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X X V I I З ’Ї З Д У К П Р С —
Г І Д Н У ЗУСТРІЧ!

Окремим виданням
Видано брошуру з текс
том проекту нової редак
ції Програми Комуністич
ної партії
Радянського
Союзу.
Проект нової редакції
Програми
одностайно
схвалений
жовтневим
(1985 р.) Пленумом Ц К
К П Р С і відповідно до рі
шення Пленуму виноси
ться на широке обгово
рення всіх
комуністів,

усіх трудящих
СРСР.
Підсумки
обговорення
буде враховано при оста
точному розгляді проек
ту нової редакції Про
грами.
Нова редакція Програ
ми партії вноситься на
розгляд і затвердження
X X V II з’їзду Комуністич
ної партії
Радянського
Союзу.
Третя Програма К П Р С

у її нинішній редакції
—. це програма планомір
ного і всебічного вдоско
налення соціалізму, д а
льшого просування ра
дянського суспільства до
комунізму на основі при
скорення соціально-еко
номічного розвитку краї
ни. Це програма бороть
би за мир і соціальний
прогрес.
Брошуру випустило Ви
давництво політичної лі
тератури.

Прапор партії
В житті партії і радян
ського народу настав най
відповідальніший етап під
готовки до X X V I I
з’їзду
К П Р С — етап великої
і
відвертої поради партії
з
народом
по найважливі
ших питаннях економіки і
політики.
Висунутий
на
всенародне
обговорення
проект нової редакції Про
грами партії — результат
великої роботи
партійних
організацій,
трудових ко
лективів,
широких верств
громадськості,
яскравіє
свідчення
демократичної
природи нашої партії, на
шого соціалістичного ладу.
Необхідність науково-обгрунтованої Програми для
Комуністичної
партії обу
мовлена характером рево
люційно
перебудовуючої
діяльності
К П Р С , спрямо
ваної, на вдосконалення со
ціалізму
і побудову ко
мунізму.
В. І. Ленін, борючись за
створення
в Росії проле
тарської партії нового ти
пу, писав, що «без програ
ми партія неможлива
як
цілісний, політичний
орга
нізм, здатний
завжди ви
тримати лінію при всіх і
всяких поворотах
подій».
Висунуті
В. І. Леніним
положення служили осно
вою
при розробці
всіх
трьох програм нашої пар
тії.
Перша
Програма
була
розроблена
при
безпосе
редній участі В. І. Леніна
і прийнята другим з’їздом
Р С Д Р П в 1903 році.

Перемога
Великої Ж о в
тневої соціалістичної рево
люції і встановлення дик
татури пролетаріату озна
чали
виконання
першої
програми нашої партії.
Друга
Програма партії
була
прийнята * на V II I
з’їзді РКП(б) в 1919 р. В
цій Програмі вперше в іс
торії людства і міжнарод
ного робітничого руху бу
ло
поставлено
завдання
про побудуову соціалістич
ного ладу. Радянський на
род під
керівництвом К о 
муністичної партії в корот
кий історичний
строк вті
лив
в життя
ленінський
план побудови соціалізму.
Радянський Союр став мо
гутньою державою з високорозвинутою
промисло
вістю, сільським господар
ством, з передовою
куль
турою і наукою.
Друга
програма
була
також
успішно виконана.
Питання про нову, третю
Програму розглядалося ще
на X V I I I з’їзді В К П (б) в
березні 1939 року. Велика
Вітчизняна війна проти гіт
лерівських загарбників
та
відбудова народного
гос
подарства затримали
роз
робку нової Програми. Це
питання знов
було підня
то
на X X з’їзді
КПРС
(1956
р.). З ’їзд
доручив
Центральному
Комітету
підготувати
проект
П ро
грами, надрукувати його і
винести
на затвердження
чергового з’їзду партії.
X X II
з’їзд
К П Р С
(1961 р.) одностайно при

