
ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
29 листопада відбувся Пленум Центрального Коміте

ту Комуністичної партії України.
У роботі Пленуму взяли участь перші секретарі обко

мів партії, ґолови облвиконкомів, міністри УРСР, керів
ники деяких республіканських організацій, які не вхо
дять до складу Центрального Комітету і Ревізійної ко
місії Компартії України, начальники залізниць.

Учасники пленуму вшанували світлу нам’ять Леоніда 
Ілліча Брежнєва хвилиною мовчання.

Пленум розглянув питання:
1. Про завдання партійних організацій республіки по 

виконанню рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і плану економічного і соціального розвитку на 
1983 рік.

З доповіддю в цьому питанні виступив член Політбю- 
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький.

2. Про Продовольчу програму Української РСР на 
період до 1990 року.

Доповідач — кандидат у члени Політбюро ЦК Ком
партії України, перший заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР 10. П. Коломієць.

В обговорених питаннях Пленум прийняв постанову.

(РАТАУ).

КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ДІЙ
29 листопада відбувся Пленум Центрального Коміте

ту Комуністичної партії України.
Відкриваючи Пленум, член Політбюро ЦК КПРС, Пер

ший секретар ЦК Компартії України В. В. Щербицький 
сказав:

—Наша партія, радянський народ зазнали тяжкої втра
ти: пішов з життя славний син нашої Батьківщини, видат
ний керівник Комуністичної партії і Радянської держави, 
найавторитетніший діяч міжнародного комуністичного і 
робітничого руху, полум’яний борець за мир і комунізм 
Леонід Ілліч Брежнев.

Усе життя Л. І. Брежнева віддане без залишку служін
ню трудовому народові, здійсненню генеральної лінії 
партії, зміцненню могутності авторитету нашої держави. 
Народ України ніколи не забуде, що багато рокіе жит
тя і діяльності Леоніда Ілліча було безпосередньо зв’я
зане з нашою республікою. Ім'я Леоніда Ілліча Брежнє
ва — ЕЇрного продовжувала справи великого Леніна — 
назавжди збережеться в наших серцях.

Учасники Пленуму вшанували світлу пам'ять Леоніда 
Ілліча Брежнєва хвилиною мовчання.

Позачерговий Пленум ЦК КПРС, що відбувся 12 лис
топада ц. р., сказав далі товариш В. В. Щербицький, з 
великою силою продемонстрував тверду рішимість 
Центрального Комітету послідовно і цілеспрямовано 
проводити в життя курс у галузі внутрішньої і зовніш
ньої політики, вироблений під керівництв ом Л. І. Бреж
нєва.

Ця рішимість, наступність політичного курсу КПРС 
знайшли ьйг.в і в одностайно прийнятій Пленумом пос
танові про обрання Генеральним секретарем ЦК КПРС 
товариша Андропова Юрія Володимировича. Постанову 
Пленуму комуністи, весь радянський народ зустріли з 
повним схваленням.

Багато років у складі Центрального Комітету, Псліт- 
бюро ЦК Юрій Володилшрович Андропов працював 
разом з Леонідом Іллічем Брежнєеим, вносив І вносить 
великий Еклад у зміцнення могутності і міжнародного 
авторитету нашої Батьківщини, зміцнення співдружності 
соціалістичних держав, тверде відстоює революційну 
марксистсько-ленінську ідеологію, її чистоту. Він виявив 
себе як відданий справі партії комуніст, визначний ор
ганізатор, талановитий керівник, душевна людина.

Від імені учасників Пленуму, тримільйонного загону 
комуністів республіки В. В. Щербицький запевнив ленін
ський Центральний Комітет КПРС. товариша Ю. В. Анд
ропова в тому, ще Центральний Комітет Компартії Ук
раїни, всі комуністи республіки будуть і далі робити асе 
можливе для успішного здійснення рішень XXVI з'їзду 
КПРС безустанно трудитись на благо радянського на
роду.

З доповіддю в першому питанні виступив член Попіт- 
Єюоо ЦК КГІРС, перший секретар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький.

При будь-якому повороті подій, при будь-яких випро
буваннях, сказав він, партія Леніна залишається на висо
ті своєї історичної місії, вона користується безмежним 
довір’ям усього народу. Не знайшло сесє підтверджен
ня і в тому одностайному схваленні, з яким радянські 
люди зустріли рішення листопадового (1982 р.) Пленуму 
ЦК КПРС.

Високу політичну зрілість, безмежну відданість спра
ві партії показують і комуністи, всі трудящі Радянської 
України. Гаряче, всім сєрцєаі підтримуючи внутрішню і 
зовнішню політику КПРС, рішення Пленуму, положення 
І висновки, викладені в промові Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Ю. В. Андропова на Пленумі, во
ни заявляють про своє прагнення самовідданою працею 
втілити в життя накреслені паотією плани.

У промові товариша Ю. В. Андропова дано конкретну, 
усебічно обгрунтовану програму роботи партії і народ/ 
по виконанню планів економічного і соціального роз
витку країни в одинадцятій п’ятирічці. Пленум ЦК КПРС 
одностайно схвалив положення і висновки, викладені в 
промові Генерального секретаря ЦК КПРС, кони повинні 
бути покладені в основу всієї діяльності партійних ор
ганізацій республіки.

Еиходить
і 5 грудня 1939 р. • Четвер, 2 грудня 1982 року

Спинившись на основних підсумках розвитку народ
ного господарства за два роки одинадцятої п ягирічки, 
товариш В. В. Щербицький відзначив, що обсяг про- 
А*ислоеого виробництва на Україні за два роки збіль
шився на 5,5 процента. Є просування вперед і по ряду 
важливих позицій, зв’язаних з підвищенням його ефек
тивності. Тгус, реалізація програм «снергокомплекс», 
«Метал» і «Матеріаломісткість » дала можливість зеко
номити (в розрахунку на рік) більш як 5 млн. тонн пали
ва і близько півмільйона тонн металу. За два роки буде 
введено в дію основні фонди вартістю приблизно 37 
млрд. карбованців.

Сільські трудівники республіки в нинішньому році 
збільшили проти середньорічних за попередню п'яти
річку заготівлі зерна, соняшнику, картоплі, оеочів, 
фруктів і винограду, яєць, деяких інших видів продукції.

Послідовно здійснюється розроблена партією соці
альна поограма. Середньомісячна заробітна плата ро
бітників і службовців зросла на 4,6 процента і станови
тиме в нинішньому році 162 карбованці Близько 3 млн. 
чоловік поліпшать свої житлові умови. Збудовано багато 
нових шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень.

Досягнуте за два роки є доброю базою для розв’я
зання нових завдань, намічених у проекті плану на 
1983 рік. А завдання ці напружені. І зумовлене це зна
чною мірою тим, що по ряду найважливіших покззників 
завдання за перші дга роки п’ятирічки виявились невико
наними. З урахуванням цього і формувався план на 
1983 рік, визначались вузлові ланки, на яких повинна 
бути зосереджена головна увага.

У,доповіді докладно схарактеризовано найважливіші 
особливості плану і бюджету на 1983 рік і завдання по 
їх виконанню. У числі резервів, приведення в дію яких 
дасть зАЮгу підвищити ефективність виробництва, за-" 
безпечити високі темпи зростання продуктивності пра
ці, називалися значне поліпшення використання вироб
ничих потужностей, енергійна і наполеглива робота по 
скороченню ручної праці, вдосконалення організації ви
робництва і праці, її нормування.

