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ПЛЕНУМ ОБКОМУ

(Звіт про пленум читайте на 3-й стор.).

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
13 квітня відбувся пленум обласного комітету Компартії 

України.
На пленумі розглянуто питания про захолл по забезпечен

ню дальшого комплексного розвитку сільськогосподарського 
виробництва області на основі спеціалізації і агропромислової 
інтеграції. З доповіддю в цьому питанні виступав перший 
секретар обкому партії М. М. Кобильчак.

Пленум заслухав інформацію другого секретаря обкому 
Компартії України Л. Ф. Кібця про хід виконання організа
ційно-політичних заходів по здійсненню рішень XXV з ьду 
КПРС і XXV з’їзду Компартії України в питаннях зміцненії;» 
громадського порядку і соціалістичної законності.

В обговорених питаннях пленум прийняв постапози.
На пленумі виступив завідуючий ґільськогослодарсььим 

відділом ЦК Компартії України А. Д. Коваленко. В роботі 
пленуму взяв участь інспектор ЦК Компартії України О. В. Ру- 
жицький.

аклики ЦК КПРС до 1
1. Хай живе 1 Травня — День міжна

родної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — мо

гутня ідейна зброя трудящих усіх країн 
у боротьбі проти імперіалізму, за пере
могу соціалізму і комунізму!

т 4.^Хай живе ленінська Комуністична
партія Радянського Союзу — керівна і 
спрямовуюча сила радянського суспіль
ства!

Хан живе велика непорушна сдність 
партії і народу!

5. Хай живе у віках ім’я і справа Во
лодимира Ілліча Леніна — творця і ке
рівника. Комуністичної партії і першої в 
світі соціалістичної держави!

6. Слава великому радянському наро
дові — будівником комунізму, послідов
ному борцеві за мир в усьому світі!

7. Хай. живе героїчний робітничий клас 
Країни,Рад — провідна сила в будів
ництві комунізму!

8. ' Хай живе славне колгоспне селян
ство — активний будівник комунізму!

9. Хай живе радгнська народна інте
лігенція — активний будівник комунізму!

10. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства і 
народної інтелігенції!

Хай міцніє соціально-політична та 
їдг-йна сдність радянського суспільства!

11. Хай живе братерська дружба і 
непохитна, сдність усіх націй і народнос-

^<ей нашої соціалістичної Батьківщини!
12. Хай живе Радянська Конституція— 

Ос^вний Закон першої в світі соціаліс
тичної загальнонародної держави!

Хай живе соціалістична демократія!
13. Хай живуть Ради народних депу- 

• татів!
Хай шириться участь робітників, селян, 

інтелігенції в управлінні справами дер
жави і суспільства!

14. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за викопання історичних рішень 
ХХУ з’їзду КПРС, прагніть повністю 
реалізувати можливості розвинутого со
ціалізму!

15. Трудящі Радянського Союзу! Шир
ше розгортайте рух за гідну зустріч 
110-ї річниці з дня народження В. І. Ле- 
пікаї

Учіться жити, працювати і боротись 
по-ленінському, по-комуністичному!

16. Комуністи! Будьте в авангарді все
народної боротьби за виконання рішень 
ХХУ з'їзду КПРС, за підвищення ефек
тивності і якості роботи!

17. Радянські профспілки! Беріть ак-
* тивну участь в управлінні державними і 

суспільними спрагами, у вирішенні полі- 
тичШ,х, господарських і соціально-куль
турних питань! Удосконалюйте соціаліс
тичне змагання і рух за комуністичне 
ставлення до праці!

Хай живуть радянські профспілки — 
школа комунізму!

18. Юнаки і дівчата! Наполегливо вчі
ться комунізму! Оволодівайте знаннями, 
культурою, професійною майстерністю!

Будьте активними, свідомими борцями 
за комунізм!

19. Хай живе Ленінський комсомол — 
надійний помічник і бойовий резерв Ко
муністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

20. Хай жииуть радянські жінки — ак
тивні будівники комунізму!

Слава жічці-матері, яка віддає тепло 
свого серця внхосанню дітей — гідних 
врс*|Ьдян соціалістичної Батьківщини!

Мир і щастя дітям усісї землі!
21. Радянські воїни! Безустанно вдо

сконалюйте бойову і політичну підготов
ку, будьте завжди готовими до захисту 
Батьківщини, великих завоювань соціа
лізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили 
СРСР — надійний страж мирної праці 
радянського народу, оплот загального 
миру!

22. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність, ефективність і 
якість праці на кожному робочому міс
ці! Боріться за успішне виконання плану 
1979 року, завдань десятої п’ятирічки!

23. Слава передовим колективам, 
ударникам п’ятирічки, які йдуть в аван
гарді комуністичного будівництва!

24. Працівники промисловості! Борі
ться за дальший розвиток і зміцнення 
індустріальної могутності нашої Батьків
щини! Швидше освоюйте і ефективно 
використовуйте виробничі потужності! 
Впроваджуйте нову техніку, прогресивну 
технологію і передовий ДОСВІДІ

25. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за прискорений розвиток продук
тивних сил Сибіру і Далекого Сходу, на
рощуйте темпи будівництва Байкало- 
Амурської магістралі!

26. Працівники промисловості! Збіль
шуйте виробництво, розширюйте асор
тимент, підвищуйте якість товарів на
родного споживання!

Повніше задовольняйте зростаючі по
треби радянських людей!

27. Працівники будівництва! Своєчас
но вводьте с дію виробничі потужності 
та об’єкти!

Будуйте добротно, економічно, на су
часній технічній основі!

28. Працівники транспорту і зв’язку! 
Повніше задовольняйте запити радян- 
ськчх людей! Поліпшуйте обслуговуван
ня народного господарства, ефективно 
використовуйте транспорт і засоби 
зв’язку!

Всемірно розвивайте трудову спів
дружність транспортників!

29. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за всебічний і динамічний розви
ток сільського господарства! Приско
рюйте гемпи його механізації і хіміза
ції. меліорації земель, позвивайте спе
ціалізацію і концентрацію виробництва!

30. Працівники сільського господар
ства! Підвищуйте ефективність вироб
ництва! Бережно використовуйте землю, 
техніку* і добрива, всі матеріальні ре
сурси!

Ширше шлях прогресивним методам 
організації праці і нової технології!

31. Колгоспники і працівники радгос
пів! Збільшуйте виробництво і продаж 
державі зерна, бавовни, цукрових буря
ків, картоплі і овочів! Боріться за зраз- 
ьоье проведення весняних польових ро
біт, за одержання високих урожаїв!

32. Трудівники сільського господар
ства! Розвивайте громадське тварин
ництво. всемірно зміцнюйте його кор
мову базу! Збільшуйте поголів’я худоби, 
підвищуйте її продуктивність, нарощуй
те виробництво і продаж державі м’яса, 
молока, вовни та іншої продукції!

33. Трудящі Радянського Союзу! Ак
тивно боріться за здійснення комплекс
ної програми перетворення сільського 
господарства Нечорноземної зони 
РРФСРІ

34. Працівники сільського господар
ства. заготівельних, транспортних, пере
робних, торговельних підприємств і ор
ганізацій! Добипайіеся, щоб кожен кі
лограм продукції полів і ферм був збе
режений і використаний на благо на
роду!

35. Працівники торгівлі, громадського 
харчування, служби побуту і житлово- 
комунального господарства! Підвищуйте 
якість роботи, культуру обслуговуиання 
радянських людей!

36 Трудящі Радянського Союзу! Зміц
нюйте трудову дисципліну, бережіть 
кожну робочу хвилину! Економте метал, 
сировину, ефективно використовуйте па
ливно-енергетичні ресурси!

37. Громадяни Радянського Союзу! 
Свято бережіть і примножуйте соціаліс
тичну власність! Раціонально, по-хазяй
ському викорчстов«-“’е «сі можливості й

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

багатства країни, охороняйте рідну при
роду!

38. Спеціалісти народного господар
ства! Раціоналізатори і винахідники! 
Удосконалюйте виробництво, боріться 
за прискорення науково-технічного про
гресу, поссюдно впроваджуйте передо
вий досвід!

39. Радянські вчені! Підвищуйте ефек
тивність наукових досліджень, зміцнюй
те зв’язок науки з виробництвом!

