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звучить норчапнсьнеслово
Зноеу повернувся В АЛІСТС своєї юності — 

Шепетівку, легендарний Певне Корчзгін.
Він прийшов на вечір зустрічі поколінь, присвяче

ний 75-річчю з дня народження Миколи С'стрсвсько- 
го. Центральною подією урочистої проірами стале 
театралізована вистава «До тебе, молодь звертається 
КорчагінЬ». Образ улюбленого героя радянської мо
лоді відтворив артист Хмельницької о облесного му
зично-драматичного театру імені Петровського . Ми
хайло Олійник.

З хвилюванням вслуховувалися ветерани партії і 
комсомолу, їх /лолода зміна в слова полум якої про
мови В. І. Леніна, проголошеної на III з’їзді ВЛКСМ, 
що звучали на вечері. Спадкоємцям Паски Корчагіна 
адресував мелодії героїчних років і пісні наших днів 
вокально-інструментальний ансамбль «Сучасник».

Учасники зустрічі поколінь відвідали меморіальний 
музей письменника-комуніста, споруджений молод
дю республіки, поклали квіти до па/л’яткика Микол- 
Островському.

Хмельницька область.
нор. РАТАУ.
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Той день настане неодмінно — сьо
годні чи завтра, — коли молода лю
дина зробить свій перший крок у са- / 
мостійие життя, поповнить сім'ю тру
дового колективу. Спершу тільки по
повнить. А чи скоро стане її повно
правним членом — знаним, необхід
ним і цікавим для інших!

У становленні особистості, у фор
муванні в новачнів моральних якос
тей, відповідних принципам комуніс
тичної моралі, велика роль належить 
трудовим колективам. Саме тут, у го
ловному осередку соціалістичного су
спільства, закладені найкращі умови 
для всебічного розвитку і зростання 
людини, саме тут с найширший арсе
нал засобів для вирішення цього не
легкого завдання. Справді, кожен вчи
нок — слово і діло ножного — завжди 
під контролем товаришів, завжди ді
стає ту чи іншу громадську оцінку. 
Адже сама товариська взаємозалеж
ність членів колективу народжує таку 
атмосферу, в якій поведінка одного 
не може бути байдужою для інших.

Звісно, усі виховні засоби колекти
ву треба, як кажуть, постійно приво
дити л дію, використовувати їх комп
лексно і якнайефективніше. Бо захма
риться, скажімо, радість перших тру
дових буднів у новачка, коли день за 
днем відчуватиме він самотність і гір
коту можливих невдач, коли запізни
ться зі сєоїм приходом і наставник, і 
колитет комсомолу.

Чимало прикладів того, як треба 
використовувати найрізноманітніші 
методи морального виховання, можна 
навести з життя багатьох виробничих 
колективів міст і сіл області. Хіба мо
же залишити когось байдужим уро
чиста посвята новачків у робітничий 
клас головного підприємства Кірово
градського виробничого швейного 
об’єднання? Здається, в самому серці 
відлунюють слова з робітничої путівки: 
«їй прийшла сюди не гостею, а госпо- 
даркою. Віднині ти — повноправний 
член великої робітничої сім’ї». Усе в 
ці урочисті хвилини — від теплого на
путнього слова наставника до подаро
ваних сувенірних інструментів — слу
жить тією відправною точкою, з якої 
починається глибоке осмислення обо
в'язку перед колективом, почуття при
четності до йсго справи. Виховне зна
чення прищеплення цих рис юнану чи 
дівчині коментувати не доводиться.

Вдосконалюючи систему комуніс
тичного виховання трудящих, партія 
на сучасному етапі розвитку нашого 
суспільства надає особливої уваги 
підвищенню ролі трудових колективів 
у профілактиці правопорушень. Саме 
в колективі важливо постійно створю
вати такий морально-психологічний 
клімат, таку атмосферу, за яких не 
виникали б причини антигромадських 
вчинків. І прикладом моральяої чис
тоти, підкреслено в постанові ЦК 
КГІРС «Про поліпшення роботи по 
охороні правопорядку і посилення 
боротьби з правопорушеннями», 
прикладом неухильного додержання 
радянських законів, активним борцем 
за зразковий соціалістичний правопо
рядок повинен бути і кожен комсомо
лець. А секретарі комсомольських 
організацій, як і інші керівники вироб
ничих одиниць та громадських орга
нізацій, несуть персональну відпові
дальність за стан дисципліни і право
порядку в колективах. Важливо в цій 
справі і далі розвивати наставництво, 
шефство, всебічно поліпшувати інди
відуальну роботу з тими, хто схиль
ний до правопорушень, примножува
ти ряди учасників руху колективів і 
населених пунктів за високопродук
тивну працю, високу культуру і зраз
ковий громадський порядок. Сила ко
лективу тут — невичерпна. Адже саме 
в ньому формується нова людина, 
складаються стосунки дружби, това
риської взаємодопомоги, високої від
повідальності за успіх спільної справи.

