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Урочисті збори в Москві
У Москві, о кіноконцертному залі 

«Октябрь», Я жовтня відбулись УРО’ 
чисті збори, присвячені Дию праців
ників харчової промисловості. З допо
відями виступили міністр харчової 
промисловості СРСР В. П. Леііі і мі
ністр м’ясної та молочної промисло
вості СРСР С. Ф. Лнтонов.

Успіхами в праці зустрічають своє 
свято працівники цих галузей індуст
рії. Збільшуючи випуск основних ви
дів продуктів, харчовики борються і 
за поліпшення їх якості, розширення 
асортименту. Тільки кондитери випус
кають тепер 74 вироби із знаком якос
ті. За п’ятирічку введено в дію 450 
нових підприємств.

Учасники урочистих зборів прийня
ли вітальний лист яа адресу ЦК 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР 
і Ради Міністрів СРСР,

(ТАРС).

ПЕРШИЙ ОРАЧ - З УКРАЇНИ
Минулої суботи побли

зу Малої Сміляики на 
Черкащині відбулися 
Всесоюзні змагання ора
чів. Від України в них 
взяли участь три кращі 
орачі, в тому числі Кіро
вограда, чемпіони рес
публіки Алла Кривенко з 
колгоспу «Дружба» Біль- 
шевського району та Во
лодимир Майданних з 
колгоспу «Росія» Ново- 
українського району.

Для третього чемпіона 
України серед молоді 
Івана Левицького з кол
госпу «Родина» Старо- 
жинського району Черні
вецької області черкась
ка борозна стала золо
тою. Він здобув звання 
абсолютного чемпіона 
країни серед орачів.

На фото: вгорі — щойно 
черкаські дівчата вручили 
керівникам груп короваї, 
праворуч — чемпіон країни 
Іван Левицькнй.

Фото Ю. Лівашникбва.
Репортаж про ці змагання 

чигайте в наступному номе
рі.

ДО НАПАДУ НА РАДЯНСЬКИЙ ЛІТАК
У зв’язку з зверненням Радянського уряду 

Уряд Туреччини повідомив, іцо пін готовий 
повернути викрадений в результаті бандит
ського нападу 15 жовтня радянський літак 
«ЛН-24», а також його екіпаж і пасажирів, 
які були на борту.

16 жовтня екіпаж літака і пасажири по
вернулись на Батьківщину. В госпіталі міста 
Грабзон залишився серйозно поранений в 
груди штурман літака, якому було зроблено 
операцію.

Щодо двох злочнвців, які вчиняли зброй
ний напад на екіпаж літака, внаслідок чого 
було вбито бортпровідницю Н. В. Курченко, 
поранено двох членів екіпажу і одного па
сажира, то турецький уряд заявив, що вони 
арештовані і органам прокуратури дано вка
зівку провести негайно розслідування обста
вин справи. •

З опиту членів екіпажу і пасажирів літака 
стали відомі деякі подробиці цього бандит
ського нападу.

15 жовтня літак «ЛН-24» робив регуляр
ний рейс з Батумі в місто Сухумі, На його

борту було 46 пасажирів і п'ять членів екі
пажу. Через 10 хвилин після зльоту двоє, 
погрожуючи зброєю, спробували проникнути 
в пілотську кабіну. Дорогу їм заступила 
бортпровідниця, комсомолка Надія Курченко. 
Однії із злочинців убив її Пострілом впритул. 
Потім бандити вдерлися в кабіну і, погро
жуючи зброєю, змусили льотчиків змінити 
курс літака. Під час сутички з бандитами 
був поранений командир літака і тяжко по
ранений штурман.

Рятуючи життя радянських людей, які пе
ребували на борту літака, льотчики були 
змушені посадити літак на розташованому 
поблизу кордону з Радянським Союзом ту
рецькому аеродромі міста Трабзон.

Бандитський напад на екіпаж радянсько
го літака, вбивство комсомолки Надії Кур
ченко викликають гнів і обурення всіх ра
дянських людей. Вони справедливо вимага
ють видачі злочинців і суворого їх покаран
ня радянським судом,

(ТЛРС).

зьнлики ЦК КПРС !
До 53-ї річниці Великої Жовтневої 

революції16935488

1. Хай живе 53-я річниця Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень, який 
відкрив.нову епоху всесвітньої історії— 
епоху революційного оновлення світу, 
переходу від капіталізму до соціаліз
му!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — 
вічно живе інтернаціональне вчення, пра
пор боротьби трудящих усіх країн проти 
Імперіалізму, за перемогу соціалізму і 
комунізму!

4. Хай живе у віках ім’я і справа Воло
димира Ілліча Леніна — геніального про
довжувача революційного вчення Марк
са і Енгельса, засновника Комуністичної 
партії, керівника першої о світі перемож
ної пролетарської революції, творця со
ціалістичної держави, вождя міжнарод
ного робітничого класу!

5. Слава великому радянському наро
дові — доблесному будівникові комуніз
му, мужньому борцю за торжество ідей 
марксизму-ленінізму, за мир в усьому 
світі!

6. Хай живе героїчний робітничий клас 
Країни Рад — провідна творча сила в бо
ротьбі за побудову комунізму в СРСР!

7. Хай живе героїчне колгоспне селян
ство — активний будівник комунізму!

8. Хай живе радянська народна інтелі
генція — активний будівник комуністич
ного суспільства!

9. Хай міцніє і процвітає союз робітни
чого класу і колгоспного селянства, со
ціально-політична й ідейна єдність сус
пільства — непорушна основа Радянсь
кої соціалістичної держави!

10. Хай вічно живе і процвітає братер
ська дружба народів СРСР — велике за
воювання ленінської національної полі
тики КПРС!

11. Хай живе Комуністична партія Ра
дянського Союзу — бойовий авангард 
робітничого класу, всіх трудящих, полі
тичний вождь і організатор радянського 
народу у боротьбі за комунізм!

12. Трудящі Радянського Союзу! Борі
ться за втілення в життя безсмертних за
повітів Леніна! Тісніше згуртовуйтесь під 
ленінським прапором Комуністичної пар
тії! Хай живе велике непорушне єднання 
партії і народу!

13. Хай живуть Ради депутатів трудя
щих — справді народні органи влади!

Хай розвивається і міцніє радянська 
соціалістична демократія, зростає актив
ність трудящих в управлінні справами 
суспільства і держави!

14. Хай живуть радянські профспілки— 
школа управління і господарювання, 
школа комунізму!

15. Хай живе Ленінський комсомол — 
вірний помічник і резерв Комуністичної 
партії, передовий загін молодих будів
ників комунізму!

16. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комуністичного суспіль
ства!

17. Радянські воїни! Добивайтесь нових 
успіхів у бойовій І політичній підготовці, 
будьте пильними і завжди готовими від
бити будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Рв- 
дянського Союзу!

18. Трудящі Радянського Союзу! Гідно 
зустрінемо XXIV з ізд Комуністичної пар
тії! Вище прапор передз іздівського со
ціалістичного змагання за дострокове 
виконання річного і п'ятирічного планів!

19. Слава ударникам і колективам ко
муністичної праці! Слава передовикам і 
новаторам виробництва!

20. Робітники соціалістичної промисло
вості! Повніше використовуйте наявні 
можливості збільшення випуску промис
лової продукції і товарів для населення!

21. Працівники народного господарст
ва! Всіляко підвищуйте ефективність ви
робництва! Боріться за виконання пла
нових завдань з найменшими затратами 
трудових і матеріальних ресурсів, суво
ро додержуйте режиму економії!

