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ДО НОВИХ ТРУДОВИХ ПЕРЕМОГ!

ПОЛІТ
МІЖНАРОДНОГО ЕКІПАЖУ 
УСПІШНО ЗАВЕРШЕНИЙ

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

ТБІЛІСІ, 22 травня. 
(ТАРС). За шість десятиріч 
Радянська Грузія про
йшла шлях, який дорівнює 
століттям. її трудящі у 
співдружності з народами- 
братами.союзних респуб
лік здійснили докорінні іс
торичні перетворення. І 
еони по праву пишаються 
своїми успіхами, досягну
тими під керівництвом ле
нінської Комуністичної 
партії.

Свій ювілей Радянська 
Грузія відзначає в обста
новці великого політично
го і трудового піднесення, 
викликаного величними 
перспективами дальшого 
економічного і соціально
го розвитку країни, які на
мітив XXVI з’їзд КПРС.

Сьогодні у великому за
лі Грузинської державної 
філармонії відбулось уро
чисте засідання Централь
ного Комітету Комуністич
ної Партії Грузії і Верхов
ної Ради 
з участю 
партійних,

Грузичської РСР 
представників 

радянських,

ПРОМОВА ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА
• Дорогі товариші!

З нагоди славного ювілею 
— 60-річчя Грузинської 
РСР і Компартії Грузії ду
шевно радий передати вам і 
всім трудящим республіки 
від Центрального Копіїсту 
КПРС, Президії Верховної 
Ради і Ради Міністрів СРСР 
иайщиріші, сердечні поздо
ровлення. (Бурхливі, трива
лі оплески).

Ваше свято — це свято 
всіх радянських людей, всієї 
великої сім’ї радянських на
родів. Всюди в нашій країні 
знають: Грузія — цс пре
красний куточок землі, де 
живе відкритий серцем на
род, який здавна ціпить 
людське благородство, нат
хненну працю, ратну -доб
лесть і вірність у дружбі. 
(Тривалі оплески).

Історична доля Грузії бу
ла нелегкою. Століттями за
знавала вона навал чужо
земних завойовників, які 
спустошували країну. Але 
покоління наших предків 
виявились твердими, як ске
лі Кавказу. Вони відстояли 
свою незалежність, створи
ли і зберегчп самобутню, в 
багатьох відношеннях уні
кальну національну культу
ру- (Тривалі оплески). Бла
готворну 
відіграли 
єднання 
дружба 
ким народом, що поглиблю
валась віками. (Тривалі оп
лески).

Кращі сипи грузинського 
народу були активними 

роль при цьому 
добровільне нри- 
Грузії ло Росії, 

з великим росіГісь-

і 'утворення 
партії Гру-

ДОВГО не 
оплесками,

громадських організацій, 
трудящих республіки і 
воїнів Радянської Армії, 
присвячене 60-річчю вега- 
незлення Радянської вла
ди в Грузії 
Комуністичної 
зії.

Бурхливими, 
стихаючими 
стоячи, зустріли учасники 
засідання товаришів Л. І. 
Брежнєва, В. В. Гришина, 
Д. А. Кунаева, Д. Ф. Усти
нова, В. В Щербицького, 
Г.Д. Алієва, Т. Я. Кисельо- 

ва, Ш. Р. Рашидова, М. С. 
Соломенцсва, Е. А. Ше
варднадзе. У президії — 
глави делегацій, які при
були на торжества, керів
ники Грузії, передовики 
праці, воєначальники.

Урочисте засідання від
крив кандидат у члени по- 
літбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії 
Грузії Е. А. Шеварднадзе.

Шістдесятирічний шлях 
— це шлях переможного 
походу великого жовтня 
по неосяжних просторах

■ учасниками Жовтневої ре
волюції, відважно билися 
на фронтах громадянської 
війні). Л в суворі роки Ве
ликої Вітчизняної війни си
ни і дочки Грузії самовідда
но піднялись па захист Ра
дянської Батьківщини. 270 
тисяч з них — майже’ тре
тина тих, що пішли з рес
публіки на фронт, — відда
ли життя в боротьбі з агре
сором. Пам’ять про цих лю
дей священна. (Оплески).

Соціалізм приніс Грузії 
справжню свободу, розбу
див глибинні творчі СИЛІ) її 
народу. Як і всі паші рес
публіки, вона за роки Ра
дянської влади невпізнанно 
.»мінилась.

Фактично було створено 
заново промисловість рес
публіки — металургійну, ав
томобільну, машинобудівну, 
хімічну та багато Інших га
лузей. Л недавно ваш щед
рий край порадував і від
криттям власної нафти. Сьо
годні Грузія по суті пере
живає новий надзвичайно 
важливий етап індустріалі
зації, причому па найвищо
му технічному рівні. (Оп
лески).

Та ж, картина новизни і в 
сільському господарстві. Ви 
ДОСЯГЛІ) в десятій п’ятирічні 
рекордних урожаїв чаю. 
цитрусових, винограду, пло
дів і овочів. У країні уваж
но придивляються до ціка
вих експериментів, які про
водяться в республіці. Я 
маю на увазі вдосконален
ий управління виробниц
твом і заготівлями сільсько- 

нашої країни, це шлях, по 
якому Жовтень прийшов У 
Грузію, сказав він.

Сьогодні дороги дружби 
і братерства ведуть у Тбі
лісі — столицю Радянської 
Грузії. Цією дорогою при
був до нас наш найбільш 
бажаний і найбільш почес
ний гість, наш дорогий 
Леонід Ілліч Брежнєв, 
який, незважаючи на вели
чезну зайнятість найваж
ливішими партійними і 
державними споавами, 
розв’язанням найбільших 
політичних і міжнаоодчих 
проблем, знайшов час і 
можливість приїхати до 
нас для того, щоб взяти 
участь у цих торжествах.

Історичний день сьогод
ні. Він почався з опублі
кованого в газетах віталь
ного листа Центрального 
Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР, в яко
му висловлено найдобрі- 
ші, найсердечніші почуття 
і найкращі побажання ро
бітникам, колгоспникам, 

господарської 
стимулювання 
рацію між громадськими і 
особистими господарствами.

А візьміть науку, культу
ру, мистецтво Грузії. Вчені 
республіки зробили чимало 
видатних відкриттів. У літе
ратурі, >кивопису, музиці, 
театрі,, кіно, архітектурі Ра
дянської Грузії є чудові 
творіння, які збагатили ба
гатонаціональну радянську 
культуру. Помітним зльо
том художньої творчості 
відзначені-останні роки. 1 
тут, звичайно, відіграє роль 
спрямовуюча діяльність ЦК 
Компартії 1 рузії, який знай
шов правильний топ у робо
ті з майстрами культурі), 
допомагає їм, , активно 
сприяє їх творчому пошуко
ві. (Оплески).

Всі радянські люди зна
ють Грузію і як пашу все
союзну здравницю. Вони 
вдячні вам за теплу гостин
ність, за тс, що вп робите 
АДЯ збереження здоров’я ,___.........
мільйонів трудящих. (Он- зультат організаторської 
лески). '---- ........ -7 ..... 1

У цілому вклад республі
ки в загалі.по надбання 
країни тепер постійно зрос
тає. За десять років вироб
ництво промислової продук
ції подвоїлось, а середньо
річне виробництво сільсько
господарської продукції зро
сло в півтора раза. Завдан
ня десятої п’ятирічки по ос
новних показниках еконо
мічного і соціального роз
питку виконані достроково. 
Но, товариші, добрі досяг
нення. (Оплески).

продукції,
праці, коопс-

інтелігенції, всім трудя
щим, комуністам Радянсь
кої Грузії у зв'язку з її 
славним 60-річчям.