КОЖЕН СЛУХАЧ—ПЕРЕДОВИК ВИРОБНИЦТВА!
ЗВЕРНЕННЯ

науковеучасників обласної 
«Пропагандист і агітатор —

Чудові зразки ударної пра
ці демонструють комсомольці, 
молодь області, втілюючи в 
життя історичні рішення XXV 
з’їзду КГІРС. Шириться пат
ріотичний рух молодих тру
дівників «П'ятирічці ефек
тивності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих», соціа
лістичне .змагання за виконан
ня п’ятирічного плану до 
110-ї річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна. 1500 молодих 
трудівників працюють у раху
нок 1980 року.

Бойовою програмою дій для 
комуністів, комсомольців, усіх 
.трудящих стала нова Консти
туція СРСР, положення і впс- 
1ІОВКН, що містяться у допові
дях і виступах Генерального 
секретаря ПК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва. Новим стимулом до роз
витку руху «Пропагандист і 
агітатор — п'ятирічні ефек
тивності і якості» стала по
станова ПК КЇІРС «ГІро даль
ше поліпшення ідеологічної, 
політико-виховіїої ’ роботи».

Ми, учасники обласної на
уково-практичної конференції

практичної конференції 
п'ятирічці ефективності і якості»

«Пропагандист і агітатор — 
п’ятирічці ефективності і якос
ті», зобов’язуємося, мобілі- 
зуючп юнаків і дівчат на ус
пішне виконання рішень XXV 
з’їзду КПРС, завдань десятої 
п’ятирічки, глибоко розкрива
ти перед ними основоположні 
принципи марксизму-лснініз- 
му як єдиного інтернаціональ
ного вчення, широко висвіт
лювати історичний досвід 
КПРС, творчий внесок у тео
рію. що міс ніться у докумен
тах КПРС, у виступах Леоні
да Ілліча Брежнєва, у доку
ментах міжнародного кому
ністичного руху.

Особливу увагу будемо 
звертати па вивчення теорії і 
полі гики партії в їх органіч
ній єдності, в тісному зв’язку 
з практикою комуністичного 
будівництва, питань ідеоло
гічної боротьби на сучасному 
етапі. Візьмемо особисту 
участь в обгрунтуванні і роз
робленні слухачами зустріч
них планів і соціалістичних 
зобов’язань па 1980 рік. Ко
жен з нас всебічно сприятиме 
розвиткові патріотичного ру
ху «П’ятирічці ефективності і

якості — ентузіазм і творчість 
молодих!», ’ соціалістичного 
змагання комсомольців і мо
лоді за право бути сфотогра
фованими в Ульяновську біля 
пам’ятного Прапора ЦК 
КГ1РС.

Періодично па заняттях бу
демо заслуховувати звіти слу
хачів про виконання соцзобо- 
в’язапь, вести колективний 
пошук резервів підвищення 
продуктивності праці і поліп
шення якості роботи, добива
тися, щоб-кожен слухач бо
ровся за звання ударника ко
муністичної праці. Допомага
тимемо юнакам і дівчатам під- 

.вшцувагп свою професійну 
майстерність, залучатимемо їх 
до раціоналізаторства і вина
хід і п ц т в а, допомагатимемо 
впроваджувати досвід пере
довиків.

Ми її падалі будемо .широ
ко використовувати активні 
форми навчання, добиватися, 
щоб слухачі добре знали пер
шоджерела, міцно засвоювали 
навчальний матеріал. Для 
цього постійно працюватиме
мо над підвищенням рівня

своїх знань, удосконаленням 
форм і методів пропагандист
ської роботи.

