
ПОСТАНОВА
XXII з’їзду Комуністичної партії 

Радянського Союзу 
на звіт Центрального Комітету КІІРС

(ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО 27 жовтня 1961 року)

Заслухавши й обговоривши доповідь това“ 
риша М. С. Хрущова—Звіт Центрального Ко" 
мітетуКПРС—XXII з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу постановляє:

Цілком і повністю схвалити політичний курс 
і практичну діяльність Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу в га
лузі внутрішньої і зовнішньої політики.

Схвалити висновки і пропозиції, що їх міс
тить Звіт Центрального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу.
х-----------------------------------------------------

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!.

ПОСТАНОВА
XXII з’їзду КІІРС на зніт 

Центральної Ревізійної Комісії КІІРС
(ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО 27 жовтня 1961 року) 

Звіт Центральної Ревізійної Комісії КПРС 
■ затвердити.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про XX11 з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

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

На ранковому засіданні з’їзд вітали палко зустрінуті деле
гатами і гостями представники зарубіжних комуністичних і ро
бітничих партій товариші: Каміль Сільвестр — генеральний 
секретар Мартінікської комуністичної партії, Самуїл Мікуніс — 
генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Ізраїлю, Фуад 
Нассар — генеральний секретар ЦК Йорданської комуністич
ної партії, Джордж Джексон — голова Національного комі
тету Комуністичної партії Нової Зеландії, Едгар Boor — .ге- 
неральний секретар Швейцарської партії праці, С. П’єр-Жюс- 
тен — член Політбюро ЦК Комуністичної партії Гваделупи. 
На ім’я з’їзду надійшли також привітання Комуністичної пар
тії Сан-Маріно, Комуністичної партії Люксембургу, Гвате
мальської партії праці, Парагвайської комуністичної партії.

З’їзд продовжував обговорення звіту Центрального Комі
тету КПРС, проекту Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу і звітної доповіді Центральної Ревізійної Комісії 
КПРС. На засіданні виступили товариші: М. М. Семенов — 
академік, голова правління Всесоюзного товариства для поши
рення політичних і наукових знань, О. В. Куусінен — секретар 
ЦК КПРС, В. Е. Димшиць — перший заступник голови Держ- 
плану СРСР, О. М. Шелепін — голова Комітету державної 
безпеки при Раді Міністрів СРСР, О. М. Школьников — пер
ший секретар Сталінградського обкому КПРС.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали палко зустрінуті де
легатами і гостями представники зарубіжних комуністичних і 
робітничих партій товариші: Мохаммед Хармель — секретар 

-ЦК Туніської комуністичної партії, Якуб Демір — член Політ- 
бюро ЦК Комуністичної партії Туреччини. Було зачитано при
вітання Центрального Комітету Південноафриканської кому
ністичної партії, виступили глави делегацій комуністичних пар
тій Бірми і Малаї, секретар ЦК Комуністичної партії Болівії 
Руїс Гонсалес. На ім’я з’їзду надійшли також вітальні послан
ня від Комуністичної партії Північної Ірландії, Нікарагуан- 
ської соціалістичної партії, Ірландської робітничої ліги.

Потім з’їзд продовжував обговорення звіту Центрального 
Комітету КПРС, проекту Програми Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і звітної доповіді Центральної Ревізійної Ко
місії КПРС. На засіданні виступили товариші: Ф. А. Табеев — 
перший секретар Татарського обкому КПРС, Г. А. Наливай
ко — директор Алтайського науково-дослідного інституту сіль
ського господарства, П. М. Поспєлов — директор Інституту 
марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, О. І. Аджубей — головний 
редактор газети «Известия», Г. С. Титов — льотчик-космонавт 
(Московська обласна парторганізація).

На ранковому засіданні 27 жовтня тривало обговорення 
**звіту Центрального Комітету КПРС, проекту Програми Кому
ністичної партії Радянського Союзу і звітної доповіді Централь
ної Ревізійної Комісії КПРС. На засіданні виступили товариші: 
В. О. Кучеренко—президент Академії будівництва і архітектури 
СРСР, Б. П. Бещев — міністр шляхів СРСР, М. Т. Єфремов — 
перший секретар Челябінського обкому КПРС, М. М. Гриба- 
чов — письменник, головний редактор журналу «Советский 

Союз», Г. Т. Новиков — міністр будівництва електростанцій 
СРСР, Б. В. Йогансон — президент Академії художеств СРСР, 
О. Т. Твардовський — письменник, головний редактор журна
лу «Новый мир», М. О. Ольшанський — міністр сільського гос
подарства СРСР, О. Є. Корнійчук — письменник, заступник 
голови Радянського комітету захисту миру.

З’їзд приймає рішення про припинення дебатів на допові
ді товариша М. С. Хрущова — звіт Центрального Комітету 
КПРС і про проект Програми Комуністичної партії Радян
ського Союзу, а також на звітну доповідь Центральної Реві
зійної Комісії КПРС.

На адресу з’їзду надійшли вітальні послання від комуніс
тичних партій Гондурасу, Пакистану, Таїланду, Африканської 
партії незалежності (Сенегал), від прогресивних партій Бір
ми — Бірманської робітничої партії і Партії народних товари
шів.

На вечірньому засіданні з заключним словом виступив 
палко зустрінутий делегатами і гостями товариш М. С. Хрущов.

На звіт Центрального Комітету КПРС з’їзд одноголосно 
прийняв постанову, в якій цілком і повністю схвалив політич
ний курс і практичну діяльність Центрального Комітету КПРС 
в галузі внутрішньої і зовнішньої політики. З’їзд схвалив ви
сновки і пропозиції, що їх містить звіт Центрального Комітету 
КПРС.

З’їзд обрав комісію по підготовці проекту резолюції XXII 
з’їзду партії на звіт Центрального Комітету КПРС і розгляду 
поправок та доповнень до проекту Програми Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

З’їзд одноголосно затвердив звіт Центральної Ревізійної 
Комісії КПРС.

Наприкінці вечірнього засідання з’їзд вітали тепло зустрі
нуті делегатами і гостями юні піонери.

МОСКВА. XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.
На знімку; Герой Радянського Союзу О. П. МАРЕСЬЄВ (справа) 

серед делегатів з’їзду. Фото В. Кошевого і С. Преображенського.
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за масові репресії проти ко 
ні в чому не винних радяїн

прикладів і документів, що

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

На знімку: член Комуністичної партії Радян
ського Союзу з 1899 року П. І. ВОЄВОДІН серед 
делегатів з’їзду.

Фото В. Кошевого і С. Преображенського. 
Фотохроніка ТАРС.

З великою увагою делега« 
ти і гості слухали виступ го
лови Комітету Держбезпе
ки при Раді Міністрів СРСР 
тов. О. М. Шелепіна. Наші 
вороги усіма силами нама
гаються перешкодити кому
ністичному будівництву, ска
зав він. Ідеологи імперіаліз
му, які виступають тепер 
під флагом «антнкомуніз- 
му», відкрито проголошу
ють, що в боротьбі за світо
ве панування підривна ді
яльність їх розвідок покли
кана відіграти видну роль. 
Радянський Союз та інші со
ціалістичні країни — голов
ний об’єкт для імперіаліс
тичних розвідок. Враховую
чи все це, заявляє тов. Ше- 
лепін, органи КДБ зосеред
жують головні зусилля на 
викриванні і рішучому при
пиненні дій ворожих розві
док.

