
про XXII з'їзд Комуністичної партії 
Радянського Соіову

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

На ранковому засіданні з доповіддю про зміни в Статуті 
КПРС виступив секретар ЦК КПРС тов. Ф. Р. Козлов.

З’їзд вітали палко зустрінуті делегатами і гостями пред
ставники зарубіжних комуністичних і робітничих партій това
риші: Хільдінг Хагберг — голова Комуністичної партії Швеції, 
Жіралду Родрігес Дос Сантос — член національного керівни
цтва Бразільської комуністичної партії, Ібрагім Мустафа — 
член Політбюро ЦК Суданської комуністичної партії, Оскар 
Варгас — секретар національного комітету партії Народний 
авангард Коста-Ріки, Хорхо Дель Прадо — секретар ЦК Пе
руанської комуністичної партії.

Потім з’їзд переходить до обговорення доповіді про зміни в 
Статуті КПРС. На засіданні виступили товариші: І. П. Каза
нець — другий секретар ЦК Компартії України, М. Г. Єгори- 

* чев — другий секретар Московського міськкому КПРС.
На вечірньому засіданні з’їзд продовжував обговорення 

доповіді про зміни в Статуті КПРС. На засіданні виступили то
вариші: В. С. Толстїков — другий секретар Ленінградського 
обкому КПРС, П. І. Голіков — начальник Головного політич
ного управління Радянської Армії і Військово-Морського Фло
ту, С. К. Тока — перший секретар Тувинського обкому КПРС, 
О. П. Колчина — другий секретар Московського обкому КПРС, 
В. Ю. Чернишов — перший секретар Приморського крайкому 
КПРС, О. В. Басов — перший секретар Ростовського обкому 
КПРС.

З’їзд вітали палко зустрінуті делегатами і гостями пред
ставники зарубіжних комуністичних і робітничих партій това
риші: Поль Вержес — перший секретар Реюньонської комуніс
тичної партії, Гудмундур Вігфуссон — член Політбюро ЦК 

. Єдиної соціалістичної партії Ісландії, Хосе Санчес Верде- — 
секретар ЦК Комуністичної партії Сальвадору, Хуан Дукоуд
рай — секретар ЦК Домініканської народно-соціалістичної 
партії, Рубен Кастельянос — секретар ЦК Народної партії Па
нами. * * *

ЗО жовтня у Москві, в Кремлівському Палаці з’їздів, про
довжував роботу черговий XXII з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

На ранковому засіданні з заявами від імені делегацій ви
ступили товариші: І. В. Спиридонов — Ленінградська обласна 
парторганізація, П. Н. Дьомічев — Московська міська партор- 
ганізація, Г. Д. Джавахішвілі —"Компартія Грузії, Д. А. «Ла- 
зуркіна — член КПРС з 1902 року, М. В. Підгорний — Ком
партія України. Висловлюючи думку партійних організацій і 
широких мас трудящих, промовці говорили про несумісність 
дальшого зберігання в Мавзолеї Володимира Ілліча Леніна 
саркофага з труною Й. В. Сталіна, оскільки Сталіним були до
пущені порушення ленінських заповітів, зловживання владою, 
масові репресії проти чесних радянських людей.
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У КРЕМЛІВСЬКОМУ ПАЛАЦІ З'ЇЗДІВ
МОСКВА, 28 жовтня. (ТАРС). У Кремлівському Па

лаці з’їздів продовжує роботу черговий XXII з’їзд Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

На ранковому засіданні 28 жовтня з’їзд перейшов до 
розгляду дальшого питання порядку денного.

З доповіддю про змінн в Статуті КПРС виступив сек
ретар ЦК КПРС тов. Ф. Р. Козлов, зустрінутий бурхли
вими, тривалими оплесками.

З’їзд вітали палко зустрінуті делегатами і гостями 
представники зарубіжних комуністичних і робітничих 
партій товариші: Хільдінг Хагберг — голова Комуніс
тичної партії Швеції, Жіралду Родрігес Дос Сантос — 
член національного керівництва Бразільської комуніс
тичної партії, Ібрагім Мустафа — член Політбюро ЦК 
Суданської комуністичної партії, Оскар Варгас — сек
ретар національного комітету партії Народний аван
гард Коста-Ріки, Хорхе Дель Прадо — секретар ЦК Пе
руанської комуністичної партії.

Потім з’їзд переходить до обговорення доповіді про 
змінн в Статуті КПРС. На засіданні виступили другий 
секретар ЦК Компартії України тов. І. П. Казанець, 
другий секретар Московського міськкому КПРС тов. 
М. Г. Єгоричев.

На вечірньому засіданні в обговоренні доповіді взяли 
участь другий секретар Ленінградського обкому КПРС 
тов. В. С. Толстіков, начальник Головного політичного

управління Радянської Армії і Військово-Морського 
Флоту тов. П. І. Голіков, перший секретар Тувинського 
обкому КПРС тов. С. К. Тока, другий секретар Москов
ського обкому КПРС тов. О. П. Колчина, перший сек
ретар Приморського крайкому КПРС тов. В. Ю. Чер- 
нишов, перший секретар Ростовського обкому КПРС 
тов. О. В. Басов.

У своїх виступах промовці говорили, що новий Ста
тут сприятиме підвищенню боєздатності кожної партій
ної організації, кожного партійного комітету, всіх кому
ністів, допоможе їм визначити своє місце у виконанні 
історичних накреслень Програми партії. Вони схвалюва
ли ленінський курс, взятий на рішуче викорінення на
слідків культу особи, засуджували розкольницькі дії 
керівників Албанської партії праці.

Палко зустрінуті делегатами і гостями, з’їзд вітали 
представники зарубіжних комуністичних і робітничих 
партій товариші: Поль Вержес — перший секретар 
Реюньонської комуністичної партії, Гудмундур Вігфус- 
сон —,’ілеп Політбюро ЦК Єдиної соціалістичної партії 
Ісландії, Хосе Санчес Верде — секретар ЦК Комуніс
тичної партії Сальвадору, Хуан Дукоудрай — секретар 
ЦК Домініканської народно-соціалістичної партії, Ру
бен Кастельянос — секретар ЦК Народної партії Па
нами.
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Пролетарі всіх країн, єднайтесяі
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З’їзд одностайно приймає рішення про Мавзолей Володи
мира Ілліча Леніна.

Потім з’їзд переходить до обговорення доповіді про зміни 
в Статуті КПРС. На засіданні виступили товариші: О. В. Геор- 
гієв — перший секретар Алтайського крайкому КПРС, М. М. 
Родіонов — другий секретар ЦК Компартії Казахстану, О. І. 
Шибаєв — перший секретар Саратовського обкому КПРС, 
П. А. Леонов — перший секретар Сахалінського обкому КПРС, 
3. Т. Сердюк — перший заступник голови Комітету Партій
ного Контролю при ЦК КПРС, Ю. М. Вечерова — ткаля са- 
вінської фабрики «Солидарность» (Івановська парторганіза- 
ція), Ф. С. Горячев — перший секретар Новосибірського об
кому КПРС, С. М. Щетинін — перший секретар Іркутського 
обкому КПРС, В. І. Губанов — секретар парткому колгоспу 
«Победа» Красногвардєйського району (Ставропольська п а ре
організація), В. О. Кочетов — письменник, головний редактор 
журналу «Октябрь».

З’їзд приймає рішення про припинення дебатів на доповідь 
тов. Ф. Р. Козлова про зміни в Статуті КПРС.

З’їзд утворив комісію по розгляду поправок і доповнень до 
проекту Статуту КПРС.