Враховуючи, що пропаїаи- 
дпети, лолітіпформатори й 
агітатори повсякденно фор
мують комуністичний сві
тогляд молоді, звертаємося до 
всіх учасників огляду «Про
пагандист і агітатор — п’яти
річці ефективності і якості» із 
закликом працювати від деві
зом: «Кожен слухач — пере
довик виробництва!»

Ми закликаємо всіх ідеоло
гічних працівників підтрима
ти наше звернення, словом і 
ділом мобілізовувати людей, 
їхні звання, досвід на дальше 
підвищення продуктивності і 
якості праці, па перевиконан
ня прийнятих планів і соціа
лістичних зобов’язань четвер
того року десятої п’ятирічки, 
перетворення в життя істо
ричних рішень XXV з’їзду 
кпрс:

Звернення обговорено 
і прийнято на обласній 
кауковс-прантичній кон
ференції пропагандистів 
системи комсомольської 
політичної ОСВІТИ.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ МОЛОДОГО РОБІТНИКА
Юнаки, 'яких ви оачиге 

на цьому знімку, нещодав 
но влилися в робітничу 
сім’ю ніровоградсьнсго за
воду «Червона зірка», але 
секретами професії оволо
діли швидко. Юрію Найдю- 
ну, наприклад у цьому до
поміг практичний досвід, 
здобутий під час служби в 
лавах Радянської Армії, а 
його колегам — слюсарям 
новальсько пресового цеху 
Н? 6 Валерію Борисемну, 
Михайлу Шаповалову і Ва- 
диму Назарчуку — гліцні 
знання, здобуті під час на
вчання у технічному учи
лищі.

На знімку (зліва на
право): молоді Еирабнични- 
ни червонозорівці Валерій 
БОРИСЕНКО. Михайло ША- 
ПОВАЯОВ. Юрій НАИДЮК і 
Вадим НАЗАРЧУК.

Фото В. ГРИБА.

МАЙБУТНЄ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ
2 жовтня, в річницю промо

ви В. І. Леніна на III з’їзді 
комсомолу, країна відзначає 
День молодого робітника.

Ми живемо у вік бурхливо
го розвитку неуки і техніки. 
Стають до ладу нові промис
лові підприємства, оснащені 
найсучаснішим устаткуванням, 
все ширше впроваджується 
високопродуктивна техніка і 
прогресивна технологія ви
робництва. У зв язку з цим 
все складніші завдання поста
ють перед системою профе
сійно-технічної освіти. В наші 
дні професійні знання старі
ють менш як за десять років 
і час цей скорочуватиметься 
й надалі. Це означає, що ко~

жен, хто хоче бути на висоті у 
своїй справі, повинен постій
но вчитися, удосконалюватись 
у професії. Країні потрібні 
робітники високої кваліфі
кації.

Для тисяч юнаків і дівчат 
Кіровсградщини школою ро
бітничого гарту стали навчаль
ні професійно-технічні закла
ди. Про сучасне" і майбутнє 
підготовки робітничих кадрів 
розповідає начальник облас
ного управління профтехосві- 
ти Дмитро Іванович ДУЗЬ.

Сьогодні робітничу профе
сію можна одержати двома 
шляхами: безпосередньо на 
виробництві і в ГІГУ. У неда
лекому майбутньому шлях 
залишиться один: на фабрику,

завод, шахту, будову — лиш? 
після училища. Та інакше й 
бути не може, бо вже зараз 
існують такі професії, котри
ми без спеціальної підготовки 
не оволодіти. Візьміть, на
приклад, наладчиків, монтаж
ників складних автоматичних 
ліній і станцій із програмним 
управлінням, майстрів по ре
монту кольорових телевізорів, 
електромеханіків...

Ніші в області діють 25 
професійно-технічних училищ. 
Тільки за роки десятої п'яти
річки воші підготували біль
ше ЗО тисяч висококваліфіко
ваних робітників зі ста спеці
альнеє гей.

Навчальна база ПТУ по
стійно розширюється і зміц-

нюється. Порівняно недавно 
відкрилися професійно-тех
нічні училища №№ 2 і 8 у Кі
ровограді, технічне училище у 
Світлсводську та інші.