22. Трудящі Радянського Союзу! Не
ухильно підвищуйте продуктивність пра
ці! Швидше впроваджуйте у виробницт
во досягнення науки і техніки! Здійснюй
те комплексну механізацію і автоматиза
цію; Наполегливо оволодівайте науково- 
технічними та економічними знаннями!

23. працівники народного господарст
ва! Краще використовуйте наявну техні
ку! Всіляко поліпшуйте якість продукції, 
знижуйте її собівартість!

24. Робітники і робітниці, інженери і 
техніки! Вище темпи і якість капітально
го будівництва! Боріться за здешевлення 
будіиництва і прискорення введення 8 
Дію нових виробничих потужностей, жит
лових будинків і об єктів культурно-по
бутового призначення!

25. Трудящі Радянського Союзу! Борі
ться за комуністичне ставлення до праці! 
Рішуче зміцнюйте дисципліну и органі
зованість, свято бережіть і примножуйте 
суспільну власність!

26. Ірудящі Радянського Союзу! Напо
легливо боріться за втілення в життя рі
шень липневого Пленуму ЦК КПРС, за 
дальше піднесення сільського господар
ства, всіляке зміцнення його матеріаль
но-технічної бази!

27. Працівники сільського, лісового І 
водного господарства! Активніше вті
люйте в життя програму інтенсифікації 
виробництва, електрифікації і комплекс
ної механізації сільського господарства, 
хімізації і меліорації земель!

всебічно поліпшуйте використання 
землі, водних і лісових багатств, сільсь
когосподарської техніки і добрив!

28. Колгоспники, працівники радгоспів, 
спеціалісти сільського господарства! Під
вищуйте культуру землеробства! Боріть
ся за дальше збільшення виробництва 
зерна, бавовни, цукрових буряків, кар
топлі, овочів та інших сільськогосподар
ських продуктів!

29. Трудівники сільського господарст
ва! Добивайтеся підвищення продуктив
ності і збільшення поголів’я худоби і 
птиці! Більше виробляйте продуктів тва
ринництва, знижуйте їх собівартість!

30. Працівники народного господарст
ва! Підвищуйте культуру виробництва, 
ширше впроваджуйте наукову організа
цію праці і передовий досвід! Боріться 
за повне використання кожної робочої 
хвилини!

(Закінчення на 2-й стор.).

• у ЦКЛКСМ? УКРАЇНИ М І С Я Ч
Трудящі республіки проводять значну роботу по 

дальшому піднесенню культури землеробства, від- 
творенню й примноженню природних ресурсів, роз
ширенню площ посадок лісу, садів, полезахисних лі
сосмуг, залісненню ярів, балок, пісків, благоустрою 
ІАІст, сіл І шляхів.

Під час осінніх посадок дерев в республіці перед-

НИК ЛІСУ І САДУ 
бачається посадити понад шість тисяч гектарів лісу, 
дві тисячі гектарів садів, тисячу гектарів ягідників, 
провести ремонт і реконструкцію 24 тисяч гектарів 
садів І виноградників, заготовити 2900 тонн насіння 
Дуба.

Надаючи великого значення участі комсомольців і 
молоді, піонерів і школярів у завершенні народногос- 

подарсьиих планів посадки, реконструкції І ремонту 
лісів, садів, лісосмуг, секретаріат ЦК ЛКСМУ постано
вив провести з 1 жовтня ц. р. республіканський ком
сомольсько-молодіжний місячник лісу і саду.

Постановою обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, комітет« 
комсомолу первиникх організацій зобов’язуються забезпечити 
масову участь комсомольців і молоді, піонерів і школярів в 
посадці лісу І полезахисних лісонасаджень, закладанні евдів, 
парків, скверів, створенні зелених зон навколо міст і сіла 
озелененні населених пунктів. їм, разом з господарськими 
органами, належить визначити обсяг робіт, забезпечити по- 
садочпнй матеріал та необхідний Інвентар.

Г



2 стор. „Молоди II комунар“ 20 жовтня 1070 року.
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ФОТОІНФОРМАЦІЯ

(Закінчення).
31. Радянські вчені, конструктори, ін

женери і техніки! Боріться за дальший 
розвиток науки і техніки, якнайшвидше 
впровадження їх досягнень у народне 
господарство, з/ліцнюйте зв'язок нау
ки з виробництвом!

32. Працівники торгівлі і комунально- 
побутового господарства! Підвищуйте 
культуру обслуговування радянських 
людей, повніше І краще задовольняйте 
їх запити!

33. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Високо несіть прапор 
партійності радянського народного мис
тецтва, віддавайте усі сили і здібності 
вихованню будівників комунізму!

34. Працівники освіти! Вдосконалюйте 
м народну освіту і комуністичне виховання

підростаючого покоління.
35. Працівники охорони здоров'я і фі

зичної культури! Поліпшуйте медичне 
обслуговування населення! Активно 
спроваджуйте фізичну культуру в по
всякденне життя радянських людей!

В 36. Комуністи! Показуйте приклад у 
праці І громадському житті! Будьте ак
тивними організаторами і вихователями 
мас у боротьбі за високу ефективність 
виробництва, повніше використання ре
зервів, економію та ощадливість у на
родному господарстві!

37. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте марксистсько-ленінською тео
рією, висотами науки, техніки і культури!

І .......... ..........

Закінчившії в селі 
восьмирічну школу, 
Кучер поїхала в місто Нови
ми ргород, тут через два ро
ки й атестат про закінчення 
середньої школи одержала.

— Поїду, мамо, вступати 
до кулінарного училища, — 
сказала вдома.

— Вибір, дочко, хороший,” 
погодилась мати.

— А професія кухаря, ма
буть, найдрепіііша на зем
лі, — сказав батько і додав: 
— До того ж ця професій 
завжди людям потрібна...

Батьки Марії Кучер — спо
конвічні хлібороби, невтомні 
трударі, чиї руки вирощують 
золоті зерна і солодкі корені. 
Мати, Мар’яна Оксснтіїшіа, 
працює в ланці, п батько. 
Іван Панасович, возить модо- 

ко. Батьківське напутнє сло
во багато важило для Марії.

...Непомітно пролетіли два 
роки навчання на кулінарно
му відділі училища. Зросла, 
помужніла комсомолка Ма
рія Кучер, досконало опану
вала професію кухаря. Сьо
годні попа вже працює ку
харем па польовому стані 
механізаторів тракторної 
бригади Лі 2 рідного колгос
пу «Прогрес».

Тракторна бригада А 2 - 
одна з кращих не лише в 
колгоспі «Прогрес», а й на 
всій Новомнргородщнні. Вмі
ють тут і високі врожаї що
року вирощувати, і техніку 
берегти. Це бригада висо
кої культури землеробства. 
Заслужена трудова слава ли
не про братів-трактористів

Будьте вірними ленінським заповітам, 
активними будівниками комунізму!

38. Піонери і школярі! Палко любіть 
Радянську Батьківщину, добре вчіться, 
поважайте працю! Готуйтеся стати ак
тивними борцями за справу Леніна, за 
комунізм!

39. Братерський привіт комуністичним 
і робітничим партіям —• бойовому марк
систсько-ленінському авангардові ро
бітничого класу І всіх трудящих, стійким 
борцям проти імперіалізму, за мир, де
мократію, національну незалежність І 
соціалізм!

40. Хай міцніс єдність і згуртованість 
комуністів усього світу на основі марк- 
сизму-ленінізму І пролетарського інтер
націоналізму!

41. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн! Хай розвивається і міц
ніє світова соціалістична система — істо
ричне завоювання міжнародного робіт
ничого класу, вирішальна сила в антиім
періалістичній боротьбі!

42. Трудящі соціалістичних країн! Бо
ріться за зміцнення дружби і єдності, за 
дальший розвиток братерських взаємо
відносин! Будьте пильними до підступів 
ворогів соціалізму!

Вище прапор пролетарського інтер
націоналізму!

43. Трудящі всіх країні Активніше бо
ріться проти агресивної політики імпе
ріалізму, за мир, демократію, національ
ну незалежність і соціалізмі

степового палацу
Івана та Петра ЛІнчевських, 
про Івана Русецького, Пана
са Ященка та інших. Ось во
ни, засмаглі і життєрадісні, 
приходять до будинку меха
нізаторів і вже з порога ки
дають:

— Чим сьогодні почастуєш, 
Марусино?

— Прошу до столу, — го
ворить Марія. — Буде укра
їнський борщ, І па друге — 
каша з м’ясом, а на трете— 
компот...

З апетитом, перекидаючись 
жартами, обідають механіза
тори. Встають із-за столу, 
щиро дякують Марії за смач
ний обід.

— Л тепер до світлиці 
прошу, — говорить Марія,— 
Є свіжі газети, журнали, 
книги...

Господаркою степового па

44. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн, який само
віддано бореться проти монополістично
го капіталу, за політичні і соціально-еко
номічні права трудящих, за торжество 
соціалістичних ідеалів!

45. Палкий привіт народам, які сипну
ли кайдани колоніального гніту, борють
ся проти імперіалізму 1 неоколоніалізму, 
за зміцнення незалежності, за прогре
сивний шлях соціального розвитку!

46. Палкий привіт народам колоніаль
них і залежних країн, які борються про
ти імперіалізму та расизму, за свободу 
і національну незалежність!

47. Народи соціалістичних країн, про
летарі і всі демократичні сипи в країнах 
капіталу, народи, які визволилися, і при
гноблені народи, об’єднуйтеся у спільній 
боротьбі проти Імперіалізму, за мир, на
ціональну незалежність, демократію і 
соціалізм!

48. Братерський привіт мужнім борцям 
проти капіталістичного І колоніального 
рабства, за свободу народів, за 
алізм, які знемагають в тюрмах 
шистських катівнях!

Свободу в'язням капіталу!
49. Братерський привіт народам49. Братерський привіт народам В'єт

наму, Лаосу І Камбоджі, які ведуть ге
роїчну боротьбу проти інтервенції аме
риканського імперіалізму, за свободу і 
незалежність своїх країн!

50. Народи світу! Рішуче вимагайте від

лацу називають сьогодні ком- 
сомолку Марію Кучер. І вона 
щоранку йде навстріч сон
цю, поспішає вибалками по
над лісосмугою до польового 
стану механізаторів, де сто
їть великий чепурний буди
нок з написом на металевій 
табличці; «Збудовано на 
честь 50-річчя Радянської 
влади».

ї ще одна подія сталася 
недавно в житті комсомолки: 
вийшла Марія заміж. її чо
ловік, теж комсомолець, Ми
хайло Горобець працює у 
бригаді столяром. Ще одна 
молода сім’я народилась 5 
міцніє в колгоспі. де так 
потрібні молоді дужі руки, 
кмітливий розум.

І. РОМАНЕНКО
N. Ыовомиргород.

Сполучених Штатів Америки припинення 
варварської війни в Індокитаї, повного і 
беззастережного виведення з Південно
го В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі усіх військ 
США та їх сателітів!

Руки геть від Індокитаю!
51. Народи світу! Вимагайте припинен

ня агресії Ізраїлю на Близькому Сході, 
виведення ізраїльських військ з окупова
них арабських територій!

52. Народи арабських країн! Зміцнюй
те єдність і згуртованість у боротьбі 
проти імперіалістичної агресії.

Хай міцніє І розвивається солідарність 
радянського народу з народами араб
ських країн!

53. Народи європейських країн! Ак
тивніше виступайте за перетворення Єв
ропи в континент міцного миру і мирно
го співробітництва держав! Будьте пиль
ними до підступів сил реакції і реван
шизму — ворогів розрядки напруженос
ті!

54. Народи евгту! Вимагайте заборони 
усіх видів ядерної, хімічної і бактеріоло
гічної зброї! Боріться за загальне і пов
не роззброєння, за зміцнення міжнарод
ної безпеки!

55. Хай живе ленінська зовнішня по
літика Радянського Союзу — політика 
миру і дружби народів, згуртування всіх 
сил, які борються проти імперіалізму, 
реакції і війки!

56. Хам жиме Союз Радянських Соціа
лістичних Республік — твердиня дружби 
і щастя народів нашої країни, надійний 
оплот миру і прогресу!

57. Під прапором марксизму-ленініз* 
му, під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед по ленінському шляху до 
перемоги комунізму!

М
И ЖИВЕМО в епоху бурхливих 
'.оціальиих потрясінь. Налякана 
зростанням робітничого руху, 
буржуазія намагається будь- 
якими зпеобами послабити єд

ність його дій, розколоти його ряди. Тому охо
че вона звертається до послуг реформістських 
Лідерів, які сіють ілюзії, ніби робітничий клас 
8 допомогою реформ може здійснити свої спо
дівання в рамках капіталістичного суспільства. 

Основоположники наукового комунізму Кар.т 
Маркс 1 Фрідріх Енгельс ще на зорі революцій
ного робі гни чого руху довели всю необгрунто
ваність подібних ілюзій, викрили антипроле- 
тарську суть реформізму.

Розпиток пролетаріату, писав у 1882 році Ен
гельс Августу Бебеліб, скрізь супроводжується 
внутрішньою боротьбою. Розходження носить 
чисто принциповий характер: чи повинна бо
ротьба вестись ЯК КЛАСОВА БОРОТЬБА 
пролетаріату проти буржуазії, або ж чи до
пустимо відмовлятися від класового характеру 
і від самостійної пролетарської програми. Ен
гельс не тільки констатував цю закономірність 
внутрішнього розвитку робітничого руху, але 
й сам все життя боровся проти реформістської 
теорії І Практики.

Реформізм, як особливу течію, Енгельс про
стежував у британському робітничому русі вже 
з кінця 40-х років минулого століття. Глибоке 
розумінні об’єктивних причин появи рефор
мізму дозволило йому дати вичерпне пояснення 
його суті І визначити соціальні корені, а також 
намітити основні лінії боротьби проти цьою 
світогляду, ворожого дійсно революційному РУ
ХОВІ. ,

Ідейна основа реформізму, говорив Енгельс, 
коріниться в переконанні, ніби капіталізм по
трібно розглядати «як раз назавжди установ
ленні! вічний порядок», який можна в 
випадку лише трохи пом якшитн в інтересах

ІШК 
УНІВЕРСИТЕТИ

і робітничий
23 ЖОВТНЯ МИНАЄ 150 РОКІВ ВІД 

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФРІДРІХА ЕНГЕЛЬ- 
СА. ПРОПОНУЄМО УВАЗІ ЧИТАЧІВ ЛЕК
ЦІЮ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК 
ВАЛЕРІЇ КУНІНОЇ ПРО СИЛУ ВЧЕННЯ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКІВ НАУКОВОГО 
КОМУНІЗМУ. 

робітників, що «буржуазна форма господарства 
є дещо за своєю природою і на всі часи прогре
сивне І переважаюче». Ці переконання і слу
жили теоретичною базою для заперечення 
класової боротьби між робітниками і капіта
лістами І протиставлення їй політики класового 
угодовства, для зведення політичної боротьби 
пролетаріату в боротьбу за здійснення «малень
ких цілей п межах капіталістичні« відносин».

