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Д Е К .1 А Р А Ц І Я

Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік
про яр її йняття й оголошення Конституції (Основного Закону) 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, діючи від імені радян

ського народу і виражаючи його суверенну волю, приймає Конституцію (Основний За
кон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік і оголошує про її введення в дію з
7 жовтня 1977 року.

Голова Президії 
........  , Секретар Президії 

Москна, Кремль.
7 жовтня 1977 р.

З А К О II
Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік 
про оголошення дня прийняття 
Конституції (Основного Закону) 

СРСР всенародним святой
Верховна Рада Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік постановляє:
На ознаменування прийняття Констн-

Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.
Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

туції (Основного Закону) Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік оголо
сити день прийняття Конституції — 
7 жовтня всенародним святом — Днем 
Конституції СРСР.

7 жовтня вважати неробочим днем.
Голова Президії Верховної' 

Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.
Секретар Президії Верховної 

Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.

7 жовтня 1977 о.

Засідання Редакційної комісії 
по підготовці остаточного 
тексту Конституції СРСР
С жовтня в Кремлі відбулося засідан

ня Редакційної Комісії по підготовці 
остаточного тексту Конституції (Основ
ного Закону) Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік. Головував нз засі
данні Голова Редакційної Комісії, Гене
ральний секретар ЦК КПРС, Голова 
Президії Верховно’; Ради СРСР Л. 1. 
Брежнев.

Відкриваючи засідання, товариш Л 1. 
Брежнев сказав, що сьогодні на позачер
говій сесії Верховної Ради СРСР закін
чилось обговорення проекту Конституції 
Атмосфера, яка панувала па Пленумі ЦК 
КПРС і на сесії при обговоренні проекту 
Конституції, підкреслив Л. 1. Брежнєв, 
вселяє н нас глибокий оптимізм Товари 
ші, які виступали на сесії, одностайно 
підтримали проект Конституції. Разом з 
тим депутати внесли деякі поправки і до
повнення. Наша комісія, сказав Л. 1. 
Брежнєв, має дати остаточну редакцію 
проекту Конституції і подати його на за
твердження сесії Верховної Ради Сою
зу РСР.

Потім на засіданні ніістхпнв кандидат 
у члени Политбюро Ц1( КПРС, секретар 
ЦК КПРС юн. Б. М. Попомарьов, який 
виклав зміст поправок до тексту проекту 
Конституції, запропонованих депутатами 
в ході роботи сесії Верховної Ради 
СРСР. х

Редакційна Комісія розглянула ці по
правки і прийняла по них відповідні 
рекомендації.

Комісія одноголосно вирішила подати 
текст проекту Конституції з пропонова
ними де нього поправками і доповнення
ми на затвердження позачергової сьомої 
сесії Верховної Ради СРСР.

(ТАРС).

МАНІФЕСТ ЕПОХИ БУДІВНИЦТВА КОМУНІЗМУ
Верховна Рада СРСР прийняла Конституцію (Основний Закон) 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік
Цей день — 7 жовтня 1977 року — 

яскравою віхою увійде у світову істо
рію, в героїчний літопис нашої країни. 
Найвищий орган державної влади — 
Верховна Рада СРСР на своїй позачерго
вій сесії прийняла справжній Маніфест 
с.похи розвинутого соціалізму і будів
ництва комунізму — Конституцію Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік. У 
новому програмному документі скон
центрований підсумок усього шістдеся
тирічного розвитку Радянської держави.

Великий Кремлівський Палац. 10 годи
на ранку. Позачергова сьома сесія Вер
ховної Ради СРСР дев'ятого скликання 
зібралась на заключне спільне засідання 
палат.

У залі вибухають бурхливі, тривалі оп
лески — присутні вітають товаришів 
Л. І. Брежнева, Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, А. А. Громико, А. П. Кирилен- 
ка, О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. 
Кунаева, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
Г. В. Романова, М. А. Суслова, Д. Ф. Ус
тинова, В. В. Щербицького, Г. А. Алієва,

Повідомлення товариша Л. І. Брежнєва
про підсумки роботи

Товариші!
Обговорення проекту Конституції 

СРСР завершене в обох палатах Верхов
ної Ради СРСР. Виступило 92 депутати, 
які представляють усі верстви трудящих, 
усі союзні та багато автономних респуб
лік.

Редакційна Комісія, створена за вашим 
рішенням, з великим задоволенням від
значає, що всі депутати, які виступили, 
а також депутати, які передали свої про
позиції у писаному вигляді, гаряче під
тримали проект Конституції. Виражаючи 
думку мільйонів своїх виборців, вони 
ясно і рішуче висловилися за її прийнят- 

П. Н. Демічева, В. В. Кузнецова, П. М. 
Машерова, Б. М. Пономарьоаа, М. С. Со- 
ломенцева, К. У. Черненка, І. В. Капіто- 
нова, В. І. Долгих, М. В. Зимяніна, Я. П. 
Рябова, К. В. Русакова.

У залі разом з депутатами — визначні 
діячі міжнародного комуністичного і ро
бітничого руху, громадські діячі, глави 
дипломатичних представництв, акредито
вані в Москві, радянські і зарубіжні жур
налісти.

Головуючий — Голова Ради Союзу 
О. П. Шитиков оголошує спільне засідан
ня Ради Національностей і Ради Союзу 
відкритим.

Слово для повідомлення про підсумки 
рсботи Редакційної Комісії надається 
Голові Комісії, Генеральному секретареві 
Центрального Комітету КПРС, Голові 
Президії Верховної Ради СРСР Леоніду 
Іллічу Брежнєву.

Присутні вітають товариша Л. І. Бреж
нєва бурхливими, довго не стихаючими 
оплесками.

Редакційної Комісії
тя. (Оплески). Це — головний підсумок 
грунтовного обговорення, яке відбулося.

Разом з тим ояд депутатів запропону
вав деякі поправки і доповнення. Ста
ранно зваживши ці пропозиції. Редакцій
на Комісія прийшла до висновку, що 
більшість їх можна було б врахувати. 
Від цього наша Конституція тільки ви
грає.

Так, депутат Постничов В. Д. — стале
вар з Підмосков'я пропонує, не обме
жуючись переліком у Конституції видів 
майна, яке може бути в особистій влас
ності громадянина, підкреслити, що 
основу особистої власності становлять 

трудові доходи. Я думаю, це правильне 
уточнення. Воно виражає нзше принци
пове ставлення до характеру і поход
ження особистої власності при соціаліз
мі, де джерелом зростання добробуту і 
всього народу, і кожної людини є су
спільно корисна праця.

У виступах депутатів Меунаргія В. Г. — 
механізатора з Грузії і Прокоф'єва 
І. Я. — вальцювальника з Ленінграда бу
ло висловлено думку про необхідність 
записати в Конституції, що Радянська 
держава заохочує новаторство творче 
ставлення до праці, що вона організує 
впровадження в народне господарство 
винаходів і раціоналізаторських пропо
зицій. Усім нам ясно величезне значен
ня таорчого ставлення до праці і масо
вої технічної творчості як для розвитку 
економіки країни, так і для комуністич
ного виховання людей. Тому з вислов
леними пропозиціями можна погоди
тись. З цією метою вносяться необхідні 
доповнення до статей 14 і 47.

Депутат Ломако П. Ф. — міністр ко
льорової металургії запропонував за
значити в Конституції, що Радянська 
держаза постійно удосконалює форми і 
методи керівництва економікою. Крім 
того, на думку депутата Галкіна Д. П.— 
директора Магнітогорського металургій
ного комбінату, можна було б відзначи
ти, що наша економіка розвивається при 
активному використанні не тільки госпо
дарського розрахунку, прибутку і собі
вартості, але й інших економічних підойм 
і стимулів.

Ці поопозиціі правильно відобража
ють суть економічної стратегії партії, 
спрямованої на підвищення ефективнос
ті виробництва і якості роботи, і їх ціл
ком можна врахувати в Конституції.

Депутат Гітглов О. В. —- бригадир 
тракторної бригади з Кіровоградської 
області аніс пропозицію чітко і ясно 
сказати в Конституції про те, що колгос
пи, як і інші землекористувачі, повинні 

ефективно використовувати землю, бе
режно ставитися до неї, підвищувати її 
родючість. Думаю, що цю пропозицію 
прославленого українського хлібороба 
треба підтримати. Земля — наше найцін
ніше багатство, але ие багатство треба 
вміло використовувати. Як то кажуть, 
трудівникові земля — мати, а ледаре
ві — мачуха.

