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КІРОВОГРАДЩИНИ:
ПАЛКО СХВАЛЮЄ 
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ 
СОЮЗУ РСР

Своїми 
руками
З нетерпінням чекали 

ми, молоді механізатори, 
опублікування проекту 
Конституції СРСР для все
народного обговорення. На 
травневому Пленумі ЦК 
КПРС Генеральний секре
тар ЦК КПРС, Голова Кон
ституційної комісії товариш 
Л. І. Брежнєв сказав, що 
широке і ділове обговорен
ня проекту нової Конститу
ції, активна участь у цій 
справі всього народу стане 
могутнім стимулом до акти
візації всього громадського 
життя, пробудить нові твор
чі сили, викличе новий роз- 
/лах соціалістичного зма
гання.

Сьогодні вже бачу під
твердження цих слів. Наша 
рільнича бригада колгоспу 
зобов’язалась виростити по 
75 центнерів картоплі з гек
тара. Спушувати міжряддя 
на 139-гектарному полі до
ручили нам. комсомольцям. 
Удвох із Олександром Гри
ценком ми щоденно пере
виконуємо свої плани, за
мість 11 гектарів обробляє
мо по 14—15.

в. котяж, 
тракторист колгоспу «Зо
ря комунізму» Олександ
рійського району.

МИ—ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ СТАНЬ
ПОРУЧ,

товаришу комсомолець, 
якщо хочеш бачити щасливими 

старти своїх юних друзів—піонерів

Гордість 
за народ
Святково і урочисто було 

вчора в цехах Кіровоград
ського заводу друкарських 
машинок. Тут відбулися мі
тинги, присвячені початку 
всенародного обговорення 
проекту Конституції Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік. Обстановка під
несеного настрою, гордості 
за свою Батьківщину пану
вала на мітингу робітників 
автоматного цеху. Настав
ник молоді шорник С. С. 
Ткаченко сказав:

— Читаючи нову Консти
туцію, відчуваєш гордість 
за наш, радянський спосіб 
життя. Вперше я брав 
участь у виборах до народ
ної влади в 1936 році. Ми 
приймали тоді Конституцію, 
так само гаряче обговорю
вали кожен її рядок. Тому 
з особливими почуттями 
знайомлюсь я зараз із про
ектом нової Конституції 
СРСР. У ньому відображе
но зміни, що сталися в ра
дянському суспільстві за 
останні сорок років. Зміни, 
зроблені нашими руками. 
Вперше до основного За
кону буде введено різділ 
«Зовнішня політика». Тут 
відображено гаряче праг
нення нашого народу до 
миру та широкого спів
робітництва. І, обгово
рюючи проект Конституції, 
ми палко схвалюємо прин
ципи ленінської зовнішньої 
політики, боротьбу Кому
ністичної партії за зміцнен
ня миру на землі.

Г. ЧЕРНЯВСЬКИЙ, 
наладчик.

Знайомство з Кірово- 
градщиною болгарські 
друзі розпочали з екскур
сії по обласному центру. 
Серед членів молодіжної 
туристської групи — 20 ро
бітників Толбухінського 
електромеханічного заво
ду, передові трудівники 
села, активісти ДКСМ.

їх радо приймали ро
бітники «Червоної зір
ки». На вечір дружби з 
представниками Народної 
Болгарії в молодіжне 
кафе «Олена» прийшли 
молоді робітники, комсо
мольський актив міста. У 
невеличкому концерті, 
яким закінчився цей 
пам’ятний вечір, виступили 
танцювальний ансамбль 
«Конвалія» і юнаки з НРБ 
— курсанти Кіровоград
ського льотно-штурман
ського училища.

Наступна зупинка, пе
редбачена маршрутом ту
ристської подорожі, — 
Олександрія. За день 
толбухінці встигли побува
ти на Олександрійському 
кінзаноді і Морозівському 
вуглерозрізі, оглянули Па
лац урочистих подій. На
завтра — знову в дорогу. 
З хвилюванням пересту
пили вони поріг педаго
гічного музею у школі, 
якій віддав жар душі, та
лант педагога і мислителя 
В. О. Сухомлинський.

З Павлиша група виру
шила до Світловодська. І 
знову — зустріч з комсо
мольським активом, теплі 
слова дружби. Буде ще 
екскурсія на ГЕС імені 
50-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції, прогулянка на теп
лоході по морю, від’їзд до 
Києва, а звідти на батьків
щину, в Болгарію. Та у 
найголовнішому делегація 
толбухінців переконалася 
ще першого дня: на Кіро- 
воградщині їм завжди ра
ді, їх зустрічають як най
дорожчих гостей.

П’ЯТЬ ДНІ
У ДРУЗІВ

ДЕЛЕГАЦІЮ З ТС-ЛБУХІНСЬКОГО ОКРУГУ ВІТАЮТЬ 
ЮНІ ПІОНЕРИ ОЛЕКСАНДРІЇ. З ХЛІЬОМ-СІЛЛЮ ВИ
ЙШЛИ ЗУСТРІЧАТИ БОЛГАРСЬКИХ ТОВАРИШІВ КОМ
СОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ МІСТА. ЗВІДСИ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙОН. ДАЛІ ВОІіІІ ПОЇДУТЬ 
РАЗОМ - ГОСПОДАРІ І ДОРОГІ ГОСТІ.

Фото В. КОВПАКА.

СУБОТНИК — ФЕСТИВАЛЮ

КОМСОМОЛЬСЬКІ 
ПОДАРУНКИ

Щодня надходять нові повідомлення 
у штаб по підготовці і проведенню Все
союзного комсомольсько-молодіжного 
суботника у і олованівському районі.

Комсомольська організація Побузько- 
го нікелевого заводу вже визначила 
фронт майбутніх робіт, потурбувалася 
про забезпечення необхідними матеріа

лами усіх бригад, які трудитимуться на 
суботніїку, закріпила за кожною ділян
кою виробництва відповідальних.

4,5 тисячі карбованців -- таку суму 
перерахують головаиівці у фонд XI Все
світнього фестивалю молоді і студентів. 
Чітко організувати свою роботу штабові 
допомагає тісний контакт з представни
ками радянських, профспілкових і гос
подарських органів, з передовиками со
ціалістичного змагання.

А. МЕЛЬНИК, 
другий секретар Голованівського 
райкому комсомолу.

Тобі — двадцять літ, а твоєму молодшому бра
тові — дванадцять. У нього тепер канікули. Най
кращий відпочинок для хлоп’яти — на спортив
ному майданчику. Сьогодні тут «Веселі старти», 
завтра — «Старти надії», у суботу — День стри
буна. Попереду дві найбільш значимі події — 
Кубок мікрорайону з футболу та чемпіонат з 
багатоборства ГПО. Так буде па спортивних 
майданчиках ЖЕКу № 3 м. Кіровограда, так бу
де у Світловодську. Бобрипці. Бо молоді робітни
ки наддніпрянського міста допомогли школярам 
стЕсрнтп належну базу і стали їхніми першими 
сожатими. А бобринецькі комсомольці, побуду- 
Б2.ВШН для своїх молодших друзів спортивні 
комплекси, дбають, щоб вони ефективно вико
ристовувались. Влітку разом з колгоспними 
спортсменами тренуються і старшокласники.

Гамірно в ці дні на спортивних майданчиках 
Кіровоградської середньої школи № 13. Учителі 
разом з старшокласниками подбали, щоб влітку 
для учнів молодших класів кожен день мав ши
року програму поєдинків юних спортсменів. 
Діти називають свій спортивний комплекс олім
пійським містечком. Тут зразкові умови для лег
коатлетів і футболістів, баскетболістів і гімнастів, 
волейболістів і гандболістів. Численні корти і сек
тори одночасно можуть прийняти сотні школярів. 
Па майданчиках вдосталь обладнань для вико
нання цілого комплексу фізичних вправ, легко
атлетичні доріжки з твердим покриттям. В олім
пійському містечку школи день починається з 
ранкової гімнастики.