З’їзд доручив Центральному Комітетові КПРС розглянути 
всі апеляції на рішення про виключення з членів партії, накла
дення партійних стягнень та в інших персональних справах, що 
надійшли на ім’я з’їзду.

На адресу з’їзду одержано привітання від Національної 
ради Партії народного єднання Гаїті.

На вечірньому засіданні з’їзд приступив до розгляду даль
шого пункту порядку денного — вибори центральних органів 
партії.

І Урочисте відкриття пам’ятника
1 Карлу Марксу в МосквіМоскві

ських партій зарубіжних 
країн, представники демо
кратичних національних 
партій незалежних держав 
Африки, які є гістьми XXII 
з’їзду КПРС.

За дорученням Цент
рального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і Радянського уряду 
товариш М. С. Хрущов від
криває пам’ятник. Перед 
поглядами присутніх постає 
фігура Карла Маркса. Мо
нумент, висічений з граніт
ного моноліту, досягає ви
соти восьми метрів.

Присутні на площі 
вають партійний гімн 
тернаціонал».

Товариш М. С. Хрущов 
з трибуни мітингу виголо
шує промову. Людство, ка
же він, ніколи не забуде ве
личезних заслуг Карла 
Маркса, його образ живе і 
вічно житиме в серці кож
ного комуніста, кожної чес
ної людини! Цей пам’ятник 
завжди буде символом вір
ності нашої партії і народу 
священним 
волюційного
пролетарського 
налізму.

Відкриваючи 
Карлу Марксу, ми з гордіс
тю говоримо, що в ці дні 
XXII з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
закладає новий величний 
пам’ятник Марксу — Ен
гельсу — Леніну. Цей па
м’ятник — нова Програма 
нашої партії, програма бу
дівництва комунізму.

Не може бути нічого 
грандіознішого, ніж ство
реного руками людей праці

спі- 
«Ін-

принципам ре- 
марксизму, 
інтернаціо-

пам’ятник

В центрі Москви на пло
щі Свердлова 29 жовтня 
було урочисто відкрито ве
личний пам’ятник основопо
ложникові наукового кому
нізму, геніальному мислите
лю Карлу Марксу. Мону
мент споруджено на тому 
самому місці, де він був за
кладений Володимиром Іл
лічем Леніним 1 травня 
1920 року.

На відкриття пам’ятника 
прийшли тисячі трудящих 
столиці, делегати історич
ного XXII з’їзду КПРС. 
Присутні керівники партії 
і уряду, глави і члени де
легацій марксистсько-ленін-

честю.
надається гене- 
секретареві ви«

такого величного пам’ятни« 
ка, як побудова комунізму.

На трибуну піднімається 
перший секретар ЦК Соціа« 
дієтичної Єдиної партії Ні
меччини товариш Вальтер 
Ульбріхт.

Партія Леніна, Комуніс
тична партія Радянського 
Союзу спорудженням цього 
пам’ятника, каже він, вша
новує найвидатнішого німе
цького вченого Карла Марк
са, який разом з своїм со
ратником Фрідріхом Ен
гельсом був автором пер
шого Комуністичного Ма
ніфесту. XXII з’їзд КПРС 
показує, що заповіт Марк
са, Енгельса, Леніна вико
нується з

Слово 
ральному 
конкому Комуністичної пар
тії Великобританії товари
шеві Джону Голлану.

Є глибокий смисл у то
му, відзначає Джон Гол- 
лан, що ми зібрались на 
відкриття пам’ятника Кар
лу Марксу в Москві — сто
лиці революції робітничого 
класу. Радянський народ 
під керівництвом Леніна і 
великої марксистської Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу справді змі
нив світ. За найближчі 20 
років ви зміните його ще 
більше. Перед усім люд
ством відчутно постане по
будоване вами комуністич
не суспільство, створення 
якого так сміливо передрі
кав Карл Маркс.

Промови закінчено. Зву
чить Державний Гімн Ра
дянського Союзу. До па
м’ятника покладаються кві
ти.

(ТАРС|.



Заключне слово М.
на XXII з’їзді КПРС 27

Виступаючи з заключним словом після 
обговорення з’їздом звіту Центрального 
Комітету партії, доповіді про Програму 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу, товариш М. С. Хрущов відзначає, 
що ХХІІ з’їзд є найяскравішою демон
страцією єдності нашої ленінської пар
тії, згуртованості навколо неї всього 
радянського народу. Підтверджено 
непохитну вірність тій лінії нашої пар
тії, яку виробив XX з’їзд. Тепер стало 
ще очевиднішим, що XX з’їзд, усунув
ши всі нашарування періоду культу осо
би, відкрив нову сторінку в історії на
шої партії, благотворно вплинув на роз
виток нашої країни, всього світового 
комуністичного і робітничого руху.

В центрі уваги з’їзду стоїть Програма 
партії — програма побудови комуністич
ного суспільства. Всі делегати в своїх 
виступах, схвалюючи проект Програми, 
по-діловому обговорювали конкретні 
практичні шляхи її перетворення в 
життя.
' Присутність на ХХІІ з’їзді делегацій 
від 80 марксистсько-ленінських партій, 
їх виступи відобразили могутнє підне
сення міжнародного комуністичного і 
робітничого, а також національно-ви
звольного руху, нерушиму вірність ко
муністів усіх країн принципам проле
тарського інтернаціоналізму-

Переходячи до питань зовнішньої по
літики Радянського уряду, М. С. Хрущов 
детально говорить про важливість укла
дення німецького мирного договору І 
нормалізації на цій основі становища в 
УА>ЛАЛ^Л\Л  ̂АЛАЛЛЛААЛЛЛ.'А/АЛ ££

Західному Берліні. Він підкреслює, що 
у відповідь на ваші миролюбні пропо
зиції, західні держави відкрито погро
жують взятися за зброю. Давно час 
зрозуміти їм ту просту істину, що з 
Радянським Союзом, з усім соціалістич
ним табором можна розмовляти сьогод
ні тільки з позиції розуму, але не з пози
ції сили.

Як уже відзначалося в звіті Централь
ного Комітету, Радянський уряд вва
жає, що коли західні держави виявлять 
готовність до врегулювання німецької 
проблеми, то питання про строки не ма
тиме такого значення. Проте Радян
ський Союз не може допустити, щоб пе
реговори провадилися заради перегово
рів, щоб, користуючись цим, представ
ники західних країн затягували мирне 
врегулювання в Європі.

Спиняючись на відновленні випробу
вань ядерної зброї в нашій країні, М. С. 
Хрущов говорить, що перед лицем пря
мих погроз і небезпеки виникнення вій
ни Радянський Союз був змушений 
вжити необхідних заходів для зміцнен
ня своєї обороноздатності, для захисту
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МОСКВА. ХХІІ з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

На знімку: в перерві між засі
даннями. Льотчик-космонавт Герой Ра
дянського Союзу майор Ю. О. ГАГАРІ Н 
серед делегатів з'їзду.

Фото В. СОБОЛЄВА. 
Фотохроніка ТАРС.

жовтня 1961 року
радянського народу, народів усієї вели
кої співдружності країн соціалізму.

Зміцнюючи оборону Радянського Сою
зу, ми діємо не тільки в своїх інтересах, 
але і в інтересах усіх миролюбних на
родів, усього людства. Коли вороги 
миру погрожують нам силою, заявляє 
М. С. Хрущов, їм повинна бути і буде 
протипОставлена сила і до того ж більш 
значна.