Важливе питання порушили депутати 
Нікопаєва-Терешкова В. В. — Голова Ко
мітету радянських жінок і Пухова 3. П.— 
директор Івановської ткацької фабрики 
Вони пропонують доповнити статтю 35, 
сказавши в ній про поступове скорочен
ня робочого часу жінок, які мають мало
літніх дітей. На наш погляд, цю пропози
цію можна прийняти. Вона відповідає лі
нії партії і Радянської держави на послі
довне в міру створення для цього необ
хідних економічних передумов, поліп
шення становища жінки як трудівниці, 
матері і виховательки дітей, як хазяйки 
дому.

На думку Редакційної Комісії, слід та
кож погодитися з пропозицією депутата 
Андрієвського М. К. — директора шио- 
пи-інтернату з Полтавсько* області про 
уточнення статті 42. ясно сказавши в ній, 
що заборона дитячої праці мас на меті 
охорону здоров’я дітей, але ніякою мі
рою не виключає трудового навчання і 
виховання яке було й лишається нашим 
надзвичайно важливим завданням.

У виступах депутатів Майорського О-Ь. 
і Гамзатова Р. Г. висловлювалося поба
жання дещо ширше розкрити право ра
дянських громадян на користування до
сягненнями культури і свободу творчос
ті. Письменники пропонують зазначити, 
що ие право забезпечується розвитком 
телебачення і радіо, книговидавничої 
справи і періодичної преси, мережі 
безплатних ЛіДлїетАн : згадати

(Закінчення на'2-й стор.),



2 стор „Молодий комунар“ 8 жовтня 1977 року

МАНІФЕСТ ЕПОХИ БУДІВНИЦТВА КОМУНІЗМУ
(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).

про роль літератури. Такі уточнення 
здаються правильними.

До них примикає і побажання депута
та Амантаєвої М. Г. — вчительки з Ка
захстану — записати, що духовні ціннос
ті повинні використовуватися для мо
рального і естетичного виховання радян
ських людей. Включення цих положень 
з Конституцію повніше покаже завдання 
держави в галузі культури і комуністич
ного виховання трудящих.

На думку Редакційної Комісії, слід 
прийняти і пропозицію депутатів Рома
нова Григорія Васильовича і Лушнев- 
ського К. І. — голоаи райвиконкому з 
Білорусії про доповнення Конституції по
ложенням про те, що Ради народних де
путатів і створювані ними органи повин
ні систематично інформувати населення 
про свою роботу і прийняті рішення. 
Цим буде підкреслено надзвичайно важ
ливий принцип діяльності Рад, які, гово
рячи словами Леніна, являють собою 
«Владу, відкриту для всіх, що робить все 
на очах у маси».

Депутат Горбачов М. С. — перший 
секретар Ставропольського крайкому 
партії вважає, що слід повніше показати 
відносини комісій Верховної Ради СРСР 
і її палат з іншими державними і гро
мадськими органами, чіткіше зизначити 
порядок втілення в життя рекомендацій, 
які дають комісії. З цією метою можна 
б зазначити в статті 125. що рекомен
дації комісій Верховної Ради СРСР І її 
палат підлягають обов’язковому розгля
дові державними і громадськими орга
нами, установами І організаціями.

Такими є, товариші, основні міркування

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
ТОВАРИША
Л. І. БРЕЖНЄВА

Товариші депутати!

Виражаючи волю радянського народу, 
виконуючи його доручення, Верховна 
Рада СРСР прийняла нову Конституцію 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. Затверджено Основний Закон 
першої у світі загальнонародної соціа
лістичної держави. Конституційно за
кріплено новий історичний рубіж у на
шому русі до комунізму — побудову 
розвинутого соціалістичного суспільства.

Минуть роки, десятиріччя, але цей 
жовтневий день назавжди залишиться в 
пам'яті народній як яскраве свідчення 
справжнього торжества ленінських прин
ципів народовладдя. І чим далі просу
ватиметься наше суспільство вперед по 
шляху до комунізму, тим повніше роз
криватимуться відображені в новій Кон
ституції величезні творчі можливості со
ціалістичної демократії — влади народу, 
влади в інтересах народу.

Центральний Комітет КПРС і Президія 
Верховної Ради СРСР вважають, що є 
підстави день прийняття нової Конститу
ції Радянського Союзу відзначати з на
шій країні як одну з найбільших подій у 
житті радянського народу. Тому на ваш 
розгляд вноситься проект закону про 
оголошення 7 жовтня всенародним свя
том ,— Днем Конституції СРСР.

Тепер, коли Конституцію затверджено, 
необхідно чітко визначити в спеціально- 

' му законі порядок її введення в дію. 
Проект закону подано на ваш розгляд. У 
ньому пропонується встановити, що всі 
інші законодавчі акти, прийняті до на
брання Конституцією чинності, зберіга
ють свою дію, оскільки вони не супере
чать новій Конституції СРСР.

Одночасно пропонується — з ураху
ванням положень прийнятої Конституції 
— продовжити повноваження верховної 
Ради к-РСР дез ятого скликання і відпо
відно змінити строки повноважень рес
публіканських і місцевих органів дер
жавної влади, обраних до прийняття но
вої Конституції.

Крім того, передбачається доручити 
Президії Верховної Ради СРСР і Раді 
Міністрів СРСР розробку необхідних за
конодавчих актів, які випливають з тек
сту Конституції, а також дати доручення 
Радам народних депутатів, міністерст
вам і відомствам, керівникам інших дер
жавних і громадських органів розгляну
ти пропозиції, | зауваження громадян, 
що надійшли у ході всенародного обго
ворення проекту Конституції СРСР у 
питаннях, зв’язаних з діяльністю цих ор

Редакційної Комісії з приводу заува
жень, внесених депутатами при обгово
ренні проекту Конституції СРСР у Вер
ховній Раді. Комісія подала на ззш роз
гляд текст проекту з включенням в ньо
го всіх поправок, які пропонуються.

Думаю, що тепер Верховна Рада СРСР 
цілком могла б приступити до затверд
ження нового Оснозного Закону нашої 
держави. (Тривалі оплески).

* * *

Депутати приступають до процедури 
прийняття Конституції.

Роздільним голосуванням по палатах 
зони одностайно приймають преамбулу, 
кожен розділ і всю Конституцію (Основ
ний Закон) Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік у цілому.

У залі гримлять оплески, депутати і 
гості стоячи, бурхливою овацією віта
ють набрання чинності Основним Зако
ном Радянської держави в епоху роз
винутого соціалізму і будівництва кому
ністичного суспільства. Звучать здравиці 
на честь Комуністичної партії Радян
ського Союзу, її Центрального Комітету. 
Лунають вигуки «ура»!

Одноголосно приймається Декларація 
Верховної Ради СРСР «Про прийняття і 
оголошення Конституції (Основного За
кону) Союзу Радянських Соціалістичних 
республік».

Виступає зустрінутий бурхливою ова
цією Генеральний секретар Центрально
го Комітету КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР товариш Леонід Ілліч 
Брежнєв.

ганів, і здійснити заходи по їх реаліза
ції.

З прийняттям цього закону, тобто з 
сьогоднішнього дня, Конституція почи
нає діяти, жити, працювати.

Що це значить?
Це значить, що кожна стаття, кожне її 

положення повинні повною мірою ввій
ти з живу практику повсюдної і повсяк
денної діяльності всіх державних орга? 
нів, усіх службових осіб, усік радянських 
громадян. Ми створили Конституцію не 
для декорації. Вона /лає виконуватись і 
буде виконуватись з усіх її частинах. Во
на має стати і вона стане могутнім засо
бом дальшого розвитку і поглиблення 
соціалістичної демократії.

Усі ми, товариші, бачили, який вели
кий приплив творчої ініціативи, трудової 
і політичної активності викликало само 
обговорення нової Конституції. І треба, 
щоб активність ця не слабшала, а розви
валася далі, втілювалася а конкретні 
форми дедалі ширшої участі громадян у 
справах своєї загальнонародної держа
ви. Наша партія виявляла і далі виявля
тиме постійну турботу про те, щоб тру
дящі не просто мали надані Конституці
єю можливості брати участь в управлін
ні суспільством, а й фактично, реально 
брали участь у ньому.