Зазначалось, що підвищення ефективності виробницт
ва немислиме без зростання його технічного рівня, без 
/ліцного, справді органічного зв’язку з наукою. /Аи ви
ходимо з того, підкреслив товариш В В. Щербицький, 
що покликання науки — -зідкривати перспективи роз
витку, вести впеоед. постійно живити народне госпо
дарство новими вирішенняА\и. новими оозробками. Ге
неральним напрямом у роботі наукових установ повин
но бути створення і застосування технологій, які збері
гають енергію, матеріальні ресурси і забезпечують різ
ке підвищення продуктивності праці.

Значне місце в доповіді було приділено завданням, 
зв язаним із здійсненням Продовольчої програми, даль
шим розвитколл агропрол-іислового комплексу. Зверта
лась увага на необхідність не тільки справитися з зав
даннями, встановлени/ли на наступний рік, а й макси
мально можливою мірою перекрити заборгованість 
попередніх років.

У доповіді було проаналізовано роботу вугільної про
мисловості, чорної металургії, транспорту, стан справ у 
капітел-ьнсму будівництві тв інших галузях, на недоліки 
в розвитку яких вказувалось на листопадовому (1962 р.) 
Пленумі ЦК КПРС.

Важливою умовою виконання плану 1983 року, під
креслив перший секретар ЦК Компартії України, є даль
ше вдосконалення управління народним господарством, 
зміцнення планової, виконавської дисципліни, поліпшен
ня всієї організаторської і політичної ооботи Відпові
дальне завдання партійних комітетів — усіма засобами 
політичної роботи донести до сеідомосіі кожного тру
дівника, що виконання плану залежить насаАтперед еід 
його трудового Еклзду, що чим краще МИ будемо пра
цювати, тим ксаще буде.мо жити.

Товариш В. В Щербицький запевнив Центральний 
Комітет Кі іРС у тому, що партійні організації оеспублі- 
ки будуть на висоті поставлених завдань, зроблять усе 
необхідне для втілення ЇХ у життя для дальшого зміц
нення економічної та оборонної могутності нашої Бать
ківщини. 7

З доповіддю в другому питанні виступив кандидат у 
члени Політбюро ЦК Компартії України, перший заступ
ник Голови Ради Міністрів УРСР Ю. П. Коломієць.

Схвалена травневим (1982 р.) Пленумом ЦК КПРС 
Продовольча програма країни, підкреслив доповідач, є 
найважливішою складовою частиною економічної стра
тегії партії на нинішнє десятиріччя. Вона визначає гли
бокий поворот усього народного господарства до пи
тань розвитку сільськогосподарського виробництва і 
зв’язаних з ним галузей з тим. щеб у більш короткі 
строки забезпечити населення країни продуктами хар
чування. Органічною складовою частиною Продоволь
чої програми країни стане Продовольча програма Ук
раїнської РСР на період до 1990 року, внесена на роз
гляд Пленуму ЦК Компартії України.

В доповіді бупо охарактеризовано'головні напрями 
розвитку аі ропромисловсго комплексу республіки і за
вдання по збільшенню ресурсів продовольства. Зо
крема, треба буде забезпечити середньорічний валовий 
збір зерна в дванадцятій п’ятирічці в межах 53—54 млн. 
тонн, цукрових буряків — 60 млн. тонн, намічається 
збільшити виробництво соняшнику, картоплі овочів, 
плодів і ягід. Передбачено довести середньорічне ви
робництво м'яса в забійній вазі в дванадцятій п’ятиріч
ці до 4,6 млн. тонн, А-.олока — до 24 млн. тонн.

Успішна реапізація Продовольчої програми республі
ки дзеть змогу е наступному десятиріччі повністю задо
вольнити потреби населення в хлібі, м’ясі, молоці, кар
топлі, рибопродуктах і цукрі, а також значно поліпши
ти постачання плодоовочевої продукції.

В доповіді було викладено заходи, які забезпечать 
намічуване збільшення виробництва сільськогосподар
ських продуктів, всемірне підвищення ефективності 
землеробства і тзаоинництва, вдосконалення роботи 
всіх ланок агропромислового комплексу.

■ Учасники Пленуму, які виступили в обговоренні допо
відей, підхреслюєали, що успішне виконання нозих ве
ликих завдань, поставлених листопадовим (1982 р.) 
Пленумом ЦК КПРС, ПродоЕопьчої програми буде ви
рішальною мірою залежати від більш наполегливого 
проведення в життя курсу на інтенсифікацію суспіль
ного виробництва і підвищення його ефективності, умі
лого використання наявних резервів, досягнень науки І 
техніки, досвіду передовиків і новаторів, дальшого 
зміцнення державної, планової, виробничої і трудової 
дисципліни, посилення організаторської і політико-єи- 
ховної роботи партійних організацій.

В обговорених питаннях Пленум прийняв постанови. 
Пленум цілком і повністю схвалив рішення Пленумів 
ЦК КПРС, що відбулися 12 і 22 листопада 1982 року, 
практичну діяльність Центрального Комітету КПРС і його 
Політбюро по втіленню в життя виробленого XXVI 
з’їздом партії курсу б іалузі внутрішньої і зовнішньої 
політики. В основу діяльності всіх партійних організацій 
покладено схвалені листопадовим (1982 р.) Пленумом 
ЦК КПРС положення і висновки, викладені в проА-.ові 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Ю. В. Ан- 
дропова на Пленумі.

Пленум схеалив с основному проекти Державного 
плану економічного і соціального розвитку УРСР і 
Державного бюджету УРСР ні 1983 рік. Зазначені про
екти вносяться Радою М:ністрів УРСР на розгляд Вер
ховної Ради УРСР.

Схвалено Продовольчу програму Української РСР на 
період до 1990 року.

Пленум запевнив Центральний Комітет КПРС, що 
комуністи, трудящі Радянської України тісно згуртовані 
навколо рідної Комуністичної партії, в єдиній братній 
сім’ї народів нашої великої багатонаціональної соціаліс
тичної Батьківщини гідно зустрінуть 60-річия утворення 
СРСР, зроблять усе для того щоб ознаменувати третій 
рік п’ятирічки новими успіхами в господарському і 
культурному будівництві, примножити свій вклад у зміц
нення економічної та оборонної могутності нашої Ра- 
Д5 нсьиої держави

(РАТАУ).

РУБЕЖІ ЗРОСТАННЯ РЕСПУБЛІКИ
Як бойову програму дій 

сприйняли трудящі України 
рішення листопадового 
(1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, положення і виснов
ки, викладені в промові Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС ІО. В. Апдропова на 

Пленумі. їх зусилля спря
мовані на пошук і викори
стання нових резервів зро
стання економіки, які спри
яють прискореному розвит
кові суспільного нпробнійіт- 
вй, дальшому підвпщепшо 
добробуту народу.

. [ІР0 *4’ І ОВ(5Рнлоея на іиос- 
і:й сесії Верховної Ради 
республіки, яка відбулася 
ЗО листопада в Києві.

•У роботі СЄСІЇ пзялИ. 
участь керівники партії і 
УР>'ДЗ' республіки товариші 
із. 13. Щсрбпиький, о. Ф 

Ватченко, Г. 1. Вашспко, 
1. О. Герасимов, 10. п. 
Сльченко, Б В. Качура. 
О П Ляшко. 1 О. Мозго- 
: ніі, В. О. Сологуб, О. А. 
Титаренко, 0. С. Капто, 
'О. И. Коломієш», С. п. Му 
ха, Я. П. Погребняк.

Сесію відкрив Голова 
Верховної Ради Українсь
кої РСР, депутат • К. М 
Ситник.

