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XXII з'їзд Комуністичної партії

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

На ранковому засіданні з’їзд вітали 
палко "зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних 
і робітничих партій товариші: Вікторіо 
Кодовілья — секретар ЦК Комуністич
ної партії Аргентіни, Костас Коліянніс— 
перший секретар ЦК Комуністичної пар
тії Греції, Тім Бак — генеральний сек
ретар Комуністичної партії Канади, Ха
лед Багдаш — генеральний секретар ЦК 
Сірійської комуністичної партії. З’їзд 
вітав Сайфулай Діалло — політичний 
секретар Демократичної партії Гвінеї, 
голова Національних зборів Гвінейської 
Республіки, тепло зустрінутий делегата
ми.

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: С. П. 
Павлов—перший секретар ЦК ВЛКСМ, 
Н. А. Мухітдінов — секретар ЦК КПРС, 
М. О. Шолохов — письменник (Ростов
ська.парторганізація), А. Я. Пельше — 
перший секретар ЦК Компартії Латвії, 
Л. Ф. Ільїчов — завідуючий відділом 
пропаганди.і агітації ЦК КПРС по 
союзних республіках.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали 
палко зустрінуті делегатами і гостями 
глава делегації Народної партії Конвен
ту Республіки Гана Ебенезер Цефас 
Квей, член Політбюро партії Судан
ський Союз Республіки Малі, депутат 
Національних зборів Тідьяні Траоре і 
представники зарубіжних комуністич
них і робітничих партій товариші: Еміль 

Левлієн — голова Комуністичної пар
тії Норвегії, Ернест Бюрнель — голова 
Комуністичної партії Бельгії, Родней 
Арісменді — перший секретар ЦК Ко
муністичної партії Уругваю.

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: В. В. 
Грачов — голова колгоспу села Кали- 
новка Хомутовського району (Курська 
парторганізація), М. М. Шверник — го
лова Комітету Партійного Контролю 
при ЦК КПРС, Б. М. Пономарьов — за
відуючий міжнародним відділом ЦК 
КПРС, А. П. Кириленко — перший сек
ретар Свердловського обкому КПРС, 
Г. Г. Абрамов — перший секретар Мос
ковського обкому КПРС.

♦ ♦ ♦

25 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 
і робітничих партій товариші: Хесус Фа- 
рія — генеральний секретар ЦК Кому
ністичної партії Венесуели, Кнуд Еспер
сен — голова Комуністичної партії Да
нії, Пауль де Гроот — генеральний сек
ретар ЦК Комуністичної партії Нідер
ландів, Хільберто Вієйра — політичний 
секретар ЦК Комуністичної партії Ко
лумбії, Лоренс Шаркі — генеральний 
секретар Комуністичної партії Австра
лії, Нікола Шауї — секретар ЦК Ліван
ської комуністичної партії.

Потім з’їзд продовжував обговорення 
звіту Центрального Комітету КПРС, 
проекту Програми Комуністичної партії

Радянського Союзу
Радянського Союзу і звітної доповіді. 
Центральної Ревізійної Комісії КПРС^ 
На засіданні виступили товариші: В. 0« 
Смирнов — судноскладальник Балтій* 
ського заводу імені С. Орджонікідзе; 
'*(Ленінградська парторганізація), І. І< 
Бодюл — перший секретар ЦК Компар* 
тії Молдавії, В. В. Кротов — директор 
Уралмашзаводу (Свердловська партор
ганізація), 3. Н. Нурієв — перший сек-і 
ретар Башкирського обкому КПРС< 
О. А. Кольчик — бригадир робітників 
очисного вибою шахти імені Лутугіна 
тресту «Чистяківантрацит» (Сталінська’ 
парторганізація), Ф. М. Петров — член 
партії з 1896 року (Московська міська 
парторганізація).

На вечірньому засіданні з’їзд вітали 
палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністич* 
них і робітничих партій товариші: Пітер 
Кейнеман — генеральний секретар ЦК 
Комуністичної партії Цейлону, Алі 
Ята — перший секретар ЦК Мароккан
ської комуністичної партії, Мартінес 
Вердуго — секретар ЦК Мексіпанської- 
комуністичної партії, Езекіас Папаіоан- 
ну — генеральний секретар Прогресив
ної партії трудового народу Кіпру, Пед
ро Саад — генеральний секретар ЦК 
Комуністичної партії Еквадору, Реза 
Радманеш — перший секретар ЦК На
родної партії Ірану.

З’їзд продовжував обговорення звіту. 
Центрального Комітету КПРС, проекту 
Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Цент
ральної Ревізійної Комісії КПРС. На за
сіданні виступили товариші: І. А. Каї- 
ров — президент Академії педагогічних 
наук РРФСР, А. А. Громико — міністр; 
закордонних справ СРСР, П. О. Сатю- 
ков — головний редактор газети «Прав
да».

з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
МОСКВА, 24 жовтня, (ТАРС). Як уже повідомля

лось, на вечірньому засіданні 23 жовтня на XXII з’їзді 
КПРС з промовою виступив заступник Голови Ради Мі
ністрів СРСР тов. М. Г. Ігнатов. Промовець відзначив, 
що XXII з’їзд є величезною подією в житті партії і ра
дянського народу, відкриває нову епоху, коли вперше за 
всю історію народів буде побудовано найпередовіше, 
найсправедливіше комуністичне суспільство.

Значну увагу в своїй промові тов. Ігнатов приділяє 
питанням дальшого розвитку сільського господарства. 
Промовець говорить про те, що трудівники сільського 
господарства здобули в цьому році велику перемогу в 
справі збільшення валового збору і державних закупок 

... зерна. Па 20 жовтня закуплено 3.115 мільйонів пудів зер
на. Закупка хліба триває. За 20 років ставиться зав
дання довести валовий збір зернових культур до 18—19 
мільярдів пудів. Велику роботу проведено і по вико

нанню рішень партії про зміцнення громадського тва
ринництва в колгоспах і радгоспах. Чисельність великої 
рогатої худоби на початок 1980 року має бути доведена 
приблизно до 153—163 мільйонів голів, або зросте біль
ше яц у два рази порівняно з тим, що ми маємо сьо
годні.

Значні успіхи, досягнуті нашою країною, продовжує 
тов. Ігнатов, стали можливими завдяки торжеству ле
нінського курсу політики партії, з якого намагалася 
звернути партію фракційна група Молотова, Каганови
ча, Маленкова, Ворошилова, Булганіна, Первухіна, Са
бурова і Шепілова. Вона чинила запеклий опір прове
денню цього курсу в життя. Далі промовець докладно 
спиняється на розкольницьких діях фракціонерів і під
тримує пропозицію делегатів XXII з’їзду про виключен
ня з партії Молотова, Кагановича, Маленкова.

Потім тов. Ігнатов відзначає, що ленінський курс по
літики нашої партії, намічений XX з’їздом, підтримали 

братні комуністичні партії всіх країн. Але тепер з’ясу
валось, що керівники Албанської партії праці були не 
щирі, круто змінили політичний курс, почали боротьбу 
проти рішень XX з’їзду КПРС, почали нападати на на
шу партію, на її ленінський Центральний Комітет, по
чали зводити наклепи й на інші комуністичні партії. Де
легати нашого з’їзду і представники братніх партій ціл
ком правильно говорили тут, що албанські керівники від
ходять від загальної погодженої лінії всього світового 
комуністичного руху в найважливіших питаннях сучас
ності.

