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17 КВІТНЯ -
КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

Широкий відгук б країні дістав заклик ко
лективу Московського автозаводу імені Ленін
ського комсомолу провести 17 квітня комуніс
тичний суботннк.

Колективи промислових підприємств Вірменії 
вирішили в день суботника випустити макси
мальну кількість продукції.

Не менш як 250 малолітражних автомобілів 
виготують під час суботника робітники Запо
різького заводу «Комунар». Всі зароблені кош
ти буде передано у фонд нової-п’ятирічки.

На суботннк вийдуть тисячі залізничників. 
Колектив новомосковського відділку намічає 
відремонтувати шість тепловозів, 70 вагонів. 
Швейники Ташкентської фірми «Красная заря» 
із зекономлених матеріалів виготують 17 квітня 
дві з половиною тисячі чоловічих, жіночих і
дитячих пальт.

(Кор. ТЛРС).

XVI КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Визначною політичною подією завершився перший місяць нової п’ятирічки о 

житті трудящих орденоносної Кіровоградщини. 29 січня в приміщенні обласної фі
лармонії відбулася XVI обласна партійна конференція. її відкрив перший секретар 
обкому КП України М. М. КОБИЛЬЧАК.

Гучними оплесками делегати конференції зустріли пропозицію обрати почесну 
президій в складі Політбюро ЦК КПРС.

На свою чергову XVI партійну конференцію обласна партійна організація пос
лала найдостойніших представників більш як шістдесятитисячного загону членів І 
кандидатів у члени КПРС. Це люди, які власними руками творять достаток на заво
дах і в полі, які вирішують важливі питання комуністичного виховання трудящих, ве
дуть велику партійну роботу. На конференції присутні 24 Герої Радянського Союзу 
та Герої Соціалістичної Праці М. Ю. Єрещенко і П. Т. Громійчук, О. В. Гіталов і 
Г. В. Балицькийта інші. Десятки комуністів нагороджено за бойові подвиги та успіхи в 
труді орденами та медалями.

В роботі партійного форуму беруть участь понад 180 жінок, що є ще одним вия
вом розквіту радянської демократії в нашому суспільстві.

У важливий час зібралися комуністи Кіровоградщини на свою конференцію. 
Трудящі області оглядають зроблене за восьму п’ятирічку, намічають плани на на
ступну, дев'яту, у творчому горінні прагнуть сумлінною працею зустріти наступи: 
XXI з’їзд КПРС та XXIV з’їзд КП України. Все це позначилося на ході конференції, 
яке. по-діловому, з партійною принциповістю дала оцінку роботи за звітним період, 
накреслила важливі, конкретні завдання.

В порядку денному конференції* звіт обласного комітету партії; звіт ревізійної 
комісії обласної партійної організації; вибори обкому партії; вибори ревізійної ко
місії; вибори делегатів на XXIV з’їзд КПРС; вибери делегатів на ХХіУ з їзд КП Ук
раїни.

З доповіддю обкому партії виступив перший секретар обкому КП України 
М. М. КОБИЛЬЧАК. ’ . .. і/мп>виАи

Доповідь про роботу ревізійної комісії зробив її голова В. В. КИР ЯНОВ.
Б обговоренні доповіді взяли участь вісімнадцять чоловік.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
Того ж дня відбувся пленум Кіровоградського обкому КП Ук

раїни, який розглянув організаційні питання.
Першим секретарем обкому КП України пленум обрав 

М. М. Кобильчака, другим — Д. П. Максименка, секретарями об
кому — І. С. Івакенка, Л. Г. Кравченка, Д. С. Сиволапа. Обрано 
бюро обласного комітету КП України в складі: члени бюро — 
І. П. Валявський, П. Ю. Гриценко, І. С. Іваненко, Д. Т. Жмак, 
М. М. Кобильчак, Г. П. Ковшар, М. Т. Кондратенко, П. С. Кошес- 
ський, Л. Г. Кравченко, Д.П. Максименко, Д. С. Сиволап; канди
дати в члени бюро — А. А. Давиденко, Є. М. Комаров, М. Г. Гай
дамака.

Завідуючими відділами обкому КП України затверджено: ор
ганізаційно-партійної роботи — М. Т. Кондратенко, пропаганди і 
1 — _
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КП УКРАЇНИ
агітації — О. К. Піскунова, сільськогосподарським — Ф. П. Дзя- 
духа, промислово-транспортним — В. В. Спренжима, легкої і хар

чової промисловості — В. І. Майдебуру, будівництва і міського 
господарства — В. Т. Силіна, адміністративних і торговельно-фі
нансових органів — А. Д. Качана, науки та учбових закладів — 
В. І. Вибрика, загальним — С. І. Усенка, фінансово-господарським 
— Я. Я. Пихтіна. Головою партійної комісії при обкомі КП України 
затверджено Г. В. Балицького, редактором обласної газети «Кі
ровоградська правда» — А. П. Мостового.

У роботі пленуму обкому КП України взяв участь кандидат 
у члени Політбюро ЦК КП України І. С. Грушсцький.

З доповіддю мандатної комісії парт- 
конференції виступив М. Т. Кондратенно. 
Учасники конференції затвердили її од
ноголосно.

В роботі партійної конференції взяв 
участь і виступив на ній з промовою 
кандидат у члени Політбюро ЦК Ком
партії України, голова партійної комісії 
при ЦК КП Украіни І. С. Грушсцький.

Із заключним словом виступив пер
ший секретар обкому партії М. М. Ко
бильчак.

Конференція 
постанову, яка 
обкому партії, 
тійної роботи, 
ліки, вказавши
креслила конкретні завдання господар
ського і культурного будівництва, орга
нізаційно-партійної Та ідейно-політичної 
роботи, підвищення ролі первинних 
партійних організацій.

Було затверджено звіт ревізійної ко
місії.

Обрано новий склад обкому КП Ук
раїни та ревізійної комісії.

Конференція обрала делегатів на 
XXIV з’їзд КПРС та XXIV з’їзд КП Укра-

розгорнуту 
діяльності

прийняла 
дала оцінку 
узагальнила досвід пар- 
звернула увагу на недо- 
шляхи їх подолання, на-

Відбулося перше засідання ревізійної комісії Кіровоградської обласної організації КП України, 
обраної XVI обласною партійною конференцією. На ньому розглянуто організаційні питання. Голо
вою ревізійної комісії обрано П. Т. Бурдіяна. (Закінчення на 2-й стор.).

НА ФОТО: піонери міста вітають делегатів 
луі обласної партійної конференції (зліва); 
під час перерви (зліва направо) завідуюча 
молочно-товарною фермою колгоспу імені Ле
ніна Нопгородківського району Герой Соціа- 
пмп’А1!'?/. Праці Катерина Петрівна ДМИТ- 
і ОВСЬКА, бригадир очисної бригади шахти 

трестУ •°лександріявугілля» Іван ПО
ПОВ, зварник облрембудтресту Микола СЕР
ІЯ п та бригадир лінійно-монтажної дільниці 
Компаніівського районного об’єднання «Сіль
госптехніка» Анатолій ЛАВРИНЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.
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З доповіді першого секретаря обкому НП України М. М. Нобильчака
(Закінчення).