Депутати і гості вшанува
ли хвилиною мовчання па
м’ять видатного керівника 
Комуністичної партії і Ра

дянської держави, найви
значнішого діяча міжнарод
ного комуністичного і робіт
ничого руху, невтомного 
борня за мир і дружбу на
родів .'Іеппіла Ілліча Бреж
нєва
(Закінчення на 2-м оор.).
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РУБЕЖІ ЗРОСТАННЯ РЕСПУБЛІКИ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
По доповіді Мандатної 

комісії, з якою виступив Го
дов;! комісії, депутат Г. К. 
Крючков, Верховна Рада 
УРСР приймає Постанову 
про визнання повноважень 
депутата А. Н. Поперпяка, 
обраного по Деражиянсько- 
му виборчому округу Хмель
ницької області.

Па пропозицію Ради 
Старійшин, від імені якої 
виступив депутат В. 1. Жс- 
ліба, одностайно затверд
жується порядок денний се
сії.

1. Про обрання члена 
Президії Верховної Ради 
Української РСР.

2. Про секретаря Прези
дії Верховної Ради Україн
ської РСР.

3. Про Державний план 
економічного і соціального 
розвитку Української РСР 
на 1983 рік і про хід вико
нання- Державного плану 
економічного і соціального 
розвитку Української РСР у 
і 982 році.

-1. Про Державний бюд

жет Української РСР па 
1983 рік і звіт про вико
нання Державного бюджету 
Української РСР за 1981 
рік.

5. Про утворення Комісії 
Верховної Ради Українсь
кої РСР по енергетиці.

6. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди Української РСР.

На пропозицію депутата 
10. II. Єльченка, який ви
ступив за дорученням Гіо- 
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради УРСР і Ради Старій
шин, Верховна Рада Укра
їнської РСР одноголосно 
обрала членом Президії 
Верховної Ради Української 
РСР члена Політбюро, дру
гого секретаря ЦК Ком
партії України депутата 
О. А. Тнтарепка.

Верховна Рада УРСР 
прийняла Постанову про 
увільнення депутата Я- Я- 
Колотухи від обов’язків 
секретаря Президії Верхов
ної Ради УРСР у зв’язку з 
виходом на пенсію.

Одноголосно приймається 

Постанова про обрання сек
ретарем Президії Верховної 
Ради УРСР депутата N. Г. 
Хо.менка.

З доповіддю в третьому 
питанні порядку денного 
виступив заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР, Го
лова Держплану УРСР, де
путат В. А. Масол.

Доповідь у четвертому 
питанні порядку денного 
зробив міністр фінансів 
УРСР, депутат В. 11. Козе- 
рук.

Депутати заслухали спів
доповідь Постійних комісій 
Верховної Ради УРСР, з 
якою виступив Голова пла
ново-бюджетної комісії, де
путат В. К. Метляєв.

Доповідачі і промовці від
значали, що проект Дер
жавного плацу економічного 
і соціального розвитку 
УРСР ІІа ’^83 рік складе
ний виходячи з рішень 
XXVI з’їзду КГІРС 1 XXVI 
з’їзду Компартії України, 
завдань одинадцятого п'я
тирічного плану і в повній 
відповідності з Державним 
планом економічного і соці-

полягає в тому,

ального розвитку сі СІ 
наступний рік.

Головна особливість про
екту плану, як і п’ятирічки 
в‘цілому, підкреслювалось, у 
доповіді, полягає в тому, 
що він випливає з довгочас
них цілей, поставлених пар
тією, і 
дальше
ЖИТІ я 

і спрямований на 
піднесення рівня 
народу на основі

Ч,остання обсягів та підви
щення ефективності суспіль
ного впробпйцгва, поліпшен
ня якості робота.

Велику увагу було приді
лено шляхам здійснення 
Продовольчої програми, 
прискореного розвитку аі рє- 

----- комплексу.
В 0С1І03-
сільсько- четвертому питанні порядку 
повинна 
очікува- 
році на

промислового 
Валова продукція 
ній його ланці — 
му господарстві 
зоільшитись проти 
110Ї в нинішньому 
10,2 процента.

Виконання цих та інших 
масштабних завдань, зазна-
чалн промовці, вимагає чіт
кої, взаємодії всіх галузей 
народного господарства, ви
сокої організованості, діло-

і птості і дисципліни, найсу- 
вирішого додержання режи
му економії.

Із заключним слизом у 
третьому питанні порядку 
денного виступив заступник 
Голови Ради Міністрів 
УРСР, Голова Держплану 
УРСР, депутат В. А. Масол.

Одноголосно приймаються 
Закон Української РСР про 
Державний плай економіч
ного і соціального розвитку 
Української РСР на 1983 
рік і Постанова Верховної 
Ради Української Рє,Р про 
хід виконання Державного, 
плану економічного і соці
ального розвитку Українсь
кої РСР у 1982 році.

Із заключним словом у

денного виступив міністр 
фінансів УРСР, депутат 
ь. 11. Козерук.

Одноголосно приймають
ся Закон Української РСР 
про Державшій бюджет Ук
раїнської РСР на 1983 рік і 
1 Іостаіюза Верховної Ради 
Української РСР про за
твердження звіту про внко- 

нання Державного бюджету 
Української РСР за 1981 
рік.

Депутати переходять до 
розгляду п’ятого питання 
порядку денного. Верховна 
Рада утворює Постійну ко
місію по енергетиці, до 
складу якої обрано 29 депу
татів. Головою комісії обра
ний депутат Г. П. Харченко 

•— другий секретар Запорізь
кого обкому партії.

З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР, прийнятих у період 
між сесіями, виступила за
ступник 1 оловп Президії 
Верховної Ради Українсь
кої РСР, депутат В. С. 
Шевченко.

Депутати одноголос:» 
приймають Закони і Поста
нови про затвердження 
Указів Президії Верховий 
Ради Української РСР.

На цьо.му шоста сесія 
Верховної Ради Української 
РСР десятого скликаний 
закінчила свою роботу.

(РАТАУ).

У СУЧАСНИХ умовах 
дальшого загострен

ня загальної кризи капіта
лізму, зростання світового 
революційного руху і при
скорення переходу людст
ва до соціалізму буржу
азні ідеологи І політики 
вдаються до нечуваної 
фальсифікації4 ленінських 
принципів створення СРСР. 
При цьому основну ставку 
роблять на українських 
націоналістів. Вони праг
нуть довести, нібито Ра
дянський уряд РРФСР,

В СОЮЗІ
НАРОДІВ-БРАТІВ.
«нехтуючи» рівноправніс
тю і суверенністю Радян
ської України, «відмовив.» 
їй у праві розпоряджати
ся власною долею і ще 
встановлення Радянської 
влади—«результат насиль- 
ства», здійсненого більшо
виками за допомогою 
Червоної Армії. У виступах 
на XII міжнародному кон
гресі істориків у Відні (29 
серпня — 5 вересня
1965 р.) представники
США дійшли до небачено
го наклепу, запевняючи, 
нібито українська та інші 
нації СРСР користувались 
при буржуазному урядові 
більш широкими правами, 
ніж при радянському ла
дові.

Основним джерелом ін
формації для буржуазних 
фальсифікаторів є писани
на ідеологів буржуазно- 
націоналістичної контрре
волюції, розгромленої ще 
в роки громадянської вій
ки, а також деяка літера
тура 20-х років — періоду 
становлення Української 
РСР.

В. І. Ленін закликав ко
муністів до рішучої і гли
боко аргументованої кри
тики фальсифікаторів іс
торії створення і розвит
ку Української РСР, вчив 
вести її наступально, ши
роким фронтом, щоб не 
«набіги» були, а суцільний 
натиск по цій лінії, без зу
пинки, без прогалин.