Від імені всіх присутніх 
Е. А. Шеварднадзе запев
нив, що комуністи, всі тру
дящі республіки достро
ково виконають завдання 
п'ятирічки, успішно втілять 
у життя історичні накрес
лення XXVI з’їзду КПРС.

З величезним піднесен
ням присутні обирають 
почесну президію засідан
ня у складі Політбюро ЦК 
КПРС на чолі з товаришем 
Я. І. Брежнєвим.

Слово надається Гене
ральному секретареві ЦК 
КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СГ'С1’ 
Я. І. Брежнєву. Всі естают-: 
і довго не стихаючою ова
цією вітають Леоніда Іллі
ча. В залі звучать здравни
ці на честь Комуністичної 
Партії Радянського Союзу, 
Ленінського політбюро 
ЦК КПРС, на честь героїч
ного радянського народу, 
дружби і братерства наро
дів СРСР.

Впевнений старг взяла 
Грузія в новій, одиппадня- 
тій п’ятирічці. До свого юві
лею ви дали понад завдан
ня па 80 мільйонів карбо
ванців промислової продук
ції. Поздоровляю вас з цим 
успіхом. (Тривалі оплески).

Відрадно відзначити, що 
в Радянській Грузії панує 
атмосфера справді інтерна
ціональної дружбо. Грузини' 
і росіяни, абхази і українці, 
осетини, Вірменії і азер
байджанці, греки і курді)— 
представник)) більш як сім
десяти національностей пліч- 
о-пліч працюють па благо 
республіки і всього радян
ського народу. (Тривалі оп
лески). Досвід вашої рес
публіки — шс одне пере
конливе підтвердження пра
вильності ленінської націо
нальної політики нашої 
партії. (Оплески).

Ваші досягнення_— рс 
зультат наполегливої робо
ти сотень тисяч трудящих 
республіки. ІІс також рс-

- -*ї і
політичної дія.тьності ЦК 
Компартії Грузії, бюро ЦК 
па чолі з товаришем Шс- 
вардиадзе, енергію, творчий 
підхід до справи і принци
повість якого ми всі знаємо 
і піннмоч(Тривалі оплески).

Всі ми пам'ятаємо, які не
гативні явища свого часу 
мали місце в республіці. Тх 
було названо в постанові ЦК 
КПРС но Тбіліському міськ
кому партії, в ряді інших _ 
документів ЦК, прямо адре
сованих комуністам і Трудя- 
(За кінчений на 2—3 стор ). 

22 травня 19.81 року о 17 
годині 58 хвилин москов
ського часу після завер
шення програми спільних 
досліджень та експери
ментів на борту орбіталь
ного комплексу «Салют-6» 
— «Союз Т-4» — «Союз-40» 
міжнародний екіпаж у 
складі Героя Радянського 
Союзу льотчика-космонав- 
та СРСР Леоніда Попова і 
космонавта - дослідника 
громадянина Соціалістич
ної Республіки Румунії Ду- 
мітру Прунаріу повернув
ся на Землю. Космонавти 
Володимир Ковальонок і 
Віктор Савіних продовжу
ють роботу на станції 
«Салют-6».

Спускний апарат кораб
ля «Союз-40 зробив по
садку в заданому районі 
території Радянського Со
юзу за 225 кілометрів на 
південний схід від міста 
Джезказгана. Самопочут
тя товаришів Попова і 
Прунаріу після приземлен
ня добре.

За час семидобового 
польоту на борту орбіталь
ного комплексу «Салют-6»

З? К А З
Президії Верховної Ради СРСР
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ ЛЬОТЧИКА-КОСМОНАВТА СРСР
ТОВ. ПОПОВА Л. І. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА І ДРУГОЮ 
МЕДАЛЛЮ «ЗОЛОТА ЗІРКА»

За успішне здійснення космічного польоту на орбі
тальному науково-дослідному комплексі «Салюг-6» 
—. «Союз» І виявлені при ЦвОМ.у мужність і геро
їзм нагородити Героя Радянського Союзу льотчика- 
космонавта СРСР тов. Попова Леоніда ІєаноЕича ор
деном Леніна і другою медаллю «Золота Зірка».

На ознаменування подвигу Героя Радянського Сою
зу тов. Попова Л. І. спорудити бронзовий бюст на 
батьківщині героя.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 
22 травня 1981 р-

ж К А З
Президії Верховної Ради СРСР

ПРО ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ ГРОМАДЯНИНОВІ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ РУМУНІЇ КОСМОНАВТО8І- 
ДОСЛІДНИКУ ПРУНАРІУ ДУМІТРУ

За успішне здійснення космічного польоту на ор
бітальному науково-дослідному компзексі «Салют- 
6» — «Союз» і виявлені при цьому мужність і геро
їзм присвоїти звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» 
громадянинові Соціалістичної Республіки Румунії 
космонавтові-досліднииу Прунаріу Думітру.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
22 травня 1981 р.

УКАЗ

Президії Верховної Ради СРСР
про скликання

Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
скликати п’яту сесію Верховної Ради Союзу Ра

дянських Соціалістичних, Республік десятого скликан
ня 23 червня 1981 року в місті Москві.

Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Л. БРЕЖНЄВ.

Секретар Президії 
Верховної Ради СРСР

Москва, Кремль,
22 травня 1981 р. 

— «Союз Т-4» — «Союз- 
40» міжнародний екіпаж 
повністю виконав заплано
вану програму досліджень 
і експериментів, підготов
лену вченими і спеціаліс
тами Радянського Союзу 

і Соціалістичної Республіки 
Румунії. Кос/лонавти про
водили фотозйомку окре
мих районів земної по
верхні і акваторії світово
го океану. В технологічних 
експериментах опрацьову
вались методи одержан
ня в умовах орбітального 
польоту монокристалів за
даного профілю. Одержа
но дані про склад косміч
ного випромінювання в 
навколоземному просторі. 
Проведено ряд медико- 
біологічних досліджень та 
експериментів.

Спільний політ у кос
мос радянсько-румунсь
кого екіпажу наочно про
демонстрував дальше
зміцнення дружби і роз
ширення наукоЕО-техніч- 
ного співробітництва між 
Радянським Союзом і Со
ціалістичною Республікою 
Румунією.

М. ГЕОРГАДЗЕ.



ТРУДОВИХ
3—3 стар

нових
щим Грузії. Мета цих доку
ментів полягла, насамперед, 
у тому, щоб докорінно оздо
ровити обстановку в рес
публіці, зміцнити її еконо
мічний потенціал, допомог
ти трудящим успішніше 
розв'язувати завдання ко
муністичного будівництва.

Партійна організація рес
публіки зробила правильні 
висновки з цієї критики. Ви 
зуміли розгорнутії принципо
ву і безкомпромісну бороть
бу з негативними «явищами, 
за зміцнення партійної і дер
жавної дисципліни, за пра
вильну кадрову політику. 
Зроблено багато, щоб утвер
дити позитивні процеси в 
економічному і соціальному 
житті республіки. (Оплески). 
Треба й далі безустанно дба
ти про те, щоб моральна 
атмосфера в Грузії була 
чистого, як ваше гірське по
вітря, а молодь добре знала 
і продовжувала кращі тра
диції старших поколінь, са
мовідданих трудівників і 
безмежно відданих Батьків
щині патріотів. (Оплески). 
Передові люди Радянської 
Грузії — це наша спільна 
гордість і слава, і в день 
ювілею країна говорить їм 
всенародне спасибі. (Оплес-. 
кн).

