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ПРИКЛАД КИЯН
КИЇВ. Працівники промисловості обласЦ 

м. Києва, змагаючись за дострокове виконаний 
п’ятирічного плану і готуючи гідну зустріч ібОч 
річчю з дня народження В. І. Леніна, достроково, 
24 грудня, викопали план четвертого року п’ята-« 
річки по загальному обсягу реалізації.

До кінця року понад план буде виготовлено 
значну кількість приладів, засобів автоматизації і 
запчасти до них, сільськогосподарських машин, 
устаткування для хімічної промисловості і това
рів народного вжитку.

Комсомольське
слово

ДАВАЙ
СТО УДАРНИХ ДНІВ!

«Партія надає велико
го значення свідомій 
участі молоді в громад
сько-політичному житті, 
вірить в її сили і можли
вості». Ці слова із Тез

Центрального Комітету КПРС «До 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна» викликали у 
комсомольців і молоді Агрегатного заводу почуття 
високої гордості. Готуючись стати на ударну Ленін
ську трудову вахту, щоб ознаменувати 100-річчя з 
дня народження Ілліча новими перемогами у кому
ністичній праці, молоді виробничники взяли зобо
в’язання:

1. Випустити за 100 днів вахти надпланової продук
ції на суму 14 тисяч карбованців.

2. Підвищити продуктивність праці на 0,2 процента.
3. Зекономити чорних і кольорових металів на 

п’ять тисяч карбованців.
4. Провести 11 квітня молодіжний суботник на ро

бочих місцях.
На початку 100-денної вахти заводський комітет 

ЛКСМУ оголошує ленінський прийом в комсомол.

рякіп вивезли минулої осені з по
ля на бурякоприймальний пункт 
трактористи колгоспу імені XXII 
з’їзду КПРС Кіровоградського 
району Леонід Манула І Григорій 
щуцькнй. Зараз комсомольці ви
возять на поля добрива під уро
жай наступного року.

Фото Ф. Плахтія.

і
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Випереджаючи 
час

ІПпснна фабрика «Украї
на» — одне з молодих під
приємств нашого міста. їй 
немає ще й року. .Молодий і 
колектив фабрики. Комсо
мольський. Бо більшість ро
бітників фабрики — комсо
мольці. Можливо тому й тру
довий ритм нового підприєм
ства пульсує в унісон з енер
гією і завзяттям її молодих 
господарів.

Передсвяткове напруження 
панує в ці дні на всіх змінах. 
Адже кінчається перед’ювілей- 
ний рік. і сотні надпланових 
спецівок, що їх випускає фаб
рика — трудовий звіт кожного 
комсомольця і всієї комсо
мольської організації Іллічеві. 
Перед у змаганні за гідну зу
стріч ювілею вождя ведуть 
швачки Алла Сотник, яка що
місяця виконує план на 125 — 
130 процентів та Надія Номе
рне — показник її 120 про
центів. Не відстають від по
друг Марія ФІлІп’єва та На
дія Вахрам’єва. За минулий 
місяць дівчата перевиконали 
плац на 15 процентів.

Вже сьогодні наша фабри
ка працює в рахунок 1970 ро
ку. Нп 25 грудня при плані 
реалізації випуску валової 
продукції 2 мільйони 39 ти
сяч карбованців маємо 2 міль
йони 53 тисячі, що складає 
100,7 процента.

Випереджати час — стало 
законом трудового життя ком
сомольців і всього колек
тиву фабрики.

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
секретлі) комсомоль
ської орган і з а ц і ї 
швейної <Ьаб о и к н 
«Україна».

All УРСР здійснює ряд ці-

ДЛЯ БЛАГА
26 грудня шоста сесія Верховної 

Ради УРСР продовжувала свою ро
боту. Тривало обговорення допо
відей заступника Голови Ради Мі
ністрів УРСР, голови Держплану 
УРСР П Я. Розенка про Держав
ний план розвитку народного гос
подарства УРСР, міністра фінан
сів УРСР А. М. Барановського про 
Державний бюджет Української 
РСР на 1970 рік і про виконання 
Державного бюджету Української 
РСР за 1968 рік, а також співдопо
відь планово-бюджетної та галузе
вих комісій Верховної Ради УРСР.

Висловлюючи думки і почуття 
своїх виборців, депутати одностай
но схвалювали програму дальшого 
розвитку народного господарства 
республіки на 1970 рік, з гордістю 
говорили про величезні успіхи, 
здобуті українським народом під 
керівництвом Комуністичної пар
тії в боротьбі за виконання рі
шень XXIII з'їзду КПРС, XXIII з’їз
ду КП України за дострокове 
виконання завдань п’ятирічки.

Промовці розповідали про по
літичне і трудове піднесення, яке 
викликали в містах і селах Ук
раїни Тези Центрального Коміте
ту КПРС до 100-річчя з дня на-

НАРОДУ
родження В. І. Леніна, про патріо
тичне прагнення робітників, кол
госпників, інтелігенції ознаменува
ти Ленінський ювілей новими ви
датними звершеннями на благо 
рідної Вітчизни.

Одностайно приймаються закон 
про Державний план розвитку на
родного господарства Україн
ської РСР на 1970 рік, закон про 
Державний бюджет Української 
Радянської Соціалістичної Респуб
ліки на 1970 рік, постанова про 
затвердження звіту про виконання 
Державного бюджету УРСР за 
1968 рік.

Депутати заслухали і обговори
ли доповідь голови виконкому Лу
ганської обласної Ради депутатів 
трудящих М. М. Гуреєва про орга
нізаторську роботу Рад депутатів 
трудящих Луганської області по 
виконанню соціалістичних зобов’я
зань, взятих на честь 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна.

На сесії відмічалось, що про
мисловість Луганщини успішно за
вершує завдання чотирьох років 
п’ятирічки. За одинадцять місяців 
поточного року вироблено на де
сятки мільйонів карбованців над
планової продукції. Понад завдан-

ня видобуто більше як 1,5 мільйо
на тонн вугілля, вироблено 105,6 
тисячі тонн мінеральних добрив, 
47 мільйонів кіловат-годин елект
роенергії. Більше 120 бригад, ви
робничих дільниць, близько 10 
тисяч новаторів-виробничників за
вершили виконання п’ятирічних 
планів і працюють у рахунок 1971. 
року.

Колгоспи і радгоспи області до
строково виконали плани продажу 
державі зернових і технічних куль
тур. В ході підготовки до Ленін
ського ювілею протягом 1968 і 
1969 років споруджено понад 
мільйон квадратних метрів житла, 
135 шкіл і дитячих дошкільних за
кладів, 94 будинки культури і клу
би, 279 підприємств торгівлі, гро
мадського харчування і служби 
побуту, 66 медичних закладів. 
Проведена значна робота по бла
гоустрою населених пунктів.

По обговореному питанню Вер
ховна Рада УРСР прийняла поста
нову.

Депутати затвердили прийняті 
між сесіями Укази Президії Вер
ховної Ради УРСР.

Сесія одностайно обрала членом 
Президії Верховної Ради УРСР. 
другого секретаря ЦК КП України 
депутата І- К. Лутака.

На цьому шоста сесія Верховної 
Ради УРСР закінчила свою роботу.

(РАТАУ).

ПРОБЛЕМИ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
РЕАЛІЗМУ

В Києві закінчила робо
ту Всесоюзна науково-тео
ретична конференція, при
свячена 100-річчю з дня 
народження В. І. Лені
на — «Ленінізм і розви
ток методу соціалістично
го реалізму в літературах 
народів СРСР». Місцем 
цього симпозіуму, який 
тривав три дні, не випад
ково було обрано столицю 
України. Інститут літера
тури імені Т. Г. Шевченка

кавих заходів по відзна
ченню ювілею вождя ре
волюції. Уже випущені й 
готуються до друку спе
ціальні наукові видання, 
проводяться широкі обго
ворення головних проблем 
радянської літератури.

У Всесоюзній конферен
ції, організованій за іні
ціативою українських на
уковців, узяли участь про
відні літературознавці з

Москви й Ленінграда, гос
ті з братніх радянських 
республік. З доповідями 
на пленарних засіданнях 
виступили академік All 
УРСР, директор Інституту 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка АН УРСР 
М. 3. Шамота, член- 
кореспондент АН УРСР 
Л. М. Новиченко, члени- 
кореспонденти АН УРСР, 
лауреати Ленінської пре
мії Є. П. Кирилюк та Є. С. 
Шабліовський, доктор фі
лологічних наук, професор
B. В. Новиков з Москви, 
доктор філологічних наук
C. Агабабян з Єревана, 
кандидат філологічних 
наук Н. В. Алексеева з 
міста Ульяновська.