Заслуговує на увагу досвід чер.воиозорівців. За 
путіекоіо заводського комітету комсомолу В Тре- 
півку, де міститься піонерський табір заводчан, 
їдуть кращі робітники, які мають досвід роботи 
з дітьми. Запитайте, наприклад, комсомолку Лі
дію Чорну про її найбільш відповідальне дору
чення, і вона скаже: «У мене дві посади: перша— 
в цеху, друга — у піонерському таборі імені Га- 
гаріиа». Разом з Лідією в Трспівку їдуть щоліта 
й інші комсомольці — червонозорівці — провідні 
спортсмени, самодіяльні митці. А спортклуб «Зір
ка» направляє сюди кращих фізоргів і тренерів. 
І.спалахує у лісовому містечку вогонь «Малої 
олімпіади», тривають поєдинки під час свята 
Нептуна.

У хлопчиків і дівчаток з піонерського табору, 
«Червоні вітрила» теж надійні шефи — робітники 
з тресту «Кіровоградсільбуд». Молоді теслярі 
обладнали для піонерів плавальний басейн, а гро
мадські фізорги разом з інструктором по спорту 
Миколою Головецьким допомагають дітям склас
ти залік з плавання. Так зорієнтувались цукрови
ки Ульяновки, графітиики Завалля. Подібні плани 
в інструктора пс спорту Василя Нестеренка, який 
біля клубу в селі Федорівні Кіровоградського 
ранену щодня збирає школярів па спортивних 
майданчиках і організовує спортивні змагання 
юних баскетболістів, футболістів, легкоатлетів. 
Бо вони — резерв колгоспних команд.

А якщо твій молодший брат і його однолітки 
не мають можливості займатись спортом, бо від
сутні спортивні майданчики? То поклич хлопців 
зі сього цеху па суботпик’ По кілька годин робо
та після зміни — і вже є тенісний корт, місце для 
гри в бадмінтон. І тоді хлоп’ята не побіжать 
бешкетувати в парк чи на вулишо, а займуться 
цікавою і корисною справою.

А .хто. скажімо, допоможе тим 158 школярам 
міста Кіровограда, які під час змагань з багато
борства ГПО навіть не показали результатів па 
рівні нормативів і вимог комплексу ГПО? Якщо 
їх в школах вважали найсильвіишмп. то. очевид
но, початківців тут уже не десятки, а сотні. І поїш 
чекають дружньої допомога старших товаришів. 
У цьому передусім орієнтир має вибрати міськком 
комсомолу. Якщо в табори відпочинку прийдуть 
комсомольські активісти з промислових підпри
ємств, ЯКЩО поруч стануть студенти педінституту, 
кращі спортсмени і фізорги з правофлангових ко
лективів фізкультури, проблема в якійсь мірі б\де 
розв’язана. І так варто зробити всюди — v селі, 
у кожному мікрорайоні міста. Якщо ми .допомо
жемо своїм молодшим друзям, то зробимо по
двійне добро — принесемо НОВИЗНУ в їхнє дозвіл
ля і наблизимо висоту їхньої спортивної майстер
ності. А вони, чемпіони з піонерського Табору, 
мріють ще-іі про олімпійські медалі. То хан же 
не гасне та надія!
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У ці дні вони зустрічаються із тими,1 кого 
обирають до органів Радянської івладн. Се-' 
ред ірудівникін заводу багаїо депутатів 
Оіексапдрівської рийоїшої, сеіигцної Рал, 
Пологіша — молодь, яка високе довір’я на
роду завоювала ударною працею, актив
ною участю в громадському житті.

І Марія Грім, ланкова комсомольсько- 
молодіжної лайкр, і її подруга Люба Дзер- 
к.чль — кандидати в депутати районної Ра
ди депутатів трудящих, і Ольга Дмитрієн- 
ко, Тетяні Цимбал — кандидати у дегіуга
зи Олсксаидрівської селищної Ради — у 
графі «рік народження» ставлять одну і ту 
ас дату — 1956 рік. Якщо за Істину Цим
бал робітники голосуватимуть, то Ольга

И ким буде той день, дев'ятнадцятого 
Ти чіїріиія? Нестримно сонячним, усміхне
ним, чи чистим і пахучим від дощових кра- 
.нсль па пелюстках квітів, на оксамитових 
травах? Яким би не був., все одно для Ва
лентини нін стане святом. 1 не тільки для 
неї _. для сотень і тисяч юнаків та дівчат 
-країни, котрі вперше у своєму житті пере
ступлять поріг виборчої дільниці. Матимуть 
право обирані свою, Радянську владу. Ра
ніше 'Валетпна ніби й не задумувалась 
над цим. Вибори. Депутати, (..луги народу. 
Такі звичні поняття. Як-хліб, як Вітчизна, 
як маги, хоча приніс їх до пінною словин
ка Великий Жовтень.

Валентина Кас'япенко, робітниця Олек- 
сандрінськоїо за
воду Другою іме
ні І Іетровсько- 
ГО цукрокомбіїїа- 
ту, член комсо
мольсько - моло
діжної ланки ро
зуміє: суть ра
дянської демократії, істинного народовлад
дя в тому, що вона має право юлосу. Вто
му, що обиратиме до органів влади своїх 
подруг, товаришів по прані, навчанню, та
ких же скромних, працьовитих і, на перший 
погляд, непомітних молодих людей, котрі 
колективно вирішуватимуть такі важливі, 
державні питання.

1 тому на' зустрічі із кандидатом у дспу- 
,татн обласної Ради Валентина не могла 
не сказати теплих слів:

— Голосуватиму вперше. Голосуватиму 
не тільки за пашу Валю Хлистову, а й за 
наш, радянський спосіб життя...

Калгіїтішу Хцистову, .чевпо, па заводі знає доб
ре не тільки ЇТ тезка, Каля Кас’яненко.. Метки, 
енергійна, двадцититрьохрічна русппа красуня із 
-живими синіми очима. Це Валя Хлистова. На 
завод прийшла ученицею, працювала в рафінад
ному цеху. її комсомольсько-молодіжна лапкп 
■виробляла цукор «Дорожній», якому було при
своєно державний Знак якості. Колишня учениця 
.ги нидію освоїла свою спеціальність. А техні
кум харчової промисловості вже закінчувала ра
зом із чоловіком, слюсарем заводу Михайлом 
Хлистовим. Зара-. Валентина працює а лабора
торії заводу, здійснює контроль за якістю про
дукції. Про вагомість її праці, усіх Олександрів- 
сілсих цукровиків сказав на зустрічі з виборцями 
слюсар .іаводуг Володимир Федорович Безкровний, 
довірена особа депутата:

— З початку року ми виробили понад 
план 404 тонни цукру-піску, 532 топни цук- 
•ру-рафіпаду...

Ми виробили! Ми — господарі заводу. 
Господарі країни. Сам Володимир Федоро
вич, Валя Хлистова, Валя Кас’яне.ико, усі 
інші робітники, технологи, лаборанти...

Дміїтрієнко — депутат Олександрійської 
селищної Ради. Вдруге обиратимуть до Рад 
і молодих робітників Ганну Шумейко, 
Леоніда Фёдчеика, Валентину Большепаєву.

У Звітній доповіді ЦК К.ПРС XXV з’зду 
партії Л. 1. Брежнев говорив про народних 
обранців, як про величезну силу нашого 
суспільства: «З ініціативи депутатів Рад 
зараз піднімається і вирішується багато 
важливих питань». Які питаная вирішують 
Ганна і Ольга, -члени постійної- комісії се
лищної Ради по благоустрою і шляховому 
будівництву? Спершу, ніж назвати цифри, 
процитую рядки із газети «Голос юга», де 
змальовано Олександрівну кіпця XIX сто
ліття: «Олександрівні, сживают;, при дум
ці, що хоч коли-небудь у них будуть вули
ці, якими можна було б зручно ходити. А в 
чеканні цього ми з вікон наших домівок 
тільки мовчки спостерігаємо безмежне море 
грязюки, в якому безпорадно борсаються 
ГІІШІ і кінні...».

Зараз з сили ці нікого не дивують асфальтовані 
вулиці, акуратні галони, баг» гоиоперхові будни
ки. Тільки торік на благоустрій Олександрінмі 
селкіцпа Рада депуіаіів трудящих витратила 
58 тисяч карбованців.

