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ПІДВИЩУВАТИ АКТИВНІСТЬ 
ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
У РОЗВ’ЯЗАННІ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗАВДАНЬ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ

Шановні товариші делегати!
Кожен день жит ія нашої Батьківщини насичений 

натхненною, плодотворною працею радянського наро
ду по здійсненню величних планів комуністичного бу- 
діьліщтва, намічених XXV з’їздом КГ1РС. Саме в ці 
дні минає перша річниця цієї видатної події в житті 
1‘т.шої ленінської партії, радянського народу, всього 
прогресивного людства.

1 ми з повним правом і з глибоким задоволенням 
можемо сказати: правильність політичного курсу, на
міченого XXV з’їздом КПРС, підтверджена життям.

Як вам відомо, трудящі нашої великої соціалістич
ної Батьківщини по-ударному завершили перший рік 
п’ятирічки. Країна Рад іде до свого славного 60-річ- 
іісіо ювілею, демонструючи г-сьому світові велику 
творчу силу ідей марксизму-ленінізму. пролетарсько
го інтернаціоналізму.

Послідовне здійснення рішень XXV з'їзду КПРС 
забезпечує безперервне.зміцнення і розвиток еконо
мічної, та оборонної могутності нашої країни, вдоско
налення суспільних відносин, дальше підвищення 
добробуту і культурного рівня житія народу.

Нині, як ніколи, високий міжнародний авторитет 
Радянської держави. Зміцніла снігова співдружність 
соціалістичних країн — братерський союз нового 
типу. [1а основі докорінних змін у співвідношенні сил 
відбувається глибока перебудова всієї системи між
народних відносин. ІЦе більше зміцніли позиції сил 
МИГ-У ' прогресу.

Таким чином весь хід світового розвитку перекон- 
. ЛИНО свідчить, що неухильне проведення курсу, ви- 
1 рєСисного XXV з’їздом КПРС, — запорука нових 
звершень в ім’я торжества комунізму в нашій країні, 

: зміцнення беліекн і загальною миру.
Товариші!
У величезній творчій роботі падянського народе 

діяльну участь беруть професійні спілки — активні 
помічники партії, бойові провідники її політики

ЦК Компартії України високо оцінює роботу і роль 
профспілок України в усьому громадському, культур
ному і виробничому житті республіки. • ■

З'їзд профспілок республіки став ще однією пере
конливою демонстрацією одностайної підтримки ро
бітничим класом, колгоспним селянством, інтеліген
цією Радянської України внутрішньої і зовнішньої 
політики нашої ленінської партії, плодотворної і ці
леспрямованої діяльності її Центрального Комітету, • 
Політбюро ЦК на чолі з товаришем Л. І. Брежнєвим.

Приємно відзначити, що робот? з’і.зду відзначають 
ліловий, творчий, дух. висока активність делегатів.

Всі виступи —.робітників і колгоспників, профспіл
кових працівників, міністрів і вчених — пройняті . 
глибокою турботою про інтереси трудової людини, 
дальше підвищення ефективності виробництва і якос- 

. з і всієї роботи. Делегати висловили багато пропози
цій, які. безсумнівно, будуть уважно розглянуті Уря
дом республіки, .міністерствами і відомствами, і но’ 
них будуть прийняті необхідні рішення.

Підсумки нашої роботи грунтовно проаналізовані 
в звітній доповіді Укрпрофралн, з якою виступив 
тов. В. О. Сологуб, і у виступах делегатів. Воші свід
чать про те, що в республіці, як і в усій країні, за- ' 
кладено добру основу для дальшого піднесення еко- 

, Коміки і підвищення добробуту народу.
Трудящі всіх галузей народного господарства рес

публіки у відповідь на постанови про Всесоюзне со
ціалістичне змагання, про 60-річчя Великого Жовтня 
взяли високі соціалістичні зобов’язання. В трудових 
•колективах народилося багато нових починів, які на
бирають все більшого поширення.

Ними днями, як ви знаєте, в центральній і респуб
ліканській пресі були опубліковані узагальнені соціа
ліст нчпі зобов’язання, взяті трудящими Української 
ГСР.

Нам належить у ювілейному році подолати нові 
високі рубежі, значно підвищити темпи економічно
го зростання.

Обсяг виробництва в промисловості повинен .зрос
ти на 5.3 процента, продуктивність праці — на 4,7 
процента. За два місяці поточного року обсяг про
мислового виробництва збільшився па 5.4 процента, 
Понад плай реалізовано продукції па 135 мільйонів 
карбованців.

Велику програму робіт мають виконати будівель
ники. Належить освоїти 18.3 мільярда карбованців 
капіталовкладень, в тому числі близько шести міль
ярдів на соціальне і культурно-побутове будівництво.

(Промова-друкується за скороченою стенограмою).

У сільському господарстві необхідно забезпечити 
одержання 47 мільйонів тонн зерна і продані його 
державі понад І мільярд пудів, заготовити 48 мільйо
нів'800 тисяч тонн цукрових буряків, значно збільшн- 
III виробництво і заготівлі м'яса (на 16—20 процен
тів), а також молока, ясць та інших продуктів.

На виконання взятих зобов’язань повинні бути 
спрямовані всі зусилля трудящих. Тут — широке но
ле для діяльності професійних спілок, які є, за відо
мим визначенням В. І. Леніна, школою господарю
вання, школою управління, школою комунізму.

В опублікованому привітанні Центрального Коміте
ту Компартії України XII з’їздові професійних спілок ’ 
республіки підкреслено, що вся їх організаторська ї 
виховна робота повинна бути спрямована на прак«4 
•нічне здійснення завдань, поставлених XXV з’їздом 
партії, жовтневим (1976 р.) Пленумом ЦК КПРС.

Цілком природно, що ці питання знаходяться В 
центрі уваги з’їзду Мабуть, не помилюсь, коли ска* ■ 
жу, що тут не було жодного виступу, в якому не по
рушувалися б питання соціалістичною змагання, 
його далі.того розвитку.

1 це зрозуміло. Народжене соціалістичним ладом 
змагання було і залишається могутнім фактором при
скорення економічного і соціального прогресу, випро- • 
бувалим засобом піднесення трудової активності мас.

За останні роки немало зроблено для того, щоб 
зміст соціалістичного змагання повніше відповідав 
головним напрямам економічної і соціальної політики 
партії, завданням зростання не тільки кількісних, а Гг 
якісних показників впообництва. Говорячи про зма- . 
гания. необхідно підкреслити важливість всемірної 
підтримки і якнайбільшого поширення патріотичних 
починань, передових колективів і новаторів.

Скажімо, ще недавно лише окремим шахтарським 
бригадам була під силу щодобова видача на-гора 
1 COG і більше точи вугілля. Сьогодні таких бригад у 
республіці 146. Серед них — прославлені шахтарські 
колективи, очолювані Володимиром Григоровичем 
Мурзенком. Олександром Яковичем Колосниковим, 
Григорієм Івановичем Моцаком та іншими.

П’ять років тому екіпаж екскаватора, очолюваний 
відомим криворізьким новатором Валентином Карпо
вичем Миропснком. досяг рекоодііої продуктивності, 
видобувши за рік мільйон кубометрів скельних по
рід. А тепер у самому лише Кривбасі таких екіпа- 
жів-'-мільйонерів» понад сто.

Глибоким усвідомленням свого громадянського 
обов'язку, особистої причетності до всіх справ країни 
пройнята патріотична ініціатива ткаль Дарницького 
шовкового комбінату Любові Кіндратівни Кон
драт ьєвої, Ганни Тимофіївпи Золотової. Парасковії 
Григорівни Волковинської. яка сьогодні луже добре 
виступила на нашому з’їзді. За їх прикладом на роз
ширену зону обслуговування верстатів перейшло вже 
близько 20 тисяч чоловік.