У жвавих творчих дне-

кусіях пройшла робота 
секцій — «Теорія соціаліс
тичного реалізму» й «Про
блеми розвитку літератур 
народів СРСР», де було 
заслухано доповіді її по
відомлення вчених Украї
ни, Ленінграда, Баку, Тбі
лісі, Алма-Ати, Вільнюса, 
Душанбе, Джамбула та 
інших міст Радянського 
Союзу.

Головним підсумком ро
боти Всесоюзної науково- 
теоретичної конференції в 
Києві буде велика колек
тивна монографія, що її 
випустить республіканське 
видавництво «Нау к о в а 
думка».

(РАТАУ).

За кого вченням«Учитися комунізму — таким с 
ленінський наказ комсомольцям, 
юнакам і дівчатам. Працьовитість, 
жадоба знань, ідейна перекона
ність, патріотична самовідданість 
та інтернаціоналізм — усі ці якості
радянської молоді — чудове свідчення того, що вона свято виконує 
ленінські заповіти, прагне працювати і жити так, як учив великий Ле
нін», — підкреслюється в Тезах ЦК КПРС «До 100-річчя з дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна».

Зараз у всіх комсомольських організаціях області жваво обгово
рюють Тези, комсомольці і молодь ще раз зважують, чи все зроби
ли, щоб гідно зустріти 100-річчя з дня народження вождя. Про це ж 
йшла ділова розмова і на науково-теоретичній конференції в Олек
сандрії. Нижче вміщуємо розповідь про цю конференцію.

«Виховання комуністичної пере
конаності у молоді — основне 
завдання комсомолу», — гака те
ма науково-теоретичної конферен
ції, в якій взяли участь молоді 
шахтарі, гірники, слюсарі, педаго
гії та учні Олександрії, комсоль- 
ські активісти міста. Вони зібрали
ся разом, щоб ще глибше усвідо
мити свої завдання, обмінятись 
досвідом, зважити, чи все роб
лять, як заповідав Ленін.

Ленін... Яким він був? Як пра
цював з людьми? Ці питання хви
люють і хвилюватимуть молодь. 
Подібно до нової хорошої книги 
про Ілліча, кожна хороша лекція 
допомагає нам глибше усвідоми
ти світлий образ вождя. Саме та
кою була розповідь про Леніна 
старшого викладача Олександрій
ського загальноиаукового факуль
тету Дніпропетровського гірничого 
інституту О. С. Всдєпєєва.

А далі пішла розмова про те, як ми, 
комсомольці, зустрічаємо' ювілей. Прик
ладів добрих — не перелічити. Намо
тувальниці комсомольсько-молодіжної 
бригади Алли Юзлепко з слектромеха* 
нічного заводу працюють два дні на 
місяць на заощаджених матеріалах. 
Дівчата з швейної фабрики (секретар 
комітету комсомолу Л, Шульгіна) бо« 
рються за те, щоб 21 і 22-го квітня 
працювати повністю на своїх заощад
женнях.. Подібні приклади свідчать про 
політичну зрілість нашої молоді. Саме 
в праці, у виробничих колективах, в 
комсомольсько-молодіжних бригадах 
вона, молодь, гартує свою комуністи«!« 
ну переконаність. Про цс говорили ба
гато виступаючих І, зокрема, секретар 
комітету комсомолу електромеханічного 
заводу М. Анісімоиа. Вона розповіла, 
іцо члени бригади Бориса Кривокоия, 
працюючи пліч-о-пліч з комуністами, 
вирішили до ювілею вождя стати ко
муністами. Підкріплюють своє рішення 
конкретними ділами — виконали річне 
виробниче завдання 24 листопада, по« 

■ г.піблюють теоретичні знання.
Коли перед людинок) постає не- 

• вирішене питання, вона звертає
ться до Ілліча. Книги Леніна ста-

лп настільними в комсомольців 
Олександрії. 6300 юнаків і дівчат 
міста навчаються в гуртках політ
освіти. В комсомольському клубі 
«Ровесник» проводяться змістовні 
вечори, присвячені історії комсо
молу і нашої Батьківщини. Ціка
вою роботою з молоддю відзна
чаються «Клуб майбутнього воїна» 
при кінотеатрі імені Кірова, кдубії 
«Прометей» — в культосвітньому, 
«Батьківщина»—в медичному тех
нікумах.

Сила ідейного впливу на слуха
чів, підкреслювалось на конферен
ції, тим відчутніша, чим досвідче
ніші пропагандиста. Завдяки тур
ботам міськкому партії і міськко
му комсомолу серед комсомоль
ських пропагандистів міста все 
більше стає членів КПРС, людей з 
вищою освітою.

Перший секретар Олександрій
ського міськкому комсомолу 
В. М'яснянкіп приділив чималу 
увагу в своєму виступі навчанню 
пропагандистів, наголосив па важ
ливості організованого дозвілля 
молоді.

Поки іцо прогалинок» залишається 
незадовільна виховна робота, малочн« 
сольних комсомольських організацій. 
Одпією з форм поліпшення їх діяль« 
пості, як йшлося на конференції, є 
створення ради секретарів споріднених

підприємств, проведення бодай раз на 
квартал галузевих комсомольських 
зборів, створення об’єднаного штабу 
«Комсомольського прожектора».

Конференція приділила значну 
увагу питанню військово-патріо
тичного виховання. Як приклад, 
називали авторемонтний завод 
(секретар комітету комсомолу 
Л. Погрібний), де всі юнаки до
призовного віку проходять спе
ціальну підготовку. 80 процентів 
молодих робітників виконали нор
ми на значок ГЗБ. Велике виховне 
значення для майбутніх воїнів 
мають туристські походи по міс
цях бойової слави, замітки в стін
ній пресі цехів про життя тих за
водчан, які зараз виконують по
чесний військовий обов'язок. Учас. 
пики конференції ознайомились з 
досвідом військово-патріотичного 
виховання юнаків цього заводу.

Змістовність жнгтя радянської 
молоді постала ще яскравіше, ко
ли учасники конференції прослу
хали розповідь другого секретаря 
міськкому комсомолу А. Груші при 
роботу молодіжних організацій за 
рубежем. Пошуки змісту життя 
без чіткої політичної основи за
ганяють молодь капіталістичних 
країн часто у безвихідь. І тим яс
нішим постає сьогоднішній день 
радянської молоді, яка спрямовує 
свій шлях за вченням Леніна.

Б. КУМАНСЬКИИ, 
власкор, «Молодого комунара».

м, Олександрія.
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У НАШ час, коли економічна ро-
бота на підприємствах набирає 

исе більшого розмаху, на сторінках 
газет, журналів, книг питання НОН 
також посіло чимале місце. Уже 
мало кому не відома суть і прин
ципи наукової організації праці. 
Але мало ми ще робимо, щоб КО1 
жен робітник визначив своє місце у 
поліпшенні економічних показників 
підприємств. Невнріїиеним це пи
тання стоїть перед комсомольськи
ми організаціями, окремими комсо
мольцями.

В роботі по НОПу на підприєм
ствах основну роль виконують еко
номісти. Але їм одним цю склад
ну проблему не вирішити. Це спра
ва колективна, вона вимагає учас
ті всіх членів колективу. І тим по
чесніше для комсомольця, якщо він 
буде ініціатором і застрільником 
у' справах ПОП.

Як же організувати роботу ком
сомольців у цьому напрямку? Як 
знайти місце кожному у справі по
шуку трудових резервів?

Навряд чи знайдуться в організа
ціях комсомольці, які не можуть ні
чого робити і які нічим рішуче не 
цікавляться. Кожний що-небудь та 
вміє робити, кожний має бажання 
щось зробити. Щодня на підприєм
ства прямує потік людей. Серед 
них — комсомольці. Вони розходя
ться по своїх робочих місцях до 
верстатів, печей, креслярських до
щок. Кожний володіє своєю спе
ціальністю. Всі вони цаіїстри своєї 
справи, але не псі організатори на 
своїх робочих місцях.

Досвід показує, що Еа підпри

ємствах, де пе цінують організацію 
праці, одразу видно результати 
цього. На таких підприємствах ви
сокі втрати робочого часу, недос
татньо використовується обладнан
ня, висока собівартість продукції. 
Туг, як правило, велика частина 
комсомольців не зайнята роботою 
по організації і раціоналізації ви
робничого процесу.

Але потрібно завжди пам’ятати, 
що робота інколи стає важкою то
му, що вона неправильно організо
вана, або погано організоване ро
боче місце. Ось чому матеріал для 
наукової організації праці треба 
шукати, перш за все, на робочому 
місці, братись за кожну дрібницю, 
а пе проходити мимо і не шукати 
сенсацій.

завдань, щоб виконання його не бу« 
ло лише лозунгом.