Аїи ще раз звертаємо увагу керівних 
діячів США, Англії, Франції, Західної 
Німеччини та інших країн, каже М. С. 
Хрущов, що найрозумніше — це вики
нути за борт політику «з позиції сили» 
і «холодної війни». В міжнародних 
справах треба проводити реалістичну 
політику мирного співіснування.

В заключному слові М. С. Хрущов 
викриває помилкову позицію керівни
цтва Албанської партії праці_, яке стало 
на шлях боротьби проти лінії XX з їзду 
КПРС, на шлях підриву основ дружби 
з Радянським Союзом та іншими соціа
лістичними країнами. Виступи делега
тів і представник« братніх партій на 
ХХІІ з'їзді переконливо підтверджують, 
що Центральний Комітет нашої партії 
зробив цілком правильно, коли принци- 
піально і відкрито доповів з’їздові про 
ненормальний стан радянсько-албан
ських відносин.

Велика увага в заключному слові 
приділяється питанням, зв’язаним з 
осудженням культу особи і викриттям 
аьтипартійної фракційної групи. Партія 
в умовах культу особи, підкреслює 
М. С. Хрущов, була позбавлена нор
мального життя. Люди, які узурпували 
владу, стають не підзвітними партії, ви
ходять з-під її контролю. В цьому го
ловна небезпека.

Багато делегатів у своїх виступах з 
обуренням говорили про учасників ан- 
тигіартійної групи, наводили факти їх 
злочинних дій. Це обурення зрозуміле і 
виправдане.

М. С. Хрущов говорить потім про 
К. Є. Ворошилоза. Антипартійна група 
використала його в боротьбі проти Цент
рального Комітету. Тов. Ворошплов 
зробив тяжкі помилки. Але я вважаю, 
говорить М. С. Хрущов, що до нього 
треба підійти інакше, ніж до інших ак
тивних учасників антипартійної групи, 
наприклад, до Молотова, Кагановича, 
Маленкова. В процесі гострої боротьби 
з фракціонерами на початку роботи 
червневого Пленуму ЦК, коли він по
бачив монолітність членів Центрального 
Комітету в боротьбі проти антипартій
ної групи, К. Є. Ворошплов зрозумів, 
що він пішов з тими, хто виступає про
ти партії, і засудив дії антипартійної 
групи, визнав свої помилки. Тим самим 
він в якійсь мірі допоміг Центральному 

Комітетові. Ми повинні підійти до нього 
уважно, виявити великодушність.

ХХІІ з’їзд з УСІЄЮ силою підтвердив, 
що курс XX з’їзду партії, курс на від
новлення і дальший розвиток ленінських 
норм партійного і державного життя, 
на підвищення керівної ролі партії, 
творчої активності народних мас є єди
но правильним курсом. ХХІІ з’їзд за
кріпляє цей благотворний курс.

У багатьох виступах на з’їзді, про
довжує М. С. Хрущов, та нерідко і в 
нашій пресі, говорячи про діяльність 
Центрального Комітету нашої партії, 
якийсь особливий наголос роблять на 
моїй особі, підкреслюють мою роль у 
проведенні найважливіших заходів пар
тії і уряду. Мені зрозумілі ті добрі по
чуття, якими керуються ці товариші. 
Дозвольте, однак, з усією силою під
креслити, що все, що говориться на мою 
адресу, повинно бути віднесене на адре
су Центрального Комітету нашої ленін
ської партії, на адресу Президії ЦК, бо 
жоден великий захід, жоден відпові
дальний виступ не проводилися у нас з 
чиєїсь особистої вказівки, а є результа
том колективного обговорення, колек
тивного рішення.

Рішуче виступаючи проти всіх огид
них явищ культу особи, маркснсти-ле- 
нінці завжди визнавали і визнавати
муть авторитет керівників. Але було б 
неправильно ставити особняком того чи 
іншого керівника, якось відокремлювати 
його від керівного колективу, займатись 
надмірним його вихвалянням. Це супе
речить принципам марксизму-ленінізму.

Частина заключного слова присвячує
ться боротьбі двох ідеологій — ідео
логії робітничого класу, яка виражена 
в марксистській теорії наукового кому
нізму, і ідеології експлуататорських кла
сів, буржуазній ідеології. Ідеї науково
го соціалізму оволоділи масами і пере
творились у велику матеріальну силу. 
Тепер не тільки найбільш передова час
тина суспільства, а в цілому народи на
шої країни, інших соціалістичних країн 
ведуть боротьбу за здійснення великих 
ідеалів комунізму.

Справді грандіозні завдання, які ви
суває перед партією і народом ХХІІ 
з’їзд.

Сонце комунізму сходить над нашою 
країною, каже М. С. Хрущов на закін-“> 
чення. Зробимо все, щоб своєю само
відданою працею наблизити прихід того 
дня, коли це сонце заллє своїм світлом 
неосяжні простори нашої прекрасної 
Батьківщини. Під проводом славної ле
нінської партії — вперед до перемоги 
комунізму! — такими словами закінчив 
свій виступ М. С. Хрущов під бурхливі, 
довго не стихаючі оплески та вітальні 
вигуки делегатів і гостей з’їзду.

Про зміни в Статуті Комуністичної партії Радянського Союзу
Доповідь секретаря ЦК КПРС товариша Ф. Р. КОЗЛОВА 

на ХХІІ з’їзді Комуністичної партії Радянського Союзу 28 жовтня 1961 року
Обговорення на нашому з’їзді пи

тання про зміни в Статуті КПРС, каже 
тов. Ф. Р. Козлов, цілком закономірне. 
Нова Програма покладає на партію, на 
всіх комуністів нові, вищі вимоги, які 
випливають із завдань розгорнутого бу
дівництва комуністичного суспільства.

Великий Ленін учив, що кожного разу, 
коли перед партією постають нові зав
дання, вона повинна виробити такі ор
ганізаційні форми, такі правила і норми 
свого внутрішнього життя, які б відпо
відали історичним умовам її діяльності і 
забезпечили виконання цих завдань. Цим 
положенням і керувався Центральний 
Комітет при розробленні проекту Стату
ту КПРС, внесеного на розгляд з’їзду.

В сучасних умовах, продовжує допо
відач, незмірно зростає роль кожного 
комуніста і його відповідальність перед 
партією і народом, підвищується звання 
члена партії. Виходячи з цих положень 
Програми, в проекті Статуту визначено 
основні обов’язки'і права комуніста, ви
кладено організаційні норми, що регу
люють порядок прийому і виключення з 
КПРС.

Питання про членство в партії — од
не з корінних питань партійного будівни
цтва. Параграф перший проекту Стату
ту цілком зберігає ленінський принцип 
членства в партії. Нове тут полягає у 
визначенні, що членом партії може бути 
кожний громадянин СРСР, який «бере 
активну участь у будівництві комуніз-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
1 листопада 1961 р., 2 стор.

му». Ця вимога відповідає новим умо
вам у житті партії, вона є найважливі
шим критерієм того, хто може бути гід
ним звання члена КПРС у період роз
горнутого будівництва комуністичного 
суспільства.

Обов’язок комуніста, далі відзначає 
доповідач, — безустанно сприяти форму, 
вапню і вихованню людини комуністич
ного суспільства, вести рішучу боротьбу 
з будь-якими проявами буржуазної ідео
логії, із залишками приватновласницької 
психології та іншими пережитками ми
нулого, бути прикладом у додержанні 
норм комуністичної моралі, завжди і в 
усьому суспільні інтереси ставити вище 
особистих.