На жаль, нерідко поряд з великими досягненнями' 
окремих новаторів ще уживаються середні, а іноді на
віть низькі показники значної частини працівників. 
Недооцінка досвіду передовиків — недопустиме мар
нотратство Адже вивчити і впровадити цінний дос
від економічно набагато доцільніше, простіше, швид
ше, ніж самому доходити до нього методом «проб і 
помилок».

І сьогодні зберігає свою актуальність відоме ленін
ське положення: «...Ми можемо і повинні досягти того, 
щоб сила прикладу стала насамперед моральним, а 
потім — і примусово запроваджуваним зразком 
устрою праці...»

Зверніть увагу, товрнші, — примусово запроваджу-, 
вашім зразком. Ці слова прямо адресовані тим, хто 
проявляє косиість. ставить бюрократичні перепони 
па шляху всемірного поширення прогресивних мето- 
•діг. прані, або байдуже до них ставляться.

Для впровадження досвіду новаторів профспілкові 
ч організації мають у своєму розпорядженні великий 

арсенал випробуваних засобів. Цс — наставництво, 
школи передового досвіду і школи" комуністичної 
прані, конкурси майстерності за професіями, рейди і 
огляди, особисті творчі плани інженерно-технічних 
працівників, діяльність науково-технічних товариств, 
пух винахідників і раціоналізаторів. Про всі ці пи
тання учора і сьогодні йшлося па з'їзді.

Важливо, щоб профспілки повніше використовува
ли надані їм права, енергійніше виступали проти кон
серваторів, повсякденно дбали про розвиток техніч
но? творчості, всемірно підтримували ініціативу ен
тузіастів і умільців. Адже кожній галузі, на кожному 

підприємстві є немало резервів, реалізація яких, під
креслюю — без додаткових матеріальних ресурсів — 
може забезпечити значне зростання виробництва і 
продуктивності праці.

Взяти хоча б таке питання. На передових підпри
ємствах машинобудування, радіоелектроніки, електро
техніки більше половшій всієї продукції вже випус
кається вищої категорії якості. В той же час па ряді 
заподів і фабрик зокрема в галузях, де виробляються 
товари широкого споживання, продовжують випус
катися вироби, які морально'застаріли і підлягають 
модернізації або навіть зняттю з виробництва.

Тому треба так поставити справу, щоб у змаганні 
за присвоєння звання «Підприємство високої якості» 
активно, по-діловому брали участь усі виробничі ко
лективи, щоб жодна бригада, жоден робітник, інже
нер або технік не стояли осторонь цього.

Для підвищення ефективності праці, якості виробів, 
виконання планів поставок продукції в заданій номен
клатурі треба більш уміло використовувати еконо
мічні стимули і важелі, і зокрема преміальні фонди.

Профспілки покликані брати активнішу участь у 
розробці народногосподарських планів, вдосконален
ні методів господарювання і економічного стимулю
вання виробництва, організації і нормування прані, в 
дальшому розвитку патріотичного руху за прийняття 
зустрічних планів. Цей рух слід спрямовувати насам
перед па ліквідацію «вузьких місць», добиватися, щоб 
він був ' комплексним, щоб у розробці і виконан
ні зустрічних планів брали участь усі суміжні підпри
ємства, зайняті випуском кінцевої продукції.

Товариші!
Вся діяльність нашої партії ї Радянської держава 

пройнята піклуванням про дальше підвищення добро
буту радянських людей, поліпшення умов їх праці ? 
побуту, розвиток охорони здоров’я, освіти, культу« 
ри — про все, що сприяє формуванню нової людини, 
всебічному розвиткові особи, соціалістичного способу 
життя.

Про це сьогодні дуже яскраво говорила ланкова е 
Львівської області Іваина Григорівна Максимович. 
Говорили про це й інші делегати з’їзду. Вони відзна
чали, шо особливо багато в дасягпеціо цих цілей 
зроблено за останні роки. Динамічний розвиток еконо
міки лав партії можливість розробити і послідовно 
здійснювати найширшу в історії країни соціальну про- 
і раму. Лише п дев’ятій п'ятирічці на проведення со
ціальних заходів було направлено стільки ж коштів, 
скільки за дві попередні п’ятирічки, разом узяті. У 
мільйонів робітників та службовців підвищилась за
робітна плата, у колгоспників — оплата праці, V пен
сіонерів і студентів — позмірп пенсій і стипендій.

За останні 15 поків більше половини населення Ук
раїни одержало нові впорядковані квартири, поліп
шило свої житлові умови. Освоєння великих коштів, 
виділених державою па житлове будівництво в деся
тій п’ятирічці, дасть змогу поліпшити в нашій рес
публіці житлові умови те майже 9 мільйонам чо
ловік. Тільки за минулий рік V нашій республіці су
спільні Фонди споживання склали близько 17 мілья> • 
дів карбованців, або по 343 карбованці в розрахунку 
па душу населення.

У пас є немало колективів, де комплексно, можна 
сказати — зразково вирішуються всі питання поліп
шення умов прааі і побуту. Нове досконале устатку
вання і висока естетика виробництва. неухильне до
держання вимог техніки безпеки і сапгігієпи, чистота 
і затишок побутовок. хороші їдальні, дитячі комбіна
ти, будинки культури — ось піо характерно, на
приклад, для таких передових підпгшємств. як Київ
ське виробниче об’єднання їм. С П Копольова. З за
порізький титапо-магіїіє.впй комбінат. Харківський 
завод «Кондиціонер» Південний гірпичозбагачупаль- 
пий комбінат, шахта «Родвнська» виробничого об’єд
нання «Дсбропільвугілля» і багатьох інших.

У той же час не секрет, що па ряді підприємств та
кі умови ще пе створено, значна кількість працівни
ків у пас ще зайнята пзкваліфіковаїтото. малопродук
тивною ручною працею. На жаль, ще є і такі виробни
чі приміщення, де педоенть світла, значна запиленість 
і загазованість, рівень шуму перевищує поом\\ Окре
мі підприємства і чехи вводяться в дію без повного 
комплексу санітарно-побутового обладнання.

Все пе. природно, негативно впливає пе тільки на 
продуктивність праці, а й на здопоп’я трудящих. Ве
лика вина за це, безумовно, лягає на господарських

(Закінчення на 2-й стор.).
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З стор. „ІИолгодж* жолгунлргг
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г'ПІДВИЩУВАТИ АКТИВНІСТЬ 
ПРОФСПІЛКОВИХ організацій 
У РОЗВ’ЯЗАННІ соціально-економічних 
ЗАВДАНЬ ДЕСЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ

(Закінчення, Поч. на 1-й crop.).

керівників. Але безперечно і те, що недоліків було б 
значно менше, коли б профспілкові організації пов
ного мірою використовували надані їм права, більше 
виязляли ініціативи і наполегливості з розв'язанні 
цих завдань.

Хочу з задоволенням відзначити, що в минулій 
п’ятирічці значно розширились мережа робітничих 
'їдалень, число місць у них зросло в півтора раза, па 
багатьох підприємствах організовані і добре зареко
мендували себе щоли замовлень. 1 все ж у деяких 

багато 
приго-

іі тань

мевдували себе іцоли замовлень. 1 все ж у 
робітничих їдальнях через нестачу місць люди 
часу втрачають у чергах, меню бідне, якість

> тування їжі залишає бажати кращого.
> На з їзді вже гоїшрились про ге, що до цих 

ослабило увагу Міністерство вугільної промисловості' 
республіки, яке раніше задавало тон в організації 
харчування робітників на шахтах і в кар'єрах. Ду
маю, що керівники міністерства, реслуолікаиськнй, 
територіальні і шах «ні комітети профспілки зриблять 
з критики делегатів правильні висновки.