Тому недаремно дев'ятнадцятого червня 
юна робітниця цукрового заводу Валенти
на Кас’яненко, вперше переступивши ви
борчу дільницю, голосуватиме не просто за 
своїх подруг. Голосуватиме за наше наро
довладдя, наш. радянський спосіб життя.

Л. КРАВЕЦЬ.

ТОБІ, ПРОПАГАНДИСТЕ 2

Буржуазна демократія на службі 
монополістичного капіталу

КОСТРОМИЧ
1 ЧЕРВНЯ РОЗПОЧАЛИСЯ ГАСТРОЛІ 

КОСТРОМСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТ
РУ ІМЕНІ О. М. ОСТРОВСЬНОГО З КІРОВО- 
ГРАДІ. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ВЗЯВ ІН
ТЕРВ’Ю У ДИРЕКТОРА ТЕАТРУ 1. ф. АНУ- 
РЄСВА.

— «Марія Стюарт»—спек
такль, яким ідаш театр роз
мочив свої гастролі. 1 роз
почав, я« свідчить теплий 
прийом, виявлений акторам, 
.успішно.
.' — Трагедія Ф. Шіллера 
вже кілька сезонів йде на 
сцені нашого театру. З не
терпінням і зрозумілим хви
люванням ми чекаємо пре- 
М єри ще однієї вистави за 
трагедією німецького дра
матурга — «Підступність і 
любов», підготовленої спе
ціально до гастролей. Ре
жисер М. С. Морейдо за
просив на головні ролі мо
лодих акторів Тетяну Нікі- 
тіну (Луїза) і Геннадія Ану- 
реєва (Фердінанд). Творчій 
МОЛОДІ ми довіряємо великі 
і відповідальні ролі, бо вва
жаємо, що вона — наше 
майбутнє, наш завтрашній 
дань.

— Для когось з акторів 
це, певно, перші а житті га
стролі!

— Зовсім недавно при-

йшла до 
Тетяна Нікітіна, 
випускниця Са
ратовського те
атрального учи
лища. Вона де
бютувала у ма
ленькій ролі 
секретарки в 
спектаклі «Сзя- 
тая святьіх» 
І. Друце, ство
рила 
образ 
виставі 
ні» М.

кого... Покладаємо 
великі надії, зичимо щасли
вих знахідок, акторських 
удач!

— На який спектакль вам 
особливо хотілось би запро
сити юних глядачів!

— !м ми покажемо казки

нас

цікавий 
Віри у 
.«Остан-

Горь- 
на неї

«Шукай вітрз з полі» 3. Лів- 
шиця. Та це не все. Споді
ваємось, з цікавістю по
дивляться виставу «Над
звичайний посол», присвя
чену 60-річчю Жовтня, по
бувають на спектаклях, по
ставлених за п’єсами нашо
го славетного земляка 
О. М. Острозського, ім’я 
якого носить театр, не зали
шаться байдужими до гро
мадянської пристрасті «Ін
терв’ю в Буенос-Айресі» 
Г. Борозика.

Це друга зустріч костро- 
мичів з кірозогр зде.ями на 
батьківщині корифеїз укра
їнського професіонального 
театру. У вас ми сподіває
мось знайти нових друзіз — 
г юбителів 
мистецтва.

іі а фото 
«Попелюшка»,

театрального

: сцени з вистав 
«Червоні дняяо-

Фого Ю. КАЛИННИКОВА.

і

Спосіб житія, політичні його 
основи в буржуазному а соціа

лістичному суспільствах перетвори
лися нині в одну л центральних діля
нок ідейного протиборства.

Буржуазна ідеологія здавна екс
плуатує лозуш й свободи і демократії, 
які нібито знайшли своє «повне», 
< гармонійне» втілення в каніталістнч- 
імму суспільстві. Ці лозунги сьогодні 
дістають псевдотеорстнчне обгрунту
вання в буржуазних концепціях 
«.якості життя». Справедливість у 
рамках закону, громадянські свободи, 
участь особи в громадсляо^му житті та : 
інші «демократичні* ЩтяііЬІті» вклю
чаються в число найважливіших інди
каторів «якості житія». В іон же час 
ведеться безпрецедентна за своїми 
масштабами наклепницька кампанія, 
спрямована на дискредитацію соціа
лістичної демократії, на перекручення 
справді демократичних основ соціа
лістичного. способу житія.

СПОСІБ ЖИТТЯ як спосіб життє
діяльності людини, особливо в 

сучасних умовах, справді багато в 
чому залежить від характеру нолі- 
тіі-нюї надбудови даного суспільства. 
Політика являє собою арену най
більш активного вияву діяльності кла
сів і соціальних груп, а отже, і лю
дей, що входять до їхнього складу.

Політика, будучи концентрованим 
виразом економіки, є свідомо здійс
нювана лінія поведінки класів і дер
жав щодо інших класів і держав. По
ли ичні взаємовідносини зачіпають 
ніліважливіші, життєві інтереси від
повідних класів і соціальних груп, ба
гато в чолу визначають і повсякденне 
бутгя кожної окремої особи незалеж
но від того, усвідомлює чи не усві
домлює вона роль і місце полі інки в 
сучасному світі.

Жити в суспільстві І бути-ВІЛЬНИМ 
під політичних битв, що вирують у 
ньому, неможливо. Це добре розумі
ють і буржуазні ідеологи, тому ВОНИ 
прагнуть, використовуючи сильний 
пропагандистський апарат, тримати 
трудящі маси своїх-країн не тільки в 
духовному, а й у цо.шичному полоні, 
намагаються експортувати свою полі
тичну філософію і в соціалістичні 
країни.

У цих умовах якісний аналіз і зі
ставлення політичних основ буржуаз
ного й соціалістичної о способів жит
тя являють собою найважливіше 
теоретичне й ідеологічне завдання. В 
ході цього аналізу комуністи творчо 
застосовують випробувану марксист
сько-ленінську методологію, яка орга
нічно поєднує класово-партійну оцін
ку зі строго науковим, діалектнко-ма- 
теріалістинним підходом до дослід
жуваних ЯВИЩ.

Передусім вони з ііоікцій історизму оці
нюють оур.нулзіїу демократію як політич
ну основу буржуазного способу життя, 
«буржуазна демократії!, будучи великим 
історичним прогресом в поріиііиніїі з серед- 
ііьовіччпм. завжди лишається — і при ка
піталізмі не може не лишаглея — вузькою, 
урізаної', фальшивою. лицемірною, раєм 
для є-.ігаіих, пасткою і обманом для екс
плуатованих, для бідних». — писав В і. 
Ленін. (іІЗТ, і. 37, стор. 241). Дл-и ліберала 
ьрпредно говорити про «демократію» яза- 
іалі. Марксист, підкреслював В. І. Ленін, 
і'іколп не забуде ііостаїгігіі запитання: дли 
иного класу?

Буржуазна демократія — і в цьому 
її основна соціально-політична функ
ція — забезпечує основну класову 
свободу буржуазії — свободу екс
плуатації найманої праці, яка спи- 
риєтьси на систему приватної влас
ності на засоби виробництва. Буржу
азна держава була і лишається зна
ряддям експлуатації насамперед ро
бітничого класу.4 будь-яка державна 
форма панування буржуазії, хай бу
де то буржуазна демократія чи від
крита терористична диктатура, по
кликана захищати і проводити в жит
тя цю головну класову свободу бур
жуазії. Буржуазне суспільство неми
нуче чревате класовими антагонізма
ми і протилежностями. В ньому йде 
відкрита чи приглушена, але завжди 
непримиренна і невпинна боротьба 
між працею і капіталом. У такому 
суспільстві завжди потенціально існу
ють класові сили, які прагнуть пова
лити цей лад, оснований па несвободі 
та експлуатації переважної більшості 
населения.

Буржуазна демократія створює ви
димість, ілюзію політичної різності

Публікація підготовлена автором на 
ОСІННІЇ МОГО ВИЩІЇ «Проблем« «якості ЖИТ
ТІ!» о сучасній І.чеояоі Піній боротьбі», яка 
иезаовром вийде и Політвндалі.