І ІПД проводом партії Леніна о дружній 
сім’ї братніх радянських народів, го

ворить тов. Кобильчак, упевнено з ясни-' 
ми перспективами трудящі Радянської 
України вступають в новий етап бороть
би за втілення в життя накреслень партії. 
На рубіж дев’ятої п’ятирічки наша Віт
чизна виходить ще більш міцною, моно
літною і всім, чого досягла наша країна 
ми завдячені вмілому марксистсько-ле
нінському керівництву КПРС та її бойо
вого штабу — ленінського Центрального 
Комітету.

Вся діяльність обласної партійної орга
нізації після минулої XV партійної кон
ференції проходила під лозунгом успіш
ного здійснення рішень XXIII з'їзду 
КПРС та XXIII з’їзду КП України, робота 
партійних, радянських та господарських 
органів, трудова і політична активність 
мас спрямовувалась на вдосконалення 
форм і методів управління народним 
господарством, краще використання 
комплексної механізації та автоматизації 
технологічних процесів, підвищення 
ефективності всіх галузей народного гос
подарства, спрямовувалась на поліпшен
ня і вдосконалення ідеологічної роботи 
в масах.

Допов.ідач дає широкий аналіз роботи 
комуністів області по організації трудя
щих на виконання завдань п’ятирічки. 
Увага всієї організації, підкреслює він, 
зосереджувалася но кращому викорис
танні досягнень науки і техніки, досвіду 
передових колективів та новаторів ви
робництва, на підвищенні продуктивнос
ті праці, збільшенні випуску і поліпшенні 
якості продукції.
’О’ЯТИРІЧНИЙ план обсягу промисло- 

вого виробництва в цілому по облас
ті виконано достроково — 13 листопада 
минулого року. Понад план реалізовано 
продукції на 118 мільйонів карбованців._______ _ нів, допускають непродуктивні витрати.
Обсяг виробництва за п’ятирічку збіль-. Повільно ведеться технічне переозбро- 
шився в півтора разе, майже дев'яносто єння підприємств, значна частина устат- 
процентіа усього приросту досягнуто за кування морально застаріла.
рахунок підвищення продуктивності пра- ' С ІЛЬШЕ могли б зробити і будівельни- 

. ------------------ іл------------------------------------- —.. -1-* ки, Спорудження великої кількості
об’єктів, розпорошення капіталовкладень 
по багатьох будовах призводить до зрос
тання незавершеного будівництва, пору
шень строків здачі в експлуатацію важ
ливих об’єктів. Незадовільно освоюються 
кошти, виділені на житлове й культурно- 
побутове будівництво. Найбільше відста
вання допущено в містах Кіровограді, 
Світловодську та Олександрії.

Далі доповідач аналізує підсумки ро
боти за п’ятирічку підприємств транспор
ту і зв’язку області, спиняється на зав
даннях, що стоять перед ними.

У новій п'ятирічці, наголошує Л\. М. 
Кобильчак, і зокрема в нинішньому році, 
перед колективами промислових під
приємств та будов Кіровоградщини 
стоять великі й складні завдання — до
сягти різкого підвищення обсягу вироб
ництва без збільшення чисельності пра
цюючих на основі впровадження досяг
нень науки, техніки і передового досві
ду, кращого використання резервів ви
робництва.
ї ї РЕДМЕТОМ особливої турботи обко- 

му, міськкомів і райкомів партії у 
звітний період були питання практичного 
виконання рішень XXIII з’їзду КПРС, XXIII 
з’їзду КП України та Пленумів ЦК КПРС 
і ЦК КП України по дальшому розвитку 
сільського господарства,

Минуле п’ятиріччя було для Кірово
градщини періодом дальшого піднесення 
всіх галузей сільського господарства, В 

-області вирощено найвищий за весь 
попередній період урожай. Це дозволи
ло успішно завершити п’ятирічний план 
по заготівлях продуктів рільництва. За 
звітний період Батьківщина одержала 2 
мільйони 554 тисячі тонн зерна.

Працю хліборобів Кіровоградщини оксоко 
оцінили ЦК КП України та уряд республіки. 
За одержанні! багатого врожаю .зерновик у 

_ 1989 році області присуджено перехідний Пер- 
' поний прапор ЦК КП України і Ради Мініст

рів УРСР. Такої ж нагороди були удостоєні 
Новоукраїнський, Маловисхівський і а Улья
новський райони. Деяких успіхів у веденні 
рільництва добилися також господарства Усти- 
цівського, Петрівського та інших районів.

Проте обласна партійна організація не 
може миритися із серйозними недоліка
ми, що допускаються у виробництві про
дуктів рослинництва і тваринництва,

Багато господарств не ведуть наполег
ливої боротьби за підвищення культури 
землеробства, одержують низькі врожаї 
зернових та інших сільськогосподарських 
культур, внаслідок цього область лише 
торік недоодержала близько 144 тисяч 
тонн зерна. Низька культура землероб
ства, зокрема, в багатьох колгоспах Зна
м’янського, Кіровоградського і Компа- 
ніївського районів. Не використовують 
наявних можливостей збільшення вироб
ництва зерна окремі господарства Світ-

ці. Збудовано ЗО нових великих підпри-. 
ємств, у тому числі Михайлівський та 
Морозівський вуглерозрізи, Помічнян- 
ський елеватор та багато інших об’єктів. .

Відрадні зміни в житті колективів про- 
д\ислових підприємств викликала еконо- 

■ мічна реформа. Здійснюючи її, більшість 
підприємств під керівництвом партійних 
організацій поліпшила кількісні та якісні поліпшила кількісні та якісні

комуніс- 
керівннк 

І. ГЕТЬМЛ-

Про важливі проблеми в роботі 
тіл «Червоної зірки» говорить 
бригади формувальників В. 
НІ?ЦЬ.

показники, тим-то за роки п'ятирічки 
прибутки зросли в півтора раза.

Важливу роль у дальшому підвищенні 
ефективності виробництва, зміцненні 
державної дисципліни відіграли рішення 
грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
поліпшення використання резервів ви
робництва і посилення режиму економії 
в народному господарстві». Підтримавши 
ініціативу олександрійців, чотирнадцять 
районів та міст області завершили мину
лий, ювілейний рік без жодного відстаю
чого підприємства.

Під керівництвом районних І міських'партій
них комітетів кращих показників у соціаліс
тичному змаганні п 1970 році добилися колек
тиви підприємств комбінату «Олександріявугіл- 
чп» Завилл І всякого графітового комбінату, 
Кіропоградського заводу тракторних гідроагре
гатів Гвйворонського відділка залізниці, Кі
ровоградської взуттєвої фабрики, Другого 
Імені ГІстровського цукрокомбінату.

З особливим натхненням працюють 
трудящі області в дні всенародної підго
товки до з’їздів партії, виборюючи по
чесне право підписати трудовий рапорт 
Кіровоградщини XXIV з'їздові КПРС.

Однак у роботі 
ємств, наголошує 
місце істотні недоліки. Окремі партійні 
комітети слабо здійснюють контроль за 
виконанням рішень партії та уряду з пи
тань підвищення ефективності виробни
цтва. Деякі підприємства працюють не
ритмічно, 

промислових підпри- 
доповідач, ще мають

не виконують державних пла

Виступає майстер машинного доїння ко
рів колгоспу Імені Дзсржинського Зна- 
м’ннсьхого району Т. Г, МАЦКЕВИЧ.