Слід продовжувати роботу по розширенню мережі 
магазинів кулінарії, столів замовлень, майстерень і 
комплексних приймальних пунктів служби побуту, 
активізувати в цих питаннях робітничий контроль.

Ми повинні завжди виходили з того, що виконання 
наміченої XXV з’їздом КПРС широкої соціальної 
програми вимагає від партійних, радянських, проф
спілкових, господарських органів систематичного 
комплексного і вимогливого підходу до вирішення 
всіх завдань, зв’язаних із задоволенням потреб і за
питів наших людей.

Йдеться про оудівннцтво житла, дитячих закладів, 
про розширення мережі їдалень і пцбуїрвих підпри
ємств, здравниць, баз відпочинку, піонерських іаоо- 
рів і туристських баз, при поліпшення рооотн місько- 
ю транспорту і підприємств комунального господар
ства, медичного, торговельного, культурно-побутово
го обслуговування, тобто всієї сфери послуг, з якою 
мільйони людей мають справу щодня.

Усі ці питання повинні бути а центрі уваги проф
спілок. 1, звичайно ж, найперший обов'язок проф
спілкових організацій — постійно пам'ятати і дбати 
гро ветеранів праці, які пішли на заслужений відпо
чинок, про інвалідів Великої Вітчизняної війни іі 
сім'ї воїнів, які загинули з боях за свободу і неза
лежність нашої Батьківщини,

Товариші!
Велике місце в доповіді і виступах делегатів зай

няли питання виховної роботи.
1 це також закономірно. Будучи школою виховання, 

профспілки всією своєю діяльністю покликані сприяти 
формуванню у трудящих високих ідейно-моральних 
якостей, комуністичного ставлення до пращ, зростан
ню їх професійного й культурного різня, утверджен
ню принципів колективізму і товариської взаємодо
помоги,

Ми повинні зважати, товариші, а на те, що в сучас
них умовах відбувається посилення ідеологічного 
протиборства на міжнародній арені. Намагаючись 
будь-якими засобами зірвати процес розрядки напру
женості, реакційні імперіалістичні кола організовують 
ідеологічні диверсії проти нашої країни та братніх 
соціалістичних держав, проводять злобні, наклеп
ницькі анінрадянські, антикомуністичні кампанії, на
мітаються втручатись у наші внутрішні справи.

Тому дедалі більшого значення набуває робота 
; партійних, профспілкових, комсомольських органі іа- 

цій по ідейному, класовому загартуванню радянських 
людей, підвищенню ї.х політичної пильності. Необ
хідно рішуче викривати і лрисікатн будь-які чужі нам 
прс-явн, ще активніше, переконливіше вести пропаган
ду визначних досягнень радянського народу в кому
ністичному будівництві, корінних переваг соціалізму 
ьад капіталізмом.

Наші люди багато.благ соціалістичного суспільства 
вже звикли сприймати як своє невід’ємне право, так 
само як можливість дихати на повні груди.■ Радянські 
люди зважають само собою зрозумілим, що вони 
не працюють на «хазяїна», що не тільки право на 
працю, але й реа.тздцйо цього права гарантує люди
ні держава, так само як і права на відпочинок, осві
ту. на соціальне забезпечення. При соціалізмі"безпе
ка особи. її охорона законом — не просто лозунг, а 
реальне право, гарантоване державою.

«Соціалістична демократія, — підкреслюється в 
Постанові ЦК КПРС «Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції». — не єдність 
прав і обов’язків, справжньої свободи і громад ці- 

сі.кої відповідальності, гармонійне поєднання інтере
сів суспільства, колективу і особи».

Пропагандистам і агітаторам, бійцям ідеологічного 
фронту треба так працювати, щоб усі, підкреслюю — 
всі наші люди глибоко усвідомлювали реальність 
соціалістичних прав і свобод, так само як і їх мни
мії гь з умовах капіталізму.

Головний ключ до ризкриігя переваг соціалістич
ної системи — це відповідь па питания: що дав со
ціалізм людині і суспільству иа противагу тому, чию 
школи не міг 4 не зможе дати капіталізм.

Бо капіталізм несе трудящим, експлуатацію, соці- 
ально-лолітичнин гніт, несіаїки і безроогіти, расову і 
національну дискримінацію, колоніалізм і неоколоніа
лізм.' Капіталізм неминуче породжує моральну кризу, 
духевпу деградацію, культ наживи і насильства, іде 
суспільство, позбавлене майбутнього.

1 тим величнішою постає перед усім людсгвом 
прапороносець нового свігу — наша Баїьківщмна, 
наш радянський спосіб жнпя, Вільна праця, соціаль
на рівність, справжня демократія, моральне здоров'я 
і оптимізм — ось основа глибокого гуманізму соціа
лістичного ладу, ладу, якому належить майбутнє.

Товариші!
іуг хотілося б підкреслити необхідність всемірного 

підвищення виховної ролі трудових колективів. Ду
же важливо, щоб морально-психологічна атмосфера а 
кожному колективі сприяла творчому пошукові, 
ві.хсвапню у кожного трудівника почут тя високої 
особясіоі пдщжідалшіастз за справи свою підприєм
ства, непримиренності до недоліків.

Адже подекуди ще доводиться зусірічагисн з таки
ми глибоко чужими нашому ладош явищами, як ко
ристолюбство, нііяцгво. хуліганегво, підлаоузннцтво, 
кар’єризм, байдужість до людини. Вони стають мож
ливими там, де порушенням норм соціалістичного 
співжиття не дається гострої оцінки, де навколо по
рушників не створюється обстановка загальною 
осуду.

Зрозуміло, що особливого підходу, як правильно 
говорили делегати, вимагає рооота з молоддю. Дуже 
важливо, щоб кожна молода людина, яка прийшла 
на виробництво з шкільної лави або з професійно- 
технічного училища, з перших же кроків була ©точе
на турботою старших товаришів — наставників, від
чувала заінтересовану і разом з тим вимоїлину увагу 
всього колективу.

Профспілкові організації можуть і повинні взяти 
на себе значно більшу турботу про раціональне вико
ристання вільного часу трудящих, краще використо
вувати наявну в їх розпорядженні матеріальну базу 
для проведення культурно-масової роботи, розвитку 
художньої самодіяльності і фізкультурного руху.

Окремо хотілося б сказати про гуртожитки. За ос
танні роки в країні збудовано оагато нових упо
рядкованих гуртожитків, частину старих — рекон
струйовано. Помітно поліпшилися тут матеріально- 
побутові умови. Але, на жаль, для організації зміс
товного дозвілля молодих робітників, студентів ро
биться ще далеко не все. Про не правильно говорив 
на з’їзді перший секретар Ці\ ЛКС.МУ А. 1. Корини- 
ко. Республіканській і обласним радам, комітет« 
профспілок, комсомольським організаціям треба при
ділити цим пніаніїям найпилыпшу увагу.

Товариші!
Тепер, коли ми розв’язуємо все більш складні, 

більш масштабні і багато в чому — якісно нові зав
дання, успіх справи величезною мірею залежить від 
уміння наших кадрів організувати на кожній ділянці 
дружну, злагоджену роботу, від їх ініціативи, напо
легливості в подоланні труднощів, усуненні недоліків.

Інакше кажучи — завдання полягає в тому, щоб 
усюди неухильно додержували вимог ленінського 
стилю роботи.

Делегати з'їзду висловили багато конкретних діло
вих пропозицій про посилення контролю і перевірки 
виконання, розвиток критики і самокритики, підви
щення вимогливості до профспілкових працівників.

Новообраній республіканській та обласним радам, 
республіканським та обласним комітетам профспілок 
слід продумати і здійснити практичні заходи по по
силенню діловитості, конкретное І і в діяльності кож
ного комітету і ради, по вихованню у профспілкових, 
кадрів самокритичної« підходу до оцінки результатів 
своєї роботи.