Крім цього, комсомольський плац 
ПОП -обов’язково повинен бути 
широко відомим всій молоді,' по
винен бути робітничим закликом 
до виконання загальної справи.

Слід відзначити, що виконання 
наміченого комсомольцями зале
жить іноді від дуже вузької ГРУ-

• клуб економічних знань «господ ар» ■якииянншннанннпкі

ТВОРЕЦЬ—КОЖНИЙ
У нас часто думають, що раціо

налізаторську і організаторську ро
боту можуть добре вести лише ква
ліфіковані, навчені досвідом старі 
виробничники, а молодим робітни
кам в‘цій галузі робити нічого. Не
правильна думка. На Кіровоград
ському агрегатному заводі, наприк
лад, в Цьому- році 55 комсомольців 
стали раціоналізаторами. На їх ра
хунку 63 раціоналізаторських про
позиції. Але молодих раціоналізато
рів може бути і більше, бо свій 
внесок у справу НОП може зроби
ти кожний. Хай це буде невелика, 
малопомітна справа. Але із суми 
маленьких справ виростає той ве
ликий процес, назва якому НОП.

и ОП ВКЛЮЧАЄ в себе коло пи- 
•* тань. Вирішити їх без певної 
організації неможливо. Велику до
помогу у вирішенні цих завдань 
можуть подати окремі комсомольці, 
або групи молодих робітників. 
Діяльність цих груп передбачає на
явність певного плану роботи. При 
складанні плану' потрібно чітко со
бі уявляти:

— чергові завдання по розвитку 
виробництва; \

— основні «вузькі» місця па ви» 
робництві;

—• сили і здібності комсомольців* 
ентузіастів ИОП-у.

У плані роботи слід супоро вра
ховувати реальність поставлених

пп людей. Щоб не допустити цьо
го, необхідно залучити всіх КОМСО
МОЛЬЦІВ до роботи методом кон
кретних завдань, доручивші; кож
ному конкретну справу.

При виконанні плану НОП ком
сомольськими організаціями мож
лива така небезпека, як виникнення 
зайвого діловодства, паперової тя
ганини. Комсомольським комітетам 
слід лише добиватись висвітлення 
своєї роботи в стінгазетах, листках 
^Комсомольського прожектора», па 
спеціальних стендах і т, д. Прикла
дом для цього може служити до
свід старших: в кожному цеху зга
даного Агрегатного заводу є наоч

ні стенди по ПОП. ЦІ стсіїдн вчать 
працювати.

Як перетворити в життя комсо
мольські длани НОП? Матеріали 
можуть направлятися, дивлячись 
по характеру й розміру: в стінга
зету, на стенд резерпін виробницт
ва, на виробничу нараду цеху, за
воду, па бюро чи збори. Взагалі, 
направлення матеріалів і розробок 
по НОП маслиться не лише в 
ПИСЬМОВІЙ формі, а ГОЛОВНИМ чи
ном так, щоб комсомолець пішо», 
наприклад, сам або від імені орга
нізації на виробничу параду і за
хистив там свою пропозицію.

Форми роботи можуть бути різно
манітними. Загальна вимога — ши
рока гласйісгь, яка виявляється у 
створенні показових грутг. ударних 
бригад, рейдів у пошуках резервів.

Найважливіші завдання комсо
мольських організацій — дати зро
зуміти всім її членам, • що основа 
їх практичної діяльності полягає в 
тому, щоб сьогодні ж вирішувати 
насущні завдання підприємства по 
вишукуванню резервів виробництва, 
щоб комсомольці, підвищуючи свої 
знання в галузі організації праці, 
стали ентузіастами, активними бор
цями за перетворення в життя нау
кової організації праці.

В. ЕВТУШЕНКО, 
старший науковий спів
робітник Кіровоградсько
го відділення науково-до
слідного інституту праці, 
к а ндидат економічних
наук.

ЄДИНА
РОДИНА

Київська кінокопіювальна фабрика розмножує масовим 
тиражем фільми всіх кіностудій країни. Тепер колектив 
підприємства тиражує фільми, присвячені ІОО-річчю з дня 
народження В. І. Леніна. Вже надруковано сотні копій 
фільмів «Москва, товаришеві Леніну», «Живе серце Ілліча», 
«По ленінських місцях», «Сім’я Ульяновнх» і ряд інших.

На фото: (ліворуч) передові робітниці цеху проявлен
ня кольорової широкоформатної плівки Марія Яковенко 
(зверху) і Галина Баран під час роботи над ювілейним за
мовленням.

Фото А. Піддубного. (Фотохроніка РАТАУ),

КРАСНОКАМСЬКИЙ завод металевих сіток — єдине у 
своєму роді підприємство в Радянській країні. Тут випус

кають щорічно біля двох мільйонів квадратних метрів мета
левих сіток різних видів. ІІайтонша сітка робиться із дроту 
завтовшки 55 мікрон.

Основним споживачем металевої сітки є целюлозно-паперо
ва промисловість. Саме із сітки починає свій біг на машинах 
паперова стрічка. До цього часу на швидкохідних паперово- 
робних машинах, які випускають широкоформатний газетний 
папір в Балахні, Кондопозі, Солікамську стоять імпортні 
сітки. Краснокамські металоткачі поставили перед собою 
завдання — освоїти виробництво таких сіток на своєму під
приємстві. 1 ось дослідна партія сГток відправлена для вста
новлення на швидкохідні палероворобні машини.

В цьому році на Краспокамському заводі металевих сіток 
випущено зверх плану тридцять тисяч квадратних метрів ме
тал осітки.

На знімку (праворуч): мсталепа сітка готується до від
правки замовнику.

Фото Е. Котлякова. 
(АПН).

ОсЗДй
НЕВИМІРНІ ЦІННОСТІ

Закінчив роботу III Пленум правління об
ласної організації Українського товариства 
охорони пам’ятників історії та культури. На 
ньому були розглянуті питання про заходи по 
дальшому поліпшенню охорони та збереження 
історичних пам’ятників, про хід громадського 
огляду пам’ятників історії та культури, при
свяченого ІОО-річчю з дня народження 
В. І. Леніна, та про роботу краєзнавців і 
юних слідопитів області.

Було порушено питання про створення иід-

критого музею на території фортеці Сз. Єли
завети.

В обговоренні питань взяли участь пись
менник М. К. Смоленчук, директор обласного 
краєзнавчого музею К. О. Душейко. заступ
ник завідуючого відділом пропаганди і агіта
ції обкому партії 1. П. Оліфіренко.

Пленум розглянув організаційні питання. 
Головою обласної організації Товариства па
м’ятників історії та культури обрано доценти 
Кіровоградського педінституту В. К. Чернець
кого.

Л. ПАПЧЕНКО.

І

ТРАКТОР З КОМФОРТОМ

МІНСЬК. Колектив Мінського 
тракторного заводу готує до випуску 
пову модель трактора «Беларусь». 
«МТЗ-80». Потужність двигуна на 
цін машині збільшено до 75 — 80 
кінських сил. Це підвищить продук
тивність машини на третину, а на 
деяких видах сільськогосподарських 
робіт — навіть на 50 процентів.

Трактористові в новій машині за
безпечено максимум вигод. Кабіна 
звукоізольована, обладнана з ураху
ванням вимог технічної естетики, тех
ніки безпеки і гігієни праці.

НАФТА КАЗАХСТАНУ

ШЕВЧЕНКО. З промислів Манги
шлаку і Емби відправлено перші еше
лони нафти, видобутої понад річний 
план. У цьому році нафтовики Ка
захстану на 36 процептів збільшили 
видобуток нафти.

Всього країна одержала цього ро
ку десять мільйонів тонн казахстан
ського палива.

(РАТАУ).

ПРОТЯГОМ довгих віків, як 
мрія, як надія людини, миг

тіло в імлі гноблення прекрас
не, подароване нам античною 
Грецією, заманливе слово «де
мократія». Сторіччями воно так 
і залишалося мрією, поки марк
систська теорія не надала йому 
наукового реального змісту.

І хоча під лозунгами свободи, 
рівності, братерства виступа
ли всі буржуазні революції, 
тільки Великий Жовтень зміг 
на ділі вирішити питання про 
надання трудящим всіх прав І 
свобод. Тільки соціалізм напов
нив поняття демократії справж
нім змістом. Тільки В. 1. Ленін 
розробив принципи нової — ра
дянської соціалістичної демо
кратії.

Події, що відбуваються в 
світі, знову і знову привертають 
увагу до проблем розвитку де
мократії.