ловодського, Онуфріївського та Олек
сандрійського районів.

Основним завданням у рослинництві, 
яке випливає з рішень липневих Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП України, залишає
ться збільшення виробництва зерна. В 
новій п’ятирічці нам необхідно щороку 
продавати державі (з урахуванням 
35-процентної надбавки до основного 
плану) 1 мільйон 237 тисяч тонн зерна.

Великі й відповідальні завдання стоять пе
ред тваринниками в новій п’ятирічці. Вже 
нинішнього року колгоспи і радгоспи області 
повинні продати державі: м’яса — 134 тисячі 
топи, молока — 566 тисяч тонн, яєць — 184 
мільйони штук, іцо значно більше, ніж було 
продано торік. При цьому треба врахувати, іцс 
кожному господарству необхідно обов'язково 
справитись із завданнями ло надплановому 
продажу. Міськкоми, райкоми партії, первинні 
партійні організації мають так побудувати 
спою роботу серед тваринників, шоб план пер
шого кварталу по заготівлях' м’яса, молока, 
яєць область виконала до 20 березин і тим 
самим внесла свій вклад у всенародну бороть
бу за гідну зустріч XXIV з’їзду KflPt.
Л7 СПІШНЕ здійснення планів комуніс- 

тичного будівництва, відзначає допо
відач, перебуває у прямій залежності від 
дальшого поліпшення організаторської і 
масово-політичної роботи партійних ор
ганізацій. За звітний період обласна пар
тійна організація зміцніла, ідейно загар
тувалася, помітно розширила свої зв’яз
ки з масами. Постійна увага до питань 
поліпшення організаційної структури, 
розстановки комуністів на вирішальних 
ділянках виробництва дала можливість 
створити в 179 первинних парторганіза- 
ціях партійні комітети, 1113 цехових і 
бригадних організацій та 2213 партійних 
груп.

Але, незважаючи на загальне поліп
шення внутріпартійної роботи, в діяль
ності окремих первинних організацій є 
ще істотні недоліки. Деякі з них працю
ють безініціативно, мало дбають про 
підвищення ефективності промислового 
й сільськогосподарського виробництва, 
окремі комуністи 
пості, допускають 
КПРС.

Тов. Кобильчак спиняється на питаннях 
удосконалення - контролю і перевірки 
виконання рішень партії, уряду, обкому, 
говорить про досвід, набутий окремими 
первинними організаціями, викриває 
недоліки в постановці контролю і пере
вірки виконання,
|~ї ОТІМ в доповіді аналізується робота 

місцевих Рад депутатів трудящих, ке
рівництво партійних організацій комсо
молом.

Керуючись рішеннями XXIII з’їзду 
КПРС, XXIII з’їзду КП України, постано
вами ЦК КГІРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання мо
лоді»,«Про роботу Красноярської крайо
вої партійної організації по керівництву 
комсомолом», обком, /ліськкоми і райко

не виявляють 0КТИ8- 
порушекня Статуту

Уважні до виступів учасники конференції.
Фото В. КО8ПАКЛ,

ми партії добивались підвищення відпо
відальності первинних партійних органі
зацій за стан роботи серед молоді. Та 
на цій важливій ділянці у нас ще не все 
гаразд. Окремі партійні організації 
глибоко не вникають у зміст діяльності 
комсомольських організацій, не подають 
їм повсякденної допомоги, форми й ме
тоди виховання молоді подекуди мають 
формальний характер.
рОВОРЯЧИ про ідеологічну роботу а 

масах, М. М, Кобильчак, говорить, 
що основна увага зосереджувалась на 
кращій постановці марксистсько-ленін
ської освіти комуністів.

Доповідач підкреслює завдання 'і»ки1й><пт пропаганди, політичної інфо^мац ї сеРеТ 
лящих. Він дає аналіз роботи профспілокРда 
фізкультурних організацій.

Певних успіхів досягнуто на культурній 
ниві. Дальшого розмаху набрала худож
ня самодіяльність. Яскравим свідченням

цього був фестиваль на честь 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна. В кому
ністичному вихованні трудящих зросла 
роль мистецьких закладів і творчих ор
ганізацій області. Важливими подіями в 
духовному житті трудящих області були 
Тиждень української радянської літерату
ри, народний фестиваль фільмів україн
ських кіностудій.

Чілье місце в доповіді було відведено 
аналізові роботи закладів народної осві
ти, підприємств побутового обслужуван
ня, торгівлі і громадського харчування, 
органів охорони здоров’я, адміністра
тивних органів, преси, радіо і телеба
чення.

* * ж
Обговорюючи звітну доповідь, деле

гати давали оцінку діяльності обласного 
комітету партії, піднімати важливі пи
тання господарського та культурного бу
дівництва, комуністичного виховання 
трудящих.

Про бойовитість первинних партійних 
організацій, удосконалення форм і ме
тодів їх роботи говорив у своєму оисту- 
пі перший секретар Кіровоградського 
міськкому партії І. П. Валявський. Пер
ший секретар Маловискіяського РК КП 
України В. В. Гуля поділився досвідом 
роботи первинних організацій над вирі
шенням проблеми підвищення врожай
ності зернових, керівник бригади слю
сарів ремонтників кар’єроуправління з 
м. Світлоеодська М. В. Павлов підкрес
лив особисту відповідальність комуністів 
за стан виробничих справ, про роботу 
по забезпеченню сільськогосподарсько
го виробництва кадрами механізаторів 
розповів перший секретар Ноеоукраїн- 
ського райкому партії М. Г. Чередник, 
організаторську і виховну роль партійних 
організацій — перший секретар Олек
сандрійського міськкому партії П. Ю. 
Гриценко, боротьбу за підвищення про
дуктивності праці — керівник бригади 
формувальників заводу «Червона зірка» 
В. І, Гетьманець, шляхи збільшення про
дуктів тваринництва — майстер 
ного доїння корів колгоспу 
жинського Знам’янського _ г
Мацкевич, роботу місцевих Рад по ус
пішному виконанню завдань господар
ського будівництва — голова виконкому 
обласної Ради депутатів трудящих П. С. 
Кошевський, дальшу механізацію сіль
ськогосподарського виробництва брига
дир тракторної бригади ордена Леніна 
колгоспу імені XX з їзду КГ7РС Новоук- 
раінського району двічі Герой Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталов, патріотичний 
рух комсомольців та молоді Кіровоград
щини за щедрий трудовий внесок яа 
честь наступних партійних з’їздів — пер
ший секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гай
дамака,

МвШИН’ 
імені Дзер. 

району Т. Г.