Наша партія і далі твердо додержуватиме ленінсько
го курсу, каже промовець, високо триматиме перемож
ний прапор марксизму-ленінізму. Під цим прапором на
ша партія впевнено поведе радянський народ вперед до

(Продовження на 2-й стор.).



Ill з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
(II родов /Кения).

повної перемоги комунізму. Нашим компасом на цьому 
шляху буде Програма Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

На трибуні міністр оборони СРСР тов. Р. Я. Мали- 
новський. XXII з’їзд Комуністичної партії, каже він, це 
справді великий етап героїчної історії радянського на
роду. Комуністи, всі воїни Збройних Сил разом з усім 
радянським народом повністю схвалюють зовнішню і 
внутрішню політику партії, накреслені нею в проекті но
вої Програми плани побудови найсвітлішого і найспра- 
ведливішого комуністичного суспільства.

Хоч тепер і не існує фатальної неминучості війни, від
значає промовець, але доти, поки збережеться імперіа
лізм, залишатиметься небезпека війни. Імперіалісти об
рали тепер як привід для нового приступу воєнної істе
рії радянські пропозиції про укладення німецького мир
ного договору. Як захід у відповідь на посилення прак
тичної підготовки до війни, яку проводять західні краї
ни під приводом «берлінської кризи», Центральний Ко
мітет партії і Радянський уряд змушені були здійснити 
ряд відомих заходів по зміцненню обороноздатності та 
безпеки СРСР.

Радянська військова доктрина, підкреслює промовець, 
найважливішим, найголовнішим і першочерговим зав
данням Збройних Сил вважає: бути в постійній готов
ності до надійного відбиття раптового нападу ворога і 
до зриву його злочинних замірів.
. Міністр доповідає з’їздові, що період, який минув з 
XX з’їзду партії, був переломним етапом у розвитку 
і нагромадженні сил нашої армії і флоту. Створено но
вий вид збройних сил — ракетні війська стратегічного 
призначення. Вони вже тепер мають таку кількість пус
кових установок, ракет і зарядів до них, що спроможні 
завдати нищівної поразки агресорові та його країні.

Цілком сучасними за своєю технічною оснащеністю 
стали наші сухопутні війська, військово-повітряні сили, 
військово-морський флот і військово-транспортна авіа
ція. Тов. Малиновський відзначає, що помітних успіхів 
добилися повітряно-десантні війська, успішно розв’я
зано й проблему знищення ракет у польоті.

* * ♦
МОСКВА, 24 жовтня. (ТАРС). У Кремлівському Па

лаці з’їздів продовжує свою роботу черговий, XXII з’їзд 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

На ранковому засіданні 24 жовтня з’їзд вітали палко 
зустрінуті делегатами і гостями представники зарубіж
них комуністичних і робітничих партій товариші: Вік
торів Кодовілля — секретар ЦК Комуністичної партії 
Аргентіни, Костас Коліянніс — перший секретар ЦК Ко
муністичної партії Греції, Тім Бак — генеральний сек
ретар Комуністичної партії Канади, Халед Багдаш — 
генеральний секретар ЦІ\ Сірійської комуністичної пар
тії. З’їзд вітав також Сайфулай Діалло — політичний 
секретар Демократичної партії Гвінеї, голова Національ
них зборів Гвінейської Республіки.

'Потім з’їзд продовжив обговорення звіту Централь
ного Комітету КПРС, проекту Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу і звітної доповіді Централь
ної Ревізійної Комісії КПРС.

У радянської молоді завидна доля — будувати кому
нізм і жити в прекрасному суспільстві, яке утверджу« 
на землі мир, працю, свободу, рівність, братерство і 
щастя всіх народів, так почав свій виступ перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ тов. С. П. Павлов.

Промовець докладно говорить про участь юнаків і дів
чат у комуністичному будівництві.

У славних ділах комсомолу особливе місце належить 
освоєнню цілини. В райони освоєння нових земель ви
їхало більш як 700 тисяч патріотів. Промовець повідом
ляє, що зобов’язання, які комсомол взяв на своєму XIII 
в’їзді, значно перевиконано. На ударні будови найваж
ливіших галузей індустрії було послано більш як 1.200 
тисяч посланців комсомолу. На тваринницькі ферми по 
комсомольських путівках прийшло більш як 2,5 мільйо
на чоловік. Більш як два мільйони молодих робітників 
до з’їзду партії виконали річні завдання по зростанню 
продуктивності праці.

Палко відгукнулась молодь на заклик товариша М. С. 
Хрущова піти в тайгу, гори, пустині, щоб допомогти 
партії поставити багатства цих районів на службу ра
дянському народові.

Тов. Павлов спинився далі на питаннях виховання 
підростаючого покоління, практичній участі молоді в пе- 

створенні в життя Програми КПРС, запевнив з’їзд, 
(К партії, що Ленінський комсомол і далі буде вірним 

помічником Комуністичної партії.
На трибуні секретар ЦК КПРС тов. Н. А. Мухітдінов. 

Він відмітив, що Комуністична партія Радянського Сою
зу вирішила найскладнішу проблему, яка століттями 
хвилювала людство, — проблему взаємовідносин між 
націями.

Антипартійна група, що виступила проти курсу XX 
з’їзду КПРС, заявив тов. Мухітдінов, шалено запере
чувала проти підвищення ролі та розширення прав со
юзних республік, зміцнення їх суверенітету. Засудження 
культу особи, розгром антипартійної групи, відновлення 
революційної законності та ліквідацію порочних методів 
керівництва радянські нації сприйняли з великим схва
ленням і повним задоволенням.

Промовець відмітив, що в успішному здійсненні на
ціональної політики партії в нашій багатонаціональній 
країні вирішальну роль відіграв і відіграє російський на
род. Єдність і згуртованість радянських народів є /трі
умфом національної політики Радянського Союзу.

Тов. Мухітдінов докладно розповів про розвиток гос
подарства союзних республік.

У своїй промові тов. Мухітдінов спинився на ан- 
тимарксистській поведінці нинішніх керівників Албанії. 
Говорячи про розвиток національно-визвольного р.уху в 
країнах Азії, Африки і Латинської Америки, промовець 
відмітив, що Комуністична партія Радянського Союзу 
розглядає союз з народами; які скинули колоніальне 
ярмо, як один 8 наріжних каменів своєї міжнародної
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політики, вважає своїм інтернаціональним обов’язком 
допомагати цим народам.

У своїй промові тов. Мухітдінов значну увагу приді
лив завданням радянської школи, якій, говорить вік, на
лежить надзвичайно важлива роль у формуванні нової 
людини комуністичного суспільства.

Теплу, схвильовану промову виголосив письменник 
тов. М. О. Шолохов. Неначе свіжий, підбадьорливий ві
тер дихнув нам в обличчя, відкрив перед поглядом да
лекі синіючі далі, які кличуть до себе, каже він. Надто 
вже велична і благородна Програма партії, яка всім 
своїм змістом і суттю спрямована на щастя і радість 
трудового людства!