Тов. Шелепін докладно 
говорить далі про розгром 
антнпартійної групи, підкре
слюючи, що розгром групи 
фракціонерів — величезна 
перемога партії, її ленін
ського Центрального Комі
тету. Він заявляє: Настав 
час, щоб Комітет Партійно
го Контролю при ЦК КПРС 
розглянув питання про при
тягнення до нансуворішої 
відповідальності учасників 
антнпартійної групи.

Тов. Шелепін доповідає з’їздові, що в органах дер
жавної безпеки повністю ліквідовано перекручення в 
роботі і порушення соціалістичної законності. Вся 
діяльність органів проходить тепер під неослабним 
контролем партії і уряду, будується на повному довір’ї 
до радянської людини, на поважанні її прав і гідності.

Далі промовець пропонує передбачити в законодав
стві заходи покарання за прояв бюрократизму, особли
во суворо підходити до дій хуліганів, злодіїв, дармої
дів, хабарників і наклепників.

Перший секретар Сталінградського обкому КПРС 
тов. О. М. Школьников роповідає про швидкий розви
ток господарства області. Обсяг валової продукції пе
ревищив довоєнний рівень майже в шість раз. Сталін- 
градські гідробудівники достроково завершили споруд
ження найпотужнішої в світі Волзької гідроелектро
станції імені XXII з’їзду КПРС. Трудівники сільського 
господарства області також добились деяких позитив
них результатів. Валовий збір зерна за останні чотири 
роки збільшився в два рази. Колгоспи і радгоспи з 
честю виконали передз’їздівські зобов’язання і прода
ли державі в цьому році 125 мільйонів пудів хліба, на 
22,7 мільйона пудів більше, ніж встановлено планом.

На вечірньому засіданні з’їзд вітали палко зустрінуті 
делегатами і гостями представники зарубіжних кому
ністичних і робітничих партій товариші: Мохаммед Хар- 
мель — секретар ЦК Туніської комуністичної партії, 
Я куб Демір — член Політбюро ЦК Комуністичної партії 
Туреччини, було зачитано привітання Центрального 
Комітету Південноафриканської комуністичної партії, 
виступили глави делегацій комуністичних партій Бірми 
і Малаї, секретар ЦК Комуністичної партії Болівії 
Руїс Гонсалес. На ім’я з’їзду надійшли також віталь
ні послання від Комуністичної партії Північної Ірлан
дії, Нікарагуанської соціалістичної партії, Ірландської 
робітничої ліги.

Потім з'їзд продовжував обговорення звіту Цент
рального Комітету КПРС, проекту Програми Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і звітної доповіді 
Центральної Ревізійної Комісії КПРС. На засіданні ви
ступили товариші: Ф. А. Табеєв — перший секретар Та
тарського обкому КПРС, Г. А. Наливайко — директор 
Алтайського науково-дослідного інституту сільського 
господарства, П. М. Поспелов — директор Інституту 
марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, О. І. Аджубей' — 
головний редактор газети «Известия», Г. С. Титов — 
льотчик-космонавт.

* *. ♦

МОСКВА, 27 жовтня. (ТАРС). На вечірньому Засі
данні 26 жовтня XXII з'їзд КПРС продовжував обго
ворення звіту Центрального Комітету КПРС, проекту 
Програми Комуністичної партії Радянського Союзу і 
звітної доповіді Центральної Ревізійної Комісії КПРС.

Перший секретар Татарського обкому КПРС тові 
Ф. А. Табеєв говорить, що до з'їзду партії нафтовики 
Татарії перевиконали свої зобов’язання, дали сотні ти
сяч тонн нафти і майже 75 тисяч метрів проходки по
над план. Розвідувачі надр в цьому році відкрили шість 
нових потужних нафтових родовищ. Колгоспи і радгос
пи республіки засипали в засіки Батьківщини понад 53 
мільйони пудів зерна.

Виступає директор Алтайського науково-дослідного 
інституту сільського господарства тов. Г. А. Наливай
ко. Він говорить про переваги посівів просадних куль
тур — кукурудзи, бобів, цукрових буряків, картоплі й 
овочів. Досвід інституту показує, що ні парова, ні тра
вопільна системи землеробства не можуть дати такої 
великої кількості продуктів рослинництва і тваринницт
ва, як сівозміни з високим насиченням їх просапними 
культурами. Працівники інституту провели досліди по 
цілорічному стійловому утриманню худоби на силосі і 
переконались у високій ефективності цього методу.

Виступає директор Інституту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС тов. П. М. Поспелов. Наш з’їзд, каже він, 
справді перетворився у найвндатніший всесвітній фо
рум братерства і дружби народів, які бачать у новій 
Програмі зорю справжнього відродження людства під 
прапором комунізму.

І ось у такий найвндатніший поворотний момент іс
торії знайшлись жалюгідні відщепенці, що фальшиво 
іменують себе марксистами, які намагаються виступати 
проти нашої Програми з антиленінськими, Негідними

і і

XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
МОСКВА, 26 жовтня. (ТАРС). Як повідомлялося, 25 

жовтня на вечірньому засіданні XXII з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського Союзу з промовою виступив 
головний редактор газети «Правда» тов. П. О. Сатю- 
ков. З гнівом говорив промовець про поведінку купки 
фракціонерів, які протягом ряду років чинили шалений 
опір викриттю культу особи. Вони чинили опір ленін
ському курсові тому, що боялись відповідальності «за 
свої зловживання владою, за масові репресії проти ко
муністів, проти багатьох 
ських людей.

Тов. Сатюков навів ряд
говорять про негідне обличчя натхненника антипартій- 
ної групи Молотова, який був одним з головних вину
ватців виникнення і непомірного роздування культу 
особи Сталіна, запеклим противником курсу партії на 
подолання наслідків культу особи.

Значну частину свого виступу тов. Сатюков присвя
тив тій величезній роботі, яку провів Центральний Ко
мітет КПРС по керівництву партійною пресою. Радян
ські журналісти, численна армія робітничих і сільських 
кореспондентів, заявив він наприкінці, запевняють ве
лику ленінську партію, що вони і далі завжди будуть 
її вірними підручними, зроблять все для того, щоб 
роз’яснювати і перетворювати в життя історичні рішен
ня XXII з’їзду, ідеї нової Програми партії — програми 
побудови комуністичного суспільства.

26 жовтня — дев’ятий день роботи з’їзду. На ранко
вому засіданні з привітаннями до з їзду звернулись 
представники братніх комуністичних і робітничих пар
тій — генеральний секретар Мартінікської комуністич
ної партії тов. Каміль Сільвестр, генеральний секретар 
ЦК Комуністичної партії Ізраїлю тов. Самуїл Мікуніс, 
генеральний секретар ЦК йорданської комуністичної 
партії тов. Фуад Нассар, голова Національного комітету 
Комуністичної партії Нової Зеландії тов. Джордж 
Джсксон, генеральний секретар Швейцарської партії 
праці тов. Едгар Boor, член Політбюро ЦК Комуністич
ної партії Гваделупи тов. С. П'єр-Жюстен.

