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Хай живе Ленінський комсомол — передовий загін будівників комунізму!
к ЗАКЛИКИ ЦН НЛРС

ДО 56-ї РІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1. Хай живе 56-а річниця Великої Жовтневої соціа

лістичної революції!
2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив нову епо

ху всесвітньої історії — епоху революційного оновлен
ня світу, переходу від капіталізму до соціалізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно жизе рево
люційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби 
трудящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу 
соціалізму і комунізму;

4. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за втілення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС, ак
тивними організаторами і вихователями мас!

5. Трудящі Радянського Союзу! Активно боріться за 
здійснення рішень XXIV з'їзду партії, за дальше зміц
нення економічної і оборонної могутності нашої Бать
ківщини!

6. Трудящі Радянського Союзу! Гідно зззгршимо 
третій, вирішальний рік п’ятирічки!. Ширше розмах 
всенародного соціалістичного змагання за успішне ви
конання дев’ятого п'ятирічного плануї

7. Слава великому радянському народові — будів
никові комунізму!

8. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад
— провідна сила в будівництві комунізму.

9. Хай живе славне колгоспне селянство — актив
ний будівник комунізму!

10. Хай живе радянська народна Інтелігенція — ак
тивний будівник комунізму!

11. Хай живе союз робітничого класу і колгоспного 
селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-політична єд
ність радянського суспільства!

12. Хай живе інтернаціональна єдність і братерська 
дружба народів СРСР — велике завоювання ленінської 
національної політики КПРС!

13. Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — випробуваний авангард робітничого класу, всьо
го радянського народу!

14. Хай живуть Ради депутатів трудящих —- органи 
справді народної влади! Хай розвивається і міцніє со
ціалістична демократія, зростає активність депутатів 
Рад, шириться участь трудящих в управлінні дер.Хіівою!

15. Радянські профспілки! Поліпшуйте організацію і 
підвищуйте дієвість соціалістичного змагання! Ширше 
залучайте трудящих до управління виробництвом!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

16. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк
систсько-ленінським ученням, досягненнями науки, 
техніки і культури! Будьте активними борцями за 
здійснення рішень XXIV з’їзду КПРС!

17. Хай живе Ленінський комсомол 
загін молодих будівників комунізму!

18. Хай живуть радянські жінки — активні будівники 
комуністичного суспільства!

19. Радянські воїни! Добивайтеся високих показникіп 
у бойовій і політичній підготовці, пильно охороняйте 
мирну працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР — надій
ний щит соціалістичної Батьківщиниі

20. Трудящі Радянського Союзу! Наполеглива бо
ріться за дальше піднесення соціалістичної економіки
— основи могутності Батьківщини і неухильного зрос
тання добробуту народу!

21. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся висо
кої продуктивності праці й ефективності виробництва, 
суворо додержуйте режиму економії, прагніть дати 
продукції більше, кращої якості, з меншими затрата
ми!

22. Честь і слава робітникам, новаторам і передови
кам промисловості, будівництва і транспорту, які ус
пішно завершили виконання планів і соціалістичних 
зобов язань третього, вирішального року п'ятирічки!

23. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності країни! 
Добивайтесь якнайшвидшого освоєння нових потужнос
тей, прискорення технічного прогресу!

Ширше Шлях новій техніці і прогресивній техноло
гії!

передовий

24. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск і 
оновлюйте асортимент товарів народного споживання, 
поліпшуйте їх якість і знижуйте собівартість!

25. Працівники будівництва! Наполегливо добивайте
ся своєчасного введення в дію нових об’єктів! Боріться 
за високу якість і зниження вартості будівництва!

26. Працівники транспорту і зв’язку! Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв’язку! Всемірно 
поліпшуйте облуговування народного господарства, 
повніше задовольняйте запити радянських людей!

27. Честь і слава колгоспникам, робітникам радгос
пів, механізаторам, спеціалістам сільського господар
ства, працівникам заготівельних і транспортних орга
нізацій, усім, хто своєю самовідданою працею забез
печив успішне виконання високих соціалістичних зо
бов’язань по виробництву і продажу державі зерна та 
інших сільськогосподарських продуктіві

28. Трудівники колгоспів і радгоспів» Боріться за ви
конання і перевиконання планів і соціалістичних зобо
в’язані по виробництву і продажу державі продукції 
землеробства і тваринництва!

Ширше розгортайте змагання за успішне проведення 
зимівлі худоби, зразкову підготовку до весняної сівби 
| одержання високого врожаю в 1974 році!

29. Колгоспники і працівники радгоспів! По-госпо
дарському використовуйте землю, техніку, трудові і 
матеріальні ресурси! Підвищуйте врожайність усіх 
сільськогосподарських культур і продуктивність тварин
ництва, збільшуйте виробництво продукції, знижуйте 
її собівартість!

30. Працівники промисловості і сільського господар
ства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу колгоспів і 
радгоспів! Прискорюйте темпи електрифікації, комп
лексної механізації І хімізації сільськогосподарського 
виробництва, меліорації земель!

31. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і комунального господарства! Підви
щуйте культуру обслуговування радянських людей, 
повніше і краще задовольняйте їх запити!

32. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за кому
ністичне ставлення до праці!

Підвищуйте дисципліну праці і організованість! Свя
то бережіть і примножуйте суспільну власність!

33. Працівники народного господарства! Наполегли
во оволодівайте економічними знаннями, сучасними 
методами господарювання і управління! Активніше 
впроваджуйте у виробництво наукову організацію пра
ці, передовий досвід, найновіші досягнення науки і 
техніки!

34. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно підвищуй
те роль трудових колективів у комуністичному вихован
ні, дальшому розвитку трудової і громадської актив
ності кожної людини!

35. Радянські вчені, конструктори, інженери, техніки, 
винахідники і раціоналізатори! Всемірно прискорюйте 
науково-технічний прогрес, зміцнюйте зв’язок науки з 
виробництвом! Добивайтесь якнайшвидшого впровад
ження в народне господарство досягнень сучасної на
уки і техніки!

36. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 
Високо несіть прапор партійності і народності радянсь
кого мистецтва, вдосконалюйте художню майстерність, 
віддавайте свої здібності вихованню будівників кому
нізму!

37. Працівники вищої і середньої школи! Всемірно 
підвищуйте якість навчання, вдосконалюйте підготовку 
спеціалістів для народного господарства! Виховуйте під
ростаюче покоління в дусі комуністичної моралі, свідо
мого ставлення до навчання і праці!

38. Працівники охорони здоров'я і фізичної культу
ри! Поліпшуйте медичне обслуговування населення, ак
тивніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

39. Ветерани революції, війни і праці! Передавайте 
молоді свій багатий досвід, беріть активну участь у ви
хованні молодого покоління на революційних, бойових 
і трудових традиціях радянського народуі

40. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими навич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за справу Ле
ніна, за комунізмі

41. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському аван
гардові робітничого класу і всіх трудящих, стійким бор
цям проти імперіалізму, за мир, демократію, націо
нальну незалежність і соціалізм!

42. Хай міцніє сд іість і згуртованість комуністів усьо
го світу на непохитній основі мгрксизму-ленінізму і про
летарського інтернаціоналізму!

43. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
44. Братерський привіт народам соціалістичних кра

їн! Хай розвивається і міцніє світова система соціаліз
му — історичне завоювання міжнародного робітничого 
класу, вирішальна сила в антиімперіалістичній боротьбі, 
оплот миру, демократії і соціального прогресу!