З гнівом говорить промовець про тих, хто зневажив 
високе священне почуття партійного товариства — про 
фракціонерів. З’їзд — верховний орган партії, заявляв 
Шолохов — хан він винесе щодо фракціонерів і відще
пенців свс^ суворе, але справедливе рішення.

Промова першого секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова
Товариші! У радянської молоді за

видна доля — будувати комунізм і 
жити в прекрасному суспільстві, яке 
утверджує на землі мир, працю, сво
боду, рівність, братерство і щастя 
всіх народів.

З хвилюванням і радістю сприйня
ла молодь по-ленінському мудрі до
повіді Микити Сергійовича Хрущо
ва. Всім серцем вона схвалила про
ект нової Програми КПРС, який 
відкрив перед молодим поколінням 
широкі горизонти комунізму. Ми 
пишаємося тим, що на цьому істо
ричному з’їзді по-батьківському теп
ло говорилось про діяльність радян
ської молоді і Ленінського комсомо
лу. Така висока оцінка партії викли
кає у нашої молоді новий приплив 
енергії, ентузіазму, трудової актив
ності. Радянські юнаки і дівчата не 
пошкодують сил, щоб виправдати до
вір'я і надії партії. (Оплески).

Після XX з’їзду КПРС Ленінський 
комсомол пройшов шлях глибокої 
перебудови і вдосконалення методів 
роботи, ідейно й організаційно зміц
нів. Комуністична партія, її Цент
ральний Комітет спрямовували увагу 
комсомолу на виховання у молоді 
трудового ставлення до поняття ко
мунізму, всебічно готували молоде 
покоління до нового історичного пе
ріоду життя нашого народу — без
посереднього будівництва комуніс
тичного суспільства.

Партія доручала комсомолові ве
ликі діла, на яких виросло і вихо
валось ціле покоління молоді. Особ
ливе місце серед них займає освоєн
ня цілини. Відомо, що в період 
культу особи, особливо в останні йо
го роки, комсомолові явно невиста- 
чало великих і конкретних справ, які 
могли б по-справжньому захопити 
молодь. Ось чому заклик партії взя
тися за освоєння цілини зустрів 
бурхливий і захоплений відгук моло
ді. В райони освоєння цілини виїхало 
понад 700 тис. молодих патріотів. 
Але це була лише невелика частина 
тих, хто всією душею відгукнувся на 
заклик партії.

Цим радянська молодь продемон
струвала свою відданість нашій пар
тії, Центральному Комітетові, вірно
му ленінцю, невтомному борцю за 
щастя народів, за світле майбутнє 
молоді Микиті Сергійовичу Хрущову, 
(Бурхливі оплески). Гаряча участь 
радянської молоді, всього народу в 
освоєнні цілини е і яскравим доказом 
повної неспроможності, безгрунтов
ності і банкротства поглядів жалю
гідної купки фракціонерів.

Важко переоцінити те значення, 
яке мала цілина у вихованні юнаків 
і дівчат, в усій діяльності Комуніс
тичної Спілки Молоді. Це був 
справді корінний поворот комсомолу 
і радянського юнацтва до активної 
участі в господарському будівництві.

Сьогодні комсомол доповідає пар- 
• тії, що всі конкретні зобов'язання, 

які він взяв на своєму XIII з’їзді, 
значно перевиконано. (Бурхливі оп
лески). На ударні будови найваж
ливіших галузей нашої індустрії бу
ло направлено більш як один міль
йон двісті тисяч посланців комсомо
лу. Вони допомогли достроково збу
дувати десятки домен, мартенів, 
прокатних станів, 54 потужних хіміч
них виробництва, майже 20 тисяч 
кілометрів газопроводів, залізниць, 
електрифікованих колій. В перед- 
з’їздівському змаганні при активній 
участі молоді за чотири місяці вве
дено до ладу 64 великих промисло
вих об’єкти. Більше двох мільйонів 
молодих робітників до з’їзду партії 
виконали річні завдання по продук
тивності праці.

Роки після XX з’їзду партії були 
роками, коли молодь вчилась люби
ти і поважати землю, мужню і бла
городну працю хлібороба І тварин
ника.

Величезною заслугою нашої партії 

є той факт, що тепер зовсім по-іншо
му дивиться молодь на працю селя
нина. Тільки на тваринницькі ферми 
по комсомольських путівках прийшло 
понад 2,5 млн. юнаків і дівчат.

Комсомол продовжує брати актив
ну участь в освоєнні цілини. У від
повідь на заклик Микити Сергійо
вича Хрущова у цьому році у Казах
стан по путівках комсомолу приїха
ло II тис. кваліфікованих будівель
ників, понад 18 тис. випускників пе
дагогічних, медичних, сільськогоспо
дарських та інших вузів.

З особливою відповідальністю й 
ентузіазмом молодь взялася за виро
щування кукурудзи. Вона повірила 
в цю культуру і по-справжньому по
дружила з нею.

У цьому році боротьба за кукуруд
зу стала для комсомолу екзаменом 
на політичну зрілість. Понад 500 
тис. юнаків і дівчат, 130 тис. моло
діжних ланок і агрегатів вирощували 
кукурудзу на 12,5 млн. гектарах. Ви
росли сотні чудових молодих майст- 
рів-кукурудзоводів. На багатьох мо
лодіжних ділянках України, Молда
вії, Північного Кавказу, Чувашії, 
Татарії та інших районів країни 
одержано по 50 — 70 центнерів зер
на і по 800 — 1000 центнерів зеле
ної маси кукурудзи з гектара. Ве
лике значення мав рух українських 
комсомольців — «Станемо врівень з 
героями», який набрав великого по
ширення. Розуміючи, що це лише 
початок великої боротьби за куку
рудзу, ми обіцяємо, як радить Мики
та Сергійович, вирощувати високі 
врожаї цієї культури в кожному 
колгоспі і радгоспі без затрат руч
ної праці, допомагати юнакам І дів
чатам оволодівати знаннями, передо
вим досвідом, технікою. (Оплески).

Товарншіі XXII з’їзд партії від
криває перед нашою молоддю вели
ку і прекрасну мету — будівництво 
комунізму. Радянські юнаки і дівча
та віддадуть всі сили тому, щоб 
розвивати економіку, збільшувати 
виробництво матеріальних і духов
них благ, виховувати в кожному ри
си людини комуністичного суспіль
ства. Участь у народногосподарсько
му будівництві буде головним в 
усій роботі комсомолу, бо в цьому 
основа його боєздатності і автори
тету.

Микита Сергійович Хрущов закли
кав молодих патріотів країни піти в 
тайгу, горн, пустині, щоб допомогти 
партії поставити багатства цих райо
нів на службу радянському народо
ві. Як і завжди, наша молодь гаряче 
відгукнулася на заклик партії. Бук
вально відразу після доповіді Мики
ти Сергійовича Хрущова в ЦК 
ВЛКСМ, в комітети комсомолу Мо
скви, Ленінграда, Києва, Горького, 
Свердловська, Мінська та інших міст 
почали надходити заяви від молоді. 
Потік заяв зростає з кожним днем. 
Ось лист з Ленінграда: «Кожний з 
нас всією душею, серцем і розумом 
сприйняв звернуті до молоді слова 
Микити Сергійовича Хрущова... У 
відповідь на заклик партії комуніс- 
тів-ленінців ми, вихованці комсомо
лу, доповідаємо своєму Центрально
му Комітетові: «До штурму готові! 
Чекаємо наказу, куди виїжджати? 
(Оплески). Л. Дьомін — майстер 
Невського машинобудівного заводу 
ім. Леніна, В. Іванов — слюсар, член 
бригади комуністичної праці заводу 
«Большевик», Л. Рязанцева — інже
нер оптико-механічвого заводу». 
Всього 35 підписів.