Значно багатшими стануть 
сільські профтехучилища. Так,1 
у Новгородківському та Гаі’і- 
вороиському училищах бу
дуються нові лабораторво- 
нрактшші корпуси, а в Капі- 
тапівському незабаром станс 
до ладу гуртожиток на 450 
місць.

Найближчим часом планує
ться будівництво кількох но
вих училищ, котрі готувати
муть кадри для кіровоград
ських заводів чавуво-лнвар- 
ного і друкарських машинок, 
Олександрійського електро
механічного заводу.

Педагогічні колективі), ба
зові підприємства й організа
ції багато зусиль докладають

(Закінчення не 2-й стср.|..
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покладеній на спеціальні 
ланки. У багатьох колгос
пах для розпушування 
міжрядь па культиватори 
постав юно долота, що на 
Ю—15 Процентів ПІДВИКЇУС 
продуктивність ко.мбайнів
І значно поліпшує якість 
збирання. Поширене внут- 
рі-і м!а:< сч подарське ма
неврування технікою, трац. 
спортом. (РАТАУ).

2 жовтня 1979 року

^7

без- 
ї 

не 
в павча.ть- 
та па під
час впроб- 
учні одер- 
заробітку.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

І для того, щоб створити 1ІС- 
I обхідні умови для успіш

ного навчання молоді.
- Майстерні, кабінети, лабо- 
I раторії добре обладнані, і 
І ЦО дає змогу юнакам і дів- 
I Чатам ще в стінах училища 
І одержувати високу квалі

фікацію.
U Учні забезпечуються одя- 
Я гом і підручниками, 
І платним харчуванням 
І стипендією. Але цс ще 
І все. За роботу 

■ ник майстернях 
присмствах під 

! Пішої практики
жують частішу

Ми ставимо собі за мсту 
ие тільки навчити молодих 
людей працювати, але й 
виховати гармонійно роз
вішену молодь. В більшос- 

Іті училищ створені пре
красні умови для запять 
технічною і художньою 
творчістю, фізкультурою І 
спортом.

Нас радує те, що за ус 
піки в комуністичному 

Н вихованні гідного 
І искпя робітничою 
І колективи ряду 
І училищ відзначені високи- 
I ми нагородами. _Так, за 

підсумками соціалістичііо- 
Іго змагання у четвертому 

кварталі минулого року Кі
ровоградське міське про
фесійно-технічне училище 
№ 8 зайняло перше місце і 
нагороджене перехідним 
Червоним прапором Держ 

■ комітету їірофтсхосвіти Ук- 
І раїцської РСР і Укрпроф 
І ради. До речі, грошову 
І премію за першість у зма 
І гайні колектив училища 

перерахував у фонд миру. 
Я Відзначені грамотами і па- 
Я городами Зиам’яііськс гех-

IIOIIOL»- 
класу 

наших

У складі вантажно- 
транспортного загону 
Ульяновської райсільгосп- 
техніки, очолюваного Пет
ром Петровичем Рудим, 
працює 19 водіїв автома
шин і один оператор на
вантажувача. Буряківни
ки колгоспів імені Фрун
зе та імені Калініна, яким 
члени загону допомага
ють возити з поля виро
щений урожай, задоволе
ні їхньою роботою. З по
чатку сезону на цукроза
вод перевезено вже 
близько 10 тисяч тонн со- 
лодних коренів при зобо
в’язанні — 40 тисяч.

У тому, що буряковий 
конвейер поле — завод 
діє чітко і злагоджено, є 
заслуга і оператора на
вантажувача СПС 4/2 Ми
коли Дем’яновича Лете- 
нюна. Менше семи хви
лин йому потрібно для 
того, щоб навантажити 
цукристими автомашину 
з причепом.

На з н і м к а х: М. Д. 
ЛЕТЕНЮК за лічені хви
лини наповнює буряками 
кузов автомашини: йому 
в цьому допомагає по 
тужна техніка. 

Фото В. ГРИБА.

І

ііічііс училище № 2, Кіро
воградське ТУ № 4, Олек
сандрійське МИТУ № 7 та 
інші.

Ці факти — яскраве 
свідчення того, що паші 
вихованці — гідні про
довжувачі традицій ге
роїв праці, чий трудовий 
шлях починався у стінах 
училищ. Серед них—Герой 
Соціалістичної Праці, бри
гадир слюсарів-складаль- 
іінків кіровоградського за
воду «Червона зірка» 
Олексій Олексійович Ко- 
шурко, депутат Верховної 
Ради СРСР, бригадир ко
лективу формувальників 
Віталій Іванович Гетьма
нець та депутат Верховної 
Ради УРСР бригадир тока
рів Людмила Василівна 
Чсрпега з цього ж під
приємства.