На ім’я з’їзду надійшли також привітання Комуніс
тичної партії Сан-Маріно, Комуністичної партії Люк
сембургу, Гватемальської партії праці, Парагвайської 
комуністичної партії.

•З'їзд продовжив обговорення звіту Центрального 
Комітету КПРС, проекту Програми Комуністичної пар
тії Радянського Союзу і звітної доповіді Центральної 
Ревізійної Комісії КПРС.

Ми живемо у вік великих наукових досягнень, у вік 
великих наукових теорій, сказав з трибуни з їзду ака
демік М. М. Семенов, голова правління Всесоюзного 
товариства для поширення політичних і наукових знань. 
Найвидатніша з них, підкреслив він, — теорія Маркса 
і Леніна.

Небаченими темпами зростає і міцніє наука нашої 
країни. В ряді вирішальних галузей вона випередила 
вже тепер науку найсильнішфї країни капіталізму — 
США. Недалекий той час, каже М. М. Семенов, коли 
наша наука в усіх основних галузях знань займе, пер
ше місце. А бути першим в науці — це одна з найваж
ливіших умов перемоги комунізму.

Академік спиняється на діяльності Всесоюзного то
вариства для поширення політичних і наукових знань, 
яке налічує у своїх рядах 1 мільйон 200 тисяч чоловік.

Найважливішим положенням нової Програми КПРС 
присвячує свою промову секретар ЦК КПРС тов. О. В. 
Куусінен. Програма партії — наша особлива гордість 
і велика радість всього радянського народу, заявив 
він. Промовець докладно характеризує ідейне багатст
во нової Програми і вказує на ряд її положень, які яв
ляють особливо цінний вклад у дальший розвиток марк
систсько-ленінського вчення. Якщо Маркс і Енгельс пе
ретворили соціалізм з утопії в науку, то радянський 

. досвід будівництва соціалізму перетворив наукову тео
рію марксизму в реальну дійсність. Весь світ побачив^ 
що таке живе соціалістичне суспільство. Тепер з нашої 
нової Програми світ вперше побачить, підкреслює тов. 
Куусінен, що являє собою і як будуватиметься кому
ністичне суспільство.

Значне місце в своїй промові тов. Куусінен відвів пи
тання^ війни й миру і економічному змаганню двох 
систем. У захисті миру від імперіалістичних агресорів 
необхідні максимальна пильність і зміцнення оборон
ної могутності соціалістичної держави, підкреслює про
мовець. Перший інтернаціональний обов’язок нашої 
Радянської держави — бути надійним і могутнім опло
том миру, таким оплотом, на міцність якого можуть 
сміливо покластись інші миролюбні народи.

До свого XXII з’їзду наша партія прийшла як ніколи 
єдиною, заявляє О. В. Куусінен. Він висловлює цілко
виту згоду з товаришами, які суворо засудили на з’їзді 
антипартійну діяльність фракційної групи Молотова, 
Кагановича, Маленкова.

Відстоюючи міжнародну згуртованість комуністично
го руху, промовець критикує розкольницьку діяльність 
керівництва Албанської партії праці.

Наша партія завжди відзначалась вірністю принци
пам пролетарського інтернаціоналізму, заявив напри
кінці тов. Куусінен. Цього вчив Пас Ленін, і це ще раз 
підтверджує хід XXII з’їзду КПРС, присутність на ньо
му представників більш як 80 братніх партій.

У програмі створення матеріально-технічної бази ко
мунізму, заявив перший заступник голови Держплану 
СРСР тов В. Е. Димшиць, особливе місце належить ка
пітальному будівництву. За останні роки будівництво 
стало найбільшою галуззю 'індустрії, в якій зайнято 
більше 6,5 мільйона трудящих.

В країні провадиться грандіозна, небачена щодо мас
штабів творча робота. Біля 40 процентів усіх капіта
ловкладень направляється в східні райони нашої краї
ни.

Промовець підкреслює, що небаченого розмаху після 
XX з’їзду партії набрало житлове будівництво. За пер
ші три роки семирічки в містах і робітничих селищах 
буде збудовано 250 мільйонів квадратних метрів жит
лової площі — набагато більше, ніж налічував увесь 
житловий фонд царської Росії. Тов. Димшиць доклад
но спиняється і на інших питаннях економічного роз
витку країни.
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і наклепницькими вилазками. Це — албанські керівнії« 
кн, це головний ідеолог розкольницької антнпартійної 
групи — Молотов.

Але ж є, кінець кінцем, межа всякому терпінню і ве
ликодушності нашої партії, продовжує тов. Поспелов. 
Хіба може наша велика партія терпіти у своїх рядах 
відщепенців і розкольників, які зухвало виступають 
проти найважливіших положень ленінізму, проти ленін
ського курсу нашої партії, проти нової Програми, цьо
го тепер уже загальновизнаного Маніфесту Комуністич
ної партії нашої епохи. Правильно говорили багато де- 
легатів з’їзду, що Молотов, Маленков, Каганович не 
можуть бути членами нашої великої ленінської партії.

На XXII з’їзді лицемірна, дворушницька позиція ал
банських керівників дістала справедливий осуд з боку 
нашої партії і з боку представників братніх партій, які 
виступали з цієї трибуни.

Далі П. М. Поспелов розповідає про роботу Інститу
ту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС по підготовці і 
виданню творів Маркса, Енгельса, Леніна і документів 
партії. В Інституті марксизму-ленінізму зібрано і збе
рігається в оригіналах та фотокопіях близько шести 
тисяч документів К. Маркса і Ф. Енгельса та понад ЗО 
тисяч документів В. І. Леніна.

За рішенням ЦІ\ партії в Інституті марксизму-лені
нізму створюється багатотомна праця з історії КПРС. 
Перший том намічено випустити в 1963 році, до 60-річ- 
чя другого з’їзду партії.

Виступає головний редактор газети «Известия» О. І. 
Аджубей. Для нас, комуністів, каже він, дні цього з’їз
ду — не тільки велика серйозна праця, це й радісне 
свято, яке ніхто з нас ніколи не забуде. Але є в нашій 
партії люди, які не раді ні цьому з’їздові, ні нашим 
успіхам. Я маю на увазі мерзенних відщепенців, фрак
ціонерів. В їх кишенях партійні квитки, але у них не
має ні грана партійності. Вони не прийняли XX з'їзд. 
Тепер ми знаємо з листа Молотова — вони не прийма
ють і XXII з’їзд. Фракціонери — це не просто безприв*^ 
ципні обивателі, вони стоять на антиленінськнх позиціях.

Найбільш злобний з них — Молотов. Він нападає на 
партію по всіх лініях її діяльності, в тому числі і по 
зовнішньополітичній.
г Далі тов. Аджубей говорить про тріумф поїздок М. С. 

Хрущова та інших керівних діячів партії і уряду за 
рубіж.

Заключну частину свого виступу промовець присвячує 
проблемам взаємовідносин людей у радянському сус
пільстві, уваги до людини.

Радянські журналісти, каже тов. Аджубей, обіцяють 
бути_ гідними звання підручних нашої славної ленін
ської^ партії, яка веде радянський народ до комунізму.

Бойовий сердечний привіт від льотчиків-космонавтіа 
передав делегатам XXII з’їзду льотчик-космонавт Г. Є. 
Титов.