Слава радянській науці!
40. Діячі літератури і мистецтва, пра

цівники культури! Високо несіть прапор 
партійності і народності радянського 
мистецтва, створюйте твори, гідні нашої 
селикої Батьківщини*

41. Працівники народної освіти! Під
вищуйте ефективність і якість навчання! 
Виховуйте підростаюче покоління в дусі 
комунізму, радянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціоналізму, сві
домого ставлення до навчання і праці!

42. Працівники охорони здоров'я! Під
вищуйте якість і культуру медичного об
слуговування! Краще використовуйте 
найновіші досягнення медичної науки!

43. Працівники фізкультури і спорту, 
спортсмени ; спортсменки! Впроваджуй
те фізичну культуру в повсякденне жит
тя радянських людей, ширше розгортай
те підготовку до московської Олімпіа- 
ди-80!

44. Ветерани революції, війни і гірзці! 
Наставники молоді! Беріть активну 
участь у вихованні молодого покоління 
на революційних, бойових і трудових 
традиціях радянського народу!

45. Піонери і школярі! Гаряче любіть 
Радянську Батьківщину. наполегливе 
оволодівайте знаннями і трудовими на
вичками! Готуйтеся стати активними бор
цями за справу Леніна, за комунізм!

46 Братерський привіт комуністичним
1 робітничим партіям — стійким борцям 
проти імперіалізму, за мир, демокра
тію. національну незалежність і соціа
лізм!

Хай міцніють єдність і згуртованість 
комуністів усього світу на непорушній 
основі марксизму-ленінізму, пролетар
ського інтернаціоналізму!

47. Хай живе пролетарський інтерна
ціоналізм — випробувана і могутня 
зброя міжнародного робітничого класу!

48. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн! Хай розвивається і міц
ніє світова система соціалізму — вирі
шальна сила антиімперіалістичної бо
ротьби, оплот миру, демократії і со
ціального прогресу!

Хай живе єдність і згуртованість брат
ніх партій і народів країн соціалістичної 
співдружності!

49. Братерський привіт героїчному 
в'єтнамському нзродові, який веде спра
ведливу боротьбу за свободу і незалеж
ність своєї Батьківщини!

Руки геть від соціалістичного В’єтнаму!
50 Братерський привіт мужньому 

лаоському народові!
Хай міцніє і процвітає Лаоська Народ

но-Демократична Республіка, яка йде 
по шляху будівництва основ соціалістич
ного суспільства!

51. Братерський привіт кампучійсько- 
му народові, який став на шгях демо
кратичних перетворень!

Хай міцніє і розвивається Народна 
Республіка Кампучія!

52. Братерський привіт афганському 
народові, який завоював свободу, будує 
нове суспільство!

Хай міцніють і розвиваються дружба 
і співробітництво між народами Радян
ського Союзу і Демократичної Республі
ки Афганістан!

53. Гарячий привіт іранському наро
дові, який здійснив антиімперіалістичну, 
національно-визвольну революцію!

54. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн — саме-

КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

Травня 
відданому борцеві проти експлуатації, 
гноблення монополій, за права трудя
щих, '.а мир, демократію і соціалізм!

55. Братерський привіт народам, які 
добилися визволення від колоніального 
ярма і ведуть мужню боротьбу за зміц
нення національної незалежності і со
ціальний прогрес!

56. Гарячий привіт народам Африки» 
які борються проти імперіалізму, расиз
му і неоколоніалізму, за свободу, на
ціональну незалежність і соціальний 
прогрес!

Народи світу! Посилюйте підтримку 
боротьби народів Зімбабве, Намібії, 
Південної Африки за повну ліквідацію 
расистських режимів!

57 Гарячий привіт народам Латин
ської Америки, які ведуть мужню бо
ротьбу пооти засилля імперіалістичних 
монсгопій проти реакції і фашизму, за 
вільний, незалежний, демократичний 
розптон своїх країн!

58 Боатерський привіт робітничому 
класові, всім трудящим і демократам 
Чілі, які ведуть ммжню боротьбу проти 
фашистської реакції!

Боатепг.ький привіт патріотам і демо
кратам Нікарагуа, які героїчне борю
ться пооти тиранії’

59 Братерський привіт знемагаючим 
у тюпл^ах і фашистських катіьнях муж
нім бооцям за свободу народів, де
мократію і соціалізм!

Свободу в’язням імперіалізму і ре
акції!

60 Хай міцніє могутній нездоланний 
союз трьох основних революційних сил 
сучасності — світового соціалізму, /ліж- 
нвоопного пролетаріату і національно- 
визвольного руху!

61. Гаоячий приьіт народах^ арабських 
країн, які борються за повну ліквідацію 
наслідків ізраїльської агресії, проти аи- 
тиарабських сепаратних угод, за вста
новлення споапедлигогс і міцного миру 
на Близькому Сході!

Наропи світу! Посилюйте підтримку 
боротьби арабських наоодів проти ім
періалістичного диктату!

Хай міцніють і оозвиваються дружба 8 
співробітництво між наоодами Радян
сько™ Союзу і арабських країн!

62. Наиоли європейських країн. США іі 
Канади’ Наполегливо добивайтеся -тон
ного втілення в життя Заключного акта 
Загальноєвропейської наради пеоетво- 
рення Європи в континент миру, безпе
ки. співробітництва і соціального про
гресу!

63. Народи азіатських країн! Боріться 
за зміцнення /лису, співробітництво й 
добросусідські відносини, за гаранту
вання безпеки в Азії!

64. Народи світу’ Посилюйте боротьбу 
за припинення гонки озброєнь, за роз
зброєння, усунення загрози нової світо
вої війни, поглиблення розрядки міжна
родної напруженості’

Викривайте підступи сип імперіалізму 
і гегемонізму, мілітаризму і реваншиз
му — ворогів миру та безпеки народів!

65 Народи світу! Добивайтеся, щоб 
незастосування сипи стало законом у 
міжнародних відносинах, а ядерна зброя 
була заборонена навічно!

Рішуче виступайте проти планів еи- 
робництва нейтронної бомби, всіх видів 
збвої масового знищення!

66 Хай живе миролюбна ленінська 
зовнішня політика Радянського СоюзуІ

Втілимо в життя вироблену ХХУ з'їз
дом КП₽С програму дальшої боротьби 
за мир і міжнародне співробітництво, 
за свободу і незалежність наоодів!

67. Хай живе наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних 
Республік!

68. Під прапором маоксизму-ленініз- 
му, під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед, до перемоги комунізму!
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У Києві відбулася Республіканська нарада працівни
ків вищих навчальних закладів. У вій взяли участь рек
тори вузів і партійних шкіл, секретарі партійних і ком
сомольських організацій, і оливи профспілкоі-рх коміте
тів вищих навчальних закладів, проректори, декани, за
відуючі кафедрами вузіз, керівники деяких підприємсів, 
секретарі міськкомів партії, завідуючі відділами паукп і 
учбових закладів обкомів і Київського міськкому партії, 
секретарі обкомів і Київського міськкому комсомолу, 
відповідальні працівники ЦК Компартії України, Прези
дії Верховної Ради УРСР, Ради Мініотрів УРСР, Укр- 
профради, ЦК ЛКСМ України, Академії паук У.'СР 
ряду міністерств і відомств республіки, начальники вій
ськових академій і вищих училищ, діячі літератури і 
мистецтва, працівники преси, телебачення і радіо.

У президії — товариші В. В. Щербицькпй, М. М. Бо
рисенко, С). П. Богвин, О. Ф. Вагчеико, Г. І. Ващенко, 
О. П. Ляшко, І. 3. Соколов. В. О. Сологуб, О. А. Гпга- 
ренко, В. В. Федорчук, В. Ф. Дсбрик, Б. В. Качура, 
В. 10. Малаичук, Я. І І. Погребняк, міністр вищої і се
редньої спеціальної освіти СРСР В. [І. Єлютін. завідую
чий сектором відділу науки і учбових закладів ПК КІІРС 
В. М. Петров, заступник Голови Президії Верховної Ра
ди УРСР В. С. Шевченко, за. гуїшпки Голови Ради .Мі
ністрів УРСР 1. II. Кочевнх, В. А. Маео.т, М. А. Ор пік, 
президент АІІ.УРСР Б. Є. і'Іаіоп, завідуючий відділом 
науки і учбових закладів ЦК Компартії України Ф. М. 
Рудим, міністри УРСР, провідні вчені республіки.

Нараду відкрив . вступним словом член Полі ї бюро 
ЦК Компартії України, Голова Ради Міністрів УРСР 
О. ГІ. Ляшко.

Тепло зустрінутий присутніми, па нараді виступив член 
Политбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК. Компартії 
України товариш В. В. Щсрбицькшї.