Звичайно, товариші, все 
сказане не означає, що у 
вас немає серйозних проб
лем і недоліків у роботі. 
Вистачає, на жаль, і того і 
другого (Пожвавлення в за
лі).

У найближчі роки І рузія 
повніша підтягтися но де
яких істотних показниках 
економічного розвитку. Ви, 
наприклад, відстали по ви
робництву продукції сільсь
кою господарства, особливо 
м’яса, молока, яєць. В нро- 
.мисловості у нас великими 
ще є є плин вість кадрів і 
втрати робочого часу. Вам 
треба швидше освоювати но
ві потужності. Прискорених 
темнів чекає реконструк
ція ряду великих ПІДНрІЬ 
ємств, розвиток молодої 
нафтопромисловості, потуж
ностей по видобуванню мар
ганцю, мідної руди. Треба 
також чимало зробити для 
розв’язання житлової та ря
ду інших соціальних проб
лем. Дуже важливе завдан
ня у вас — повніше викори
стання трудових ресурсів. їх 
іреба активніше залучати 
до розв’язання ключових 
господарських завдань як 
всередині республіки, так і 
за її межами.

Ви ставите питання про 
будівництво залізниці нав
простець, через Кавказький 
перевал. Ідея ця живе дав
но. Труднощі такого будів
ництва величезні. Але ж не 
менше труднощів с гворює 
відсутність залізниці. Ма
буть, настав час впритул 
зайнятися цим дуже склад
ним інженерним, але важли
вим економічним завданням. 
(Тривалі оплески).

Дальше піднесення еконо
міки Грузії вимагає підви
щення інтенсивності і спеціа
лізації її сільського госпо
дарства. Ваш вклад у реа
лізацію загальносоюзної 
продовольчої програми слід 
було б збільшити. Резерви 
у вас тут є.

У стислі строки надійно 
забезпечити народ продук
тами харчування і сільсько
господарською сировиною— 
ось завдання, яке партія по
ставила тепер у масштабі 
всієї країни. Ми повинні йо
го розв’язані і розв’яжемо 
обов’язково. (Оплески). Те
пер продовольча програма 
формується. Воші — не плід 
кабінетних розрахунків, во
на повинна спиратись на 
досвід і можливості госпо
дарства. Тому дуже важли
во, щоб колгоспі!, радгоспи,

ноставчіи 
справу так, щоб не пропа
дав буквально жоден кіло
грам зерна, фрукіїь і овочів. 
(Тривалі оплески).

Втрати виникають не са' 
мі по собі. У них є конкрет
ні винуватці. Ми слабо пи
таємо з цих винуватців. З 
другого боку — ми ще не
достатньо заохочуємо тих, 
хю вміє економити сирови
ну, паливо, енергію,. х*’° 
вміє берегти кожну держав
ну копійку. А робити ЦС 
треба, обов’язково треба, 
товариші. Наше господар
ство недаремно називається 
народним. Весь його розви
ток підпорядкований на* 
родиому благу. Нам під си
лу перекрити всі канали 
втрат, якщо підняти на цю 
справ)' всі наші партійні, ра
дянські, профспілкові, ком
сомольські організації, весь 
народ. Активне залученая 
всіх трудящих до боротьби 
з втратами — хороша фор
ма участі мас з управлінні 
справами суспільства.

Товариші! Двадцять шос
тий з’їзд КІІІ’С дав жив- 
ліощінї імпульс трудовій і 
політичній активності всьо
го радянського народу. Рі
шення з’їзду будять думки 
людей, загострюють почут
тя нового. Атмосфера під
несення, яка панувала на 
з’їзді, передалася всій краї
ні. Весну нової п’ятирічки 
радянські люди зустріли не
погано:. дані статистики го
ворять про цс переконливо. 
Тепер головне — не втрати
ти темп, впевнено розвива
ти досягнуті успіхи, йдучи 
до нових рубежів. Думаю, 
що і ваша республіка туї 
не підкачає! (Тривалі оплес
ки).

Дозвольте, товариші, 
пер спинитися трохи 
справах міжнародних.

Зовнішньополітичні
XXVI з’їзду КПРС роблять 
свою справу, розчищаючи 
шлях до серйозного політич
ного діалогу, до перегово
рів щодо основних проблем 
ВІЙНИ і миру. Якби не було 
цих великих і сміливих іні
ціатив, висунутих нашим 
з’їздом, весь сучасний полі
тичний ландшафт був би 
плоским, невиразним, як 
Кавказ без Кавказького 
хребта. (Оплески). Минуло 
Три місяці після з’їзду — І 
жодна з тем, запропонова
них нами 
ие стала 
Навпаки, 
зростає.

Взяти,
Близького Сходу, який для 
Грузії, та й усієї нашої 
країни справді є близьким. 
Те, що відбувається там, є 
жорстоким, трагічпим і не
безпечним. Хіба молена за
кривати очі на безправне 
становище і страждання 
мільйонів палестшіців? Хі
ба може залишати байду
жим доля Лівану, якого 
терзає ізраїльська вояччина 
і який буквально стікає 
кров’ю? Один необачшііі 
крок, і воєнна пожежа мо
же охопити весь район 
Близького Сходу. І невідо
мо, як далеко полетять іск
ри пожежі.

Радянський Союз висту
пив з пропозицією, яка дає 
хороший шанс попрацюва
ти колективно з мстою ста
білізації обстановки па 
Близькому Сході. Йдеться 
про скликання міжнародної 
конференції в цьому питан
ні. Наша пропозиція щодо 
цього зустріла широкий по
зитивний відгук в арабських 
країнах і в багатьох інших 
державах.

Ми за активні переговори 
в ім’я оздоровлення міжна
родних відноснії. ГІовіюіо 
мірою цс стосується ситуа
ції в Персидській затоці і 
навколо Афганістану: Вона 
загострилася через тс, що 
Вашіштон намагався ‘вчипи-

райони, області, всі респуб- органів. Треба 
ліки конкретно визначили, с".......
яким може бути їх максі*- , 
мальний, підкреслюю — і 
максимальний вклад у цю і 
справу першорядної ваги. 
Слід добре’подумати, як до
битися, щоб кожний карбо
ванець капітальних вкла
день, кожна додаткова тон
на добрив ' повиою мірою 
окупалися зростанням про
дукції полів, садів і ферм.

' І колгоспи, і радгоспи, всі 
люди, зайняті в сільському 
іосподарстві, повніші бути 
по-справжньому заінтересо
вані в тому, щоб на загаль
носоюзному столі було .як
найбільше їх продукції. За
інтересовані і морально і 
матеріально. Вміло викори
стовувати місцеві ресурси, 
гонко враховувати кліматич
ні та інші особливості даної 
зони, правильно визнана ги 
набір культур — усе цс кра
ще можна зробити на місці. 
Треба взяги за правило — 
се заважати ініціативі місць, 
а заохочувати її, якщо, зви
чайно, вона не йде врозріз з 
загальнодержавним інтере
сом. (Тривалі оплески).

Надзвичайно важливою 
складовою частішою продо
вольчої програми є, звичайно, 
тваринництво. 1 Іедаремно 
XXVI з’їзд назвав його 
ударним фронтом. А от у 
вас в республіці результати 
в цій галузі поки що зали
шають бажати кращого. 
Продуктивність стада зро
стає не досить швидко. То
му правильно, що ви тепер 
взяли курс на те, щоб пере
творити Грузію в республіку 
впсокорозшінутого тварин
ництва. (Оплески). Ключове 
завдання в піднесенні тва
ринництва — зміцнення кор
мової бази. У цьому плані. 
нинішня п’ятирічка значною 
мірою повинна стати п’яти
річкою кормів.