В залі вибухають оплески, коли Герой Радянського 
Союзу — космонавт Титов говорить: «...Ми, космонав
ти, здійснили польоти на космічних кораблях «Вос
ток-1» і «Восток-2», проклавши перші в світі траси кос
мічних польотів. І ці польоти присвячені тобі, XXII 
з’їзд!»

Ми по праву пишаємося тим, каже Г. С. Титов. 
космічні кораблі стартують з радянських космодром*0. 
Двісті двадцять мільйонів радянських людей — ось та 
сила, яка піднімає їх до зірок!

* ♦ * ж
МОСКВА, 27 жовтня. (ТАРС). В Кремлі продовжуй 

ро оту черговий XXII з їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Делегати одностайно схвалюють проект 
Програми КПРС, діяльність Центрального Комітету 
\ С, заявляють про те, що величні плани побудови 

комуністичного суспільства будуть успішно виконані.
ромовці і оворять, що дії членів антнпартійної гру|іи 

несумісні з званням члена партії.

(Закінчення на 3-й стор.).
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XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
(Закінчення).

27 жовтня на ранковому засіданні виступив президент 
Академії будівництва і архітектури СРСР тов. В. О Kv- 
черенко. В поставленому партією завданні ліквідації в 
першому десятиріччі поганих жител, які не відповіла 
ють вимогам гігієни і культурного побуту, говоріть він 
:віТ^Х7ьсяПЄїпп0НЛПВІСТЮ ДЛЯ БУДЯЩИХ ВСЬОГО 

НІЗМУ Вже ТЄ№П • Перевагн соціалізму і кому-
™ ї на тисячу жЛпД0 К1ЛЬКОСТІ споруджуваних квар- 
ше місце в світі. Наша КраіНа М1ЦН0 займає пеР‘

Велике Місце у своїй промові тов Кучеренко приділив 
ролі індустріальних методів житлового будівництва і 
великої промисловості Збірних залізобетонних конструк-

Міністр шляхів тов. Б. П. Бещев повідомив: у цьому 
роц вантажооборот залізничного транспорту досягне 
1 трильйона 5/0 мільярдів тоннокілометрів — майже у 
два рази більше вантажообороту залізниць США. Про
мовець повідомляє, що на кінець найближчого десяти
річчя на електричній тязі працюватиме більш як 45 ти
сяч кілометрів залізничних ліній, а в дальші десять ро
ків завершиться електрифікація основних вантажона- 
пружених напрямів сітки. На транспорті більш як пів
тора мільйона чоловік беруть участь в русі за комуніс
тичну працю. Звання колективу комуністичної праці вже 
удостоєно понад ЗО тисяч бригад, змін, цехів і 370 під
приємств.

Про успіхи трудящих Челябінської області розповів 
перший секретар Челябінського обкому КПРС тов. М. Т. 
Ефремов. У цьому році валовий випуск продукції про
мисловості становитиме по відношенню до 1955 року 156 
процентів. Зросло виробництво і сільськогосподарських 
продуктів. До кінця року буде здано державі зерна в 3,3 
раза, м’яса — майже в два рази і молока — в два рази 
більше, ніж у 1955 році.

Проблемам електрифікації країни присвятив свій-ви
ступ міністр будівництва електростанцій тов. Г. Т. Но
виков. За двадцять років у Радянському Союзі має бу
ти збудовано 180 гідростанцій, 200 великих конденсацій
них теплових електростанцій і близько 260 теплоелек
троцентралей.

Споруджуватимуться електростанції з застосуванням 
газового і парогазового циклу, а в районах з дефіцитом 
палива — атомні електростанції. Виробництво електро
енергії до 1980 року порівняно з минулим роком різко 
зросте в усіх союзних республіках, а в районах Східно
го Сибіру в 40—45 раз. До кінця 20-річчя за кожні п’ять 
днів вводитиметься потужність, яка дорівнює Дніпроге- 
сові.

Головний редактор журналу «Советский Союз» поет 
М. М. Грибанов говорить про проблеми художньої твор
чості, про взаємовідносини мистецтва і політики. Справ
жньою батьківщиною сучасної культури, заявив він, 
став соціалізм, стала Радянська країна. Багатонаціо
нальна радянська література внесла свій гідний вклад у 
побудову соціалізму. Тепер перед нами стоять завдан
ня — написати художню правду нашого великого жит
тя, створити образи сучасників, які сміливо будують но
ве суспільство, змінюють світ і штурмують небо.

Широким, могутнім потоком ввійшло образотворче 
мистецтво в життя народу, заявив президент Академії 
художеств СРСР тов. Б. В. Иогансон. Велику увагу про
мовець приділив проблемам виховання художньої моло
ді, боротьбі з проявами в їх творчості чужих радянсько
му мистецтв}' впливів і смаків. Промовець розповів про 
перспективи творчої діяльності художників. Він підкрес
лив їх рішимість віддати полум’я своїх сердець, усе 
своє творче горіння для перемоги справи комунізму.

Т ТА ПОЧАТКУ 1918 року посили- 
** лось прагнення робітничої моло
ді до утворення політичних молодіж
них організацій. У великих містах 
України, таких як Харків, Єкатерино- 
слав, Одеса, Київ, та в шахтарському 
Донбасі під керівництвом більшо
вицьких організацій були утворені 
осередки Соціалістичної спілки робіт
ничої молоді 111 Інтернаціоналу. 
Трохи пізніше вони виросли і в ін
ших промислових містах, переважно 
на заводах і фабриках. Не всі моло
діжні організації називались однако
во, але це не міняло їх політичної 
суті. Осередки одностайно оголошу
вали себе помічниками комуністичної 
партії, їх члени добровільно йшли на 
фронт, щоб в боях показати себе 
справжніми патріотами—борцями за 
соціалізм.

В кінці травня 1918 року червоно- 
партизанський загін, яким я коман
дував, прибув у робітниче селище 
Софіївку на Катеринославщині. Ве
ликий завод по виготовленню сіль
ськогосподарських машин за браком 
сировини зупинився, велика частина 
робітників роз’їхалась. Ті, що зали
шились, робили з заводського мета
левого брухту сковорідки, відра, та
зи, підкови, запальнички, несли свої 
вироби в села і з цього жили. Ті юна
ки й дівчата, які не виїхали з селища, 
пробували створив молодіжну орга
нізацію, але зробити це їм не вдало
ся — бракувало хорошого вожака.

В одну з неділь комісар загону 
т. Карнаухов скликав заводську мо
лодь на збори. її прийшло стільки, що 
великий зал панського будинку був 
переповнений вщерть, Говорили бага-

то й гаряче. Кожний з виступаючих 
підкреслював, що обов’язково треба 
організувати осередок спілки робіт
ничої молоді, розгорнути боротьбу 
проти влади Скоропадського, німець
ких окупантів. Тоді ж обрали комі
тет осередку. Розходились радісно 
збуджені, впевнені в своїх силах.

Наступного дня всі члени осередку, 
дізнавшись, що загін має виступати 
з селища, прийшли до нашого штабу. 
Голова осередку Микола Бетінський, 
білявий юнак з рішучими голубими 
очима, від імені товаришів заявив:

— Прийміть до загону. Хочемо ра
зом з вами бити окупантів.

— А як же осередок? Хто ж тут 
залишиться? Адже через ваше сели
ще проходить важлива залізниця, її 
не можна віддавати ворогам.