Все повнокровне жтгы нашої країни, всю багатогран
ну творчу діяльність Комуністичної партії і радянського 
народу, сказав товариш В. В. Щсрбицькіні, характеризує 
пітні одне прагнення — успішно виконати історичні на
креслення XXV з'їзду КПРС. Динамізм розвинутого со
ціалізму у все більш зростаючій мірі визначається даль-' 
шнм прогресом науки, всієї системи народної ОСВІТИ, в 
тому числі і вищої школи.

З повнсіо підставою ми можемо констатувати, що ве
личезна більшість п тих навчальних закладів республі
ки має сучасну матеріальну базу, досвідчені науково- 
педагогічні кадри для підготовки висококваліфіковаїшд 
спеціалістів. За дев’яту і три роки десятої п'ятирічки на 
фінансування вузів тільки республіканського підпоряд
кування виділено більш як три з половиною мільярди 
карбованців. За ці роки вузи України випустили більш 
як один мільйон спеціалістів. 11с майже стільки ж, скіль
ки їх випустили вузи країни за весь довоєнний період.

Дедалі більшого значения набуває діяльність вузів
ських колективів і в розв'язанні найважливіших науко- 
во-гсхіїічіїкх проблем.

Сучасний етап розвину і ого соціалізму, бурхливе зро
стання продуктивних сил настійно вимагають більш по
глибленого підходу де підготовки сиеціалісіів.

«Радянський спеціаліст сьогодні, — підкреслив Л. І. 
Брежнєв, — це людина, яка добре оволоділа Основами 
марксистськб-лс кінського вченім, ясно бачить поліпі їді 
цілі партії і країни, має широку наукову і практичну 
підготовку, досконало голоді-.- своєю снецічльпістюл-.

Однією з найважливіших умов становлення молодого 
Спеціаліста є дальше гдоскопалсіїчя ідейно-виховної ро
боти. У цьому складному і багатогранному процесі бе
руть участь партійна, профспілкова, комсомольська ор
ганізації, весь педагогічний колектив вузу.

Атмосфера дбайливого і в той же час вимогливої о 
ставлення до сгудсі'т.і, ного різнисторбипіх інтересів І 
запитів закладає Міцний морглышй фундамент, формує 
активну життєву позицію особи. Тому забезпечення орга
нічної єдності ідейно-політичного трудового і морально
го виховання з урахуванням особливостей студентської 
молоді — відповідальне завДгння вищої школи.

На закінчення товариш В. В. Щербицькпй від імені 
Центрального Комітету Компартії України побажав 
учасникам наради і з їх особі всім працівникам вищих 
навчальних закладів нових творчих успіхів у роботі, 
висловив тверду впевненість, що наша вища школа буде 
н падалі вносити гідний вклад у велику справу побудови 
комуністичного суспільства.

Учасники: паради заслухали доповідь Міністра вищої і 
середньої спеціальної Освіти УРСР Г. Г. Єфімепка «Про 
роботу вищих навчальних закладів республіки по підви
щенню рівня підготовки та ідснио-політпчиогб вихован
ня студеп і ів відповідно до рішень XXV з’їзду КПРС і 
XXV з їзду Компартії України». У доповіді й виступах 
порушувались важливі пигачня вдосконалення, навчаль
ного процесу, підвищення ефективності вузівської науки, 
формування у майбут ніх спеціалістів комуністичної о 
світогляду, ВИСОКИХ полі точних і моральних якостей.

(РАТАУ).

ЗАВТРА

ДЕНЬ

НАУКИ

“Т’ ЕЛЕФОНУВАЛИ з КІСМу, з кафедри машин і об- 
* робки металів тиском: в середу у нас — заняття 

студентського наукового товариства, і е добра нагода 
побачити й почути те, чим, одверто кажучи, можна по
хвалитися.

І ми чекали чудернацького трактора, який придума
ли й зробили в інституті. Він сам «бігає» по полю і ще 
щось... Чули про такий! Словом, ми й пішли на н»ого 
подивитися. Але студенти, наче знали, чого хочуть гос
ті, на всякий випадок попередили:

_ у нас _ проза. Але: «прочитаєте» її із захоплен
ням, — сподіваємось.

РАДЯНСЬКОЇ

КОЛИ ЯБЛУКА НЕ ПАДАЮТЬ..,

НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

всією школою
До всенародного 

комуніст іншої праці 
бузька середня школа 
готувалася повністю, 
суботника — цей 
вий диспетчерський 
до якого увійшли представ
ники адміністрації, піонер
ської та комсомольської ор
ганізацій школи, — визна
чив конкретні завдання для 
кожного класу. Наймолод
ші збиратимуть макулату
ру, піонери — металолом, а

свята
По
під- 

Штаб
своєрід

ну и кт,

комсомольці впорядковува
тимуть шкільну територію.

Особливе завдання на 21 
квітня у шестикласників: 
вони трудитимуться разом 
із дорослими на Побузвки- 
му консервному заводі.

Учнів, які особливо від
значаться, Чекають грамоти, 
призи, подарунки.

О. ТОМАК, 
завуч Побузькоі серед
ньої школи Гопованії- 
ського району.

...Це справді була для 
них добра нагода розпо
вісти про (грандіозну! — 
не побоїмося цього слова) 
творчість свого товари
ства. Є в житті такі зупин
ки, коли хочеться кинути 
погляд на пройдене і при
міряти коок наступний. Є 
такі зупинки, хоч сама на
ука ніколи не робить пе
репочинку: кажуть-от, що 
знамените яблуко впало 
на Ньютона, коли той спо
чивав.

Правда, під час нашої 
екскурсії по КІСМу на 
студентів яблука не пада
ли. Зате ми зробили—для 
себе—не одне відкриття. 
І зрозуміли: на те й наука, 
щоб хтось колись у житті 
робив (навіть для < 
якісь відкриття — і в 
му її благородство.

Що ж тоді сказати 
відкриття наукового 
дентського
КІСМу, 
ться, 
країна?

Ми можемо лише зазна
чити. що товариство по 
праву зустрічає завтраш
ній день — День радян
ської науки...

І ось ця невеличка зу
пинка сьогодні — щоб по
говорити про день завтра
шній. А привід для неї 
дав, мабуть. Вінтор Хаус
тов, п’ятикурсник ремонт
но-технологічного факуль
тету. який нещодавно по
вернувся з Ростова-на-До- 
ну. Віктор захищав своє 
дослідництво на XV галу
зевій студентській науно- 
во-технічній конференції. 
«Основні принципи органі

зації поточних ліній коза/іь- 
сьно-иїтампувального ви
робництва» — так воно 
називалося. Якщо простіше, 
то Вінтор хотів (і. можна 
сказати, йому це вдалося) 
донорінно розібратися в 
організації автоматизації 
на відомих нам новальсько- 
шгампувальних верстатах, 
де ця організація або ж не- 
доснонала, або ж зовсім 
не розроблена.

Власне, турботи Вікто
ра — одна з першоряд
них наукових проблем ка
федри. І якщо ми зовсім 

далекі від організації ав
томатичних ліній на про
мислових машинах, то 
будьмо логіками, аби по- 
справжньому оцінити ви
находи Віктора Хаустова і 
кафедри: науковий колек
тив не займатиметься не
серйозними дрібницями... 
Д ОСЬ у іншому залі 

нам показали важкий 
злиток металу. На ньому 
було шість штампів одна
кової конфігурації. Спро
бували прикинути: якби 
нам дали найміцніше зу
било й молоток, то подіб
ні штампи ми виготовили 
б, мабуть, за тиждень. 
Власне, простеньким зуби-

себе) 
І цьо-

про 
сту- 

товариства 
якими користує- 

коли хочете, вся

На знім
ках: В. ХАУС
ТОВ; М. ЯСИ
НЕЦЬКИЙ (спра
ва) та С. ЦЬО
МА; В. • КЛИ- 
МОВЦОВ з на
уковим керів
ником Л. А. 
ШУЛЬГОЮ; на 
занятті студент
ського товари
ства.
Фото В. ГРИБА.

лом жоден зазед сьогодні 
штампів не робить: для 
цього є солідна техніка.

Але в КІСМі запропону
вали більш високопродук
тивний метод. Для по
рівняння скажемо: кожну 
з отих шести «ямочок» на 
великому злитку було 
зроблено за лічені секун
ди, або в 10—15 разів 
швидше, ніж це зробили б 
(не ми — зубилом) сучас
ні верстати.