45. Трудящі соціалістичних країн! Хай живе дружба і 
єдність співдружності соціалістичних народів! Хай міц
ніє І процвітає братерське співробітництво країн соціа
лізму! Будьте пильні до підступи ворогів соціалізму!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
46. Братерський привіт робітничому класові капіталі

стичних країн, який самовіддано відстоює права всіх 
трудящих, бореться за мир, демократію і соціалізм!

47. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 
кайдани, борються за зміцнення незалежності і соці
альний прогрес своїх країн!

48. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн, які борються проти імперіалізму і расизму, зі ■ 
свободу і національну незалежність!

49. Хай міцніє могутнім союз революційних сил — сві
тової системи соціалізму, міжнародного робітничого ру
ху, борців за національне і соціальне визволення наро
дів!

50. Братерський привіт мужнім борцям за свободу 
народів, за соціалізм, які знемагають у тюрмах і фа
шистських катівнях!

Свободу в’язням капіталу!
51. Братерський привіт героїчному в стнамському на

родові, який здобув історичну перемогу над силами ім
періалістичної агресії!

Хай живе радянсько-в єтнамська дружба!
Мир, свободу і незалежність усім народам Індокитаю!
52. Братерський привіт робітничому класові, трудя

щим і всім демократам Чілі, які ведуть мужню бороть
бу проти терору реакційно фашистських сип!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

53. Народи світу! Вимагайте припинення ізраїльської аг
ресії проти арабських держав, звільнення всіх загарба
них ізраїльським агресором арабських земель, встанов
лення надійного миру для всіх держав і народів Близь
кого Сходу! Хай шириться і міцніє солідарність з араб
ськими народами а їх справедливій боротьбі!

54. Палкий привіт народам арабських країн, які ве
дуть справедливу боротьбу за визволення своїх зе
мель від ізраїльських агресорів!

Хай міцніють і розвиваються дружба і співробітницт
во між радянським і арабським народами!

55. Народи європейських країн! Боріться за перетво
рення європейського континенту в район міцного миру, 
безпеки і плодотворного співробітництва між держава
ми! Викривайте підступи сил реакції і реваншизму — 
ворогів розрядки міжнародної напруженості!

56. Народи азіатських країні Боріться за зміцнення 
миру, співробітництво і добросусідські відносини між 
державами, за колективну безпеку в Азії!

57. Народи світу! Боріться за те, щоб розрядка між
народної напруженості стала необоротною, добивайтеся 
перетворення принципів мирного співіснування & нор
му взаємовідносин між державами з різним соціальним 
ладом!

58. Народи світу! Добивайтеся, щоб незастосування 
сили стало законом у міжнародних відносинах, а ядерну 
зброю було заборонено навічно! Боріться за загальне І 
повне роззброєння, за зміцнення міжнародної безпеки!

59. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика миру і дружби народів, згурту
вання всіх сил, які борються проти імперіалізму, реак
ції і війни!

Хай торжествують ідеї програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом КПРС!

60. Хай міцніє і процвітає ваша велика Батьківщина —> 
Союз Радянських Соціалістичних Республік!

61. Під прапором марксизму-пенінізму, під керівни
цтвом Комуністичної партії — вперед до перемоги ко
мунізму!
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ЦЕ СЛОВО завжди 
злегка нзеторож/є. 

Адже його значення не
се в собі незвідане: 
можливі — радість від
криття, успіх, нагороди, 
але не виключені й нев- 
вдача, згаяний час, роз
пач. Багато залежить від 
людей, які проводять йо
го, експеримент. Тут, на 
рубежі риску, потрібні 
не тільки вміння, дис
ципліна, старанність — 
звичайні якості буденної 
роботи. Вимаг а с т ь с я 
більше: надійність, золі, 
здруженість, одержи
мість у досягненні по
ставленої мети.

Коли потрібно було 
знайти таких людей у 
п'ятому механоскладаль
ному, вибір одразу впав 
на комсомольсько - мо
лодіжну бригаду ре
монтників Анатолія 
Скворцова. Б цеху ко
муністичної праці вона 
на видному місці. Соціа
лістичні зобов’язання ви
конуються на ! 20—125 
процентів, продукція — 
відмінної якості, відсут
ні порушення трудової 
дисципліни.

Обоговорювали кожну 
кандидатуру зокрема.

Бригадир. Віртуоз сво
єї справи. Неодноразо
во захищав честь заводу 
на конкурсах токарів об
ласті, міста. Добився ви
сокого титулу: токар
№ 2 індустріального Кі
ровограда.

Фото члена бригади 
Анатолія Дикусара ви

сить на Дошці пошани 
цеху поряд з портретом 
бригадира. Віктор Кри- 
воносов — переможець 
квартального заводсько
го конкурсу за профе
сією. Начальник штабу 
«КП», сумління колекти
ву. Володимир Грохоль- 
ський нещодавно вибо
ров четверте місце на 
міському конкурсі то
карів. Хороші показники 
і в Миколи Шмигамла. 
Словом, колектив мав 
справдити надії.

Праця у хлопців нелег
ка, відповідальна. Від 
того, як попрацюють ре
монтники, залежить вік, 
продуктивність роботи 
механізмів, які випускає 
цех. А відремонтувати 
навіть одну деталь не 
так легко — для цього 
потрібно виконати без
ліч операцій. Приміром, 
звичайну шестерню слід 
обідрати, вирізати ви
борну, розточити, зачис
тити, змастити тощо. Ве
лика кількість цих опе
рацій спричиняє до то
го, що за зміну робітник 
випускає не більше де
сяти деталей.

Суть експерименту, за
пропонованого началь
ником цеху Михайлом 
Іллічем Панченком, згід-

но почину уральських 
машинобудівників, поля
гала в тому, щоб ооро- 
біток кожної деталі ви
конувати по операціях. 
За рахунок спеціаліза
ції підвищиться продук
тивність праці. Звичай
но, при цьому виника
ють деякі проблеми: 
різне завантаження кож
ного робітника, «полю
си» в оплаті праці, то
що. Як вирішити їх, як 
приживеться ініціатива 
уральців у колективі ре-' 
монтників Кіровоград
ського заводу трактор
них гідроагрегатів і ма
ла відповісти експери
ментальна бригада Ана
толія Скворцова.

Позаду вже більше мі
сяця роботи експери
ментальної бригади. Мо
лоді ремонтники своєю 
працею довели прогре
сивність нового методу. 
Якщо раніше бригада 
випускала 50 деталей за 
зміну, то нині її щоден
ний виробіток 60—65. І 
це далеко не межа. 
Члени експерименталь
ної зобов’язалися довес
ти щозмінний виробіток 
до 70 деталей.

Колектив успішно йде 
до накресленої мети. 
Це запорука того, що 
новий метод набуде по
ширення в колектиаі ре
монтників заводу трак
торних гідроагрегатів.

Л. КОВАЛЕНКО.
м. Кіровоград.

БЕЗПІДСТАВНІСТЬ 
ТЕОРІЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

УСПІХИ світового соціалізму у соціаль
но-економічному, ' науково-технічно

му, культурному розвитку, зростання вій
ськової могутності соціалістичних країн, 
поглиблення і розширення світового ре
волюційного процесу привели до якісно 
нових змін сил на міжнародній арені на 
користь миру і соціалізму. Сьогодні ши-
рокого визнання отримують принцип» 
мирного співіснування, як норми відно
син держав з різним соціальним ладом, 
які створюють найсприятливіші .можли
вості для розгортання економічних, ня- 
уково-техяічних і культурних зв'язків.