Енгельс характеризував реформістські погля. 
ди як буржуазну ступінь, мислення тієї час
тини робітників, яка не змогла піднятися до 
Власного класового пролетарського світогляду 
і перебуває в полоні буржуазної ідеології.

Наступ проти реформізму в робітничому русі, 
який вели Маркс і Енгельс у Першому Інтер
націоналі, як відомо, увінчався перемогою ре
волюційного крила. В 1872 році Гаагський кон
грес прийняв рішення, які визначили марксист
ський характер політичної програми Інтерна
ціоналу. Перед робітниками усіх країн стояло 
основно завдання: створення самостійної, ма
сово! пролетарської партії, основною метою 
якої е боротьба за встановлення політичного 
панування робітничого ктасу.

В сімдесяті роки минулого століття почався 
швидкий ріст пролетарського руху. Найбільш 
яскравим його виявом було створення в бага
тьох країнах Європи молодих пролетарських 
за складом і соціалістичних за переконанням 
партій. З самого початку у них визначилось 
реформістське крило, яке намагалось перекру
тити їх революційний характер, стати на шлях 
політичної й ідейної капітуляції перед буржуа
зією. Енгельс рішуче виступив проти ‘ цього, 
показав на багатьох прикладах, що реформізм 
є серйозн іш перешкодою на шляху створення 
самостійної партії робітничого класу.

Широке листування .Енгельса з провідними 
діячами робітничого і соціалістичного пуху 
його капітальні праці і публіцистичні статті 

свідчать про те, що він Був справжнім натх
ненником І керівником боротьби революційних 
сил проти опортунізму І реформізму. Енгельс 
заявляв, що .Маркс і він готові йти разом з ре

волюційним крилом, при цьому д/ючя активно 
і з піднятим забралом.

Зростання впливу пролетарських партій, від
значав Енгельс, неминуче залучало в їх ряди | 
незрілих у теоретичному відношенні робітників, 
значний прошарок дрібної буржуазії, селян, а 
також представників панівного класу. Маркс і 
Енгельс звернули увагу керівників партій на 
те, що дрібнобуржуазні верстви е саме тим 
соціальним середовищем, яке породжує і жи
вить реформізм. Приплив дрібної буржуазії і 
селян, справедливо вважав Енгельс, свідчить 
про колосальний успіх руху. їх приєднання 
підтверджують, що пролетаріат дійсно став 
керівним класом. Але вони приходять з дріб
нобуржуазними і селянськими ідеями і праг- 
нсипями, зі своїми традиціями і звичками. А 
тому не можна забувати, що пролетаріат не 
виконав своєї історичної керівної ролі, якщо 
>уде робити уступкн ЦИМ ідеям І прагненням. 
гтп'»ишя' л!И ельс РЧ.КО критикували тих пред
ставників буржуазної інтелігенції, які, примк
нувши до соціалістичного руху і поверхово за
своївши теорію наукового соціалізму, намага
лись «погодити» її із своїми теоретичними 
поі лядами, тлумачили «нову теорію» 1 пре
тендували на те, щоб вивчати цю науку серед 
інших. Вважаючи цілком закономірним приєд
нання до пролетарського руху представників 
інших класів, Маркс і Енгельс вимагали перш 
за все, щоо вони не приносили з собою залиш
ків буржуазних, дрібнобуржуазних І тому по- 
діоііих забобонів, а без заперечень засвоїли 
мп?т1ЛТ.?РС^КНЙ СВІТОГЛЯД, в ТОЙ же час Енгельс 
настійно підкреслював, що в зв’язку з приєд
нанням до партії дрібнобуржуазних елементів.
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сСПРАВИ НАШІ ПОБУТОВІ

ДЕ Ж ЗАМКНУЛО?
Нещодавно .я відвідав свого товариша, який від

почиває у сенатори _ профілакторії завкому ппоі- 
спикв заводу «Червона зірка». Багат0 м0.та.{ях Р“Р. 
вовозорівців, які навчаються заочно, беруть вік- 
пустку, щоб підготуватись тут до екввмеїіів. А ішнії 
це виключено, бо лінія електропередачі не працює 
І а й це ще не біда. Адже в профілакторії ідуть не 
лише «Модами, але й лікувавсь. Для ць» теж 
пт>яТВпЕ^сИаЯЄЖНИХ умов’ б0 кувальна апара
тура працює на електроенергії.

Мій співрозмовник молодий робітник «Червоної
І зірки», замовк і запитливо глянув на мене.

А як взагалі відпочинок? —- запитую,
Який може бути відпочинок, коли увечері немає 

світла?
Я знав ту місцину, де розташований санаторій, рані

ше. І зараз по дорозі до нього .мене охопив духмяний 
легіт хвої, а вже на самій території дерева, здавалося, 
наколисували спокій і умиротворення.

«Справжнє місце для відпочинку», — спливла 
раптом думка. Можна лише позаздрити червонозо- 
рівцям, іцо групами і поодинці прогулювались осін
нім надвечір'ям.

На алеї побачив одиноку постать. У високому чо
ловікові здаля пізнав головного лікаря Валентина 
Григоровича Луньова,

Прямуємо ДО клубу. Око, як завжди, хотіло вхо- 
.. г /нти якусь деталь. 1 вловило ланцюг, яким прико

вана була гойдалка,
Ми перезирнулись .
— Справа ж не в гойдалці, — якось похмуро ки

нув Валентин Григорович, — Ці ланцюги псують 
настрій людям.

— Так зніміть їх.
— Не можемо, не наші. Господар — обком проф

спілки працівників держустанов. Залишились від піо
нерського табору»

— А домовитись не можна? Орендувати, чи що? 
Головний лікар лише махнув рукою,’ Мовляв, мож
ливо й домовилися б, та якби вся біда була в гойдал
ках...

У бібліотеці пас зустрів культмасовії!» 1. 1. Боев. На столах 
— свіжа періодика. Тут молоді червоиозорівці можуть прочи
тати нове оповідання, дізнатись про технічну новинку.

— Є у нас і бібліотека, настільні ігри, гарнії« клуб. Тут 
танці, лекції, — розповідає Іван Боев. А на обличчях обох 
співрозмовників лягають тіні.

Медпункт у профілакторії обладнаний повою апаратурою. 
Медичний персонал, працівники постачання та кухні подбали 
про дієтичне харчування тнх, хто цього погребує. І медпункт, 
І палати виблискують новим устаткуванням і білизною. Це 
не парад. Ніхто не готувався до якоїсь зустрічі.

В книгах відгуків читаемо: «Від душі дякуємо головному 
лікареві В. Г. Луньову, старшій медичній сестрі ЛІ. О. Багра- 
вовській, медичній сестрі М. К. Бондаренко (всіх називати, 
мабуть, потреби немає, дякують всьому медперсоналу) за 
увагу І доброту до вас...» Підписи: Олїфіренко, Лобунець, 
Швед, Філонова...

Таких записів чимало. Дякують не лише лікарям, 
а й кухарям К. С. Мазур, М. Д. Солодаренко, іншим. 

Нас швидко оточили відпочиваючі. Розмова від- 
почалась яро електроенергію.

*7. БОРИСЕНКО; Мені треба приймати процедури, а апара
тура не діє.

1. ДАНИЛЕНКО: Хіба це робота — палити свічки чи куп
ляти газову лампу?