Керуючись ленінськими 
настановами, радянські іс
торики послідовно викри
вають буржуазних фаль
сифікаторів. Останнім ча
сом у світ вийшло багато 
брошур, книг, монографій, 
авторами яких є Л. П. На
горне, В. Г. Симоненко, 
Ю. І. Римаренко, І. ф. Ну. 

рас, А. В. Лихолат, В. Ф. 
Панібудьласка, В. Й. Юр- 
чук, В. М. Самофалоз, 
В. Сарбей. У цих виданнях 
викриваються фальсифіка
ції українських буржуаз
них націоналістів.

На багатому фактично
му матеріалі азтори пере
конливо дозодять, що ра
дянське національно-дер
жавне будівництво на Ук
раїні було законо/лірним 
у розвитку соціалістичної 
резолюції, вираженням 
волі і прагнення самих 

З ім’ям В. 1. Леніна нерозривно зв’язані утворення 
і розвиток Української РСР. Завдяки його бага

тогранній, наполегливій діяльності Україна вперше в 
історії одержала свою національну державність, 
стала складовою частиною Союзу РСР.

трудящих, втіленням у 
життя ленінської націо
нальної політики. Комуніс
тичній партії на чолі з 
В. І. Леніним вдалося зла
мати лютий опір внутріш
ніх ворогів, побороти чис
ленні труднощі і незгоди, 
на шляху до перемоги і 
зміцнення Радянської вла
ди на Україні.

Розв’язання соціальних 
проблем на Україні ус
кладнювалось національ
ним питанням. Значна час
тина робітників, особливо 
Донбасу і Придніпров’я, 
була російського поход
ження, і через незнання 
мови не могла вести полі
тичної роботи серед се
лянства, яке порівняно з 
центральною Росією ста
новило тут більшу части
ну населення. До того ж 
куркульство було тут 
сильнішим і організовані- 
шим, мало великий вплив 
на трудове селянство. На
ціонально-визвольний рух 
трудящих, що посилився 
після повалення царизму, 
намагалась використати 
українська буржуазія у 
зласних цілях. Вона праг
нула поширити свій вплив 
на трудящі маси України 
через різноманітні націо
налістичні, дрібнобуржуаз
ні партії та організації, на
магалась відірвати Украї
ну від революційної Росії. 
Союз робітничого класу і 
селянства, що склався іс
торично під керівництвом

більшовицької партії в хо
ді трьох революцій, впер
тої і тривалої боротьби 
проти буржуазного націо
налізму, став однією з ру
шійних сил соціалістичної 
революції і соціальною 
основою радянського на
ціонально-державного бу
дівництва на Україні.

Більшовицька партія, ке
руючись ленінською вка
зівкою про те, що без со
ціалістичної революції 
«немислима ні автоном
на, ні незалежна Україна», 
спрямувала всі зусилля 
революційних мас на пова
лення влади поміщикіз і 
капіталістів. Перемога Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції, встанов
лення диктатури пролета
ріату означали торжество 
соціалістичної демократії, 
ліквідацію національного 
гніту, забезпечення рівно
правності кожної нації і 
народності, надавали пра- 
Ео кожній з них добро
вільно, без будь-якого 
примусу вирішувати свою 
долю. Другий Всеросій
ський з’їзд Рад проголо
сив, що вся влада в цент
рі і на місцях переходить 
до Рад робітничих селян
ських і солдатських депу
татів Водночас він схвалив 
ленінські декрети про мир 
і землю, підтвердив празо 
націй Росії на самовизна
чення.

Виконуючи волю з’їзду, 

Раднарком Радянської Ро
сії за ініціативою 3. І. Ле
ніна 2 листопада 1917 ро
ку проголосив «Деклара
цію прав народів Росії», 
урочисто заявивши, що 
віднині а своїй діяльності 
неухильно відстоюватиме 
рівність, суверенність из- 
родіз Росії, право на полі
тичне самовизначення, 
проводитиме відкриту по
літику взаємного дозір я 
і союзу. Здійснюючи ле
нінську національну полі
тику, Радянська Росія га
рантувала рівноправність 
української нації, її право 
на політичне самовизна
чення. В. І. Ленін даз рішу
чу відсіч усіляким проя

вам великодержавного шо
вінізму.

Під впливом ленінської 
національної політики з 
боку Радянської Росії зро
став і ширився революцій
ний рух за встановлення 
Радянської елади на Укра
їні. Українські робітники і 
селяни на власному дос
від: переконувалися у
контрреволюці й н о с т і 
Центральної Ради, яка, 
спираючись на силу зброї, 
захопила владу і прого
лосила утворення антина
родної буржуазної дер
жави — так званої Україн
ської Народної Республі
ки.

Відстоюючи право ук
раїнської нації на самови
значення, В. І. Ленін го
ловну увагу звертав на 
класову суть національної 
держави, одночасно під
креслюючи, що в епоху 
імперіалізму і пролетар
ських революцій єдиним 
сиразником волі нації мо
же бути тільки робітничий 
клас у союзі з трудящими 
масами. Ось чому, говоря
чи про вільне самовизна
чення трудящих України, 
В. 1, Ленін наголошував: 
<<Ми простягнемо братер
ську руку українським ро
бітникам і скажемо їм: ра
зом з вами ми будемо бо
ротись проти вашої і на
шої буржуазії». У «Мані
фесті до українського на- 
Р°ДУ з ультимативними 
вимогами до Української 
РаДи» Радянський уряд 
лосії заявив, що двознач
на буржуазна політика Ра
ди позбавляє його «мож- 
лизості визнати Раду як 
повноважного представнм- 

і енсплуато- 
Украінської 
Що дійсну

ІЗ

,н 
селянської 
.... - І сод-

ка трудящих 
паних мас
Республіки», М,Г,^ІЛ
владу на Україні можуті 

Редставляти «тільки Раді
Української селян 
бідноти, робітників і” " 
Датів».
значТЮЧИ особливого 
значення точному вибору

моменту для взяття влади [ 
робітничим класом, В. І. : 
Ленін уважно вивчає зміну < 
співвідношення класових 
сил на Україні і приходить І 
до висновку, що більшови- , 
ки ведуть за собою «вели- | 
чезну більшість пролета
ріату, а в ньому найбільш 
свідому, енергійну, рево
люційну частину, справж
ній авангард цього пере
дового класу». Уважно 
слідкуючи за підготовкою 
І Всеукраїнського з’їзду 
Рад, В. І. Ленін дає Ф. А. 
Сергеєєву (Артему) пора
ди і настанови, щодо йо
го проведення. Ленінські 
вказівки дозволили біль
шовикам України успішно 
здійснити соціалістичну 
революцію.

Висловлюючи волю тру
дящих, І Всеукраїнський 
з’їзд Рад, що відбувся 11 
—12 грудня 1917 р. в Хар
кові, оголосив про пере
хід усієї повноти влади до 
Рад робітничих, селянсь
ких і солдатських депута
тів. Одночасно він урочис
то заявив, що Україна 
проголошується Республі
кою Рад і є федеративною 
частиною Російської рес
публіки. З’їзд доручив 
ЦВК встановити якнайтісні
ші братерські відносини з 
трудящими Радянської Ро
сії і закликав трудящих 
України до міцного об’єд
нання з Радянськими рес
публіками.