Великий Ленін учив комуністів пода
вати трудящим необхідну допомогу в 
здійсненні їх найширших соціалістичних 
прав і свобод. Партія пам’ятає, послідов
но втілює з життя і цей ленінський запо
віт.

Ми хочемо, щоб громадяни СРСР доб
ре знали свої права і свободи, шляхи і 
методи їх здійснення, щоб вони вміли 
застосовувати ці права і свободи з інте
ресах будівництва комунізму, ясно розу
міли їх нерозривний зв’язок з сумлінним 
виконанням своїх громадянських обо- 
в язків. Сприяти цьому, допомагати ви
робленню високої політичної культури у 
кожного громадянина •— важливе зав
дання партійних, державних і громад
ських організацій, відповідальних за ко
муністичне виховання трудящих.

Набрання Конституцією чинності пе
редбачає, далі, виконання широкої про
грами законодавчих робіт. Вона включає 
в себе, як мені вже доводилось говори
ти, підготовку ряду нових законодавчих 
актів, прийняття яких прямо передбаче
но в Конституції або випливає з неї, Це 
такі надзвичайно важливі акти, як Регла
мент Верховної Ради, закон про вибори, 
закони про громадянство, про порядок 
укладення, виконання і денонсації між* 

народних договорів, а тзкож ряд інших 
актів, проекти яких готуватимуться з 
Президії Верхозної Ради і в постійних 
комісіях палат.

Багато доведеться попрацювати з га
лузі розвитку Законодавства про органи 
управління. Чекає розробка такого важ
ливого акта, як Закон про Раду Мініст
рів СРСР. Треба подумати в цілому про 
те, як краще відобразити в Законодав
стві намічені XXV з’їздом нашої партії 
заходи по вдосконаленню методів уп
равління економікою, комплексного 
розз’язання великих загальнодержавних, 
міжгалузевих і територіальних проблем, 
по створенню систем управління група
ми однорідних галузей народного госпо
дарства.

Прийняття Конституції робить необхід
ним знесення ряду змін і доповнень в 
поточне Законодавство. Ця робота ви
магатиме певного часу, але її не слід 
затягувати. І тут, товариші, можна і слід 
використати багато конкретних заува
жень і побажань трудящих, висловлених 
у ході обговорення проекту Консти
туції.

Заслуговують, зокрема, на увагу про
позиції про прийняття Союзних Основ 
житлового Законодавства і Республікан
ських житлових Кодексів, про закріплен
ня з нормативних актах прав трудовик 
колективів, обов’язків батьків по вихо
ванню і навчанню дітей і т. д.

Удосконалення Законодавства заче
пить, звичайно, не тільки Союзне, а й 
Республіканське Законодавство. Осно
вою цієї роботи стануть нові Конституції 
союзних і автономних республік, підго
товка проектів яких іде вже тепер.

Піднесення соціально-політичної і тру
дової активності радянських громадян, 
дальший розвиток і оновлення нашого 
Законодавства ставлять нові, вищі вимо
ги до всіх органів влади. Звідси випли
ває необхідність значного полігциення 
стилю і методів роботи всіх наших дер-
. * ♦

Верховна Рада СРСР переходить до 
прийняття законів, зв’язаних з затверд
женням нової Конституції.

Одноголосно роздільним голосуван
ням по палатах приймається Закон «Про 
оголошення Дня прийняття Конститу
ції (Основного Закону) СРСР всенарод
ним святом».

Депутати одноголосно роздільним го
лосуванням приймають також Закон 
«Про порядок введення в дію Консти
туції (Оснозного Закону) СРСР».

Головуючий надає слово членові По- 
літбюро ЦК КПРС, секретареві ЦК КПРС 
депутатові М. А. Суслову.

У своєму виступі гов. М. А. Суслов 
сказав*.

Товариші депутати!
Конституцію СРСР прийнято, і, як ска

зав Генеральний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної Ради СРСР 
товариш Леонід Ілліч Брежнєв, вона по
чинає діяти, жити, працювати.

У прийнятій Конституції статтею 120 
передбачено мати у складі Президії 
Верховної Ради СРСР посаду першого 
заступника Голови,

Центральний Комітег КПРС і Президія 
Верховної Ради Союзу РС? рекоменду
ють обрати на цей пост депутата Кузне- 
цоза Василя Васильовича, який працює 
тепер першим заступником міністра за
кордонних справ СРСР.

Тоз. Кузнецов має великий досвід гос
подарської, громадської і державної ро
боти. Багато років він працював у про
мисловості, дев’ять років був головою 
ВЦРПС, майже двадцять п'ять років пра
цює в Міністерстві закордонних справ. 
Він добре знає питання внутрішнього 
життя країни і зовнішньої політики Ра
дянської держави. На останньому Пле
нумі Центрального Комітету КПРС 
тов. Кузнецов обраний кандидатом у 
члени Політбюро ЦК КПРС.

Багатий життєвий досвід і знання Ва
силя Васильовича Кузнецова дають йому 
змогу виконувати високі обов'язки пер
шого заступника Голови Президії Вер
ховної Ради Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік. (Тривалі оплески).

Депутати спільним голосуванням обох 
палат одноголосно обрали В. В. Кузне
цова першим заступником Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР і прийняли 
відповідну постанову.

В. В. Кузнецов, який виступив потім, 
сказав:

Шановні товариші депутати!
Дозвольте висловити мою найглибшу 

вдячність Центральному Комітетові Ко
муністичної партії Радянського Союзу, 
Лолітбюро ЦК, Вам, шановні товариші 
депутати, за таке винятково висока до
вір'я.

жавних органів — центральних і місце
вих, усіх міністерств і відомств, установ 
і організацій.

Особливу увагу при цьому слід звер
нути на підвищення відповідальності та 
ініціативи кожної ланки, кожного пра
цівника державного апарату, на найсу- 
воріше додержання планової, фінансо
вої і взагалі державної дисципліни, на 
більш чуйне ставлення до тзорчоі іні
ціативи трудящих, до і к потреб і туроот.

Весь смисл, кожна буква нашоі^ Кон
ституції спрямовані до того, щоо істо
рична творчість народних мас всемірно 
підтримувалась і неухильно розвива
лась. Підвищення творчої активності мас 
нерозривно зв’язане з розвитком соціа
лістичної демократії. Одним із свідчень 
цього стали численні рапорти про нові 
трудові пеоемоги колективів заводів, 
фабрик, будов, колгоспів, які надійшли 
у ці дні на адресу сесії Верховної Ради. 
Це — найвагоміше слово трудящих на 
підтримку своєї нової Конституції. Честь 
і слава передовикам п'ятирічки!

Нарешті, товариші, набрання чинності 
новою Конституцією означає, ще ще 
більше зростає відповідальність нашей 
ленінської партії — керівної і спрямо
вуючої сили. радянського суспільства. 
Конституційне закріплення цієї ролі пар
тії не дає ніяких привілеїв іі членам. На
впаки, воно покладає на них ще більші 
обов'язки. Дозвольте мені в:д імені 
Центрального Комітету КПРС і всієї на
шої партії запевнити вас, товариші депу
тати, що радянські комуністи, де б зони 
не працювали, завжди пам ятагимуть 
про це.

Весь досвід Шістдесятирічного розвит
ку по шляху Жовтня підтверджує, що 
наша сила — в непорушній єдності пар
тії і народу. Це — джерело дальшого 
розквіту соціалістичної демократії, всіх 
наших перемог. Це — гарантія повного 
торжества комунізму. Так будемо ж ро
бити все, щоб ще більше зміцнювати і 
поглиблювати цю велику єдність!
*

Особливу подяку і чистосеодечне спа
сибі хочу передати Вам, дорогий Леоні
де Іллічу, за Вашу чуйність; увагу, теп
лоту. Для мене велика честь працювати 
під вашим безпосереднім керівництвом. -ї
Це високе довір’я надихає і разом з тим ***., 
накладає величезну відповідальність. 
Цілком це усвідомлюю.