Важливі питання 
ласті у вирішенні 
завдань підняли у 
тор Богданівської 
служений учитель

£р£оАНЬа6їгш*опи«
- — і. г. Ткаченко,

участі комуністів об- 
поставлених партією 
своїх виступах дирак- \ л м • • ■ а

УР'СР - 
голова колгоспу імені Калініна величнішого району €. О. Готовано 
начальник будуправління № і 
«Кіровоградсільбуд» в. К. Клмменк^
військовослужбовець € м ’
секретар парторганізації колгоРр°’' 
СІЯ» Ульяновського району 51 іл вР°’ 
лик, голова облпрофрадц д. £ Жмак**

* * *
З великим піднесенням делегати У VI 

обласної партійної конференції
"И'ТИ ЦК К*РС ’ ЧК КпХ 

нийХа™нГ.;хннХн„:и,,вй<пи



^Молодий комунар" лютого 19Ÿ1 року,~~5 торг

РЕКОРД —
НА-ГОРА

Молоді вугільники шахти № 3-біс ак
тивно включились 8 передз’їздівське со
ціалістичне змагання. Разом з досвідче
ними шахтарями еони вирішили переко
натись в можливостях ефективнішого 
використання очисного механізованого 
комплексу, підготувати трудовий дару
нок XXIV з їздові партії.

26 січня бригадир комплексної брига
ди, молодий комуніст Микола Перцев 
зібрав своїх хлопців:

— Працювати завтра якомога краще. 
Зібрано. Уважно.

Потім радилися, домовлялися. Про 
те, як організувати роботу ланки, кож
ного робітника. Ще і ще раз перевіряли 
готовність машин, механізмів, шахтного 
транспорту. Йшла розмова про роботу 
бригади Володимира Орловського з су
сідньої шахти № 2-3. Адже вони вже 
встановили рекорд. 3600 тонн за добу 
видали на-гора. Та й середньодобовий 
видобуток у них перевищив 1410 тонн за 
рік.

Настав ранок 27 січня. Першою під 
землю пішла ланка Миколи Дєєаа, 930 
тонн палива видала за 6 годин. У ланці 
почесного шахтаря Василя Івановича 
Котельникова умови праці були дещо 

складнішими. Тому й вийняли вони ли
ше 845 тонн.

Наступні зміни, 8 яких працювали лан
ки Якова Іванова і ёвгена Братченка, 
перевершили і вищезгадані показники. 
»050 і 1078 тонн — такий їхній результат,

Працювали напружено. Швидко змі
нювався цикл за циклом. Йшли без пере, 
кріплення сполучення штреків. Виставля
ли лише підхвати; порода не встигала 
навіть обрушуватись слідом за пересу
ванням секцій комплексе. Це дозволило 
лише за один день — 27 січня — зеко
номити понад 15 кубічних метрів лісома- 
теріалів.

Наслідки роботи комплексної бригади 
цієї доби порадували всіх. Показники 
говорять самі за себе. Добове завдання 
на лаву — 1048 тонн. Відправлено на-го
ра 3903 тонни.

— Такого результату не досягла ще 
жодна бригада з буровугільних шахт 
країни, — так заявив у своєму поздо
ровленні на мітингу начальник комбіна
ту «Олександріявугілля» Філоненко М, В.

Продуктивність праці робітника до
сягла 81,3 тонни при плановій 23,4. Со
бівартість видобутої тонни палива зни
жена з 1 карбованця 61 копійки до 85 
копійок.

З нагоди цієї події на шахті № 3-біс 
відбувся мітинг.

Л. БЄЛЛЯ, 
редактор багатотиражки а Вугіль
ник Олександрії».

КІНОМИТЦІ СЛУЖАТЬ НАРОДУ

(і Кіровограді розпочала роботу фотовиставка «Народний фестиваль радян
ських фільмів виробництва українських кіностудій на КіровоградщянІ присвяченні« 
наступним партійним з’їздам»,

її відкрив секретар обкому ,КП України Д. С, Сиволап.
Уже п перші дні роботи з виставкою, що красномовно розповідав про перебування 

кіпомигців на Кірової радіцині. ознайомилися сотні люден.

lia фото: Кіровограді^ знайомляться з виставкою. пі:іі1.„іЛілі
ФОТО А. ПЕЧьНІОКА.

НА ЧУТЛИВИХ ДОЛОНЯХ
«Серце на долоні.».,. Цей твір не 

тільки рекомендує автора — біло
руського прозаїка Івана Петровича 
Шамякіна; символічна назва його 
показова для всього творчою на
бутку письменника, для його спо
собу зображення людини. Справді, 
герої Шамякіна — це їх почуття, 

І їх світ, їх серця па чутливій долоні 
письменника. Але в розкритті пси
хології йому найменше імпонує 
метод скальпеля. Коли розгортати 
паралель з медичним інструмента
рієм, варто зупинитися на фонен
доскопі (до речі, обидва інструмен
ти — і скальпель, І фонендоокоп 
— фігурують у руках героїн Шамя
кіна): не примушуючи до рефлек
сія і сповідальних монологів, пись
менник вислуховує серцебиття своїх 
героїв у найрізноманітніших життє
вих ситуаціях.

ЗО січня цього року письменнико
ві минуло 50 літ. Половину при
житого віддав І. Шамякін літера
турі. Перший роман, який приніс 
письменникові читацьке визнання 
(і. додамо, звання Лауреата Дер- 

" '«явної премії СРСР), вражає точ- 
ністю зображення (українському 

(І читачеві роман «Глибока течія» 

знайомий у перекладі В. Козачен
ка. нашого земляка).

Разом з і. Науменкрм. автором 
передмови до п’ятитомного зібран
ня творів 1. Шам'якіна. ми може
мо висловити подив і повагу до 
хисту білоруського митця. «Я. на
приклад, подумав. — пише І. Нау- 
менко, — що Іван Шамякін сам 
був у партизанах, тому зміг так 
хороше й переконливо намалювати 
картину народної боротьби. Пізні
ше виявилося, що письменник зна
ходився далеко від придніпров
ських місць, воював на Півночі, 
аж під Мурманськом, і це тільки 
зміцнило до нього повагу».

Уникаючи чорно-білого зобра
ження. І. Шамякін зберігає за со
бою права відверто заявити про 
спою позицію, позицію иисьменни- 
ка-комуніста. У читача не залиша
ється двоїстого враження ні про 
одного з персонажів його романів.

У «Глибокій течії» переконливо 
показано, як огидне нутро дворуш
ника позначаються па його пове
дінці. Інстинкт самозбереження, 
страх перед смертю — провідний 
мотив дій I вчинків Матвія Куліша. 
В романі цей образ послідовно 
обставляється тваринними атрибу

тами. його поведінка уподібнюєть
ся поведінці тварин. Зберігаючи 
свою шкуру, він служать німцям, 
прикидаючись у партизанському 
таборі своїм. Попавши з партиза
нами в оточення І здобувши дані 
для німців, «невидимою іадіокою 
повзав він по табору», намагаю
чись вислизнути з оточення. І як 
тільки відчув, ще втік, від смерті. 
Куліш «затиснув долонями рот, 
щоб не крикнути від тваринної ра
дості».., Така поведінка дискреди
тує Куліша в очах читача, заслу
жено не полншаючя там місця нія
ким іншим почуттям, крім огиди.

Навіть епізодичні персонажі Ша- 
мяікіпа запам'ятовуються читачеві. 
В одній усього ляше сцені зустрі
чаємося ми ч Димарем-Соколовим- 
Березовським. Кравець за профе
сією. «пізнавати людей по одягу 
він умів добре». При зустрічі з 
ним письменник Шнковнч відмітив 
про себе: «Зумів оглянути мене 
так, щоб не зустрітись поглядами». 
Ця друга — теж «професіональна* 
— звичка з головою видає дрібну 
душу зрадника, для якого потре
бою стало обминати поглядом 
людські очі.