йняв третю
Програму по
будови комуністичного сус
пільства в С Р С Р .
В Програмі К П Р С уза
гальнено гігантський досвід
нашої партії по перебудові
суспільства на соціалістич
них
началах.
Н а основі
глибокого узагальнення со
ціально-економічних
і по
літичних змін, що стали
ся у світі
після Великої
Жовтневої
соціалістичної
революції, в Програмі зро
блено важливі
теоретичні
висновки,
що
збагатили
марксизм-ленінізм.
Радянський
народ
під
керівництвом К П Р С само
віддано
трудиться
над
здійсненням завдань кому
ністичного будівництва, ви
кладених в третій Програ
мі К П Р С .
Нині
діюча
Програма
партії в цілому правильно
відображає
закономірнос
ті
суспільного
розвитку
країни, але з моменту
її
прийняття
минуло 24 ро
ки. За цей час набуто ве
ликого досвіду соціалістич
ного і комуністичного
бу
дівництва
у нас в країні,
на міжнародній арені ви
никло багато нових, прин
ципово важливих явищ і
процесів. Наша партія на
була великого досвіду бо
ротьби за мир, за розряд
ку міжнародної
напруже
ності,
в результаті
чого
значно збагатилась теорія
і практика мирного спів
існування.
Виходячи
із
цього, X X V I
з’їзд К П Р С
постановив:
«Доручити

АВТОГРАФИ ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО

ЩОБ КВІТЛА КИД РАСІВКА
Добрими словами зга
дують мешканці нашого
села роботящих хлопців
з студентського будіве
льного загону «Енерге
тик» Вінницького політе
хнічного інституту.
Ініціативно керував ро
ботою будзагону коман

дир Анатолій Пяста, ро
блячи все для того, щоб
виконати поставлені зав
дання. Роботящі, золоті
руки у хлопців з «Енер
гетика».
Коли хлопці повертали
ся на навчання у Вінни
цю, їх проводжало май

же все село. Услід їм ус
міхалися привітно відре
монтовані білостінні бу
динки та новобудови, до
спорудження яких вони
доклали чимало праці.
А наша сім’я особливо
вдячна юнакам 3 полі
технічного інституту. Во

Матеріали Пленуму
ЦК КПРС
Окремою
брошурою
випущено матеріали Пле
нуму Центрального Ко
мітету К П Р С , який від
бувся 15 жовтня
1985
року. Д о неї увійшли ін
формаційне повідомлен
ня про Пленум, доповідь
Генерального секретаря
Ц К К П Р С М . С. Гор
бачова, постанова Пле

Центральному
Комітету
К П Р С внести необхідні до
повнення і зміни
в діючу
Програму партії... і підготовитити
нову
редакцію
Програми
до
чергового
з’їзду К П Р С » .
Проект
нової редакції
Програми
К П Р С базує
ться на міцному
фундаметні марксизму-ленінізму,
на реалістичному
аналізі
внутрішнього і зовнішньо
го становища країни.
Третя Програма К П Р С в
її нинішній
редакції, від
значається в проекті,
це
програма
планомірного
і
всебічного
вдосконалення
соціалізму, дальшого про
сування радянського сус
пільства до комунізму
на
основі прискорення
соціа-’
льно-економічного
розвит
ку країни.
В
інституті розпочався
процес вивчення, роз’яснен
ня і пропаганди
проекту
нової
редакції Програми
К П Р С . Вже з перших днів
він повинен
носити
кон
кретний
і діловий харак
тер,
проводитися в
усіх
цехових партійних
органі
заціях і структурних
під
розділах,
в
студентських
групах організовано і зміс
товно,
без парадності
і
тріскотні,
при
активній
участі комуністів, колекти
ву в цілому,
мати чітку
спрямованість, сприяти під
вищенню
рівня ідейно-по
літичного і морального ви
ховання
студентської мо
лоді.

Б. ВАЛЬЧУК,
заступник І секретаря
парткому, голова ідео
логічної комісії.
ни допомагали нам
у
спорудженні будинку. Ми
звикли до них, як до рі
дних. Вони були частими
гостями у нашій хаті. Та
й не лише у нашій. Всю 
ди, де не
працювали
хлопці, про них лунала
хороша слава.
Сім’я БАРАНЮК1В.

с. Кидрасівка Бершадського району.