Спосіб, який вперше в 
нраїні був розроблений тут 
кандидатом технічних на
ук, викладачем інституту 
В. І. Носуленком. у ним 
створеній лабораторії, і 
який нині успішно впро
ваджується у виробництво.

Але ми говоримо сьо
годні про наукову твор
чість студентів КІСМу. І— 
ось — бачимо двох із них 
(четвертокурсник вечір
нього відділення Михайло 
Ясинецький і четверто
курсник ремонтно-техноло
гічного факультету Сергій 
Цьома) за прославленим 
уже верстатом, у розробку 
якого і □ розвиток інстру
ментальної промисловості 
взагалі («Наша проблема 
™ »...») вони зробили свої 
суттєві нововведення.

и У, А ШЕСТИКУРСНИК 
■■ вечірнього відділення 
Володимир Климовцов і 
його науковий керівник 
задали собі зовсім «дитя
че» питання: «Чому у 
ткацькому виробництві ро
бітник обслуговує одразу 
100 і більше верстатів, а у 
важчій промисловості 
кий же ообітник 
«загнуздати» 
ковальсько-пресову 
шину?».

Питання здалося їм спра
ведливим, і ось ми бачимо 
один з таких «витворів 
справедливості» — автомат 
самоподачі матеріалу. Така 
машина замінить 5 зви
чайних пресових машин, а 
один робітнин обслугову
ватиме одразу 5 — таких, 
як новостворена.

Тільки ось думається: 
можливо, завтра хтось ін
ший задасть собі ще одне 
«дитяче» питання: «Чому 
ткалі обслуговують по 100 
верстатів, а пресувальни
ки — лише по 5?..я
М И РОЗПОВІЛИ ТІЛЬКИ 

про три основні на
укові проблеми, над яки-

та- 
зуміз 

лише одну 
ма-

ми працює студентське 
товариство разом з викла
дачами кафедри. Не бу
демо гозорити, скільки 
серйозних розробок за
пропонували підприєм
ствам галузі сільського^ 
подарського машинобуду
вання студенти наукового 
товариства кафедри про
тягом 10 років — з дня 
свого заснування. Не по
ширюватимемось і про 
творчі угоди на співробіт
ництво між студентами і 
провідними підприємства
ми Кіровограда.

Усе це « І, як кажуть 
самі хлопці, буде. Просто 
вони задають собі чергові 
питання і потім самі шу
кають на них відповіді.

І часто думають: 
важливо зробити в житті 
відкриття! Навіть для себе. 
Навіть тоді, коли не па
дають яблука.

В. КОВАЛЕНКО.
м. Кіровоград.
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Як відзначив доповідач, комуністи 
всі трудящі Кіровоградщини, спираю
чись на велику допомогу ЦК К.ПРС і 
Ц1\ Компартії \ країни, чимало зробити 
для практичного здійснення ідей ленін- 

Іського кооперативного плану, загального 
Підйому сільського господарства, пере-

V щ і.-нию ного на промислову основ;, 
дальшої спеціалізації і концентрації, 
для вдосконалення форм організації та 
управління. Тільки за останні п’ять років 
на розви іокцієї галузі економіки па

ка- 
ви- 

з 1971 
мільііо- 

. ------- .... початок
1978 року 1.4 мільярда. В 1.8 раза зрос
ла енергоозброєність праці, значно зміц
ніла матеріально-технічна база колгоспів 
і радюспів. Самовідданою працею тру
дівників селз за гри роки десятої п'яти
річки порівняно з дев’ятою збільшено 
середньорічний обсяг валової продукції 
на і,3 процента. Значно зросло вироб
ництво зерна, молока, м яса. яєць.

Критично оцінюючи досягнуті успіхи, 
трепа підкресли ги, що в дальшому роз
витку сільськогосподарського виробни
цтва допускалися певні прорахунки і 
упущення, не завжди використовувались 
резерви і можливості для підвищення 
врожайності зернових і технічних куль- 
тур. фруктів, м яса. Так. навіть мшіуло- 
го. в цілому сприятливого за кліматич
ними умовами року, тільки 66 госно- 
^етв області виростили по 40—50 і 
більше центнерів зернових з гектара, а 
3 5 — менше ЗО. Особливо помітні недо
ліки у вирощуванні кукурудзи. За ос
танні дев’ять років жодного разу не бу
ло виконано плану її виробництва і за
готівель. Щоб виправити становище, не-

уПра“‘:І!’"Я‘ Ті;!ь?и За останпі п’ять рокі 

правлено 894 мільйони карбованців 
пі і аловкладень, вар тість основних 
робтінчих фондів порівняно 
роком збільшилась на 617 
вів карбованців і досягла на

З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ 
обхідно повсюдно ширити передовий 
досвід колгоспів і радгоспів області, які 
систематично одержують з кожного гек
тара посіву по 51)—60 центнерів цієї 
культури.

Чимало належить зробити і для підви
щення врожайності цукрових буряків. 
Хоч їх виробництво і заготівля б цій п'я
тирічці зросли на 42 процент проти ми
нулої, все ж у багатьох господарствах 
далеко не все робиться для виконання 
встановлених завдань. Більше як трети
на колгоспів і радгоспів МИНУЛОГО року 
зібрала менше 250 центнерів коренів з 
гектара Щоб досягти запланованих ру
бежів — виробляти щороку по 4 мільйо
ни тонн цукрових буряків, — треба гли
боко проаналізувати недоліки в техно
логії їх вирощування, впроваджувати 
досвід передовиків.

Не гаючи часу, слід ретельно розібра
тися і в причинах низької врожайності 
соняшника. Адже державі за роки п’яти
річки його недодано 268 тисяч тонн. 
Особливо багато заборгували господар
ства 1 Іовомиргородського, Ма.товпсків- 
ського, Голованівського і Олександрій
ського районів. Особливу увагу необхід
но зверну п: також на збільшення вироб
ництва картоплі, фруктів, овечів і яіід.

У світлі рішень XXV з'їзду парті;, 
липневого Пленуму Ш< КПРС необхідно 
докласти багато сил, щоб значно при
скорити розвиток громадського тварин
ництва. Збільшуючи чисельність худоби 
і птиці, підвищуючи їх продуктивність, 
на основі спеціалізації і концентрації 
можна і треба перейти до більш інтен
сивних методів ведення цієї галузі. Ад
же в розвиток її виробничої бази за ос
танні 10 рошв вкладено майже 800 міль
йонів карбованців, із них 109 — на рс- ■ 
консірукцію існуючих ферм. Збудовано

НА УРОК МУЖНОСТІ

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
55 комплексів но виробництву яловичини 
і свинини продуктивністю 66,3 тисячі 
тонн у рік. 39 з них уже вийшли па про
ектні завдання. 25 господарств і одне 
міжгосподарське підприємство займаю
ться виробництвом яєць, 29 — вовни, 
20 — вирощуванням нетелів. Уже мину
лого року спеціалізовані господарства і 
підприємства продали державі 182 тися
чі голів худоби середньою вагою кожної 
335 кілограмів.

Однак у веденні громадського тварин
ництва допускаються ще серйозні недо
ліки. Ми допускаємо відставання у ви
робництві м яса, молока, вовни. Особли
во це стосується спеціалізованих госпо
дарств. Вкладені кошти тут не дають 
належної віддачі тому, що подекуди ще 
формально виконують розроблені заходи 
но спеціалізації і концентрації галузі.

Велику кількість м’яса колгоспи і рад
госпи недобирають через тс, що з відго
дівлі знімають худобу малої ваги і вго
дованості.

Щоб найближчим часом подолати від
ставання, необхідно значно збільшити 
поголів я і продуктивність тварин. У всіх 
районах на кожні сто гектарів угідь не
обхідно мати не менше 55—60 голів ху
доби. З урахуванням існуючого кормово
го балансу значну ліпому вагу в струк
турі виробництва м’яса повніша займа ги 
яловичина. її виробництво треба наро
щувані насамперед за рахунок збіль
шення поголів'я худоби.

Більш предметної роботи для підви
щення всіх якісних показників вимагає і 
молочнотоварне господарство. Треба все
мірно покращити використання молебно
го поголів'я і вирощування молодняка, 
добиватися зростання продуктивності 
корів і вмісту жиру в молоці, підвшцу-

ваги ефективність капітальних вкладень 
і рентабельність впробшшіва.