— А ми залишимо диверсійну гру
пу. Це вирішено.

Порадившись, ми відібрали най
більш витриманих, стійких молодих 
робітників — Степана Найдьонова, 
Павла Леміша, Федора Горбачова, 
Максима Зеленого, Семена Плотнико- 
ва. Ця диверсійна група була підпо
рядкована підпільному ревкому, який 
очолив комуніст Микита Зотов. Тре
ба сказати, що хлопці не підвели: 
вони пустили під укіс кілька ешело
нів з окупантами та награбованим 
добром, знищили чимало вартових 
гайдамаків на залізничній станції.

Згодом і в партизанському загоні 
було створено осередок спілки робіт
ничої молоді. Головою осередку бій-

Виступає поет О. Т. Твардовський. Він спиняється на 
найважливіших проблемах радянської літератури. Роки, 
що минули після XX з’їзду нашої партії, каже він, бу
ли роками творчого піднесення мас, плодотворної праці. 
Для радянської літератури — це період ніби її духов
ного оновлення, визволення від якоїсь скованості або 
зв'язаності, які відбилися на ній внаслідок відомих ан- 
тигуманних явищ, зв’язаних з культом особи. Проте, 
підкреслює промовець, література далеко не завжди і не 
в усьому наслідувала приклад тієї сміливості, прямоти 
і правдивості, які показує їй партія. Говорячи про зав
дання письменника як помічника партії, тов. Твардов
ський підкреслює, що письменник, небезстороннім і пиль
ним поглядом підгледівши в житті щось важливе, нове, 
повинен чесно і сміливо виступати з партійних позицій 
з своїми спостереженнями, міркуваннями і висновками.

Міністр сільського господарства СРСР тов. М. О. 
Ольшанський говорив про великі можливості підвищен
ня врожайності і збільшення валової продукції рослин
ництва і тваринництва. На прикладі практики дослідно- 
випробних ділянок він підтверджує можливість різкого 
підвищення врожайності на всіх площах посівів у країні 
в розмірах, намічених Програмою партії. Далі промо
вець спинився на роботах радянських селекціонерів, які 
сприяють підвищенню врожайності культур і поліпшен
ню якості продукції землеробства.

Палкі, схвильовані слова новій Програмі КПРС при
свячує письменник тов. О. Є. Корнійчук — заступник 
голови Радянського комітету захисту миру. Наша літе
ратура, заявив він, все більше і більше користується 
глибокою повагою і любов’ю численних читачів в усьо
му світі. В наш час немає країни, в якій література ма
ла б такий високий зміст і таку високу художню форму, 
як наша багатонаціональна радянська література. Про
мовець розповідає далі про міжнародні конференції і 
конгреси, в яких він та інші радянські громадські діячі 
брали участь, спинився на великій роботі, яку веде те-- 
пер всесвітній рух прихильників миру під керівництвом 
видатного англійського вченого професора Джона Бер- 
нала.

Головуючий на засіданні перший секретар МК. КПРС

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ

НАРОДЖЕННЯ КОМСОМОЛУ БУДЕМО ГІДНІславних традиційСЬОГОДНІ, в день народ
ження Ленінського ком

сомолу, ти, юний друже, 
знову перегорнеш немеркну
чі сторінки славної історії 
ВЛКСМ. Кожна з них — 
хвилююча розповідь про 
твоїх батьків і старших бра
тів, які у вогні революції 
відстоювали наше щастя, 
боролись за встановлення 
Радянської влади, зводили 
з руїн і попелищ молоду 
республіку Рад, будували 
первенці п’ятирічок, борони
ли Вітчизну від фашист
ських загарбників. Це літо
пис про тебе і твоїх сучас
ників, про тих, хто сьогодні 
підняв до життя цілинні 
землі, порушив вічний спо
кій космосу і своїми удар
ними справами запалює 
маяки комуністичної праці 
і нових відносин.

І тебе зовсім не здивує 
те. що завжди і всюди в 
усіх важливих справах твої 
однодумці — комсомольці—

були в перших лавах бор
ців за світле життя, за ко
мунізм. Яке б складне зав
дання не ставила партія пе
ред комсомолом, він зав
жди відповідав: «Єсть!». 
Так було раніше, так є й за
раз.

Згадай своїх друзів — 
Павку Корчагіна, молодо
гвардійців, відважну четвір
ку — Крючковського, Федо
това, Поплавського і Зіган- 
шина, друзів-цілинників, бу
дівників Кременчуцької ГЕС 
і Комсомольська-на-Дніпрі.

А поглянь довкола себе: 
і ти, і ровесники твої у від
повідь на заклик комуністів 
теж сказали своє рішуче 
«Єсть» — працюють на пе
редовій. Сергій Гниляк і 
його друзі в цьому році 
вперше взялися за вирощу
вання кукурудзи. ВзірцемПЕРШІ ГАРТУВАННЯ

бюро комуністич- 
окупованій землі, 
дізнався, що 29 
відбувся перший 
сільської молоді,

ці одноголосно обрали начальника 
групи розвідки Семена Найду. В боях 
з окупантами і каральними загонами, 
молодь проявляла чудеса героїзму. 
В листопаді в загоні була створена 
молодіжна сотня, якою командував 
голова осередку С. Найда.

Десь у цей період комісар загону 
т. Карнаухов відвідав місто Олек- 
сандрівськ, де перебував уповноваже
ний Центрального 
них організацій на 
Там т. Карнаухов 
жовтня в Москві 
з’їзд робітничої та 
на якому створено Російську Комуніс
тичну Спілку Молоді—комсомол. По
відомив він також і про те, що неза
баром має зібратися український 
з’їзд робітничої та сільської молоді.

Червона Армія з боями невпинно 
просувалась до Чорного моря. У квіт
ні 1919 року червоні прапори зама
йоріли на просторах південної Украї
ни, і партизанські загони, в тому чис
лі й наш, влилися до складу регуляр
них частин. В них вже діяли осеред
ки комсомолу.

В жорстокій борні гартувався тіль
ки-но створений комсомол. І юнь з 
честю довела тоді, що гідна високого 
звання. Ііруди багатьох 
ших були прикрашені в 
ки бойовими орденами.

найхоробрі- 
ті грізні ро-

персональний
м. Кіровоград.

I. ЗАМЧ, 
пенсіонер.

тов. Г. Г. Абрамов повідомляє, що в дебатах на допові
ді товариша М. С. Хрущова — звіт Центрального Ко
мітету КПРС і про Програму Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і на звітну доповідь Центральної Реві
зійної Комісії КПРС виступили 70 чоловік. Одноголосно 
приймається рішення про притінення дебатів.

Головуючий повідомляє, що на адресу з’їзду наді
йшли вітальні послання від Комуністичної партії Гонду
расу, Комуністичної партії Пакистану, Комуністичної 
партії Таїланду, Африканської партії незалежності (Се
негал), а також від прогресивних партій Бірми — Бір
манської робітничої партії і Партії народних товаришів. 
У залі лунають тривалі оплески.

На вечірньому засіданні 27 жовтня з заключним сло
вом виступив палко зустрінутий делегатами і гостями 
товариш М. С. Хрущов.