А ось заява від комсомольця Мос
ковського заводу імені Володимира 
Ілліча Е. Арафелова: «У відповідь 
на B.I,CTVn М. С. Хрущова на XXII 
з їзді КПРС я прошу послати мене 
в будь-який пункт планети і поза 
неї, куди вважає потрібним Комуніс
тична партія Радянського Союзу». 
(Оплески).

Діла і вчинки радянської молоді—•

Говорячи про великі благородні завдання, які стоять 
перед радянською літературою, Михайло Шолохов на
гадує, що радянська література — теж частина загаль
нопартійної справи. Він критикує недоліки, які ще є а 
літературній справі, говорить про необхідність давати 
бічьше повноцінних творів, які б допомогли радянському 
народові в будівництві комуністичного суспільства.

Про розквіт Латвійської республіки розповів у своєму 
виступі перший секретар ЦК Компартії Латвії тов. 
А. Я. Пельше. За роки мирного будівництва з умовах 
радянського ладу обсяг промислового виробництва в 
республіці збільшився в 12 раз, а по машинобудуванню 
і металообробці — в 80 раз. В цьому році промисловість 
республіки щомісяця випускає стільки продукції, СКІЛЬ
КИ вона випускала за весь довоєнний 1940 рік. Промис
ловість у цьому році дасть Батьківщині стільки продук-

(Продовження на 3-й стор.).

свідчення того, ЩО це почесне дору
чення партії молоде покоління вико
нає з честю. (Оплески).

Наша молодь у своєму великому 
бажанні дати користь Батьківщині 
не боїться труднощів. Але бувають 
труднощі об’єктивні, а бувають та
кі, які створюються черствістю, бай
дужістю, бюрократизмом деяких гос
подарників. Ще зустрічаються такі 
горе-керівннки, які, заявляючи; «У 
мене план», «Бувало і тяжче», ви
правдують бездушне ставлення до 
елементарних потреб молодих робіт
ників. До речі, у таких працівників, 
як правило, і план не виконується. 
Не можна вважати нормальним, ко
ли господарські керівники відчувають 
відповідальність тільки за виконання 
плану. Вони в такій самій мірі повин
ні відповідати і за створення необ
хідних умов для праці, відпочинку І 
побуту молоді.

Молодь усім серцем розуміє ідеаля 
комунізму, активно бореться за них. 
В праці на благо народу вона дістав 
ідейну зрілість, виковує в собі кра
щі людські якості. Наше молоде по
коління повсякденно відчуває, що 
перед молодими, чесними, працьови
тими партія, радянський народ від
кривають найширші обрії.

Тут, у цьому чудовому Палаці, 
який ніби символізує те нове, світлу 
прогресивне, що властиве нашому 
сьогоднішньому життю, присутні ба
гато зовсім ще молодих людей: Ге
рої Праці — будівельник Олексій 
Анохін, слюсар Юрій Куций, двадця
тирічна пташниця Валентина Бахту- 
ріна, нафтовик Акіф Джафаров, 
секретар комсомольської організації 
єфрейтор Ігор Студенніков, бавовно
роб Ташмамат Аліжанов, студент 
Анатолій Плужніков та інші.

Як же не пишатись, товариші, ра
дянській молоді: її ровесники разом 
з прославленими ветеранами праці, 
видатними державними і громадськи
ми діячами, як рівні серед рівних, 
затверджують першу в історії люд
ства Програму комунізму! (Оплески), 

Товариші! На комсомол покладає
ться відповідальне завдання — разом 
з школою виховувати життєрадісне, 
працьовите, фізично і морально здо
рове покоління. Великі зміни стали
ся в нашій школі останнім часом. 
Учні глибше пізнають основи наук, 
оволодівають виробничими навиками, 
з пошаною ставляться до праці.

Ті, хто сьогодні вчиться в школі, 
житимуть у комуністичному суспіль
стві, керуватимуть його справами. 
Ось чому виховання в учнів комуніс
тичної моралі, прагнення працювати 
і жити по-комуністнчному повинно 
займати в роботі школи основне міс
це. Однак великі можливості, які від
криває для цього закон про зв’язок 
школи з життям, використовуються 
досі ще недостатньо. Науково-педаго
гічні заклади дещо відстають від 
життя; Школа ще не має конкретної 
розробки питань ідейного і трудово
го виховання, як єдиного процесу. 
Узагальнений досвід такої роботи 
надзвичайно потрібний не тільки пе
дагогам, але й виробничникам, тим, 
хто здійснює професійне навчання 
школярів. Існуючі форми політично
го виховання учнів у багатьох ви
падках не враховують зрослих запи
тів, інтересів дітей і нерідко зводя
ться до голосного читання газет. Ви
вчення курсу «Основи політичних 
знань» все ще організовано лише в 

в незначній дослідному порядку і 
кількості шкіл.

Часто питання життя 
рішують тільки дорослі. _ ____ ___
розвивають ініціативу і самодіяль
ність, не підвищують роль дитячих 
політичних організацій, а в школі ж 
тепер 17 млн. піонерів і більше піи-

школи вн- 
У дітей не

тора мільйона комсомольців.
У школах-інтернатах якнайкра

ще поєднується навчання і вихован-
(Продовження на 3-й стор.).
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уч-

пе-

ня молоді. Багато ентузіастів-учи- 
телів з допомогою і підтримкою 
широкої громадськості добре вико
ристовують можливості цієї школи. 
Але цей передовий досвід справді 
радянських методів виховання шко
лярів поширюється недостатньо. То
му не випадково, що в деяких шко- 
лах-інтернатах допускається немало 
різних вигадок, перекручень нашої 
педагогіки. Подекуди намагаються 
розписати буквально кожний крок 
школярів. Замість індивідуальної 
роботи з кожним учнем режим вихо
ванців подекуди ускладнюється за
провадженням всякого роду «стату
тів», «законів», «спеціальних правил 
поведінки». У дітей майже не лишає
ться часу для улюбленої справи, для 
того, щоб почитати книгу, послухати 
радіо, пограти, поспівати.

На наш погляд, питанням ідейно
го виховання учнів Академія педаго
гічних наук РРФСР, міністерства, 
педагогічні наукові заклади повинні 
приділяти значно більше уваги. Ве
личезну користь вихованню підрос
таючого покоління дала б постійна, 
а не епізодична участь в житті шко
ли наших ветеранів праці, вчених, 
письменників, артистів, радянських 
працівників, громадських діячів. Ми 
вважаємо, що така робота повинна 
стати звичним і почесним обов’язком 
численної армії нашої радянської 
громадськості.

Ми глибоко цінимо величезний 
вклад наших вчених-педагогів у роз
виток радянської школи. Але думає
мо, що приплив в ряди вчених тала
новитих молодих сил — вчителів, 
директорів шкіл не пошкодить зба
гаченню педагогічної науки. Адже 
тепер з 65 членів-кореспондентів 
Академії педагогічних наук РРФСР 
лише четверо працюють у школі, а 
середній вік дійсних членів і членів- 
кореспондентів цієї Академії понад 
65 років.