У цих умовах на Заході активно обгово
рюються питання про перспсктіїяи розвитку 
двох протилежних суспільних систем — соціа
лізму і капіталізму. Для марксизму-лепінізму 
тут немає особіипнх проблем. Практика су
спільного розвитку повсякчас стверджує його 
висновки про тс, що головний зміст сучасного 
етапу розпитку людства — перехід суспільства 
під капіталістичної соціально-економічної фор
мації до соціалізму і комунізму.

ІІа відміну від марксистсько-ленін
ської оцінки розвитку соціалізму і капі
талізму деякі вчені і політики Заходу 
дають інші оцінки. Одна з них — в ідеї 
конвергенції соціалізму і капіталізму. 
Прихильники цієї ідеї доводять, що со
ціалізм і капіталізм немовби перетворю
ються у якесь постіндустріальне суспіль
ство, у якому зникне різниця між ними і 
відбудеться поєднання першого з дру
гим.

У капіталістичних країнах, де прибут
ки окремих осіб, а не інтереси усього 
суспільства в цілому визначають мету і 
завдання виробництва, найчастіше роз
виваються такі галузі господарства, що 
не викликаються, справжніми потребами 
суспільства. Це, перш за все, військове 
виробництво, яке стимулюється інтереса
ми військово-промислового комплексу, 
автомобільна промисловість, яка набула 
у розвинутих капіталістичних країнах 
гіпертрофованзго’характеру, та деякі ін
ші галузі господарства. За даними відо
мого американського політичного діяча 
У. Фулбоайта, з часів другої світової 
війни США витратили на озброєння 1,4 
трильйона доларів. Ця цифра дорівнює 
національному прибутку, отриманому в 
1963 році всіма розвинутими капіталіс
тичними країнами і країнами Латинської 
Америки та Африки.

У КАПІТАЛІСТИЧНИХ країнах задо* 
волення вимог виступає лише засо

бом отримання максимальних прибутків. 
В соціалістичному ж суспільстві вироб-

родного господарства всієї країни. У ка
піталістичному суспільстві, незважаючи 
на тс, що велике виробництво існує, у 
всякому разі, з тридцятих років, до цьо
го часу не було і не може бути плану
вання усіх галузей виробництва в мас
штабі усієї країни. Це планування обме
жується рамками окремих монополій. 
Для капіталістичної монополії основне 
завдання виробництва визначається сти
хійним попитом ринку. Для соціалізму — 
це питання визначається єдиним дер
жавним планом, у якому знаходять 
відображення потреби всього суспіль
ства. *- Як

ЛЕЯКІ представники ідеї конвергенції, 
, серед них і Гелбренг. зближення со

ціалізму і капіталізму побачили у збіль
шенні самостійності соціалістичних під-
приємств і в зростанні ролі монополій у 
капіталістичних країнах. Це також зов
нішня подібність. Самостійність соціа
лістичного підприємства визначається 
рамками держплану і спрямована на ра
ціональне і якомога краще його виконан
ня. Капіталістичні монополії, незалежно

120-тонний
грузовик

Конструктори Білоруського автомобільного заводу опрацю 
вели модель нового автосамоскида-гіганта вантажопідйом
ністю 120 тонн з газотурбовим двигуном. Самоскид має хоро
шу маневреність, невеликий радіус повороту, зручне управ
ління. У нього пневматичні поршневі ресори з гідравлічним 
амортизатором, що можуть знижувати надлишкове наванта- 

. ження на вісь машини під час завантаження кузова.
Машинобудівники Білорусії також створюють 120-тонний 

автопоїзд із причепом, що сам розвантажується.
Автомобілі підвищеної вантажопідйомності широко вико

ристовуються на промислових будівництвах, відкритих ву
гільних і рудних розробках, бони дозволяють майже на тре
тину зменшити витрати на будівництво кар’єрів І ефектив
ніше використовувати екскаватори з ковшами великої міст
кості.

НА ФОТО: конструктори Білоруського автомобільного за
воду М. Давидович, В. МІхейкін та Е. Гейбср обговорюють 
компонування 120-тонного автопоїзда з саморозвантажуваль
ним причепом. ФОТО В. КЛИМОВА.

(АПН).

В єдиній 
братній сім’ї

ВІДКРИТТЯ ДЕКАДИ 
ВІРМЕНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ 
НА УКРАЇНІ

Нерозривними узами 
братерства, єдністю по* 
мислів і прагнень зв'яза
ні всі народи нашої Віт
чизни. Під життєдайною 
аорею Великого Жовтня 
розквітла їхня непорушна 
дружба. Пліч-о-пліч ідуть 
до наміченої мети наро* 
ди-брати, будують нове, 
комуністичне суспільство. 
Торжество ленінської на
ціональної політики яскра* 
•о виявляється в радян« 
ській культурі — соціаліст 
тичній змістом, багато
гранній своїми націонали

ними формами й інтерна
ціоналістській своїм ду
хом і характером. Одним 
з переконливих свідчень 
розквіту І взаємозбагачен
ня соціалістичних культур 
братніх народів стала Де
када вірменської літерату
ри на Україні. В радісний 
гімн дружби зливаються 
натхненні поетичні рядки 
українських і вірменських 
майстрів слова, які слав
лять рідну Комуністичну 
партію; щасливе життя 
радянських людей,

З новою силою прозву
чали вони в київському 
Будинку архітектора, де 
відбувся урочистий вечір, 
присвячений відкриттю Де
кади вірменської літерату
ри на Україні.

В святково прикрашено
му залі зібралися діячі лі
тератури і мистецтва, вче
ні, викладачі шкіл і вуаів,

студентська молодь, пе
редовики виробництва, 
представники партійних, 
радянських і громадських 
організацій.

На вечорі виступили 
секретар правління Спіл
ки письменників України, 
лауреат Державної пре
мії Української PCP імені 
Т. Г. Шевченка драматург 
Олександр Левада, секре
тар правління Спілни пись
менників Вірменії Рачія 
.Оаанесян, інші вірменські 
і українські письменники, 
Вони говорили про непо
рушну ленінську дружбу 
радянських народів, тісне 
єднання братніх культур, 
про всебічний розквіт • 
дальше зближення соціа
лістичних націй.

Вечір завершився кон-> 
цертом майстрів мистецтв 
столиці України.

(РАТАУ).

инцтво безпосередньо спрямоване на під
вищення матеріального і культурного рів
ня життя кожного члена суспільства: ли
ше за період з 1960 до 1971 року реаль
на заробітна плата робітників і службов
ців у СРСР при стабільних цінах на про
довольство і товари масового споживан
ня збільшилась на 66 процентів. У капі
талістичних країнах за цей час ваотість 
життя збільшилась: у ФРН — на ЗО про
центів, V Франції — на 40, в Англії — на 
50, в США лише за останні п'ять ро
ків — па 40 процентів. х

Автори Ідеї конвергенції намагаються поба
чити подібність між соціалізмом і капіталіз
мом у тому, що »а сходах високої індустріалі
зації суспільства створюється і збільшується 
маса суспільного продукту на душу населення 
(У. Ростоу, 3. Бжезвпськпй). і тут вбачають 
лише зовнішню подібність. Суспільний про
дукт. створений а умовах соціалізму, розподі
ляється за працею, а в капіталістичному сві
ті — за власністю. У цьому різниця.