Спираючись на револю
ційну активність мас, біль
шовики з трудящими зла
мали буржуазну державну 
машину і очолили будів
ництво радянського дер
жавного апарату Україн
ської РСР. Під головуван
ням В. І. Леніна Раднарком 
РрФСР лише з середини 
листопада до кінця 1917 
року 29 разіз розглядаз 
питання про становище на 
Україні та про надання 
республіці всебічної допо
моги. В. І. Ленін відрядиз 
сюди кращих представни
ків партії. У радянському 
будівництві на Україні ак
тивну участь брали С. К. 
Орджонікідзе, В. О. Антз- 
нов-Овсієнко, А. С. Буб- 
нов, К. Є. Ворошилоз, 
3. П. Затснський, Ю. М. 
Коцюбинський, Є. І. Кві- 
рінг, В. І. Межлаук, М. І. 
Подвойський, М. О. Скрип
ник, Ф. А. Сергєєв (Ар- 
тем), О. Г. Шліхтер, С. Ко- 
сіор інші діячі ленінської 
гвардії.

І Всеукраїнська селянсь
ка конференція, що відб/- 
лася у січні 1918 року, да
ла рішучу відсіч буржуаз
ному націоналізму, вияви
ла волю трудового селян
ства про збереження не

розривного державного 
зв'язку з Радянською Ро
сією.

Важливу роль у дальшо
му національно-державно
му будівництві відіграв II 
Всеукраїнський з'їзд Рад 
робітничих, солдатських і 
селянських депутатів, що 
відбувся 17—19 березня 
191Ь року. Він схвалив ле
нінське вирішення питан
ня про Брестський мир, 
виявивши цим самим ро
зуміння принципів соціа
лістичного інтернаціона
лізму, хоча Брестський 
мир був особливо ТЯЖКИМ 
для трудящих України. 
Для відсічі інтервентам 
з'їзд доручив його деле
гатам підняти міста й се
ла, створити могутню ро
бітничо-селянську Червону 
Армію.

При підтримці РРФСР 
трудящі України піднялись 
на священну боротьбу 
проти внутрішньої контр
революції та іноземних 
загарбників. Радянська на
ціональна державність 
України склала іспит у над
звичайно важкий час, ста
ла джерелом сили і пере
мог її трудящих у жор
стокій боротьбі з внутріш
німи і зовнішніми ворога
ми.

Під керівництвом В. І. 
Леніна Комуністична пар
тія законодавчим шляхом, 
у Конституції закріпило 
факт створення Українсь
кої РСР. Всеукраїнський 
з’їзд Рад 10 березня 1919 

, року затвердив Конститу
цію УРСР, що була ство
рена відповідно до ленін
ського вчення про націо
нальну державу дикгату- 

, ри пролетаріату.
і Українська Радянська 
' держава стала великою 
І політичною силою у бо- 
} ротьбі трудящих за пере- 
і могу соціалізму, спряму-
- вала їх зусилля на розгор- 
з тання руху за утзоренн.а
- Союзу РСР, який, зазнача- 
/ ється у Постанові ЦН

КПРС «Про 60-у річницю 
утворення Союзу Радянсь-

■ ких Соціалістичних Рес
публік», є живим втілен-

. ням ідей Володимира 1л-
• ліча Леніна, ленінських
■ принципів національної
• політики.

О. НАГОРНИЙ, 
завідуючий архівним 

ї відділом облвиконко
му.

Л. ГЛАЗОВ, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово-

- градського інституту 
сільськогосподар с ь-

- кого машинобудуван- 
I- ня,
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минається увагою.

кілька рядкіз у газету.

нар»-83».

^«МОЛОДИЙ КОМУНАР»-83

На календарі останній місяць року. Цієї пори завжди з нетерпінням і хви-

хованням чекаємо ми, журналісти «Молодого комунара». Нині можна огля-

нутись на одинадцять місяців назад і запитати комсомольців, молодь, людей

літніх і наймолодших школярів, усіх, хто передплачує обласну молодіжну: чи 

сподобалась вам, газета в нинішньому році, якою б ви хотіли бачити її в на-

ступиомуї Це дасть нам змогу об єктмвно оцінити внесок кожного редакцій

ного відділу у те, аби газета знаходила найкоротшу стежку до своїх читачів.

Уже сьогодні ми складаємо річні плани, міркуємо над головними напрямами

у висвітленні життя комсомольських організацій, обговорюємо основні теми

наших майбутніх виступів, сперечаємось, ми потрібна та чи інша публікація в

газеті. Тож жодна ваша думка, зауваження, пропозиція, дорогі читачі, не об-

В останні місяці року редакційна пошта найбагатша. І це завдяки тому,

що нашим читачам не байдуже, що і як виноситься на полоси «Молодого кому-

игра». Сотні анкет лягають нині на редакційні столи. Ми дякуємо вам, шанов-

ні читачі, що ви попри свої буденні справи, заняття знаходите час написати

До кінця року ще < час, аби сказати своє слово {порадити, покритикувати,

запропонувати), і тим, хто не встиг цього зробити. Не забувайте, що «Моло-

дий комунар» пишеться двома перами: журналістським і вашим, шачов.чі чи-

тачі. Тож чекаємо ваших листів. На конвертах робіть помітку «Молодий кому-

г
Сьогодні ми публжусмо деякі витримки із уявної розмови наших читачів

за «круглим столом», яку назвемо

Мене найбільше ціка
вить культурне життя на
шої області. З «Молодого 
комунара» отримую бага
ту інформацію. Особливо 
широко висвітлювалось на 
сторінках газети святку
вання столітнього ювілею 
корифеїв українського 
професіонального театру. 
Багато нового довідалась з 
газети про діячів театру, 
наших земляків.

Н. КОЛОДО8А.
м. Гайворон.

Запам’ятались публікації 
«Ставки є. А риба?» Пи
тання у цих матеріалах по
рушувались важливі. Чи
мало у нашій , області за
недбаних водойм, і дуже 
вчасно «Молодий кому
нар» почав роз/иозу про 
безгосподарність у риб
ництві. Побільше б таких 
проблемних публікацій під 
рубрикою «Продовольче 
програма; »твій внесок 
комсомол».

Дуже потрібну рубрику 
запроваджено цього року: 
«Бережливість у малому— 
економія у великому». Хо
четься. щоб під нею з’яв
лялись публікації не тіль
ки чисто інформаційні, а й 
проблемні, які б хвилюва
ли, змушували задуматись.

С. МАЙСТРЕНКО.
Бобринецький район.

Чекаю, коли з’явиться 
знову «Автограф для чи
тачів «Молодого комуна
ра». Інтерв’ю з письменни
ком Євгеном Гуцалом бу
ло хорошим заспівом цієї 
рубрики.

Л. БОСЮК, 
бібліотекар.

м. Кіровоград.

Постійно через газету 
стежу, як проходять звіти 

р зибори в комсомольсь- 
ЗВких організаціях області. 
І Найцікавіші публікації ви- 

Уріззю, щоб використати 
власній практиці.

Комсомольським сек
ретар.

Онуфріївський район.

де^кі цікаві тематичні 
сторінки («Диск-зал»,
«Клуб молодої сім і», «віт
рила») виходять нерегу
лярно. Чому?

Робітник заводу 
«Червона зірка».
м. Кіровоград.
Сподобались 

про делегатів 
комсомольських 
Чому б не розповісти п.оо 
їх роботу сьогодні, плани, 
проблеми?

3. ГРАБОВА
м. Мала Виска.

нариси 
останніх 
з'їздів.

У школі ми вивчаємо іс
торію ВЛКСМ, історію^ 
комсомолу України. А от 
історії комсомолу Нірозо- 
градщини ми не знасмо. 
Думаю, що обласна моло
діжна газета зробила б 
велику спразу, якби опуб
лікувала нариси з історії 
обласної комсомольської 
організації.