Як підкреслив XXV з’їзд КПРС, робота профспілок 
повинна бути організована таким чином, щоб вона 
повніше відповідала їх правам і ступеню їх відпові
дальності.

На жаль, у ряді профспілкових комітетів ще не по

Збулись нікому не потрібної 
гельськсї мегушні, декларативноен в робо.і. Ь и.а 
профспілкові працівники, які рідко бувають у 
і.а Оудмайданчнках, особливо в нічні зміни, а !>1 1 
жінках, у магазинах і робітничих їдальнях, підприєм
ствах побуту, погано знають стан справ у ірудови.-. 
колективах. Гакях працівників треба, як кажуть, доо
ре виховувати, а якщо це не допомагає, звільни і а 
з роботи.

Особливу увагу слід приділити профспілковим ор
ганізаціям у колгоспах. Збільшення їх масввості, 
зростання активності й ролі а розгортанні соціа.нє- 
тпчного змагання, поліпшенні умов праці и нору ту 
колгоспників — це важлива політична справа, прак
тична реалізація вказівок XXV з їзду парій.

Товариші! .
Жнпя повністю підтвердило правильність ленін

ських положень про місце профспілок у соціалістич
ному суспільстві і принципи ЇХ організації, роль у ко
муністичному вихованні мас, у розвитку економіки, 
підвищенні добробуту трудящих і захисн їх прав, 
створенні міцної говариської трудової дисципліни.

Всім відомо, що жоден закон, жодна носіано- 
ва з питань, які зачіпають інтереси ірудящих, 
не приймаються у нас без участі профспілок. Вони 
відіграють активну роль у розв’язанні багатьох най
важливіших завдань — від вироблення народної осію- 
дарських планів до управління кожним підприєм
ством,

Профспілкам передано уиравліігил державним со
ціальним страхуванням, контроль за охороною праці 
й технікою иезпеки, за додержанням трудового зако
нодавства. ь їх розпорядженні — сопи санаторіїв та 
будинків відпочинку, пансіонатів і поліклінік, ста
діони і спортивні за.іИ, тисячі клубів і палаців куль
тури, біблюїек і кіиоусіаиоЕОк.

Повсякденна практика комуністичного будівництва 
переконливо СВІДЧИТЬ Про те, що вся діяльність.проф
спілок у нашій країні пройнята туриотою про інте
реси трудящих, про дедалі повніше задоволення їх 
зростаючих потрео і запитів.

Це і є соціалістичний демократизм у дії.
Однак на Заході, як відомо, є чимало испрошених 

«доброзичливців», які хотіли б, щоб діялиііість .наших 
профспілок була обмежена рамками лише так 
«захисної функції».

Особливу лють викликає у наших недругів 
ідеино-ноліїичНе керівництво профспілками в 
лісіичних країнах здійснюють комуністичні 
Тут уже наймані лакеї капіталу не шкодують отр’й 
ною чорнила і злобного крику, аби біле зобразити 
чорним. • ••

ічсіа всіх галасливих кампаній, які раз у раз улаш
товуються за рубежем з приводу «сіановіпца проф
спілок» у нашій країні, — очевидна; ті, хто їх органі
зовує, — так само, як свого часу гроцькістн, праві 
опортуністи, анархо-синдикалісти, що проповідували 
збанкрутілі лозунги «нейтральності», «незалежноеїї» 
профспілок, — хотіли б протипосгавити профспілки, 
рсбцничий клас Радянській державі, Комуністичній 
парт ії.

Марні ці потуги!
У керівництві партії профспілки бачать св&ю силу, 

запоруку нових успіхів у загальнонародній боротым 
за юржсство світлих ідеалів комунізму.

Наш славний робітничий клас не потребує чийогось 
«захисіу». Він — справжній господар своєї країна, 
своєї долі. Радянські профспілки — масова організа
ція робітничого класу, всіх трудящих — у центр своєї 
дія.іьпосіі завжди ставлять насамперед інтереси тру* 
ДОЕОІ ЛЮДИНИ.

З цього ми виходили, виходимо і будемо виходити! 
орс-зуміло, профспілки б не змогли багато чого зреби- 
• і: в цій сфері, якби не розвивалось високимн і стій
кими темпами виробництво, якби не зміцнювалась 
дисципліна праці, не зростала її продуктивність.

Ось чому іурботу про піднесення суспільного ви
робництва, всемірне підвищення його ефекти вно: і і 
профспілки вважають своїм обов’язком, одним з най
важливіших, першочергових завдань.

Це переконливо підтвердив і наш з’їзд.
Немає сумніву в тому, що професійні спілки Ра- 

дянської України — оойовий загін профспілок нашої 
країни і далі всією своєю діяльністю виправдають 
^И^-:ЛР“ЗНачЄННЯ організаторів мас у розв’язанні 

поставив історичний

знаної

те, ЩО 
соці а- 
партії.

шдповідальнях завдань, які 
XXV з’їзд КПРС.

(Промова товариша В. В. 
вислухана з великою увагою і 
далась тривалими оплесками).

і

ІЦербицького була 
неодноразово перери-

п’яти- 
нале- 

мог.о-

Бюро ЦК ВЛКСМ при- 
судило пре,*лію Ленінсько
го комсомолу за 1976 рік 
по Кіровоградській облас
ті механізаторові колгоспу 
«Дружба» Вільшанського 
району Володимиру Ри
бачку.

віддав уже років.
Сьогодні ім’я 25-річного 
комуніста Володимира Ри
бачка відоме механізато
рам не тільки Вільшан
ського району.

Партія та уряд високо 
оцінили ззитяжну роботу 
молодого тракториста а 
роки дев’ятої п’ятирічки, 
нагородивши його медал-

ли трактор Т-74 та буряко
збиральний комплекс 
КС-6. Очолюваний Воло
димиром КОМСО/ЛОЛЬСЬКО- 
молодіжний екіпаж вико
пав цукроз: буряки На 
площі, 196 гектарів. Юнак

. 4 1746 гектарів
— - ПЄ-

на

ного руху «60-річчю Вели* 
кого Жовтня — 60 удар- 
них тижнів!», був сфото* "У 
графований у Кремлі. Свої 
соціалістичні зобов язання 
на честь 60-річчя Велико
го Жовтня Володимир 
узявся виконати достроко
во. На його трудовому ка
лендарі вже перший мі
сяць літа.

трудозу доб
лесть»! По-комуністично- 
му він працював у першо
му році десятого 
річчя. Володимир 
жить до числа тих 
дих хліборобів, які доско- ____ _
нало володіють технікою, виробив 
ЇЇ.ииТИЗН° експлУатУють умовної оранки і с7ав 
машини, знають агроно- реможцем у змаганні 
мію. Торт за ним закріпи- першому етапі патоіотич-

Його улюблена справа— 
вирощувати хліб, ій він



5 березня: 1977 року »>^Іолодиі комунар^-' З спаор.

» РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ СЕМІНАР СЕКРЕТАРІВ КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ ТВОРЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ •

а пленарному засіданні республіканського семінару секретарів комітетів комсомолу творчих організацій 
вис./лив секретар ЦК ЛКСМ України Г. Д, Максименко з доповіддю «Про завдання комітетів комсомолу 
республіки по ідейно-художньому вихованню молодик майстрів мистецтв у світлі рішень XXV з’їзду КПРС і 
постанови ЦК КПРС «Про роботу з творчою молоддю«. УТВЕРДЖУЮЧИ

РОЗМАЇТА палітра жанрів і видів 
мистецтва, різна міра таланту мо

лодих митців, неоднаковий рівень 
професійної майстерності, але мета 
ф них одна — служити партії, своєму 
народові, активно допомагати їм 
виховувати молоде покоління з дусі 
комуністичних ідеалів. Ленінський 
комсомол вважає своїм обоз язком 
ширша залучати молодих діячів куль
тури . мистецтва до активної участі в 
цьому, він глибоко зацікавлений у 
появі нових, яскравих, правдивих тво
рів, присвячених нашому сучасникові, 
молодому будівничому радянської 
доби. Саме наше життя щодня підно
сить багатющий матеріал для творен
ня високохудожніх полотен і образів.