громадян. Але па ділі історія ие зна 
д« і не знає буржуа ніс. д'.-шжратії, 
яка ие була б диктатурою буржуазії, 
сіі.поралістіРіна демократія», що пе
редбачає існування мінімум двох 
буржуазних партій, які навперемінно 
змінюють одна одну коли керма вла
ди, іакож. залишається' диктаїурою 
буржуазії. «Олігархія увічнює себе 
не І ДОПОМОГОЮ ПОСТІЙНОГО збережен

им влади в одних і тих же руках, а 
цім, що гоьа навперемінно випускає 
Г.і ;ду з однієї руки, щоб ПІДХОПИ ІИ і 
відразу ж другою», — так характери 
зус Маркс механізм буржуазної де
мократи. (Маркс. К., інгельс чі.. !’ж, 
... 72).

Буржуазна пропаганда настирливо вису
ває як вирішальний критерій демократи,- 
му конкуренцію політичних аарт.й у ід>- 
[иіьбі .та владу. Ллє на ділі цеп <спрннц:ііі 
змагальності» і.іибоко ані и демократичнії., 
будучи надійним засооом відсторошіп.. 
від іі.тзди справжніх предстайників груда- 
тих. Наприклад, у конгресі СНІЛ юв леи- 
ноги, дев яностого скликання налічувало. 
1ь і ьанкіри та оізнесмелн, 37 великих лм- 
ясвласииків. До нього входили вінці Вій
ськові чііцц і священнослужителі, адвока
ти та інші особи. їв я іані з моїіополісгкч- 
ішм капіталом. Зате серед конгресмені.', 
ие було жодного робітника чи фермера, а 
-■> мільйонів американських негрів (понад 
12 процентів населения країни) пули нред- 
є гавлені всього лише 10 депутатами (гро
мі більше одного процента складу кші- 
іресу).

Така американська демократія —• 
«.зразок » усієї західної демократії»— 
досить гнучкий інструмент класовоїс 
панування, буржуазії. Він дг. ш меж- 
лніисть політичної о маневрува::;:,! і 
ііідиовідноі ідеологічної обробки на-
родиііх мас.

Ііа ділі прапороносцем спраижіїиоі 
демократії і соціальною прогресу в 
сучасному буржуазному сусншьсіві 
ч.нстуиають робітничий клас і пою 
комуіїісінчннй авангард, далекі від 
ніітлісіячного ставлення до системи 
буржуазно демократичних свобод па
пі ь у тому вигляді; в якому вона 
фуіікіполує тепер.

Але буржуазна демократія, яка 
г.рою.иошує формальну рівність явно 
нерізких людей, абстрактна й куца, 
являє собою реальну цінність для
робітничої о класу, грудяиуих має і 
полі і-ьі.'іил ор; анізаціи, іци борються 
проти всевладдя монополій. Ця де- 
мєкраия все ж зберігає мішма іі-ін 
умови для легальної боротьби прогре
сивних сил, для організації мас і іір- 
шцрення марксистсько - .іенінськоі 
ідеології. Тому трудящі на чолі з ро
бі нінчнм класом виступають на за
хист буржуазних демократичних . ■ - 
бод, проти всевладдя монополі». Од
наче цінність буржуазної демократії 
для робітничого класу умовна м від
носна.

Справді. » певних умовах буржуазія мо 
же дозволити собі таку «розкли», ик ле
гальне ігнувашін опозиційних політичних 
партій, у тому числі «омушетичннх. Але 
при цьому існують цілком пенні,- жорси.-, 
межі ЇХНЬОЇ Д1Н.11.1КМГП. Як Тільки ро.-ияюь 
класової боротьби иО'іі.іі.іє серйозно з.н 
глуиа-ІИ ПОЛІ Г И'И'ЯМ та економічним осно
вам ііикувлніія буржуазії, остання оєз уся
ких вагань Іде на зміну однієї форми сво
го класовоїр плііуиаиі<-,і пішою, від бу;>- 
.-дуазног дсмокрапі перехотіть до тери- 
рисгнчаоТ диктатури. К. Маркс х прані 
«Вісі.мп.ідц-., іе »рю.мера .Туї Бонапарта» 
щодо цього саркастично зауважив: Ьур- 
жуаз-,р робить парламентські канікули б‘.т- 
перерв чіми і заміняє спій девіз: Свобод;:, 
■•'н вість, Братерство — недвозначіїими
словами: Гїіхота, Кавалерія, Артилерій.

У Звітні;! доповіді ЦК КПРС XXV 
з їздові партії товариш Л. І. Брежнєв 
нагадав про трагедію Чілі, яка ще 
раз показала, ш.о революція повинна 
Г.МІГИ себе захищати, вчить пильності
проти сучасного фашизму і підступні 
іноземної реакції, кличе до посилення 
міжнародної солідарності з усіма, хто 
сіле па шлях свободи і прогресу.

іовариш . І. І. Брежнев відзначав: 
«Досвід революційного руху осіаніи.'. 
років наоччо показав: якщо виникає 
І сальна загроза пануванню монопо
лістичного капіталу і його полігнчіїих 
ставлеників, імперіалізм іде на все. 
Бідкнда.'очи всяку ві'.’іпмість буді.-якш 
демократії. Він готовий розтоптати і 
суверенітет держав, і будь-яку закон
ність, не кажучи вже про г\машисіь. 
І .«ііх.тсп'ї, одурманювання громад
ськості, економічна блокада, саботаж, 
орі анізаціи голоду і розрухи, піткуп 
і погрози, терор, ор: апізакія вбивств 
політичних діячів, погроми v фашист
ському стилі — таким є арсенал су
часної контрреволюції, яка завжди 
Діє в союзі з міжнародною імперіаліс- 
і пчною реакцією. Але все це в кінце
вому підсумку приречене на провал. 
( права свободи, справа прогресу — 
непереможна».

С. ПОПОВ,
Доктор фічософськнх наук, 
професор*
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Ілля ГЕЛЬМАН

Пер ФУТ волподяка

обіця ги...

перемоги

вузенькими 
є запитання

над 
зем-

про- 
сітку

фроніі! Він там такою 
вИКНН-, в.

Гарай, що

Га-
ЖИГГЄВІІ11 
пізнання

ні на хвилину, 
адалося
м яч у

№. СОМОВ.
/

ГЧ-—|ЧЧИ 4 1» лага ПХ.l*-~f ■■з - - Г atvn

Початок цієї повісті публікч-вівги
добились ісрої, які робили пепиіі -поки •.П <;Молодому комунарі» за 1973 рік. Пам'ятається тоді багатьом спо- 

У прякінцеізпх розділах «€о иіатгі кпТ..рЧЛа* *‘1,Д,'"ської Армії, проходили курс молодого солдата.
нього разу, простежуються трудноті •,.иП,СТІ’ к’Р°воірадця Іллі Гельмана, котрі ми пропонуємо читачеві 
тирами, всі, як одно, стають сппчил ,’,ЇЇ!ОВШИ ,ЧС1>СІ 5'к|- звичайнісінькі юнаки з найрізноманітніші.ми хдрак- 
гіотрібно, вони нс пошкодують ні«« ’ ' *М-!І 0<',,1і;|ми соціалістичної Вітчизни, для захисту якої, кози буде
_______________ _______ 3 нічию, «іавкь самого жічія.

КО/іИ (арій прийшов з іоспігалю у щд- 
розді.'і зачастили перевіряючі і а всілякі 

комісії. Перевірили вю — від підйому до 
ві-фию. Ніхто прямо не говорив, а те візу
валося, що сумніву піддавалася сама слава 
лі .розділу, ного численні перемоги За умо
вами соціалі.ті.шого змагання після на- 
вчаїїи кращим відділенням мали присвоїти 
нацмену ваг: іщ Молодогвардійських, ім’я Ма
ресы ва, Зої Космодем’япської. Та поки що 
з цим не квапились.

♦ <■ ♦
Не так легко май/ье в кінці місяця знайти 

час д ія позачергових зборів. Комсомольці 
вже .іоїіра.'ііі.л для обговорення своєї пере
дової ролі на наступних осінніх навчаннях 
підрозділу, дали рекомепд іцно в кандидат її 
їх і ІіЮ іііахшу.