Видано
політвидавом
України

нуму «Про проекти но
вої редакції
Програми
К П Р С , змін в
Статуті
Політвидав
України
К П Р С , Осоновних напря випустив окремими бро
мів економічного і соціа шурами
російською
і
льного розвитку
С Р С Р українською
мова
на 1986— 1990 роки і на ми
проект
Програми
період до 2000 року».
Комуністичної партії Р а 
Брошура вийшла у Ви
(нова
давництві політичної лі дянського Союзу
редакція).
тератури.

З П Л ЕН У М У ЦК Л К С М У

підвищ увати

воіовитоь

КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Комсомольці і молодь
України, як і всієї краї
ни, гаряче схвалюють еко
номічну і соціальну по
літику К Р П С , наполегли
во працюють над втілен
ням її в життя, прагнуть
гідно зустріти наступний
партійний з’їзд. Ц е під
креслювали учасники чер
гового
пленуму
ЦК
Л К С М У , який відбувся
26 жовтня в Києві. З до
повіддю про посилення
роботи бюро і секрета
ріату Ц К Л К С М У , ком
сомольських організацій
республіки по виконанню
постанови
ЦК
КПРС
«Про дальше поліпшен
ня партійного керівницт
ва комсомолом і підви
щення його ролі в кому
ністичному
вихованні
молоді», рішень вересне
вого (1984 р.) Пленуму
Ц К Компартії України,
підготовці гідної зустрічі
X X V II з’їзду
КПРС у
світлі вимог жовтневого
1985 р.) Пленуму Ц К
К П Р С виступив перший
секретар Ц К
ЛКСМ У
В. І. Мироненко.
На пленумі
виступив
кандидат у члени Політ бюро, секретар Ц К Ком
партії України О .С. Капто, Він відзначив, що те
пер найважливше завдан
ня комітетів комсомолу
добитись.
щоб
кожна
комсомольска
організа
ція, кожен комсомолець
на ділі були активними
борцями за втілення в жит
тя економічної і соціаль
ної політики партії, ви
конання задвань, висуну
тих на квітневому і жовт
невому (1985 р.) Плену
мах Ц К К П Р С .
Щ е далеко не всі ком
сомольські
орранзації
знайшли своє конкретне
місце в розв’язанні зав
дань прискорення науко
во-технічного
прогресу,
реконструкції, технічного

п е р е о з б р о єння
під
приємств ключових галу
зей народного господарст
ва. Більшим має
бути
вклад молоді у якнай
швидше освоєння і висо
копродуктивне викорис
тання роботів,
гнучких
автоматизованих вироб
ництв, електроніки, ла
зерної та іншої техніки,
поширення
передового
досвіду .
На пленумі порушува
лися питання посилення
ідейно-морального.
вій
ськово - патріотичного,
інтернаціонального вихо
вання. Зазначалось, що
вони набувають особли
вої гостроти у зв’язку з
розгорнутою проти радян
ського народу безпреце
дентною за своїми масш
табами, оскаженілою пси
хологічною війною. Комі
тетам комсомолу, первин
ним комсомольським ор
ганізаціям необхдно бути
активнішими, наступальнішими в боротьбі з чу
жими нашому суспільст
ву проявами, наполегли
во формувати у юнаків і
дівчат уміння самостійно,
з класових позицій оціню
вати події і явища дійс
ності, давати рішучу від
січ будь-яким підступам
буржуазної ідеології
і
моралі.
Зверталась також ува
га на важливімть забез
печення умов для ціка
вого, змістовного дозвіл
ля молоді. Комітети ком
сомолу разом з культ
працівниками повинні на
полегливо шукати нові,
захоплюючі форми масо
вих заходів, предметні
ше займатись питаннями
організації культурно-ма
сової і спортивної роботи
з молоддю.