В. ШУЛЕШКО: Профілакторій устатковано добре. В їдаль
ні готують відмінно, а лікуватися не можна.

Так а чому ж справа? Хіба в обласному центрі не в змозі 
вирішити такого дріб’язкового питання?

Виявляється, ВОДОКАНАЛ ТЯГНЕ свою лінію, 1 через це 
«відрізали» профілакторій.

— .Можна було передбачити це?
— А\н були попереджені задовго до цих робіт.
Отже, картина складається така. Відпочивши кіль

ка годин, себто поївши і перекинувшись словом з су
сідом, робітник прямує додому- Бо ні танців у клубі, 
ні кіно, ні журналів почитати, а коли ти на першій 
зміні, то й вмиватися будеш у темряві. Відсутність 
електроенергії впливає і на роботу кухні. Адже вик
лючені всі електроприлади, не працює холодильник.

— А бував хтось у вас із завкому комсомолу? Ад
же більше половини тут молоді чи не так?
- Так. Але не була. ШАРІИ,

спецкор «Молодого комунара».
м. Кіровоград. 

j
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I

НА ПЕРЕРВІ Тамару Фе* 
дорівну ОТОЧИЛИ и'яїИ’ 

класники.
— А коли ж змагання » 

легкої атлетики будуть?
— 1 чому їх перенесли?
Запитання линуть з усіх 

сторін, П’ятикласники обра
жені: змагання з бігу та 
стрибків у довжину — двох 
видів піонерського багато» 
борства «Дружба» — пере» 
несені з-за несприятливої по
годи.

— А про якість бігових до» 
ріжок та секторів ви забули? 
— запитала вчителька малю
ків. — Готуйтеся на суботу.

Невелика відстань від две
рей класної кімнати до вчи
тельської, Та поки дійшла, 
за цей час Тамара Федорівна 
розмовляла, принаймні, ще з 
десятком своїх вихованців: 
таблицю першості класу з 
шахів приніс дев'ятикласник 
Володимир Онопа. заявки на 
змагання у першості школи з 
спортивної гімнастики пока
зували восьмикласники та 
десятикласники, про за
няття в спортивній школі 
розповіла п’ятикласниця На
дя Ющенко, фізорги Сергій 
Зубов, Володимир Посторон. 
ко, Олександр Старостін ра
дились, як краще провести 
звітно-виборні збори спортив
ного клубу «Олімпія».

А невдовзі актовий зал 
школи був вщерть заполне
ний старшокласниками, що 
прийшли на ці збори. В пре«- 
зидії — голова міського ко
мітету фізкультури та спорту 
В. Терещенко, директор шко
ли А К. Романов. голова 
низового колективу фізкуль
тури Л. Гаваза, фізорги кла- 
сів.

Приємно звітувати про ро
боту за минулий рік випуск
ниці школи, а нині студентці 
факультету фізичного вихо
вання Кіровоградського пед
інституту Лілі Гавазі: в XXV 
міській спартакіаді фізкуль» 
турники школи в командному 
заліку посіли перше місце, 
за рік підготовлено |79 спорт
сменів масових розрядів, 
близько 200 учнів виконали 
норми комплексу ГЗБ та 
ГПО.

Школу № 27 у Кіровограді 
називають спортивною. По
мітні успіхи прийшли за ос» 
танні роки. Це вже вчетверте 
підряд на міських спартакіа-

• У КОЛЕКТИВАХ ФІЗКУЛЬТУРИ

КУБОК -
В 
«ОЛІМПІЇ»
дах спортсмени цієї школи 
виборюють командну пер
шість. Якщо минулого року 
в змаганні з дев’яти видів 
спорту першими були лише 
гімнасти, то зараз впевнених 
перемог добилися також і 
легкоатлети та баскетбо
лісти.

*т • ж
Гімнасти стають чемпіона

ми міських спартакіад деся
тий рік підряд!

Щороку в шкільній спар
такіаді з цього виду спорту 
бере участь кожен четвер
тий учень школи. Чемпіони 
визначаються в декількох ві
кових групах. А наймолодші 
виборюють кубок першого 
майстра спорту з спортивної 
гімнастики на Кіровоградши- 
лі Тамари Миколаївни Дов
женко. Цей кубок Тамара 
Миколаївна вручила школі 
п’ять років тому. Останньо
го разу — третьокласниці 
Олі Гаркуші. Та найчастіше 
Тамара Миколаївна прихо
дить до школи як тренер 
ДЮСШ. Буває на уроках, на 
змаганнях. Найбільш тала
новитих спортсменів запро
шує в ДЮСШ, Таким був 
шлях минулорічної випуск
ниці школи Оленя Льовочкі- 
ної — майстра спорту з 
спортивної гімнастики, кан
дидата в майстри спорту, 
чемпіона країни серед авіа
торів Володимира Груздева. 
Спортивні традиції чемпіонів 
підтримують кандидати в 
майстри спорту, дев’ятиклас
ниці П. Никитенко та Л. Ка- 
мишева, десятикласниця 
С. Бутиріна. першорозряднн- 

шести можливих

ки Володимир Посторонки та 
Володимир Войковськнй, п'я
тикласниця II, Ющенко.

♦ * ♦
У шкільних спартакіадах 

найбільше стартує легкоат
летів. За планами класних 
керівників, навіть у молод
ших класах, проводяться 
спої легкоатлетичні змаган
ня. В шкільній же спарта
кіаді беруть участь усі учні 
старших та по 10 хлопчиків і 
дівчаток від молодших кла
сів.

Вихованці шноли Л. Тру
бина (стрибки в довжину), 
Ольга Голуб (п’ятиборство), 
Микола Дятлов (біг на 800 
метрів), Олександр ЛІІрпшнн- 
ченко (десятиборство) — ми. 
нулорічні чемпіони міста, а 
Лариса Астаф’єпя (біг на сто 
метрів) —• чемпіонка області.

Не менш масові змагання 
баскетболістів. Кубок школи 
виборюють 32 команди 5—10 
класів. Олександр Старостін, 
Віталій Жерлиця, Надія Си- 
чопа виступали за збірну 
баскетбольну команду шко
лярів області, а Наталка 
іванець входить до збірної 
команди країни.

З цих прикладів видно, в 
чому сила фізкультурного 
колективу школи. Вона — 
в масовості. А масовість — 
запорука росту спортивних 
результатів, майстерності,

У вчителів фізкультури 
Т. Ф. Хоминської та А. В. 
Ритора вже встановилась 
традиція: в кожному класі 
перший урок нового навчаль
ного року — теоретичний. На 
ньому підводяться підсумки 

$а минулий рік» намічається 
Індивідуальний плай роботи 
кожного учня на наступний, 
А ще практикується таке; 
спортсмени вищих розрядів, 
які займаються в ДЮСШ. на 
уроці допомагають в роботі 
вчителям. Тамара Федорівна 
угадує, як були вражені ди
ректори та вчителі фізкуль» 
тури районних шкіл, що на» 
вчалися в Інституті удоскона
лення кваліфікації вчителів, 
коли на відкритому уроці уч
нів 10 класу було розділено 
на чотири групи, і з кожною 
групою під керівництвом 
учителя заняття проводив 
спортсмен-розрядник.

Таких спортсменів вищих 
розрядів, що допомагають 
проводити уроки, В ШКОЛІ— 
60. Всі вони мають звання 
громадського Інструктора зі 
спорту. А спортивних суддів, 
які допомагають проводити 
шкільні спартакіади, — 37.