Секретар комсомольською бюро Хміль 
розумів, .цо кожен минулий день знижує, 
притупляє гостроту ішташтя, однак знаній’ 
час удалося лише в истин ні день серпня. 
В ою.кніїеипі було сказано, що на порядку 
дни одне — розгляд персональної справи 
комсомольця 1 араи. Гараи прочитав, почу
хав потилицю і сумовито усміхнувся.

— Смітно? — запитав Хміль, що стояв 
поруч. — по-моєму, ні скалитимешся навіть 
кс.ін вик.початі.

Від ііесцодіванки Гараи поперхнувся;
— Виключать?
— А чого ж ги ждеш?
— Сир івед.ій&оеті.
Хміль аж заїром і їв від ».пості, але нама

гався вдавати сіюкиїлиіо;
— і ак часто буває: несправедлива люди

на вимагає Справедливості. Цікаво, як ні 
ева.к кш — .сам поводишся з товаришами 
спраьє-дливи?

— Дотепер не зовсім упевнений. А нада
лі — можу поручитися.

— 1а певно! ои куди ж тобі діватися, ко
ли звідусіль притиснули.

— Дюже и іак...—опустив голову 
рай. — Але це вже мій власний 
досвід. Гак би мовити, шлях 
іс ■ ,шн...

— Іоворити ти майстер. Іа ще
Про іе, що існує, прірва між ного обіцян

ками і ділом, знав вже і сам Гарай.
Ьо'.'.и відбував вокараїшя на гауптвахті, 

сидя чі з двома іл.шімн солдатами в камері, 
до одне їм, що не може бути солдата, кот
рим не побував на гауптвахті. Але іовариші 
но нещастю іїсго висміяли. Один з них зай
нявся підрахунками, почив множити про
пускну здатність сгуби» на кількість днів у 
дворічнім строкові служби, потім ділив га
дану ч.і .е.тшіість гарнізону на добуту циф
ру — і твердження Гарая перетворювалися 
ь абсурд. Переважна кількість солдатів об
ходится без цих крайніх заходів дисциплі
нарного впливу.

До президії зборів обрали Крестьянінова,

Хмеля і спокійного вилицюватою хлопця з 
молодою поповнення Олега Долгих. Секре- 
і ар зробив інформацію по суті персональної 
справи. 1 відразу ж з місця полетіли реп
ліки;

— Що її казати — відзначився!
— Хай розкаже біографію.
— Навіщо? Хіба ми йою не знаємо?
— І а він і сам себе не знає. Хай розкаже 

ісе по порядку, може збагне, що иагзорів.
— (оварпші! Тут і;е вечір художньої са

модіяльності і не диспут. Просіть слова і 
виступайте...

— А сам?
— Що — сам?
— Чому говориш? Хто тобі давав слово?.. 
Іііахщ усміхнувся. 1 він ледь не встряв у

перепалку — йому іеж кортіло вставит и 
слово. І а він тільки слухав різноголосся, 
тенори, ломливі баски, фальцети.

— Авто-біо-графіїо!
— Не треба! Давай зразу виступи!
— Голова, що це іаке?
— Іовариші! — нарешті постукав олів

цем по карафці з водою Крсстьянінов. — 
'Іовариші комсомольці, прошу!

Замовкли. Всі знали, що Крсстьянінов 
уже зовсім зібрався додому, в свою Калми
кію. Прийшла йому, однерічнику, пора в 
запас. Вечорами, перед відбоєм, просили 
його пограні па ротному баяні, хоіілося ра
зом поспівати, просто поруч з ним побути 
перед розлукою. Він уже не братиме участі 
в польових заняттях. Якось аж не вірилося, 
що підрозділ буде, а його, Крсстьянінова, в 
ньому не буде. Тому її прислухалися до 
нього.

— Товариші! Давайте дисципліну шану
вати. Хто хоче виступити — візьміть слово. 
І реплік помеише. Ну, хто перший? Слухає
мо вас!

— біографію! Хочу зрозуміти, як Гарай 
докотився до такого життя. На фронті цс— 
дезертпрегзо!

— Теж сказав: па 
коника ні за що б не

— Я наполягаю!
— Товаришу Гарай, — Крестьякінов по

казав на трибуну. — Прошу!
Насіала тиша — якась беїгісжіїа її иа- 

сторожліза. Всі зрозуміли: ось тепер зборі: 
починают ься по-справжньому.

Гарай розповідав усе до найменших дріб
ниць. Про дпгсадок і школу, про те, як ного 
приймали в піонери, як поступив до комсо
молу. Пою слухали уважно, і так уважно 
на нього дивилися, що йому сі зло навіть 
боязко. Всю серйозність пред’явленої О Йому 
товаришами рахунку Гарай відчув тепер 
майже фізично. І він знітився під їх суво
рими, вимогливими поглядами.

— Браття, даруйте мені... — сказав 
тихо. — Я не .хотів... Якось вишило гак... 
Але вірте: я не про.ища людина. Я іа-

онросіао у нормальних 
умовах. У мене непогані 
батько й мама... £ дівчи
на Ліда. Я її кохаю і 
вона мене, здається, 
теж. Чесно, хлопці. Да
руйте мені мою дурість, 
чесне комсомольське, по
стараюся перед вами ви
правдатися. Я й раніше 
давав обіцянки але те
пер — інша справа...

благав, але рантом збагнув, 
не

Він просив, 
що цього разу його не простять. І він 
простіш би, будь на їхньому місці. О, як він 
т.епср заздрив їм усім, навіть наймолодшому 
тут Олегові Долгих, ЇХНЬОМУ СПОКОЄВІ 1 пев
ності з собі, досягнутим (тепер ВІН знав ЦсІ) 
чесністю, працею, стараннями. Якими недо
ел,кними иона для нього були. Він бачив, 
був упевнений: будь-хто з тих, що сиділи 
тут, опинись у безвихідному становищі, 
не завагається, не злякається. У кожному з 
них він відчував потенціального Островсько- 
то, Космодем'япську, Матросова, Гастелло, 
Кожедуба... А він, Гарай? Гарай уже бага
то разів лякався від думки, що було б з 
ним, якби потрапив він у справжню скру
ту — в полон, наприклад? Що, коли б його 
випитували на муках вороги? Чи Зміг би 
віддані життя чесно, як годиться? А в При
сязі ж клявся щиро.

Який він мізерний супроіи інших, слабак!
— Запитання? — обвів усіх 

очима Крсстьянінов. •— У кого 
до Гарая?

Перше було таке: чи знає 
окрім прав вчитися, відпочивати, кохати е 
в нього і певні обов’язки? Що основний з 
них, задля якою відкладається все особис
те, — військова служба?

Усі з обмундируванні єдиного покрою, але 
кожний зі власним поглядом, зі своїм бачен
ням того, що скоїлося.

— Як вам' удалося, вкравши машину, 
об'їжджати рухомі пости військової авто
інспекції?

— Чи знаєте ви, що тепер несподіваний 
удар ворога — зовсім не те, що раніше? 1е- 
нер-він може стати рокотім, і тому ми по
винні бути особливо ПИЛЬНИМИ. Як ніколи! 
Розкажіть, як це ви розумієте.

Ви! На комсомольських зборах з ким ви
рішили на ви!

Трапилося найстрашніше. З жахом 
- він побачив, що зовсім відокремлений, від

різаний від них.
Він був начитаний і недурний. Добре 

знав, що дріб'язкове, користолюбне в ту 
війну спонукало іноді • до переходу в стан 
ворога. Туди, саме н тягнуло таких — під
леньких, егоїстично-самолюбних, що тремті
ли кожний за себе, за власну шкуру, за своє 
полохливе животіння.

Бувають обставини, які згинають людину 
своїм іягарсм. «Є ще можливість випрями
тись!»’ — підбадьорював ного якийсь внут
рішній голої. Та вія відчував, що зломле
ний. Тепер знав, що роль, яку готував 
собі в житі і, ри.ть споглядача і провидця — 
не що інше, як боягузтво.