(РАТАУ)

стер

■«ЗА І Н Ж Е Н Е Р Н І КА ДР И»

РОБОЧИЙ
КЙЛЕНДЙР
КОМС ОРГ И
«IIи с т о п а д ...
Ц і дні для кожної ра
дянської людини сповне
ні особливого змісту. 15
жовтня відбувся черго
вий Пленум Ц К К П Р С ,
який оброговорив доку
менти великого значення.
В першу чергу це проект
нової редакції Програ
ми Комуністичної партії
Радянського Союзу, змі
ни в Статуті
КПРС,
проект Основних напря
мків нкономічноґо і со
ціального розвитку С Р С Р
на 1986-1990 роки і на
період до 2000 року.
Колений комсомолець,
юнак і дівчина повинні
глибоко вивчити ці доку
менти, в яких намічена
програмна мета
партії,
визначені вузлові питан
ня її генеральної лінії,
економічної
стратегії,
форми й методи
усієї
роботи на сучасному етаV пі.
Завдання комсомольсь
ких організацій, які ви
пливають з рішень Пле
нуму Ц К К П Р С , необхід
но обговорити на комсо
мольських зборах. Про
аналізуй, комсорг, як го
тується твоя
первинна
спілчанська
організація
зустріти X X V II
з’їзд
КПРС.
Наближається 68-а річ
ниця Великої Жовтннвої
соціалістичної революції.
Ці
передсвяткові
дні
юнаки і дівчата області
ознаменують активними
виступами в підтримку
миролюбної
політики
К П Р С і Радянського уря
ду, підвищенням внеску у
зміцнення
економічної
й оборонної могутності
Батьківщини.
Тиждень революційної
слави — почався за ус
тановленою уже тради
цією 29 жовтня — в День
народження комсомолу.
Потурбуйся, комсорг, про
те, щоб кожен його день
був відзначений
удар
ною, рекордною працею,
проведи святкові вечори,
зустріч
з
ветеранами
партії, учасниками рево
люційних подій, органі
зуй закладання
нових
садів, парків, алей. По
старайся, аби ці дні на
завжди залишилися в па
м’яті тих, хто вступає в
ряди Ленінського комссь
молу і Всесоюзної піонер
ської організації
імені
В. І. Леніна.
Навчання і труд поруч
ідуть. У комсомолських
організаціях вищих і се
редніх спецаліьних нав
чальних закладів триває
громадсько - політич н а
атестація учасників Л е
нінського заліку. Важли
во глибоко,
вимогливо
проаналізувати, як кож
ний комсомлець виконує
особистий
комплексний
план «Вчимося комуніз
му, буду’мо комунізм»,
який його
конкретний
внесок у реалізацію рі
шень X X V I з’їзду К П Р С ,

X I X з’їзду В Л К С М , як
він вивчає революційну
теорію, бере участь в гро
мадському житті колек
тиву, займається худож
ньою творчістю, фізкуль
турою і спортом, готує
себе до захисту Батьків
щини.
Листопад — пора ком- плектування підготовчих
відділень вузів,
зборів
по підсумках трудового
семестру, проведення ве
чорів трудової слави, на
городження кращих уча
сників студентських бу
дівельних загонів. У ко
мсомольських організаці
ях учбових груп необхід
но підібрати керівників
будзагонїв,
розглянути
заяви студентів про зара
хування в С Б З .
17 листопада — М іж 
народний день студентів
— свято прогресивною
студентства,
активних
борців за мир і демокра
тію. Відзнач цей день,
комсорг, мітингами солі
дарності, зустрічами
з
ветеранами молодіжного
й студентського ' руху,
конкурсами
політичної
пісні і плаката.
У листопаді завершує
ться перша
навчальна
чверть у школах. Оціни
її, комсорг, *за результа
тами руху «Жодного вілгстаючого поруч!», вжий
заходів до
підвищення
успішності і якості знань
учнів. %
З 4 до 11 листопада
проводиться Тиждень ди
тячого кінофільму. У ці
ж дні
пройде.
Все
союзний тиждень «Театр
— дітям та
юнацтву».
Ідейна, художня значи
мість тижня буде зале
жати не лише від теат
ральних колективів, а й
від того, яку участь візь
муть діти в усіх його за
ходах.
Будь готовий до захи
сту Вітчизни! Триває при
зов юнаків у ряди Збро
йних Сил С Р С Р . Органі
зуй, комсорг,
урочисті
проводи призовників, вру
чення наказів комсомо
льських оганізацій, путі
вок для
проходження
служби у підшефних ко
мсомолу Військово-Мор
ському Флоті, ВійськовоПовітряних Силах, при
кордонних військах.
19 листопада відзнача
ється дата в історії Р а 
дянської Армії — День
ракетних військ і арти
лерії. Проведи, комсорг,
у цей день зустрічі при
зовників з воїнами, зві
льненими у запас, вете
ранами Великої Вітчиз
няної війни,
організуй
здачу норм Г П О і екза
менів з військово-техніч
них спеціальностей.
Не забудь,
комсорг,
що в листопаді проводи
ться місячник підготовки
спортивних споруд і май
данчиків до зимового се
зону,

Кафедри суспільних наук
інституту
На зімку: під час занять на семінарі.