Запевняю Центральний Комітет, -По
літбюро, Вас, дорогий Леоніде Іллічу, 
вас, шановні депутати, що віддаватиму 
всі своі сили, знання, досвід з тим, щоб 
з честю виправдати це виявлене вели
чезне довір’я.

Буду робити все, щоб вносити гідний 
вклад у виконання величних планів пар
тії по будівництву комунізму, у втілення 
в життя історичної Конституції СРСР, яку 
щойно затвердила верховна Рада.

У залі знову спалахують бурхливі, дов- | 
го нестихаючі оплески, які переходять 
в овацію. Звучать здравиці на честь рід
ної Комуністичної партії, її ленінського 
Центрального Комітету, на честь радян
ського народу — справжнього творця 
нової Конституції.

Потім спільним голосуванням депута
ти одноголосно обрали заступником Го
лови Президії Верхозної Ради СРСР 
депутата Б. €. Саркісоза — Голову Пре- ] 
зидії Верховної Ради Вірменської РСР 1 
і прийняли відповідну постанову. 9

Головуючий повідомляє, що на адрес/ Я ▼ 
позачергової сьомої сесії Верхозної Ра- 9 
ди СРСР продовжує надходити велика 
кількість листів і телеграм від трудових 
колективів і радянських громадян, які 
шлють Верхозній Раді СРСР, усім депу- І 
татам і особисто Леоніду Іллічу Брежнє
ву привітання і поздоровлення у зв'язку 
з прийняттям Конституції. Чимало над
ходить привітань і поздоровлень також 1 
від наших друзів з-за рубежу.

У цих листах і телеграмах відмічається І 
величезне значення доповіді Леоніда І 
Ілліча Брежнєва як видатного програм- І 
ного документа творчого марксизлху- і 
ленінізму, з якому дається глибокий 
науковий аналіз і узагальнення 60-річно- І 
го шляху розвитку Радянської держави. 1

У листах і телеграмах підкреслюється 1 
неоціненний особистий вклад Леоніда 
Ілліча у створення Основного Закону 9 
нашої країни, висловлюється велике за
доволення роботою сесії і прийняттям 1 
нової Радянської Конституції.

Від імені Верховної Ради СРСР голо- 9 
вуючий передав найтепліші слова сер- 
дечної вдячності всім колективам тру- І 
дящих і громадянам, які надіслали ці 
листи і поздоровлення.

Позачергова сьома сесія Верховної я 
Ради СРСР дев'ятого скликання оголо- І 
шується закритою.

Під склепінням великого Кремлівсько- І 
го Палацу звучить Гімн Радянського І 
Союзу,
— - * (ТАРС),
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РОВІТНИКІІ:
ГІДНО НЕСТИ 

/РОБІТНИЧЕ
ЗВАННЯ

Розквітло прапорами на
ше місто юності над Дніп
ром. Це країною крокує 
рвято народовладдя: ра
дянський парламент прий
має нову Конституцію 
■СРСР. Помислами й сер
цем ми сьогодні з столиці 
Батьківщини, де затверд
жується найгуманніший, 
найдемократичніший з сві
ті Основний Закон життя, 
боркаються найпотаємні- 
ших куточків душі, глибо
ко хвилюють нас, робітни
ків, слова із доповіді 
Леоніда Ілліча Брежнєва 
на сьомій сесії Верховної 
Ради СРСР про трудовий 
колектив. «У трудовому 
колективі, з роботі його 
партійної, профспілкової, 
комсомольської організа
цій відображається асе 
життя суспільства — і еко
номічне, і політичне, і ду
ховне. По суті, це — пер
винний осередок усього 
нашого не тільки госпо- 

е^арського, але й політич
ного організму», — сказав 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС, І олова Президії 
Верховної Ради СРСР, Го
лова Конституційної Комі
сії Л. І. Брежнєв. Таке ви
соке визнання ролі трудо
вого колективу викликає 
щире бажання трудитися 
ще краще, плідніше, щоб 
завжди бути гідними цьо
го визнання. Адже наша 
комсомольсько - молодіж
на бригада — десяти-чи 
стотисячний трудовий ко
лектив країни. Тож ста
раємося достойно нести 
Своє звання.

Про це доповідає/ло се- 
Сії Верховної Ради СРСР.

виступаючи з ініціати
вою — до 60-річчя Вели- 

Т кого Жовтня виконати три 

річні норми, ми не ВІДСту-
пили ВІД СВОГО СЛОЗЗ, ЯК і 
належить ініціаторам. Пе
редові методи праці, ос
воєння суміжних поофе- 
сій, взаємозамінність і 
просто товариська під
тримка, коли було важ
ко,—ось які резерви при
вели в дію, заступивши на 
ювілейну вахту. Першим 
доповів комітетові комсо
молу заводу про завер
шення особистої трирічки 
наш бригадир, молодий 
комуніст Микола Петров. 
Це було з черені. Нещо
давно такі ж рапорти 
склали комсомольці Сер
гій Тишко і Петро Бельбас. 
У відповідь на зисоке ви
знання партією і уря
дом трудового колективу, 
ми переглянули свої со
ціалістичні зобов'язання і 
взяли нові, вищі. План 
трьох років наша бригада 
завершить з день Всесо
юзного комуністичного су- 
ботника, 15 жовтня, на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня.

Так відповідаємо на іс
торичну подію з країні — 
прийняття нової Конститу
ції. По-ударному, по-ро- 
бітничому.

Колектив комсомоль
сько-молодіжної брига
ди плавильників цеху 
№ 8 Світловодського 
заводу чистих металів: 
М. ПЕТРОВ — брига* 
дир, С. ТИШКО, 
О. ОЛИЗЬКО, В. ТА- 
Т АРЕН КО — групком- 
сорг, П. БЕЛЬБАС.

КОЛГОСПНИК:
ПИШАЮСЬ 
ДЕРЖАВОЮ

Завжди заздрив своїм 
дідам, батькам. Заздрив 
тим, кому довелося жити 
в часи героїчні, в часи, які 
потім стають відлунням 
звитяжних справ, увіхо
дять в історію і назавжди 
вкарбовуються в пам’яті 
народній. Сьогодні поду
мав: то таки щастя, що 
живу саме тепер, що став 
свідком затвердження но
вого закону. Хіба тільки 
свідком? Творцем! І не 
тільки я, а й кожен, хто 
працює сьогодні зі мною 
поруч, хто своїми руками 
підносить державу до ви
сот, на котрі інші народи, 
країни дивуються, зазд
рять їм, наслідують їх.

Не дивуйтеся, що гово
рю такими високими сло
вами. Взагалі ж я не змію 
говорити гарно. Вмію пра
цювати. Але такий уже 
сьогодні настрій і такі 
важливі події відбуваю
ться в країні, що десь у 
найпотаємніших глибинах 
народжуються оці слова і 
відчуваєш сзою причет
ність до держави, до її ве
личі. Я говорив із хлопця
ми оце щойно на полі, і 
було приємно, що й у них 
такий піднесений, такий 
щасливий настрій. І що ви
рішили вони виконувати в 
ці дні по півтори змінні 
норми. Такою є відповідь 
водіїв автомобілів — ком
сомольців колгоспу імені 
Чапаева Новомиргород- 

ського району на тепле, 
мудре слово партії на се
сії Верховної Ради. Істо
ричній сесії!

А робота у нас нелегка. 
Щодня живемо одним: 
поле — цукровий завод. 
Щодня даєш собі слово 
будь-що, незважаючи на 
втому, на вільний час, на 
якісь особистї справи, 
працювати по-ударному. 
Сашко Костюков, Леонід 
Лавриченко, Дмитро Па- 
дурець та багато інших, 
молодих шоферів міцно 
тримають у цю хвилину 
кермо своїх автомашин, 
поспішаючи вивезти з по
ля зрожай цукрозих буря
ків. Сьогодні порадувала 
мене наш комсомольський 
ватажок Інна Анфьороза. 
Ще здалеку побачив її 
жваву, моторну постать.

— Сашко! Маєш уже 
п'ять тисяч центнерів! По
здоровляю!