Хиби, які є в роботі нашої шко
ли,—це і наші хиби. Комсомольські 
організації зміцнюватимуть свої 
зв’язки з педагогічними колектива
ми, ще краще виховуватимуть в

> нівської молоді любов до праці, до 
знань, почуття відповідальності 
ред суспільством.

У проекті Програми партії чітко і 
повно сформульовано моральний ко
декс будівника комунізму, який ві
дображає найкращі риси радянської 
людини. Комсомольські організації 
прищеплюватимуть молоді ці високі 
моральні принципи, добиватимуться, 
щоб вони ставали особистими пе
реконаннями, нормами повсякденної 
поведінки, ввійшли в плоть і кров 
кожного молодого радянського гро
мадянина. Комсомолові необхідно 
посилити вплив на кожну молоду 
людину, збагачувати зміст і вдоско
налювати форми виховної роботи.

Комсомол посилить боротьбу про
ти буржуазної ідеології. Боячись 
притягальної сили комуністичних 
ідей, трубадури буржуазного світу 
розбещують свідомість свого моло
дого покоління пропагандою низьких 
запитів власника — користолюбця, 
егоїзму, рекламою обивательських 
«радощів» життя. Видаючи бажане 
за дійсне, агентство Франс Пресс не
давно заявило, що нібито і радян
ська молодь виявляє все більше ін
тересу до такого способу життя. Яс
но, що так можуть писати тільки ті, 
кому не дано зрозуміти душі нашої 
людини. Про дійсні риси радянсько
го юнацтва, його 
говорить сама 
«Комсомольская 
широкий опит читачів: «Що ви ду
маєте про своє покоління?». Молодь 
одностайно заявила, що головними 
характерними рисами покоління во
на вважає патріотизм, відданість 
партії, віру в комунізм, працьови
тість, мужність, почуття нового. Як 
образно зауважив один з учасників 
опиту, наша юність пише свою біо
графію

Не авторучками, а кранами, 
Железных стрел руками сильными, 
На бывшей целине — комбайнами, 
На шумной Ангаре — плотинами.

(Оплески).
Саме наше життя на кожному кро- 

, ЦІ відкриває і спростовує наскрізь 
брехливу буржуазну пропаганду.

Ми вдячні майстрам радянського 
мистецтва, які створили, особливо в 
останній час, немало чудових книг, 
фільмів, спектаклів, які допомагають 
Ще глибше усвідомити велич наших 
днів, виховують комуністичну пере
конаність, оптимізм. Молодь щиро 
радіє, коли її новим другом стає кни-

де є велика правда 
людину, герої, яким

справжні ідеали 
молодь. Недавно 
правда» провела

га або фільм, 
про радянську 
хочеться вірити і наслідувати.

Ось чому вона не погоджується і 
не приймає такі твори, в яких пере
важна увага відводиться образам і 
вчинкам невеликої, жалюгідної груп
ки «золотушної молоді». Смакування 
пригод моральних виродків — спра
ва легка, але ніяк не благородна. І 
не треба робити це під флагом бо
ротьби за виховання людини. Дуже 
жаль, що ці дивні тенденції почали 
найбільш виразно проявлятись у та
кому поважному журналі Спілки 
письменників, як «Юность». До речі, 
в редколегії цього журналу немає 
жодного педагога або комсомоль
ського працівника. Нам не зрозуміла 
і та поспішність, з якою деякі кіне
матографісти взялися за екранізацію 
опублікованих в «Юности» повісті 
«Мишка, Серега и я» чи роману 
«Звездный билет». Ми говоримо про 
це тому, що молодь потребує насам
перед творів, які б кликали її до 
дії, до творчої праці, до подвигів, 
виховували готовність боротися за 
ідеали комунізму. (Оплески).

Товариші! Проект Програми КПРС 
вказує на поступове перетворення 
соціалістичної державності в громад
ське комуністичне самоврядування. 
Постійну «прописку» в повсякденній 
праці і житті молоді дістали штаби 
технічного прогресу, ради молодих 
спеціалістів, народні дружини,, гро
мадські конструкторські бюро і ла
бораторії. На будовах і підприєм
ствах країни діє 23 тис. комсомоль
ських штабів і контрольних постів. 
Всі ці форми допомагають юнакам і 
дівчатам набувати навиків громад
ського. самоврядування, господарю
вання, виховують у них відповідаль
ність перед колективом. Правда, бу
ває що молодь де в чому і переборщає. 
Наприклад, на одній будові, куди за
тримувалась поставка устаткування 
з Англії, члени штабу згарячу вирі
шили послати комсомольський сигнал 
королеві Єлизаветі. (Пожвавлення в 
залі. Сміх). Але більшість активістів 
вибирає правильні адреси для роз
в'язання назрілих питань. Комсо
мольські штаби знають в багатьох 
раднаргоспах, у міністерствах, у 
Держплані.

Громадські начала широко впро
ваджуються і в практику комсомоль
ських комітетів. Після XX з’їзду 
КПРС число штатних працівників у 
райкомах, міськкомах, обкомах ком
сомолу скоротилося майже на ЗО 
процентів. Тепер у комсомолі 5.600 
позаштатних секретарів райкомів і 
міськкомів, десятки тисяч юнаків і 
дівчат на громадських началах пра
цюють в різних постійних комісіях 
комсомольських комітетів, у моло
діжних газетах. Ми розуміємо, яке 
величезне майбутнє мають громад
ські начала в усій нашій роботі, І 
ставимо перед собою завдання, щоб 
кожна молода людина за час пере
бування в рядах Ленінського комсо
молу дістала громадську професію.

Товариші! Приклад нашої країни,

країни, яка будує комунізм, захоп
лює уми і серця мільйонів молодих 
людей за рубежем. Про притягальну 
силу ідей комунізму говорять і зрос
таючі міжнародні контакти радян
ської молоді. Тепер ми маємо зв’яз
ки з тисячею молодіжних організа
цій. Це в три рази більше, ніж бу
ло в 1956 році.

Ми можемо тільки радіти, як роз
виваються і міцніють наші зв'язки з 
молоддю країн Азії, Африки і Ла
тинської Америки. Ці зв’язки грун
туються на справді безкорисливій 
дружбі. Тисяча молодих кубинських 
хлопців приїхала в нашу країну для 
того, щоб протягом року вивчити 
сільськогосподарську техніку і росій
ську мову, а триста наших молодих 
спеціалістів успішно працюють на 
полях Куби.

Влітку цього року в Москві прохо
див Всесвітній форум молоді. 1 зно
ву представники молоді найрізнома
нітніших політичних напрямів з 106 
країн палко підтримали миролюбну 
зовнішню політику Радянського Сою
зу, країн соціалістичного табору, бо
ротьбу народів і молоді за націо
нальне визволення.

Товариші! Радянські юнаки і дів
чата палко схвалили своєчасні і рі
шучі заходи свого уряду по гаран
туванню безпеки нашої Батьківщини 
і всього соціалістичного табору. Не
ма чого панам з Пентагону випробо
вувати наше терпіння. Якщо імперіа
лізм розв’яже війну, з ним станеться 
так, як мудро кажуть у народі: 
«Сказав би — ох, та не встиг — 
здох».