Розгортається всесвітня бо
ротьба найширшнх народних 
мас по корінник питаннях де
мократії» миру і соціального 
прогресу. Показові дані, наве
дені Л. ї. Брежнєвим в його 
виступі на міжнародній Нараді 
комуністичних і робітничих пар
тій п Москві: «...в розвинутих 
капіталістичних країнах з 1960 
по 1968 рік включно взяли 
участь в страйковій боротьбі в 
загальній кількості більше 300 
мільйонів чоловік проти 150 
мільйонів за попередні 1.4 ро
ків». В цій обстановці буржуаз
ні ідеологи всіляко намагаю
ться опорочнти соціалістичну 
демократію, принизити її істо
ричне значення як демократії 
нового типу і одночасно зобра
зити систему політичної влади 
капіталістичних монополій як 
неперевершеннй зразок демо
кратії. Вони ведуть спекуля
тивну гру на животрепетних 
проблемах свободи особи, на 
особливостях виборчої системи, 
питаннях так звапого політично
го плюрализму» свідомо зама
зуючи різницю між формаль
ною наскрізь брехливою і лице
мірною буржуазною демократі
єю і демократією соціалістич
ною — фактичною, життєвою, 
реальною. Аналіз класової прн-

ТВОЇ
УНІВЕРСИТЕТИ

■

ПРО ЛЕНІНСЬКІ ПРИНЦИПИ 
РАДЯНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ.
БЕСІДУ ВЕДЕ
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ 
АКАДЕМІЇ НАУК СРСР 
В. М. ЧХІКВАДЗЕ

роди демократії, її ролі як по
літичного інструменту підмінює
ться плоским співставленяям 
одноіменннх форм і інститутів 
буржуазної і соціалістичної де
мократій.

Сучасні ревізіоністи посилено 
рекламують так званий «демо
кратичний соціалізм», суть яко
го полягає у свідомому проти
ставленні соціалізму і демокра
тії, в повному ігноруванні важ
ливих положень ленінізму про 
нерозривну єдність соціалізму і 
демократії. Нагадаю лише од
не з багаточясленних висловлю
вань В. І. Леніна по цьому пи
танню. ІЦе п 1916 році в статті 
«Про карикатуру на марксизм 
і про імперіалістичний еконо
мізм» В, І. Ленін писав: «Со
ціалізм неможливий без демо
кратії в двох значеннях:* (І) не 
можна пролетаріату звершити 
соціалістичну революцію, якщо 
пін не готується до неї бороть
бою за демократію: (2) не мож
на соціалізму, який переміг, 
втримати своєї перемоги, і при
вести людство до відмирання 
держави без здійснення повніс
тю демократії». (Повн. зіир. 
творів, том ЗО, стор. 128).

Поборники концепції «демо
кратичного соціалізму» зобра
жують свою програму як якийсь 
третій шлях, розташований десь 
посередині між марксизмом- 
ленінізмом і ідеологією імперіа
лістичного суспільства. По су
ті справи мова йде про проду
ману програмі' поступового 
словззнпя суспільства від соціа
лізму до капіталізму.

Азбукою марксизму-леиінізму 
е положення про те. ІЦО в основі 
будь-якої демократії, як. і всі
єї політичної надбудови, ле
жать відношення власності. Де
мократія на оспопі приватної 
власності чи на базі боротьби 
за підміну приватної власності?

ось так ставив і вирішував 
n"Ta’’H» про характер демокра
тії В. І. Ленін (Повн. зібр. 
твор., т. 41, стор. 426—427). Де
мократія освячує, закріплює, 
охороняє відношення власності, 
Які підношення власності в да
ному суспільстві, така природа 
ного демократії; хто панує еко-

номічно, тон панус і політично. 
Проголошення свободи і рів
ності при умовчанні про існу
вання приватної власності на 
засоби виробництва В. І. Ленін 
називав брехнею і лицемір
ством буржуазного суспільства. 
Якщо в США сьогодні військо
во-промисловий комплекс воло
діє небаченою могутністю, то 
можна не сумніватися: він зна
ходить засоби використання 
американської демократії в 
своїх інтересах.

З перемогою соціалістичної 
революції, із завоюванням ро
бітничим класом і його союзни
ками політичної влади і еконо
мічного панування, скасуванням 
капіталістичної приватної влас
ності і експлуатації, передан- 
нпм всіх засобів виробництва і 
суспільного багатства в руки ті 
народу починається здійснення 
демократії у вирішальній сфе
рі життя- суспільства — еконо
міці. Проголошення принципу 
однакового, рівного відношення 
всіх трудящих до засобів ви- 
робннцтва, до суспільного ба
гатства — уже тільки по цьому 
соціалістична демократія а<з 
може йти пі в яке порівняння з 
буржуазною демократією, яка 
закріплює приватну власність, 
нерівне відношення людей до 
засобів виробництва,

Новим відносинам пласностї 
відповідає принципово нова по
літична та ідеологічна надбудо
ва. нова державність, нові, 
більш високі інститути демо
кратії. Нема в суспільстві кла
су власників, немає лревілейо* 
ваних соціальних груп, які мог
ли б зробити демократію збро
єю своїх корисних та егоїстич
них інтересів. Немає ще фак
тичної рівності, але весь лад 
соціалізму спрямований до 
нього. Не зникли ще класові 
відмінності, але немає більше 
антагоністичних класів. Різниця 
між розумовою і фізичною пра
ною ще не ліквідована, а.ій—м 
будь-який неупереджений спг-Ліл*. 
стерігач бачить, що їх сила І 
значення поступово зменшую
ться.

Новими стали відносини ка
релу і держави. Довір’я дер-
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Софії _ Лук’яніппі вже за 
шістдесят. Але це ще бадьо
ра жінка, з молодим завзят
тям в очрх, з сивуватим ко
ротко стриженим волоссям.

Приїхала вона з Харкова. 
Приїхала -в село Мар'япівку, 
де вперше стала комсомол
кою, вперше відчула себе лю
диною. А до цього....

Пам’ятає найняту хату, хво
рого батька, що кашляв" ноча
ми, забиту горем, зігнуту ма
тір, яка днями ходила по ха
тах багатіїв на заробітки.

Вже виросли кіски в товсту 
косу, незграбне дівчисько 
стало стрункою дівчиною з 
променистими очима. Л щастя 
не приходило. І раптом життя 
перемінилось. їм дали землі, 
хату і сказали: працюйте на 
себе. Батько з радощів аж 
зліг. Як працювати? Чим об
робляти землю? Вступив в 
артіль, куди зібралися такі ж 
безкінні і безреманентиі. Гур
том стали обробляти землю. 
Усміхнулася, розігнула спи
ну мати.

Залишилась Софія з маті
р’ю. Жили не гірше Інших. 
Софія стала комсомолкою. 
Знайшлася і робота. Піопер- 
пожатою стала в Мар’яні«- 
ській семирічці. Люби.та цих 
білоголових і темпоголопих 
дітей. Віддавала їм цілі дні.

Якось Софія Лук’янівна за
дивилась на перше фото в 
житті. Сидять хлопці п гім- 
настьорках, військових каш
кетах. Серед них — вона — 
єдина дівчина-комсомолка. В 
такій же гімнастьорці, кашке
ті. Це перші делегати зльоту 
комсомольців у Кіровограді. І 
так захотілось зустрітись із 
юністю. Побачити хоч тї міс
ця. де ступали її молоді ноги.

Гостинно зустріли Софію 
Лук’янівну у Малій Висці, а 
потім в Мар’янівці. Невпіз
нанним стало село. Та в шко
лі такі ж білоголові і темно- 
голові дітлахи, ніби вчора з 
ними розлучилась.

Були задушевні розмови, 
квіти, подарунки. Скупа сльо
за набігла на очі, та радість 
ніщо не могло затьмарити. 
Скрізь побувала Софія Лук’я
нівна. Відвідала батькову мо
гилу. Із старих друзів зустрі
ла лише Григорія Макаровича 
Колісника. Було що згадува
ти.

Зачудовано дивляться діти 
на старих друзів, які то пла
чуть, то сміються, розповідаю
чи їм про минуле.

З великим жалем розпро
щалася з землею, де зустріла 
свою молодість, де вперше 
відчула себе людиною, зазна
ла горя і радощів. Тепер буде 
чекати тільки листів від піоне
рів та старих друзів.

На центральній садибі сільгоспартілі 
імені Кірова Знам’янського району стоїть 
красивий будинок. Цс дитячий садок-ясла. 
В ньому—просторі кімнати для дітей різних 
груп, спальні, зала, роздягальня. Скрізь —- 
сучасні меблі, м’які килими на підлозі. І 
всюди багато квітів.

Розвагам, навчанню, відпочинку тут при
діляють велику увагу. На фото праворуч 
ви бачите виховательку комсомолку Надію 
Якименко. Уважно слухають її вихованці 
оповіданий про дідуся Леніна.

А цьому малюнкові (фото вгорі) не до 
оповідань. Сон — миліше за все на сві
ті. Тим більше вихователька Валентина 
Григорівна наказала всім спати. Мертва 
година.