І приємно так, радісно 
стало на серці. Не тому, 
що зийшоз переможцем 
серед водіїв у щоденній 
трудовій ударній вахті, а 
просто від того, що пра
цю мою помічають комі
тет комсомолу, правління 
колгоспу, помічає держа
ва. Бо така вже у нас дер
жава, в якій праця — то 
щастя людське, то дже
рело радості. Так завжди 
вчили мене батько з ма
тір’ю. Вони, щоправда, 
вже на пенсії. І будинок 
гарний мають, і пенсія у 
ник чимала — достаток, 
одним словом. А не сидй- 
ться старим без роботи, 
тягнеться серцо до людей,

!ІІ

до лану колгоспного, який 
змалку викохали, в який 
молодість і здоров'я вкла
ли. Тягнеться серце до 
праці, бо гака вже у нас 
держава!

І не тільки працею щас
ливі ми, молодь колгоспу 
імені Чапаева, — щасливі 
гарною школою, тією са
мою, в якій моя дружина 
вчителює і допізна засид
жується над учнівськими 
зошитами... Щасливі дитя
чим садко/и, до котрого 
ходять наші дітки... Щас
ливі новим Будинком 
культури, де ми здаох з 
дружиною беремо участь 
у художній самодіяльнос
ті, де відпочиваємо, диску
туємо про прочитані кни
ги, кружляємо у веселому 
танку...

Пишаюсь державою, яка 
дає людині право бути 
щасливою!

О. ЖОВНА, 
шофер колгоспу імені 
Чапаева Новомирго- 
ро-іського району.

УЧИТЕЛЬ:

ТАКА МОЯ 
ЗЕМЛЯ!

Мої дев'ятикласники зу
пиняються в коридорі біля 
стенда «Два світи —- два 
способи життя». До мене 
долітають лише уривки 
розмози: «...ти тільки при
кинь, скільки це їм. треба 
мати грошей, щоб закінчи
ти хоча б середню шко
лу...», «...а нам навіть під
ручники видаватимуть без
платно...». Я знаю, про що 
вони говорять, — мова

Трудівники 
областіі 

усім серцем 
сприймають 

нову Конституцію 
СРСР»

про це не раз ішла у нас 
і на уроках історії, і на 
уроках, де вивчали основи 
Радянської держави і пра
ва. Вели мозу про це і під 
час обговорення проекту 
нової Конституції, говори
мо і нині, знайомлячись із 
матеріалами позачергової 
сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР, з доповіддю 
на ній Л. і. Брежнєва. Чи
таючи рядки матеріалів 
сесії, захоплюємось ве
личчю нашої держави. Бо 
хіба ж це не велич: у на
шій країні всіма видами 
навчання охоплено 94 
мільйони радянських гро
мадян! Серед них — і мої 
дев’ятикласники. Вони 
добре розуміють, що це 
наша країна подарувала 
їм безплатне навчання з 
школі. Всі вони закінчать 
нашу десятирічку, бо Ос
новний Закон, який був 
прийнятий сесією, утверд
жує ще й право на обо
в'язкову середню освіту« 
Після школи кожен із ник 
вибере професію до душі« 
І це теж їхнє празо, за
кріплене законом, — пра
во на вибір професії. Пра
во, яке гарантує їм наша 
держава, нзша Конститу
ція. Вони вчитуються в її 
рядки, вдумуючись у ко
жен і сприймаючи його 
всім серцем. Бо ці рядки 
визначають їхнє життя.- їх
нє щаслизе життя в щас
ливій країні.

к. РИКОВСЬКА, 
вчителька історії Рів- 
няпської середньої 
школи № 5, заслужена 
вчителька УРСР.

Новоукраїпський райсйс,

Ударний 
день юні 
Таужного

РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО 

тижня

“V ПРИРОДІ, мабуть, ні-
* коли не буває най

сприятливіших умов, які, 
на думку механізатора, 
потрібні для того, щоб ви
ростити максимальний
урожай, швидко його зі
брати. То надто дощить, 
то сонце палить не
стерпно.

Напередодні в Таужно- 
му пройшов дощ, механі
затори вивели агоегати в 
загінку лише після обіду. 

поспішав додому. Куку
рудзяну й соняшникову 
плантацію, картопляне по
ле мережили промені від 
фар тракторів, комбайнів, 
автомобілів.

Іван Кроть, секретар ко
мітету комсомолу кол
госпу, допомагав хлопцям 
із збирально-транспортно
го загону Анатолія Дігтя- 
ренка, де саме й започат
кували ініціативу: не піти з 
поля, не перевиконавши 

ниць надійшли повідом
лення, що змінне завдан
ня скрізь зиконали, ком
сомолець Валерій Ткачук 
висловив загальну думку:

— Наші погляди зверну
ті до Москви, до Кремля, 
де працює позачергова 
сьома сесія Верховної Ра
ди СРСР. На ній буде
прийнято нову Конститу
цію нашої країни. Наш 
обов'язок — відзначити 
це свято. Завтра — день 
рекордів. Викликаю на 
змагання Михайла Скрип-

— За мною затримки не 
буде. Виклик приймаю. 
Позмагаємось.

Ранок видався теплим. 
Очищене еід хмар небо 
заясніло блакиттю, світло 
й на душі у Валерія. По
спішав у польовий табір, 
а там уже не тільки Ми
хайло Скрипник, а й Воло
димир Журжій, Анатолій 
Кушнір. Гули мотори, що 
їх почали розігрівати 
хлопці. Коли зібралися зсі, 
Анатолій Дігтяренко дав 
команду:

— Рушаймо!
Здригаючись на зибоях, 

комбайн Івана Сергійови
ча Бадіки ввійшов у про
кіс, і з кузоз посипались 
качани. Коли візок напов
нився, Валерій дай газ, 
трактор м’яко рушив. 
Серце у юнака аж зайшло
ся від радості: гуде, вирує 
степ, уздовж густої стіни 
кукурудзи плизуть ком
байни, мчать урізнобіч 
трактори. По всьому вид
но: день буде напруже
ним, усі горять бажанням 
виконати завдання.

Трохи за полудень ком
байнери Іван Сергійович 
Бадіка, Дмитро Костянти
нович Хитрук, комсомо
лець Леонід Котюжанський 
виконали змінне заздання. 
Але напруга на кукуруд
зяному полі не спадала.

— Спочатку механіза
тори запланували зібрати 
сьогодні качанисту на пло
щі 25 гектарів, а тепер ви
рішили впорати 35-гектар- 
ний клин, — повідомив на 
току ізан Кроть. — Збира
ють гібридну. Подивіться, 
які качани. Кожен гектар 
видає сорок центнерів 
зерна, це на дза більше, 
ніж зобов'язувались одер
жати. Проймаєшся гордіс
тю за комсомольців. На 
збиранні пізніх культур 
показують вони зразки 
ударної праці на всіх ді
лянках.

Справді, цього дня юнь 
Таужного порадувала. На 
заготівлі силосу відзначив

ся комсомолець Леонід 
Волощук. Норма — 12 рей
сів, а юнак виконав 19. 
Комсомольці Володимир 
ГІроданчук і Леонід Соко- 
люк зробили кожен тіль
ки на один рейс менше.

Перший рік працює в 
колгоспі комсомолець 
Леонід Каракоша. Але як 
працює! Нині збирає кар
топлю. При нормі 2,3 гек
тара викопує бульби що
зміни на площі 3,5. А цьо
го дня перевищив заздан
ня вдвоє.

На соняшниковому полі 
водії автомашин охоче 
під’їздили до комбайна 
комуніста Олекси Стадни- 
ка. Бо механізатор він до
свідчений, насіння завжди 
видасть швидко. Кожен 
його рух наче випромінює 

лочуття впевненості. І ця 
впевненість передається 
членам його екіпажу ком
сомольцям Михайлові По- 
дуфайлу, Володимирові 
Вольському та членам екі
пажу Михайла Оліничен- 
ка. Вилилася ця впевне
ність рекордом. Екіпажі 
вдвоє перевиконали свої 
змінні завдання і рапорту
вали про завершення ко
совиці соняшнику на полі 
першої тракторної брига
ди.