Основою піднесення громадського тва
ринництва є корми. Щороку б області 
відводиться під кормові культури май
же 22 проценти оранки. Такої кількості 
площ при інтенсивному їх використанні 
цілким достатньо для створення міцної 
кормової бані. Та, па жаль, у багатьох 
господарствах не одержують належної 
сіддач: з цих земель.

Дальше піднесення сільською госио- 
дарова настійно вимагає поглибленої 
спеціалізації і концентрації виробництва. 
Тільки таким шляхом можна подолати 
допущене відставання у заготівлі цих 
продуктів рослинництва і тваринництва. 
У ціп-важливій спразі треба повсякден
но і повно використовувати резерви і 
можливості: ефективно експлуатуй тій 
машічіи, активніше впроваджувати про
гресивні форми технічного обслуговуван
ня і ремонту машинно-тракторного пар
ку, продовжувати сірок йото служби. 
Слід нарощувати темпи комплексної ме
ханізації ферм, підвищувати якість буді
вельних і монтажних робіт па селі. 
Особливої уваги потребує поліпшення 
організації прані на будівельних майдан
чиках. Адже незадовільна діяльність 
підрядних організацій стала причиною 
значного зростання незавершеного бу
дівництва.

Завдання полягає в томе, щоб у всіх . 
господарських лапках розгорнути напо
легливішу боротьбу за економію і бе
режливість, за зниження собівартості 
продукції, проте фактів безгосподарнос
ті і формалізму. Тільки за таких умов 
можна добитися високопродуктивної о 
використання створеного на селі скопо- ’ 
мічиого потенціалу.

МИТЬ ДЛЯ БЕЗСМЕРТЯ РЕПОРТЕР

А .

їк тільки п'ятеро. Комсорг ба
тальйону лей гепай і Федір Павлов-, 
ський і четверо бійців. З гранатами 
і автоматами сіли в човен 
в полум’я запеклого бою, 
туватл десятки, а може й 
їх бойових побратимів.

Вони повинні захопити 
бер*??! невеличкий 
матись там, ноги весь 
ка кілометрів від цих 
форсуватиме річку, 
кинуть сюди.свої 
П’ятеро сміливців, 
йшли на це 
висе бачили ворожі 
кілька хвилин — і вони атакувати
муть. Та над дніпровськими схила
ми спалахнула ракета. Вороги по
мітили човен і відкрили по ньому 
прицільний вогонь. Борг одразу 
продірявило. Довелося кинути весла 
і пливти без човна. ІЦе однії спалах 
ракети., другий, третій.. Було видно, 
як дніпровські хвилі перехлюпува
лись через човен, який тонув. А п я- 
тіркз сміливців уже вибирала орі- 
єнтир па березі — до траншей, до 
фашистського доту.

Стихли постріли. ГІавловськіїй по
віз бійців нз впгірок:

— Підповземо і закидаємо грана
тами. Захопимо траншею і звідти 
частуватимемо їх аж до світанку.

Лейтенант повз першим. За ним— 
автоматники. Потім, як і домови
лись, розгашу вались в одну ліпно, 
віддаляючись один від одного.

Вибухи гранаг навіть здивували 
фашистів: де. звідки взялися радян- 

^*фі»>кі воїни? Почався рукопашний 
поєдинок. Ще ривок, і вже фашист
ський кулемет енпае вогнем по гіт
лерівцях. Але серед убитих воро
жих солдатів лежали і двоє наших.

Над Дніпром світало. У розвидні 
жовтневого дня ГІавловськіїй поба
чив довгу лавину фашистів, яка 
сунулась до височини.

— Викликаю погоні на себе! — 
дзвенів крізь кулеметний клекіт го
лос лейтенанта. — Передаю на пра
вий берег координат п. Гармаші 
кають.

І вдарила наша артилерія, 
жоден снаряд не впав сюди, де 
сіли троє сміливців. Вогонь 
спрямований по ворожих укріплен
нях і лазах фашистів, які атакува- 

вже третій раз...
Все, замовк кулемет. Немає пат

ронів. А гітлеоівці наступають. Пав- 
ловський кинув дві гранати і приго
тував автомат.

— Підпустити їх ближче! — дав 
команду. Та його вже ніхто не чув. 
Ті двоє, що стікали кров’ю від смер
тельній ран і продовжували відбн-

і рушили 
ШЛЮ у|»1* 
сотні сио-

на тому 
плацдарм і трн- 

полк за кіль- 
скель теж

Але іітлерівні 1 
найкращі сили, 
які добровільно І 

небезпечне завдання, 
Траншеї. Ще

чс-

Ні, 
за- 
бу з

І

45 РОКІВ ТОМУ (16 КВІТ
НЯ 1934 РОКУ| ЦВК СРСР 
ПРИЙНЯВ ПОСТАНОВУ 
«ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИ
ЩОГО СТУПЕНЯ ВІДЗНА
КИ — ЗВАННЯ ГЕРОЯ РА
ДЯНСЬКОГО СОЮЗУ».

Більше 140 воїнів, урод
женців Кірозоградщини, за 
мужність І героїзм, прояв
лені на фронтах Великої 
Вітчизняної війни, були удо
стоєні цієї високої нагоро
ди. Один із них — вихова
нець Олександрійської ра
йонної комсомольської ор- 
іанізації, син хлібороба се
ла Соснівки Федір Павлов- 
ський — ЗДІЙСНИВ свій под
виг у жовтні 1943 року на 
білоруській землі під час 
форсування Дніпра. Нині 
ім’я героя носить місцева 
школа в Соснівці, тут вста
новлено бюст Федора Пав- 
лозського.

ваги атаке, тепер уже лежали без
мовно в траншеї. Комсорг залишив
ся сам. Зібрав рештки патронів і ви
повз нз бруствер. Поруч — три ав
томати.

Він бачив брудні обличчя фашис
тів. люті, налиті кров’ю очі. Він 
стріляв майже впритул. До остан
нього патрона. А потім кинув і ос
танню гранату. Не чекаючи, поки 
розсіється дим, кинувся туди, де 
корчилися вороги, і почав збирані 
їхню зброю. Чотирнадцять автома
тів приніс у траншею. Знову чекав 
тих, що виповзли з виярка. Ось во
ни перед ним, за якихось двадцять— 
тридцять метрів. Вдарила автомат
на черга.

Ще півгодини тривав цеп нерів
ний бій...

Стріляти немає чим — автомати 
без патронів не потрібні. А фашисти, 
перекопавшись, що в траншеї тільки 
один радянський воїн, теж припини
ли вогонь. Вони наближались до. 
нього і зухвало реготали, знаючи, 
що їм уже нішо не загрожує.

Та пі. ще є один патрон. Для се
бе. Павлозськпй тримає в руці піс
толет і підводиться над бруствером. 
Все, кінець. Зараз пролунає глухни 
постріл, і вони оточать його, мерт
вого. Немає надії на рятунок. 1 о- 
ливие — найдорожче віддати своє 
життя. Комсорг кидає пістолет і по
вільно крокує до гітлерівців. Один 
проти п’ятнадцяти. Але руки .його

опущені — він не здається. ІІдс І 
дибиться в небо. Туди, за Дніпро, де . 
його українська земля. А поховають 
його тут, на білоруській.

Фашисти навіть автомати не спря
мовували на нього. Чекали, поки й 
прикладом можна вдарити. Ось бо
ни ного розглядають, як ангела, що 
зійшов з високих хмар і зараз про
мовить до них благальне слово. Во
ни дивилися на молодого радян
ського офіцера, і в їхніх перелом
лених гюілядах він читав: «Як це 
Пі один гак довго міг триматись? 
Безглуздо оборонявся. Всеодно НІ- • 
нець».

1 раптом, мов вибух:
— Геть од мене, гади! — Пав- 

-ловський тіідняе над головою шмат 
заліза. — Смерть для вас і мене.

Чи справді сталось диво, чи. мо
же, материнський заповіт врятував 
його: «Повернись, синочку, живим!». 
Бо нараз і сам Федір не повірив сво- 
ім очам — гітлерівці падали до 
землі. їм здалося, що цей розгніва
ний і проречений воїн зараз кине 
гранату, або вона розірветься в йо
го руці. Вони падали обличчями до 
землі, а він кинувся до юі о, що 
лежаз біля його ніг і вирвав з його 
рук автомат. Поки гітлерівці огов
тались, він встій одного заколоти 
багнетом, а другого розстріляти в 
у пор.