Мільйони радянських людей, всі 
як один, стануть на захист священ
них завоювань революції і під ке
рівництвом випробуваної в боях пар
тії комуністів розгромлять будь- 
якого агресора. (Тривалі оплески).

Історія комсомолу — це історія 
вірного служіння справі партії. По
над 75 млн. чоловік пройшли перше 
комуністичне загартування в комсо
мольських рядах, вчилися тут боро- 
іися за справу партії, перетворюва
ти в життя її плани. Для комсомоль
ця немає благороднішої мети, як за
служити високе звання члена Кому
ністичної партії. Ми пишаємось тим, 
що після XX з’їзду партії більш як 
1,5 млн. кращих комсомольців всту
пили у велику партію Леніна. (Оп
лески).

У передз’їздівські дні на мітингах 
і зборах майже 48 млн. радянських 
юнаків і дівчат надіслали лист- 
клятву XXII з’їздові партії. Радян
ська молодь на весь голос заявила, 
що все життя, думи і мрії молодого 
покоління — з партією. Вона уро
чисто поклялася спрямувати всі свої 
сили, знання, розум на велику спра
ву — побудову комунізму. (Оплес
ки).

19 млн. членів Ленінського комсо
молу, вся радянська молодь будуть 
I далі безмежно віддані справі пар
тії, ще тісніше згуртують свої ряди 
навколо її ленінського ЦК.

Під твоїм керівництвом, Партіє, 
юність іде вперед — на штурм, на 
будови комунізму! (Бурхливі, трива
лі оплески).

(Продовження).

ції, скільки було заплановано на 1963 рік. Впевнено по
сувається вперед відносно молоде колгоспне село Лат
вії.

Завідуючий відділом пропаганди і агітації ЦК КПРС 
по союзних республіках тов. Л. Ф. Ільїчов у своєму ви
ступі відмітив, що навіть противники соціалізму змуше
ні визнати величезний революціонізуючий вплив ідей но
вої Програми нашої партії на долю світу. Створення 
нової Програми, говорить він, — яскравий доказ того, 
що справжнім центром творчої, марксистської думки є 
Комуністична партія Радянського Союзу, її Центральний 
Комітет, Президія на чолі з Першим секретарем Мики
тою Сергійовичем Хрущовим. Цей видатний документ 
творчого марксизму — новий розділ у теорії наукового 
комунізму.

Промовець спинився на тяжких наслідках культу осо
би для ідейного життя партії та всієї ідеологічної ро
боти. Тепер у нашій партії, відмічає тов. Ільїчов, ство
рено справді творчу обстановку, і будь-яке починання 
знаходить з боку ЦК добру, батьківську підтримку.

На вечірньому засіданні з'їзд вітали тепло зустрінуті 
делегатами і гостями глава делегації Народної партії 
Конвенту Республіки Гана Ебенезер Цефас Квей, член 
Політбюро партії Суданський Союз Республіки Малі, 
депутат Національних зборів Тідьяні Траоре і представ
ники зарубіжних комуністичних та робітничих партій 
товариші: Еміль Левлієн — голова Комуністичної пар
тії Норвегії, Ернест Бюрнель — голова Комуністичної 
партії Бельгії, Родней Арісменді — перший секретар ЦК 
Комуністичної партії Уругваю.

• * *
МОСКВА, 25 жовтня. (ТАРС). Як уже повідомлялось, 

на вечірньому засіданні 24 жовтня XXII з’їзд КПРС 
продовжував обговорення звіту Центрального Комітету 
КПРС, проекту Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Центральної Ревізійної 
Комісії КПРС. На засіданні виступили товариші: В. В. 
Грачов 
ського 
ник — голова Комітету Партійного Контролю при ЦК 
КПРС, Б. М. Пономарьов — завідуючий міжнародним 
відділом ЦК КПРС, А. П. Кириленко — перший секре
тар Свердловського обкому КПРС, Г. Г. Абрамов — 
перший секретар Московського обкому КПРС.

Про успіхи в розвитку землеробства і тваринництва 
в керованій ним сільгоспартілі розповів тов. Грачов. У 
цьому році калнновці озимої пшениці зібрали по 32,6 
центнера з гектара, гороху — по 28 центнерів, кормових 
бобів — по 25,6, кукурудзи в сухому зерні — 60 цент
нерів. Кукурудзи на силос з качанами одержано по 700 
центнерів з гектара. Цукрових буряків зібрано по 350 
центнерів. До кінця року виробництво молока на сто 
гектарів угідь становитиме 550 центнерів, а м’яса — 
130 центнерів. Таких успіхів було досягнуто завдяки 
самовідданій праці колгоспників. Промовець заявляє, 
що з травня цього року Калиновка стала дослідно-пока
зовим господарством. Тепер перед партійною організа
цією і спеціалістами колгоспу стоїть завдання — все 
зробити для того, щоб виробництво зернових, кукурудзи, 
м'яса, молока в господарствах Хомутовського району 
через два—три роки було на рівні калнновських показ
ників.

Тов. Шверник, який потім виступив, сказав:
— Після XX з’їзду партії проведено величезну робо

ту по відновленню і розвитку ленінських норм партійно
го життя, по ліквідації наслідків культу особи і зміц- 

. ненню соціалістичної законності. За цей час Комітет 
Партійного Контролю і місцеві партійні органи перегля
нули неправильні рішення про виключення з партії ве
ликого числа комуністів, у тому числі визначних діячів 
партії і держави, яких в минулому було притягнуто до 
судової відповідальності по безпідставних політичних 
обвинуваченнях.

В ході роботи, яку проводив Комітет Партійного Кон
тролю по реабілітації безпідставно засуджених кому
ністів, говорить далі тов. Шверник, ми постійно стикалися 
з тяжкими наслідками тієї сваволі і беззаконь, що ЇХ 
чинили Маленков, Каганович, Молотов. Вони були іні
ціаторами створення обстановки підозрілості і недовір’я. 
Тепер цілком ясно, чому учасники антипартійної групи 
з такою впертістю перешкоджали рішучому курсові 
партії на виправлення помилок, породжених культом 

___ ____ особи. Вони намагалися при
ховати свою вину і уникнути 
відповідальності.

Тов. Шверник розповів про 
найтяжчі злочини перед пар
тією і радянським народом, 
вчинені Маленковим, Кагано
вичем і Молотовим. Своїми 
діями, відмічає промовець, во
ни заплямували високе звання 
комуніста і не можуть зали
шатися в рядах нашої партії.

Промовець спиняється потім 
на роботі партії в останні ро
ки. Він підкреслює, що те
пер у партії створено справ
ді творчу атмосферу, внутрі
партійна демократія розгорну
лась на всю широчінь.

Торжество ленінських прин
ципів партійного ж и т т я, 

(Закінчення на 4-й стор.).

— голова колгоспу села Калиновка Хомутов- 
району (Курська парторганізація), М. М. Швер-

МОСКВА. XXII з’їзд КПРС.,: 
На фото: делегати виходять з 
Кремлівського Палацу з’їздів. < 

Фото А. Батанова. ;■ 
(Фотохроніка РАТАУ). •:

«МОЛОДИИ КОМУНАР»
27 жовтня 1961 р., З стор.