Сільське господарство не 
ізольоване від інших сфер 
економіки. Виробництво 
сільськогосподарської про
дукції забезпечується тепер 
не тільки працею на полях і 
фермах, а й роботою сотень 
заводів і фабрик, бездоган
ною організацією транспор
ту. Тому ясно, товариші: 
кожне міністерство, об’єд
нання, підприємство, врахо
вуючи поставлене партією 
завдання розв'язання проб
леми продовольства, повші- 

‘ но передбачити у своїх пла
нах конкретні заходи спри
яння цьому. Я маю на увазі 
показники зростання поста
вок сільському господарст
ву техніки, мінеральних доб
рив, пального, інших засобів 
виробництва, переробки 
сільськогосподарської про
дукції, розширення вироб- 
ничного і культурно-побуто
вого будівництва на селі.

Окремо хочу спинитися 
ще на одному питанні, яке 
стосується і міста, і села. 
Не — боротьба за раціо
нальне, економне впкорис* 
стайня матеріальних ресур
сів, боротьба з усякого ро
ду втратами. Ми втрачаємо 
непомірно багато продукції 
через ге, що ще не навчи
лись як слід берегти народне 
добро. Втрачаємо через не
дбалість окремих людей на 
виробництві, через прора- 
хупкп конструкторів, через 
те, що тим чи іншим керів
никам підприємств бракує 
державного підходу, через 
погану організацію переве
зень і зберігання продукції.

Серйозну увагу треба при
ділити організації своєчас
ної і повної переробки всьо
го вирощеного в колгоспах 
і радгоспах урожаю. Тут 
важливими є хазяйський 
підхід та ініціатива керівни
ків колгоспів і радгоспів, 
усіх трудівників села. Цс і 
одне з найважливіших зав
дань відповідних міні
стерств. .усіх партійних, ра
дянських і господарських

ти грубий тиск на Ірак і ор
ганізував інтервенцію проти 
афганської революції. Об
становка стала ще напру- 
женішою внаслідок небува
лої концентрації збройних 
сил США в усьому цьому 
регіоні.

Як розрядити обстановку? 
Ми бачимо кілька можли
востей: домовлятись окремо 
про гарантування миру та 
безпеки в регіоні Персидсь- 

затбки і також окремо

те
па

ідеї

для обговорення, 
менш значимою, 
їх актуальність

наприклад, район

кої 
про врегулювання станови
ща навколо Афганістану —- 
або ' .......~
родні аспекти обох цих пи- , 
тань у пов’язанні одне з од- ] 
ним. При цьому, звичайно, | 
суверенітет усіх держав ці
єї зони повинен бути надій- , 
по забезпечений. Про втру
чання в їх внутрішні спра
ви не повинно бути й мови. 
Так що Радянський Союз 
готовий до переговорів, до 
того ж у різних варіантах. 
Біда тільки, що в таборі 
ПАЮ, де так люблять га
ласувати про «радянську 
експансію», «радянську за
грозу», ДОСІ відмовчуються 
у відповідь на паші пропо
зиції-

Щодо Афганістану у пас 
позиція ясна. АІн за його 
повну незалежність, пова
жаємо його статус позабло- 
кової країни. СРСР, як і 
сам Афганістан, за політич
не врегулювання, яке пок
лало б край неоголошеПій 
війні проти Афганістану і 
дало йому надійні гарантії 
невтручання.

Угода про політичне 
врегулювання дала б змогу 
встановити, за погодженням 
з афганською стороною, 
строки і порядок виведення 
радянських військ з Афга
ністану. І Ісвідновлспня ін
тервенції проти Афганістану 
повинно бути надійним, га
рантованим. Виведення 
військ могло б здійснювати
ся в міру втілення в жит
тя досягнутих домовленос
тей. Справу гальмує насам
перед вперта відмова пакис
танських керівників домови
тися з Афганістаном і при
пинити втручання в його 
справи.

1'овариші! Ми щойно від
святкували День Перемоги. 
А через місяць буде сорок 
років з початку Великої 
Вітчизняної. Ці дати — 9 
Іравия і 22 червня приму
шують знову й знову замис
люватися над тим, що відбу
вається в Європі, де двічі 
починалися світові війни- У 
сімдесяті роки Європа від
чула смак розрядки. Але те
пер становище змінюється 
па гірше. Насамперед через 
рішення ПАЮ розмістити 
в Західній Європі нозі аме
риканські ракети середньої 
дальності. Цей план ПАЮ, 
недавно знову підтвердже
ний па римській сесії ради 
цього блоку, покликаний 
служити задоволенню без
мірних апетитів Пентагону. 
Інтересам безпеки європей
ців він ніяк не відповідає. 
Ннтанпя обмеження і навіть 
зменшення ракетно-ядерних 
озброєнь у Європі на основі 
балансу сил, додержання 
принципу рівності можна і 
треба вирішити шляхом пе
реговорів. А\н готові до 
них. Слово за Вашінгтопом.

Разом з тим мушу заяви
ти з усією відповідальністю: 
ми не зможемо залишити 
без наслідків розміщення на 
європейській землі нової 
американської ракетно-ядер- 
іюї зброї, націленої па 
СРСР і наших союзників. У 
цьому разі ми будемо зобо
в’язані подумати про додат
кові оборонні заходи. Якщо 
потрібно буде, ми знайдемо 
переконливі засоби, щоб за
хистити СВОЇ ЖИТТЄВІ інтере
сів І хан тоді не нарікають 
планувальники 11 АТО. (Три
валі оплески).

ж обговорювати міжна-

Союз

Але, повторюю, це не наш 
вибір. Мир, який грунтуєть
ся на взаємному страханні, 
нас не приваблює. Ми від
даємо перевагу мирові при 
якому рівні озброєнь ста
ють дедалі нижчими, а мас
штаби і якість співробіт
ництва в усіх галузях зро
стають і вдосконалюються. 
(Оплески).

Радянський Союз — за 
угоди, здатні зменшити гост
роту воєнного протистояння 1 
НАТО і Варшавського До- 1 
говору. (Он лески). Цим ці
лям служить, зокрема, про
позиція скликати конферен
цію по воєнній розрядці і 
роззброєнню в Європі. Те
пер питання про конферен
цію розглядається па зустрі
чі представників 35 держав і 
у Мадріді. Великим кроком, 
спрямованим па те, щоб 
розчистити перешкоди, які 
заважають її скликанню, є 
заява СРСР про готовиіс-.ь 
поширити заходи довір’я на 
всю європейську частину на
шої країни. Зрозуміло, за 
умови відповідного кроку і 
з боку західних держав. 
Але вони чомусь удають, що 
забувають про цс. Якщо за
хідні держави не готові ска
зати зараз, яким буде їх зу
стрічний крок по розширен
ню зони заходів довір’я, то 
вони могли б дати відпо
відь не в Мадріді, а безпо
середньо на самій конферен
ції.

Тепер у країнах Західної 
Європи зростає рух проги 
розміщення нових американ
ських ракет, за якнайшвид
ший початок переговорів з 
Радянським Союзом. Бага
то державних діячів гам ро
зуміють необхідність збере
ження розрядки. І все біль
ше стає тих, хто усвідом
лює: політика відмови від 
переговорів, покладання на
дій на воєнну силу — є по-

• літика відмови від здорозо-
• го глузду.

Великий Руставе.іі більш
• як вісім століть тому ска-
■ зав: «.Не гордитесь, люди,
■ силон! Бросьте глупую за

баву!... Ведь довольно ма
лой искры, чтоб большую 
сжечь дубраву!». (Оплески). 
Добре б прислухатись до 
цього мудрого заклику, до
держуватися ного людям в 
усіх країнах, па всіх конти
нентах сьогодні, коли вже 
видно поріг третього тисячо
ліття нашої єри! (Тривалі 
оплески).