Фрто В. КОВПАКА.

ПІДСУМКИ АНКЕТИ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
«ТВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС»

О. СКЛЯНІЧЕНКО, 
вчителька Мар'я- 
нівськоТ школи.

Час. — це простір для розвитку здіб
ностей. Вміщена в сМолодому комуна
рі» анкета «Твій вільний час», мала 
на меті виявити, наскільки вміють на
ші молоді люди використовувати цей 
простір, як комсомольські комітети, 
первинні організації дбають про до
звілля молоді.

77 процентів наших читачів, що від
повіли па анкету, — це робітники, кол
госпники, службовці, решта — учні за
гально-освітніх шкіл, технікумів, проф
техучилищ, студенти.

Для всіх категорій опитаних харак
терне захоплення у вільний час чиган
ням книг, газет, журналів. Значну до
лю вільного часу віддають молоді 
фільмам, зокрема 32,3 процента пра
цюючої молоді дивиться фільми кілька 
разіп на тиждень, а 46,9 процента — 
кілька разів на місяць.

20,7 процента опитаних робітників 1 
службовців бувають в кінотеатрах рід
ше, ніж раз на місяць, або лиш кілька 
разів на пік. Переважно це люди отру
шені. зв’язані турботами про сім’ю і 
дітей. Свій вільний час вони проводять 
біля екрана телевізора, І не тільки вп
ин. Майже 80 процентів опитаних учнів 
і 56,7 процента працюючої молоді що
дня по кілька годин віддають перегля
ду телепередач. Така увага до голубо
го екрана покладає великі обов’язки 
на працівників студії і зокрема ре
дакції молодіжних передач.

Комітети комсомолу і первинні ком
сомольські організації мають чимало 
попрацюпати, щоб залучити більше мо
лоті до занять спортом, щоб домогтися 
чіткої роботи спортивних залів, баз. 
Лише 39 процентів опитаних молодих 
робітників І службовців займаються 
спортом, та й то рідко. Процент тих. 
хто постійно години спого дозвілля 
проводить в спортивних залах, на кат
ках. на лижних прогулянках, ще мен
ший.

Анкета показала, що комітети комсо
молу ще недостатньо приділяють уваги 
дачі комсомольських доручень. Лише

е ВИ НАМ ПИСАЛИ

До зустрічі в кафе
В лередноворінні днТ до редакції надхо

дять листі з проханнями порадити, як під
готуватись до свята, де придбати ті чи ін
ші продукти, де і як провести вихідні ДНІ. 
Зокрема, жителька Кіровограда Людмила 
Марсова пише: «Дорога редакція! Ми з ся. 
іїом і чоловіком зовсім недавно переїхали! 
до міста. Знайомих маємо ще мало, а по
переду три вихідних дні. Порадьте, будь 
ласка, де краще провести їх».

Ми звернулися до начальника виробни
чого відділу Кіровоградського тресту їда
лень Н. С. Червоної з проханням відповіс
ти на питання наших дописувачів. Ось що 
вона повідомила.

В кафе, кафетеріях, кулінарних магази
нах організовані виставки кулінарних виро
бів. Тут широкий вибір напівфабрикатів, 
інших виробів. Покупці можуть також за
лишити свої замовлення в книзі замов
лень і через певчий час одержати тс, що 
їм треба.

При ресторані «Відпочинок» о ці дні 
працює відділ добрих послуг. Молоді гос
подарки зможуть тут одержати консульта
цію про сервіровку святкового столу, вибір 
напоїв і закусок. Відділ організовує також 
обслужування святкових вечорів на дому'.

Крім цього, трест їдалень потурбувався 
і про зустріч безпосередньо Нового року, 
тобто про останній 'вечір старого. В кафе, 
ресторанах, їдальнях організовано серві
ровку святкових столів, де можна зустріти 
свято в колі сім’ї, друзів, знайомих.

Як уже повідомлялося, 27 — 28 грудня 
обласному центрі (передбачається в скве
рі ім. Пушкіна) буде організовано облас
ний ярмарок по продажу сільськогосподар
ських продуктів, □ якому візьме участі, і 
трест їдалень. Там також можна придбати 
все необхідне для святкового столу.

В театрі, кінотеатрах, обласній філармо
нії. де під час канікул будуть проведені 
новорічні ранки для школярів, працюва
тимуть буфети.

17 процентів опитаних учнів і 42,1 про
цента працюючої молоді мають гро
мадські доручення. А саме даючи до
ручення, можна вивчити смаки і уподо
бання кожного комсомольця, залучити 
його до активного громадського жит
тя, навчити корисно і цікаво проводити 
вільний від роботи час.

В анкеті було м питання про те,, чи 
«ти відчув на собі турботу про дозвіл
ля твоєї комсомольської організації?» 
11.7 процента опитаних відповіли 
стпердно. 18,9 процента безапеляційно: 
«Ні». А решта просто не відповіла на 
поставлене питання, видно, щоб пе 
обидитн свого секретаря. Слід заува
жити. що більшість опитаних самокри
тично визнали, що самі винні в погано
му дозвіллі, що нерідко «впивають» 
вільний час. а не використовують його 
для свого гармонійного розвитку.

«Задоволений. Заважає моя незібра- 
ність. Я сам винен, бо не завжди його’ 
сп лановую», — так. наприклад, відпо
відає 17-річний кіровоградець Віта
лій Н. на питання анкети «Ти задово
лений своїм дозвіллям? ІПо заважає 
зробити його змістовним? Хто винен у 
поганому дозвіллі — ти сам чи інші?». 
«В поганому дозвіллі винен сам. а не 
хтось інший», — пише 15-річннй шко- 
ляо із Знам’янського райопу Іван К. 
Цієї ж думки 19-пічна робітниця Олек
сандрійської швейної фабрики Ніна Г. 
і 30-річниЙ комсомольський працівник 
Микола Я., і 23-рІчний робітник Олек
сандрійського електромеханічного за
воду Василь С. Який вихід? Видно,

всім разом па чолі з комітетами ком- 
сомолу треба вчитися проводити до° 
звілля. Саме так, вчитися відгіочизати, 
як вчимося ми працювати.

Наші читачі, відповідаючи на анкету, 
внесли ряд пропозицій, зробили слушні 
зауваження щодо роботи культосвітніх 
закладів і організації дозвілля молоді«

Зокрема Г. Євтушенко з Кіровоград
ського відділення науково-дослідного, 
інституту праці пише: «Медична бібліо
тека ге працює в неділю — це погано, 
і рано закривається в будні — о вось
мій вечора». 32-рІчяпй кандидат наук.» 
цього ж відділення І. І!, пропонує? 
«Місту потрібний Будинок творчості З 
концертним залом, шахматнпм клубом. 
Туристський клуб і клуб патріотів міс
та, думаю, були б теж пе зайві».

Мотодь швейної фабрики і електро
механічною заводу міста Олександрії 
пропонує частіше організовувати ту
ристські подорожі по визначних місцях, 
вечори-диспутн. літературні вечори, ор
ганізувати комсомольські табори відпо
чинку.

Ряд читачів пропонує частіше прово
дити масопі спортивні змагання. Олек
сандр Б. з Компаніївки наголошує, що 
для культурного дозвілля чимало мо
жуть зробити. первинні організації 
ДТСААФ. І його слова «моє головне 
захоплення — мотоспорт, але пе тільки 
мрія» звучать, як скарга на незадовіль
ну поботу цієї організації в районі.

Чимало слушних пропозицій. ї вони, 
як і підсумки анкети взагалі, — мате
ріал для роздумів і для дії.

зкаві, до її політики лежить в 
основі політичної активності 
громадян, їх ініціативи і само
діяльності в державному, госпо
дарському і культурному бу
дівництві, в розгортанні соціа
лістичної демократії. Участь на
роду в упоаплінні державою — 
непохитний принцип соціаліс
тичної демократії. З іншого 
боку, в народному довір’ї дер
жава черпає впевненість у пра
вильності своєї політики, доро
жить нею. рішуче відкидає все 
те, що може ослабити довір’я 
народу. Тому соціалістична де
мократія в реальність, це де
мократія не формальна, а фак
тична, вільна під політичних і 
ЮРИДИЧНИХ фікцій.

Ще одна важлива риса соціа
лістичної демократії полягає в 

j^-гому. що вона проголошує і 
закріплює справді справедливі 
і високогуманні принципи сус
пільства. вчить жити у відпо- 
підності з цими принципами, 
поєднує відповідальність особи 
перед суспільством і суспіль
ства перед особою. Бути твор
цем і господарем всіх матері
альних і духовних цінностей, 
брати активну участь в усьому 
громадсько-політичному житті 
країни — п цьому і проявляє
ться особиста відповідальність 
за загальну справу, усвідомлен
ня громадського о0ов’язку пе
ред соціалістичною Батьківщи
ною.