Блискавичний стрибок, і Федір 
уже лежить за веле і енським каме- 
нем-валуїіом. Фашисти і ікали... Але 
Федір не стріляв — найвища мни. 
напруги спала раптово. Гострий 
біль прошив його руку. ГІавловськіїй 
заплющив очі — сили покидали йо
го. Якби Федір міг зараз підвестись 
і пройтись полем, що простягалось 
біля траншеї, звідки віч з товари
шами відбивав атаки, ю нарахував 
би більше шістдесяти убитих фа
шистів. Але комсорг батальйону ле
жав за каменем і чекав своїх. Від 
берега вже бігли автоматники 
1118-го с і ріденького полку. У наступ 
йшла вся 356 стрілецька дивізія, яка 
розширювала плацдарм, захоплений 
п’ятьма сміливцями.

...Сонце котилось до чорних брам 
далекого бору. Починався бій за 
Комарів, невелике білоруське сели
ще. За ним — дорога па Гомель. І в 
лавах наступаючих біг і він. двадця- 
тидвохвічинн комсорг батальйону 
Федір Павловський. То був останній 
бій молодою комуніста на білору
ській землі. Він вів бійців в атаку, 
наближаючи травень 45-го.

Він ішов до свого безсмертя.
М. ШЕЗЧУК.

c. Сосніака, 
Олександрізського району.

Кроки
поетичною
свята

Учора на Кірозоградщи- 
ні зідбузся традиційний 
обласний День поезії. Пе
ред багатотисячною ауди
торією хлібодарів, робіт
ників, службовців, сту
дентів і учнів звітували

своїми творчими дороб
ками поети Кіровограда, 
Олександрії, Світловод- 
ська, Знам'янки, Нозомир- 
города та інших районів 
і міст області.

Великий літературний 
вечір, присвячений 60-річ- 
чю Ленінського комсомо
лу України, відбувся в об- » 
ласному центрі в Будинку 
культури імені Капініна. 
Звіт про цей заключний 
вечір свята поезії читайте 
в наступному номері «Мо
лодого комунара».

Обласний

з Кірово- 
ссмінзр 

позаштатнії.';
газет 
«ІЛЮ-

семінар
12 і 13 квітня 

і раді відбувся 
штатних та
фотокореспондентів 
області, його тема 
ст рація в газе і і».

Семінар відкрив голова 
бюро обласної організа
ції Спілки журпалісіів 
УРСР. редактор газети 
«Кіровоградська правда» 
10. Д. Моторний.

Великий інтерес май
стрів фотооб’єктива ви
кликає виступ заступника 
редактора газети «Кірово
градська правда» В. Ф. 
Гаїюцькою на гему <:Фо- 
тореііоріаж — провідний 
жанр фок.журналістики». 
Потім учасники семінару 
обіозорили кореспонден
цію Олександра Шпікало- 
ва «Жнива у фетодзерка- 
лі преси» («Журналист», 
1978, № 10).

Зацікавили присутніх 
теми «Газетна ретуш»,

«Матеріальне забезпечен
ня фотоматеріалами та 
апарат урою фотокорес-1 
попдеіп ін районних га
зет» з якими виступили 
завідуючий відділом ілю
страції газети «Кірово
градська правда» В. С. Ко- 
лісшічепко та інженер об
ласного управління у спра
вах видавити ва, полігра
фії і книжкової торгівлі 
В. М. Руденко. Заступник 
голови правління обласної 
організації Товариства 
охорони природи В. Т. 
Сінник розповів про рес
публіканський фотокон
курс «Прнрода-79».

Досвідом репортерської 
роботи поділився з кіро- 
воградцями член бюро 
республіканської фоюсск- 
ції. фотокореспондент 
журналу «Україна» Б. Д. 
Градов. Він висвітлив про
блеми пошуку і вирішення 
теми художніми засобами 
у фотографії.

З планом роботи облас
ної фотосекції па 1979 рік 
присутніх ознайомив голо
ва бюро секції В. І\. Ков
пак.

НУМО, ДІВЧАТА!
Так називався традиційний конкурс професійної май

стерності, який нещодавно відбувся у Кіровоградському 
торговельному училищі його учасниці — учениці про
довольчого і промислового відділів.

До програми конкурсу увійшли дев’ять міпіїуриірів.в 
яких дівчата п роя і-: или свій естетичний смак, вміння пі
дійти до пеку пня і дані йому слушну пораду при виборі 
обнови, а також показали себе сучасними, гармонійно 
розвинутими людьми.

Майже в усіх турнірах псрічою була Світлана Носова, 
учениця продовольчого відділення. Вона і стала пере
можницею конкурсу.

Л. ПРЕДУЩЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Кіровоградського 
торговельного училища.
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на зерні. машина

„ОКЕАН“

окинув 
ніг до 

трохи 
вбік, на 

чемо-

Як ми любили ; дядька 
Миколу! Чи, може, «люби
ли» — не те слово. Ми пи
шалися ним, для нас він 
здавасся уособленням
справжнього мужчини. Що 
красивий — смаглявий, бі
лозубий, із смоляно-чор
ним кучерявим волоссям,— 
то ще не все. Серед шофе
рів — і наших, сільських, 
і тих, що ми їх зустрічали 
на багатьох дорогах, він 
виділявся якоюсь надзви
чайною розсудливістю,
умів будь-яку справу за
лагодити так. начебто 
тільки для неї, цієї справи, 
і народився.

Особливо ж нам подоба
лося спостерігати таке. Бі
ля грузовика, що закапри
зував, збирається конси
ліум. Один пропонує те,

субота, на автовокзалі в 
обласному центрі стояли 
довгі черги біля КВИТКОВИХ 
кас, у спресояаному повіт
рі залу витала безнадія. 
Терпи, солдате! Можна бу
ло б скористатися таксі, 
але ж невеликі заощаджен
ня пішли на подарунки 
рідним, і грошей залиша
лося в обріз. Скільки днів 
чекав, то кілька годин 
якось перетерпиш. Зайняв
ши місце в чеозі, я . ви
йшов на подвір’я походи
ти, обдивитися, І тут помі
тив дядька Миколу. Він пі
дійшов до дверей касового 
залу, став навшпиньки, 
оглядаючи чергу, немов 
вишукуючи в ній когось. 
На вказівному пальці пра
виці у нього крутився 
ключ від машини. Так час-

підраховусати, скільни ще 
часу залишилося їхати до 
села, знову уявив зустріч 
із рідними, друзями...

Порушив мовчання дядь
ко Микола.

— Так, значить, назав
жди? — знову спитав. — 
Спеціальність у тебе яка?

— Є одна. Але на «граж
данці» не 
може, і до 
відником.

— Цього 
мовив дядько 
Тепер без 
справляємося. Він закурив 
нову цигарку, помовчав 
трохи, а потім, оживши 
раптом, сказав:

— Нині шоферу не те! 
Перестав він бути фігу
рою. Ти звернув увагу.

конферен- 
озна- 

на Кірово- 
святкування 
возз’єднання 

. Готу- 
нього й учні 

----- ї шко- 
обласного центру.

Оглядами, 
ціями, виставками 
менувалося 
градщині 
325-річчя ______г
України з Росією, 
вались до г_г._ , 
Дитлчої художньої

P&NMM,

І навчання,

другий — інше, третій своє 
слово вставить. Господар 
гарячкує, а діла немає. 
Дядько Микола в таких ви
падках стоїть осторонь, 
мовчки спостерігає, посмі
хається одними продовгу
ватими очима. А потім, ко
ли вже розпашілий шофер 
готовий використати гай
ковий ключ в непередба
ченій для нього ролі, 
дійде, мовчки, візьме 
струмент. щось там і

пі- 
ін- 

пово- 
рожить і зі спокійною ус
мішкою скаже водієві: за
водь. І ми. постійні ван
тажники, або, як нас нази
вали, — провідники. за
кріплені за його машиною, 
могли зверхньо дивитися 
на інших шоферів, а вже 
щодо їхніх вантажників — 
то й говорити нічого.