Дорогі товариші! Свято 
у вас чудове, ювілей свій ви 
відзначаєте гідно Ювілейні 
торжества ваші, можна ска
зати, пройняті духом друж
би народів, хорошого трудо
вого піднесення, гордістю за 
досягнуте і великими план 1- 
мн на майбутнє. І це дуже 
добре. (Оплески). Адже по
переду всіх пас чекає велика 
напружена робота.

Чого ж побажати вам па 
майбутнє? Дійте сміливіше, 
працюйте ще наполегливі
ше підносьте й далі авторі- 
іет Радянської Грузії. Ра
дянські люди впевнені, що 
ваша сонячна республіка 
ще не раз порадує країну 
новими трудовими перемо
гами. (Бурхливі, тривалі оп
лески).

Нових вам. успіхів, тоза- 
риші. і великого особистого 
щасгя! (Тривалі оплески).

Хай живе чоіиріїжди ор
деноносна Радянська Гр\- 
зія! (Бурхливі, тривалі оп
лески).

Братерський привіт кому
ністам Грузії! (Бурхливі, 
тривалі оплески).

Хай живе непорушна 
дружба радянських наро
дів! Бурхливі, тривалі оп
лески. Всі встають. Учасни
ки засідання скандують: 
«Слава КПРС.!», «Дружба!?», 
«Мир!», лунають вигуки 
«Ура!».

* є *
Промозз товариша Л. І. 

Брежнєва була вислухала 
з величезною увагою і не 
раз переривалась бурхли
вими, тривалими оплеска
ми.

Леонід Ілліч Брежнев 
під гарячі оплески вручив 
тов. Е. А. Шеварднадзе 
привітання Центрального 
Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Ра
ди Міністрів СРСР Цент
ральному Комітетові Ко
муністичної партії Грузії, 
Президії верховної Ради 
Грузинської РСР, Раді Мі
ністрів Грузинської РСР.

У пам'ять про це свято 
Л. І. Брежнєв передав 
Центральному Комітетозі 
Компартії Грузії, Пре
зидії Верховної Ради і 
урядові республіки кар
тину відомого радянсь
кого художника Юрія Ко- 
рольова «У сім'ї єдиній», 
яка символізує нерозрив
ну дружбу народів Країни 
Рад.

Потім виступив Е. А. Ше
варднадзе. Звертаючисо 
до тозаоиша Л. І. Брежнє
ва, він сказав:

— Ми будемо завжди 
пам’ятати вашу сьогодніш
ню промову — яскраву, 
глибоку, по-ленінському 
мудру. Всі ми глибоко 
вдячні вам за високу оцін
ку досягнутого І разом з 
тим повністю приймаємо • І якщо 
цілком справедливу крити
ку на нашу адресу. Проб
лем і серйозних недоліків 
у нас, на жаль, справді ви
стачає. Смію вас 
ти, що всі ваші 
рекомендації і 
будуть виконані.

Властивий вам, 
Іллічу, найвищий 
дозволив у ювілейні дні 
сказати й пре інші наші 

[ недоліки, сказати більш | 
суворо, більш вимогливо. 
Але ми-то знаємо, які це 
недоліки і скільки їх у нас 
і в економіці, і в управлін
ні народним господарст
вом, і у використанні внут
рішніх резервів.

Все це ми бачимо, все 
це знаємо, все це ясно і 
повністю усвідомлюємо. І 
саме ця обставина вселяс 
в нас впевненість у тому, 
що наявні недоліки будуть 
подолані і подолані оста
точно! Мине десять років, 
і своє 70-річчя Радянська 
Грузія відзначатиме під 
знаком виконання завдань, 
визначених сьогодні в‘про
мові Леоніда Ілліча Бреж
нєва.

І саме сьогодні хочеться 
підкреслити, що всіх своїх 
успіхів Грузія добивається 
в братній сім’ї радянських 
республік завдяки допо
мозі і постійній підтримці 
всього радянського нарз- 
ДУ-

Сьогодні на свято друж
би і братерства зібралась 
уся велика сім’я радянсь
ких народів. І наше перше 
похвальне слово дружбі 
ми звергаємо до старшого 
брата в цій нашій сім’ї — 
до великого, геніального 
російського народу, чий 
революційний оптимізм і 
стійкість, працелюбність і 
самовідданість, глибокий 
інтернаціоналізм і ціле
спрямованість, привітність 
і чуйність є для всіх висо
ким і надихаючим прикла
дом.

І якнайкраще відповідає 
духові нашого свята, його 
головному смислу, основ
ному його змісту той чу
десний подарунок, який 
ви, дорогий Леоніде Іллі
чу, піднесли сьогодні Ра- 
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знаходити найвірніші, єди
но правильні розв'язання 
складних проблем, то го
ловна роль у ідьол\у та
кож належить Леоніду Іл
лічу Брз;кнєз'/. І, позірте, 
наш народ добре 
високо цінить це.

Під керівництвом 
риша Л, І. Брежнєва 
мувалис я той 
стиль і наукові методи ро
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ною справою. І сьогодні 
ми заявляємо, що Грузин
ська республіка, як і всі 
республіки Закавказзя 
завжди буде надійним ба
стіоном на південних ру
бежах нашої великої Бать
ківщини.

З такими думками, з та
кими почуттями, з таким 
добрим, оптимістичним на
строєм Радянська Грузія 
відкриває ноау сторінку 
своєї історії і вступає у 
своє сьоме десятиріччя, 
щаслива і радісна, спозна
на сил і енергії.

Виступ тоз. Е. А. Ше
варднадзе не раз перери
вався тривалими оплеска
ми.

Із славним ювілеєм тру
дящих Грузії сердечно по- 
здорозили керівники де
легацій: Москви — член 
Пслігбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ММК КПРС 
В. 8. Гришин, Ленінграда 
— другий секретар обко
му КПРС М. Я. СУСЛОВ.

Під звуки урочистого 
маршу з розгорнутим пра
пором, карбуючи крок, у 
зал входять воїни Радянсь
ких Збройних Сил. Вони 
запевнили, що й надалі 
пильно стоятимуть на варті 
священних рубежів Вітчиз
ни, надійно схоронятимуть 
мирну творчу працю ра
дянських людей.

Потім з привітанням ви
ступили глави делегацій со
юзних республік: кандидат 
у члени Політбюро ЦК 
КПРС, Голова Ради Мініст
рів РРФСР М. С. Соломен- 
цев, член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України 
В. В. Щербмцький, канди
дат у члени Політбюро 
ЦК КГІРС, перший секре
тар ЦК Компартії Білору
сії Т. Я. Кисепьов, канди
дат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії Узбеки
стану Ш. Р. Рашидов, член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії Казахстану Д. А. Куна
ев, кандидат у члени По
літбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії 
Азербайджану Г. А. Алієв, 
перший секретар ЦК Ком
партії Литви П. П. Грішкя- 
вічус. Голова Президії 
Верховної Ради Молдавсь
кої РСР І. П. Калін, пер
ший секретар ЦК Компар
тії Латвії А. Е. Зо«, пер
ший секретар ЦК Компар
тії Киргизії Т. Усубалісз, 
перший секретар ЦК Ком
партії Таджикистану
Д. Расулов, перший секре
тар ЦК Компартії Вірменії 
К. С. Демірчян, перший 
секретар ЦК Компартії 
Туркменистану М. Г. Гапу- 
ров, Голова Президії Вер
ховної Ради Естонської 
РСР І. Г. Кабін.