На характер демократії вирі
шальний вплив мають соціаль
на структура суспільства, спів
відношення класових сил, сту
пінь класової боротьби, рівень 
Культури і інші об'єктивні і 
суб’єктивні фактори. «Лібера
лу, — писав В. І. Ленін, — 
Чриродньо говорити про «демо
кратію» взагалі. Марксист ні
коли не забуде поставити пи
тання: «для якого класу?» (Тв., 
Т. 37, стор. 243).

Людство вже не раз спостс- 
Жигало і випробувало це на сво- 
• •• власній долі — яка брехли
ва і нестійка захвалена буржу
азна демократія. Як в будь- 
який момент, в такій соціально- 
Політцчиій ситуації, коли по
мітно посилюється використання 

народними масами буржуазно- 
демократичних інститутів і сво
бод, капітал переходить в на
ступ проти демократії, насад
жує реакцію, творить беззакон
ня. Чи не так відбувалось в 
гітлерівській Німеччині в 30-х 
роках. Чи не це було в Греції, 
Португалії, Іспанії? Чи не про
являються подібні тенденції в 
інших капіталістичних країнах?

Керуючись своїми класовими 
Інтересами, імперіалістична бур
жуазія вкладає в поняття «сво
бода» то один, то інший зміст: 
то вопа прагне обмежити мож
ливості використання трудящи
ми буржуазно-демократичн и х 
свобод і парламентських Ін
ститутів, то вона зовсім заборо
няє прогресивні організації, за
охочує і легалізує до того ж, 
як це. робиться у США, ФРН, 
Італії і ін„ діяльність різних 
фашистських, расистських і Ін
ших реакційних об’єднань вну- 
трі країни. Одночасно «стовпи» 
буржуазної демократії беруть 
під захист тоталітарні режими 
в інших державах, ратують. за 
свободу расистських організа
цій і воєнної пропаганди.

На стан демократії згубний 
вплив робить обстановка підго
товки і ведення війни, гонка оз
броєння. роздування воєнної іс
терії. Уроки минулого переко
нують: імперіалістичні держа
ви завжди починають підготов
ку до війни з порушення ос
новних інститутів І норм демо
кратії, прап і свобод людини. 
Ще раз нагадаю, що саме так 
було в Німеччині після прихо
ду до влади Гітлера. По цьому 
безславному шляху Ідуть нині 
мілітаристські кола Західної Ні
меччини, що схвалили надзви
чайне законодавство, не суміс
не з елементарними принципами 
демократії.

Щоб опорочити соціалізм, 
буржуазні Ідеологи всіляко зве
личують різні сторони буржуаз
ної формальної демократії, роз
дуваючи одночасно окремі недо
ліки і помилки, що допускалися 
в ході соціалістичного будівни
цтва. Але як вказував В. І.‘ 
Ленін, «на кожну сотню наших 
помилок, про які кричить на 

весь світ буржуазія і її лакеї... 
доводиться 10.000 великих і ге
роїчних актів...» (Повн. зібр. 
твор.. т. 37, стор. 61).

Буржуазна пропаганда напи
сала і широко рекламує без
глузді вигадки, наче ми нама
гаємось механічно розповсюди
ти радянський досвід будівни
цтва соціалізму і розвитку де
мократії на інші соціалістичні 
країни. Однак тільки сліпі І 
закляті пороги соціалізму мо
жуть не бачити величезної різ
номанітності в будівництві еко
номіки, культури, в розвитку 
державності, демократії, зако
нодавства і т. л. п різних со
ціалістичних країнах.

Можна говорити ппо дві сто
рони демократії. Об’єктивну її 
сторону складають матеріальні 
і духовні умови існування, дер
жавні і громадські інститути, 
свободи, права, обов’язки, га
рантії прав і свобод, доступ
ність демократії. Суб’єктивна 
сторона — суспільна свідо
мість, світогляд і світовідчуван
ня, яче включає правильне уяп- 
лення про свободи, права і обо
в’язки. Обидві сторони Існують 
тільки в єдності, впливаючи од
на на іншу. Удосконалення ра
дянської демократії в одночас
но умова і продукт росту сус
пільної свідомості.

Так виявляється зв'язок со
ціалістичної демократії і кому
ністичної Ідеології. Будь-який 
підкоп під комуністичну ідеоло
гію є підлип і соціалістичної 
демокпатії, а це не що інше, як 
послаблення соціалістичної дер
жави, удар по завоюваннях со
ціалізму. Підкопи ведуться з 
різних боків і з різною аргу
ментацією. Одні стверджують, 
що комунізм — цс ідеологія, ні
бито застаріла у вік технічної 
революції. Інші — що ідеоло
гія — це взагалі застаріле по
няття і нібито настала ера «дс- 
Ідеологізації.'». Немає недоліків 
і у твердженнях про зближен
ня соціалістичної і буржуазної 
ідеологій, яка нібито відбуває
ться, двох насправді протилеж
них явищ, Із подібних «теорій» 
робиться висновок про мирне 
співіснування ідеологій І про 

необхідність допустити таке 
співіснування п країнах соціа
лізму. Є щось загальне у цій 
суміш' буржуазних, опортуніс
тичних і ревізіоністських погля
дів: не антигоНтнзм, наклепи 
на СРСР і КПРС. відхід від 
соціалістичного інтернаціоналіз
му і крен у бік буржуазного на
ціоналізму, прагнення замінити 
ленінізм, як інтерн аніона льве 
вчення і сучасний етап марк
сизму, ного «національними» 
варіантами.

Каасопі вороги і ревізіоністи 
вперто нав’язують соціалістич
ним країнам багатопартійність і 
політичну опозицію, вважаючи 
їх головними ознаками демо
кратичності політичного ладу. 
Але відомо, що мірилом демо
кратичності суспільного ладу в 
не число політичних партій вза
галі, а наявність або відсут
ність у керівництві суспільством 
такої політичної партії, яка го
това до кінця і самовіддано бо
ротись за звільнення праці під 
гніту капіталу, за побудову со
ціалізму і комунізму. Мзркснзм- 
ленінізм теоретично обгпунту- 
вав, а досвід соціалістичного 
будівництва показав па лілі, що 
єдиною такою партією була і 
залишається Комуністична пар
тія. беззавітно віддана справі 
робітничого класу, інтересам 
народу.

Вдосконалення демократії — 
одна з найважливіших законо
мірностей розпитку соціалістич
ного суспільства. Це положення 
точно зафіксовано в Поограмі 
КПРС. в документах ХХІИ з'їз
ду партії.

Основа життя при соціаліз
мі — колективізм, який, всупе
реч «теорії» буржуазних нак
лепників, ие стирає, не уніфікує 
індивідуальність, а узагальнює 
І вдосконалює її прилученням 
до комуністичної Ідеології. Без 
будь-якого перебільшення мож
на сказати, що не одна найде- 
мократичніша буржуазна краї
на не зробила того, що зробив 
радянський лад для матеріаль
ного і духовного розкріпачення 
особи.

Маркснзм-ленінізм відкидає- 
буржуазні ілюзії про абсолют- 

яу свободу особи. Свобода лю
дини, її воля, вчинки обумовле
ні економічними, політичними, 
ідеологічними та іншими умова
ми життя суспільства в цілому. 
Не в залежності від суспіль
ства стоїть свобода особи, а у 
відповідності, співвідне сонні 
способу життя 1 мислення ок
ремого Індивідуумі’ з Інтереса
ми суспільства і колективу. 
Вільний не тон, хто ставить се
бе над суспільством, законніс
тю. правопорядком, а той. хто 
усвідомлює свою відповідаль
ність перед суспільством і дер
жавою. усвідомлює свій громад
ський обов’язок, поважає і ви
копує закони своєї соціалістич
ної Вітчизни. Відоме зауважен
ня В. І. Леніна про те, то не 
можна жиги п суспільстг.1 І бу
ти вільним від нього. (Повн. 
зібп. твор., том 12. стор. 104).

Людина при соціалізмі не від
чужена від суспільства і держа
ви, а відчуває себе творчою 
силою. Вона не гвинтик, не без- 
ппавний об’єкт політичних ком. 
бінацій Вона — особа, вільна і 
розквіт якої забезпечується всім 
соціалістичних! ладом. Пороки 
буржуазного суспільства, які 
ідуть в історію, чужі соціаліз
мові, — новій суспільній форма
ції. яка розвивається, спрямо
вується вперед. Соціалістична 
демократія переносить центр 
тяжіння на гарантії здійснення 
колективами і громадянами 
своїх прав і свобод.