Білоруські критики (І. Науменко. 

В. Карпов та <«.) нксоко цінують 
внесок І. Шамякіна у розробку 
воєнної теми. Циклом автобіогра
фічних повістей «Тривожне щастя» 

'письменник, ЯК ВІДМІТНІЇ ДОСЛІДНИК 
білоруської ' прози О. Адамович, 
разом з іншими митцями почав но
вий поворот до Цієї складної теми.

Не зовнішня краса привертає 
увагу в позитивних героях І. Ша- 
мякіна. Огрядний лікар Ярош, на
стирливий в пошуках правди, а 
зовні вайлуватий Шикопцч, кол
госпні трударі-брати ' Костянки, 
симпатичні і прості героїчні бага
тьох романів — усі вони приваб
люють наЛперш ставленням до 
своїх обов’язків, сильними прист
растями, енергійним втручанням у 
життєві справи.

Ось перша зустріч з героєм 
«Серце на долоні»: «Лікар Ярош 
стояв на дашку веранди й, заклав
ши пальці в рота, свистів. Свистів 
він так. що, здавалося, з дубів . 
ось-ось посиплеться листя. У бла
китну безодню неба все вище й пи
ще піднімався табунець голубів. 
Вони кружляли над дачею. У «ми
колаївських червоних» горіли кри-. 
ла. Раптом табунець ніби вітром 
здуло, миті, — і він опинився да
леко над бором. І лікар .мало не 
полетів слідом за ним. Ступив на 
самісінький край покрівлі. Під йо
го вагою натужно скрипнули сохи 
веранди, задеренчали шибки. Він 
хвилювався моп хлопчик. Сонце, 
підбившись над бором, світило 
промінням у лице, сліпило. Ярош 

затулявся від нього не долонею, 
а якось по-дитячому ліктем».

1 вже до кінця твору читача но 
полишить тепле почуття приязні, 
симпатії до цієї людини.

Незважаючи на малу мобільність 
великої форми, і. Шамякін всти
гає поставити на своїх ромаїпх 
актуальні суспільні проблеми. Кож
ні 3—4 роки він створює роман: 
«Глибока течія» (1949), «У добрий 
час» (1952), «Джерела» (1957) і т. д.

У «Сніжних зимах» (нам цей 
твір запропонувала оперативна се
рія «Романи іі повісті»), знову по
значеному злободенністю, пись
менник значно обновив, розширив 
свою палітру, збагативши її зміс
товними внутрішніми монологами 
з роздумами про складні життєві 
шляхи людини. Це мистецьке зба
гачення, яке сталося напередодні 
півстолітнього ювілею, глибоко 
симптоматичне: письменник — У 
розквіті творчих сил.

• Минулого року, коли мені випа
ла нагода перечитати твори I. Ша
мякіна «а мові оригіналу, я був 
свідком їхньої популярності і' чи
тачів. В той час, поки книги цього 
одного з провідних білоруських 
письменників перекладаються на 
мови Інших народів, на сторінках 
білоруської (та й російської) періо
дики друкуються нові ного твори: 
часописи з ними не затримуються 
ні на полицях кіосків, ні ц бібліо
теках.

М. КОДАК.
Вітебськ — Кіровоград,

УСПІХИ 
РАДЯНСЬКОЇ 
КОСМОНАВТИКИ

1970 рік відзначений рядом видатних 
досягнень радянської космонавтики. Се- 
£>ед них — рекордний за тривалістю 
політ пілотованого корабля «Союз-9», 
станція «Луна-16», яка привезла на зем
лю зразки місячного грунту, і «Луна-17», 
що доставила на місячну поверхню са
мохідну лабораторію «Луноход-1». Всьо
го за минулий рік у космос запущено 
$7 радянських космічних апаратів. Бага
то з них призначалися не тільки для 
наукових досліджень, але й для збиран- 

інформації, яка безпосередньо вико
ристовується в народному господарстві 
країни.

У переддень 1971 року радянська ав
томатична станція «Венера-7» зробила 
Посадку на поверхню іншої планети. 8 
кінці ділянки спуску на Зенеру швид
кість зниження апарата відносно пла
нети стала нульовою — апарат зробив 
росадку. Сигнали спускного апарата 
після посадки приймалися ще протягом 
23 хвилин. Виміри показали, що на по
верхні планети в місці посадки спускно
го апарата станції «Векера-7» темпера
тура становить 475 плюс мінус 20 гра
дусів Цельсія, тиск — 90 плюс мінус 
15 атмосфер.

Таким чином, в результаті цього по
льоту остаточно встановлено, що Вене- 
ра має надзвичайно сильно розігріту ат
мосферу, густина якої біля поверхні 
приблизно 60 раз перевищує густину 

лосфери біля поверхні Землі.
Вперше наукова інформація переда

валась безпосередньо з поверхні іншої 
Йлонети сонячної системи.

Ці- наукові результати значно розши
рили наші знання про найближчу до 
Землі планету, Зроблено черговий важ
ливий крок у вивченні космічного прос
тору і планет сонячної системи.

(ТАРС).

ТВОРЧИЙ ЗВІТ ХУДОЖНИКА

З творчістю цього художника читач 
дещо знайомий, оскільки час від часу на 
сторінках нашої газети і «Кіровоград
ської правди» з’являються портретні за
рисовки передовиків виробництва. Ав
тор їх — завідуючий відділом Новомир- 
городсьної районної газети «Червона 
зірка» Віктор Шульга.

Кілька днів тому а фойє кінотеатру 
•Мир», що на вулиці Карла Маркса в 
Кіровограді, відкрилась персональна 
виставка робіт самодіяльного художни
ка. Виставку відкрив начальник обласно
го управління культури Ф. О. Цигуль- 
ський.

Про район, де живе і працює худож
ник, про автора представлених робіт 

розповів лектор Новомиргородського 
райкому КП України Д. Г. Кизіль.

На відкритті виставки були також 
присутні завідуючий відділом пропаган
ди і агітації Кіровоградського міськкому 
партії /А. А. Каліч та заступник началь
ника обласного управління культури 
В. П. Ярош.

Прийшли ознайомитись з роботами і 
привітати їх автора місцеві художники. 
• Близько трьохсот робіт, різного жан
ру і різної техніки виконання, вводять 
у світ образів художника. Це — пейза
жі, яки« переважна більшість, портре
ти, натюрморти, жанрові композиції.

Центральне місце на виставці посідає 
серія графічних робіт (туш, перо), при
свячених В. І Леніну. «Революції кроки 
с*ажєнні», «В. І. Ленін», «Ленін 
шевському», «Аппассіоната»,
рюють образ вождя революції, 
твоочим звітом художника перед 
нінським ювілеєм 
... Віктору Шульзі притаманне ліричне ' 
сприйняття світу. Не випадково серед 
його робіт переважають пейзажі. Від
далені куточки гаїв, стрічка неширокої, 
але прозорої Висі, степ знайшли відо- . 
враження на папері І картоні. Багато 
пейзажів несуть в собі певний настрій, 
передають стан природи, ставлення до 
неї художника. Можна сміливо сказати, 
що в акварельних роботах художник 
піднявся до високого рівня, 
найомитись з такими листами 
во восени», «Велика вода», 
серед снігів», «Рання осінь», 
конатись наскільки їх автор тонко 
чуває природу. Привертає увагу худож
ника і міський пейзаж («Вогні мого міс
та» тощо).