На буряковому полі зав
жди хочеться взяти в до
лоні корінь, відчути його 

вагу. Комбайнер Іван Ки- 
рилозич Дігтяренко вива
жує його із задоволенням, 
бо радісно на душі: і вро
жай високий, і працюється 
чудово. На 140 гектарах 
викопав цукристі досвідче
ний механізатор, удержує 
в районі друге місце. До
биватися високого виро
бітку допомагають йому 
комсомольці Іван Котю- 
жанський, Віталій Соко- 
люк. Ударно трудиться на 
бурякових жнивах і Ана
толій Білокрилий. Сзоім 
КСТ-3 він викопав корені 
на 60 гектарах і йде попе
реду у змаганні серед мо
лодих комбайнерів ра
йону.

Цей ударний день вісім
десят п’ять молодих меха
нізаторів і зодіїв автомо-

білів Таужного зідзначили 
перевиконанням змінних 
норм, тридцятеро з них 
перевищили заздання
вдвоє."

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.
Колгосп імені Ілліча 
Гайвороііського району.

Серед тих, хто завдання 
перевиконав удвоє, і тракто
рист Віталій СОКОЛ ЮК (Ф°* 
то вгорі).

На соняшниковій плантації 
(фото внизу).

Секретар комсомольської 
організації колгоспу Іван 
КРОТЬ (з центрі) щойно поздо
ровив комсомольців Михайла 
СКРИПНИКА та Валерія 
ТКАЧУКА з успіхом. У їхньо
му доробку тем ДВІ ЗМІННІ 
норми,
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Ц АД площею оозкрилився лрапор Вій- 

ськсво-Морського Флоту Країни 
Рад. Ударили акорди бадьорого маршу, 
І перед святковою трибуною рівним 
строєм пройшли моряки. Ветерани ра
дісно задивлялися на них:

— Справжні, наче справжні червоно- 
флотці! Тільки ще зовсім юні.

А вони, ці п’ятнадцятирічні хлопці, 
чітко карбуючи крок, наближалися до 
пірса. Перед ними — рукотворне Кре
менчуцьке море. Хлоп’ята, прийшовши 

мрійливо 
чекали, 
швидкі 
он біля 
до при- 
повести

менчуцьке море. Хлоп’ята, 
на високі береги Славутича, 
задивлялися в синю далечінь, 
поки за островом появляться 
«Ракети» на підводних крилах. А 
шлюзу зупинилися баржі... Мчав 
чалу білий катер. От би самим 
ці каравани — річкою, а потім морем, в 
океан..-

Бони мріяли про далекі мандри. І мрія 
та наближала їх до заповітної мети.

...Якесь прийшов до них у школу учас
ник оборони Севастополя, колишній го
ловний старшина Федір Овсійовкч Му- 
сіенко, розповів про подвиги моряків- 
чорноморців. І почув з уст своїх юних 
друзів:

— А як стати штурманом?
То було не запитання, то було бажан

ня пізнати незвідане, далеке й близьке.
— Добре, хлопці. Я ще прийду до вас. 

І ви теж будете моряками. Якщо, зви
чайно, дуже захочете.

1 він прийшов. І покликав хлопців на 
берег Дніпра, де на зеленавих хвилях 
погойдувався справжній військовий ка
тер. Поруч — шлюпки, човни.

— Це есє ваше. — І багатозначно до
дав: — Подарунки від чорноморців, з 
якими підтримують шефські зв’язки 
комсомольці міста.

Виділили школярам невелику кімнату, 
принесли сюди різноманітні апарати, де
талі корабельних механізмів, радіостан
цію...

А коли піонери чаділи ще й безкозир
ки, то й дівчата були в захопленні:

— Прийміть і нас...
І створили у Світловодську дитячу 

морську флотилію.
Приходи літ в навЧатьні класи хлопці і дів

чата. Під керінні'.цтвом колишніх бойових мо
ряків Л. .А. С’имченка, В М. Штурміиа. В. В 
Міірпоня школярі ииьчллн історію Військово- 
Морського Флоту СРСР. проходили стройову 
підготовку, готувалися стати мотористам.! ра- 
діотелегряфістамн. судноводіями. Ознайомив
шись із матеріальною частиною суден, вони вп» 
рушали в похід На катера?: їхній шлях про
лягав .по Черкас і Києва, до Днілролзсржин- 
ська і Запоріжжя. Бреста, на легендарний Бо- 
-редаїпський плацдарм.

А коли побув їли V морлчів-прнкордоч- 
шіків. їх запросили на справжні бойові кораб
лі.

І так уже шостий рік...

залишається

жити

Ф „Спартак"
У ЛИСТОПАДІ ЦЬОГО РО

КУ МИНАЄ 35 РОКІВ З ДІВІ 
СТВОРЕННЯ ПІДПІЛЬНО) 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІ
ЗАЦІЇ «СПАРТАК». то діяла в 
роки Великої Вітчизняної ВІЧНІ! 
в селі Красиогірці Голованів- 
ського району. Завдяки пропіт
ній роботі комсомольських акти 
вістів, журналістів, які вели по
шук, два роки тому вся країна 
довідалася про подвиг спарга- 
ківців. І тепер їхні імена для 
колоді області паче зорі, світ
ло яких не гасне в дорозі до вибраних пнсот: 
Любу Рпмао Михайла Громового Олімпіаду 
Ястремсіку. Михайла Самчишнна. їхніх бо
йових товаришів зараховано до складу комсо
мольсько-молодіжних бригад на заводах і в 
колгоспах. Про них іде розмова на уроках 
мужності u школах області. Комсомольці се
редньої школи № II м. Кіровограда 
їхніми іменами алеї в сквері який 
лили в Красиогірці.

Юні спортсмени Кіровіи раднішій 
весни виборюють кубок «Спартака» 
футболу. А обласне управління по

назвали 
чопи са-

УРОК
кожної 
з міні- 

нрофтех- 
оспіті встановило приз імені ПІДПІЛЬНОЇ КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ організації «Спартак» — за най
кращу постановку роботи по військово-патріо
тичному вихованню молоді, іа ііаііниіці показ
ники з початкової військово.' підготовки.

Є в місті Світловодську днгича морська 
флотилія, флагманський навчальний корабелі, 
якої названо «Герої «.Спартака».

Про те. як готують себе до випробувань юні 
моряки, про їхні далекі та близькі походи з 
іменами спартаківців — наша розповідь.

~: - -----------------—=-------------~

1
» і» »

Є у них флагман флотилії — корабель 
«Герої «Спартака». П'ятнадцять літ сте
ріг він кордони нашої країни. І коли чор
номорці передали його своїм юним дру
зям, на ньому було влаштовано святко
вий збір. До світловодціа приїхали члени 
підпільної комсомольської організації 
«Сплртак», що діяла в роки Великої 
Вітчизняної війни в селі Красиогірці Го- 
лованівського району. В. Р. Тихоїзський і 
Г. А. Безверхній розказали юним моря
кам про подвиги своїх товаришів — 
Михайла Громового і Люби Римар, Сави 
Самчишина і Олімпіади Ястремської 
Згадав Володимир Романович, як 6 лис
топада 1942 року він з Михайлом Сам- 
чишиним чергував на вулиці біля хати 
Єлизавети Фур/лан, де проходили перші 
комсомольські збори спартаківців, на 
яких було утворено підпільну організа
цію. Розповів, як розклеював листівки— 
повідомлення про розгром фашистських 
полчищ під Сталінградом. Був спогад 
про мужню зв’язкову Олімпіаду Ястрсм- 
ську, що виконувала доручення партиза
нів «Південного». Школярі захоплено 
слухали розповідь про те, як спартаківці 
розправилися з фельдшером Музикою, 
котрий продався гітлерівцям.

— Приїекайте р Крлсногіакг. і пи узнаєте 
історію подвигу Героя Радянського Союзу 
Гещиадіп Мік.тея. — продоажгвчп ГпховськнП 
— Піп .загинув другого серпня 1941 року. Сім 
ДНІп зі своїми бойовими побратимами вілби- 
г.-.п атаки гітлерівських танків Тоді воїни

66-ї гірської стрілецької дивізії полковники 
Шепетова знищили 78 танків і танкеток, 1.3 
гармат, збили 2 літаки і дирижабль. Ось які 
бої були під Краспогіркою! і про подвиг мік- 
леїнців довідалися сільські комсомольці, во
ни поклялися помотатися ворогові зз полег
лих героїв ..

Хлопці запитували, чи був він в армії. 
І тоді Володимир Романович повідомив, 
що теж причетний до моря, бо служив 
на Дунайській флотилії, став там мото
ристом.