Але сприятливі соціалістичні 
умови не можуть реалізуватися 
самопливом, самі по собі. Роз
виток демократії може відбу
ватися лише в умовах підви
щення ефективності всієї систе
ми політичної організації сус
пільства, запровадження нау
кових принципів управління. 
Цим пояснюється та неослабна 
увага. яку приділяє партія 
вдосконаленню діяльності ра
дянських представницьких ор
ганів розвитку безпосередньої 
демократії, поліпшенню стилю, 
форм і методів роботи громад
ських організацій.

Рішення XXIII з’їзду партії, а 
Також послі дуючі заходи КПРС 
послужили залученнях! ще 

більш широких мас трудящих в 
державне, господарське і куль
турне будівництво. За останні 
роки значно активізувалась ді
яльність вищих виконавчих ор
ганів країни. Розширені права 
сільських і селищних Ряд депу
татів трудящих, зміписня їх ма
теріальна база. Все більший 
розвиток одержують різні фор. 
ми безпосередньої демократії— 
участь робітників в управлінні 
виробництвом, збори, з’їзди І 
наради передовиків виробни
цтва, інтелігенції, молоді.

Дальше вдосконалення апара
ту управління, зміцнення зв’яз
ку державних і громадських 
організацій з масами, по
ліпшення обслуговування на
селення, присівання проявів 
бюрократизму і тяганини в 
діяльності державного ' апа
рату — все це розширює,, по
глиблює діевігть і доступність 
радянської демократії. Можли
вість користуватися її благами 
визначається також тими пра. 
вовими встановленнями — зако
нами і іншими актами, як? 
приймаються державою. В 
реальному житті Радянського 
Союзу демократія значно шир
ша і багатша, ній: вопа ві.чобпа- 
жена в правових актах. Зав
дання зараз полягає в тому* 
щоб «перекласти» на мову пра
вових установлень і юридично 
закріпити ті багаті форми твор
чої самодіяльності народних 
мас, які вже існують па прак
тиці. Маркс вказував, що «юри
дично визнана свобода існує в 
державі у формі закону» 
(К. Мапкс і Ф. Енгельс, Тв.. т. І, 
стор. 62). Ось чому розпиток 
демократії не тільки нерозривно 
зв’язаний з наявністю чіткої І 
повної системи законодавства, 
але й вимагає наведення у від
повідність правової форми з пів
нем розвитку суспіиччх ВІ-1НО- 
син.

Колясь, більше 100 років то
му, Ф. Енгельс висунув СВОЮ 
знамениту формулу: «Демокра
тія а наші дні — це комунізм». 
Час пілт"<'ппяп її Іетянігт».
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ВодопадОПРІСНЮВАЧ
МОРСЬКОЇ «на
ВОДИ ремонті»

а точ- 
знахо- 
США

виростити ГОІПіу ПШЄ'

Чи завжди буде потрібна швей
на машина? Чи завжди шви бу
дуть обов’язковими в нашому 
одязі?

Подивіться на швейну машину 
її робота завжди зв’язана з ру

хом голки. Але як би голка не по
спішала, її швидкість порівняно 
невелика.

Па думку деяких вчених, голку 
слід заміняти більш удосконале
ним пристроєм, наприклад, осно
ваним на застосуванні ультразву
ку. Але це півміра, бо зберігається 
головна трудність — шви. Частко
вим вирішенням питання є кле-

Для допитливих

нове з’єднання тканин. Але і тут 
залишається, правда, не зовсім 
звичайний, але все-таки шов.

Існує інший вихід — взагалі 
виключити його. Одяг без швів — 
ось до чого треба прагнути. На
приклад, спецодяг робітників 
атомної промисловості не пови
нен мати швів, бо в них концент
руються радіоактивні забруднен
ня, які потім важко змиваються. 
Правда, в погоні за модою мож
лива і зворотна картина — але це 
швидше буде винятком, ніж пра
вилом.

Геть шов! Але як це зробити?
Над створенням такого одягу 

працюють багато радянських вче
них, наприклад спеціалісти Все
союзного науково-дослідного інс
титуту текстильного і легкого ма
шинобудування. Зразки, які одер
жали московські вчені, свідчать, 
що у виробів без швів велике май
бутнє.

Одни із способів — формуван
ня одягу. На металеву форму, яка 
обігрівається, розпилювачем на
носять полімерний матеріал. В за
лежності від конфігурації одер
жаного виробу міняється і форма: 
сорочки, рукавички, ковпаки для 
капелюхів і інше. До речі, ковпа
ки для капелюхів можна робити 
дуже просто. У ванну з «фальши-

вим» днищем подають суміш ко
ротких текстильних волокон і по
лімерного порошку. Потім знизу у 
ванну подається стиснуте повітря, 
за допомогою якого створюється 
«киплячий» шар, який уже широко 
застосовується в техніці. В цей 
шар па декілька секунд опуска
ють нагріту «болванку», і на її по
верхні формується ковпак майбут
нього капелюха, бо до гарячої по
верхні «болванки» прилипають 
частинки полімерного порошку ра
зом з волокнами.

Інший спосіб формування виро
бів використовує метод видавлю
вання. Розплав полімерів видав
люється із отворів, які мають різ
ну форму, У майбутньому цей 
тод може привести до того 
костюми будуть відливати.

Перспективний спосіб, який 
скований на утворенні виробів 
шляхом склеювання безперервних 
ниток, які виходять із фільєр пря
дильної машини. Раніше цей спо
сіб використовувався тільки для 
одержання матеріалу у вигляді 
безперервного полотна. В майбут
ньому він, безсумнівно, зможе ви
користовуватись для того, щоб 
зразу на виході із фільєр одержу 
вати вироби різної конфігурації.

Для формування виробів не обо
в’язково застосовувати розплави 
полімерів. Такі вироби можна та
кож одержувати, наприклад, з ви
користанням спінених дисперсій 
або розчинів полімерів. Після «за- 
холонення» піни у формі утвори
ться вироб.

Владислав ТИХОМИРОВ, 
кандидат технічних наук.

Вогонь
маляр

Фарбуватн будинки... 
вогнем запропонува ли 
співробітники Ленінград, 
ського інженерно-еконо
мічного інституту імені 
Пальміро 'Гольятті. Тра
диційні пензлі і фарби 
вони заміняли ацетиле
новим пальником.

Вогняний 
оплавляючи 
бетону або туфу, залеж
но від сили полум’я, за
барвлює її в цілу райду
гу кольорів — від ніжно- 
смарагдового 
пурпурового, 
гаму легко 
якщо намочити оброблю
ваний матеріал деякими 
фарбуючими речовинами. 
Під впливом високотем
пературного полум’я ут
ворюється справді феє
рична палітра.

Метод термофарбуван- 
пя, що дістав назву ав- 
подіту, дає можливість 
створювати різну струк
туру поверхні матеріалу. 
Озброївшись набором 
газових пальників різно
го «калібру» опоряджу
вальній™, художнії к н- 
декораторн можуть зро
бити стіну буднику 
гладко - глазурова в о ю 
або -.’букльованою» з 
яскравими кольоровими 
вкрапленнями.

Випробування автолі- 
ту па одному з домобу
дівних комбінатів Ленін
града показало, іцо га
рячий «пензель» еконо
мить на фарбуванні кож
ного квадратного метра 
поверхні до 50 копійок.

«пензель», 
повер х н ю

до густо-
Колі р и у 

розширити,

Д. ПОЛІЩУК.

Я

Щоб 
пиці, потрібно двісті тонн во
ди, виробництво тонни синте
тичного каучуку потребує 
більше двох тисяч тони. На
віть па одне куряче яйце ви
трачається тонна води. Аме
риканські вчені підрахували— 
якщо до 2000-го року в Сполу
чених Штатах не будуть знай
дені додаткові джерела, то 
річки не дійдуть до океану: їх 
вип'ють.

Б Радянському Союзі біль
ше річок, і середня густота 
населення менша, ніж в США. 
Але и деяких областях прісної

води недостатньо. Так, напри
клад, подекуди в Казахстані 
вартість однієї тонни води до
сягає чотирьох карбованців.

Природно, увагу привертає 
Світовий океан. Мистецтво 
дистилювання, відоме з часів 
єгипетської цариці Клеопатри, 
тільки в останні роки знайшло 
справжнього помічника — 
атом, що дає тепло дистиля
ційним установкам. Крім того, 
існує ще багато способів оп
ріснення. води, але для 
ного потрібна енергія.

Ось спосіб, який, з; 
кою одеських учених,

більш економічний; крнстало- 
гідратне опріснення, основано 
на .властивостях пропану, 
фреону, хлору утворювати з 
водою кристалогідрати.