в Шу- 
що відтао- 

стали
Ле-

Варто оз- 
як «Маре- 
«Струмок 

щоб пере- 
від-

Роботи, виконані олійними фарбами, 
менш вдалі. В них не завжди кольорова 
гама відповідає задумові художника, 
хоч приємно виділяються «Новомирго- 
род» та етюд «Чекання».

Повернувшись ще раз до акварелей 
В. Шульги, хочеться зауважити, що на 
виставці, на жаль, знайшли місце і такі, 
що хибують на ілюстративність і «краси
вість». Зокрема, «ЛАісячна соната», «Мі
сячна ніч».

Жанрові композиції — нечисленні і 
щось певне про них сказати важко. Ав
тору слід більше працювати над компо
зицією жанрових робіт, над виразністю 
персснажів.

Окрім «Ленініани», глядач зустріча
ється на виставці ще з кількома твора
ми художника, виконаними тушшю. Хо
четься виділити «До в’яжуться човни», 
«Портрет матері». Невелика робота 
«Напередодні жнив» наводить на думку, 
що автору слід більше працювати в на
прямку замальозок трудових буднів ра- 

, дянських людей, більше заглиблюва
тись в життя. Незважаючи на те, що вка
зана робота недосконала, в ній відчу
вається вміння художника знайти потріб
ну точку зору, використати можливості 
лінії, .ритм чорних І білих плям.

Кілька слів відносно експозиції, 
Зарто було б найменш вдалі роботи не 
виставляти (бо не кількість, а якість го
ворить на користь художника), і звіль
нити місце для більш систематизовано
го розміщення творів.

Хочеться щиро привітати автора ви
ставлених робіт і побажати йому постій* 
мійОниРві.СТУ 1 ЩЄАР0Г0 УЖИНКу на ТЗ°Р-

Б, КУМАНСЬКИИ.
На фото В. ШУЛЬГА.
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:.ВЖАТОЙ ПРОЦІС ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

ПРО ВИБІР ПРОФЕСІЇ

ХТО ЗАМІНИТЬ
ВЕТЕРАНІВ?

поділом праці, 
даної проблеми

ПРОБЛЕМА підготовки моло- 
ді до свідомого вибору 

профес ії — не нова, але вона 
актуальна і збереже свою ак
туальність у майбутньому. Це 
зумовлено 
Розв язання 
означає здійснення на практиці 
принципів «від кожного за здіб
ностями».

Н. К. Крупська писала, що коли 
професію вибрало правильно, то 
інтереси виробництва й робітника 
збігаються. Але до вибору профе
сії молоду людину потрібно готува
ти. Це добре розуміє педагогічний 
колектив Голиківської середньої 
школи.

В школі проводиться профорі
єнтаційна і профконсультацій- 
на робота. Педагогічний колек
тив дійшов висновку, що про
фесійне самовизначення — не 
одноразовий акт, а тривалий 
процес, що проходить кілька ві
кових етапів.

Професійні бажання молод
ших школярів нестійкі, повер
хові. Тому вчителі молодших 
класів в елементарній формі на 
уроках читання і праці ознайо
мили своїх учнів більш як з 40 
професіями. В бесідах і під час 
проведення екскурсій на тва
ринницьку ферму, колгоспний 
сад виховують у них повагу до 
корисної праці, людей праці. 
Спостереження за учнями, 
проведення бесід, диспутів і 
анкет, написання творів показа
ли вчителям, що підлітки, особ
ливо восьмикласники, більш 
серйозно ставляться до вибору 
професії, але їм часто бракує 
знань про їх зміст, соціальну 
цінність.

Виходячи з цього, педагогічний 
колектив школи перебудував свою 
роботу так, щоб в процесі на
вчально-виховної робото ознайом
лювати учнів з якнайширшим колом 
професій І спеціальностей, з пер
спективами їх розвитку та шляхами 
набуття професійної кваліфікації.

трудового на- 
учнів з цілим 

(слюсар-
_ __ , то- 

механізатор, доярка,

і графіки» стисло
з приладами, що 

температур або 
в доменних печах 

можливості для 
учнів з 

пов’я іаними

Вчителі на уроках з 
вчаїїия знайом? ять 
рядом спеціальностей 
складальник, механік-наладчик, 
кар, столяр, '
агроном, зоотехнік і т. д.). Вчителі 
математики В, С. Білоус, А. Р. 
Чабан на своїх уроках показують 
застосування математичних знань у 
різних галузях діяльності людей, 
дають короткі інформації про про
фесії, для яких найважливішим є 
знання з математики, як-от: рахів
ник, бухгалтер, статистик, економіст. 
У темі «Функції 
знайомлять учнів 
креслять графіки 
газового режиму 
тощо. Величезні 
ознайомлення учнів з багатьма 
професіями, пов’яіаними з техні
кою і військовою справою на уро
ках фізики, використовують учителі 
М. Ф. Щірбул і В. Я. Голованьов. 
Вчителька Л. Г. Голованьопа на уро
ках хімії і біології водить учнів у 
світ спеціальностей промислового і 
сільськогосподарського виробни
цтва: (сталевар, вагранник, хімїк- 
лаборант, агроном-ентомолог, агро- 
ном-садівпнк і т. д.). Ознайомлення 
учнів у процесі навчання з різними 
видами виробничої діяльності люди
ни проводять вчителі Я кожному 
класі, при вивченні різних предме
тів, ие порушуючи логіки даного 
предмета.

Важливою ланкою о справі 
профорієнтації учнів є заняття 
предметних гуртків, де є більші 
можливості виявити нахили уч
ня, його здібності, вміння набу
тий на уроках теоретичний ма
теріал застосувати на прак
тиці. Учням, які мають більші 
здібності, вчителі дають склад
ніші задачі і завдання, вихо
вуючи цим поглиблений інтерес 
до даного предмета, а через 
нього до професій, пов'язаних 
з ним.

Робота серед учнів проводи
ться у такій послідовності, щоб 
насамперед виховати готовність 
працювати на вимогу суспільст
ва там, де на той час буде по
трібно, переконання в тому, 
що праця на загальну користь 
є моральним обов’язком кож

ної радянської людини, змістом 
ії житгя. Цьому сприяють бе
сіди, диспути, темою ЯКИХ € 
праця і ставлення до неї. Таку 
В класі класний керівник у І 
півріччі провела бесіди на те
ми: «Праця розумова і фізич
на. Поступове стирання істот
них відмінностей між цими ви
дами праці в радянському су
спільстві», «Ордени трудових 
звитяг». У 9 класі проведено 
усний журнал на тему: «Трудо
ві подвиги комсомолу в наші 
дні» і бесіда «Щастя народжує
ться в праці». Десятикласники 
провели диспут «У чому 
справжня краса людини».