Жоден з авторів ідеї конвергенції не 
говорить про те. що в постіидустріально- 
му суспільстві буде ліквідована існуюча 
при капіталізмі нерівність. Адже говори
ти про це, а відповідно і про зближення 
соціалізму і капіталізму у цьому — зна
чить ігнорувати реальність, заперечувати 
факти існування приватної власності 
при капіталізмі і суспільної власності на 
засоби і знаряддя виробництва при со
ціалізмі.

Американський економіст Д. Гелбрейт 
у своїй книзі «Нове індустріальне су
спільство», виданій ним у 1967 році, на
магався вивести конвергенцію соціалізму 
і капіталізму із зовнішньої системи пла
нування і організації виробництва. Він 
вважає, що можливість і необхідність 
глобального планування у суспільстві 
визначається не суттю суспільного ладу, 
і, перш за все, наявністю суспільної 
власності на засоби виробництва, а мас* 
штабами виробництва, технікою, велики
ми капіталовкладеннями, складною орга
нізацією. Насправді ж між капіталізмом 
і соціалізмом і тут існують різниці. У со
ціалістичних країнах, як тільки у сфері 
виробництва перемагають соціалістичні 
відносини, створюється можливість пла
нового гармонійного розвитку усього на

від капіталістичної держави, визначають 
самі напрямок своєї діяльності, до того 
ж часто нав'язують свої інтереси дер
жаві.

Таким чином, розвиток матеріальпо- 
технічної бази при соціалізмі і капіталіз
мі має суттєву корінну різницю і не свід
чить про їх подібність ні зараз, ні у май
бутньому.

Далі. Прихильники Ідей конвергенції запев
няють, що п міру Індустріалізації соціалізм 
загубить спої риси і зблизиться з капіталіз
мом. оскільки науково-технічна революція на
роджує в суспільстві особливий шар управ
ляючих спеціалістів, які прийдуть до плоди і 
змінять суть суспільного ладу. Звернений до 
реального сьогодні відразу викриває ілюзор
ність цих тверджень. Політична влада, так 
само як економічне панування у США, на
приклад, належить великому капіталові. Так, 
у складі 91 скликання вищого органу влади — 
конгресу (І9вВ—197і> по.) серед 535 конгпесмеиів 
було 134 банкіри, 310 юристів, 2 Діячі науки, 
5 медиків, 8 інженерів і 20 Інших осіб. Серед 
них не було жодного робітника, жодного се
лянина. У соціалістичних країнах влада, нале
жить трудящим, які беруть участь безпосеред
ньо у всіх її органах управління — знизу до 
верху.

У ВсрховнЙІ Раді СРСР тисяча п’ятсот 
сімнадцять депутатів, з них 763 робітни
ки і селяни, тобто 50,3 процента за
гального складу депутатів. У місцеві Ра
ди депутатів трудящих на виборах 1973 
року було обоаіго 67.3 ппонента робітни
ків і селян: У представників інтелігенції, 
служ.бозиів. поапівпиків сфери управлін
ня v соціалістичному суспільстві немає 
особливих інтересів, які б відрізнялись 
від інтересів робітничого класу і селян
ства. У міпу розвитку соціалізму і пере
творення його в комунізм кожен пра
цюючий буде безпосередньо брати участь 
в управлінні справами виробництва і су
спільства в цілому. В цьому — законо
мірність позвптку соціалістичної лемо 
коатії. Поступове зникнення істотних 
різниць між фізичною і розумовою пра
цею створює для цього умови і веде но 
до відокремлення групи спеціалістів до 
окоемого шару суспільства, а до збли
ження їх з іншими шарами.
хт КАПІТАЛІСТИЧНОМУ суспільстві 
«• управління повністю підпорядковано 

тим, хто має владу. А мають її представ
ники монополістичного капіталу. Автори 
конвергенції не осмілюються стверджу
вати, що в індустріальному суспільстві 
буде знищена приватна власність. Отже, 
влада залишиться, як і зараз, в руках 
монополістичної буржуазії. Говорити 
про подібність капіталізму і соціалізму в 
цьому аспекті — ілюзорно.

Проповідники Ідеї конвергенції соціалізму і 
капіталізму вважають, що науково-технічна 
революція иеде до їх зближення в галузі 
ідеології.

Це безпідставні думки теоретиків конперген
ції. Марксистсько-ленінська ідеологія — на
укова, і в міру будівництва комуністичного су
спільства науково-обгрунтовані маркензмом- 
ленінЬмом ІДе.ілн реалізуються в життя. Со
ціалістична ідеологія безпосередньо пов’язана 
з практикою, з творчою діяльністю народів 
соціалістичних країн.

Таким чином, факти говорять, що в 
умовах високорозвинутого матеріального 
виробництва немає і не може бути подіб
ності І конвергенції соціалізму і капіта
лізму. І як би автори ідеї конвергенції 
не надавали їй футурологічного харак
теру. їх докази ілюзорні.

І. кознков,
кандидат філософських наук.

(АПН).



16 жовтня 1973 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" -
ІГМоя Батьківщина — СРСР“

3 стор. ——_

Валентина Мілерца, Ньдія Лнцнбор, очолювані демобІтізманкм'»^°Па’ 
. Миколою Ващенком, зробили 24-деяний мотопробк> «Шляхами слави \ЙТарЙафНСВЯЧеЯК‘ °РУЧЄННЮ У^а‘-ькіР. рес^убліЩ о^екГдр^ 

На мотоциклах «Ява-оЗО» дтсаафіаці подолали віддаль Ч тиепп »і лометрн., побУва-^ У п’яту братніх республіках; Біло??сТ Литві Лаї’ 
аи, Естонії та РРФч>Р. Вони відвідали місця, дорогі серцю кожної па-

Усе побачене і почуте гсс лавці юного міста вад Кременчуцьким мо
рем запису.«алп до щоденники-, фотографували. ДЛповернувшись додо- 
&и^ь£мнЧ)0 С5°' В₽аЖЄНИЯ ”д а0Ї3^ "Я =-

ПЕРЕД ЗІРКАМИ
СТАРТУВАЛИ світловодці 

від обеліска Слави, що 
височить над Кремечуцьким 
морем і взяли курс на со
нячну Одесу — місто рево
люційної слави, місто-ге- 
рой.

Затамувавши подих, по
сланці наддніпрянського 
краю піднімаються схода
ми, де у 1905 році йшли 
матроси легендарного бро
неносця «Потьомкін».

Познайомившись з істо
рико-революційними та ар
хітектурними пам’ятками 
міста, дтсаафівці побували 
на військовому кладовищі, 
вклонилися пам’ятнику за
гиблим воїнам, поклали до 
його підніжжя квіти.

З Одеси комсомольці 
спрямували свої машини на 
Київ. А потім на Чернігів, 
через Гомель, Бобруйськ — 
на Мінськ.

Край рік і озер, край мужньо
го І героїчного народу — Біло
русія вразила спітлоиодців сво
єю неповторною красою. Скіль
ки сягає зір, тягнуться лісп, де

в роки Великої Вітчизняної пій- 
ни народні месники громили ні
мецько-фашистських окупантів.