Кілька місяців тому піс
ля закінчення Кіровоград
ського МИТУ № 4 при
йшли на «Червону зірку» 
відмінники навчання Вік
тор Бучарський, Микола 
Цекот, Сергій Поляков, 
Олександр Чумачснко. їх
ня трудова біографія тіль
ки, почалася, але юнаки 
встигли добре зарекомен
дувати себе, заслужити 
похвали.

Що таке сучасне профе
сійно-технічне училище? 
Для прикладу розповім 
про Кіровоградське серед
нє МИТУ № 8 (дпрекюр 
О. П. Кирилов). З’явилося 
воно шість років тому 
західній околиці 
шести корпусах 
лися навчальні 
рії, кабінети, класи, спор
тивний і 
їдальня, 
600 місць, 
робітників 

на 
міста. В 

розмісіи- 
лаборато-

актовий залп, 
гуртожитки на 
Училище готує 
для будінель-

МОЛОДІЖНА ЛЕКЦІЯ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПОШУК

Слово після критики
Повертаючись до надрукованого

У березні цього року в 
статті «Плани-близнята», 
опублікованій в «Молодо
му комунарі», йшлося про 
незадовільну роботу лек
торської групи Кірово
градського райкому ЛКСМ 
України. Минуло півроку. 
Ми поцікавилися, як ве
деться лекційна пропаган
да серед молоді району 
тепер. Ось що розповів 
нам другий секретар рай
кому комсомолу Олек
сандр ОСИПОВ:

— Позаштатна лектор
ська група райкому ЛКСМ 
України після виступу га
зети поліпшила свою ді
яльність. Ми переглянули 
план її роботи, спільно з 
районною організацією то
вариства «Знання» створи
ли комісію по пропаганді 
знань серед молоді, роз
робили методику і склали 
детальний графік читання 
лекцій у всіх селах району. 
Тепер кожен з вісімнадця
ти лекторів чітко знає, де, 
коли і з якою темою йому 
виступати.

Протягом року вносимо 
у наші плани деякі корек
тиви. Особливу увагу звер
гаємо на урізноманітнення 
форм лекційної пропаган
ди. Запланували цікаві ве
чори запитань і відповідей. 
Активно став працювати 
кінолекторій правових 
знань при Аджамській 
середній школі. Під час 
жнив наші лектори входи
ли до складу агітбригад,

Є ПЕРШИЙ 
МІЛЬЙОН!

Землероби Полганської 
області відправили на 
приймальні пункти перший 
мільйон тони цукрових бу
ряків. Темпи збирання на
ростають. щодня корені ви
конуються більш як з чо
тирьох тисяч гектарі».

щіх орі аиізацій пблміж- 
колгосіїбуду. Цього року 
па будівельні майданчики 
області прийшли ще 21U 
молодих мулярів, штукату
рів, обліщювальипків-плит- 
ковиків, малярів, столярів 
Виробничу практику учні 
проходять па об'єктах, що 
зводять міжколгоспні бу 
дівельпі організації. Ципі, 
наприклад, па будівництв' 
тваринницького комплексу 
у колгоспі імені Кірова 
Устшіівського району пра 
цюють третьокурсники.

З кожним роком ІГГУ 
завойовують все більший 
авторитет серед школярів. 
Про це свідчить хоча б та
кий факт. За останні сім 
років кількість випускників 
училищ зросла з 6900 до 
8100.

Звичайно, є у нас і свої 
проблеми. Одна з них та
ка: прагнемо набирати уч
нів в основному за місцем 
проживання. Це, па нашу 
думку, сприятиме закріп
ленню молоді за своїми 
господарствами і в деякій 
мірі допомагатиме розв’я
зувані питання забезпечен
ня житлом юнаків і дівчат.

І ще одне. Нам дуже по
трібна допомога комсомо
лу і шкільних колективів у 
справі професійної орієнта
ції учнів загальноосвітніх 
шкіл. Нерідко зустрічає
ться нерозуміння важли
вості цього питания. Деякі 
вчителі кажуть своїм уч
ням: «Не хочеш вчитися— 
підеш у ПТУ». Як же вони 
відстали від жиі та!