А Григорій Авксентійович згадав, як 
тридцять літ тому їхав з комсомоль
ською путівкою до Тихого океану і слу
жив там командиром на ескадреному 
міноносці «Ведучий».

Наприкінці уроку мужності було вирі
шено флагманський корабель-сторожо- 
вик назвати «Герої «Спартака».

В одній із кают юні моряки обладнали 
куточок бойової слави. І прийняли з рук 
гостей перші експонати — безкозирку 
Г. А. Безверхнього, портрети краснояр
ських спартаківців.

Була клятва юних:
— Ми будемо схожими на них!..
Тепер кожен навчальний рік на флоти

лії починається уроком мужності, на яко
му триває розмова про подвиг «Спар
така». ■» » *
11 А ФЛОТИЛІЮ за рекомендацією піо- 
** нерських і комсомольських організа
цій міста приходять кращі з кращих —

відмінники навчання, значківці ГПО. Але 
є й виняток. Ось хоч би Роман Денисов. 
Його мама була в безнадії:

— Ніщо не цікавить хлопця, бешкетує. 
Хіба шо море для нього — привілля і 
все на світі. То, може, хай буде серед 
дітей на кораблі? У вас, кажуть, дисцип
ліна, порядок...

"Гак. тут. на флотилії. перша мста у настав
ників—привчати хлоп’яг .займатися всерьої 
корне.німії справами. тут — школа мужносіі 
і високого ідейною гарту 1 Роман Денисов 
довів,.що він не гірший за Інших’. Учився мор
ської справи І дуже хотів вирушити в похід. 
Але туди беруть найбільш дясцнпліновапвх 
і винахідливих, натренованих і беручких. То 
як же не постаратися, щоб і його віяли до екі
пажу «Чекіста», який вирушає до Чорного мо- 
ряі І хлопець став наполегливо вивчати будову 
корабля і іплюбки. корлб’льні ме.хліі.зми. кер
мову справу, азбуку Морзе Невдовзі він знав 
стягстніі семафор і розумівся п морських вуз
лах Він старався , .

Старався т.ік. як і колишній егарпігна фло
тилії Анатолій Бондарев, котрий став курсан 
тем Одеського морехГлііого училища Він учив 
ся. щоб бути схожим на Жеіпо Коробова, 
кращого радиста флотилії, який невдовзі буде 
•.юрським інженером зв'язківцем. А може, 
пощастить, як Славі Стригуну, котрий «виби
вається» в мічмани.

...Начальник Флотилії В. М. Штурмін 
оглядає своє господарство. У погляді 
ветерана стурбованість — кораблі, пере
дані моряками-прикордонниками, зви
чайно, старі — їх треба лагодити, а ре
монтної бази нема, і коштів 
і иділили. І не подобається 
класний керівник не пустив 
на заняття з радіосправи бо 
бив» трійку. Отже, треба йти 
Ні, краще в міський комітет
Там же знову готують групу комсомоль- 
ців-ударників на підшефний крейсер 
«Дзержинський». То що ж вони там ска
жуть чорноморцям? Невже буде остання 
фраза в рапорті шефам: «...і все ж ми 
дечого недоробили, флотилія поки що 
не зразкова»? Ні, вона повинна бути 
зразковою.

Така стурбованість тільки в його по
мислах. Бо все-таки справи йепогані. 
І очі Штурміна ясніють — побачив 
хлоп'ят у безкозирках, які поспішали на 
катер. А на палубі флагманського кораб
ля шикувалися хлопці старшої групи. 
За кілька хвилин почнеться огляд пісні 
і строю.

...Вони зійшли на берег і рушили 
центральної площі міста. Майорів 
гор Військово-Морського Флоту. Гримів 
святковий марш. І була пісня:

Мы шли под грохот канонады. 
Мы смерти смотрели в лицо. 
Вперед продвигались отояды 
Спартаковцев, смелых бойцов...

Лунала пісня юних моряків, яку співа
ли красноярські комсомольці 35 років 
тому, в листопаді 1942-го, в день, коли 
було створено підпільну організацію 
«Спартак».

на це мало 
йому, що 
свого учня 
той «заро- 

в міськвно, 
комсомолу.

М. ШЕВЧУК.

!0 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «В гостях у 
мазки». Мультфільм «Напічних 
Смарагдовою міста». І. 2. З се
рії. 11.00 — К т. «У світі тва
рин». 16.30 — «Екран молодих». 
«Десята висота». 17.00 — Теле
журнал «Паотійю* життя». 17..59
— Для дітей. «Сонечко». 18.00—
•'День за днем». (Кіровоград). 
18.25 — К. т. Концерт ор
кестру російських народних ін
струментів Ц.Т і ВР. 18.55 — 
К. т. «Золото» із циклу «У сві
ті бізнесу». 19.25 — «Засіданні 
парткому». Фільм-внстава. 2100
— «Час». 21.30 — к. т. Тележур
нал «Музичне життя». 22 40 — 
К. т. Всесоюзна багатоденна ве
логонка. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1971». 11.00 — К. т. Новини.
І1.Ю — К. т. Для дітей. «Знай, 
люби, бережи». 11.40 — «Шкіль
ний скрап». Фізика для учнів 
10 класу. 12.10 — К. т. «Під пра
пором Жовтня» Звітують тру
дящі Волинської області. 14.30— 
♦ Кінопрограма». 15.10 — «Росій
ські письменники про Дітей». 
15.40 — Фільм «Школа мужнос
ті». 17.15 — К. т. Тележур
нал «Звіздар». 18.00 — Рекла

ма Оголошення. 18.30 — Співає 
Г. Гаркміпа. 19.00 — К. т. «Віс
ті». 19.30 — «Наша Радянська 
Конституція». 19.40 — К. т. Пле
нум Спілки композиторів Украї
ни. Концепт. 20.45 — «На доб
раніч. діти!» 21.ІШ — «Час». 
21.30— К. т. Фільм «Щаслива 
невдачлива людина». По закін
ченні — НОВИН!!.

И жовтня
ПГ.РІНА ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Засідання парт
кому». Фільм-внстава. 11.05 — 
К. т. «Шохріни». Док. теле
фільм із никлу «Батьки і діти». 
16.05 — Фільми Молдавського 
телебачення. 16 35—«Рубежі 10-ї 
п’ятирічки». Стрийськин за
вод металевих і залізобетон
них конструкцій. 16 55 — К. т. 
Урочисте засідання. присвячене 
20-річчю запуску першого у сві
ті радянського штучного супут
ника Землі. Трансляція з Цент- 
пального академічного театру 
Радянської Апмії. 18.00 — Нопи- 
ни. 18.15 — К. т. Концепт Дер
жавного ансамблю пісні І танцю 
донських козаків 19.00 — К. т. 
«Повстання» із циклу «У світі 
бізнесу». 19.30 — К т. Чемпіо

нат СРСР з хокею: «Кпила Рал»
— ИСКА (21.00 — «Час») 22.05
— К. т. Концерт, присвячений 
20-річчю запуску першого у сві
ті радянського штучного супут
ника Землі. Передача з Цепт- 
оазмю«о академічного театру 
Радянської Армії. По закінчен
ні — ІІОПИІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.30 - 
К. т. Лок. фільми «Спама». 
«Вчора, сьогодні, завтра». «Курс
— реконструкція». 15.05 — К. т. 
«Мамина школа». 15 35 — К. т. 
«Москвичі на марші п’ятиріч- 

ки». 16.05 — К. т. «Один за всіх, 
псі за одного». 16.55—Для дітей 
«Ми знімаємо кіно». 17.30 — На 
допомогу школі. Українська лі
тература для учнів 10 класу. 
>8.00 — Реклама. Оголошення. 
(8.20 — «Наша Радянська Коп- 
егнтуцЬі» 18.30 — К. т. «Вісті» 
19.00 — Спортивна програма. 
20.45 — «На добпаніч. діти1» 
21 00 - «Час». 21.30 — К. т. Ве
чір наукового кіно. 22.30 — Те
лежурнал «Старт». По закінчен
ні— к. т. ІІОВІІІІИ.