Промовці підкреслюва
ли, що висока оцінка до
сягнень Радянської Грузії, 
дана в промові товариша 
Л. І. Боежнєва, в привітан
ні ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР і Ради 
Міністрів СРСР, радує всіх 
радянських людей, бо роз
квіт братньої республіки 
— це ще одне свідчення 
корінних переваг соціаліс
тичного ладу, це — ленін
ська національна політика 
в дії. Глибоко аргументо
вана промова Леоніда Іл
ліча Брежнєва, говорили 
промовці, висвітила нові 
грані з розвитку нашого 
багатонаціонального сою
зу, показала, з якою твер
дістю КПРС і Радянська 
Держава відстоюють спра- 

• ау миру, Положення і ви_- 
- ноаки, які вона містить. 

послужать мобілізації сил 
на успішне втілення в жит
тя рішень XXVI з’їзду 

завдань одинадця
тої п’ятирічки.

Політиці партії, заявляли 
промовці, ми зобов’язані 
досягненнями в праці, ра
дістю жити з обстановці 
справжнього народовлад
дя, працювати і вчитися а 
умовах миру, з впевненіс
тю в непорушності рубе
жів нашої Вітчизни, за
воювань соціалізму. Полі
тика Комуністичної партії 
наповнила новим змістом
вікозі дружні зв'язки на
ших народів, сформулю
вала між ними відносини
справжнього братерства.
Зцементована КПРС інтер
національна єдність і міц
ний класовий союз допо
могли нашим народам ви
стояти у смертельній бо
ротьбі з фашизмом.

Радянські люди, відзна
чалось на засіданні, спов
нені твердої рішимості 
зробити нинішній рік ро
ком ударної праці, гідно 
почати літопис нової п яти- 
річки, безустанно зміцню
вати економічну та обо
ронну могутн 
щини.

Промовці 
що трудящі 
одностайно 

сть Батькіз-

зідзначали, 
всієї країни, 
схвалюючи і

гаряче підтримуючи вн/т- 
рішню і зовнішню політи-
ку Комуністичної партії і 
Радянської держави, вис
ловлюють щиру ВДЯЧНІСТи 

ЦК КПРС, його Політбюро, 
Леоніду Іллічу Брежнєзу 
за безустанну турботу про 
благо народу, про мир на 
Землі.

Одностайно, з великим 
піднесенням учасники уро
чистого засідання прийня
ли Вітальний лист Цент
ральному Комітетові
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрів 
СРСР, товаришеві Л. І. 
Брежнєву.

Із заключним словом ви
ступив Е. А. Шезарднадзе» 
Він залезниз Центральний 
Комітет КПРС, Президію 
Верховної Ради СРСР, Ра
дянський Уряд, особисто 
товариша Л. І. Брежнєва в 
тему, що комуністи, всі 
трудящі Радянської Грузії 
доб ються нового підне
сення господарського і 
культурного будівництва, 
нових успіхіз у дальшому 
економічному і соціально
му розвитку республіки.

Немовби передаючи ес
тафету трудових звершень 
батьків і дідів своїм синам 
і внукам, головуючий на
дав слово для привітання 
молодому поколінню рес
публіки — комсомольцям, 
піонерам і жовтенятам. 
Вони запевнили, що бу
дуть вірними продовжу
вачами славних справ ле
нінської партії.

Урочисте засідання ого
лошується закритим. Його 
учасники стоячи співають 
«Інтернаціонал».

■в * ♦

Увечері для учасників 
засідання майстри мис
тецтв Грузинської РСР да
ли урочистий концерт.

На концерті були при
сутні товариші Л. І. Бреж
нєв, 8. В. Гришин, Д. А. 
Кунаєв, Д. Ф. Устинов, 
В. В. Щербицький, Г. А. 
Алієа, Т. Я. Кисельов, Ш. Р. 
Рашидов, М. С. Соломен- 
цев, Е. А. Шеварднадзе, 
керівники Грузинської 
РСР, члени делегацій.

У концерті, який прой
шов з великим успіхом, 
взяли участь художні ко
лективи Москви, Ленінгра
да, всіх союзних респуб
лік.

ПОДОРОЖІ

В дорозі
...Цю поїздку до Рильського 

монастиря запропонував госпо
дар особняка, де зупинилися 
на кілька днів, дядя Зенчо. «У 
вихідні я частенько відпочиваю 
там із сім'єю», — позторюв.да 
він, ззечора готуючи свого 
«фіата» в дорогу.

На ранок, у передчутті хоро
шого дня, дядя Венчо був у доб
рому гуморі. І. як тільки всі 
ми зручно змостилися в авто, 
він вимкнув портативний маг
нітофон, що «барабанне» мод
ний ритм на передньому сидін
ні, і затягнув старовинну бол
гарську пісню — то була одна 
з гайдуцьких пісень, яка «слу
хала» колись, за часів візан
тійського поневолення (1013 — 
1185), плач знедоленого наро
ду-

Рильський монастир, куди ми 
їхали, — також один із свідків 
славної історії болгарського на
роду. Дата його народження — 
XIV —XIX століття. Він, розпо
відали тамтешні мешканці, піс
ля візантійської неволі бачна 
нове піднесення Болгарії з ро
ки Другого Болгарського царст
ва і був свідком нозого поне
волення народу — турецького 
поневолення.

І все-таки за тих страшних 
часів, розповідав дядя Венчо, 
в ньому, монастирі, — тоді 
своєрідному культурному й ду
ховному центрі, — вирувало 
життя народу. Там розповсюд
жувались богомольські кничс- 
ни, написані у противагу офі
ційній церковній літературі, в 
яких так чи інакше відбилися 
погляди народних мас...

Від міста Благоєвграда, звід
ки зиїхаз «фіат» дяді Венчо, до 
Рильського монастиря — пара 
десятків кілометрів. Та їхати 
треба довго: густо звиваючись, 
розпечена літнім сонцем дорога 
круто йде вгору Рила-Родо.пзь- 
кого надгір’я. Ми зупиняємось 
перепочити в затінку, де з-під 
гранітного каміння б’є холодне 
джерело води... Але дядя Венчо
— міський житель і майстер 
автотранспортного підприєм
ства, для яного поняття води 
надто буденне й прозаїчне, — 
радить: «Не пийте багато води. 
Невдовзі будемо а монастирі — 
ось там справжня вода!»

По дорозі ми ще зупинилися 
на кільканадцять хвилин у дав
нього знайомого дяді Венчо. Йо
го будинок самотньо стоїть у 
глибокому каньйоні, на березі 
холодної гірської річки ПІрін. 
«Далі ми вже нікого не зустрі
немо, — каже дядя Венчо. — 
Це тільки товариш мій забрав
ся так далено — у нього он — 
бачиш? — рибне господарство, 
форель вирощує*.

Сівши на один з валунів на 
беразі річки, дядя Веччо знову 
заспівав болгарську народну 
пісню. До нього підійшла Софія
- дочка, що також їхала з на

ми. Вмостившись у батька ні 
колінах — так само, як звикла 
ще з раннього дитинства, — во
на підхопила мелодію пісні. 
Дядя Венчо вторив їй густим 
басом...

... Невдовзі ми були біля мо
настиря. Він появився якось 
одразу, наче випав із сув’язі 
гір. Тут асфальтівка кінчалася, 
Перед нами — важка брама во
ріт, лискуча бруківка і тиша 
прекрасної пам’ятки болгарсь
кої архітектури — Рильський 
монастир...

В. КОВАЛЕНКО, 
Т. КОВАЛЕНКО.

На знімках: Рильський 
монастир; дядя Вен ю і Софія 
Янчеви; у дворі монастиря-му- 
зею.