На звіт Центрального Комітету КПРС з’їзд одного
лосно прийняв постанову, в якій цілком і повністю 
схвалив політичний курс і практичну діяльність Цент
рального Комітету КПРС в галузі внутрішньої і зов
нішньої політики. З’їзд схвалив висновки і пропозиції, 
які містить звіт Центрального Комітету КПРС.

З’їзд обрав комісію по підготовці проекту резолюції 
XXII з’їзду партії на звіт Центрального Комітету КПРС 
і розгляду поправок та доповнень до проекту Програми 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

З’їзд одноголосно затвердив звіт Центральної Реві
зійної Комісії КПРС.

Наприкінці вечірнього засідання з’їзд вітали тепло 
зустрінуті делегатами і гостями юні піонери.

----------------- ---------------------------

Брошура з текстом доповіді
ГЛ. С. Хрущова „Про Програму КПРС“

В Державному видавництві політичної літератури 
УРСР вийшла з друку українською мовою брошура з 
текстом доповіді М. С. Хрущова на XXII з’їзді КПРС 
«Про Програму Комуністичної партії Радянського Со
юзу».

для них став відомий куку- 
рудзовод, комуніст Карпо 
Іванович Смалиус. Ударно 
потрудилася комсомольська 
ланка Сергія. І результати 
відрадні: кожен з 20 гекта
рів видав по 80 центнерів 
зерна. За закликом партії 
на кукурудзяний фронт ру
шили дружно юнаки і дів
чата з ланок Клави Зайце
вої, Люби Черкес, Раї Ада
менко, Валі Кешман та ба
гатьох інших.

Тваринництво — теж наш 
передній край. 1 тут комсо
мольці в'ершать славні діла. 
Адже на фермах області 
трудиться до десяти тисяч 
юнаків і дівчат. Вони доби
ваються чудових успіхів. 
Катя Захаренко, Ліда Му- 
сієнко, Віктор Кирилов, 
Ганна Кузнецова вже ви
конали або наближаються 
до виконання своїх зобо
в’язань. Славен труд чаба
нів, свинарів, пташниць.

Бути попереду, бути там, 
де ти найпотрібніший, — це 
для комсомольців немеркну
ча традиція, закон життя. І 
наші ровесники вірні цій 
славній традиції, примно
жують її новими успіхами.

Партія завжди доручала 
.1 доручає комсомолові важ
ливі справи, бо вірить в його 
силу, в його вміння органі
зувати І повести юнаків і 
дівчат на виконання вели
ких завдань. Бо комсомол є 
надійною опорою партії, її 
резервом і помічником.

Вірність заповітам Лені
на, вірність партії комуніс
тів — це теж наша, комсо
мольська традиція. Життя 
І діяльність багатомільйон
ної армії членів ВЛКСМ, 
натхненний труд на благо 
Вітчизни — яскраве свід
чення відданості комсомо
лу партії. І не було випад
ку, щоб юні патріоти не до
держали слова, даного пар
тії. Яскравим доказом цього 
є успішне виконання нашою 
молоддю зобов’язань, взя
тих "на честь XXII з’їзду 
КПРС. Прикладом беззавіт- 
ної вірності партії є труд 
свердлувальниць бригади

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» 29 жовтня 1961 р., З стор.

Альбіни Кравцової з заводу 
«Червона зірка», бригади 
Ганни Вовк з «Кременчук- 
гесбуду», членів колонни 
комсомольських паровозів 
станції Знам’янка та десят
ків, сотень інших колекти
вів.

Наслідуючи бойові тради
ції нашої славної КПРС, 
комсомол сильний своєю 
ідейною переконаністю і від
даністю справі партії.

І ти, юний друже, по пра
ву пишаєшся тим, що в ла
вах ВЛКСМ виростають 
надійні помічники комуніс
тів, справжні патріоти. Гор
дий ти з того, що ти є гід
ним спадкоємцем славних 
бойових традицій.

В проекті Програми 
КПРС, яку затвердить істо
ричний XXII з’їзд рідної 
партії, підкр еслюється: 
«Центральне місце в роботі 
комсомольських організацій 
повинно займати виховання 
у молоді безмежної відда
ності Батьківщині, народові, 
Комуністичній партії і спра
ві комунізму...» Щоб вико
нати це центральне завдан
ня, поставлене перед комсо
молом, потрібно, насампе
ред, ознайомити кожну мо
лоду людину з героїчним 
минулим Комуністичної пар
тії, комсомолу і країни.

Для нинішнього поколін
ня комсомольців час рево
люційних битв, ентузіазм 
перших п’ятирічок, суворі 
випробування воєнних років 
стали вже історією. Тому і 
потрібно знайомити молодь 
з славними революційними 
традиціями старших поко
лінь, щоб юнаки і дівчата 
знали, якою ціною здобуто 
наше славне сьогодні, щоб 
наша молодь вбирала в се
бе дух класових битв і ре
волюційної романтики, пра
гнула самовідданою працею 
примножити славу своїх 
батьків і старших братів. 
Щоб глибше зрозуміла зміст 
і велич лозунга, висунутого 
у проекті Програми партії: 
«Нинішнє покоління радян
ських людей житиме при 
комунізмі».



Комсомольські конференції

делегати і гості займа

€1 СНИЙ морозний ранок. Ще-до схід сонця з усіх 
71 кінців Рівнянського району до Будинку куль
тури підходили автомашини. Це з’їжджалися кра
щі посланці первинних комсомольських організа
цій, делегати районної комсомольської конферен
ції.

В фойє — гомін, сміх. Лунають комсомольські 
пісні, грає духовий оркестр.

О 9-й годині ранку всі
ють місця в залі. Секретар райкому ЛКСМУ Віктор 
Єрмусевич повідомляє, що не з’явилося всього п’ять 
делегатів з поважних причин. Конференція оголо
шується відкритою.

В цей день ще в двох районах області — Хмелів- 
ському і Петрівському, в діловій обстановці і при 
високій активності теж проходили комсомольські 
конференції.

Звіти і вибори — важлива подія в житті комсо
молу. На зборах і конференціях комсомольці здій
снюють своє статутне право: критикувати недоліки 
в роботі, обирати і бути обраними до керівних ор
ганів. Активність комсомольців на зборах і конфе
ренціях свідчить про :х ідейне зростання, підвищен
ня відповідальності за роботу первинних організа
цій, міськкомів, райкомів ЛКСМУ.

Комсомольські конференції проходять у знаменні 
дні, коли в столиці нашої Батьківщини—Москві, зі
бралися делегати XXII з’їзду КПРС, цвіт партії і 
народу, щоб обговорити найважливіші проблеми 
комуністичного будівництва.

Велика програма будівництва нового суспільства, 
висока оцінка КПРС діяльності Ленінського комсо
молу, радянської молоді, запалює всіх юнаків і 
дівчат на нові трудові звершення в ім’я великої 
мети — побудови комунізму.

Активно, в обстановці» ділової критики і само
критики пройшла конференція комсомольців Компа- 
ніївського району. Делегатам було чим пишатися, 
про що доповісти рідній партії. Молоді кукурудзо- 
води першими в області завершили збирання куку

рудзи і вирушили у комсомольський похід за висо
кий урожай у 1962 році. У компаніївців Перехідні 
червоні прапори обкому ЛКСМУ за першість у си
лосуванні кормів та збирання металевого лому. Та 
не про це говорили делегати. Головним у їх висту
пах був аналіз роботи райкому, бюро та працівни
ків апарату.