Мінськ. У березні 1898 року 
тут відбувся 1 з’їзд РСДРП. У 
тому будинку зараз відкрито 
музей, присвячений ТІЙ ПОДІЇ. 
Тут же побували посланці над
дніпрянського краю.

З хвилюванням пересту
пають вони поріг Білорусь
кого державного музею іс
торії Великої Вітчизняної 
війни. Назавжди залишить
ся в пам'яті комсомольців 
спогад про меморіальний 
комплекс «Хатинь».

Далі наддніпрянці відві
дали селище Радошковичі, 
де на місці загибелі екіпа
жу літака Героя Радянсько
го Союзу, легендарного си
на білоруського народу Ми
коли Гастелло встановлено 
пам'ятник. Поклавши до йо
го підніжжя букети живих 
квітів, дтсаафівці взяли 
курс на Вільнюс.

Багато цікавого, захоплю
ючого побачили юнаки та 
дівчата у Литві. В столиці 
республіки познайомились

ГЕРОЇВ
з історико-революційними 
та архітектурними місцями, 
де свого часу побували В. І. 
Ленін, А. Міцкевич, С. Мо- 
нюшко, Т. Шевченко, Я. Ку
пала, Я. Колас, В. І. Качалов, 
Ф. Е. Дзержинський.

Відвідали військове кладови
ще. А потім — дорога па 'Гар
кай, в Каунас Комсомольці по
бували в музеї революції, в ко
лишньому концтаборі Саласпілс.

З Риги дтсаафівці направи
лись у столицю Естонії — Тая* 
лік. Оглянули місто, побували 
біля пам’ятника загиблим ко
раблям, іцо носить назву «Ру- 
санка». Після старовинного міс
та Тарту, цілях туристів проліг 
До Російської Федерації,

Повертаючись додому, 
світловодці завітали у Ві
тебськ, Мотилів, Гомель, 
Чернігів, Прилуки, Пирятин, 
Хорол.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодсь- 
кої середньої школи 
робітничої молоді № 2.

м. Світловодськ.
м. ОДЕСА. БІЛЯ ОБЕЛІСКА 

В113ВОЛ ИТЕЛ ЯМ ЛИСТА.
Фото Л. ШЛПО1ПП НКОВОТ-

ВИВЧАЄМО РІДНИЙ КРАЙ 
• СВОЇМИ ДУМКАМИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ Й ПРОВЕДЕННЯ ПОХОДІВ 
МІСЦЯМИ БОЙОВОЇ СЛАВИ ДІЛИТЬСЯ Р- Д. ШАРАПОВА, ЗАВУЧ ПОЗА- 
КЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ СШ» № 24.

У будь-яку пору року милуємося ча- ~.................л •- --
рівністю природи рідного краю, захоп
люємось рідною землею, адже на ній 
звершувались і звершуються подвиги: 
бойові і трудові. Чимало пам’ятних по
дій, боїв громадянської і вітчизняної 
воєн знайшло відображення у пам’ят
никах, обелісках, на які досить багата 
'Кіровоградщнна. Дійти до всього само
му, прочитати неписані сторінки бойо
вої мужності й трудового натхнення 
власними очима — таке правило учнів 
нашої школи, учасників походів по 
місцях бойової і трудової слави батьків.

Люблять старшокласники Кіровоградської 
СШ № 24 туристські походи, експедиції. І 
думається, тому пе рідшають шеренги бажаю
чих мандрувати рідини краєм, що до скла
дання плану кожного походу підходимо 
серйозно, завчасно готуємо загін до заданого 
маршруту, розробленого детально, з подро
бицями. Складаємо його так, щоб не лише 
пройти шляхом героїв, але й відвідати міс
цевий колгосп, школу, поопсття спортивні зма
гання ІЗ СІЛЬСЬКОЮ молоддю.

ІМ^Один з важливих пунктів кожного 
походу — складання норм ГПО. Саме

І КОМІТЕТИ ОТРИМУЮТЬ
ДОРУЧЕННЯ

_

Нолодого Командрд

Дочпі 
українського 
п а в о д у

присвячено 
випущений 
«Мистецтво» 
і англійською мовами. До 
нього увійшли матеріали 
про те, як трудящі Радян
ської України, всіх братніх 
республік СРСР вшанову
ють пам’ять Лесі Україн-

фотоальбом, 
видавництвом 

українською

такпм чином й виховуємо у молоді по
вагу й шану до бойових і трудових под
вигів радянського народу.

Ось І кілька днів тому старшокласники 
обрали собі маршрут Кіровоград — Бережин- 
ка. Мета походу — відвідання музею імені 
Божснка. вивчення рідного краю, складання 
норм ГПО. Весело, організовано пройшли 
змагання з учнями Берсжннської восьмиріч
ки. У змаганні з волейболе сильнішими вия
вилися місцеві хлопці, а дівчатам довелося 
поступитися першістю. Цікавим було встанов
лення наметів. Вміло виконували це завдан
ня усі, але найсприткішими виявилися коман
ди 8 «Г» та 9 «Г» класів.

Тож завжди прагнемо, щоб кожен 
похід не був схожий па веселу прогулян
ку, безтурботні мандри, а був перевір
кою фізичного гарту, вміння перемага
ти, не стомлюватися, повертатися задо
воленими, з новим багажем знань про 
рідний край.

Р. ШАРАПОВА, 
організатор позакласної і поза
шкільної роботи Кіровоградсь- 
ської СШ № 24.

ки. З вересня 1973 року в 
Києві було відкрито па
м’ятник великій поетесі. 
Події цього дня відобра
жені в альбомі. Читачі ма
ють можливість ознайоми
тися з промовою члена 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого секретаря ЦК Ком
партії України В. В. Щер- 
бицького, з якою він ви
ступив на урочистому мі-

тингу з нагоди відкриття 
монумента. В книзі вмі
щено виступи письменни
ка О. Т. Гончара, поетеси 
Л. К. Татьяничевої, робіт- 
ника-арсенальця В. Я. Сі- 
корського, зоотехніка з 
Волині О. Ф. Матвіюк, 
представника прогресив-Я 
них українців за рубежем Я 
Ю. М. Косача.

Ще у серпні цього року 
в газеті критикували («Після 
перепочинку—відпочинок» 
— 18.УІІІ., «Нагадайте — 
то зробимо...» — 23.7111.) 
колективи фізкультури 
та комсомольські орга
нізації міста Кіровограда 
за допущені помилки у 

налагодженні спортивно- 
масової роботи, за недо
ліки в пропаганді спор
ту і, зокрема, нового 
комплексу ГПО.

повідомив 
перший 

к к о м у

редак- 
секретар 

ЛКСМУ 
, газетні

Як 
цію 
м і с ь
М. Скляниченко, 
матеріали були обговоре
ні на нараді секретарів 
первинних комсомоль
ських організацій. У се- 
ресні юнаки та дівчата за 
чітким графіком складали 
нормативи ГПО, продзв- 
жують змагатись і нині. 
Проводитимуться поєдин
ки спортсменів, присвя
чені 30-річчю визволен-

»ня Кіровограда від ні
мецько-фашистських за
гарбників, уже йде під
готовка до поєдинків на 
призи героїв-земллкіз.

Міськком комсомолу 
взяв під спій контролі» 
організацію і проведем« 
ня спортивних змагань, 
комітети комсомолу от
римали завдання дієві
ше пропагувати (Ьіз'суль-* 
туру і спорт серед моло
дих.