Фото авторів-

итоки дружби глибокі
«Привіт Болгарії, що пута 

вікові
В священній боротьбі розбила 

вщент, навіки,
Що виноград ростить і рози 

на нрові, 
Яку пролив народ, у єдності 

великій!*
Цими словами Максима 

Рильського учні Кіровоградсь
кої середньої школп-іптернату 
почали вечір інтернаціональної 
дружби. Присвячений він був 
національному святу Болгарії 
— Дню болгарської культури, 
освіти, слов'янської писемності 
і преси, який у братній респуб
ліці щороку відзначають 24 
травня.

Готуючись до свята, школярі 
зібрали багато літератури про 
життя болгарського народу, 
про історію розвитку МОЛОДІЖ
НОГО руху' і влаштували книж
кові виставки. Шкільний клуб 
інтернаціональної дружби при
красили стенди про радянсько- 
болгарську ,дру.жбу. виготовле
ні руками старшокласників.

Цікавою п змістовною була 
програма вечора. Та найбіль
ший інтерес у присутніх, без
перечно, викликав виступ гос
тя з Болгарії — Цолова Геор- 
гі Іванова, котрий навчається 
в Кіровограді. Він знає багато 
сказань, легенд і притч про ве
ликих слов’янських' просвіти
телів — братів Кирила і Мсфо- 
діч, основоположників слов’ян
ської писемності. Г. Полов де
тально спинився на питаннях 
виникнення і розвитку слов’ян
ської писемності, її значеній.

Продовжуючи розмову, поча
ту гостем, про радянсько-бол
гарську дружбу, старшоклас
ники Л. ГІиненко, II. Похилюк, 
І. Васильєва та інші розповіли 
про р.дботу шкільного КІДу, 
про багатий пізнавальний мате
ріал. який удалося їм зібрати. 
Адже кілька років триває лис
тування між п’ятикласниками 

щкіл-іцтернатів Кіровограда і 
болгарського містечка Бургаса. 
Воші не просто ведуть довільне 
листування, а, домовляючись 
про тематику, обмінюються кни
гами, пластинками, художніми 
виробами, зібраними матеріала
ми про розвиток культури, ос
віти, про життя своїх ровесни
ків. Дружба міцніє, набирає 
сили,

І витоки її, мабуть, почина
ються те в гіії сивій давнині, 
коли два болгаршш — Кирило 
і Аіефодій — прагнули знайти 
літери і знаки, щоб ними всі 
слов’яни могли висловлювати 
свої щирі почуття.

Г. БУГАЄВА, 
голова ради первинної ор
ганізації Товариства радян
сько-болгарської дружби 
Шчоли-інтернату.
м. Кіровоград.
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її зали неначе гігантсьний лі
топис, у якому послідозно від
бито етапи народної історії.

Б. ЙОГАНСОН, 
народний художник СРСР.

1353 року 2 1 річний москов
ський купець Павло Михайло
вич Третьяков придбав у Пе
тербурзі у художника Ші.іьдера 
гевслнку картину «Спокуса». 
Це скромне в усіх відношеннях 
полотно поклало початок одно
му з найбільших художніх 
зібрань світу — Тр0тьяковській 
галереї. її засновник. людина 
освічена і палкий патріот, заго
рівся мрією про створення для 
народу музою національного 
мистецтва і присвятив своє 
життя цій благороднії' меті. Він 
збирав усе прогресивне, демо
кратичне. що створював рзоін- 
сьнпй пензель. Роки спілкуван
ня із світом мистецтва розвину
ли у колекціонера безпомилко
вий смак і почуття прекрасно- 
іо. Він став видатним знавцем

ТРЕТЬЯКОВСЬКА ГАЛЕРЕЯ
я.пі.опису. До його думки прп- 
слухалпея, його оцінки вва ка
лись безперечними.

На замовлення Третьякова в 
70-х роках пишуться портрет і 
видатних діячів. російської 
культури — письменників, ху
дожників. композиторів, ученії". 
З року в рік зростав його ко
лекція. Галереї ии.еі тісно в не
великому купецькому будинку, 
і прибудова йде за прибудовою. 
Третьяков показує, свої скарби 
и інших містах і за кордоном, 
усїоди пропагуючи російсько 
реалістичне мистецтво. 1881 ро
ку він відчиняє двері своєї га
лереї перед широкою публікою. 
(За одні; цей рік колекцію 
Третьякову подивилось близь
ко 8 тисяч чоловік).

У вересні 1892 року П. М. 
Третьяков дарує своє зібранн і 
Моркві. Щедрий. бсзкорнслнвп'Т
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 дар рідному місту підготов іс- 
иіій усім життям колекціонера- 
иатріота . Москва з вдячністю 
називає його своїм почесним 
громадянином.

Урочистий акт передачі гале
реї місту вшиться у справжній 
тріумф російської культури. 
Прямим його наслідком - був 
скликаний 23 квітня 1894 року' 
перший, імені Гі. М. Третьякова- 
з'їзд російських художників і 
любителів мистецтв. З'їзд пра
цював дев'ять днів і обговорив 
насущні проблеми розвитку 
російською мистецтва, питан
ня «пиття і творчості художни
ків.' Грандіозне національне 
свято — «третьяк'овські дні» — 
закінчилося великим концер
том, у якому виконувались тво
ри російських композиторів 1 
написана па честь з'їзду опера 
композитора А. Аренського <Ра- 
фаель»...

Революція дала Третьлковсь- 
кіи галерії нове життя. Збага
тилися фонди галереї. Сюди на
дійшли картини з Румянцевсь- 
кого музею, найцінніша колек
ція російського іконопису ху
дожника І. С. Ос.троухова, кар
тини Цвєтковської галереї, 
кілька націоналізованих при
ватних колекцій. Зібрання га
лереї постійно поповнюється 
кращими зразками дореволю
ційного й радянського багато
національного мистецтва. Чис
ло експонатів досягпо піші вже 
майже 60 тисяч!

Трстьяковська галерея стала 
найбільшим культурним цент
ром країни. Тут провадиться ве
лика науково-освітня робота. 
Читаються лекції з питань 
мистецтва. організовуються 
виставки, зустрічі з художника
ми. гуртки для школярів.

Через залп галереї щороку 
проходять близько 2 мільйонів 
чоловік! Особняк за Москвою- 
р’.кою знайомий нині людям 
усіх країн світу.

Н. СЕМЕНОВА.

Вернісаж
«ПК»

У мене теж е Шарик.

НЕВДАЛИЙ НАПАД

Без слів...
Малюнки В. ПОСТОЄНКА.

БАТЬКИ 1 ДІТИ

ЖИЛИ БУЛИ (ФЕШОМЕНАЛЫЮ

ФУТБОЛКА
НА ВСІ
СЕЗОНИ

м. Кіровоград.

БАЗАР «ПК»

ВИРОСТИВ
ДІД РЕДЬКУ

Володимир ПОЛІЩУК.

Новоархангельський 
район.

Роман 
ПОПОВИЧ

ДІД ТА БАБА...

Наближається кінець навчального року і початок 
гарячої для батьків, у яких є дорослі діти, пори. 
А це значить, що давня як світ проблема — «Батьки 
і діти» — виступає на перший план.

Уже зараз, псоедчуваючи настання неспокійних ча
сів, Володимир Поліщук, який має малолітнього сина, 
вигукнув схвильовано:

— Ми про це не можемо мовчати!
— Ну тоді — сам слово. — делікатно натякнув на 

щось випадково головуючий на засіданні адміністра
ції «П’ятого колеса» П. Свистун.

Аж тут дзері з грюком розчинилися, і на порозі стаз 
Роман Пологим. В одній руці він тримав пучок редис
ки, а о другій — аркуш із новою гуморескою.