провели семінар з питань використання

«ВІЛ ЬН И Й СВІТ» —

технічних

який ВІН є

„ПОЛЮВАННЯ ПА Н ІН ,0 4 ” ТРИВАЙ
«У сьогоднішній Америці
більше
несправедливості,
ніж її було в нацистській
Німеччині». За це висловлювання, виголошее на одйому із семінарів, ім’я професора англійської мови та
літератури
університету
Пороскі
було
занесене
американською
реакцією
до «чорних списків» із ярликом «лівий ліберал». До
розряду «радикальних лівих» зараховані
професор
Массачусетського університету Пороскі було занесене американською реакцією
до «чорних списків» із ярликом «лівий ліберал». До
розряду «радикальних
лівих» зараховані
професор
Массачусетського
університетуГ. Амхерст Семюель
Бауле, професор
Бостонського університету Говард
Зінн, професори Гарвардського університету Д ж ордж
Уолд^га Джон Уомек. Як
повідомляє газета «Бостон
глоб», майже десять тисяч
викладачів
політичних
наук, історії, політекономії,
соціології, та інших гуманітарних наук американських
університетів
взяті
під приціл
архінконсервадивного! угруповання «За'достовірність в академічйому світі.
Створена майже два міг
сяці тому, оця організація
інквізиторів від науки розгорнула
бурхливу діяльність, поставивши завдання
«Виявити викладачів ліберальних, лівих та марксист-

засооїв навчання.
Фото Р, Кутькоа.

ських поглядів». Робить вона це за допомогою армії
таємних платних інформаторів у ПО
університетах
С Ш А . За словами
керівництва цього угруповання,
повідомлення інформаторів
про
всі спроби
«лівих»
викладачів «прищепити своїм вихованцям радикальні
погляди»
будуть використовуватися з метою «краіцої
збалансованості
в
університетських
аудиторіях». А простіше сказати,
з метою дискредитації професорсько - викладацького
складу,
що дотримується
переконань, які не подобаїоггься ультраконсерватив-)
ним силам.
Діяльність групи «За достовірність в академічному
світі»
відкриває
широкі
можливості для адміністрації університетів звільняти
викладачів,
що потрапили
до списків,
складених реакціонерами,
заявив член
керівництва Американської
асоціації
університетських
професорів Джордан
Керленд. У мене все це асоціюється із 50-ми роками і
часами горезвісного
сенатора Маккарті
— ініціатора
«ізолювання на
відвом», — сказав віце-президент Гарвардського університету
Д ж он Шеттук.
Те, свідками
чого ми є,
Пр0СТ0 неоммаккартизм, наг*олощує
економіст-марксист Бауле із Массачусетського
університету.
Це
праве
угруповання, говорить
він, зацікавлене
не

так у достовірності, як
у
погрожуванні,
Виникнення угруповання
«За достовірність в академічному світі»
глибоко
симптоматичне для нинішньої обстановки
в СШ А.
Натхненні печерним антикомунізмом та реакційною
ідеологією,
яка поширюється
правлячими
колами
С Ш А , праві
сили повсякчас переходять до масованого наступу на демократичні
права
та свободи
американців,
Ідейною
предтечею цієї
організації,
як повідомляє
«Бостон глоб», стало праве
угруповання За достоаір*ність
у засобах
масової
інформації», одним із
лідерів
якого
є запеклий
антикомуніст
та архіреакціонер
сенатор-республіканець Д ж . Хелмс.
Не так
давно під приводом боротьби з ліберальними «надмірностями»
в пресі воно
розгорнуло масовану й добре організовану кампанію,
щоб поставити під фінансовий контроль
консервативних
сил деякі засоби
м а с л о ї інформації.
Організація «За достовірність в
академічному світі» — відгалуження
хелмсівського
угруповання. Вона переслідує ту ж мету — поставити під тотальний контроль
правих
кіл світогляд та
ідеологію
американського
студентства,