Гості в училищі
Нещодавно на всчорі-зустрічі «Слапа тобі, робітничий 

клас», учні Кіровоградського МИТУ № 4 зустрілися Із 
робітниками заводу «Червона зірка», ударниками кому
ністичної праці, кавалером ордена Леніна В. Ф. Трофнм- 
чуком, формувальником цеху ковкого чавуну П. С. Цука- 
ноііим, нагородженим орденом «Знак Пошани». Робітни
ки розповідали про завод, про успіхи у роботі, зокрема, 
про дострокове виконання п'ятирічного плану, запрошу
вали пісія закінчення училища приходити на «Червону 
зірку». Виступили і молоді робітниці Ніна Бицюра та 
Людмила Радушно, колишні випускниці МИТУ Лі 4, а 
зараз — досвідчені майстри своєї справи. Ділились дос
відом, мріями, планами на майбутнє.

Л наприкінці зустрічі учні зустрілися з акторами теат
ру Імені Кропнвницького В. Трибиненком, І. Сташківом та 
з учасниками ансамблю пісні 1 танцю Будинку культури 
профтехосвіти.

Є. ПОРКУЯН, 
методист Будинку культури профтехосвіти.

ЯКЩО я скажу, що прочитав цю книж
ку, не переводячи подиху, то цього ма

ло. Є багато цікавих книжок, які викли
кають захоплення, читаються легко і з не- 
ослабною цікавістю. Але книжка Миколи 

ж Безуглого «Стежки в дивосвіт» не тільки 
цікава, не тільки захоплює. Вона — пов
чальна по-науковому і лірична у своїй 
природній поетичності. Громадська при
страсть, наукова достовірність і поетична 
закоханість у рідну природу — ось джере
ла. які живлять цей гарний твір.

Айтор описує багату, величну і неповторну кра
су Придніпров’я. Він розповідає про свої подо
рожі цим краєм, і немов бере читача за руку і 
веде до рік і борів, в сади, степи і круті яри. ї 
ось диво? Кожному здається, що ми вже цей край 
вивчили до дрібниць, знаємо кожну стежечку, 
навіть кожну билинку пам'ятаємо. А, виявляється, 
такої стежки, яку відкрив у дивоствіт автор, ми 
ще не знали. Ми не досить уважно придивлялися 
до наших неозорих степів, не прислухалися до 
голосу природи, не слідкували за життям числен
ного птаства, звірів, рнб. А природа таїть в со
бі небачені дива. їх і приводить автор в свою 
книжку, вчить нас ще уважніше до всього приг
лядатися і прислухатися, пізнавати красу на 
кожному кроці.

* В кг’ижці М. Безуглого минуле пере
плітається з сучасністю, казки і легенди 
— з дійсністю, люди і природа живуть 
одним життям. Цікава, наприклад, розпо
відь про те. як річка Оріль в давні-давпі 
часи загубила була своє старе русло, 
пробилася до Дніпра новим шляхом/ Але 
ось радянські люди збудували Дніпро- 
Дзержииську гідростанцію, типло Орілі 
перекрила величезна дамба. Треба було

------------ --------------ДУМКИ. ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗІЇ, 
негайно відводити воду, інакше все низин
не лівобережжя затопилося б. Гідробу
дівники пригадали легенду про старе рі
чище, почали ного шукати і..* знайшли. 
Трохи розчистили дорогу, і річка помчала 
до Дніпра старим своїм річищем.

ДЖЕРЕЛА

мені з нього дерева стали окрасою цен
тральної магістралі міста, помандрували 
в інші райони. Так, шануючи природу, лю
ди віддають шану безсмертному співцеві, 
мрії і сподівання якого ожили в справах 
наших сучасників.

Значне місце в книжці займають невнгадані 
оповідання з життя звірів І птахів. В усіх тих 
розповідях про ластівок, які оселилися в польово
му вагончику, чи про шпаків, які зимують в При
дніпровському краю, про жайворонків в зимово
му небі, 
кізочок,

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ПЕРЕДПЛАТА

1974 рік — ювілейний. Спов
нюється 50 років присвоєнню 
комсомолу імені В. І. Леніна. 
На сторінках газети система
тично висвітлюватиметься під
готовка до цього свята. Ком
сомольські активісти ділитиму
ться досвідом своєї роботи.

У розпорядженні школярів та піо
нерів будуть їхні «Вітрила» та 
«Бий, барабані». Матеріали на мо
ральні теми об'єднуватимуться під 
рубрикою «Мораль: честь і життя», 
про проблему важкоаиховуваннх — 
«Увага, підліток!»,

ДРУЖЕ! ДО КІНЦЯ ПЕРЕД
ПЛАТНОЇ КАМПАНІЇ ЗАЛИШИ
ЛОСЬ МАЛО ЧАСУ. ОФОРМИТИ 
ПЕРЕДПЛАТУ ТИ МОЖЕШ У 
БУДЬ-ЯКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗВ’Я
ЗКУ. ЛИСТОНОШ ТА ГРОМАД
СЬКИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ 
ПРЕСИ.

Передплатна ціна «Молодого ко
мунара»: на рік — 2 крб. 40 нон., 
на півроку — 1 крб. 20 кой.,

КРАСИ
про «воскреслого» карася, довірливих 
що живуть в колгоспному саду, — в 

усіх цих розповідях багато поезії. Деякі роз/о- 
дивовижні пригоди звірів викликають 

усмішку, чарують своєю щирістю.

Т? КНИЖЦІ є цікаві розподілі про лю- 
** дей, закоханих в природу, невтомних 
трудівників, які все своє життя присвя
чують охороні природних багатств, дбають 
про їх примноження. Одне з них — про 
лісомеліоратора Панаса Бутенка, який, 
обліснюючи високу гору, в двобої з при
родою відвоював десятки гектарів землі і 
поставив величезний зелений монумент в 
степу. Така розповідь — і про молодих 
ентузіастів лісництва, про садівників, се
лекціонерів, любптелів-патуралістів. Не 
можна без захоплення читати історію про 
те, як пагінець від верби, посадженої 
Тарасом Шевченком в степу далеко за 
Уралом, з’явився в місті гірників Кривому 
Розі і як тут виріс Цілий парк. Пересад-

віді про

Прикрашають книжку чудові фотографії 
В. Жука — ліричні етюди' з життя приро
ди і людей.

Та, позитивно оцінюючи видання, варто 
висловити і деякі зауваження. В книжці 
е окремі місця, фрази, написані важкою 
мовою, яка дещо нагадує канцелярський 
стиль «Біля них (дерев — О. М.) наміче
но встановити щити з написом про цін* 
ність дерев та необхідність дбайливо дог
лядати й охороняти їх». Є й такі недореч
ності — автор пише. «Ми виїхали па ри
балку...» «Ладнав човна па рибалку...» 
«Рибалка видалась явно невдалою...» ІІро 
що річ — про риболовлю, про місце, де 
ловлять рибу, чи людину, яка її ловить? 
Бажано надавати мові більшої ясності і 
виразності, точності.

Олександр МОТОРНИЙ, 
письменник.
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МАЙСТЕРНІСТЬ ЗРОСТАЄ

дійові особи:
абонент, 
майстер, 
телефоністки — 
дванадцята, 
тридцять шоста

На спортивному майданчику СК «Зірка» закінчились зна- 
гання з ручного м’яча чоловічих команд колективів фізкуль» 
іурп першої групи у залік VIII Спартакіади Кіровограда.