Пою життєве кредо зазнало катастрофи, 
і тому не дуже здивувався, що з комсомолу 
ЙОГО ВИКЛЮЧИЛИ ОДНОГОЛОСНО.

У двох останніх матчах—• 
у Києві зі СКА і з дома — 
з сумським «Фрунзенцем» 
— кіроаоградці забили 
шість м ячів, пропустивши 
у свої ворота лише один. 
Це приємне співвідношен
ня говорить не лише про 
активізацію форвардів, а 
більшою мірою свідчить, 
мабуть, про те, що коман
да а цілому відчула смак 
до забитого гола, до ата
ки, до чіткої комбінац’й- 
ної завершеності спільних 
Дій.

Зараз у «Зірки» найсиль- 
ніша середня лінія. Вона 
відповідно урівноважує і 
напад, і захист. У матчі з 
«сРрунзенцем» гравці са
ме цієї ланки взяли ініціа
тиву у свої руки і вміло 
розпорядилися м'ячем, 
виводячи на ударні позиції 
Алексеева, Мороза, Мит
рофанова. «Фрунзенець» 
виявився напрочуд безпо
мічним у боротьбі за 
м’яч, і важко перелічити 
всі небезпечні моменти, 
які виникали біля воріт 
гостей. На 23-й хвилині 
Сергій Вибиванцев відкрив 
рахунок, а до кінця пер
шого тайму Олександр 
Алекссєа і Богдан Мороз 
ще двічі майстерно завер
шували комбінації своїх 
товаришів по команді.

У другому таймі, який 
був «сконструйований» ви
ключно на довгих про- 
стрільних передачах, з 
глибини поля, з розрахун
ком на швидкість наших 
нападаючих, четвертий 
гол забив Юрій Касьонкш.

«Фрунзенець» атакуваз 
малими силами, але й ці 
рідкі контратаки примуси
ли нервувати нашу оборо
ну. Кілька разів небезпеку 
відводив Валерій Музичук, 
а у другому таймі під 
акомпанемент дощу, який 
не вщухав 
сумчанам 
штовхнути 
«Зірки».

Після 
«Фрунзенцем» наші 
ляки з 15 очками зайняли 
10 сходинку турнірної' 
таблиці.

Сьогодні «Зірка» при
йматиме «Десну» з Черні
гова.

-г -,
КЕ**Ж-й

8 ЧЕРВНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Концертний зал «Дружба». 
11 ОН — Новини. 11.15—Фільм 
«Сім няньок». 12.30 — «Ком
сомольський характер». Теле
нарис. ІЬ.ЗО — «Щоденник со
ціалістичного змагання».
— с Наука — сьогодні». 17.15— 
«Відгукніться, сурмачі». Щ-00
— Реклама, оголошення. ІЬ.зи
— Сстрадні мелодії. 18.45 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». 19.00 — Вісті. 19.45 — 
Виступає Державний заслуже
ний академічний ансамбль 
танцю ім. II. Л. Вірського. 
20.45 — «На добраніч, діти.’ 
21.00 — «Час». 21.30 — •• 1>а‘ 
чада. «Вдови». Вистава. В пе
рерві — новини.

ДРУГА НРОГРАЛ1Л. 14,50— 
Документальні фільми. 15.30
— «Екраіі молодих». «Госпо
дарі землі». 15.30 — «Золоті 
Зірки' України». Кіноидрис. 
10.50 — «Ііавлиські казки». 
(Кіровоград на Геспублікан- 
ське телебачення). (7.10 — 
«Майстри мистецтв — дітям*. 
15.00 — цонцерт. 18.30 — Вісті. 
19.00 — Футбол. «Шахтар» — 
«Нсфтчі». 20.45 — і-Па добра
ніч. діти!» 21 00 — «Час». 21.30
— «Поезія». 22.30 — Футбол. 
«Дніпро» — «Локомотив«. (Ві- 
деозапне). По закінченні — 
новини.

9 ЧЕРВНЯ '
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. іі.іи — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Художній 
фільм :Середина ЖИТТЯ». І се
рія. 10.46 — «Людина і за
пою-. 11.15 — К. т. «Клуб ні- 
ноподорожсЯ». 1-І.ЗО — Кіно- 
програма «Твій труд — твоя 
висота». 15.Л5—К. г. В. Маяков 
ський. < Ким бути?» 16.00 — 
К, т. «Хлопчик зі шпагою». 
З серія. 16.45 — «На шкільних 
широтах'. 17.20 — «Спеціалі
зація і концентрація — ма
гістральний напрям». 17.50 — 
Маленький концерт. 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград), 
(8.(5—Документальний фільм. 
Гі.ОЗ — К. т. Тираж «Спорт- 
лота». 10.15 — К. т. «Творчість 
народі» світу». 10.55 — К. т. 
Телефільм «Середина життя». 
2 серія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Фільм-концсрт «Коли 
співають солдати». 22.20 — 
К т. Документальний теле
фільм. По закінченні — но
вини.

ПЕРША ПРОГРАМА. ».00 - 
Новини. У.Ю — К. і. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т.
«Середина життя».
10.35 — К т. «Грає 
жанов». Іі.Ю — К. 
біографія. Рік 1948». І 
Документальні фільми.
Вс. Іванов. «Бронепоїзд 1 !-(> •». 
15,50 — к. т. «Хлопчик зі шпа
гою». Частина 4. 16.40 — К- т- 
«Шахова школа». Відповіді на 
лис;и глядачів. 17.il) Гст" 
радний конисрт. 17.30 — «Іес- 
публіканська фізико-матема- 
тична школа»; 18.00 — «Дер
жала - не ми». (Кіровоград). 
іх.|-, _ «Показує рейдова». 
Репортаж з будівництва Кі- 
роаш ралсі.ьоіп заводу друкар
ських машинок. (Кіровоград). 
Ю 05 _ к. т. «До 60-річчя Ве
ликого Жовтня». Радянська 
Гуркмсиїя. 21.00—«Час». 21.30 
К. т. «М Всесоюзне Пушкін- 
ське свято поезії в селі Ми- 
хайловському». По закінчен

ні — иовмии.

Телефільм
2 серія. 
В. Мер
сі! а ш а 

14.30 - 
. 15.05-

т.

ПЕРША ПРОГРАМУ. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Концертний 
зал телестудії «Орля». 10.15— 
К. т. Телефільм «Перший 
рейс». 11.30 — К. і. Концерт 
Омського російського народ
ного хору. 14.30 — К. т. Доку
ментальні фільми. 15.25 —
К. т. «Ми знайомимося з при
родою». 15 45 — К. т. «Вина
хідник». 16.1.'» — К. т. «Хлоп
чик ті шпаюю». 5 серія. 16.45
— К. і. «Москва і москвичі». 
17.15 — К. т. «Візерунки». 
18.00 — Новини. 18.ІГ: — К. Т.
• Ми граємо і «співаємо». 18 10
— К. т. Теленарис «Справи де- 
пуіаісі.кі*. 19.10 — «День за 
днем», і Кіровоїрад). 19.25 — 
Телефільм. ( Кірової рад). 19.15
— «До Дня працівників легкої 
промисловості». Виступ іаві- 
дуючого відділом обласного 
комітету ((рмпартії України 
В. І. Майдсбури. (Кірово
град). 20.00 — К. г. «Наша 
біографія. Рік І'ІІЧ». 21.00 —
• Час». 21.3' — К. і. Футбол. 
«Торпедо» — «Динамо» (К).

2-й тайм. 22.15 — К. т. Кон
церт. По закінченні — новини.

ДРУГА ІІРОГРАМгУ. 10.00 — 
«Співає М Бісшу». 10.30 — 
«Техніку а.нивам — у повній 
готовності*. Н.ои — Новини. 
іі.15 — Для дітей. «Дівчатка 
і хлопчики». 11.45 — І. Рача- 
да. «Вдови». Вистава. 15.55 — 
«Назустріч виборам». 16.15 — 
«П’ятирічка ефект нанос гі і 
якості». 16.50 — Концерт ди
тячою оркестру народних ін
струментів. 17.20 — Яаухово- 
попу лярішй магематичіній 
журнал «Інтеграл». 18.00 — 
Реклама, оголошення. 18.30 — 
«На лапах республіки». (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 18 50 — «Ма
ленький концерт«. 19.00 —
Вісті. 19.30 — «Обговорюємо 
проект Конституції СРСР». 
19.1"» — «Хроніка наших днів«-. 
20.45 — «На добраніч, діти’». 
21.00 — «Час». 21.30 — Фільм 
• Відкриття». По закінченні — 
новини.