Одним з найважливіших обов’язків 
члена партії є розвиток критики і само
критики, боротьба проти парадності, за
знайства, самозаспокоєності, бюрокра
тизму, місництва.

Сила й непереможність нашої партії—• 
в єдності і незламній монолітності її 
рядів, у свідомій залізній дисципліні. 
Член партії повинен всіма засобами охо
роняти ідейну і організаційну єдність 
партії, проявляти пильність, оберігати 
партію від проникнення в її ряди людей, 
не гідних високого звання комуніста.

Щоб створити гарантії проти необ
грунтованого застосування крайньої мі
ри партійного покарання і підвищити 
відповідальність партійних організацій 
за долю комуніста, відзначає доповідач, 
у проект Статуту внесено нове поло
ження: рішення первинної організації 
про виключення з партії вважається 
прийнятим, якщо за Нього проголосує 
не проста більшість, а не менш як дві 

третини членів партії, присутніх на збо
рах.

У проекті Статуту послідовно прово
диться ідея розширення демократичних 
начал у житті партії, як вирішальна умо
ва дальшого підвищення активності і 
самодіяльності всіх організацій партії і 
залучення до живої, творчої партійної 
роботи всіх комуністів.

Непохитну основу організаційної бу
дови партії становить ленінський прин
цип демократичного централізму. Він 
гармонійно поєднує організованість і 
наисуворішу дисципліну з найширшою 
внутріпартійною демократією. На осно
ві нагромадженого партією досвіду про
ект Статуту розвиває цей непохитний 
ленінський принцип партійного будівни
цтва.

Надзвичайно важливе значення' ка
же тов. Козлов, має положення проекту 
Статуту про те, що найвищим принци
пом партійного керівництва є колектив-^ 
ність_ керівництва, яка гарантує партію, 
всі її органи від прийняття односторон
ніх, суб’єктивних рішень і дій.

Відповідно до Програми КПРС про
ект Статуту передбачає . періодичне 
оновлення складу партійних комітетів і 
наступність керівництва.

Дальшому розвиткові внутріпартійної 
демократії відповідає передбачений 
проектом Статуту обов’язок партійних 
органів систематично інформувати пар
тійні організації про свою роботу.

Партія сильна активністю своїх чле
нів. Комуніст, підкреслює доповідач, не 
тільки виконує рішення вищестоящих 
партійних органів, але й особисто, в мі
ру своїх сил, бере участь у виробленні 

цих рішень. Ось чому повинна бути за
безпечена цілковита можливість вільно
го і ділового обговорення питань пар
тійної політики і проведення дискусій 
спірних або недосить ясних питаннях як 
у окремих організаціях, так і в партії в 
цілому. Це і знайшло своє відображення 
в проекті Статуту.

Важливою особливістю проекту Ста
туту партії є підвищення ролі місцевих 
партійних органів, розширення їх ініціа
тиви і самостійності в розв’язанні госпо
дарсько-політичних завдань, іцо стоять 
перед областю, краєм, республікою. В 
той же час треба сказати, підкреслює 
тов. Козлов, що КПРС — не федерація 
партій або комітетів партії. Це центра
лізована організація.

Партія, далі говорить тов. Козлов, не 
має права виключати з свого арсеналу 
засоби боротьби за ідейну і організацій' 
ну єдність своїх рядів. Тому в Статуті 
зберігаються гарантії проти спроб не
значної меншості нав’язати свою волю 
більшості, а також проти спроб утво
рення фракційних угруповань і спроб 
розколу партії.

У радянському суспільстві, відзначає 
доповідач, не залишилось соціальної 
бази, яка могла б живити будь-які опор
туністичні течії в партії. Але джерела 
ідейних хитань окремих осіб або груп 
ще ^повністю не усунуті. Добре відомо, 
яким запеклий опір намагалася вчинити 
здійсненню ленінського курсу, намічено
го XX з’їздом партії, фракційна анти- 
партійна група, в яку входили Молотов,

(Закінчення на 3-й стор,).



XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу
Закінчення доповіді секретаря ЦК КПРС 

товариша Ф. Р. КОЗЛОВА У КРЕМЛІВСЬКОМУ 
ПАЛАЦІ З'ЇЗДІВКагаиович, Маленков, Ворошилов Бул- 

ганін, Первухін, Сабуров та Шепілов 
що примкнув до них.

Учасники цієї групи зрадили ленін
ські принципи партійного життя. Вони 
прагнули за всяку ціну здійснити свої 
антипартійні заміри, докотилися до того, 
що влаштовували таємні зборища, ви
ношуючи плани захоплення в свої руки 
керівництва партією і країною, зміни 
політики партії. Молотов та інші хотіли 
повернення до тяжких для нашої партії 
і країни часів панування порочних мето
дів і дій, викликаних культом особи, 
коли ніхто не був застрахований від 
сваволі і репресій.

Факти показують, каже доповідач, що 
організатори антипартійної групи ще 
досі намагаються відстоювати свої по
рочні погляди. Особливу запопадливість 
виявляє щодо цього Молотов. Він дій
шов до того, що навіть нову Програму 
КПРС охарактеризував як антиреволю- 
цінну своїм духом, йому. Молотову, на- 
плювати на те, що Програма під час її 
всенародного обговорення дістала за
гальне схвалення партії і народу, брат
ніх марксистсько-ленінських партій, що 
всі чесні люди на землі називають її 
Комуністичним маніфестом нашої епохи.

Спинившись на фактах відходу керів
ників Албанської партії праці від ленін
ських принципів інтернаціоналізму і 
партійного керівництва, тов. Козлов го
ворить:

— Що мав робити Центральний Комі
тет в умовах, коли було вичерпано чис
ленні спроби переконати албанське ке
рівництво відмовитись від сектантських 
дій і коли з вини цього керівництва його 
згубний шлях відступництва від принци
пів пролетарського інтернаціоналізму 
став відомий нашим ідейним противни
кам? Очевидно, що в цій обстановці 
принципіальний осуд антиленінської по
ведінки албанських лідерів, відкритий 
заклик шукати шляхи подолання роз
біжностей, які виникли, і був єдино 
правильним, серйозним марксистсько- 
ленінським підходом до цього питання. 

-» Тому Центральний Комітет у своєму 
звіті з'їздові і сказав усю правду про 
порочну позицію керівництва Албан
ської партії праці.

Ми повинні твердо сказати, що справ
жня єдність братніх комуністичних і 
робітничих партій можлива лише на 
принципіальній марксистсько-ленінській 
основі, а не на замовчуванні порочної 
лінії албанського керівництва.

Головне в роботі районних, міських, 
окружних, обласних, крайових організа
цій партії і компартій союзних респуб
лік, їх керівних органів, — продовжує 
потім тов. Козлов. — здійснення полі
тики партії, організація виконання рі
шень з’їздів партії, директив ЦК КПРС. 
Це загальне; завдання конкретизується 
в проекті1 Статуту- у вигляді основних 
обов’язків місцевих організацій партії 
та їх керівних органів.

Основною ланкою партії, відзначає 
доповідач, де формується комуніст, як 
ідейний, свідомий, активний боєць, е 
первинна партійна організація. Головне, 
що стоїть нині в центрі уваги первин- 
них партійних організацій, це — бо-

рс-тьба за створення матеріально-тех
нічної бази комунізму, розвиток кому
ністичних суспільних відносин, питання 
комуністичного виховання трудящих.

Для успішного розв'язання цих зав
дань первинні організації виробничих і 
торговельних підприємств, радгоспів і 
колгоспів мають такий сильний і дійо
вий засіб, як право контролю діяльності 
адміністрації. Це право проектом Ста
туту надається тепер також первинним 
організаціям проектних установ, кон
структорських бюро, науково-дослідних 
інститутів, безпосередньо зв’язаних з 
виробництвом.