« Прагнучи до комчлсксіїого розв’язання 
~^П₽оолем аихоааннн, ик того знмаїає ХХУ 

і’Твд КПРС, комітети комсомолу респуб
ліки будують свою роботу з урахуванням 
Специфіки різноманітних груп творчої мо
лоді, її вікоанк і професійних особливої: - 
тсЯ, рівня ОСВІТНЬОЇ і ПОЛІТИЧНОЇ ПІДГОТОВ
КИ. Іут неабияка увага приділяється пер
спективному комплексному плануванню з 
врахуванням нових підвищених вимог у 
справі ідейно-художнього виховання мо
лодої зміни майстрів мистецтв.

Насамперед комітетам комсомолу теат
рів, філармоиїй, кудожиьо-вкробіїйчнх 
майстерень необхідно постійно дбати про 
те, іцоо у кожному творчому колективі мо
лодь глибоко і вдумливо оволодівала марк- 
снстсько-леніиською теорією, проходила 
школу ідейно-морального гарту. історія 
Жовтая, історія Радянської держави, 
великі подвиги партії і народу мають 
втілитися в художніх творах і образах з 
їмкокою виконавською майстерністю ма
ють запалювати юнаків і' дівчат на нові 
трудові звершення, допомагати їм глибо
ко усвідомити історичну місію продовжу
вачів революцій mix' діянь. Особливого 
значення набув тут Ленінський залік, якпй 
дав найкращу можливість високою міркою 
/іонійських вимог оцінювати молодим свою 
г.рацю, навчання, моральііі позиції. Осо
бистий комплексний план «Вчимося кому
нізму, будуємо комунізм!» — то чітка 
(■іюграма підвищення професійної май
стерності, естетичної і фізичної доскона
лості.

ЄЩОДАВНО завершилася гро- 
.м1 мадсько-політична атестація. Ко- 
(мітвтам комсомолу слід уважно і 
критично проаналізувати її підсумки, 
розглянути зауваження і пропозиції, 
висловлені учасниками залічу, важ
ливо в цей період домогтися, щоб 
кожен комсомолець, кожна молода 
^людина накреслила собі реальний, 
конкретний особистий комплексний 
'блан на другий рік п'ятирічки.

Немало у нас прикладів ефективної ро- 
•■^оти гуртків І семінарів комсомольського 
політиав'їаііня. Комітети комсомолу по- 
;винні ще більше пожвавити їх роботу, до
биватися тісного поєднай«» теоретичних 
Іпможень програм з практикою ко.муніс- 
дкчиого будівництва. Конкретні напрями 
’діяльності комсомольського активу з цьо- 
»■р питання визначені у постанові ЦК 
ХПРС «Про завданий партійної освіти у 
Світ»! рішень XXV з’їзду КПРС».

Заслуговують уваги і інші форми 
ідейно-політичного виховання. У 
Львові, наприклад, успішно діє Ленін- 

-в-в, ський університет творчої інтеліген
ції, в Донецьку — народний універ
ситет, у Дніпропетровську — облас
ний лекторій підвищення суспільно- 

. політичних знань творчих працівників.
Життя настійно вимагає від нас по

всякденного впровадження Ленін
ських уроків. Необхідно відродити 
активне застосування їх з ідейно- 
виховній роботі кожної комсомолі»- 

. ськоі організації, систематично здо- 
• сконалювати методику проведення 
уроків, підвищувати їх ідейно-теоре
тичний рівень. Особливу увагу слід 

• приділити підготовці Ленінського 
уроку «Революційний тримаємо 
кроні», який буде проведений з усіх 
комсомольських організаціях у трав
ні. Головним змістом уроку має ста
ти глибоке-вивчення молоддю праць 
В. І. Леніна, історії Жовтня, постано
ви ЦК КПРС «Про 60-у річницю Вели
кої Жовтневої соціалістичної револю
ції», Слід ретельно проаналізувати

У ПРЕЗИДІЇ СЕМІНАРУ.

В Е.ІІІКА 
СИЛА
МИСТЕЦТВА
участь кожного молодого працівника 
мистецтва у змаганні за право підпи

сати Рапорт Ленінського комсомолу 
Центральному Комітетові КПРС до 
славного ювілею Країни Рад.

«Ніщо так не підносить особу, — 
говорив товариш Л. І. Брежнєв, — як 
активна життєва позиція, свідоме 
ставлення до громадського обов’яз
ку, коли єдність слова і діла стає по
всякденною нормою поведінки. Ви
робити таку позицію — завдання мо
рального виховання». У їх вирішенні 
сьогодні особливе місце належить 
мистецтву, яке покликане глибоко і 
переконливо відбивати проблеми ду
ховного, ідейно-морального форму
вання підростаючого покоління. Обо
в’язок творчої молоді — підносити 
велич людини праці, героїзм її буд
нів, багатогранність трудових діянь 
молоді, зміло розкривати досягнення 
і переваги радянського способу жит
тя. Велика роль митців також у фор
муванні розумних матеріальних і ду
ховних інтересів, які б поемою мірою 
відповідали складові висококультур
ної, всебічно розвиненої особистості.

В республіці псе ширше розпивається рух 
«Культурі села — комсомольську турио- 
ту!». схвалений XXII з’їздом ЛКСМУ, іні
ціатором якого виступила Київська облас
на комсомольська організація. Нині всі 
творчі колективи міста Києва заключнлп 
договори про співдружність із виробшічи- 
ми колективами, молоді працівники мис- 
ісців дали близько 26(1 шефських концер
тів у колгоспах і радгоспах області. За 
участю молодих артистів у театрах рес
публіки створені’ і діють консультаційні 
пункт« для режисерів і художників само
діяльних театральних колективів. Така 
практика приносить добрі результати, і 
завдання комітетів комсомолу — всебічно 
розвивати і поглиблювати її.

ВЕЛИКУ роль у професійному зро
станні молодих майстрів сцени 

відіграє Всесоюзний огляд роботи 
театрів з творчою молоддю. Природ
но, що безпосередніми організатора
ми огляду повинні бути художні ради 
і комсомольські організації театраль
них колективів, які покликані глибша 
вивчати запити учасників творчого 
конкурсу, частіше готувати позапла
нові молодіжні спектаклі, проводити 
«вечори незіграних ролей», повніше 

використозува т и 
можливості твор
чих заявок моло
дих акторів. Саме 
комітети комсо
молу мають стати 
ініціаторами про
ведення постійних 
занять з профе
сійної майстер
ності.

Завдання коміте
тів комсомолу фі

лармоній сьогодні полягає в тому, 
щоб допомогти кожному колективу 
і молодому виконавцеві набувати 
самобутнього творчого стилю, запобі
гати усяким відхиленням і штампам. 
Значна ідейно-виховна і організацій
на робота була проведена в ході рес
публіканської художньої виставки 
«Молодість країни».

Постійної уваги потребують питання ор- 
іаііізаціймо-ііо.іітичі'ого зміцнення, підви
щення бойовитості первинних організацій. 
Повсюдно слід принципово і грунтовно об
говорити їхню діяльність і спільними зу
силлями добитися поліпшення комсомоль
ської роботи у творчих організаціях і уста
новах. У цьому плані райкоми і міськко
ми ЛКСМУ повинні проводити навчання 
секретарів комітетів комсомолу філармо
ній, театрів і художньо-виробничих май
стерень. за окремими планами, . частіше 
подавати допомогу безпосередньо з комі
теті ЛКСМУ, в комсомольських групах, 
при підготовці комсомольських зборів, за
сідань. Необхідно ширше пикориетопувати 
позитивний досвід Чернівецької філармо
нії, де кожній групі перед внїідом на 
гастролі комітет ЛКСМУ затверджуг план 
роботи і заслуховує звіт про здійснене піс
ля її повернення. Плодотворній діяльності 
комсомольських організацій сприяє ре
гулярність комсомольських зборів, які це
ментують колектив єдиною долею, спіль
ною метою, зачіпають актуальні проблеми 
дня.