Починаючи з сьомого 
класу, коли вже трохи 
зміцніли, ми з товаришегл 
щороку з першого до ос
таннього дня літніх кані
кул працювали на машині 
дядька Миколи. Возили де
ревину. пальне, неглу. за
лізо. вапно і ще багато ін
шого. Але завжди з нетер
пінням чекали початку 
хлібопепевззень. Це була 
найкраща пора. Хоч і на
трудиш руки на тону, а по
тім спину на елеваторі (то
ді різних механізмів було 
мало, зерно доводилося 
згрібати совками і лопата
ми, а то й носити по при
ставлених дошках у вщерть 
завантажені склади в лан
тухах), 
ствмєш 
горілиць . _........ ..
злегка тебе колише, збіж
жя по-домашньому стру
менить хлібним духом, не
бо на» тобою чисте, глибо
ке... Лежиш, грієшся на 
сонечку, дрімаєш. А не хо
чеш — вигреби із зерна 
теппні яблука. їж. скільки 
тобі забажається. їх зав
жди запасали вдосталь у 
нолгоспних садах. Із стан
ції назустріч шпарко бі
жить пооожнян. у кузовах 
басатьох спузовинів — та
кі ж. ян і ми. романтики 
доріг, і качанчики яблук — 
то наша картеч у коротких 
боях, що виникали, поки 
машини розминалися.

А вночі своя, особлива 
приваба. Нагріте за день 
збіжжя р.ілдає тепло знизу, 
зверху тебе обдуває поохо- 
лодний вітепець. Світять V 
саму душу мерехтливі 
серпневі зорі. Дивишся-ди- 
вишся на них. і раптом 
здається, що ти пливеш 
між ними, шо можеш ТОРК
НУТИСЯ котроїсь із них. 
узяти в долоні і перекида
ти її — яскраву, гарячу, як 
пепекидають жарину.

Усі ми вдячні були дядь
ку Миколі за те. що він 
щороку. взнавши, коли 
складаємо останній екза
мен. кликав нас: «Ну, ор
ли, приписуйтесь на літо 
знову до мене!» і ми при
писувались, і 
на совість, не 
якої роботи, 
знову пізнати 
стрічний вітер 
небо над головою...

Можна собі уявити, 
порадувала мене зустріч з 
дядьком Миколою! Трапи
лось так. що першою зна
йомою людиною, котру я, 
демобілізований солдат, 
побачис на рілній землі, 
був саме він. Була якраз

Дядькові очі 
новзнули повз 
мене. Не 
знав? Та 
тут дивного, 
чимало води 
збігло.

— ДУДЬку 
Миколо! — по
кликав я.

Він кинув у 
мій бін свій 
зіркий погляд, 
білі зуби на 
янусь мить 
освітили його 
смагляве лице. __ 
же, тільки дебеліший,

Все таким
........ ....... „____ ". ”, ус

міх на щоках уже не зби
рає брижі.

Дядько Миколо не зру
шив з місця, немов навіть 
трохи розгубився, і я ки
нувся йому назустріч.

— Здрастуйте, дядьку 
Миколо!. — Відповівши на 
міцний потиск руки, я зра
зу ж засипав його запи
таннями: — Як ви? Як там 
село? Як наші?..

Дядько Микола 
мене поглядом з 
голови, подивиєся, 
подавши голову 
мій скромненьний 
Дан.

— У відпустку?..
— Ні, назовсім!
Подумавши 

стороннє, він 
шеню, дістав 
рок.

— Палиш?
Ні...

— Так і не
сі, _ не то схвально, не то 
з осудом сказав 
нувсл димом. — 
тепер?

— Додому. Ось 
чеогу за квитном.

Дядько Микола поглянув 
на годинник, ше раз обвів 
поглядом подвір'я. ’ поди
вився. хто виходить із 
дверей залу, а потім аж 
сказав:

— Сьогодні субота. з 
квитками важно. В суботу 
їдуть у село, за торбами 
до батьків, у неділю заван
тажившись. у місто. Довго 
стояти доведеться...

— Нічого. — бадьоро за
спокоїв я його. — Більше 
чекав, цілих тізи роки. Те
пер — дрібниця.

Дядько сильно крутонув 
ключ, іцо висів на старій, 
ще я її пам’ятаю, засмаль
цьованій до чорноти швор
ці, потім узяв його в 
жменю.

— Що ж. сідай зі мною. 
Без пересадки доїдемо. Але 
беру тільки одного паса
жира, — чомусь попередив 
він.

Із подвір’я пройшли у 
невеликий провулок. Тут* 
стояла його — наша! — 
машина. Я б упізнав її се- 

^редь сотні інших. Умів бе
регти дядько свого «газо
на»! 1 ми. провідники, які 
б не були стомлені 
роботи, мили, 
драїли машину.
кожна пошкрябана, ножна 
височка були мені зна
йомі...

Деяний час мовчанка па
нувала в кабіні, я почав

скільки автобусів нам 
стрічалося по дорозі?

— Не лічив, але густень
ко йдуть... — Я не второ
пав, при чому тут авто
буси.

— От-от! —вигукнув своє 
звичне дядько Микола. — 
Ти ж не пішов за місто 
«голосувати», як приїхав? 
Зразу ж на автовокзал. Те
пер автобуси точно за роз
кладом майже в кожне се
ло... Ми ж. чорнороби те
пер не в авторитеті. Рані
ше нас пасажири шукали, 
а тепер ми шукаємо... І 
більше одного не бери, ли
ше в кабіну. Та й не зав
жди знайдеш. чистьохи 
пішли, бояться забрудни
тися в грузовику. — Дядь
ко Микола вимовив це не
мов би із злістю, з пре
зирством до тих чистюль. 
— Рідко трапляються па
сажири. — уже спокійні
шим ГОЛОСОМ ПРОДОВЖУПЛП 
він. — Ото тільни в суботу 
та в неділю, 
буси — під 
щастить, та 
жди...

Аж тепер
ло доходити, на шо 
житься дядько. І я спочат
ку сідчув себе тан. немов 
завинив чимось пеоед ним. 
Чим же? Тим, що трапився 
йому на автовокзалі? Тим, 
що згодився сісти в йою 
машину? Що сін зараз ду
має? Чи поталанило йому 
нинішньої суботи, чи 
поталанило?

Я глянув на дядька, 
якої боротьби думок 
його обличчі не було, 
висловив наболіле, 
дивився собі на дорогу. А 
мені раптом почали знову 
згадусатися події тих да
леких щасливих днів. Тіль
ки вже пам’ятні не тим 
блаженством, не тим по
чуттям дитячого захоплен
ня старшим другом-шофе- 
ром. а якимись приглуше
ними сумнівами, що з’яв
лялися не надовго і швид
ко гасилися новими врз- 
женнями. новими дорога
ми. новими зоряними но
чами.

Згадалося, як не раз. ко
ли ми вночі поверталися з 
елеватора, дядько Микола 
зупиняв машину поблизу 
якогось із колгоспних са
дів. стишено гукав нам у 
кузов:

— Агов, опли! Розм’яти- 
ся не бажаєте? — І кидав 
два ануратно складені чис
ті мішечки.

Ми. радісно збуджені, зі
скакували на дорогу і

скрадалися в сад. Це для 
нас був момент подвигу — 
тривожний і солодкий. А 
дядькова машина минала 
сад, і, пройшовши з гони, 
зупинялася І те, що ми не 
самі, що в нас міцний, хоч 
трохи віддалений тил, до
давало нам сміливості, зу
хвальства. Із садів ми зав
жди поверталися з клума
ками яблук або груш.

Тан пощастило сьогодні 
дядьку? Звичайно, пощас
тило!

— Пригальмуйте! 
просив я.

Шофер, навіть не
нувши на мене автоматич
но натиснув на гальма, а 
я, не чекаючи, поки маши
на зупиниться, взяв свій 
чемоданчик, поклав на си
діння три карбованці, при
бережені на останній про
їзд. і скочив на землю.

Пройшов уже добру сот- 
ию метрів, коли за моєю 
спиною почав набирати 
робочі оберти двигун. Тро
хи обігнавши мене, маши
на зупинилася. Я продов
жував крокувати широко, 
по-солдатськи, і коли дядь
ко Микола вийшов з ма
шини, обігнув її, я знову 
відірвався віл нього.

— Ти чого? — е голосі 
дядька звучало здиву
вання.

Я йшов, не озираючись, 
слухаючи тишу позаду. По
тім хрьопнули дверцята, 
двигун зафоркав на висо
ких нотах, і через хвилину 
машина, обдавши мене ку
рявою, погуркотіла далі.

«І грець із ним, — за
спокоював я себе, так са
мо розмашисто крокую
чи,—Дійду і так, тут усьо
го кілометрів тридцять. А 
він нехай знає...!» Що 
знає — я і сам толком не 
розумів, але образа на 
дядька, ще на щось незро
зуміле. але таке, що живе 
поряд з тобою чи навіть у 
тобі, примушувала тверди
ти: «Нехай знає... Нехай 
знає...»