Треба, щоб кожен учень 
сьогодні знав: за партами 
профтехучилищ сидить ро 
бітннча зімпа, від якої за
лежатиме майбутнє 
країни.

нашої

що виступали перед хлібо
робами. Практикуємо усні 
журнали тз тематичні ве
чори на базі сільських 
Будинків культури.

У новосгаореній комісії 
по пропаганді знань серед 
молоді діють три секто
ри — громадсько-політич
ний, науково-атеїстичний і 
сектор моралі, права та 
етики. Кожен з них пра
цює за своїм планом. Ак
тивісти комісії — люди ви
сокої політичної підготов
ки, ерудовані, вміють за
хопити молодь силою жи
вого слопа. Вони мають 
різні професії. В. І. Баран 
чук, наприклад, — народ
ний суддя, М. М. Чмирук— 
інспектор у справах не
повнолітніх, О. І. Бонда
ренко—кореспондент ра
йонної газети, В. П. Кон
дратенко — вчителька. Та 
єднає їх спільне прагнення 
передати свої знання, дос
від молодому поколінню. 
Згадаю лише деякі з пи
тань, які було розглянуто 
на засіданні комісії. Йшло
ся про якість лекційної 
пропаганди, про організа
цію масових заходів, при
свячених 110-й річниці з 
дня народження В. І. Лені
на, підготовку і проведен
ня місячника правових 
знань тощо.

Члени комісії проводять 
у молодіжних аудиторіях 
читацькі конференції, ве
чори по книгах Л. І. Бреж
нєва «Мала земля», «Від

Чіткому ритму буряко
вих жнив сприяють іпатов- 
ськпй метод використання 
техніки, сконцентрованої в 
490 збирально-транспорі. 
них загонах, а також нала
годжена за Ямиїльським 
зразком взаємодія всіх ла
нок конвейєра споле —- ав
томобіль — завод». Велико 
увага приділяються попе
редній підготовці площ.

ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

А в райкомі не знають
Відбулись ззітно-виборні 

комсомольські збори у 
другому відділку колгоспу 
імені Суворова Долин- 
ського району. Що непри
ємно вразило, так це те, 
що ні у звітній доповіді, ні 
у виступах спілчан не 
йшлося про соціалістичне 
змагання молодих хлібо
робів і тваринників, про 
його наслідки; взагалі ма
ло говорили про виробни
чі справи, ніхто навіть не 
назвав прізвищ кращих 
молодих колгоспників... 
Дизно, адже підсумовува
лась річна робота спілчан

Розмова велася про од
не: дозвілля молоді. І не 
дарма. Уже з одного ви
гляду відділкового клубу 
можна зробити сумний 
висновок. 8 кількох місцях 
стеля обвалилася, у вікнах 
немає всіх шибок, струхля
віла підлога. Сісти ніде — 
стільці мало не всі пола
мані. Під час дощів у біб
ліотеці протікає дах. Ще 
торік було придбано для 
клубу гелезізор, але його 
тут ніде поставити.

ВСЕВИДЯЩИЙ 
«ГРАНІТ»

КИЇВ. (Кор. РАТАУ В. ВЕР- 
НОДУБЕНКО). Новий теле
об’єктив «Граніт-11» ство
рено а конструкторському 
бюро заводу «Арсенал» 
імені В І. Леніна. Новинка 
має діапазон фокусних від
станей від 80 до 200 мілі
метрів, що дає змогу міня
ти масштаби зображенню 
об'єкта, не сходячи з місця 
зйомки.

Перша промислова партія 
«Гранітів», призначених 
для дзеркальної намери 
«Київ-13», вже відправлена 
споживачам.

родження», «Цілина», бе
руть участь у Ленінських 
читаннях «Справа Леніна 
живе і перемагає», роз
робляють методичні пора
ди для сільських лекто
рів...

Є в нас і не розз язані 
проблеми. Не завжди 
здається залучити до лек
ційної пропаганди серед 
молоді спеціалістів сіль 
ського господарства, тому 
перевалена більшість чле
нів лекторської групи — 
вчителі та комсомольські 
працівники. Це обмежує 
тематику лекцій. Рідко ще 
чигаємо ми лекції на еко
номічні теми, що, звичай
но, є нашим серйозним 
упущенням.