Микола.
Нозомиргородський 

район.
Треба більше уваги при

діляти популярним серед 
молоді видам спорту. Ма
ло публікується матеріа
лів на футбольні теми. У 
минулі роки навіть раху
нок, з яким закінчила чер
говий матч кіровоградська 
«Зірка», не завжди можна 
було узнати з газети. Цьо
го року такі ззіти з’явля
лись постійно, та не виста
чало їм аналітичнеє™. Чо
му б, приміром, не про
аналізувати виступи інших 
клубів другої футбольної 
ліги? Хай би на сторінках 
газети виступили тренери, 
гравці «Зірки та інших 
команд, сказали, — що зо
ни думають про кірово
градський футбольний
клуб? Читачі газети хотіли 
6 знати і про проблеми, 
які виникають у колективі 
«Зірки».

О. СИЛЕННО, 
десятикласник, 

м. Мала Виска.

Без підпису.
м. Гайворон.

* * »
Ці рядки з анкети заці

кавили нас. Жаль, що ав
тор анкети не зказав сво
єї адреси. Однак подібні 
факти трапляються і в ін
ших школах. Пихатість, 
егоїзм завжди засуджува
лись у нашому співжитті. 
І особливо тривожно, колі: 
ці риси так гостро прояв
ляються у тих, хто ще не 
ступив на життєву доро
гу, у кого ще тільки фор
мується власна життєва 
позиція. В одному з на
ступних своїх виступі» 
ми поведемо про це розмо
ву.

У нашому класі є учень, 
який ось уже два роки 
зверхньо ставиться до діз- 
чат, обзиває їх по-зсяко- 
му хлопців зманює на хиб
ні стежки. Ми брались пе
ревиховувати його, але 
марно. Бо навіть деякі 
вчителі і директор не 
звертають на нього уваги, 
а, отже, і потурають йому.

«Вітрила».
Бажано, щоб «Молодий 

комунар» частіше навіду
вався до студентів. Чому 
зникла тематична сторінка 
«Аудиторія»?

Студенти 
градського 
туту.
Пропоную 

рубрику «/Лолодій ГОСПО
ДИНІ на замітку».

3. ММХАЙЛЮЧЕННО, 
учениця медичного 
училища.
м. Кіровоград.
Чекаю, коли газета зно

ву друкуватиме пригод
ницьку або фантастичн/ 
повість. Бажано, щоб руб
рика на зразок «Колонка 
з продовженням» була 
постійною.

Р. КОРЕНЮК.
Гайворонський район.
Хай поділиться досві

дом роботи комсорг кла
су. І ще. справжня і уда
вана активність комсо
мольця — чим не тема?

В. ПАНЧЕНКО.
Компаніївський район.
На прикладі однієї сім’ї 

розкажіть про розподіл 
сімейного бюджету, про 
стосунки молодят з бать
ками.

О. ЕМЕЛЬЯНОВА.
м. Кіровоград.
Мені подобається сто

рінка «Диск-зал». Але як
би її друкували у визначе
ні дні місяця, то легше бу
ло б орієнтуватись.

Часто буває, що у 
«Диск-загі» вміщують роз
повідь про один ансамбль, 
а поряд пісню з реперту
ару іншого. Газета могла 
б допомогти у складанні 
програми для щойно ство
рених дискотек, але...

Т. ОРЄХОВА.
Маловисківський район.

А чому ми мусимо терпі
ти? Підкажіть, що нам ро
бити?

«Молодий комунар»

ніїп НІ АГ1ТПОХ1Д, ПРИСВЯЧЕ- ,ииІ?мм л.! ? УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РСР. УЧАС- мі !Р°Х0ЦУ СТАЛИ НАРОДНА СА- Л»Жш£Н п£!. *’ЛЦІЙН°-ХУДОЖНЯ БРИГАДА гп!/(м ? »'ПЛЦУ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ЖОВТ- «V Ілм^л»жП03АШТАТНИХ ЛЕКТОРІВ ОБКО- ?\У г5Тг.?»Р',,У- МАРШРУТ КОМСОМОЛЬСЬКО ЛЛДЛ0Х0ДУ прОЛЯЖЕ МІСТАМИ І СЕ- ■. ^АСТІ’ Й0, ° УЧАСНИКИ ЗУСГР1НУ-БС«ЗХЛ’.БОРОБЛ^И НОВОМИРГОРОДСЬКО- 1 ?’Л,Лг(ІОЛИСК,ВСЬКОГО І НОВОАРХАНГЕЛЬ-5 пий .?.,.^И0И,В- ПОБУВАЮТЬ У МОЛОДИХ ТРУДІВНИКІВ ДОБРОРЕЛ ИЧКІВКИ.Палке слово лекгцра- пролагандиста про бойові подвиги і трудову звитягу комсомолу, непорушну дружбу братніх народів, пісні і вірші лунатимуть в актових залах і сільських клубах, в червоних кутках і па імпро- трак- молоч-візованих сценах торшіх станів та потовариих ферм.

Кірово- 
педінсти-

запровадити

СІАРІУВАБ вклад підприємства \ виконання Продовольчої | програми. ІХудожній керівник агітаційно - художньої І бригади Петро Ризкков І говорить: ■— Вчетверте ми беремо участь у комсомолі, І ському агітпоході. Але І хвилюємось, як новачки. І Крім «Чотирьох сторі- І пик», ми включили до ■ репертуару і «Муху міс. терію-буфф». Це — са- І тирична пантоміма, в | якій зайняті всі учасники нашого колективу.
«Вогник» ознайомить глядачів Із своєю тематичною програмою «Чотири сторінки», до якої, зокрема, входить інсценізований фрагмент «Диспетчерська година краї ли». Це своєрідний звіт багатотисячного колективу заводу «Червова зірка» перед трудівника- розповідь про

в. ьовтиш.

На знімку: учасники 
агітпоходу перед від'їздом 
у райони області.

Фото В КОВПАКА.

•'В?»а»?
г- ч. • -Ж-

КУЛЬТУРА И ІДЕОЛОГІЯ

програми
міського дискоклубу

„ОЛІМПІЇ
Кіровоградського

товариш, який уже бага

то разів обіцяв відвідати

мене, подзвонив ііесподі-

взно: «Є кілька вільних

дііів — вилітаю в п’ятип-

цю. Забезпеч культурну

проґраму».

Чекаючи його приїзду, 
я все думав: як найпов
ніше задовольнити есте
тичні запити столичного 
гостя? Ну, звичайно ж, 
покажу йому хутір-музен 
«Надія», влаштуємо ек
скурсію по місту, відві
даємо краєзнавчий му
зей. А ввечері?

Сусід по сходовій квіт
ні — студент Женька, 
розвіяв мої сумніви:

— Чудна ти людина, 
веди його в «Олімпію», 
не пожалкуєш. •— 
квитками я допоможу.

післявистяпн«ЗАВАЖАЄ«СКРОМШСТЬ»
Лід таким заголовком у 

нашій газеті 14 серпня

«Над нимварто за-думатись))
Кожей, хто хоч раз 

був на дискотеці, знає: 
тут владарює музика, і 
порушити її панування 
не так-то просто. Знали 
це і ми. Але те, що по
бачили тут, змусило вас 
докорінно змінити свою 
думку щодо можливос
тей дискотеки.