Класні керівники з’ясовують, 
до яких професій учні вияв
ляють особливий інтерес, яким 
професіям надають перевагу. 
Для цього у 10 класі було про
ведено твір на тему: «Яку про
фесію я маю намір обрати і чо
му», у 8 класі анкету «Які про
фесії тобі подобаються», а в 
дев’ятому —"анкету «Яку про
фесію я хочу обрати».

Поширеною формою профорієн
таційної роботи серед підлітків І 
старшокласників е зустрічі з пред
ставниками різних професій. Так, у 
1969 — 1970 роках в 9 класі в уро
чистій обстановці було проведено 
зустріч з трудящими нашого села 
(агрономом, зоотехніком, механіза
тором, дояркою, акушеркою). З їх 
розповідей учні дістали відповіді на 

питання, які їх цікавлять. Учні розпо
віли, що їм подобається і ким во
ни мріють стати по закінченні 
школи (швачкою, механіком, хімі- 
ком-лаборантом, машиністом екска
ватора, вихователем в дитсадку). 
Подібні зустрічі планують провес
ти класні керівники і в цьому році.

Одним з видів ознайомлення 
учнів з професіями є екскурсії. 
Вони конкретизують, уточню
ють уявлення про організацію 
і умови праці на сучасному ви
робництві, про права і обов’яз
ки людей різних професій. Тут 

же організовуються і зустрічі з 
передовиками виробництва, 
розкриваються приваблюючі і 
важкі сторони професії. Так, 
учні 9 — 10 класів проводили 
екскурсію на тракторну брига
ду, де механік колгоспу «Зоря 
комунізму» В. Г. Мельник озна
йомив їх з новими машинами і 
принципами їх роботи.

В школі 11-й рік працює на
вчально-виробнича бригада. За 
нею закріплено 46 гекатрів ор
ної землі. Під час праці в брига
ді учні практично знайомляться 
з професіями і спеціальностями 
сільськогосподарського вироб
ництва. Багатьом учням учнів
ська бригада прищепила любов 
до праці в сільському госпо
дарстві, і вони здобули спе
ціальність механізатора, дояр
ки, агронома, ветлікаря і меха
ніка. Серед них доярка‘колгос
пу «Зоря комунізму» Дмитріє- 
ва Ніна, яка за видатні заслуги 
нагороджена медаллю «За тру
дову доблесть» та багато ін
ших.

В багатьох випадках вибір 
професії залежить від бажання 
батьків учня. В зв’язку з цим 
вчителі школи, класні керівни
ки проводять роз’яснювальну 
роботу серед батьків на клас
них батьківських зборах, в інди
відуальних бесідах, дають від
повідні поради і домагаються, 
щоб батьки зважали на нахили 
учня, його знання, фізичні та 
моральні якості при виборі на
прямку майбутньої виробничої 
діяльності.

П. ОПЛНАСЕНКО, 
заступник директора по 
навчальній частині Голи- 
ківської СШ Олександ- 
рівського району.

На республіканській нараді фізкультурного 
активу голова комітету по фізичній культурі 
і спорту при Раді Міністрів УРСР у своїй д од
повіді зауважив, що майбутнє нашою велико« 
го спорту залежить від рівня роботи по фізич
ному вихованню учнівської молоді, діяльності 
дитячо-юнацьких спортивних ШКІЛ, головним 
завданням яких є підготовка юних спортсменів 
вищих розрядів, пошук і відкриття нових та-, 
лантіи.

В цьому напрямку останнім часом поліпши
ли свою діяльність фізкультурні організації 
нашої області. Та прорахунки ще досить по
мітні, На засіданні президії обласної нроф- 
ради цими днями було заслухано питания про 
роботу ДІОСШ при обласній Раді ДСТ «Спар
так». Відзначалось, що тренерський склад 
школи дещо поліпшив роботу ио організації і 
проведенню навчально-тренувального процесу. 
Тепер у школі працює 16 учбових груп з двох 
видів спорту — веслування і фехтування. 
Свою майстерність тут підвищують 177 юнаків 
та Дівчат. Поліпшилась підготовка спортсме
нів вищих розрядів. Якщо в 1969 році тут бу
ло підготовлено 10 першорозрядників, то торік 
було вже 3 кандидати в майстри спорту і 12 
першорозрядників. Наприклад, юніори «Спар
така» на першості Укрради були шостими, ко
ли тривали змагання з веслування на бай
дарці і каное, велосипедисти теж увійшли » 
десятку иайсильнішцх. Шість вихованців шко
ли ввійшли до складу збірних Укрради ДСТ 
«Спартак». Це фехтувальники: кандидат, у 
майстри спорту Євген Тумаков, Олег Грабар, 
Василь Олексієнко, першорозрядниця Людми
ла Штанденко, веслувальвнки кандидат у май
стри спорту Олександр Куценко та вершо- 
розрлдних Віктор Храпаченко.

і асе ж прорахунки в роботі ДІОСШ були 
причиною того, що тут перестали діяти цілі 
групи та відділення, із 22 затверджених нав
чальних груп із трьох видів спорту тепер 
працює лише 16. З грудня перестали відвіду
вати навчання 45 фехтувальників. Не тре»’** 
ютьсл три групи з велоспорту (35 чоловік). 
Потребує кращого постановка навчально-тре
нувальної роботи з песлувальпнками (тренер 
В. Кукуруза). Адже тут щозапяття відсутні 
5—6 учнів. 1 це тому, що тренери В. Ковіков 
та В. КукуруЗа недостатньо приділяють ува
ги виховній роботі з юними спортсменами. 
Відсутній зв’язок з школою, батьками. І у 
першу чергу в цьому провина директора 
ДІОСШ В. Бурського, недостатній контроль з 
боку голови обласної Ради ДСТ «Спартак» 
М. Артемовна, Як не дивно, але й донині в 
школі Існує погана практика підбору дітей у 
відділення за видами спорту, коли комплаце- 
туються учбові групи. Набір проводиться лише 
в кількісному відношенні, а за якість тут за
бувають.

Президія облпрофради звернула увагу. 
М. Артеменка та В. Бурською на низький рі
вень учбово-спортивної та виховної робот»: 
серед учнів ДІОСШ, зобв’язала обласну ра
ду ДСТ «Спартак» докорінно поліпшити 
спортивно-масову роботу, забезпечити якісний 
набір в групи першого року навчання і збе
реження цього контингенту до 4—5 років. Фіз
культурним активістам ДСТ «Спартак» підіб
рати і закріпити висококваліфікованих трене
рів і викладачів за видами спорту.
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Спостережливості йому, може й не бракує, 
Одначе про боязливість мою щось занадто. Ко
ли це я жахався, як він мовить? Такого не 
пригадую. Базіка!

Анукін сидить навпроти мене за невеличким 
столиком на лаві, де п недавно теж відпочи
вав, в одному тільиику-безрукавці та в шта
нях, з високо відрізаними халошами — шор
тах. Тіло його розтатуїроваве. На ногах І ру
нах, навіть на спині, якісь дивовижні птахи, 
ведмеді, леви, огрядні тітоньки, розпатлані 
дівчата, високі щогли, різноманітні якорі, ін
ший корабельний такелаж.