Застосування нових форм 
роботи на уроках фізкульту
ри, нових форм позакласної 
роботи (низовий колектив 
фізкультури тут побудовано 
за принципом артсківської 
«Олімпії»), звісно, теж 
сприяли тим успіхам, яких 
досягли фізкультурники 
школи.

На звітно-виборних зборах 
спортклубу «Олімпія» голова 
міського комітету фізкульту
ри 1 спорту В. Терещенко 
вручив переможцям XXV 
міської шкільної спартакіади 
нагороду — кубок міського 
комітету фізкультури та 
спорту.

Секретар комсомольської 
організації школи Тетяна 
Баграновська у слові-підпо- 
віді висловила думку всіх 
фізкультурників школи: в 
новому’ навчальному році тре
ба працювати так, щоб ку
бок не змінив своєї про
писки.

ІО. ЛІВАШНИКОВ. 
спецкор «іМолодого 
комунара».

На знімку:
Чемпіонка школи з легкої 

атлегнкк — десятикласниця 
Л. Трубина. ■—

Баскетболісти 10-Г клзсу 
•- чемпіони школи 1070 року« 
Зліва направо: В. Чернов, 
В. Жерлиця, С . Говорун, 
О. Старостін.

Фото Г. ТОЛОКА.

ФУТБОЛ

Одне очко із
.Матчем у Львові проти армійців

футболісти кіровоградської «Зірки» 
закінчили тритурове турне на чужих по
лях. Львівські спортсмени ще не так 
давно належали до фаворитів серед ук
раїнських команд другої групи класу 
«А». Але цього року вони почали сезон 
невдало. Після першого кола займали

лише п'ятнадцяте місце. В останніх ту
рах виступають краще І трохи поліпши
ли епос турнірне становище.

1 в зустрічі з кіровоградцями львів’я
ни скоро добилися успіху, вийшли шге- 
ред. Але через деякий час допустили 
прикру помилку; забили гол у власні 
ворота. Все це трапилось у першому

таймі. Після перерви змін не сталося. 
Таким чином, останнє турне вияви

лось невдалим для наших земляків. Во
ші дпічі зазнали поразки, один матч 
закінчився внічию, набрали лише одне 
очко Із шести можливих.

Після останнього туру Кіровограда! Із 
42 очками займають десяте місце в тур
нірній таблиці команд першої зони.

До кінця розигрлшу «Зірці* лишило
ся провести чотири матчі, в тому числі 
три на своєму полі. 25 жовтня вона 
прийматиме спартаківців з м. Сум.

ЕЗЗЕ

погрібно систематично і наполегливо займатися 
їм «Люетичним перевихованням, «переварюва
ти» /7/ непролетарські елементи.

Визнаючи необхідним обговорення ряду тео
ретичних проблем, Енгельс категорично запе
речував розв'язання в партіях дискусій з прин- 
пиїтовнх положень марксистської теорії. € такі 
питання, писав він Бебелю, з приводу яких в 
жодній пролетарській партії суперечки бути 
не може, Дискутувати їх У межах партії озна
чало б ставити під сумнів весь пролетарський 
соціалізм.

ВІДСТОЮЮЧИ в боротьбі з реформізмом вчення 
пРя керівну роль партії робітничого класу, як 
Ного авангарду, Енгельс рішуче протестував 
проти того, щоб у її програмі знаходили відо- 
браження опортуністичні погляди. Програма 
Робітничої партії, писав він, завжди являє со» 
у019 відкрито піднятий прапор, і зовнішній світ 
сїаить про партію по цьому прапору.

Енгельс рішуче виступав проти твердження 
реформістів, що ніби соціалістичне перетворен
ня суспільства не потребує класової бо- 
Р°Тібв пролетаріату, що це поступовий, здійс- 
н»«ннй по частинах і по можливості мирний 
процес переродження. Перекручуючи марксист!» 
Л? положення про можливість при певних 

®равинах мирного, без застосування револю- 
ч-.ьііого насильства, приходу робітників до по
винної влади. реформісти абсолютизували 
^Рааічеитські форми боротьби і висунули Ідею 
- Риого вростання капіталізму в соціалізм. Ен- 
. ® влучно назвав це Ідеєю вростання «старо- 

с^четва» в соціалістичне суспільство
. -’Гідною позицією Енгельса в розкритті ре- 
г-РчЬму послужило марксистське вчення -про 

боротьбу як рушійну силу революцій- 
Сги начесу, про Історичну місію пролетаріату. 
> Риючись на ці ключові положения маркеиз- 
І2ллгнгельс піддав, частково, критиці проект 
& ;аии сопіал-ясмократичної партії Німеччп.

' "ка повніша була обговорюватись на Ер- 

фуртському з’їзді в 1391 році. Він вказував на 
необгрунтованість ілюзій, що ніби в ЦІЙ країні 
можна ідилічно-мирним шляхом встановити. 
не тільки республіку, а й комуністичне суспіль
ство. Визнаючи важливість парламентської 
діяльності для завоювання мас, Енгельс в той 
же чкг рішуче виступав проти її абсолютиза
ції. Він неодноразово підкреслював, що робіт
нича партія повинна завжди бути готова до 
того, що в ході легальної боротьби може ви
никнути необхідність заміни цієї форми іншою, 
тобто, застосування збройного насильства. 
Разом з тим Енгельс різко критикував псевдо- 
революнійннй авантюризм «лівих», які рятува
ли за збройне повстання із будь-який момент, 
при будь-яких умовах, не рахуючись з тим, іс
нує чи відсутня революційна ситуація.

Ідеї Енгельса, направлені проти реформіст» 
ського розуміння можливості мирного шляху 
революції, не втратили своєї злободенності ї 
сьогодні. Сучасні праві соціалісти виступають 
З різними «концепціями», намагаючись допес» 
ти що капіталізм уже не той. що він переро
дився. став майже народним, що тепер уже не 
Існує колишнього антагонізму між рооігника- 
ми і підприємцями, а на зміну йому прийшли

к«п1тал!еп,™»му 
світі зовсім заперечує такс твердження. Напе- 
оекіо реформістським твердженням про зату
хання класової боротьби в капіталістичних 
країнах вона зараз гостріша, ніж будь-коли Бо 
природа капіталізму не змінилась, не зміни

і і тпіга іістнчні виробничі відносини. Збе- $"г.тоіьКа з^ойилось І основне =.Д 
буржуазною суспільства — між СУС",У‘‘, 1 
характером виробництва І приватнокапітлл - 
ТИЧНИМ способом присвоєння. ІНШИМИ уіу'Д ’ 
капіталізм був і залишається експлуататор 
ськйм ладом капіталісти продовжують при
своювати додаткову вартість. експлуатую їй 
найману працю, а трудящі змушені прод 

свою робочу силу, 1 легенди про «демократия- 
ний капіталізм», «демократизацією економіки» 
тому подібні демагогічні версії реформістів є 
не чим іншим, як диверсією, направленою на 
підрий класової свідомості і боротьби робіт
ників.

Чітким вододілом між революційними погля
дами 1 опортуністично-реформістськими течіями 
є відношення до диктатури пролетаріату. Сучас
ні правосоціалістнчні лідери І теоретики, які 
проповідують «трансформацію» капіталізму и 
соціалізм, відкрито ворожі ідеї політичного 
панування робітничого класу — диктатур! про. 
летаріату. Категоричною, повною сарказму од
повіддю таким намаганням ревізувати марк
сизм звучать і сьогодні слова Енгельса, напи
сані майже 80 років тому, що останнім часом 
соціал-демократнчний філістер знову відчуває 
страх при словах: диктатура пролетаріату. Що 
являє собою диктатура пролетаріату, досить 
поглянути на Паризьку Комуну. Цс була дик
татура пролетаріату.