Секретар комсомольської організації колгоспу 
«Україна» Олександр Ясиненко критикував бюро 
райкому за те, що воно не скликало семінарів се
кретарів бригадних комсомольських організацій, 
групкомсоргів. . .

комсомольських організацій,

— Нам невистачає досвіду в проведенні цікавих 
вечорів відпочинку молоді, — говорить він, 
а районний Будинок культури не подає сільським 
клубам практичної допомоги.

— Ми хочемо бачити працівників і доповідачів 
райкому, слухати їх задушевні бесіди, змістовні лек
ції безпосередньо в полі, на фермі. Але за дев ять 
місяців у нашому колгоспі імені Кірова ніхто з них 
не побував, — сказав у своєму виступі механізатор 
С. Ткаченко.

Делегати конференції гаряче схвалили заходи 
партії, вироблені в Програмі КПРС по поліпшенню 
виховання підростаючого покоління.

Комсомольські конференції проходили б ще ак-

вечорів відпочинку

тивніше, якби райкоми ЛКСМУ не допускали ряд 
недоліків під час їх підготовки. Так, на трибуну 
Петрівської районної комсомольської конференції 

виходило немало ораторів із заздалегідь написани
ми кимось шпаргалками. Цим самим не було створе
но обстановки для вільного, ділового обговорення 
звітної доповіді, щоб кожний міг висловити свою 
власну думку. Такі факти не можна допускати в 
майбугьному.

Мало говорилося про розвиток самодіяльності 
в комсомолі, виховання комсомольців на доручен
нях, на цікавих трудових ділах у виступах делега
тів Хмелівської районної конференції.

Несправедливо забута у нас хороша традиція 
минулорічних конференцій, коли делегати під час 
перерви своїми руками закладали в райцентрі скве
ри, алеї, називали їх комсомольськими.

Дуже важливо, щоб райкоми, міськкоми ЛКСМУ 
врахували уроки перших конференцій. Погрібно 
створити таку обстановку, щоб більше було критики 
і самокритики, глибокого аналізу діяльності первин
них організацій, міських і районних комітетів, 

обласного комітету ЛКСМУ.
Нам необхідно повести велику розмову про те, 

як виконуються зобов’язання комсомольців в тре
тьому році семирічки, як первинні комсомольські 
організації наслідували приклад компаніївців і ви
ступають в похід за високий урожай кукурудзи у 
1962 році, як поставлена робота по вихованню но- 

житиме ппи кому-
1962 році, як поставлена робота 
вої людини, що будує комунізм і 
нізмі.

Зразу ж після звітів і виборів 
організацій, міськкоми, райкоми 
взятися за виконання наказів комсомольців, за усу
нення недоліків, виявлених на зборах і конференціях. 
Треба, щоб вожаки стали взірцем для молоді і запа- 

•лювали комсомольські серця на здійснення історич
них накреслень XXII з’їзду КПРС.

Г _ ...

комітети первинних 
комсомолу повинні

первісток І надоїла від кожної з них до 1900 літрів мо
лока при річному зобов'язанні 2.100. Тепер дівчина пе
реконана: цей показник буде перевершений.
- На знімку: доярка колгоспу імені Леніна Кіровоград
ського району Лідія Бойко.

Фото Н. САВРАНСЬКОГО.

ЗА ШИРМОЮ ПИШНОМОВСТВА
І ПЕТРОВЕ |
□ □

На трибуні — енергійна, 
смаглява дівчина. Це секре
тар комсомольської органі
зації артілі імені Леніна, 
зоотехнік Віра Проценко. 
Дзвінко, без запинки, про
голошує вона свій добре 
відрепетированнй виступ. В 
плетиві гучних загальних 
фраз були і такі слова: 
«Наша організація зобов’я
зувалась відгодувати 600 
голів свиней, відгодовано — 
350... Кукурудзи зобов’язу
вались одержати по 50

центнерів з гектара, виро
щено — по 35 центнерів...» 

В. Проценко навіть не 
коїктатувала це, як провал 
у виконанні зобов’язань, 
жодним словом не обмови
лась про причини низьких 
показників. _ 
що, взагалі, критичний ана
ліз і викриття недоліків не 
були притаманні Петрів- 
ській 14-й районній комсо
мольській конференції. Па
радний тон, як це не дивно, 
задав своєю звітною допо
віддю секретар райкому 
комсомолу М. Гайдамака. 
Хоч підстав для оптимізму 
було дуже мало.

Комсомольська організа-
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Делегати від первинних 
організацій району принес
ли на XIX районну комсо
мольську конференцію дух 
творчого горіння, бадьорос
ті, молодечого завзяття.

Успіхи у виконанні зав
дань третього року семи
річки переконливо говорять 
про велику організаторську 
роботу, проведену первин
ними організаціями, райко
мом ЛКСМУ. Юнаки і дів
чата району зняли з відго
дівлі 3 тисячі голів свиней, 
800 голів великої рогатої 
худоби, виростили 950 те
лят та 13 тисяч кролів, те
пер впрошують ще 3760 те
лиць для поповнення гро
мадського стада. В районі 
— 12 комсомольсько-моло- імені 
діжпих ферм.

— Особливо багато по
працювали комсомольці над 
вирощуванням високого 
врожаю кукурудзи, — від
значила у звітній доповіді 
секретар райкому комсомолу 
С. Лаврусенко. — На кож
ному з 3892 комсомольських 
гектарів одержано по 41,7 
центнера зерна кукурудзи.

Животворний вогник со
ціалістичного змагання за 
гідну зустріч партійних з’їз
дів засвітив нові комсомоль
ські маяки в усіх галузях 
виробництва. Це — Ліда 
Горпинко. доярка колгоспу 
«Україна», яка за дев’ять 
місяців надоїла по 2300 кі
лограмів молока від кожної 
корови. Ліда Качаєва- і 
Світлана Ніколенко, телят
ниці цього ж колгоспу, ви
ростили 90 телят. Свинарка

артілі імені Кірова Тамара 
Кирничник відгодувала 600 
голів свиней, загальною ва
гою 480 центнерів. Всіх 
маяків не перелічити — їх 
дуже багато.

Молодь району трудиться 
на славу, і цілком законо
мірне її прагнення — хоро
ше. змістовно проводити 
свій відпочинок.

Та поки що ця справа в 
комсомольських організаці
ях недооцінюється. Якщо в 
колгоспах імені Кірова, 
«Україна» та імені Сталіна 
масово-політична робота се
ред молоді була поставлена 
змістовно і цікаво, то цьо
го не скажеш про комсо
мольські організації артілей 
імені Леніна (колишній сек
ретар т. Яржамковський), 
імені XXI з’їзду КПРС (ко
лишній секретар т. Попко), 

Дзержннського (ко
лишній секретар т. Сімо- 
коп). Особливо погано по
ставлена виховна ообота в 
комсомольській організації 
колгоспу імені 40-річчя КП 
України (колишній секретар 
т. Глущенко). І це тому, що 
комсомольські вожаки нед
бало ставилися до своїх 
обов’язків, а райком комсо
молу мало контролював їх 
діяльність.