— Ху! — видихнув він. — Я щойно з базару...
Художник Володимир Постоєнко тим часом щось 

гарячково малював а поет-гуморист Анатолій Курга- 
ський буквально ламав свою голову над своїм нозим 
твором.

Народжувався черговий випуск «П’ятого колеса»...

Він зайшов до пас і ска
зав; .

— Здоровенькі були!
— Ви хто буде і с? — по

цікавився наймолодший 
стельмах «П'ятого копеса» 
П. Свистун, хоч усім і так 
було ясно, що прибулець 
— гуморист.

— Я щойно зі Львова,— 
відразу взяв ініціативу у 
свої руки Борис МирО11С!І- 
ко (бо саме він завітав до 
нас того дня), — там і жи
ву, а до Кіровограда при
був у службових справах. 
Між іншим, писати я на
вчився саме на кіровоград
ській землі — тут пройшли 
мої дитячі роки...

І гуморнст-земляк по
клав на наш стіл свою но
веньку книжечку «На ве
селій орбіті», що вийшла 
торік у видавництві «Ка
меняр» у Львові, — як під
твердження того, що нині 
він не тільки здорово пи
ше. а й... друкується. До 
речі, це вже друга само
стійна збірка творів Бори
са Мпроненка (перша ви
йшла в київському видав
ництві «Радянська Украї
на» 1975 року).

Кілька гумористичних 
віршів ми й пропону
ємо увазі читачів «П'ято
го колеса».

«Молодой коммунар» - 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

«ЗАРУБ ЇЖІ ПІП» 
ГІСТЬ «ПК»

КАЗКИ «ПК»

Анатолій 
КУРГАНСЬКИЙ.

ВЕСЬ
У МЕНЕ

Що цс ви, мамо, 
говорите, що паш ІІстл 
та не в мене вдався? Ні, 
скажу я вам, Петька — 
це вилитий я, як стату
рою козацькою, так і 
всім іншим. От хоч би й 
учора—приносить з дит
садка додму блок юго
славської жувачки. «Де 
дістав?» —питаю. А він: 
«Цс. татуню, довга істо
рія. Ніувачку Кирнлкові 
батьКб привіз. А тому 
треба було трос коліс до 
іграшкового МАЗа. Так 

я їх йому дістав у Юрка 
за набір олівців «Ііоп- 
стуктор». який виміняв у 
Степанка за чотири гачки 
для ловлі щук. Ііу а гач
ки взяв у Сергія па двад
цять етикеток з-під пива 

твоєї колекції».
Отож я й каїку: синок 

мене — вилитий я. Ми 
ним, як дві краплі во-

С2И«

Вночі грабіжник до квартири вдерся, 
На сонного госгодаря напав, 
Піднявши пістолет на рівень серця, 
Від неборака грошей зажадав. 
Зітхнув господар тяжко; — Ви спочатку 
Спитайте, чи у мене гроші є! — 
Й квитанцію про виплату податку 
Нападникові мовчки подає. 
Оглянувши її із нетерпінням, 
Грабіжник пістолет сховав умить:
— Хтось, дійсно, був з податкоуправління, 
Мені вже тут нема чого робить!

ПЛАТА ЗА ЗДОРОВ’Я
— Блискуче пройшла операція, сср, 
Старанно заштопав я хворому шлунок!.. 
На жаль, пацієнт мій раптово помер, 
Як тільки йому показав я... рахунок!

ГОТЕЛЬ ЗА ДОЛАР
Прибіг до хазяїна вранці жилець:
— Яке неподобство* Урвався терпець! 
У вас неможливі умови в готелі, 
Всю ніч я від страх/ дрижап у постелі: 
Дві миші у номері бились, пищали ■— 
Й на хвильку зімкнути очей не давали!

— А ти за сеій долар, — хазяїн скипів, — 
Хотів би побачити бійку биків?

ЖЕБРАК І ПОЛІСМЕН
Юнак жебракував нз Бро.пвеї. 
А полісмен йому: — Гей, ти! 
Жебракувати гут не вільно, 
Штраф — дєсйть доларів плати!
— Нема ще й долара у мене...
— тоді ще стійг чорт забери, 
1 решту грошей неодмінно 
Для сплати штрафу набери!
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— Бабко, сядете?
— Ой, що ви! 
Чи ж я не постою?
Хай сіда он той,

у джинсах 
Дідок з бородою...

Знростив дід «Редька 
На городі редьку. 
Федька радий: редька < 
Федь собі сміється — 
Тим, хто редьку продає, 
Весело живеться!

м. Кіровоград.
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Багато модних і гарних 
речей вітчизняного вироб
ництва появляється на 
прилавках наших магази
нів. Відчувається, що наші 
художники-модельєри не
даремно, як то кажуть, 
зарплату одержують.

Та далі від інших пішли 
швейники Бердянської 
трикотажної фабрики, що 
на Запоріжжі. У спортив
них магазинах нашого міс
та ви ще можете придба
ти гарні футболки їхнього 
виробництва. А щоб не 
сплутати ці вироби з по
шитими на інших підпри
ємствах, чигайте товарні 
ярлики. На бердянських 
футболках написано: «Фу
файка чоловіча М-87. Ціна 
5-09;,.

До рідного 
близького

Цю поїздку ми влашту
вали для учнів профтех
училищ області. Перед 
цим зустрілися з ними, по
цікавились, де воші хочуть 
побувати у святкові траи- 

' иеві дві. Учень Олексапд- 
ріііского МІ Гі У № І Ігор 
Литвинок та 
Кіровоградського 
Дії 2 Тетяна *’ 
приклад, виявили бажання 
відвідати міста-гсрої. іх 
підтримали товариші по 
навчанню. І ми відправили 
туристський поїзд за 
маршрутом Кіровоград — 
Брест— Мінськ — Кірово
град 315 юнаків і дівчат 
побували в місцях, де в 
роки минулої війни гримі
ли бої.

Велика група туристів з 
Кіровоградіцпнп побувала 
в Москві, Волгограді, Оде
сі. Чимало людей вируши
ло в дорогу, щоб пройти 
стежками народних месни
ків, які били ворога па те
риторії нашої області. Це 
здебільшого колишні фрон
товики, їхні сини і внуки.

Л. СТЕПАНОВІ, і 
старший методист Кі- 
ровоградського бюро 
подорожей та екскур
сій.

Олсксаид-

вихованка 
з МПТУ 
.Мороз, па-

«Зірка»— 
«Океан»—0:1

У дванадцятому турі пер
шого кола чемпіонату краї
ни з футболу «Зірка» на 
своєму стадіоні приймала 
«Оксан». Перед цією зуст
річчю гості із сімома очка
ми займали' дев'ятнадця
тий, а кіровоградці з де
сятьма очками — тринад
цятий рядок* у турнірній 
таблиці.

Па 24-й хвилині півза
хисник господарів Юрій 
Шейбак зі штрафного силь
но пробив, але воротар 
«Оксану» Юрій Жуков був 
па місці. Не минуло й чо
тирьох хвилин, як* напада
ючий керчепціп Юрій Зуб- 
ков метрів з тринадцяти 
вміло виконав штрафний. 
І м’яч (по без помилки 
голкіпера Валерія Музичу- 
на) опинився в сітці.

У другому таймі 
земляки мали не 
можливість зрівняти раху
нок. Та поїш діяли 
мляво, неточно І рахунок 
не ЗМІНИВСЯ ДЕ) кінця гри.

паші 
одну

надію

Редактор В. СТУПАК,

Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня І/лені Г. М. Димитром» 
видавництва 
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