Партія зможе виконати свої великі 
завдання тільки при тій умові, якщо 
вона виховуватиме всіх своїх членів і 
всіх радянських людей в дусі комуніс
тичної моралі, високої свідомості й 
ідейності, працьовитості і дисципліни, 
відданості суспільним інтересам. Вели
чезну роль у цьому відіграватиме вклю
чений у Статут моральний кодекс будів
ника комунізму, сформульований в Про
грамі КПРС. Цей Кодекс стане нормою 
поведінки члена партії, тим камерто
ном, з допомогою якого сам комуніст і 
партійна організація перевірятимуть і 
оцінюватимуть моральні якості своїх 
товаришів по партії.

Таким чином, усі положення проекту 
Статуту, які стосуються первинних ор
ганізацій, покликані ще вище піднести 
їх роль, зробити їх активнішими й боє- 
здатнішими в розв’язанні великих зав
дань будівництва комунізму.

Ми з цілковитою підставою можемо 
сказати, заявляє тов. Козлов, що в об
говоренні проекту Статуту КПРС бра
ла участь уся партія, всі комуністи. На 
всіх без винятку партійних зборах, кон
ференціях і з’їздах проект Статуту ді
став одностайне схвалення.

Пропозиції і зауваження комуністів 
стосуються багатьох питань дальшого 
розвитку партії, розвитку внутріпартій
ної демократії, ленінських норм і прин
ципів партійного життя, членства в пар
тії, обов’язків і прав комуніста. Тов. 
Козлов спиняється на ряді пропозицій, 
по яких внесено в проект Статуту від
повідні доповнення.

Комуністи і безпартійні при обгово
ренні проекту Статуту, відзначає допо
відач, висловили немало критичних за
уважень, що стосуються діяльності міс
цевих партійних органів. ЦК компартій 
союзних республік, крайкомам і обко
мам партії, каже доповідач, слід уваж
но розглянути всі критичні зауваження, 
конкретні пропозиції, висловлені кому
ністами на адресу місцевих партійних 
органів, і вжити належних заходів до 
усунення хиб.

Статут КПРС, який буде прийнято 
XXII з’їздом партії, заявляє тов. Коз
лов,. допоможе кожній партійній органі
зації, кожному комуністові визначити 
своє місце у загальнонародній боротьбі, 
з потроєною енергією боротися за прак
тичне перетворення в життя рішень 
з’їзду.

(Доповідь товариша Ф. Р. Козлова 
не раз переривалася бурхливими, трива
лими оплесками).

МОСКВА, ЗО жовтня. 
(ТАРС). У Кремлівському 
Палаці з’їздів продовжує 
роботу XXII з’їзд Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу.

На ранковому засіданні 
ЗО жовтня з заявою висту
пив перший секретар Ленін
градського обкому КПРС 
тов. І. В. Спиридонов. Від 
імені ленінградської делега

тці! на XXII з’їзді він вніс 
пропозицію перенести прах 
й. В. Сталіна з Мавзолею 
на Красній площі в інше 
місце. Тов. Сгфридонов по
відомив, що цього вимага
ють на своїх мітингах тру
дящі Ленінграда.

Пропозицію тов. Спири
донова підтримали перший 
секретар Московського мі
ського комітету КПРС тов. 
П. Н. Дьомічев, представ
ник Компартії Грузії тов. 
Г. Д. Джавахішвілі, член 
партії з 1902 року тов. 
Д. А. Лазуркіна (Ленін
градська парторганізація). 
Висловлюючи думку пар
тійних організацій і широ
ких мас трудящих, промов
ці говорили про несуміс
ність дальшого зберігання 
в Мавзолеї Володимира Іл
ліча Леніна саркофага з 
труною й. В. Сталіна, ос
кільки Сталін допустив по
рушення ленінських запові
тів, зловживання владою, 
масові репресії проти чес
них радянських людей.

Промови тт. І- В. Спири
донова, П. Н. Дьо.мічева, 
Г. Д. Джавахішвілі, Д. А. 
Лазуркіної не раз перери
вались оплесками, вигуками 
делегатів: правильно!

За дорученням ленінград
ської, московської делега
цій, делегацій компартій 
України і Грузії тов. М. В. 
Підгорний вносить на роз
гляд з’їзду проект постано
ви про те. щоб Мавзолей 
на Красній площі іменува
ти Мавзолеєм Володимира 
Ілліча Леніна і визнати не
доцільним дальше перебу
вання в Мавзолеї саркофа
га з труною Сталіна.

Ця постанова одностайно 
приймається з’їздом. Потім 
з’їзд продовжив обговорен
ня доповіді тов. Ф. Р. Коз
лова про зміни в Статуті 
КПРС.

Промовці одностайно за
суджували підступну і зрад
ницьку діяльність антипар
тійної групи, підтримували 
пропозицію делегатів про 
те, що Молотову, Кагано
вичу, Маленкову немає міс
ця в рядах нашої партії, 
схвалювали ленінський 
курс, взятий на викорінення 
наслідків культу особи. Від 
імені своїх деяегацій про
мовці підтримали пропози
цію про перенесення пра
ху Сталіна з Мавзолею в 
інше місце.

Про провідну роль ко
муністів говорив перший 
секретар Алтайського край
кому КПРС тов. О. В. Ге
оргиев. Після XX з’їзду 
партії чисельність крайової 
партійної організації збіль

Повідомлення ТАРС

МОСКВА. XXII з’їзд Комуністичної хі-
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28 жовтня ц. р. у Ра
дянському Союзі проведе
но черговий запуск багато
ступінчастої ракети-носія 
в район центральної части
ни Тихого океану на від
даль понад 12000 кіломет
рів.

Політ ракети відбувався 
в строгій відповідності з 
заданою програмою.

Макет - передостаннього 
ступеня досяг водної по
верхні з високою точністю 

шилась на 26 тисяч. У пар
тійних комітетах краю пра
цює більш як 150 позаштат
них відділів і позаштатних 
комісій, 145 кабінетів полі
тичної освіти на громад
ських началах. Створений 
і працює на громадських 
началах науково-дослідний 
інститут по вивченню і ос
воєнню природних багатств 
гірського Алтаю.

Про зміни в житті пар
тійної організації Казахста
ну говорив другий секретар 
ЦК Компартії Казахстану 
тов. М. М. Родіонов. Після 
XX з’їзду партії Комуніс
тична партія Казахстану 
виросла майже на 100 ти
сяч чоловік, збагатилася 
новим досвідом. У партор- 
ганізаціях республіки діє 
понад шість тисяч комісій 
по здійсненню прав конт
ролю господарської діяль
ності адміністрації.

Тов. Родіонов висловлює
ться за схвалення проекту 
Статуту КПРС.

Програма КПРС, заявив 
у своєму виступі перший 
секретар Новосибірського 
обкому партії тов. Ф. С. 
Горячев, стане переможним 
прапором та ідейною збро
єю партії і народу в бо
ротьбі за торжество кому
нізму.

Промовець вносить у 
проект Статуту КПРС ряд 
пропозицій. Він вважає, зо
крема, доцільним передба
чити в Статуті особисту 
відповідальність керівників 
організації за добір кадрів.