Нині з усіх комсомольських органі
заціях активно йде підготовка до 
святкування 60-річчи Великого Жовт
ня. Комсомольським організаціям 
слід максимально зикористаїи її для 
посилення внутріспілкової і індиві
дуальної роботи з кожним членом 
ВЛКСМ, підвищення вимог до твор
чості і громадської активності кожно
го молодого майстра культури і мис
тецтва.

Товариш Леонід Ілліч Брежнєв у 
промові на XVII з’їзді комсомолу, 
звертаючи увагу на молоду творчу 
інтелігенцію, підкреслював її неоці
ненний внесок у нашу спільну справу 
і, перш за все, у справ/ комуністич
ного зиховання радянської молоді.

Немає сумніву з тому, що молоді 
творчі сили зроблять усе, аби цей 
внесок буа якомога вагомішим, гід
ним нашого непові орного часу — 
епохи комуністичного творення.

СЕКРЕТАРІ КОМІТЕТІВ 
КОМСОМОЛУ ТВОРЧИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ з ЦІКА
ВІСТЮ СЛУХАЛИ КОЖ
НОГО ВИСТУПАЮЧОГО..,

Фото В. |\О8ПАКА.

ІДЕ ЯЛ ЧАСУ
З ВИСТУПУ ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА КУЛЬ

ТУРИ УРСР Я. Д. ВІТОШИНСЬКОГО «ПРО РОЗ
ВИТОК КУЛЬТУРИ 1 МИСТЕЦТВА РАДЯНСЬКОЇ УК
РАЇНИ В ДЕСЯТІЙ П’ЯТИРІЧЦІ У СВІТЛІ РІШЕНЬ 
XXV З’ЇЗДУ КПРС».

21 ЛЮТОГО минув рік з Дня відкриття Історичного 
XXV з’їзду партій Все наше життя, самовіддана пра
ця радянських людей в ім’я будівництва комунізму 
ще і ще раз підтверджує правильність і мудрість 
внутрішньої і зовнішньої політики нашої партії, 
реальність її планів.

XXV з’їзд партії справив величезний вплив па всі 
сфери діяльності суспільства, зокрема на дальший 
розвиток культури і мистецтва.

Наша соціалістична кудьтура впливає па вироб
ництво, на вдосконалення суспільних відносин, 
сприяє утвердженню комуніртнчпоі моралі, форму
ванню високої свідомості мас.

Минулий рік був періодом дальшого зміцнення ма
теріальної бази та активізації діяльності культурник 
і мистецьких закладів республіки. • ’

Українську радянську культуру сьогодні прсдсіавляе кіяь- 
катнеячний заііп талановитих письменників, комі о-.нторів, 
художників та кінсматої рафісііп У республіці-працює нонам 
ТО тисяч професіональних майстрів театру і муїннн — акто
ри, режисери диригенти, балетмейстери, хормейстери, неда- 
іогп-ви.ховатслі.

Ратом з професіональними митцями духовні багатства І 
художню культуру народу репрезентують своєю творчістю 
близько 4.5 мільйона учасників художньої самодіяльності. 
Практично кожний, 11-й житель республіки бере участі» у 
тому чи іншому виді художньої самодіяльності.

XXV з’їзд КГІРС озброїв радянських людей про
грамним документом «Основні напрями розвитку на
родного господарства СРСР на 1976--1980 роки», 
який становить о/нову нашої практичної діяльності. 
В ньому передбачено підвищення ролі соціалістичної 
культури і мистецтва її ідейно поліпічному, мораль
ному й естетичному вихованії; радянських людей, 
формуванні ЇХНІХ духовних запитів, зміцнення М-.ІІТЇ’ 
ріальноі бази закладів культури, особливо в сіль
ській місцевеє и і в нових районах промислового бу
дівництва.

Бюджетом республіки на 1977 рік передбачено аснгиувашім 
на утримання культосвітніх і навчальних закладі« та дота
цію на театрально-видовищні підприємства ч сумі 272 міль
йони 998 тисяч карбованців, що на II мільйоні1* 8ТГ< тисяч 
карбованців більше, ніж торік.

В умовах бурхливого розвитку науки, технічного 
прогресу, громадської думки, коли цілеспрямована 
творчість і пошук стають головними її визначальни
ми в характері прані кожної радянської людини, за
кономірно зростає роль театрального мистецтва, 
незмінно підвищується його значення в уїверджеииї 
громадянського ідеалу нашого часу.

Саме з цих позицій виходимо ми сьогодні, визпа- 
и; ючи програму і зіставляючи результати діяльності 
театральїіих колективів з вимогами життя, вдосіи»- 
калюючи форми і методи організації театральної 
справи в республіці.

Найголовнішим у розвитку театральною й мулич
ного мистецтва є утверджений основ професіоналіз
му і підвищення загального рівня творчості в коче
ному колективі. Якою буде загальна атмосфера, за
гальний рівень професіоналізму — таких слід чекати 

’ й результатів у формуванні світогляду, виробленні 
ерофесійних ііавичків кожного члена колективу зо
крема, особливо творчої молоді.

Спеціальної розмови заслуговує репертуар гелі рів. 
де почесне місце мають займати, пьояд з творами 
українських драматургів, твори авторів з братніх, рес
публік і країн соціалістичної співдружності.

Актуальна для нашого театру проблема оріанілаи.ії твор
чого соціалістичного змагання. икс дас можливість покдіатд 
свояі майстерність : професійну зрілість акторам старшого « 
середнього віку, відкриває шлях молодим.

Творче соціалістичне змагання передбачає використанії а 
кількох (мінімум двох) виконавців на клину ропь ча Пар
тію, дає можличісг,» пзстанппнняам і художній раді шляхом 
відбору найкращих виконавців підчитувати рівень спек
таклю.

У боротьбі за підвищення рівня творчості, г.исокохудож- 
іч.ого сценічного втілення значних таорів. створення в кож
ному колективі атмосфери творчого дерзання необхідно (і 
ми над цим працюємо) використовувати всі форми І засопи 
морального й матеріального стимулювання митців.

Ми розглядаємо ці питания в комплексі, у світлі 
постанови ПК КПРС «Про роботу з творчою мо
лоддю».

Незабаром у Миколаєві та Розно відкриються ін
ститути культури, буде створено навчальні театри і 
студії при мистецьких навчальних закладах, удоско
налюється система вступних екзаменів до вузів, пе
редбачено створення додаткових факультетів.

Величезним сінму.’іом для професіональних і само
діяльних митців стануть заходи, розроблені Міністер
ством культурі!. ДО 60-рІЧЧЯ Жовтня Серед ЦИХ 77 
вистави і програми, приурочені до юіілею революції, 
творчі звіти майстрі.: МИСТ1Щ з і художніх колективів 
областей у Палаці культури «Україна» (квітень -7 
жовтень), всесоюзні її республіканські фестивалі, дні 
літератури і мистецтва Російської Федерації та брат
ньої Польщі на Україні, дні Української РСР на 
ВДНГ (1—7 жовтня), художні виставки, заключні 
заходи Першого Всесоюзного фестивалю самодіяль- 

Іної народної творчості трудящих, изуковб-практичні 
конференції.
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ТАКОЮ БАЧУ ЛЮДИНУ

У спектаклі «Ровесниці», прем ера якого нещодавно відбулася в облас- знайомиться з дівчиною. Дівчп

Юрій ДМИТРЕНКО

ТЕАТР • • •
йому музично-драматичному театрі імені М. Кропивницького, зайняті пе
реважно молоді творчі сили.