Солі, розчинені в морській 
воді, не входять до складу 
кристалогідратів і залишаю
ться в розеолі. Якщо криста
ли відокремити, промити і 
трішечки підігріти, вовн роз
падуться па- агент і прісну во
ду. Агент повертається в цикл, 
щоб знову повторити процес, а 
прісна вода — готова до вжи
вання.

Досліди, проведені в проб
лемній лабораторії Одеського 
технологічного інституту хар
чової і холодильної промис
ловості науковим співробітни
ком Леонідом Смирновим, до
зволили створити першу в Ра
дянському Союзі експеримен
тальну установку безперервної 
дії для одержання в 
рах кристалогідратів 
фреону . 12.

Вибір агента випав 
падково на фреон-12. ____ ,
ше, він утворює кристали при

реакто- 
води 1

ІІС ВИ' 
По-пер

температурі плюс 12 градусів, 
а це значно знижує енергетич
ні і капітальні витрати. По- 
друге, фреон, володіючи доб
рими холодильними і гідрат
ними властивостями, не отруй
ний, вибухонебезпечний, ма
лорозчинний у воді.

Уже сьогодні па установці 
одержані дпні, необхідні для
проектування реакторів оп
ріснювального агрегату такого 
типу. Після закінчення лабо
раторних експериментів ка
федра намічає продовжити до
сліди па дослідно-промисловій 
установці на березі Чорного 
моря.

Тонна води, опріснена дис- 
тнлювальнн.м методом, коштує 
30 — 35 копійок. Попередні 
розрахунки, проведені в лабо
раторії інституту, показали, 
що кристалогідратпа уста
новка продуктивністю 50 ти
сяч кубічних метрів води за 
добу дасть прісну воду по ці
ні біля 10 копійок за кубо
метр.

Галина ГРИБОЄДОВА. 
(АПН).

ШАГРЕНЕВА ЕМАЛЬ
Декоративні покриття все 

більш впевнено входять в на
ше будівництво. Недавно їх 
широка палітра збагатилась 
ще одним видом — шагрене
вими емалями. Вони створені 
в Державному науково-до
слідному і проектному інсти
туті лакофарбової промисло
вості.

Шагреневі емалі являють 
собою суміш фарбуючих ре
човин — пігментів і наповню
вачів з розчинами алкідної І 
меламіноформаль д е г і д н о ї 
смол. При нанесенні на по
верхню емаль утворює плівку 
з характерним зовнішнім ви
глядом, який нагадує шагре
неву шкіру.

Принцип формування ма
люнка полягає в тому, що син
тетичні смоли, які входять у 
склад емалей, розрізняються

по довжині молекул, 
ннця досягається 
особливої 
смоли.

Нанесені 
поверхню,

за
технології

Ця різ« 
рахунок 
варіння

смоли осідають на 
........ ........ утворюючи невели
кі опуклості. Змінюючи умови 
нанесення покриттів, можна 
змінювати характер і величи
ну малюнка. Шагреневі емалі 
випускаються шести кольорів, 
із Яких найбільш приємне 
враження справляють зелено- 
голубі і сіро-голубі відтінки, а 
також емаль кольору слонової 
кості. Достоїнство нових ема< 
лей полягає і в тому, що во
ни виключають ручне багато 
разове шліфування і полі 
ройку.

Євген ГРУЗИНОВ, 
інженер. 

(АПН).

татарський водопад, 
піше частина його, яка 
днться на території 
(друга половина знаходиться 
на території Канади), «запра-_ ~ 
іплплп» яіюмг. ІСІпіп скскапа- Іцював» знову. Ківш екскава
тора- прорив штучну дамбу, 
яка перекрила доступ води до 
річки Ніагари, і лавина знову 
спрямувалась вниз із скель. 
Цей всесвітиьовідомий водо
пад був «закритий па ремонт» 
у червні, з тим, щоб дати 
можливість інженерам вивчи
ти стан скельних порід в то
му місці, де він розташова
ний. На основі одержаних да
них — але не раніше 1971 ро
ку — буде складений план 
дальших робіт по укріпленню 
цього водопаду, де в 1931 і 
1954 роках відбулись сильні 
обвали, які обвалили вниз де 
сяткн тисяч тонн скельних по 

■рід.
Вважають, що цс чудо при 

роди «запрацює» па повну 
потужність на протязі трьох- 
чотирьох днів і знову привер
не натовпи туристів, які при
їжджають сюди помилуватися 
справді вражаючим видови
щем. Більше всіх радіють за
раз володарі багаїочислснних 
отелей, мотелей, ресторанів і 
магазинів в цьому районі. їх 
прибутки значно зменшились 
з того часу, як Ніагарський 
водопад перестав обвалювати 
вниз свої могутні потоки.

Є. ЄГОРОВ, 
кореспондент ТАРС.

Нью-Йорк.

Амернканська морська рятівна служба можливо неза
баром поповниться незвичайними «аквалангістами», яки
ми стануть... дельфіни, тюлені І морські леви.

Зараз у Каліфорнії закінчується курс навчання першої 
групи дельфінів. Деякі з цих тварин добре зарекоменду
вали себе під час науково-дослідницьких робіт, що про
водили вчені у глибинах океану.

Так, наприклад, дельфін по., кличці «Таффі» міг мен
ше, ніж за три хвилини опуститись па глибину 165 мет
рів і виконувати фупкції зв’язкового між окремими ак
валангістами. Він доставляв на цю глибину невеликі 
предмети 1 розшукував апаратуру, що потонула.

Але головна мета тренувань — навчити дельфінів зна
ходити аквалангістів, що заблудилися, і показувати їм 
шлях до підводної лабораторії.

На знімку, взятому із журналу «Штерн», дельфін 
«Гаффі» одержує завдання dIa аквалангіста.

(АПН).

Наша адреса ітеаефони||
м. Кіровоград, вуя. Лунамарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор- 

’V — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01162. Індекс 61197.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ПОНЕДІЛОК, 29 грудня. 

Перша програма. 12.25 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Розбудіть Мухіна». (Кірово
град). 14.00 — «Голубий екран
— школярам». «Нариси по іс
торії російської культури XIX 
ст.». (Кіровоград). 17.00 ■— 
Новини. (М). і"" ------
фільм для дітей. 
Телевісті. (К). 
100-річчя з дня 
Леніна. «Літопис 
віку». (Кіровоград). ___
Телефільм. (Кіровоград). 18.25
— Наші оголошення. (Кірово
град). 18.30 — «Клуб крає
знавців». (Кіровоград). 19.40— 
Новорічна вікторина. (К). 20.45

17.00 —
17.15 — Теле-
(К). 17.45 — 

18.00 — До 
і народження 

ленінського
18.-10 -

Програма «Час». (М). 21.30 
«Театральні зустрічі». 
23.00 — Телевісті. (К).

Друга програма. 18.
Республіканська фізико-мате 
матична школа. (К). 18.30 - 
.Співає Н. Ткаченко. (К) 
19.00 — Передноворічиі турбо
ти. (К). 20.00 — Кіножурнал та 
художній фільм .«Розбудіть 
Мухіна». (Кіровоград),

X

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — оргав Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г М. Димитрова обласвого управління 
по пресі, м Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ВІВТОРОК, ЗО грудня. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — В дні шкільних 
канікул. «Тіні старого замку». 
(1 серія). (М). 10.55 — Марш
рутами п’ятирічки. (Улья
новськ). 11.25 — Концерт. (М). 
12.30 — Для дітей. Виставка 
Буратіно. (М). 13.00 — Телевіс- 
ті. (К). 13.10 — Кіножурнал
та художній фільм «Кріпосна 
актриса». (Кіровоград). 17.00— 
Новини. (М). 17.15 — Для ді
тей «Про Тяпу-Ляпу і поже
жу», Тслевистава. (К). 17.40— 
Телевісті. (К). 18.00 — Мульт
фільми: "«Найбільший друг», 
.'«Кіт, який ходив куди хотів». 
(К). 18.30 - А. Гуляшка. -

«Спляча красуня». Вистав» 
Кіровоградського музично* 
драматичного театру' ім. Кро- 
пнвницького. (”’

* 20.30 — Програма .«. —
21.15 — КІпопанорома.
22.45 — Програма УТ. 
23.00 — «Новорічний 
над». (К), 23.40 —
ті. (К).

Друга програма. 18.30 — Д<> 
Всесоюзного перепису насе
лення. (К). 18.40 - *укр»”’; 
ські вечорниці». (Львів). ‘/•О-’ 
— .«Будинок 25/69». Прем «Ра 
телефільму. (К). 20.30 •— »Л» 
ножурнал та художній фільм 
:«Кріпосип актриса». (Кірово
град).

(Кіровоград)*
і «Час». (М).

(М).-
(К). 
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Te.ieDiC’

Зам. № 5703. Тираж 47000.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1166-1p
	1166-2p
	1166-3p
	1166-4p