Особливо нас турбує пи
тання поліпшення органі
зації лекційної пропаганди 
у віддалених селах. Про 
це йшлося недавно на за
нятті школи молодого лек
тора, яка діє при райкомі 
комсомолу.

Словом, прагнемо зро
бити все, аби лекторське 
група, виконуючи постано
ву ЦК КПРС «Про стан і 
заходи поліпшення лекцій
ної пропаганди», вела се
ред молоді активну, ціле
спрямовану пропаганду 
рішень XXV з’їзду КПРС, 
XVIII з їзду ВЛКСМ, основ
них положень книги Л. І, 
Брежнєва «Актуальні пи
тання політики КПРС», най
важливіших документів 
партії та уряду.

От і виходить, що, не 
маючи куди себе діти, де
які юнаки приходять сюди 
вже напідпитку; за браком 
шахів чи шашок грають у 
карти, часом бешкетують. 
Тому голова сільради П. П. 
Верещак, виступаючи на 
зборах, підкреслив, що є 
необхідність створити у 
відділку добровільну на
родну дружину саме з мо
лоді.

Про всі ці неприємні 
факти говорили трак
торист Засиль Васькевич, 
обліковець Світлана Шев 
ченко. І один лише Петре 
Чура, колгоспний інженер, 
виступив самокритично: ку
ди ж дивляться вони самі, 
комсомольці і молодь се
ла? Біля клубу — ні парка
на, ні лавочок, ні квітів. Хі
ба важко організувати су- 
ботник чи недільник і гур
том навести порядок біли 
свого вогнища культури." 
І ремонт своїми силами 
могли б провести, не така 
це и складна справа. От 
що організатора нема — 
це вже інша річ. Ні ком

РЕПЛІКА

Ох уже ці 
дороги...

Почалося псе з листа д.і 
редакції. «Пишуть вам 
учні Верб.'іюзької серед
ньої школи 1 Іовгородків- 
ськоіо району, які жнвугь 
па вулиці імені Петров- 
ського, — йшлося в ньо
му. — Хочемо розповісти 
про пашу вулицю». І роз
повіли. При дорогу, ЩО 
вже стала притчею во 
язицях не одного шкільно- 
ю покоління. «Є тут такі 
місця, — пишуть учні, — 
де восени та весною і всю
диходом не проїдеш. Ось і 
доводиться першокласни
кам по багшоці під дощем 
за 5—б кілометрів і пі до 
школи пішки. За себе ми 
не говоримо, — ми, стар
шокласники, дійдемо, а от 
малеча... Адже коли доро
га й суха — теж без при
год не доїдеш...»

1 от ми у Верблюжий 
Село велике, розкидане, з 
красунею школою у центрі. 
Навчається тут 630 учнів. 
Більша половина школярів 
добирається до школи ав
тобусами, в тому числі і< 
учні, що живуть на вже ві
домій нам з вами вулиці 
імені Пстровського. Довга 
ця вулиця — аж шість кі
лометрів. Колись її поча
ли, було, Орудувати, іа, 
видно, духу не вистачило. 
А щоб дорога була у 
більш-менш пристойному 
стані, доручили доглядати 
іі механізаторам трактор
ної бригади № 3 місцевого 
колгоспу «Україна».

...Наші адресати справ
ді 'мали рацію. Якою роз
битою була дорога остан
ньої весни, такою і зали
шилась. А протягом літа її 
«прикрасили» ще більші 
вибоїни, з яких після дощу 
не так просто вибратися.

А що ж «шефи» з трак
торної? Забули. Спочатку 
забували рівняти відразу

ДОРОСЛІ 
«ДИТЯЧОГО СВІТУ»

Є в кіровоградському 
універсальному магазині 
«Дитячий світ» комсомоль
сько-молодіжна бригада 
відділу дитячого трикота
жу для дівчаток. Очолює 
Цей невеликий колектив 
Світлана Петренко.

Всі продавці бригади, 
комсомолки 8. Платокова, 
Л. Цибенко, С. Весела та 
інші готові кожної хвилини 
прийти на допомогу юній

сорг аідділкової організа
ції спілчан Галина Мель
ник, ні секретар комітету 
комсомолу колгоспу Юлія 
Овчаренко про це й не ду
мали.