Завдання організаторів 
було складним: викорис
товуючи засоби звичай
ної дискотеки, розповісти 
про буржуазні ідеоло
гічні диверсії проти ра
дянської молоді, на кон
кретних місцевих прик
ладах викрити брудні 
методи роботи буржуаз
них ідеологів, змусити 
серйозно задуматись над

павсдсіиіми фактами 
кожного присутнього в 
залі.

У перекладі з. латин
ської «диверсія» — це 
відхиленим, відвернення 
уваги. Саме гаку ціль 
ставлять перед собою 
буржуазні «радяїюлогп # 
— відвернути радянську 
молодь від комуністич
ного будівництва.

Не останнє місце в ар
сеналі засобів, якими 
користуються наші ідео
логічні противники,. зай
мають передачі радіо
станцій «Вільна Європа», 
«Свобода» та багатьох 
інших. Іїевпчсріпішї по
тік брехні, наклепів, де- 
зинформації щоденно 
виливається■ на голови 
радянських людей, ііро 
цс розповідає програма 
«Олімпії» «Над цим вар
то задуматись»;

Ведуча Тетяна Непом- 
пяша з мікрофоном у 
руках обходить столики і 
ставить присутнім одне і 
те ж запитання: «Чи 
слухаєте ви передачі за
хідних радіостанцій?»

Обстановка в клубі 
викликає па відвертість, і 
у відповідь можна почу
ти: «Передачі західних

(Закінчення на 2-й стор.)«

цього року було надруко
вано фейлетон, у якому 
критикувалися деякі чита
чі міжспілкової бібліоте
ки, що не повертають книг. 
ДоДо редакції надійшов 

лист від директора облас-

ний фейлетон. Іовариші 
засудили поведінку співро
бітниці Л. А. Масліокової. 
Вона дала слово поверну
ти бібліотечну книгу і в 
майбутньому не порушува
ти правил користування

ного Будинку художньої бібліотечним фондом, 
та технічної ч«піп,..л.,п
В. О. Кумпана, 
ВІН повідомляє, 
загальних зборах колекти-

. ву обговорювався згада-

технічної творчості Завідуюча абонементом 
в якому 

що. на
міжспілкової бібліотеки 
С. А. Бреус поя і дом нла, 
що 150 боржників уже по
вернули книги. І

і
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ВЕЧОРИ В «ОЛІМПІЇ»
(Закінчення.

Поч. на 3-й стор.).
радіостанцій прос.іухо- 
вую регулярно», «Подо
баються передачі «Голо
су Америки» і т. д. Авто
рам цих відповідей 18— 
20 років. Деякі з них на 
наступне запитання, що 
приваблює їх у них про
грамах, без тіні збенте
ження пояснюють, то це, 
мовляв, дозволяє їм 
«порівнювати» інформа
цію, «критично її оціню
вати». А хіба ж не цього 
хочуть па Заході ті, хто 
фабрикує фальшивки для 
ефіру?

Ось приклад. Колиш
ній курсант Кіровоград
ського льотно-штурман
ського училища Капков 
довгий час прослухову- 
вав західні радіостанції. 
Потрапивши під вплив 
ворожої пропаганди, він 
став зврдитн наклепи на 
радянську дійсність, воз
величувати капіталістич
ний спосіб, життя. У ре
зультаті цього у людини 
визріли зрадницькі намі
ри.

Кілька років послуго
вувався до антирадян
щини і водій Кіровоград
ського А ТП-10021 Рязап- 
цев. Зміст почутого він 
намагався розповсюдити 
серед своїх друзів, згур
товував навколо себе 
однодумців, вживав нар
котики. Під його згубний 
вплив потрапили В. Не
стеренко, В. Данилова.

Немало повчального і 
в інших прикладах, але 
переказувати їх немає 
потреби. Головне, що 
програма вдалася. Ми 
гаряче обговорювати її 
тут же. у залі. Виникали 
суперечки, пригасали і 
розгорталися з повою 
силою. Одне не викли
кало сумнівів: над цим 
таки варто задуматися...

Ви. звичайно, запитає
те: «А де ж музика?» 
Вона не припинялася й 
на хвилину. Вона служи
ла і фоном, й ілюстраці
єю до сказаного.

Наступного дня мій 
товариш поїхав. Про
щаючись в аеропорту, вій 
запитав: «Чого ж ти ра
ніше мовчав про вашу 
«Олімпію?». Я стенув 
плечима: «Сюрпрйз». І 
вирішив продовжити 
вдало почате знайомство 
з дискотекою.

Скільки 
облич 
у «року»?

Я збирався в «Олім
пію» вдруге. Назва вечо
ра «Багатоликий рок» 
змусила мене перебрати 
в пам'яті всі мої мізерні 
знання про ‘рок-музпку. 
почерпнуті з газетних та 
журнальних публікацій. 
Здається. африкапо - 
американські стилі 
«ритм-епд-блюз». «гос- 
лелз» і «соул», а пізніше 
«рок-п-ролл» дали життя 
цьому напряму в музиці. 
Розвинувся вій у твор
чості Боба Ділапа. Джо- 
ан Баез, ансамблів 
«Д жефферсон», «Еііп- 
плейн». «Дорз» і бага
тьох інших. На жаль, 
про сьогоднішнє облич
чя «року» я сказати ні

чого- не міг і тому з не
терпінням чекав зустрічі 
з ним.

Я був приголомшений 
потоком назв та імен. 
Мелодії, стилів напрями. 
Дівчина, що сиділа за 
сусіднім столиком, під 
кінець вечора з жалем 
проказала: «Небагато я 
знала про «рок» до сьо
годні. Тепер знаю не 
більше». Я також опи
нився в ролі учня, яко
му викладають вищу ма
тематику, забувши по
яснити ази.

Певна річ, що диско
теки сьогодні орієнту
ються на підготовленого 
слухача, зі стажем. З 
ним простіше знайти 
спільну мову. А як же 
бути тому, хто прихо
дить сюди вперше? 11а 
мій погляд, треба було б 
взяти на озброєння 
спецвипуски бюлетнів,
присвячених новинкам 
музики і талановитим
виконавцям, стіннівки, 
які дозволяли б розши
рити рамки програм і 
відсилали б допитливих 
слухачів до допоміжних 
джерел інформації. Тут 
могли б виступати й ті, 
хто постійно відвідує 
«Олімпію».

Дуже приємно, що 
сьогоднішню «Олімпію» 
хвилюють заходи велико
го громадського звучан
ня. Скажімо, за три дні 
в квітні цього року під 
листом протесту у штаб- 
квартиру НАТО, роз
повсюдженому в клубі, 
поставили свої підписи 
320 чоловік. Зі сторінок 
«Комсомольской прав
ды» «Олімпія» зверну
лась до всіх молодіжних 
клубів країни із закли
ком у дні роботи XIX 
з'їзду ВЛКСМ провести 
вечори, кошти від яких 
перерахувати у Радян
ський фонд миру.

Колектив багато часу 
проводить у поїздках, 
охоче відгукується на 
прохання виступити в ра
йонах області, зустріча
ється з робітничими ко
лективами

З кожним днем диско
тека розширює рамки 
своєї діяльності, пере
творюючись у дієвий за
сіб естетичного вихован
ня молоді.

Саме на це зверталася 
особлива увага па Все
союзній нараді-семгнарі. 
«Актуальні проблеми 
вдосконалення роботи 
клубів за інтересами, 
любительських об'єднань 
і дискотек по комуніс
тичному вихованню мо
лоді», яка відбулася у 
травні 1980 року в Моск
ві. А в січні 1982 року 
Міністерство культури 
СРСР. ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ прийняли спіль
ну постанову «Про захо
ди по дальшому підви- 

* іненшо ідейно - худож
нього рівня дискотек».