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

заявив тов. Пономарьов, привело до зміцнення міжна
родного комуністичного руху. Після XX з’їзду сім’я 
їратніх партій розширилась на 12 компартій, а загальне 
число міжнародної армії комуністів — на 7 мільйонів 
чоловік. Тепер вЄвропі, Азії, Америці, Австралії і Океа
ни немає жодної країни, де б не діяли комуністичні пар- 
тіг Все більше компартій виникає в багатостраждальній 
Африці. Загальне число комуністів )* 1 * * * * * 7 * *сього світу стано
вить близько 40 мільйонів чоловік Вперше в історії 
комуністичний рух набрав справді всесвітнього харак
теру. г

ТІОДВІІЇНОЮ радістю
1 * став день відкриття 
XXII з'їзду КПРС для
молодої швеї, комсомол
ки Галини Кучми — 17 
жовтня їй присвоїли
звання ударника кому
ністичної праці. З честю
несе вона трудову вахту 
на честь з’їзду рідної 
партії.

На знімку: ударник 
комуністичної праці, ро
бітниця Кіровоградської
иівейної фабрики Галина 
КУЧМА.

Фото В. КОВПАКК.

Називаючи промисловість Середнього Уралу могутнім 
бастіоном економічної і оборонної могутності нашої 
соціалістичної держави, тов. Кириленко вказує, що во
на має відіграти велику роль у створенні матеріально- 
технічної бази комунізму. Тепер Свердловська область 
поставляє свою промислову продукцію в усі економічні 
райони Радянського Союзу і в 50 країн світу.

За попередніми намітками, до 1980 року обсяг продук
ції машинобудування в області зросте приблизно у 
8 раз, випуск чавуну, сталі, прокату, труб, алюмінію і 
чорнової міді — у два—три рази. Ці плани буде вико
нано успішно.

Свердловська область, вказує тов. Кириленко, поряд 
з розвинутою промисловістю має досить велике сіль
ське господарство, особливо тваринництво. В цьому році 
завдяки зміні структури посівних площ розширено посі
ви зернових на 100 тисяч гектарів, посіви бобових куль
тур і ячменю збільшено майже в два рази. Валовий збір 
зерна зріс порівняно з минулим роком на 15 процентів.

Тов. Кириленко каже, що трудящі області одностайно 
схвалили проект Програми КПРС і заявляють про свою 
рішимість зробити все для втілення її в життя.

Комуністи Підмосков’я, всі трудящі Московської об
ласті, заявив тов Абрамов, висловлюють непохитну во
лю і палке прагнення під керівництвом ЦК перетворити 
в життя, великі накреслення Програми КПРС. Підготов
ка до з’їзду викликала небачене раніше піднесення по
літичної і трудової активності. Ще ширше розгорнулося 
змагання за комуністичну працю. В Московській області 
в змаганні за звання ударника і колективу комуністич
ної праці бере участь понад 600 тисяч трудящих. Вели
кого поширення набрав чудовий почин «Сьогодні рубіж 
новатора — завтра рубіж колективу». Трудівники під
приємств області успішно виконали передз’їздівські зо
бов’язання. Щодо рівня випуску валової продукції про
мисловість області вийшла на рубіж 1963 року.

Делегати з’їзду одностайно схвалювали проект Про
грами КПРС. ленінський курс, взятий на рішуче вико
ренення наслідків культу особи, заявляли, що радянські 
люди віддадуть усі сили справі будівництва комунізму.

♦ ♦ *
МОСКВА, 25 жовтня. (ТАРС). У столиці нашої Бать

ківщини — Москві, в Кремлівському Палаці з’їздів, про
довжує свою роботу XXII з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

Сьогодні на ранковому засіданні з’їзд вітали тепло 
зустрінуті делегатами і гостями представники зарубіж
них комуністичних і робітничих партій товариші: Хесус 
Фарія — генеральний секретар ЦК Комуністичної партії 
Венесуели, Кнуд Єсперсен — голова Комуністичної пар
тії Данії, Пауль де Гроот — генеральний секретар ЦК 
Комуністичної партії Нідерландів, Хільберто Віейра — 
політичний секретар ЦК Комуністичної партії Колумбії, 
Лоренс Шаркі — генеральний секретар Комуністичної 
партії Австралії, Нікола Шауі — секретар ЦК Ліван
ської комуністичної партії.

Потім з’їзд продовжував обговорення звітів Цен
трального Комітету КПРС, проекту Програми Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і звітної доповіді Цен
тральної Ревізійної Комісії КПРС.

Делегати заявляють, що радянські люди зроблять усе, 
щоб успішно виконати величні плани побудови комуніс
тичного суспільства.

За тисячу днів семирічки ленінградці створили десят
ки першокласних суден, серед них атомний криголам 
«Ленин», рибоконсервний плавучий завод «Андрей За
харов» та багато інших, заявив судноскладальник Бал
тійського заводу імені С. Орджонікідзе тов. В. О. Смир
нов. Промовець розповідає про те, що разом з іншими 
ленінградськими заводами балтійці виступили ініціато
рами змагання за виконання завдань семирічки по зро
станню продуктивності праці за п’ять років. На заводі 
тепер понад 50 бригад комуністичної праці, 85 процентів 
робітників беруть участь у змаганні за комуністичну 
працю. Тов. Смирнов наводить приклади з життя своєї 
бригади. Вони свідчать про те, що колектив дбайливо 
вирощує нову людину, для якої законом життя стає 
моральний кодекс будівника комунізму, викладений в 
проекті Програми.

Перший секретар ЦК Компартії Молдавії тов. 1.1. Бо- 
дюл з гордістю за нашу соціалістичну Батьківщину гово
рить про величезні перемоги, здобуті партією, радян
ським народом після XX з’їзду КПРС в усіх галузях 
народного господарства, науки, культури, громадсько- 
політичного життя, міжнародної політики. Він доповів 
з’їздові про досягнення Молдавії в розвитку промисло
вості і сільського господарства. Основні фонди колгос
пів після вересневого Пленуму ЦК 1953 року зросли в 
п’ять раз. За останні два роки в селах республіки збу
довано близько 50 тисяч будинків. За цей час колгосп
ники і робітники радгоспів посадили 82 тисячі гектарів 
нових садів і виноградників.

Проект Програми нашої партії, каже директор «Урал
машзаводу» тов. В. В. Кротов, вироблений її Централь
ним Комітетом, — великий марксистсько-ленінський до
кумент нашої епохи. Багатотисячний колектив «Урал
машзаводу» успішно справляється з поставленими перед 
ним завданнями. Випуск валової продукції у минулому 
році порівняно з 1955 роком зріс на 57 процентів, про
дуктивність праці підвищилась більш як на 50 процентів. 
За час, що минув після XX з’їзду КПРС, завод випустив 
53 нових зразки прокатного пресового, екскаваторного, 
дробильно-розмелювального, доменного, нафтобурового 
та іншого устаткування. Розробляються і виготовляють
ся ше досконаліші машини.