12 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Фільм «Сто днів 
після дитинства». 11.00 — К. т. 
«Клуб кіпоподопожей». 16.20 — 
«Щоденник соціалістичного зма
гання» (Полтавське трикотаж
не об'гдіїапнч). 16.35 — «Наша 
Радянська Конституція». 16.45— 
Для школяпіп. «У нас в гостях» 
17.15 — «Сільгькогосполапський 
тиждень». Телеоілял. 17.30 — 
К. т. «Палітра» Виставка тво- 
вів заслуженого діяча мнетентп 
РРФСР В. Ф. Стожарова. lS.nO 
— К. т. «Товари — народу». 
(Кіровоград па Республіканське 
телебачення). 18.30 — К. Т. 
Тираж «Спортлото». 18 40 — 
К. т. «Аіполоііп радянської піс
ні». 19.15 — К. т. «Всенародне 
схвалення». 19.30 — «День - за 
пнем». (К-д). 19.55— «Цукровики 
напитують темпи». (К-л). 20.10 — 
і. Рябокляч. «Марія Ланьковець- 
ка». Вистава. (К-л). 21.00 —
«Час». 21.30 — Продовження 
вистави. (К-л). 22.20 — К т.
«Фестиваль .. Конкурс... Кон
церт...». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 —
Док. телефільми. 10.25 — Для 

дітей. «Сонячне коло». 11.00 — 
К. т. Новини. 11.15 — Коннерт 
дитячої художньої самодіяль
ності. 11.40—«Шкільний екран». 
Російська література для учнів 
8 класу. 12.10 — «Екран модо 
лих». «Інтерклуб». 11.30 — 
К. т. Док. телефільм. 14.50 — 
К. г. «Рідна природа». 15.10 — 
Фільм «Пишні і жебпак». 16.30 
— К. т. «Начка Країни Рад*. 
17.00 — «Роби з нами, роби як 
ми. роби краше нас». (НДР). 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
«Вірші — дітям». 18.30 — К. т. 
«Вісті». 19.00—Першість7 СРСР з 
футболу: «Шахтар» —«Динамо» 
(Тбілісі). 20 45- К. т. «На добра
ніч. літи!». 21.00—«Час» 21.30 — 
«Піл прапором Жовтня». Звіту
ють трудянії Чернівецької об
ласті. В передачі бере участь 
перший секретап Чернівецького 
обкому Компартії України В. Г. 
Днкусаров. 22 50 — футбольїііі-і 
огляд. По закінченні — к. т. 
Нонннн.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 - 
Новини. 9 іо-к т. Гімнастика 
9 30 _  к. т. Фільм «Сибірський
діл». 11 00—К. т. Новині!. 11.15 — 
«Піл прапором Жовтня». ^р,іте- 
ють трудящі Чернівецької об
ласті. 12.35 — Фільм «Мої ЛР''* 
зі». 16.45 — «На ланах респуб
ліки» 17.00 — Телефільм ^«Трис
та шахтарських літ». 17.30 
«Республіканська фізико мате
матична школа». (Псослача 
друга). 18.00-Новини 18.15—К. т. 
Лгніпгький університет мільйо
нів. «Ралн народних пспут’тіп». 
18 45 — К т. По 60-річчя Вели
кого Жовтня. Радянська УкпаТ' 
на В передачі б'юе участь чле 
Політбюпо НК КПРС перший

секретар ЦК Компартії України 
В. В. Щепбііні.кнн. 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. Альманах 
«Поезія». 2’2.45 — К. т. Грає 
лауреат міжнародних конкурсіп 
А. Корсаков (скрипка). По .за
кінченні — нопини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - 
«Наші прем’єри». Док. фільм.
10.30 — Коннеот радянської піс
ні. 11.00 — К. т. «Наша біо
графія. Рік 1973-й». 14 30 —
К. т. Док. фільм «В краю Не
чорноземному» . 15.30 — К. т.
«Шахова школа». 16.00 — К. т. 
«Творчість Б. Брехта». 17.00 — 
К*т. «Об’єктнп». 17.30 — К. т. 
«Лети, наша пісне». Коннеот. 
18.60 — К. т. «В’сті». 18.30 
— Концерт української піс
ні. 1-8.45 — К. т. Чо 60-річчя Ве
ликого Жовтня. Радянська Ук
раїна. В передачі бере участь 
член Політбюро ІІК КПРС. пер
ший секретар ЦК Компартії 
України В. В. ІПербнпький. 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Тслсфестиваль театрів України, 
присвячений 60-пічч'о Великого 
Жовтня. Л. Горбашов. «Єдина 
перевага». Вистава Полтавсько- 
іо музично-арамагиччого театру 
імені М. Гоголя. В перерві —
к. т Новини.

1-1 ЖОВТНЯ

ЛЕГША ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Любителям балету». 10.30 — 
К. т. «Палітра». Вистапка тво
рів В. Ф. Стожаоопа. 11.00 — 
К. т. Новини, і 1.15—Телефільм. 
1140 _ к. т. «ШкільїіиГі екран». 
Для учнів 8 класу. «Оогапн дер
жавної влади в СРСР їх зміц
нення. удосконалення їхньої ді- 
яльносіі за 60 рокіт». 12.10 — 
К. т. Концерт заслуженого са
модіяльного ансамблю танцю

УРСР «Ятряні.». 15.50 — «На 
допомоіу школі.». Для учпіп 
8 класу. їстопія. «Перемога ле
нінської національної поі'тнкн 
і її всесвітньо-історичне значен
ня». 16.20—Для нікол.іРів. «Сур
мач». 16.50 — «Наша Рапянська 
Конституція» 17.05 — Для Ді- 
зсй. «Мандрівки Гнатика-юн- 
н.зтнка». 18.00 — Новини.
18.15 — К т. «Веселі нотки».
18.30 — К. т. До 60-річчя Вели
кого Жовтня. «Поздоровлеііпн 
друзів». Програма телебаченні! 
Монгольської Народної Респуб
ліки. 19.45 — К. т. «Радість тво
рення». 20.0(1 — К. т. «Наша 
біографія. Рік 1974-й». 21.00 —‘ 
«Час». 21.30 — К. т. Концерт 
маіістоіп мистецтв у Великому 
гсатрі Союзу РСР. 22.30 — К. т. 
Чемпіонат спіте з художньої 
гімнастики. (Швейцарія). По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 •.» 
Нопини. 9.10 — К. т. Гімнаст#» 
ка. 9.30 — К т. Кіноальмапах 
для дітей. «Зіоочка». 10.25 —у 
К. т. Концерт Московського дер
жавного симфонічною оркестру. 
10.50 — К. т. «Баку». Док. теле
фільм із никлу «Міста і люди»".
14.30 — К т. Док. телефільм 
«Щедрість». 15.20 — К. т. Фільм 
для дітей. «Дзпо.іять. відчиніть 
двері». 16.35 — К. т «Москпа ї 
москвичі». 17.05 — К. т. «Сто
рінки творчості письменника 
Ф. Абрамовп». 17.35 — «День 
за пнем» (Кіровоград) 17.50 
17.35 — «День з.з днем». (К-д). 
17.50—Тележурнал. (К-д). 18 00— 
«Назустріч Червоній суботі». В 
передачі бере участь секретар 
Укрпрофради М М Славнп- 
еі.кий 18.30 — «Havxa — вироб
ництву». 19.00 — К. т. «Вісті«.
19.30 — К т Кіноппограм.з «По 
Радянській Україні». 20.45 —' 
К. т. «На добраніч тітн!». 21.00 
— «Час». 21.30 — Коннсрт маи- 
стрів мистецтв і художніх ко
лективів республіки. По закін
ченні — к. т. Нопипи.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, «уп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2*45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масово] роботи—2 45-36 відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

полії рафії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

ПОГОДА
Сьогодні в області І місті Кіровограді буде невелика хмар

ність. без опадів. Вітер змінних іьнірямкіп 3—6 метрів на 
секунду. Тсмпе|щіугп повігря в обласіі 16-21 у місті 18—20 
градусів.

9—12 жовтня — мінлива хмарність беї опадіп. ранком міс
цями туман. Вітер змінних напрямків, 7 метрів на секун
ду. Температура повігря вночі 5 — 10, удень у першій полови
ні періоду ІЕ—20, у другій лолопині періоду 13—18 градусів
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