пал. 17.15 — К. т. Д.ги дітей. 
«Зірочка». 18.00 — Новини. 
18.15 — К. т. «Очевидне—ней
мовірне». 19.15 — К. т. Ро
манси с. Рахманіноиа. 19.35— 
Фільм «Крах». І серія. 21.09 — 
«Час». 21.30 — Філом «Крах». 
2 серія. 2-1.00 — К. г. «Співає 
Міру Уигар». (Югославія). По 
закінченні — повніш.

ДРУГА ПРО! РАМУ. 10.00 - 
«Співає оїоіісрія». 10.30 — К1- 
ьонрограмл «По рідній краї
ні». 11.00 — Повніш 11.15 —
• Олівець-малювець». 11.45 — 
«’(вій вільний час». 12.30 — 
«Розквіт української радян
ської науки». 13(11) — «Субот
ній репортаж». 13.30—«Жовт- 
нев.ііі засіїіп». 14.00 — Для ді-
тсіі. Фільм «Каліф-лслска». 
15.10 — кСлавош овіяні». 15.55
— Естрадний концерт. 16.10 — 
«Сатиричний об'єктив». 10.3"»
— ІО. уіііовськиіі. «Дума про 
Британку». Вистава. І9.0ІІ — 
Вісті. 19.30 — «Наша біогра
фія. Рік 1947». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.0(1—«Час». 
21.36 — Концерт молодих со
лістів Київського театру опері; 
та балету ім. Т. Г. Шевченка 
В перерві — новини.

II ЧЕРВНЯ
ПЕІРІІ1 У ПРОГРАМ У. ч.ОО - 

Новини. 9.10 — К. і. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Творчість 
юних». 10.00 — К. і. «Для uac. 
батьки!» 10.30 — К г. «Ранко
ва музична програна». 1100— 
К т. «Більше хороших това
рів». 11.30 — К. і. Ко-шсрт. 
12 00 — К. т. «Москвичка». Те- 
леклуб. 13.15 — Документаль
ні фільми. 13.50 — К. г Ти
раж «Спорі лого»-. 11.00 —
К. т. «Назустріч V з'їзду 
Спілки художіїимп СРСР». 
11.35 — К. т. Фільм «іпаїїіа 
п нападі». 15.40 — К. т. «Здо
ров’я». 16.10 — К. т. «Музич
ний абонемент»’. 16.45 — К. т. 
«Співдружність». Тележур-

12 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМУ. 9.00 - 

Новішії 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9,30 — К. г. «Бу
дильник». 10.00 — К. ‘Т. «Слу- 
жу Радянському Союзу!» 11-00 
— К. т. Концерт. 11.30 — К. т. 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Соціалістич-

пої Праці шахтарем Г. Смир
нішим. 12.00 — К. т. «■Музич
ний кіоск». 12.30 — «Сільська 
юдина», із.3U — Фільм «Жи
ві і мерів!*. 2 серія. 15.05 — 
К. г. А, Лидов. «Вісім росій
ських народних пісень дли 
оркссіру». iä.i’J — К. т. «Сьо
годні -- День працівників лег
кої промисловості», і ".35 — 
К. т. Музична програма 16.20
— К. т. Фільм-концерт «На
родний артист СРСР 1. Ільїн- 
ський розповідає і:ро С. Мар
шала*. її».40 — К. г. «Міжна
родна панорама». і».ю — К. т. 
«На арені цирку». IS.00 — 
Повніш. 18,15 — К. т. Мульт
фільми, 18.30 — К. т. «Клуб 
кіііоподорожей». 19.30 — К. т. 
«Пісня-77». 19.55 - К. т. 1е- 
лсвисгава «Недостача*. 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. «Ваша 
думка». 22.40 — К. т. Кубок 
Європи з сучасного п'ятибор
ства!’ По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Документальні телефільми. 
10.за — «Палітра». 11.00 —
«Комсомольська традиція». 
12.01) — «Циркова програма».
12.10 — «Сьогодні — День 
працівникіп легкої промисле- 
посіі». 13.10 — «І рає Москов
ський камерний оркестр». 
14.Ю — «Слава солдатська».
15.10 — «Сільські обрії». 15.40
— «Любителям оперної музи
ки». 10.‘.’5 — «Мальовнича Ук
раїна». 16.55 — «Пісня на кон
курс». IS.10 — «Обговорюємо 
проект попої Конституції 
СРСР». 18.25 - Для дітей. 
Телефільм «І те один радіс
ний день». 19.00 — Вісті. 19 30 
— Концерт. 20.45 — «На доб
раніч. діти'». 21.00 — «Час». 
21.30 - Фільм «Оіиріїись,
■знайдеш друзів». По закін

ченні — новини.

Редактор М. УСПАПЕНКО.
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■ запрошують11 інетитоти,І технікуми/
Донецький ордена Трудового Червоного Прапора 
політехнічний інститут

~ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Харківськії;^
зооветеринарний інститут

г5а відділення приймають осіб із 
закінченою середньою освітою з 
числа передових робітників, кол- 
госпників, що мають безперервний 
стаж практичної роботи не менше 
одного ооку, і звільнених у запас 
із лав Збройних Сил СРСР.

Підготовка проводиться за таки
ми спеціальностями:

1. Технологія і комплексна меха
нізація підземної розробки родо
вищ корисних копалин ).

2. Організація управління гірни
чими підприємствами *).

3. Технологія і техніка розвіду
вання родовищ корисних копалин.

4. Маркшейдерська справа").
5. Будівництво підземних споруд 

і шахт'*).
6. Геологія і розвідування родо

вищ корисних копалин’).
7. Гірничі машини і комплекси зі 

спеціалізаціями:
а) виробництво і конструювання 

гірничих машин і комплексів;
б) машини і обладнання збагачу

вальних фабрик
8. Гірнича електромеханіка.
9. Електрифікація та автоматиза

ція гірничих робіт.
10. Збагачення корисних копалин.
11. Технологія машинобудування, 

металорізні верстати й інструменти.
12 Промислова теплоенергетииг-.
13. Металургія чорних металів' ).
14. Металознавство, устаткуван

ня і техноло'ія терм/іної обробк- 
металів.

15. Обробка металів тиском').

*) Нг- ці спеціальності прийом 
жінок обмежений.

16. Механічне обладнання заво
дів чорної металургії.

17. Машини та апарати хімічних 
виробництв.

18. Хімічна технологія твердого 
палива.

19. Технологія рекуперації вто
ринних матеріалів промисловості.

20. Автомобілі і автомобільне 1
господарство ■■ . .

21. Автомобільні шляхи.
22. Електропостачання промисло

вих підприємств, міст і сільського 
господарства. • • •• .

23. Електричні системи.
24. Електричні станції.
25. Електропривод і автоматиза

ція про/дислових установок.
26. Автоматика і телемеханіка.
27. Електронні обчислювальні 

машини.
28. Аатоматизовані системи 

равління.
29. Прикладна математика.
30. Економіка та організація гір

ничої промисловості.
31. Економіка та організація ма

шинобудівної промисловості.
Форма навчання на підготовчому- 

відділенні — денна з відривом від 
виообництва.

Тривалість навчання — 8 місяців.
Відбір і направлення молоді на 

підготовче відділення здійснюють 
безпосередньо керівники підпри
ємств. будов, організацій, тран
спорту, зв’язку, колгоспів, коман
дування військових частин за реко
мендацією партійних, комсомоль
ських і профспілкових організацій.

Особи, направлені на навчання, 
подають приймальній комісії заяву, 
направлення, документ про серед
ню освіту (оригінал), хаоактеристи- 
ку, завірену гербовою або круглою

уп- - до навчання на відділенні.