Обличчя Анатолія багате мімікою, нервове, 
1 увесь він надмірно рухливий. Сидить, як ки
тайський ляльковий бовдур: ноги підібгав під 
себе, у такт хвилям, що розгойдують судно, 
нахиляється то низько вперед, то голову від
кидав назад. Кожен порух його сухорлявого 
тіла і зміна в міміці обличчя передається тим 
витатуїрованим левам і тітонькам, і вони 
починають ворушитися, внзвірюватись чи смія
тися — все приходить в рух, немов почалася 
дика оргія.

Ну й морячок!
Ми ще не встигли «перемити» кісточ- 

ни кожного матроса, як до каюти заві
тав дядя Вася.

— Е, сусіди, — присоромив, — так не 
годиться. Люди он трудяться, а вони фі

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.
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по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

лософію розвели. Мерщій на палубу! — 
звелів.

Дарма, що ми тільки-но з вахти, нака
зу доведеться скоритися: вчені ладнають 
для пробного спуску прилади і їм слід 
допомогти-’

— Настанова старпома про безвідплат
ну поміч науці — в дії, — невдоволено 
пробурмотівши, почав одягатися Анукін.

— Вона, вона, — підтакнув дядя Вася.
— Якщо та наука вимагає жертв, тре

ба їй послужити!
Поволеньки залишаєм каюту.

Скребло, яким оббивають Іржу; швабра, щоб 
подраїти палубу; голяк — її замести, — все це 
наша зброя. Анукін зауважив, що ці допотоп
ні знаряддя коли-небудь та замінять більш 
досконалими. А поки що ми орудуємо ними. І 
знаємось ми трохи в навігації: що таке ком
пас, секган, курсограф. З ними нас і в шко
лі знайомили, там, на Першій річці, і па судні 
щоразу доводиться мати справу. Бо то — наше 
знаряддя, ним ми озброєні. 1 ті, що вийшли 
на штурм океану, озброєні теж. Та ще й як!

Ось він зітхає під нами, могутньо і 
вільно, океан-море. А десь там, під його 
багатокілометровою товщею, мов шрами 
на тілі землі 
ма гір, 
загадковий 
че — вічний 
країна Плутонія, комора, в якій сховано 

глибоченні западини; пас- 
широкі долини — світ 
і незвіданий. А ще ниж- 
клекіт вічного вогню,

«Витязь» У плаванні.

незліченні поклади — корисні копали
ни, потаємне, ніким не бачене обличчя 
Землі.

— Від амеби до розумних істот — все, 
хлопці, народилося в океані, бо океан — ко
лиска життя, — проінформував нас молодий 
науковець, якому допомагав переносити важ- 
кущі прилади.

— А людина теж з океану? — встряв у 
розмову Анукін.

— З нього, — відповів науковецо.
— Значить, 1 я дитя води?— невгавав Апу- 

кін.
— Якщо ти розумна істота, значить, теж з 

океану.
— Ага, піймав облизни!
Ми продовжуємо трудитися.
... А ще я чув, ніби матінка Природа клю

чі від таємниць життя сховала саме в океані. 
Ото й вирушили па пошуки їх, як аргонавти в 
давнину, наші вчені.

Напередодні відплиття «Витязя» на
чальник експедиції познайомив нас із 
програмою робіт, що їх повинні провес
ти в рейсі,

— За влучним висловом океанографа 
Вевелла, — сказав Гліб Борисович Удін- 
цев, — людство знає дно Індійсько
го океану гірше, ніж поверхню Місяця.

штур-Його лише недавно заходилися 
мувати.

Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 2 ЛЮТОГО. ПЕРША ПРОГРА
МА. 10.05 — Новини. (М.) 10.15 — Художній, 
фільм «Ленін у Польщі». (Кіровоград). 11.315 
— Шкільний екран. Фізика дня учнів шосто
го класу. «Атмосферний тиск», «Досвід Торі- 
челлі». (Одеса). 12.00 — Музичний кіоск.
(М.) 12.30 — «Шлях у «Сатурн». Художній 
фільм. (K.) 10.55 — Тележурнал «До спітла», 
(Львів). 17.25 — Телсвісті. (К). 17.45 — «Анто
логія радянської поезії». Українська PCP, 
(М). 1S.0O — Програма передач. (Кіровоград). 
18.05 — Хроніка тижня. (Кіровоград). 18.20 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.30 — Ленінський 
університет мільйонів. (М). 19.00 — Назустріч 
XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Украї
ни «Господарювання — цс мистецтво». (За
поріжжя). 19.20 - Кубок СРСР з хокся. Пів
фінал. ЦСКА — СКА (Ленінград). 19.45 — Ко
льорове телебачення. Кубок СРСР з хокей, 
Півфінал. «Спартак» (Москва) — «Хімік» 
( Воскрссенськ). (ЛІ), 22.45 — Українське ко
льорове телебачення. «Мистецтво України»« 
(К). 23.35 - Телсвісті. (К).

„2ЕРЕДА. 3 ЛЮТОГО. ПЕРША ПРОГРА
МА. 11.00 — Телсвісті. (К). 11.10 — Телефільм 
«Як прийшла казка». (К), 11.35 — Шкільний 
екран Суспільствознавство для учнів 10 
су. «Система радянського права». (К). 12.05 
-о?УЛ0Л”І1і1;1’ІЛЬм ‘Кінець «Сатурна». (К), 
10.20 - Голубий екран - школярам «М. Ю. 
Лєрмонтов». (Кіровоград), п.щ — Тележур
нал «Барви веселки». (Львів). 17.40 — Тсле- 
мю'іл)К)ічЙ0° “жпРогРама передач. (Кіро-

і ’ .,,Ь05 “ Фестивалі, радянських рес
публік. Киргизька PCP. (Фрунзс). 19.30 - 

(М)’ 20'00 ~ Художній фільм 
Zw-r ?м\ (Кіровоград). 21.00 - Програма
23 Ô0-тмевй; Гк)Ноп"и" к1,Іоскрапа‘ (К)’

МАСИЮ-Р’ ‘,ІІЛ,ОТОГО. ПЕРША ПРОГРА- 
гелібачон.,? “ов,,,'и- <М). 10.15 - Кольорові 
ііик»6 (М іАвЛ0ЖН м фільм «Золо пій гоД"Н- 
Пік (М). і їло — «Ми - робітничий клас», 

«Тслюглял\прг°0 ~~ Колі,0Ропе телебачення 
ІК »7 вВ*селклв- (М). 12.30 - Телсвісті« 

Художній фільм «Доктор Сток-, 
екпач 1СІ?1Ри,Л.(К,ропогРаЛ). 17‘°0 “ Голубий 
ропоград) і71”вРа,М‘ 1Пог°Д» та П зміни». (Кі- 
17 о - ткліпїгті ~/Лсле*,льм- (Кіровоград). 

~ , ІСТ’’ (К). 18.00 - Програма пере- 
^!емпІонн°пОГЛал)‘ ,8’05 - Длп 'нколярігі 
- лЙський ^летунах». (М). їй)
19 00 — Коі>пп,У РС,ІТСТ МІЛЬЙОНІВ.* Кольорове телебачення. Чемпіонат
(ШвїцаріягТм0 каІІаі,,,я- Парне ката,"мГ 
21.30 - Художній Г Програма «Час». (М>* 
Ропоград).У23.10 - Тмевїсті<Г;К)ГаЛа"Паі>‘
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