— В період жнив мені, 
трактористові, як і моїм то
варишам, по роботі, — ска
зав Сергій Ткаченко з пер
винної організації колгоспу 
імені Кірова, — ніколи йти 
в бібліотеку. Тому ми з не
терпінням завжди чекаємо 
агітаторів, які б розповіли 
про останні новини. Та за
були вони дорогу до нашо
го агрегату.

— Потрібно створити на

фермах змінні або вечірні 
класи з тим, щоб всі моло
ді тваринники могли вчити
ся, — запропонувала на 
конференції завідуюча Се- 
менівською бібліотекою Та
мара Чумаченко.

В первинних організаціях 
все ще принагідно 
даться 
йшлося 
ведінки, 
рову сім’ю. Рідкісне явище 
— вечори запитань і відпо
відей. Далека від вимог сьо
годнішнього дня робота ба
гатьох клубів. Хоч брати 
приклад є з кого. Секрета
рі комсомольських обгані- 

. зацій колгоспів імені Чапає- 
ва, імені Кірова Микола 
Іщенко та Адам Коротчен- 
ко самі беруть участь в 
гуртках художньої самоді
яльності, залучають до них 
всю молодь села, прагнуть 
якомога повніше враховува
ти запити молоді. І клуби в 
цих колгоспах працюють 
добре.

— В організації культур
но-освітньої роботи дуже 
багато упущень, — говорить 
Микола Іщенко, — бо не
має кваліфікованих культ
армійців. І 
комсомолу 
увагу.

Районний 
ще мало 
сільським 
ж не всі 
сумлінно

прово- 
вечори. на яких 
б про культуру по- 
про смаки, про здо-

на це райкому 
слід звернути

Будинок куль- 
подає допо- 
клубам. До 

культпраців- 
ставляться

тури 
моги 
того 
ники 
до своїх обов’язків. Волин
ським сільським клубом, на
приклад, завідує т. Красюк, 
яка має середню спеціаль
ну освіту. Та вона до за
питів молоді байдужа і зов
сім розвалила роботу. Та ці 
і подібні їм факти чомусь

ція району не виконала зо
бов’язань по ряду показни
ків. Навіть наполовину не 
здійснено завдання посил
ки молоді для роботи у тва
ринництві. План по вироб
ництву м’яса район виконав 

Треба сказати, лише на 58 процентів, ком
сомольські зобов’язання по 
вирощенню кролів і птиці 
здійснені наполовину.

На прикладі того ж кол
госпу імені Леніна неважко 
проілюструвати чому пет- 
рівські комсомольці не ста
ли господарями свого сло
ва. Чудовий задум був у 
юнаків з цієї артілі Петра 
Колісника і Володимира 
Ярмоли. Мали вони намір 
відгодувати по 800 голів 
свиней. Хлопці добре знайо
мі з технікою і хотіли на 
догляді за поголів’ям ши
роко використати механіз
ми. Та на перешкоді стали 
непристосовані 
вого утримання 
ня. Тут би й 
комсомольській 
створити умови 
мальної роботи 
ланців. Можна ж було пе
реобладнати свинарник або 
хоча б літній майданчик при
будувати. Як секретар ор
ганізації, зоотехнік Віра 
Проценко повинна була 
вболівати про це перш за 
все. Тоді б не довелось їй 
з трибуни конференції опе
рувати незавидними цифра
ми виконання зобов’язань.

Або взяти вирощування 
кукурудзи на комсомоль
ських гектарах. Ланка, очо
лювана старим колгоспни
ком С. І. Антипенком, одер
жала по 102 центнери зерна 
на кожному гектарі, а ком
сомольці — по 35.

Не було критичного спря
мування і у виступах інших 
товаришів. Ось Олександр 
Головченко, секретар 
бригадної організації артілі 
імені 40-річчя Жовтня, за-

викликають занепокоєн-не
ня ні в райкомі комсомолу, 
ні в райвідділі культури.

— Моральний кодекс бу
дівника комунізму — для 
нас закон, — сказала до
ярка колгоспу «Дружба» 
Євгенія Дахно. — У нас в 
трьох бригадах колективи 
тваринників борються за 
звання колективів комуніс
тичної праці. Я борюсь за 
звання ударника комуніс
тичної праці імені XXII з’їз
ду КПРС і вже виконала 
своє річне зобов'язання по 
надоях молока.

В роботі конференції взя
ли участь і виступили з про
мовами перший секретар 
райкому партії т. Чучко, 
секретар обкому комсомолу 
т. Ткаченко.

• • *
Відбувся організаційний 

пленум райкому ЛКСМУ. 
Секретарями райкому ком
сомолу обрано тт. Д. Г. Чер- 
негу і А. Г. Залевського.

В. ЦВЯХ.

для групо- 
приміщен- 

втрутитися 
організації, 

для нор- 
своїх пос-
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певняє делегатів, що у ро
боті колгоспних комсомоль
ців є деякі зрушення, що 
вони йтимуть і далі вперед. 
Але чому ні слова про той 
гіркий урок, який дістала 
організація в минулому ро
ці? Колишній її секретар 
Іван Петров зовсім розва
лив роботу. Зірвано вико
нання всіх комсомольських 
зобов’язань. Особливо 
прикро, що у досвідченого 
кукурудзовода артілі -Д 
Микити Марковича Матя- 
та' зовсім немає молодих 
послідовників. Не було 
створено жодної молодіж
ної ланки кукурудзоводів.

Хіба не варто було ці 
наболілі, хвилюючі питан-« 
ня винести на обговорен
ня? Працівники райкому 
комсомолу, готуючи конфе
ренцію, очевидно, з усіх сил 
старались, щоб побільше 
було виступаючих. Але ро« 
билось це не заради піднят
тя таких питань, 
лили делегатів, 
виступити.

Не допомогло 
тексти виступів 
передовиків 
були 
мольськнмн 
заздалегідь.

Ось виходить на трибуну 
Павло Бобошко — ланко
вий механізованої ланки з 
колгоспу імені Калініна. За
мість того, щоб невимушено 
розповісти про свої досяг
нення на вирощуванні ку
курудзи, він монотонно чи
тає промову з папірця. Об
разливо за хлопця, з залу 
чуються вигуки:

— Своїми словами давай, 
Павлушо. Відклади в бік 
оту шпаргалку...

Справді, кому потрібні 
заорганізовані казенні вис
тупи? Яка від них користь?, 

Гострій критиці піддав 
роботу районної комсомоль
ської організації секретар 
обкому ЛКСМУ т. Ткачей- 
ко, який взяв участь в ро
боті конференції.

Перед делегатами висту
пив секретар Петрівського 
райкому партії т. Соколен
ко.

які б запа-
спонукалн

й те, що 
для ряду 

виробництва 
підготовлені комсо- 

працівниками

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

пг.Л,р0П0градс^к.а облас,,а друкарня їм. Г. М. Димитрова 
Оолвмдаву, м. Кіровоград, вул. Луиачарського, 36.

БК 00724. Зам. № 7421, Т. 27.000.

♦ * *
Відбувся організаційний 

пленум райкому ЛКСМУ. 
Секретарями Петрівського 
райкому ЛКСМУ обрано 
тт. М. Г. Гайдамаку і Г. Н. 
Копійку.

Т. БОДНАР.

Редактор П. МАРЧЕНКО.