Цс багато до чого зо
бов'язує нашу «Олім
пію». «Ви робите велику 
громадську справу. — 
записали в книзі відгу
ків артисти Київського 
державного академічного 
українського ‘драматич
ного театру імені І. Я- 
Франка. — Успіхів слав
ному, творчому колекти
ву!». /

В. ЮКАЛОВ, 
журналіст.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке,

з’являється вдень», «Зі
знання комісара поліції 
прокурору республіки», 
«Слідство закінчено, за
будьте», «Шановні лю
ди», «Вбивство Маттеот- 
ті» та ін.

Валерій Підпалин про
тягом багатьох років 
працював режисером на 
Українській студії хроні
кально -документальних 
фільмів. Тому не випад
ково, що кожний його 
художній фільм має яв
но виражений публіцис
тичний характер. Це сто
сується і його нової кар
тини «Таємниці святого 
Юра». Вона повертає нас 
до подій 1914—1918 ро
ків, коли вирішувалася 
доля революції.

На основі знайдених 
секретних документів 
фільм викриває зрад
ницьку політику митро
полита Шептицького, 
який веде таємні пере- 
гоєори про поділ україн
ських земель.

У центрі екранних по
дій — драматична доля

Кіноекран грудня

У рік славного ювілею 
радянської багатонаціо- ' 
нальної держави, говоря
чи про досягнення про
мисловості, сільського 
господарства, науки, 
культури, треба сказати і 
про успіхи радянського 
кінематографу.

Створено немало філь
мів, які розкривають по- 
справжньому інтернаціо
нальний зміст радянсь
кого кіно Головною те
мою сьогоднішнього кі
нематографу стала наша 
радянська дійсність 
усіх її проявах.

З 7 грудня в нашій об
ласті з творчими звітами 
перед глядачами’ висту
патимуть кіномитці Ук
раїни. Кожен новий 
фільм лауреата Ленінсь
кої та Державних пре- 
мій, Героя Соціалістич
ної Праці, народного ар
тиста СРСР Сергія Федо
ровича Бондарчука — це 
новий вияв яскравого іа- 
ганту митця.

У поставленій ним чо
тирисерійній кінодилогії 
«Червоні дзвони» розпо
відається про повстання 
мєксіканського народу 
проти латифундистів у

1910—1917 рр. та про Ве
лику Жовтневу соціаліс
тичну революцію, що по
трясла основи капіталіс
тичного ладу. Перший 
фільм «Мексіка у Вогні» 
розкриває суть мексикан
ської революції. На XXIII 
Міжнародному кінофес
тивалі в Карлових Варах 
фільм удостоєно голов
ного призу — «Кришта
левого глобуса».

Другий фільм 
чив народження 
свіїу» розповідає 
теричні події 
сприйняття їх американ
ським 
Джоном 
зрозумів 
закономірність револю
ції для пригноблених на
родів Мексіки і Росії.

У картині знімалися 
мексіканські, італійські і 
радянські актори.

У грудні демонструва
тиметься перший фільм 

«Червоні 
«Мексіка у

«Я ба- 
нового 
про іс- 
через

журналістом 
Рідом, який 
необхідність,

кінодилогії 
дзеони» — 
вогні».

У ролі Джона Ріда 
знявся популярний іта
лійський актор Франко 
Неро, яного ми пам’ята
ємо по фільмах «Сова

молодої людини, що по
вірила у догмати україн
ської церкви. Викорис
товуючи щиру еіддз- 
ність Романа батьківщи
ні, духовний «наставник» 
— митрополит — розпа
лює в нього почуття на
ціональної й релігійної 
ненависті.

Цей фільм українські 
кінематографісти присвя
чують 60-річчю утворен
ня Союзу РСР. У ньому 
знімалися Андрій Хари
тонов, Володимир Талаш- 
ио, Єлизавета Дсдоза, 
Віктор Щербаков, Бог
дан Ступка, Олександр 
Гай, Сергій Іванов, Лю
бов Богдан та інші.

На кіностудії імені 
М. Горького кінорежисер 
Юрій Єгоров поставна 
фільм «Батьки і діди».

У невеликому місті 
жила собі сім’я Лукових: 
Олексій Павлович 
син Павло з 
Люсею і 
лий онук 
дружно, 
виникали 
Та в якій 
ває?

Початок великому 
мейному конфлікту

клала кинута дідом ми- ' 
мохідь фраза, що одно
го прекрасного дня вїгії 
візьме і одружиться. 
Олексій Павлович не міг 
передбачиїи, скільки не
приємностей принесе 
йому ця легковажна за
ява.

Павло прямо сказав 
батькові, що йому треба 
думати про пенсію, а не 
про одруження.’ С 
Олексій, навпаки, 
дуже радий і вітав таку 
перспективу, заявивши: 
«Вони б мене, діду, ви- І 
ховувати кинудИ, за твою 
дружину б взялисяі» А 
невістка Люся, побачив
ши діда з молодою жін
кою в ресторані, вирі
шила негайно підшукати . 
спекру «порядну нарече
ну».’

У фільмі знімалися 
Анатолій Папанов, Ва-' 
лентин Смирнитський, І 
Олексій Ясулович, ГаліЛ^ 
на Польських, Людл\ила І 
Ариніна, Євген Лазарев, І 
Лідія Кузнецова та інші. І

Нову картину кіносту
дії імені Довженка | 
«Стратити немає можли
вості» присвячено пам’я
ті полум’яного революці
онера, більшовика Бори
са Петровича ЖаданІЕСь- 
кого.

Офіцер, якому проро
кували блискучу військо
ву кар'єру, Жаданівсь- І 
кий у важкий для народу 
час став на бік револю- | 
ції. Це рішення він прий
няв у 20-річному віці й | 
залишився ' вірним йому 
до кінця своїх ДНІВ. І

Доля Жаданівського 
тісно пов'язана з Киє
вом. Саме тут відбулося 
його становлення як ре- і 
волюціомера: 18 листо- ‘
пада 1905 року він очо
лив збройний еиступ са
перів. У перестрілці І ■
риса Петровича бул5- й 
тяжко поранено. Він му
сив деякий час перехову- В 
еатися, але жандарми 
натрапили на його слід і К 
арештували. Жаданізсь- 
кого судив військовий 
трибунал. Його звинува
чено в антиурядовій ді- і', 
ЯЛЕНОСТІ. Вирок — і_ 
смертна кара... Коли у 
місті вибухнула могутня І 
хвиля страйкарів, губер
натор змушений був 
звернутися у Петербург Й 
з доповіддю: «Жаданів- В 
ського стратити немає 
можливості». Покарання 0 
замінили довічним тю- V 
ремним ув'язненням.

— Так сталося, що про 
Бориса Петровича Жадз- 
ніеського написано ду- І 
же мало, в той час як 
життя його — коротке і І 
яскраве, наче спалах, — і 
було подвигом, — під- І 
креслив режисер-поста- І 
квник картини Ісак-.^р. 
Шмарук. — Він став взір-” 
цем чесного 
революції. І 
розповідь про 
ного революціонера мо
же стати прекрасним 
уроком для нашої мо
лоді.

Сценарій фільму напи
сали драматург Володи
мир Власов і журналіст 
Михайло Гігелах.

Онук І 
, був І 

таку с

Г І
I'M

служіння 
сьогодні 
полум’я-

його 
дружиною 

майже дорос- 
Альоша. Жили 

хоча іноді й 
непорозуміння, 
сім’ї їх не

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка
ції.

бу-

сі- 
по-

На знімках: кадри з 
фільму «Червоні Дзвони».
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