Впевнено провели змагання студенти факультету фізнч- 
його виховання педінституту: не програвши жодної зустрі
чі, вони очолили турнірну таблицю.

Другу сходинку зайняла робітнича команда заводу «Чер. 
вона зірка»,

Гостро проходила боротьба за НІ призове місце. Лиш» 
один м'яч (рахунок зустрічі 24:23) дозволив святкувати пере« 
могу учням машинобудівного технікуму.

Студенти Кіровоградського інституту сі.тьськогосподарсь« 
ного машинобудування, таким чином, опинилися на IV місці!

Слід зауважити, що більшість команд значно «додали» у 
технічному і тактичному плані. Особливо цс стосується 
спортсменів машинобудівного технікуму та інституту сільсь» 
когосподарськогз машинобудування,

В. СУРЖАН, 
головний суддя змагань, суддя республікан
ської категорії.

«ЗІРКА» -
«ШАХТАР» -4:0

Матч з кадіївськня «Шахтарем» можна відпес .«і цо най« 
кращих матчів «Зірки», Команда показала високотехнічний 
футбол — активну гру нападу і усієї дії захисту. Уболіваль. 
ш*кн, безперечно,' одержали задоволення останніми зустрі« 
Вами «Зірки» і аплодисменти, якими футболісти були наго
роджені в кіпці матчу, цілком заслужені.

Гра проходила при територіальній та ігровій перевазі гос* 
подарів, гості час од часу проводили контратаки — іноді- 
досить небезпечні, — але вони, захлиналися або па підсту» 
пах до штрафного майданчика, або самовіддано діяв «пер* 
ший номер» «ЗІркг.» БудчаниЙ, Перший м’яч потрапив у 
сітку воріт «Шахтаря» зовсім несподівано для воротаря го- 
стей. Котов, вигравши, здавалося б, в безнадійній ситуації 
В ДВОХ ЗаХПСННКІВ, ЗУМІВ ПІД ГОСТРИМ КуТОМ ПрОбіІТП М’ЯЧ! 
1:0.

В другому таймі нападаючі «Зірки» заграли ще активні« 
nie. 50-а хвилина. Штрафний біля воріт «Шахтаря». Знову 
відзначився Олександр Котов, який пробив сильно і точно,

Л через п’ять хвилин Віктор Кащей м’яч з кутового спря
мовує по дузі в штрафний майданчик, де Олександр Дейне« 
га головою посилає його в сітку. Останній м’яч за трп хвіі« 
Липи до кінця цікавої зустрічі знову провід Дейнега, Отже 
— 4:0, м. сомов.

СТУДЕНТ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО ПЕД
ІНСТИТУТУ ІМЕНІ 
О, С, ПУШКІНА МИ
КОЛА безпалий 
— ОДИН З ПАП- 
СИЛЫ ІІНІІІХ ДЕСЯ
ТИБОРЦІВ ОБЛАС
ТІ. ВІН ВИКОНАВ 
ПЕРШИЙ СПОР
ТИВНИЙ РОЗРЯД І 
НИНІ УСПІШНО 
ГОТУЄТЬСЯ ДО 
СПАРТАКІАДИ ПЕ
ДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ 
УКРАЇНИ,

ФОТО А. ПЕ’ІЕІІЮКА.

КАРТИНА ПЕРША
Площадка третього поверху. Розчи. 

непі навстіж двері однієї з квартир, У 
коридорі біля телефону абонент,

Абонент. Алло, алло. Бюро ре
монту? • . .

Голос (з трубки). Дванадцята 
слухає, і

Абонент. Телефоную вам від су» 
сідів. У мене не працює телефон. 
Номер 2-73-52. Учора мені пообі
цяли вияснити причину.

Дванадцята. Вчора у мене був 
відгул. Я нічого не знаю.

Абонент. Я розмовляв з трид
цять шостою.- Вона сказала, що 
лишить заявку на сьогодні... 1

Дванадцята. Ніякої заявки ні
хто мені не залишав.

Абонент. Ну то візьміть замов
лення Ви і пришліть сьогодні май
стра.

Дванадцята. Е ні, шановний. Це 
так не робиться. Про замовлення 
слід подбати заздалегідь.

Абонент. Та ж кажу вам, що за
мовляв тридцять шостій.

Дванадцята. Ну от і вислов
люйте їй свої претензії (кладе 
трубку),

КАРТИНА ДРУГА
Та ж площадка. Ті ж розчинені нав

стіж двері. Біля телефону абонент,

Абонент, Алло, алло. Бюро ре
монту?

Голос (із трубки). Тридцять шо
ста слухає.

Абонент. Послухайте, тридцять 
шоста. Ось уже два тижні як ви 
мені обіцяєте полагодити телефон 
2-73-52. Ще позавчора...

Тридцять шоста. А хіба майстра 
це було?

Абонент. А як міг майстер при
йти, коли ви його не попередили?

Тридцять шоста. Я лишила за
явку дванадцятій.

Абонент. Дванадцята каже, що 
ніякої заявки від вас не було.

Тридцять шоста. Гм... дивно.., 
(кладе трубку).

КАРТИНА ТРЕТЯ
Інтер’єр без змін. Біля телефону або

нент,

Абонент. Алло. Бюро ремонту?
Голос (із трубки). Тридцять шо

ста слухає.
Абонент (жалібно). Я вас сліз

но прошу полагодити телефон 
2-73-5?ГМсиі мають сьогодні про-

дзвонити з Києва. Нагальна спра
ва.

Тридцять шоста. Ну й настир
ний ви чоловік. Я ж вам ясно ска
зала, що завтра до вас прийде 
майстер. . • • .

Абонент. Та нічого ви мені не 
сказали.

Тридцять шоста. Скільки вам 
років? ,

Абонент. Тридцять шість. А що?
Тридцять шоста. Ранувато у вас 

почався склероз.
Абонент. А може навпаки — у. 

вас негаразд із пам’яттю?
Тридцять шоста. ІЦо-о? Ви ще й 

ображати мене будете?
Абонент. Пробачте, але...
Тридцять шоста. Ніяких але.

Ось так краще. Коли вії будете 
дома?

Абонент. А коли необхідно бу
ти?

Тридцять шоста. Відповідайте 
па запитання чітко і ясно. Невже 
ви не вчилися в школі?

і
і

СЕРЕДЧ

ве телебачення. Свято танцю. 
Передача з Риги. (М). 19.40 Лі> 
На 8-му конгресі всесвітньої 
федерації профспілок. (М), 
19.50 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Крах Інженера Гарі- 
на». Третя серія. (М). 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Дж. Прістлі. «Він прийшов*. 
Телеспектакль. (М). 22.40 —• 
Співає М. Кондратюк, (М). 
23.05 — Новини. (М).

Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Буремні ро
ки». (Донецьк). 20.15 — Кон
церт. (К). 20.45 - «11а добра
ніч, діти!». (К). 21.00 - Про
грама «Час». (М). 21.30 — «Те
атральні сторінки». (К). 22.30 

Вечірні новини. (К).
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35- 
Ііовіиш. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Лети, наша пісне». 
(М). 10.30 — Л. М. Толстой. 
«Дитинство, отроцтво, юність». 
Телеспектакль. Частина друга. 
«Отроцтво». (М). 11.30 —
«Книжкова полиця». (К). 12.00 
•- Концерт-звіт майстрів мис« 
тецтв та художніх колективів 
Вінницької області. (К). 15.20
— Програма української сту
дії хроиікально-документа.їь- 
вих фільмів. (М). 16.30 — Те
лежурнал «Партійне жіптп». 
(Одеса). 17.10 — Для дітей. 
«Мандрівки Гнатнка-юниатн- 
ва». (Дніпропетровськ). 17.45
— «Стан 3600 — ударна будо- " 
ва>. (Донецьк). 18.00 — Нови
ми. (М). 18.10 — «Сільські зу
стрічі». (М). 18.40 — Кольоро

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 - Теле
нарис «Командир Сархіо». 
(К). 11.30 — «Сторінки твор
чості поета ІО. Марцннкявічю. 
са>. (М). 12.00 — Кольорові
телебачення. «Пошта музич
них зустрічей». (М). 12.30 — 
«Мамина школа». (М). 13.00 — 
«Робітниче слово молдавсь
ких будівельників*. (Переда
ча з Кишинева). (М). 16.30 — 
«Відкриття Антарктиди». На
вчальна передача з географії. 
(М). 17.00 — Навча.тьпа пере
дача з загальної біології. 
(М). 17.30 — Для школярів.
«Чнтаймісто». (М). 18.00 -*
Культура слова. (К). 18.30 *• 
Циркова програма «Один день 
в цирку». (К). 18.50 - Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 -*

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 - Для шко
лярів. Зустріч юнкорів теле
студії «Орля* з Героєм Ра
дянського Союзу В. С. Гри- 
зодубовою. (М). 10.45 — Л. М. 
Толстой. «Дитинство, отроцт
во, юність». Частіша третя. 
«Юність». (М). 12.20 — «Запро
шує концертна студія в Ос- 
танкіно». (М). 15.20 •— Про
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. (М). 15.45 — 
М. Ю. Лєрмонтов. «Пісня 
про купця Калашвикова». (ЛІ).
16.10 — «Червона площа*. На
вчальна передача з історії. 
(М). 17.00 — Для школярів.
«Мова моя — друг мій». Дру
гий тур. (М). 18.00 - «Пока
зує рейдова». (Кіровоград).
18.10 — «Поезія». (ЛІ). 18.30 — 
Кольорове телебачення. «Твор

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу,
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Абонент. Ура! Появився звук!
Майстер (заносить стілець у ко

ридор), Ог бачите. Цс тон випа
док, коли в моєму втручанні не 
було ніякої необхідності.

Абонент, Як так?
Майстер. Просто телефоністці 

треба було перевірити лінію.
Абонент. Але ж телефон по суті С

Гаразд. З шостої до

ФОпІАДА
ДРАМАТИЧНА 

БУВАЛЬЩИНА 
НА ЧОТИРИ КАРТИНИ

Абонент.
сьомої.

Тридцять шоста. Пізно. Майстер 
може прийти тільки з одинадця
тої до дванадцятої.

Абонент. Але ж я па роботі.
Тридцять шоста. А ми шо, на 

гульках?
Абонент (зітхнувши). Ну, га

разд. Нехай приходить.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТА
Площадка третього поверху. Майстер 

по ремонту телефонів (стоїть па стіль
ці) порпається у плетиві дротів, Або- 
испт поряд.

Майстер. Алло, Ніна!
Голос. Тридцять шоста слухає.
Майстер. Навіщо ти мене сю

ди прислала? Адже сигналу не
має. Негайно перевір лінію (по 
паузі до абонента). Ану, підніміть 
трубочку.

чість народів світу». (М). 19.00 
— «Ленінський університет 
мільйонів». (М). 19.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з хокся. «Сниріак» 
(М) — ЦСКА. В перерві — кі
ножурнал. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 2І.30 — Ко
льорове телебачення. Продов
ження чемпіонату з хокея. 
(М). 22.00 — Кольорове теле
бачення. Телевізій іній театр 
мініатюр. «Наполовину всер
йоз». (ЛІ). 22.40 — «Вечір ро
мансу». (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.20- 
«Тече собі річка Мсна». Літе
ратурна передача. (К). 16.10 — 
«Критерій пошуку — ефектив
ність». (Харків). 16.50 — Теле
журнал «Палітра», (Львів). 
17.30 — Виступ агітбригади 
Першотравневого району До
нецької області. (Донецьк). 
18.00 — Телефільм «Людина 
на землі». (К). 18.30 — «Бать
ківська рада*. (К). 18.50 — Ре
клама, оголошення. (К). 19.00 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К>. 19.30 — Дж. Вер- 
ді. «Бал-маскарад». Вистава. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 -• Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистави. (К). В перер
ві — вечірні новини. (К).

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, М, Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, иул. Глінкн, 2.
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не працює вже два тижні.
Майстер. Ну і ну! А 

взагалі не дивуйтесь, у 
нас усе можливе. С’сь я 
до вас прийшов увечері, 
а згідно вашої заявки 
мав би бути ще до обі
ду. Та, власне, іі був у 
той час у сусідньому бу
динку. Але ж мені не ПО 
редали. Класична відпо
відь наших телефоністок 
така: «Будьте дома, ска
жімо, з десятої'до оди
надцятої. Пройшла й 
дванадцята. Знову дзво
нить абонент. «Будьте 
лома з третьої до чет
вертої», — чує у ВІДПО
ВІДЬ. І так без кінця. 
Взагалі я маю намір ска- 

про все цс на планірці. Та 
..............Ог якби ви про

зати г“_ --- - 
чи допоможе? От 
дзвонили нашому начальнику.

Абонент. А як його прізвище?
Майстер. Мельник Анатолій Іва

нович. Номер телефону 2-51-51.
Абонент. ІІу, що

ПРИМІТКА. У 
що стеноірафічвий 
абонента з’явився 
пити по вищезгаданому телефону 
відпала необхідність.

Ж, спробуємо.

зв’язку з тим, 
запис діалогів 
у газеті, дзво-

ЕПІЛОГ

Він ще має бути. Отже, слово 
за вами, товариш)' Мельник.

За дорученням абонента

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

. За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ; 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧ НЕ 

УЧИЛИЩЕМ 8 
ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ 
для підготовки муляріо, штукатурів, маши

ністів автогрейдерів, машиністів екскаваторів (строк 
навчання — 1 рік), столярів-теслярів, арматурників- 
бетоняріи (строк навчання — .2 роки).

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віко/л від 15 до 25 років з освітою 8—10 класів, а 
по професіях машиністів екскаваторів і автогрей
дерів віком від 17 років.

Зараховані до училища забезпечуються гурто- 
житком, безплатним триразовим харчуванням, об- * 
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробничій 
практиці. Час навчання в училищі зараховується е 
загальний трудовий стаж.

Училище мас добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціаліст’в, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 
секції.

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені у 
вищі й середні учбові заклади професійно-технічної 
освіти, де навчання проводиться на повному держав
ному забезпеченні.

Для вступу треба подати або надіслати заяву а 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
Довідку з місця проживання, про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма № 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Початок навчання в міру комплектування груп.
Документи приймаються до 1 листопада 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград (Черемушки|, ра

йон тролейбусного парку. їслефон 3-11-46.
ДИРЕКЦІЯ.
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