На трибуні секретар 
парткому колгоспу «Побе
да» Красногвардєйського 
району Ставропольського 
краю тов. В. 1. Губанов. 
Посилаючись на приклад 
свого колгоспу, він гово
рить, що завдяки створен
ню тут партійного комітету 
помітно зросла роль партій
ної організації в усіх спра
вах господарства. За два 
роки склад партійної орга
нізації збільшився з 93 до 
144 чоловік. Колгоспні мая
ки — вірна опора партій
ної організації. Всі кол
госпники, включившись у 
передз’їздівське змагання, 
тримали рівняння на них, а 

ПОСТАНОВА
XXII »’їзду КПРС

Про Мавзолей Володимира Ілліча Леніна
XXII з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 

постановляє:
1. Мавзолей на Красній площі біля Кремлівської сті

ни, створений для увічнення пам’яті Володимира Ілліча 
Леніна — безсмертного засновника Комуністичної пар
тії і Радянської держави, вождя і вчителя трудящих 
усього світу, іменувати надалі:

Мавзолей Володимира Ілліча Леніна.
2. Визнати недоцільним дальше зберігання в Мавзо

леї саркофага з труною Й. В. Сталіна, бо серйозні по
рушення Сталіним ленінських заповітів, зловживання 
владою, масові репресії проти чесних радянських лю
дей та інші дії в період культу особи роблять немож
ливим залишення труни з його тілом у Мавзолеї В. І. 
Леніна.

відносно розрахованої точ
ки падіння.

Цим пуском успішно за
вершено намічену програму 
наукових досліджень.

У процесі проведення 
пусків ракет-носіїв одержа
но цінні наукові та експе
риментальні дані, потрібні 
для дальшого освоєння кос
мічного простору.

Пуски багатоступінчас
тих ракет-носіїв з високою 
точністю на великі віддалі 
свідчать про нові великі ус- 

комуністи прагнули підтри
мувати в людях цей живо
творний вогник трудового 
суперництва. В результаті 
колгосп добився певних по
зитивних показників.

В обговоренні проекту 
Статуту КПРС взяли участь 
також перший секретар Са
ратовського обкому КПРС 
тов. О. І. Шибаєв, перший 
секретар Сахалінського об
кому КПРС тов. П. А. Лео
нов, перший заступник го
лови Комітету Партійного 
Контролю при ЦК КПРС 
тов. 3. Т. Сердюк, ткаля 
савінської фабрики «Соли
дарность» Іваповської об
ласті тов. Ю. М. Вечерова, 
перший секретар Іркут
ського обкому КПРС тов. 
С. М. Щетинін, письменник, 
головний редактор журналу 
«Октябрь» тов. В. О. Коче
тов.

Промовці відзначали, що 
проект нового Статуту 
КПРС пройнятий ленінськи
ми ідеями і цілком вихо
дить з вимог нової Програ
ми. Вони говорили про ве
ликі зміни в житті партій
них організацій, які стали
ся після XX з’їзду партії, 
про прагнення і готовність 
радянських людей віддати 
всі свої сили, знання і вмін
ня великій справі побудови 
комунізму в нашій країні.

З’їзд приймає рішення 
про припинення дебатів на 
доповідь тов. Ф. Р. Козло
ва про зміни в Статуті 
КПРС.

Для розгляду поправок і 
доповнень до проекту Ста
туту КПРС з’їзд утворив 
комісію під головуванням 
Ф. Р. Козлова.

З’їзд доручив Централь
ному Комітетові КПРС роз
глянути всі апеляції на рі
шення про виключення з 
членів партії, накладення 
партійних стягнень та в 
інших персональних спра
вах, що надійшли на ім’я 
з’їзду.

На адресу з’їзду одержа
но привітання від Націо
нальної ради Партії народ
ного єднання Гаїті.

На вечірньому засіданні 
з’їзд приступив до розгля
ду дальшого пункту поряд
ку денного — вибори цент
ральних органів партії.

піхи радянського ракетобу
дування.

ТАРС уповноважений за
явити, що район, обмеже
ний координатами, оголо
шеними в повідомленні 
ТАРС від 11 вересня 1961 
року, з 29 жовтня 1961 р. 
’вільний для мореплавства І 
польотів літаків.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР». 
1 листопада 1961 р., З стор.



На районних комсомольських конференціях

...І вийшла безпредметною розмова
Ьоопсаоооппоааапапааоооа;
Й ХМЕЛЬОВЕ І
О о

Олександрівці— 
переможці зони
Зональні змагання на пер

шість центральної ради товари- 
ства «Колгоспник» з футбола 
серед сільських профспілкових 
команд відбулися в Олександ
рівці. В них взяли участь 
спортсмени Черкаської, Дніпро
петровської. Запорізької і Кіро
воградської областей. Спортив
ну честь Кіровоградщнни захи
щали футболісти Олександріп- 
ського- відділення «Сільгосптех
ніка».

Основними претендентами на 
перше місце були місцеві ‘спорт
смени і команда Дніпропетров
щини. Між собою суперники зі
грали внічию — 2:2. Нічийним 
результатом (3:3) закінчилась 
також зустріч дніпропетровців з 
черкаськими футболістами. Ви
гравши останній матч з роз
громним рахунком у запорізь- 
ців (11:0), команда Дніпропет
ровської області набрала 4 очка 
з шести можливих.

Олександрівці перед остан
ньою грою мали 3 очка. їм 
будь-що потрібна була перемо
га. Вони її добилися у зустрічі 
з черкаськими спортсменами та
кож з переконливим рахуііг 
ком — 6:0. Набравши 5 очок, 
наші земляки зайняли 
місце. Вони виїхали 
паття для участі 
реможців зон.

* «
В Навоукраїнці 

лами колгоспні 
же областей. Невдало виступи
ли тут футболісти колгоспу іме
ні Леніна Новоукраїнського ра
йону, 
місце

лов з колгоспу імені Іллі
ча, Микола Шулима з арті
лі імені Орджонікідзе, Пет
ро Сапіга — механізатор 
артілі «Заповіт Леніна» та 
багато інших. Це, звичайно, 
добре. Але ні у звітній до
повіді, ні у виступах деле
гатів не було ні словом 
згадано про боротьбу моло
ді за впровадження передо
вого досвіду, про її праг
нення удосконалити свою 
трудову майстерність, хоч 
тут з цим не все гаразд.

В районі є більше 570 мо
лодих працівників ферм. 
Та серед них усього сім по
слідовників Ярослава Чижа. 
А послідовників Марії Сав- 
ченко немає жодного. Та 
працівників райкому комсо
молу ця обставина ніскіль
ки не хвилює.

Щоб якось прикрити сер
йозні упущення в роботі, 
працівники апарату райко
му іноді ставали на шлях 
окозамилювання, створюва
ли видимість неіснуючих в 
природі успіхів. Звітуючи в 
обласний комітет комсомо
лу, Н. Дякова вказувала, 
що в районі 17 доярок на
слідували почин Маоії Ха- 
ритонівни. Але хто ж вони?

— Катя Коломийченко,— 
називає одне прізвище сек
ретар райкому Олександр 
Чуйко.

А між тим дівчина 
глядає групу з 12 корів.

Коло питань, про

рити ж було про що. В кол
госпі «Заповіт Леніна», на
приклад, у свій час створе
на комсомольсько-молодіж
на ферма. Та згодом доярки 
залишили роботу. Ферма 
розпалася. І що ж? Ні 
комсомольську організацію 
артілі, ні працівників рай
кому комсомолу це аніскіль
ки не стурбувало.