У вступі до полого німецького видання праці 
Маркса «Громадянська війна у Франції» (1891 
рік) Енгельс показав історичне значення Па
ризької Комуни — першої в історії пролетар
ської революції, яка намагалась встановити 
диктатуру пролетаріату. Ідея диктатури про
летаріату послідовно проходить через усю 
його революційну творчість. Енгельс бачив 
безпосередню мсту соціалістичної революції 
саме в знищенні буржуазної держали І вста
новленні політичної влади пролетаріату.

11а початку 90-х років минулого століття роз
горнулась досить гостра боротьба проти право
опортуністичного тлумачення політики проле
тарської партії п аграрному питанні. На той час 
створення союзу робітничого класу і селянства 
було вже для робітничих партій невідкладним 
практичним завданням. Потрібно було иамітп. 
ти шляхи і заходи його вирішення, визначити 

відношення соціалістичних партій і робітничо
го класу в цілому до різних версій селянства 
1 сформулювати все це у своїх програмах.

Риформістські елементи робили ставку на 
заможного селянина-землевласника, який екс
плуатує працю батраків | поденників. Вони 
висували ідею вростання крупного сільського 
господаря в соціалізм І добивались, щоб у та
кому ж дусі були сформульовані відповідні 
розділи програми.

Енгельс своєю працею «Селянське питання у 
Францї і Німеччині», написаною п 1891 році, 
наніс рішучий удар по реформістських спро
бах перекрути ні аграрну програму соціалістів. 
Він показав, що політика реформістів на ділі 
веде до увіковічення експлуатації пайбіднішо» 
го селянства, до зміцнення політичного І еко
номічного становища сільської буржуазії. Ви
клавши і обгрунтувавши марксистську позицію 
з аграрного питання. Енгельс сформулював ос
новні завдання партії: ...щоб запоюватк полі
тичну владу.,, партія повинна спочатку з міста 
піти на село, повинна стати силою па селі.

Непримиренна боротьба Енгельса проти всіх 
I всіляких проявів опортунізму має величезне 
значення.

Реформізм був і залишається небезпечним 
ворогом робітничого руху, позбавляв його полі
тичної самостійності, перспективи Й ІнІ- 
ціатіїпи, прпріказ на політичну й Ідейну 
залежність від буржуазії.

Основоположники марксіїзму-лснінізму вказа
ли основні шляхи подоланий реформізму й ін» 
піих ворожих робітничому класові поглядів. 
Цс, перш за псе, глибоке вивчення теорії нау
кового комунізму і всемірне зміцнення на ЙОГО 
основі єдності | згуртованості комуністичних f 
робітничих партій, всіх антиімперіалістичних 
сил.

Валерія КУН1НА, 
доктор історичних наук. (АПН).
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ЛЯЛЬКОВИЙ!

В КІРОВОГРАДІ

ВІДКРИВСЯ
ОБЛАСНИЙ

ТЕАТР ЛЯЛЬОК

Позавчора приміщення Кі
ровоградського музично-дра
матичного театру ім. М. Л. 
Кропнвннцького виповнили 
наймолодші мешканці нашо
го міста. Вони прийшли на... 
«звіздини» обласного театру 
ляльок.

Новонародженого вітали 
заступник голови облвикон
кому Є. М. Чабаненко, за
ступник голови міськвикон-

кому В. І, Лгафінець та го
ловний режисер кроливничаи 
І. р. Казнадій.

Цс — ^перший театр ля
льок в нашій області, І тому 
зрозуміло, що йому, як пер
вістку, щиро раділа не тільки 
дорослі, а й малеча. До речі, 
артистів прийшли привітати 
учасники художньої самоді
яльності Кіровоградського

Палацу піонерів. Урочисто 
пролунали иа сцені піонер
ські сурми. І юні артисти 
барвистими віршами приві
тали своїх дорослих колег.

Червону стрічку розрізала 
Є. М. Чабаненко. Оплески 
дзвінкою зливою прошуміли 
в переповненому залі (нерід
ко на одному місці сиділо по 
двоє малюків) і перед зача
рованими глядачами розсуд 
мулась оксамитова завіса.

Виставою Л. Браусевича та 
і, Кариаухової «Червоненька 
квіточка» театр розпочав 
своє творче життя. Перші 
кроки завжди видаються 
важкими навіть на паркеті, 
навіть тоді, коли, далебі, 
треба подолати відстань від 
ліжка до порога. А нашому 
новонародженому з перших 
днів існування судилося зіт
кнутися з справжніми труд
нощами. Адже у нього поки 
що немає навіть власного 
приміщення для репетицій. 
Крім того, довжина його 
творчого шляху вимірюється 
не метрами, а наполегливою 
працею.

І все ж, дивлячись першу 
ииставу молодих артистів 
(попи і за віком молоді), і>

відчуваючи як щиро і пере
конливо вони входять в обра
зи своїх героїв, я відчув 
впевнену і тверду «ходу» на
шого новонародженого.

До речі, творча група ар
тистів складається з 10 чоло
вік. яких очолює досвідчений 
майстер своєї справи Григо
рій Якович Шеліта. Він же і 
поставив «Червоненьку кві
точку», в якій уже відчуваю
ться індивідуальні творчі по
черки Тетяни Рубцевої, Вя
чеслава Шевченка, Миколи 
Власенка. Лариси Чухрій. 
Хотілось би підмітити окре. 
мо цікаву інтерпретацію об
разу баби Яги артистки 
II. В. Підгорної.

Відлунали останні оплески. 
Опустилась завіса, а п ляль
кового театру розправились 
крила. Що ж, побажаємо 
йому високого і стрімкого 
лету.

В. ГОНЧАРЕНКО.
На фото: (зліва) Є. М. Ча

баненко розрізає червону 
стрічку; фрагмент з вистави 
Л. Браусевича та І. Карнау- 
хової «Червоненька квіточ
ка».

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО..

І
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ІНФЕКЦІЙНИЙ ГЕ ПАТИТ— 
ХВОРОБА СЕРЙОЗНА
І ПІДСТУПНА

Інфекційний гепатит (хвороба Воткі« 
на) _ дуже поширене захворюванння. 
Збудником його є живучий фільтрую* 
чий вірус, який витримує будь-які не» 
сприятливі умови.

Інфекційним гепатитом хворіють лю- ' 
дн різного віку, але найбільш подат
ливий до зараження вірусом організм 
дітей. Найчастіше вірус передається 
від хворого або вірусоносія через бруд
ні руки, предмет» домашнього вжитку, 
забруднені харчові продукти; в дитя
чих закладах І в побуті —■ через іг
рашки. Переносником інфекції часто 
можуть бути мухи.

Оскільки основним джерелом інфек
ції е хвора людина, дуже важливо 
якомога раніше ізолювати її. Якщо в 
сім’ї хтось захворів, потрібно терміно
во звернутись до лікаря. Перші озна
ки інфекційного гепатиту корисно зна
ти всім: у дитини раптово з'являється 
слабість, температура підвищується до 
37,2—37,5 градуси. Дитина капризує, 
погано спить, відмовляється від їжі. 
Іноді виникає нежить і кашель, біль у 
животі, понос, змінюється колір сечі, 
вона стає наснчено-жовтою, а випо
рожнення навпаки втрачають свій нор
мальний колір, знебарвлюються. Появ
ляється жовтяниця (в народі хворобу 
Боткіна часто називають жовтухою). 
Буває й так, що жовтизна не з’явля
ється. Ось чому, якщо не звернутися 
до лікаря, гепатит у початковій стадії

можна легко прийняти за грип або 
іостре шлункове резладнеяня,

Для того, щоб не захворіти й запо
бігти зараженню оточуючих осіб, необ
хідно додержуватись відповідних пра
вил. Всіх хворих слід негайно госпі
талізувати, а в квартирах і місцях за
гального користування, де вони могли 
залишити інфекцію, старанно провести 
заключну дезинфекцію.