Швидко вечоріло, рух на 
шляху притишувався, але 
хай його і зовсім не бу
де—всеодно на жоден по
путник не сяду, назло йти
му пішки аж до села. На
віть краще — надихаюся 
рідним повітрям.

А там уже потемніло не
бо, заблищали перші зір
ки, я таки добряче вто
мився. хоч тридцять кіло- 
метрів для солдата не така 
вже й велика дистанція. 
Вибравши місце над шля
хом. де не така запишете- 
на трава, я ліг горілиць, 
блаженно простягнувся і... 
миттю заснув.

Увісні яскраво побачив 
диені сузір’я. Вони 
пливли, як пливуть 
справді — непомітно 
ока. але твердо і впевнено, 
а сполохано металися, не
мов кожна зірка шукала 
чогось. Зорі вели себе так 
як налякані мальки v ти
хій заводі — то злітали 
вгору, то шугали вниз, то 
кружляли немов, бджоли
ний рій. «Що за химера? — 
думав я. спостерігаючи 
дивний хоровод. — Чи є ж 
хоч одна, яка не зрушила 
з місця?» Почав удивляти
ся пильніше і ось. нареш
ті. помітив її. Ця єдина 
спокійна зірка подалася 
ближче, виплуталася із ме
режива траєкторій, опусти
лася нижче і зависла про
сто наді мною. Вдивляїо 
чись у неї. відччп якусь 
легку триногу. Вона, ця 
тривога, почала поступово 
зростати. Я не мо’ку ві
дірвати очей віл цієї зірки, 
а потім мені 
не я в неї. а
вдивляється, 
пильна, так. 
очі. а в саму „. 
із безкінечності 
питає: «Хто ти є? Що 
є? Доібна молекула, 
менше мого 
промінчика? Чи. може, 
лий світ, v якому не мен
ше зір. ніж ось тут снус 
навколо мене? Атом, що 
гине віл найменшого уда
ру міцнішого атома, чи си
ла. якій підвладен Все
світ?» Зірка, пильно диви
лася, так пильно, що мені 
здавалося; її притягуваль- 
ьий погляд піднімає мене 
над землею. Як добре! 
Там. у чорному мороці, 
зблизька я зможу погово
рити з нею. Та ось вона 
сама наблизилася, майже 
впритул ло мого обличчя, 
і сон обірвався.

В очі мені уперся про
мінь кишенькового 
рика. Нлпі мною

J дядько Микола, а 
машина воркотіла збоку.

— Вставай, орел! 
їхали...

Я не міг відмовити, 
поки ми їхали до села.все 
думав: «Краще б, дядьку 
Миколо, ви не говорили 
мені нічого, крім останніх 

і слів».

здалося, що 
вона в мене 
Вдивляється 
немов не в 

душу. Немов 
Всесвіту 

_ ти 
....__  ніщо,
найменшого

Ц<-

АРТО СКАЗАТИ, що вихованню радянського патріо
тизму та інтернаціональних почуттів тут надасться М 

багато уваги. Нам знайомі серії учнівських ілюстрацій | 
до творів Гайдара та інших радянських письменників, || 
малюнки та гравюри за темою «Моє місто» тощо. і 

Готуючись до славної дати в житті братніх народів, НІ 
викладачі художньої школи організували для дітей чи- ™ 
тання творів про минуле, в якому започатковувалась 
дружба українського і російського народіз, групові І; 
перегляди кінофільмів, обговорення творів мистецтва. 61 
Усе це не могло ке позначитись на тематиці дитячих в 
робіт. '

І ось у художньому салопі відкрилась виставка тео- ■ 
рів учнів Кірої оградськсї художньої школи, присвя
чена 525-річчю возз'єднання України з Росією.

Ми знозу переконались у творчому, індивідуальному І 
підході викладачіз школи до підготовки майбутніх ху- І 
дожників. Учнівські роботи не схожі одна на одну, І 
вони вже свідчать про власне художнє бачення дітей, І 
про ненав’язаний, їхній підхід де теми.

Звертаючись до минулого, діти бачать у ньому на
самперед героїку визвольної війни проти шляхетсько- К 
го гніту. Закономірно на виставці бачимо кілька робі^ | 
які відображають моменти битв. І саме тут ми й мо-іІЯ 
жемо визначити, що є ГОЛОВНИМ ДЛЯ ЮНИХ ХуДОЖНИлІи у; 
у цій, загалом досить широкій, темі. Для Ігоря Мих- № 
ненка — героїчна загибель воїна, самопожертва в ім’я ” 
всенародної справи, для Колі Ломакіна, Сашка Марин- 
кевича — масштабність подій; для Сашка Чорномор- І 
ченка — динаміка бою; для Юрка Гончаренка — ха- І 
рактери персонажів... ;

З пристрастю виконано акварель «Прийсм послів» І 
(Олена Мог.чанова), юна художниця показала і свої І 
знання з етнографії, і сміття будувати багатофігурну 
композицію, і любов до чистих насичених тс-нів. Ьез- « 
посередністю відзначаються акварелі «У степу» Олени І 
Полтавець та «Дружба» Олени Яковенко.

Представлені на виставці твори можна було б умов- ■ 
но поділити на дві групи. Перша з них — історія ге- І 
роїчної боротьби українського наооду за національне , 
визволення і за возз’єднання з братнім російським на
родом. Другу групу робіт представляють ліьсіракюри І 
Галі Крищенко, Лариси Козак та Марини Ковальової, із І 
серії «Кіровоград будується». Тонально насичені, з І 
гарно поданою фактурою, виразні композиційно, — І 
вони й справді передають напружену, чітку ходу сьс- ■ 
годення. І, незважаючи на юний вік авторок, роботи 
вже певною мірою позначені професіоналізмом, що, И 
додамо, не заважає їм залишатись по-дитячому безгю- І 
середніми.

Об єднані ж разом на одній виставці, роботи сеід- І 
чать про те, що діти художньої школи не пише прилу- II 
чаються до прекрасного, а й за допомогою хлистецтеє’^®

-* ’н" « 
виховуються гідними грема- |

його образної мови гартують свої патріотичні та 
тернаціональні почуття, 
дянами Країни Рад.

Позавчора на стадіонах 
республіки відбувся чет
вертий тур, чемпіонату 
країни серед клубів дру
гої української іони.

Кіровоградська «Зірка» 
приймала дебютанта дру
гої ліги «Океан». У мину
лому ропі корчинські Фут
болісти сгалп бронзовими 
призерами першості УРСР 
серед колективів фізкуль
тури. а також переможця
ми української ради ДСТ 
<Спартак» Вопи представ
ляют!. виробниче об’єднан
ня «Ксрчрибппобу». До 
цього матчу турнірно ста
новище клубів було таким: 
кримчани па дванадця
тому рядку в таблиці, а 
Кіровограда! 
над пятом у.

Між собою 
мірялися силами 
І все ж ней поєдинок поз- 
почався без розвідок. Гос
подарі поля широким 
фронтом повели наступ па 
ворота гостей. Піл час од
нієї ч атак, на 18-іі хвили
ні. Володимир Богданов 
домігся успіху — 1:0. Піс
ля цього ще кілька разів 
наші земляки мали змогу 
збільшити результат але 
завершальні атаки «Зірки» 
не дали бажаного резуль
тату

87-а хвилина гри. Ар
бітр із Мукачевого Е. Гор-

т,ат .ча порушення іірппял 
призначив штрафний у 
бік <■ Зірки» . Вишикувалась 
стінка. Нападаючий є,Оке
ану» Анатолій Краснопе
ров знаходить V пій щіли
ну і палючим ударом ро
бить <пос тіл •>. РівіЮЕН- 
га — 1:1 На наш погляд, 
деяка інша 
кланяється 
ріт Валерія 
він 
захисну 
таипій хвилині лише перс 
кладина воріт врятувала 
керчепнін під поразки. От
же — знову нічия

В. ШАБАЛ1КЩ,

в ньому НО
ШІ стража по 

Му.зичукя — 
иепрап.пльч<) 

’ позицію. 
ХП1ІЛІІНІ л 

ВОРІТ

вибрав 
На пс-

суперники 
вперше.

Редактор '
М. УСПАЛЕНКО. ’

17 КВІТНЯ НА СТАДІОНІ
СПОРТКЛУБУ «ЗІРКА»

відбудеться календарна 
.зустріч майстрів другої 
лігп на першість СІ’СР з 
футболу.

Грають «Зірка» (Кірово
град) і «Авангард» (Повно).

Початок
ПО хв.
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