Погано йдуть справи у 
молодих доярок артілей іме
ні Енгельса та імені Сталі
на. З початку року вони 
мають мізерні надої — всьо
го по 1400—1500 літрів мо
лока від кожної корови. Тут 
би комсомольцям за учас
тю райкому забити на спо
лох, з’ясувати причини від
ставання, ліквідувати пере
шкоди. Та де тамі Вони спо
кійно констатують факти 
невиконання зобов’язань.

В колгоспі імені Сталіна 
молодь декілька разів пори
валася створити кролефер
му. Але колгоспні керівни
ки не пішли їй назустріч. 
Про це, як відзначив у 
своєму виступі делегат Лео
нід Битков, не могли не 
знати працівники райкому 
які бували в колгоспі, 
вони зайняли позицію 
втручання.

Окремо слід сказати 
соціалістичне змагання
лоді. В районі 19 молодіж
них колективів борються за 
звання комуністичних. 21 
юнак і дівчина вже завою
вали почесне звання удар-

вика комуністичної праці. 
Але на конференції всього 
кілька
ли про змагання. І не ви
падково. В більшості орга
нізацій воно існує формаль
но. Лише в одному виступі 
•— комсомольського вожа
ка артілі «Победа» Аліма 
Ямкового йшлося про те, 
як молодь колгоспу органі
зовувала рейди-перевірки 
змагання з молоддю артілі 
імені Литвинова.

Такий хід конференції ми
моволі насторожує. Один 
той факт, шо присутні з 
зацікавленістю вислухали 
лише один—два виступи, 
багато про шо говорить. 
Адже якби райком комсо
молу по-справжньому пра
цював з молоддю, був гли
боко обізнаний з її жит
тям, запитами, то, звісно, 
розмова на конференції бу
ла б предметнішою, багато- 
граннішою.

В роботі конференції взя
ли участь і виступили з 
промовами перший секретар 
обкому комсомолу 
ваний і секретар 
ського райкому 
т. Черніченко.

товаришів говори-

* » *

до-
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О АТМОСФЕРІ ділови- 
тості і урочистості, ви

кликаної роботою XXII 
з’їзду Комуністичної пар
тії, проходила 19-а район
на конференція. З гордістю 
рапортували на ній делега
ти про успіхи, здобуті у 
натхненному труді на ланах 
і фермах.

Як відзначила у звітній 
доповіді секретар райкому 
комсомолу Н. Дякова, серед 
молоді виросло багато 
справжніх ентузіастів. Взір
цем для багатьох служить 
скромна трудівниця з кол
госпу імені Леніна Катери
на Коломийченко. Вона на
доїла від кожної корови 
своєї групи майже по 2800 
літрів 
честю 
звання 
тичної 
давно присвоєно. Цієї честі 
удостоєний також Микола 
Личко — механізатор кол
госпу імені Енгельса. Очо
лювана ним ланка вирости
ла у цьому році по 53 цент
нери кукурудзи на кожному 
з 125 гектарів.

Про трудові перемоги 
комсомолії говорило багато 
виступаючих. Геннадій Іва
нов, секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
імені Карла Маркса, пові
домив, що молодь колгоспу 
виростила в цьому році ви
сокий урожай качанистої — 
по 71 центнеру на кожно
му з комсомольських гекта
рів. А на окремих ділянках 
урожай доходить до 83 
центнерів.

З трибуни конференції в 
цей день було названо не
мало імен передовиків, їх 
високих показників. Про них 
говорили Володимир Араке-

молока. Дівчина з 
виправдовує високе 
ударника комуніс- 

праці, яке їй нещо-

які 
йшлося у виступах делега
тів конференції, було над
звичайно обмежене, 
кілька товаришів 
ли у своїх виступах 
ховання, навчання 
починок молоді. Переважна 
ж більшість виступів зводи
лася до участі молоді V ви
робничих справах. Але й ці 
делегати зупинялися, голов
ним чином, на досягненнях, 
сором’язливо замовчуючи 
прогалини, упущення Гово-

Всього 
говори- 
про ви
та від-

БІЛЬШЕ ПОШУКІВ, 
ПРИНЦИПОВОСТІ!

КОМСОМОЛЬСЬКА ор
ганізація на Оникіїв- 

ському відділку Маловис- 
ківського цукрокомбінату 
невелика. Та справ хороших 
на її рахунку чимало. При 
активній участі юнаків і 
дівчат відділку тут вироще
но по 34,5 центнера пшени
ці на кожному з 192,5 гек
тара, по 30,4 центнера коло
сових. З ініціативи комсо
мольців вперше в районі бу
ло запроваджено обробіток 
кукурудзи ротаційною мо- 
тигою.

Добре працює, вміло від
почиває молодь відділку. 
Проте на звітно-виборних 
зборах комсомольці більше 
говорили про недоліки і 
промахи в роботі комітету 
ЛКСМУ і організації в ці
лому. Тут занедбано агіта
ційно-масову роботу. Рідко 
читаються лекції, змістов
ні доповіді, мало проводи
ться культпоходів, поїздок 
по історичних місцях райо
ну, області. Прикро й те, що 
часто почата хороша спра
ва не доводиться до кінця.

Комсомольці по-діловому 
обговорювали питання, які

але
• не-

про 
мо-

їх хвилюють, різко крити
кували комітет, який очо
лював Микола Чалій. Члени 
комітету мало вишукували 
нові, більш досконалі фор
ми роботи серед молоді, не
задовільно керували соціа
лістичним змаганням. Вже 
настав час створити тут 
комсомольсько - молодіжну 
бригаду на молочно-товар
ній фермі, та поки що в 
цьому напрямі нічого не 
зроблено.

В комсомольському сере
довищі е ще й нероби, ЯКІ 
живуть на батьківських хар
чах. Це — Антоніна Мехе- 
да та Олена Ющенко. Чле
ни комітету, редколегій 
«Блискавки» і сатиричної 
газети змирились з цим, по
блажливо ставляться до цих 
ледарів.

На зборах говорилося й 
про те, що працівники рай
кому ЛКСМУ бувають на 
відділку дуже рідко.

Збори обрали новий склад 
комітету, а його секретарем 
— Миколу Чалія.

В. МАТКЕВИЧ. 
Маловнсківський район.
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«Молодой коммунар» — орган Кировоградского областного 
комитета ЛКСМУ г. Кировоград.

т. Мальо-
Хмелів- 

партії

Відбувся організаційний 
пленум районного комітету 
ЛКСМУ. Секретарями рай
кому обрані тт. Н. А. Дяко
ва і О. Д. Чуйко.

Л. БАБИЧ.
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„Рубіновим кубок
у „ЗІРКИ“

РЕДАКЦІЯ республікан
ської газети «Молодь 

України» затвердила пере
хідний «Рубіновий кубок» 
для української команди, 
що виступає в розиграші 
чемпіонату країни серед 
майстрів класу «Б» за най
більшу кількість забитих 
м'ячів.

Тепер можна підвести під
сумки боротьби за цей по
чесний трофей. Володарем 
«Рубінового кубка» стали 
футболісти кіровоградської 
«Зірки». На їх рахунку 73 
забитих м’ячі, одеські коман
ди — армійці І моряки за
били відповідно 69 і 68 го
лів.

Назвемо Імена тих, хто 
приніс своїй команді доро
гоцінні голи: капітан коман
ди Б. Петров. На його ра
хунку 16 забитих м’ячіп. 
Центральний нападаючий 
С. Катков 17 разів приму
шував воротарів противника 
виймати м'ячі із сітки сво
їх воріт. Лівий крайній на
паду В. Філій. На своєму 
рахунку він має 11 забитих 
м’ячів. Півзахисник А. Крав
ченко — 6 м’ячів. Незва
жаючи на те, що Ю. Горо- 
жанкін увесь час провів в 
захисті своїх воріт, він п’ять 
разів примушував команди 
суперників розпочинати зма
гання 
три 
сов 
два 
по 
та 
голів забив В. Третяков.