Ми звернулися до режисера-г.остановника і до акторів з одним питан
ням: якою вони бачать свою нову роботу!

Заслужений артист УРСР
О. БОНДАР:

— Тему «Ровесницы» я б визначив 
коротко: якою може стати людина, 
якою хотілося б її бачити. П’єса 
Аріадни та Петра Тур, за якою по
ставлена вистава, дозволяє заглянути 
в пайпотаємніші куточки людської 
душі, прослідкувати еволюцію отого 
вайпотає.мнішого..

У виставі зайняті кращі сили теат
ру: заслужені артистки УРС.Р 11. 1г- 
латьева, С. Мартинова, М. Яриш, ар
тисти В. Бабич. О. Климов, В. Дро
нова* С. Мерцало.

Головні герої спектаклю — три дів- 
Iчини, які виховувались у дитячому

будинку. Воші потрапляють у робіт
ничий колектив великої будови. і са
ме тут виявляються їхні' справжні 
людські якості, міра добра і щирості, 
закладена в характері кожної з них.

Степан МЕРЦАЛО:
— Будова перевіряє і мого героя. 

З самого початку, як тільки режисер 
почав знайомити, із зовнішнім малюн
ком образу Чсрмспа, він стан мені 
близький і симпатичний. Я побачив у 
ньому людину, сильну справжніми 
почуттями, — з таким буде щасливою 
Ляля, його кохана.

Анатолій КОСЯЧЕНКО:
— Чого не скажеш про йадика. Та

кий собі сучасний хлопчина, студент,

. ... ... „ Дівчина ця
і рацює на будові, де начальником, 
його батько 11у, і що б, здавалося, З 
того? Молодим — плекані перше 
чисте почуття, жиги цим. Для цього, 
виявляється, теж потрібен характер, 
незап.іямована віра в близьку лю
дину.

Володимир СТЕПАНЕНКО:

— Так вже пощастило нам з Ана
толієм: працюємо над образами, да
лекими від високої моральності і ду
шевної щедрості. Моя роль (шофер) 
епізодична, але по-своєму значна: во
на допомагає вже в першому епізоді 
познайомиш г.тялтчт з Лялею, глиб
іне розкрити характер героїні.

Я сказав: г
Адже кожна наступна вистава — ма
леньке відкриття нових 
рис і рисочок. "Робота 
лем триває.

працюємо... Саме . так!-

можливостей,
над спектак-

ПОДОРОЖ ПО КАРТІ
Для юних математиків ці

кавий світ великих цифр, 
для юних натуралістів — 
жива природа, а юних геог
рафів, безперечно, ваблять 
незвідані земні простори, 
далекі, незнайомі країни. 
І вони подорожують, схи
лившись над картою чи гло

бусом, гортаючи сторінки 
книг. Подорожують, уявля
ючи все те, про що читають, 
про що їм розповідають.

Нещодавно в такій ціка
вій уявній подорожі по 
країнах Балтійського та Пів
нічного морів узяли участь 
члени географічного това-

СПОРТ

риства «Глобус» середньої 
щколи № ЗО м. Кіровограда. 
І допомогла їм у цьому На
таля Гарба, працівник Ле
нінського райкому комсо
молу. Восени минулого ро
ку яона побувала в тих 
країнах у складі туристської 
групи радянської молоді. 
Школярі з цікавістю слуха
ли розповіді про Данію, 
Великобританію, Францію, 
Федеративну Республіку

ВМЯКММВМІ

Німеччини, про життя мо
лоді за рубежем. Учасники 
зустрічі ознайомилися з 
численними фотографіями, 
газетами та журналами. Та
ка уявна подорож принесла 
юним географам чимало 
користі.

Р. ДАЙДАКУЛОВ,
у інтель середньої шко
ли № ЗО м. Кірово
града.

стали володарями спеціально
го призу районної о спорткомі- 
тету. Другу сходинку посіли 
спор тем єн її льотио-ш гурман
ського училииіа, третю — сту
денти інституту сільськогоспо
дарської о машинобулу ваші я.

ЗАГРАВА
8.

•- Vа

• ФУТБОЛ

«ЗІРКА»—«СПАРТАК» - 0:0
Кіровоградська «Зірка*, яка протягом двадцяти днів перс-, 

бувала па Південному узбережжі Криму, закінчила другий 
стан нідготпякн по нового, сорокового чемпіонату країни з 
футболу. Там вона привета кілька контрольних товариських 
ііор. Про їх резулітатн ми повідомляли. Перед від’їздом 
додому наші земляки в Алуніті зустрілися з іьано-фраиків- 
ським «Спартаком» (команда .першої ліги класу «А»). Де- 
г/иносго хвилин поединку не принесли бажаного успіху жод
ному колективові. В результаті — нульова нічия.

ОСТАННІ РЕПЕТИЦІЇ
Для кращої підготовки до стартів на др}ги,х республікан

ських спортивних молодіжних іграх обласна рада «Аваніар- 
ду» пропела к басейні Сніглоподсі.кого заводу чистих мета
лів відкриту особисту першість з плавання. Крім організа
торі!! імагань мірятися силами на голубих доріжках і 
іості. Не були представник« дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Тирасполя, Миколаєва Кривого Рога, Світльеореькп. 
іио на Діііпропсгрооїцині. ДЮСШ обласного спорткомитету. 
Кіровоградської ДЮСШ № 2.

Порадували виступами сяітлонодські апангардіпки Юлія 
Кривчаи (листанці.о 2Пі) метрів па спині подолала за 2 хви
лини 45.8 секунди). (ї подруга по команді Євгенія Ходико 
(стилем брас двісті метрів пропливла за 3 хвилини 10,2 се
кунди). Ці показники виші від нормативу першого розряду.

Г.ШУЛЬКІН. 
голова обласної ради товариства «Авангард».

А БОРОТЬБА КЛАСИЧНА.

У районному центрі Бершаль. 
що на Вінниччині відбувся 
турнір на Кубок Героя Радян
ського Союіу Семена Іванови
ча Бойка Вдало виступили 
паші земляки. Четверо з них 
завоювали перші призові міс
ця — Сергій Чибісов Анато
лій Ясинський. Сері їй Зелін- 
ськпй та Олександр Ушаков.

У командному заліку наші 
борці були -другими.

А БАСКЕТБОЛ. Три дні у 
спортивному залі факультету 
фізичного виховання Кірово
градською педінституту імені 
О. С. Пушкіна проходила від
крита першість Ленінського 
району м. Кіровограда серед 
чоловічих команд Без жодної 
поразки провели всі матчі 
господарі майданчика. Вони й

Л ГИРЬОВИЙ СПОРТ. У 
І рудні ІУ7П року Комітет но 
фізичній культурі і спорту при 
Раді Міністрів УРСР затиер- 
дня правила змагань з гирьо
вого спорту. Нині ці змагання 
проводяться з триборства: 
жим однією рукою, поштовх 
двох гир двома руками і ри
вок гирі однією рукою. Вага 
гнрі — з? кілограми. В селищі 
Бідово асі. ку. що па Вороти
лові радшині. проходив мемо
ріал Героя Радянського Сою
зу Федора Гавриловича Уман
ського, відомого спортсмена, 
який загинув у роки Великої 
Вітчизняної війни. Понад С0 
важкоатлетів з різних облас
тей і міст України мірялися 
силами. Представник кірово
градського спортивного клубу 
«Зірка» Володимир Балакірев 
(найважча ’вагова категорій) 
в сумі триборства набрав 223 
очка і виконав норматив кан
дидата в майстри спорту.