Виступає перший секретар Башкирського обкому пар
тії тов З Н Нурієв. Вш відзначив, що трудящі Башки- 
оії досягли нових серйозних успіхів в усіх галузях гос
подарського і культурного будівництва. Плани перших 
двох років і дев’яти місяців семирічки промисловість

цькування,

республіки перевиконала. За цей час обсяг промислово
го виробництва зріс на 50 процентів замість передбаче
них за планом 36 процентів. Продуктивність праці під
вищено на 28 процентів замість 19. Промовець докладно 
спиняється на успіхах нафтової і нафтохімічної про
мисловості. 3. Н. Нурієв відзначає, що республіка про
дає майже по 80 мільйонів пудів хліба на рік замість 
35—45 мільйонів пудів, що їх продавали до освоєння 
цілини.

Добру звістку привіз на з’їзд посланець донецьких 
гірників бригадир шахти імені Лутугіна — О. А. Коль- 
чик. Бригада очисного вибою, яку він очолює, перевико
нала свої зобов’язання на честь з’їзду і дала Батьків
щині до дня його відкриття 8.185 тонн антрациту понад 
план, а за 24 дні жовтня — тисячу тонн додатково до 
плану! Головна наша мета, заявляє шахтар, постійно 
добиватися зростання продуктивності праці, зниження 
собівартості вугілля.

У залі гримлять оплески. Учасники з’їзду стоячи віта
ють найстарішого представника ленінської гвардії біль
шовиків тов. Ф. М. Петрова, члена партії з 1896 року, 
професора, Героя Соціалістичної Праці.

Я впевнений, каже Ф. М. Петров, що XXII з’їзд з 
особливим задоволенням схвалить діяльність нашого 
Центрального Комітету в галузі відновлення ленінських 
норм партійного і державного життя. Центральний Ко
мітет сміливо викрив болячки і гнійники, породжені 
культом особи Сталіна з тим, щоб ніколи більше в на
шій партії не могли відродитися нрави, за які так завзя
то чіплялась антнпартійна фракційна група, що несе 
пряму відповідальність за масові репресії, .......
якого зазнавали багато старих більшовиків.

У проекті Програми, відзначив промовець, 
пряму ідейну наступність основоположних 
маркензму-ленінізму. Програма збагачує 
скарбницю комунізму новими важливим положеннями, 
які узагалньюють досвід будівництва соціалізму в 
СРСР, в країнах народної демократії, новий досвід сві
тового революційного і націонатьно-визвольного руху.

На закінчення М. Ф. Петров говорить: Хочеться жити 
і жити! Жити, щоб працювати на благо нашої партії, 
нашого народу, працювати в ім’я комунізму!

• * *
МОСКВА, 25 жовтня. (ТАРС). Сьогодні на вечірньо

му засіданні з’їзд вітали палко зустрінуті делегатами і 
гостями представники зарубіжних комуністичних і ро
бітничих партій товариші: Пітер Кейнеман —генераль
ний секретар ЦК Комуністичної партії Цейлону, Алї 
Ята — перший секретар И.К Марокканської комуністич
ної партії, Мартінес Вердуго — секретар ЦК Мексікан- 
ської комуністичної партії. Езекіас Папаіоанну — гене
ральний секретар Прогресивної партії трудового народу 
Кіпру, Педро Саад — генеральний секретар ЦК Кому
ністичної партії Еквадору,. Реза Радманеш перший 
секретар ЦК Народної партії Ірану.

Потім з’їзд продовжував обговорення звіту Цен
трального Комітету КПРС, проекту Програми Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і звітної доповіді Цен
тральної Ревізійної Комісії КПРС.
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Проблемам виховання людини комуністичного суспіль* 
ства був присвячений виступ президента Академії педа
гогічних наук РРФСР тов. І. А. Каїрова.

Промовець відзначає, що в центрі виховної роботи 
повинен стояти розвиток у всіх членів суспільства кому
ністичного ставлення до праці. Для цього слід у системі 
виховання дітей і молоді, починаючи з дитячого садка 
і кінчаючи вищою школою, приділяти більше уваги 
трудовому вихованню.

Тов. Каїров відзначає далі, що всі працівники освіти 
і педагогічної науки вітають включення у Програму мо
рального кодексу будівника комунізму. Моральні прин
ципи, що становлять цей кодекс, повинні бути покладені 
в основу виховної роботи з дітьми, підлітками і молод
дю, яку проводять школи і всі інші навчально-виховні 
заклади нашої країни.

На трибуні міністр закордонних справ СРСР тов. А. А. 
Громико. Він говорить, що більше сорока нейтраліст
ських держав тепер займають в корінних питаннях між
народного життя позиції, які в своїй основі збігаються 
з нашими, з зовнішньою політикою соціалістичних кра
їн, додержуються, як і ми, лінії миру і мирного співро
бітництва.

Не тільки наших друзів, але й багатьох діячів з дру
гого табору дивує те, що Радянський Союз ставить на 
порядок денний саме проблеми, які найбільше хвилюють 
народи.

Коли б існував такий компас, каже далі промовець, 
який вказував, звідки виходить мир, а звідки загроза 
нової війни, то кінець стрілки, що повинен притягатись 
до полюса миру, незмінно повертався б у бік місця, де 
зараз засідає наш з’їзд, у бік Кремля.

Обстановка в світі, відзначає тов. Громико, про
довжує залишатись напруженою і несталою. Радянський 
Союз — велика світова і в той же час велика європей
ська держава. Доля нашої країни, нашого народу тісно 
переплелася з долею інших європейських народіз. А. А. 
Громико відзначає, з якою сплою і гостротою Радян
ський уряд ставить тепер питання про необхідність 
здійснення шляхом укладення німецького мирного 
договору таких заходів, які б приборкали мілітаризм, 
що піднімає голову в Західній Німеччині.

Наша країна, вказує тов. Громико, приділяла і при
діляє серйозну увагуНалагоджуванню і розвиткові від
носин з великими державами Європи. Особливого зна
чення вона надає станові взаємовідносин між двома гі
гантами — Радянським Союзом і Сполученими Штатами 
Америки. Коли б ці дві держави об’єднали свої зусилля 
в справі забезпечення миру, то хто посмів би і хто_спро
можний був би порушити його? Ніхто. Нема такої сили 
в світі.

Ми віримо в невичерпні можливості нашої соціаліс
тичної системи, продовжує промовець, віримо в те, ЩО 
спір між соціалізмом і капіталізмом буде розв’язаний 
на поприщі мирного змагання, мирного співіснування.

Наприкінці вечірнього засідання виступив головний 
редактор газети «Правда» тов. П. О. Сатюков.

У них—найвищий 
врожай

У дні роботи з’їзду куку- 
рудзоводи третьої бригади 
артілі «Родина» Рівнянсько- 
го району завершили зби
рання качанистої. Найвищо
го врожаю добилася ланка 
Ніни Сахно, яка зібрала по 
103 центнери кукурудзи в 
зерні з гектара на площі 10 
гектарів. На ділянці ланки 
Оксани Бойко одержано 
по 87 центнерів зерна.

Високого врожаю добили
ся кукурудзоводи з першої 
бригади, де бригадиром 
Петро Тарасенко. Л а н к а 
Фросини Коваленко зібрала 
по 93 центнери зерна куку
рудзи на кожному а чоти
рьох гектарів.

Свої трудові перемоги 
хлібороби присвячують XXII 
з’їзду КПРС.

М. ПИРОЖЕНКО.