з центра поля. По 
голи забили Є. Черка- 
і Ю. Калашніков, по 

— Є. Басов і В. Барило, 
одному — А. Мітенко 
В. Ольшевський. Шість

? г

перше 
в Закяр- 

у фіналі пе-

♦

мірялися СІІ- 
команди цих

Вони зайняли останнє 
і вибули із змагань.

ШАХИ
Закінчився шаховий тур-А

нір на особисту першість ДСТ 
«Спартак». Перемогу здобув 
молодий спортсмен Г. Дубів
ка. який набрав 12 очок з 13 
можливих. На другому міс
ці 
третьому

Кращі 
участь в 
першості

Володимир Чинченко, на 
— Юхим Центер. 
шахісти візьмуть 
міжвідомчій командній 

області.
БОЛТЯНСБКИЙ.

ЗС.’ОГОІО для київського «Динамо» виявилась XXIII 
першість Радянського Союзу з футбола. Продемон

струвавши на всьому її протязі виняткову красою і май
стерністю гру, кияни вперше за всю історію вітчизняного 
футбола стали чемпіонами країни, позбавивши золотих 
трофеїв їх постійних володарів — московські команди.

Перемога киян — закономірне явище. Від сезону до 
сезону зростала технічна майстерність злагодженого ди- 
намівського колективу. 18 перемог, 9 нічиїх і лише три 
поразки — з таким чудовим результатом прийшли вони 
на фініш чемпіонату. Стабільність — ось що, насампе
ред, відзначає молодий здібний колектив у цьому сезоні.

Радісно усвідомлювати, що заслужений успіх прийшов 
до команди, яка має великі традиції. Протягом бага
тьох років українські футболісти входили до складу 
збірної команди СРСР. У 1925 році ця команда здійсни
ла свій тріумфальний похід по стадіонах Туреччини. 
Спортсмени України виступали також у складі збірної 
СРСР, яка відвідала в 1926 році Німеччину і виграла всі 
дев’ять матчів.

Футбольна команда динамівців столиці України утво
рилася в 1927 році. До початку першого всесоюзного 
чемпіонату з футбола київське «Динамо» являло собою 
досвідчений і технічний колектив, який блискуче провів 
ряд міжнародних зустрічей.

У серпні 1935 року збірна команда України. яка скла
далася в основному з гравців «Динамо», здійснила по
їздку до Франції, приурочену до міжнародного антифа
шистського зльоту, що відбувся в Парижі. Всі матчі, 
проведені командою у Франції і Бельгії, закінчилися 
переконливими перемогами українських футболістів.

Цілковитого розгрому завдало київське «Динамо» 
команді Туреччини в 1936 році. До цього турки зіграли 
два матчі в Москві і один в Ленінграді. П'ятірка нападу 
киян показала бездоганну, злагоджену гру І забила у 
ворота гостей 9 м'ячів, а пропустила в свої — лише один.

Надовго збережеться в пам’яті любителів футбола 
віртуозна майстерність київського воротаря Ідзковського, 
видатного українського футболіста. Чудовими майстрами 
шкіряного м’яча були київські динамівці Щегодський, 
Шиловськнй, брати Фоміни, Гребер, ЛаАко, Ліфшиц, 
Клименко, Кузьменко та Інші представники славної 
плеяди динамівців.

Успішно виступило «Динамо» у весняному чемпіонаті 
СРСР 1936 року. Команда зайняла тоді друге місце. У 
1938 році нападаючі киян забили у ворота своїх супер
ників 76 м’ячів. Такого високого результату не могла 
добитися жодна з команд—учасниць першості.

До сезону 1941 року команда поповнилась рядом здіб
них гравців. Але багато з них загинули в роки Великої 
Вітчизняної війни.
|>АЖКИМ БУЛО відродження команди в післявоен- 
" ний період. Але вже у 1947 році динамівці з успіхом 

виступили в чемпіонаті, зайнявши четверте місце І випе
редивши такі першокласні колективи, як московські 
команди «Торпедо» і «Спартак» .^ленінградські — «Зеніт», 
і «Динамо».

Нове народження команда пережила в червні 1958 
5оку, коли в колектив прийшов тренер Вячеслав Солов

ов. Уже через два роки київські футболісти стають во
лодарями срібних медалей. Молоде поповнення коман-

ди — Валерій Лобановський, Віктор Канезський, Олег 
Базилевнч, Віктор Серебряніков і багато інших, виховані 
на кращих традиціях українських майстрів шкіряного 
м’яча, прийняли на озброєння все найкраще, що е тепер 
у сучасному футболі — індивідуально-комбінаційний 
сГиль, гру на високих швидкостях, високу техніку і топ
ку тактику.

Наявність у команді таких швидких І невтомних фут
болістів, як Йожеф Сабо, Василь Турянчик, Володимир 
Онуфріенко, Юрій Войнов, Андрій Біба, дало тренерам 
можливість створити сильний футбольний ансамбль.

Як і в роки розквіту своєї майстерності, впевнену і 
надійну гру демонструє чудовий воротар «Динамо» — 
32-річний Олег Макаров.

Успіх київського «Динамо» не можна розглядати у 
відриві від досягнень усього українського футбола. Не 
випадково з чотирьох головних всесоюзних призів три в 
цьому сезоні вже належать українським футболістам. 
Юнацька команда київського «Динамо» другий рік підряд 
завойовує малі золоті медалі чемпіонів Радянського 
Союзу. Володарем Кубка СРСР серед колективів фіз
культури е команда міста Чугуєва Харківської області. 
А блискуча перемога збірної команди України, складе
ної з майстрів класу «Б», над сильним противником — 
збірною РРФСР свідчить про те, що український фут- 

на піднесенні.
А. ІВАНОВ, 
кор. РАТАУ.

На знімку: футболісти київського «Динамо» — чемпіо
ни СРСР 1961 року. (Зліва направо): старший тренер 
команди В. Соловйов, тренер команди М. Коман, В. Ка- 
невськнй, О. Макаров, А. Біба, О. Базилевнч, В. Туран- 
чик. В. Щегольков, А. Сучков, Я. Сабо, М. Кольцов, 
В. Серебряніков, В. Трояновський, Ю. Войнов, В. Опуф- 
рієнко, В. Щербаков, В. Лобановський.

Фото В, Снчова. (Фотохроніка ТАРС).

Редактор П. МАРЧЕНКО.

Кінотеатр «Мир». «ПРИХОВА
НИЙ РАП». Початок о 10 год. 
ранку та 12, 2, 4 год. дня, в, 8, 
10 год. вечора.

Кінотеатр їм. Дзержннського. 
«ШІСТЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЯНЛ

ПИЩИКА». Початок о 2 1 4 
год. дня, 6, 8, 10 год. вечора. 
Для дітей - «ЗНОВУ ДО ЗІ
РОК» і «МОГУТНІ КРИЛА». 
Початок о 10 год. ранку і 12 
год. дня.

Кінотеатр «Хроніка». Доку
ментальний фільм «ВОНИ НА
БЛИЖАЮТЬ МАЙБУТНЄ». Де
монструється без перерви з Ю 
год. ранку до 9 год. вечора. 
Художній фільм «ВОЛГА-ВОЛ- 
ГА». Початок о 9 год. ЗО хв. 
вечора.