Особи, що мали зв’язок з хворим, 
підлягають медичному наглядові про
тягом 50 днів. Для профілактики хво
роби Боткіна серед дітей слід вводити 
малятам гамма-глобулін.

При правильному лікуванні інфек
ційний гепатит, як правило, закінчує
ться повним видужанням.

Якщо до лікаря звернутись пізно, 
або порушити дієту, режим лікуваль
ного призначення хвороба може стати 
хронічною, дає тяжкі ускладнення.

Інфекційний гепатит, особливо у ді
тей, — хвороба серйозна і підступна.

Суворе попередження як у побуті, 
так і на виробництві правил особистої 
і громадської гігієни — головна умова 
запобігання хвороби Боткіна.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар Кіровоград
ського обласного Будинку са
нітарної освіти.

ДАНІ ПРО ХІД ПЕРЕДПЛАТИ 
ГАЗЕТИ 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

НА 19 ЖОВТНЯ 1970 РОКУ
Передплачено

Райони
к

примірників
• на 100 
юмсомольціц

Вільшанський 55
Новомиргородський 47
Компаніївський 44
Олександрівський 39
Добровеличківський 38
Кіровоградський 37
Бобринецький 36
Новгородківський 35
Онуфріївський 34

(32,4)Петрівський 32
Новоархангельський 32 (32,3)
Новоурраїнський 32 (32,2)
Ульяновський 32 (32,1)
Олександрійський 31 (31,9)
Малов’кскіеський 31 (31,8)
Голован'.вський ЗО
Долинський 29 • . •
м. Олександрія 25
Устиніеський 25
Знам'янський 23
Гайворонський 21
м. Кіровоград 16
Світловодський 11

Як | в попередній десятиденці, 
першість но передплаті на газету 
«Молодий комунар» утримують 
вільшаній, але й вони зменшили 
темпи передплати. За останній тиж
день у Вільшанському районі пе
редплачено лише 54 примірники га
зети. Низькі темпи передплати п 
Устинівському, Онуфріївському, 
Малописківському, Петрівському І 
деяких Інших районах.

Заминають зведення, як і ра
ніше, місто Кіровоград і Світ- 
ловодський район. Видно, ко
мітети комсомолу не приділя
ють достатньої уваги розпов
сюдженню преси серед молоді.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 22 ЖОВТНЯ. ПЕР- 
ОІА ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.10 — Художній
фільм «Фурхат». (М). І і.45 — 
Для школярів. «Юні музикан
ти». (Кишинів). 12.15 — Теле
міст!. (К). 15.20 — На допомо
гу школі. Художній фільм

«Батьки і діти». (К). 17.00 —
Назустріч XXIV з’їзду КПРС. 
«Автомобільний транспорт і 
технічний прогрес». (К). 17.40— 
Телевісті, (К), 18.00 — Голубий 
екран — школярам. Українська 
література для учнів 10 кла
су. «Андрій Головко». (Кіро
воград). 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(М). 10.00 — «02». Тележур
нал. (Ворошиловград). 19.45— 
Міжнародна виставка «Кнїв- 
70». (К). 20.00 — Художній
фільм «Особисто відомий». 
(К). 21.40 — Програма «Час». 
(М), 22.00 — «Усі симфонії
Бетховена». (М). 22.45 — Теле- 
вісгі. (К). 22.55 — Романси ра
дянських композиторів на сло
ва Л. Українки. (Львів)..

П’ЯТНИЦЯ. 23 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті, (К). 11.10 — Теле
фільм «Шоикар». (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Українська 
література для учнів 9 класу. 
«Жанрова різноманітність твор
чості II. Мирного. «Хіба ре
вуть воли, як ясла повні». (К). 
17.40 — Телевісті, (К). 18.00 - 
Програма передач. (К). 18.05— 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Веселе містечко». (М), 
18.30 —• «За здоров’я людини». 
(К). 19.00 — Програма «Час».

(М). 19.30 — Оголошення. (Кі
ровоград). 19.35 — Телефільм. 
(Кіровоірад). 19.50 — Показує 
рейдова. (Кіровоград). 20.10 — 
Телефільм. (Кіровоград). 20.45 
—. «День за днем». (Кірово- 
ірад). 21.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з хо
кей. »Спартак» (М). — «Дина
мо» (ЛІ). 21.45 — «Современ
ник». Сезон 15. (ЛІ). 23.00 —
«Вечірні мелодії». (М). 23.50— 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.30 - 
Художній фільм «Чоловіки у 
відрядженні». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИМ,

....................... ........................................... —їтм-гт-і——птг-
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м. Кіровоград, вул. Луначарсьнсго, 36, 
Телефони: відповідальною секретаря — 2-45-35, 
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БК 02560. Індекс 61197.

Друкарня ім. Г. М, Димитрова, обласною управління 
во пресі, и. Кіровоград, вул, Гліики, 2.

Зам. № 5242. Тираж 40200,

—
----

---
--

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА 

НА ОБЛАСНУ ГАЗЕТУ 

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»,

Передплату приймають всі 

поштові відділення зв’язку, 

агентства « Союздрук», пунк

ти передплати на підпри

ємствах І в установах, кол

госпах і радгоспах, навчалач 

них закладах та громадські 

розповсюджувачі преси.

І

Дніпропетровський
с і льськогосподар с ьк и й 
інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

на 1970-—1971 навчальний рік
Прийом заяв з 1 жовтня до 20 листопада .Ц£0 

року.
Зарахування слухачів з 25 листопада до 10 груд-, 

ня 1970 року..
Початок занять 15 грудня 1970 року, Строк на

вчання 8 місяців.
На підготовче відділення приймаються особи із 

закінченою середньою освітою з числа передових ро
бітників, колгоспників і демобілізованих із лап 
Збройних Сил СРСР, які мають практичний стаж 
роботи не менше одного року, відібрані і направле
ні на навчання керівниками підприємств, колгоспів, 
радгоспів, командуванням військових, частин. . і

До заяви на ім’я ректора додаються: документ! 
про середню освіту (в оригіналі); направлення з і 
колгоспу, радгоспу, підприємства; характеристика з 
місця роботи; витяг з трудової книжки, завірений 
керівником підприємства; медична довідка про 
стан здоров’я (форма Дг 286); 6 фотокарток (роз
міром 3x4 см без головного убору).

Заняття проводяться з урахуванням 
стен: агрономія, механізація сільського 
в а, економіка і ----- ‘

Після закінчення занять слухачів, 
г. - — — ....
ного навчання без конкурсних екзаменів. Вони за
безпечуються стипендією в розмірі 40 карбованців 
на місяць.

спеціально- 
господарст- 

. і організація сільського господарст
ва, бухгалтерський облік у сільському господарстві.

Після закінчення занять слухачів, які усіїїіип^і 
склали екзамени, зараховують па перший курс ден-і 
ного навчання без конкурсних екзаменів. Вони за-і 
безпечуються стипендією в розмірі 40 карбованців 
на місяць.

Адреса інституту: м. Диіпропетровськ-27, вул. Во
рошилова, 25.
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