Найсуворіша
таємниця
Майже сто років хімі
ки
фірм - конкуренті®
б’ються над
розгадкою
складу популярного
в
Америці напою «кока-ко
ла». Вони вже встанови
ли, що на 99 відсотків
напій складається із га
зової
води,
паленого
цукру, фосфорної кисло
ти, кофеїну,
екстракту
з опалото листя рослини
коки та
горіхів
коли.
Ніякому
аналізу
не
підддається один процент
складу, що
має загад
кову
назву
«Мерхандіз-7-ікс». Вважаєть
ся, що лише десять чо
ловік знають його таєм
ницю. А записка з фор
мулою таємничого компо
нента зберігається в од
ному з сейфів комерцій
ного
банку «Трасткомпані Дж ордж ія, що збе
рігається в найдальшому
підвалі за сімома замка
ми та сімома печатками.
Відкрити сейф можна
лише з дозволу
ради
директорів фірми у при
сутності
представників
влади.
І то — лише в
певний час — ні секун
дою раніше, інакше го
динниковий
механізм
сейфа не спрацює.

В. К ІК ІЛ О ,
Нью-Йорк.

оголошує прийом слухачів
на підготовче відділення
з відривом від вироб
ництва
(денна форма навчання)
на 1985 — 1986 навчаль
ний рік
з слідуючих спеціальностей
денних факультетів:
Енергетиний

факультет:

•Електричну станції; елект
ричні системи; електропос
тачання
промислоих
під
приємств, міст та сільсько
го господарства.
Машинобудівний
тет:

факуль

електронні прилади.
Автоматика і телемеханіка:
Факультет обпилювальної
техніки
Електронні обчислювальні
машини; конструювання та
виро рицино
електронно*
обчислювальної апаратури.
Радіотехнічний
факуль
тет:
Радіотехніка; конструюван
ня і виробництво радіоапа
ратури.
Інженерно - будівельний
факультет:
Промислове та цивільне бу_

Автомобілі та автомобільне
ДІВНИЦТЦВО'.
господарство;
Технологія машинобудуван
Прийом заяв з 1 жовтня по
(для
ня ,металорізальні верстати 10 листопада 1985р.
демобілізованих ® листопаді
та інструменти;
1?ЄХБ ОЛСІГІ Я Р'Р б о т и з о в а,н о г о — грудні 1985 р — до 15
січня 1986 р.).
виробництва.
Співбесіда з ' математики,
Факультет автоматики та
фізики та російської
літе
мікроелектроніки:
напівпровідникові та мікро- ратури (в обсязі програми

середньої школи) проводи
ться на
протязі одного
дня в період з
15 по 25
листопада 1985 р.
Початок навчання 1 груд
ня 1985 р.
На підготовче відділення
приймаються особи з закін
ченою середньою освітою з
числа передових робітників,
колгоспників що мають стаж
практичної роботи не мен
ше одного року та звільне
них в запас з лав Збройних
Сил С Р С Р .
Для вступу потрібно подади такі документи:
1. Заяву на ім’я ректора В П І.
2 Направленння на підго
товче відділення.
3. Документ про
середню
освіту
4. Характеристики. 5 Шість
фотокарток (3x4 см)
6. Медичну
справку
про

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМ У Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграф ії і книжкової то р гів лі; м. Він ниця, вул. Київська, 4,

стан здоров,я (форма № 286),
7. Виписку з трудової К НИ Ж 
КИ завірену керівнком під
приємства.
Слухачам
виплачується
стипендія
іногородні
за
безпечуються гуртожитком.
Особи що закінчили під
готовче відділення і успіш
но склали випускні іспити
зараховуються на І курс
іституту без складння екза
менів.
Адреса; 286021, м. Вінни
ця, політехнічний інститут,
вул.
Артоболевського
5,
корпус
інженерно-будівельк/ого факультету, кімнзта 318, декана підготовчого
відділення (телефон 6-53-46).
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