печаткою керівником підприємства, 
колгоспу і т. д., секретарем партій
ної чи комсомольської організації, 
виписку з трудової книжки, заві
рену керівником підприємства (ор
ганізації), 6 фотокарток (знімки без 
головного убору) розміром 3X4 
см., медичну довідку (форма 
№ 286). Паспорт і військовий кви
ток (прописне свідоцтво) подають 
особисто. .................. •

Приймання заяв — з 1 жовтня по 
10 листопада, співбесіда — з 15 по 
24 листопада, зарахування — з 25 
по ЗО листопада.

Початок занять з 1 грудня.
• Зарахування слухачів .підготов
чого відділення проводить прий
мальна . комісія за результатами 
співбесіди з кожним вступником з 
метою з’ясування підготовленості

Зарахованих забезпечують г.урто-. 
житком і стипендією на умовах і в 
розмірах, установлених для , сту
дентів вузів.

Після закінчення навчання слуха
чі складають .випускні екзамени. .

Екзамени, проводяться з усіх за
гальноосвітніх дисциплін навчаль
ного плану відповідної групи спе
ціальності.

Тих, що успішно витримають 
екзамени, зараховують на перший 
курс денних факультетів Донецько
го політехнічного інституту без 
складання вступних екзаменів.

Документи на підготовче відді
лення приймають щодня (крім не
ділі) з 9 по 16 годину.

Адреса: м. Донеиьк-66, пул. Ар- 
тема, 58, політехнічний інститут, 
приймальна комісія підготовчого 
відділення (кімната 2121.

РЕКТОРАТ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА 1-Й КУРС ЗООІНЖЕНЕРНОГО 
й ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ 
СТАЦІОНАРНОГО НАВЧАННЯ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інститут готує зооінженерів і ветеринарних лікарів 
для роботи в системі сільськогосподарського вироб- • 
ництва, у господарствах і ветеринарних закладах.

При зооінжєнерному факультеті є відділення по 
підгстссці зооінженерів для роботи на. птахофабри
ках і промислових комплексах по виробництву моло- х 
на і яловичини.

Приймання на перший курс проводиться згідно з 
правилами, встановленими Міністерством вищої і се
редньої спеціальної осеіти СРСР.

До заяви на ім’я ректора інституту додають доку
менти про середню освіту (оригінал), характеристи- 
ку-рєкомендацію, /ледичну довідку (форма № 286), 
виписку з трудової книжки, 4 фотокартки (3X4 см). 
• Приймання документів — по 31 липня. ’ ,

З 1 по 30 липня в інституті працюють підготовчі 
курси. Вартість навчання на курдах — 10 карбованців.

Еступні екзамени — зі по 20 серпня з хімії (усно), 
фізики (усно), біології (усно), оосійської або україн
ської меви 1 літератури (твір).
"•Строк навчання; на зооінжєнерному факультеті —• 
4-роки і 6 місяців, на ветеринарно/лу факультеті —• 
4 роки і 10 місяців.

При інституті працює підготовче відділення, на яке 
приймають осіб, що мають середню освіту і стаж ро
боти в сільському господарстві не менше року.

Початок занять на підготовчому відділенні з 1 гру
дня. . , ,

Адреса інституту: 312050, м. Харків, п;о «Інститут-* 
ське», зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

Олександрійське міське 
професійно-технічне 

училище № S

Я

НАШІ
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ < КІРОВОГРАДЕ АЖ - НАЙБІЛЬШОЇ
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРІ АНІЗАІПЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує столярів (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, м-злярів (будівельних), мулярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальни- 
ків-плиткевиків.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОС В НУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кзбінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

ЮНІ ДРУЗІ!
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні едосконщіюють під чеоівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ьи- 
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної осгіти, де навчання проводиться ка повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довід
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
відку (ферма № 286), ■ бісім фотскарток розміром 
3X4 см.

Початок занять — з 1 вересня.
Адреса училища: 316026. м. Кіровоград, пул. Черво- 

нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища; автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом N2 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

. ДИРЕКЦІЯ.

НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК -

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ■ Ä 1
А *** 

£ Н § ? .? «І £ sf
А) їй
O2Ö.3

■ |5 ‘Ж IX Я 
*«7 1-
€)«><_>»

Муляр 1 рік
•

2 роки
Тесляр 1 рік 1 рік
Штукатур 1 рік 1 Р'к -*
Муляр-монгажник 1 рік 2 роки
Штукатур-лицювальник- 

плитковик і рік 2 роки
Машиніст бульдозера, скрепера.

грейдера причіпного 1 рік 2 роки •
Машиніст екскаватора 1 рік 2 роки
/Аашиніст автогрейдера,

автоскрєпера 1 рік 2 роки
Слюсзр-сантехнік 1 рік 2 роки
Монтажник по монтажу ста- >v

левих і залізобетонних
конструкцій — електро-
зварник 1 рік 2 роки

Юнаків і дівчат віком 15—20 років з освітою за
—10 класів приймають па спеціальності: муляр.

КомианіТвський ветеринарний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА І КУРС НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Технікум готує зетеринарних 

фельдшерів для роботи в колгос
пах, радгоспах, ветеринарних лі
карнях, ветлабораторіях, на м’ясо- 
кочтрольних станціях, м’ясокомбі
натах.

Учні набувають і додаткових про
фесій — техніка штучного осіме- 
ніння та водія-аматора.

Строк навчання — 3 роки і 6 мі
сяців.

Вступники складають екзамени з 
української мови (диктант) і мате- 
/латики (усно).

Приймання заяв — по 31 липня. 
До заяви на ім'я директора слід 
додати свідоцтво про освіту за 
8 класів (оригінал), медичну довід-

ку (Форма № 28б), 4 фотокартки 
(3X4 см).

Вступні екзамени — з 1 по 20 
серпня.

При технікумі з 15 липня працю
ватимуть ПІДГОТОВЧІ курси.

Адреса: смт. Компаніївка, вете
ринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

тесляр, штукатур, муляр-моитажник, штукатур-лицю,- 
пальник-плиткозик. монтажник по монтажу сталевих 
і залізобетонних конструкцій — електрозварник. ;

Приймають також воїнів, звільнених у запас із лав 
Радянської Армії. їм виплачують стипендію в розмірі 
75 карбованців па місяць. Строк навчання — 8—10 
місяців.

Випускників училища направляють на роботу в 
міста Олександрію, Світлободськ. Кіровоград, Дні
пропетровськ, Кривий Ріг та інші і

Учні перебувають на повному; державному-аа-без- 
печенні, іногороднім надають місця в гуртожитку.

Під час виробничої практики учні одержують 33 
проценти заробітку. V

При закладі працює школа робітничої молоді (9—- 
10 класи). . і

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім’я директора, авто

біографію. паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідку з* місця проживання із 
аазпачсьням складу сім’ї, характеристику зі школи, 
три фотокартки розміром 3X4 см, три фотокартки 
розміром 0X8 см.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія селище Димитрове, вул. Трудових резер
вів, 23.. ,

дирекція.

?) Наша адреса і телефони]
Газета виходить 

у вівторок, чеївер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оріап Кирошм далекого обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград. 
Гаїста печатается 

па украинском языке.

ПОГОДА

316050. ГСП Кіровоград 50. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу гистів і масової роботи—2-45-36. відділу »«й- 
ськово-ггагріогичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм, Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

палії рафії I книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпан, 2.

Вдень 7 чернпя по території області і місту Кіровограду 
ксредбачасіьс.і хмаріїа і проясненнгмп погода, без опадів. 
Вітер південно-західний а—8 метрів па секунду, Температура 
поЕгіря по області 20—2о, по місту 21—23 градуси тепла.

За даними Україпсгкого бюро погоди 8—9 червня буде 
?/1 пливи хмарність, без Істотних опадів Вітер західний з не- 
реходом па піпдснно-зпхідпнП 5—10 метрів на секунду. Тем- 
ясрагурп повітря вночі 0—II, вдень 18—23 градуси тепла.

БК 16327, Обсяг 0,5 друк, арк, Індекс 61197, Зам. № 237, Тираж 60 600,


	2328-1p
	2328-2p
	2328-3p
	2328-4p