АНКЕТА ЛІК» НА «МАЛОМУ СТАДІОНІ»
У тебе, ючиїі друже, вихідний лень. Є час па відпо

чинок. Ти поспішаєш у бібліотеку чи кіпотезгр, маєш 
гаючу подивитися телепередачу. А де в недільний 
день ти займаєшся спортом:

1. У школі (яким чином)?

3. Якщо не займаєшся, то з яких причин (немає 
спортмайданчика, не створено спортивних секцій і?

2. На спортмайданчику мікрорайону (жеку)? В 
яких змаганнях ти тут брав участь цього року? Скіль
ки твої:-, товаришів було на старті і яких результатів 
еони добилися?

Отже, розмова повніша бути про заняття спортом 
за місцем проживания.

ОТРИМАВШИ ЛИСТІ! ВІД ПІДЛІТКІВ 1 ПРОАИЛЛ13У- 
БАЕШИ IX. МИ ВІДКРИЄМО ИОВУ РУБРИКУ - »ПА 
«МАЛОМУ СТАДІОНІ».

1) Наша адреса і теле^о

Заповнивши анкету, відішли її на адресу. Аї- 
ровоград, вул. П у печорського, 36, редакції газети 
^Молодий комунар».

Гіавлфкобськіні вбіг на другий поверх папського 
ман ку. Прочинив двері опочивальні. Ерделі лежав у 
ііогіслі і читав киш у. Побачивши свого економа,спа
лахнув гнівом, та, зрозумівши но обличчю вірного 
е іужаїгі, що сталося щось незвичайне, змовчаї.

— Чого тобі? — кинув ііевдоволено.
ГІавліоковсикіїй поспіхом переказав усе, що почув 

хвилину'тому від Дучечка. Па обличчя Ерделі на
бігла тінь занепокоєння.

— Гаразд, іди ..
Ерделі, хвилину іюміркуваьіни, взяв зі столика, «по стоїш 

горуч, папір, ручку. Швидко написав: «У центрі волості на
зріває бунт. Пришліть охорону. Ерделі». Покликав слугу:

— Миттю на коня, відвезені у Новоукраїнку Долннс'ькому, 
записку! Та швидко мені, інакше три шкури спущу! —. при
крикнув.

Як тільки гонець скочив у сідло і зник за пагорком, до 
покоїв Ерделі долинув гомін десятків голосів. Пан, злякано 
зіщулившись, приготувався до найгіршого. Вбіг переливаний 
слуга: «Прийшли селяни! Вимаїають. щоб пап до них ви
йшли? .

— Вимагають? — обличчя Ерделі перекосилося під люті. 
Слуга nr-.it пуп голову у плечі, зробив крок назад, до дверей.

— Бидло! — лютував поміщик. — ІЦе сміє щось вимагати!
— Вони рішуче настроєні, пане. їх багато...

Ерделі .іакннун халат, вибрався, нарешті, з постелі,
— Скажи їм. то зараз вийду
ІЦе кілька хвилин 

коїтись, 
ча.іи і ромиги маєток.

Від натовпу селян відділився А’акар Губенко, підійшов 
ближче:

— Настав нас поговорити, пане Ерделі! Ось паші вимоги. 
В інших волостях поміщики вчинили розсудливо. Виконали 
гнмоїн селянського комітеїу. Надіємось, ви наслідуєте їх
ній приклад. Хотілось би обійтися без застосування сили...

Ерделі слухав слога Макара і відчував, як у його 
серці піднімається пссіопмпа злість до цього безру
кого маїроса, у якого навіть одягтися нема г. ЩО, 
те гонору достобіса! Відчував, що Губенко буде 
ламутиіп селян, а шмічепіітись пі до чого. «11у, 
сірішай же. примчить Долшіськіїй із черкесами, 
тобі, бидло, дасть землі...»

ГІсміїціїк з-під лоба зиркнув на селян. Помітив, 
дехто боїться зустрітися з ним поглядом. «Значить, 
не всі ще загітовані Є іде іі моя влада над ними, — 
майнула думка. — Зараз головне — час -виграти, по
ки підмога прибуле. Тоді по-іншому поговоримо». 
Мовчки зігнувся, взяв поданий Макаррм аркуш папе
ру. розюріїув його, заглибився у зміст.

Макар -him часом спостерігав за обличчям поміщи
ка. Той добре володів собою. Прочитав до кіпця, гля
нув кудись повз Макара, буркнув:

— Добре, буде вам земля, але ж мені час потрібен — по
думати, розміркувати, ню до чого. — І. обернувшись, зник 
за дверима. Натовп рідшав. Збуджено перемовляючись. се
ляни розходились п<> домівках. Одні дивувалися, що так 
просто все пирішнлссь: Інші висловлювали думку, що. пан 
щось затіяв. Були й такі, що ч полегшенням зітхнули, зник
нувши з панських очей. І хвилювала цих лише одна думка- 
помітив їх Ерделі в натовпі, чи ні? . і

А /Макар з болем подумав, шо не вийшло так. як хотілося. 
Розумів — чоміщик хоче виграти час. Тому, порадившись 
із-товаришами, виоішилн пильнувати, щоб ніхто з села не 
вийшов. За Павлюноаським і Дученком стежити особливо. 
А ще — па завтра зібратись, порадитись, шо робити далі.

У ней час гонені. Г.рделІ прискакав до Новоукраїнкн. До- 
мінського не було. Писар сказав, що лесь із загоном утихо
мирює селян. Той повернувся надвечір. Мовчки прочитан за
писку. Вилаявся.

— Трусяться всі за свою шкуру! Порозпускали сво
їх селян, тепер їдь, наводь порядки! Скажи панові, 
що через день буду. Солдати відпочинуть — і виру
шимо.

Тієї ночі Пилип Харченко стояв разом із Сидором 
Коваленком у дозорі. Па них і наскочив панський го
лень, повертаючись від Доливського. До ранку селя- 
ііц вже знали. що повинен прибути загін чспкесів;. 
Усі зрозуміли, шо ніяких вимог Ерделі не задоволь
нить...

Зібоати-.я у Губс-ика — вирішити, як бути лялі...
— Тікагп тобі требз, Макаре, — сказав Роман. — 

•Лютими очима пап дивився па тебе, коли говорив ти 
з ним. Не простить він вам нього, а тобі — особливо.

Макяр заперечливо похитав головою:*
— Пі, не можна мені із села зникати. Все одно 

дізнаватимуться, хто складав вимоги В селі знають, 
що я. а хто іне — нікому не відомо. Коди в гену — 
певніших покапають. Не можна мені село залишати. 
Тобі. Романе. Михайлові. Сидорові Микиті, Пилипові 
деякий час разом не слід збиратися. ТІ брошури, кни
ги. листівки газети, що є у кожного, знищіть або ж 
добре сховайте.

— Звісно, сховати, —- кинув Роман. —- Література 
ще знадобиться. Правдиве слово — воно не зістари
ться, завжди всесильне. У мене пропозиція: зустріти 
До ірпського вогнем. Нехай Ерделі не думає, що ми 
злякалися. Сьогодні ж надвечір запалимо його млин, 
■годом можна скирти. Сіно й солома лобре горять. 
А панські корови та коні, .здається мені, попелу не 
їдять.

— А чого ж, — озвався Микита, 
треба Зробимо Беру млин па себе.

— Ну, тоді зі скиртами !
— кивнув на Коваленка Роман.

на балкон.
посидів у кріслі, намагаючись засію-

Гомін знадвору наростав. Побоюючись, щоб не по- 
Ерцелі вийшов.
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мось.
На тому й порішили.
На .

кілі ка годин в Ерделівку
ського...

ми з Сидором упорає-

заході сонця спалахнув за селом вітряк. А за
І вступив загін Долив-
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