Мало, як видно, піклує
ться про дозвілля молоді й 
прзвління колгоспу, ХОЧ І 
нарікає, що в господарстві 
не вистачає молодих рук 
Для того, щоб вони були, 
треба предметно дбаїи 
про задоволення запитів 
юнаків і дівчат.

На жаль, життям молоді 
відділка колгоспу імені Су 
зорова мало цікавляться у 
райкомі комсомолу, бо 
більше року сюди не при
їжджав жоден працівник 
апарату, не з’явився на 
звітно-виборні збори и 
цього разу секретар рай
кому Сергій Макуха, хо- 
обіцяв бути...

Комсомольці відділка 
вдруге обрали своїм ва
тажком Галину Мельни;:. 
Отже, їй треба зробити 
серйозні висновки з мину
лого ззітного періоду І 
значно поліпшити робо, у 
комсомольської організа
ції.

С. ФЕНЕЯКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ж після кожною доіцу, а 
потім і взагалі. «Розуміє
мо, що зробити дорогу з 
твердим покриттям для 
колгоспу нелегко, — ци
туємо того ж Мста. — Бу
демо вдячні, якщо хоч по
засипають щебенем вибої
ни та гря иоку...»

Так, справді не нощьі ім
ло верблюзьким школярам 
з дорогою. Ще більше 
перекопа.ніся .ми в цьому, 
кили дізнались, що вулиці А- 
імспі Пегровського вважа-* 
югь у сільській Раді на
родних депутатів однією з 
п’яти більш-менш благо
устроєних у селі.

1 ще про невезіння. LitKO- 
ла, як ми вже згадували, 
стоїть у центрі села, біля 
головної дороги. Сільська 
Рада вирішила зробити 
добру справу — прокласти 
обхідний шлях для того, 
щоб пустити по ньому весь 
автотранспорт і таким чи
ном ізолювати дітей від 
магістралі. За роботу 
взявся районний міжкол- 
госіїшляхбуд. 1 треба ж та
ке — трапилась па шляху 
невеличка балка. Покласти 
б у ній трубу, зацементу
вати та нагорнути пасші — 
і будуй дорогу далі. Та 
горнеться той насип уже 
два роки...

С іііе у Всрбліожці відді
лок радгоспу «Третій вирі
шальний», розташований за 
16 кілометрів від централь
ної садиби радгоспу. Іак 
от, мабуть, тому дорії там 
взагалі немає. Вірніше, во- 
ни є, але добратися туди 
восени чи, скажімо, зимою, 
не можна нічим, в тому 
числі ії автобусом для уч
нів. А до школи ж іти — 
світ чималий. Уявіть себе, 
шановні читачі, на місці 
радгоспівських школярів. 
Чи, може, краще нехай це 
зробить керівництво рад
госпу?

«Незабаром осінь, — за
кінчували листа учні з ву
лиці імені Пстровсько
го, — з дощами, з розгруз- 
лою дорогою... Невже все 
так і залишиться по-ста
рому?»

Д. БОНДА?-

відвідувачці магазину. Дів
чата завжди вміють знайти 
спільну мову із своїми по
купцями.

В цьому році вони 33’ 
воювали перехідний вим
пел у змаганні на честь 
60-річчя комсомолу Ук
раїни. Молодіжний колек
тив з гордістю носить ім я 
бригади комуністичної 
праці..

С. КОВАЛЬЧУК, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».



2 жовтня

ПАСАЖИРИ
На цей раз відрядження 

брати не дозелось. 8арт 
було підійти до зупинки, 
дочекатись двійки, і вра
ження стали сипатися з 
першої ж хзилини, коли 
якійсь нервовій пасажирці 
(з тих, що радять їздити в 
таксі) не сподобалося, що 
світ перед її очима зату
ляли чиїсь червоні гла
діолуси. Букет був гарний, 
але ж відомо, що в засо
бах пересування громадян 
самі собою відмерли, як 
сміхотворна зайвина, будь- 
які естетичні й усілякі ін
ші формальності. Тож да- 
ма, за вищим етикетом, по
ширюваним на сучасному 
міському транспорті, від
верто й недвозначно ви
словилась на зразок того,

І
І (і 7У року „МОЛОДИЙ КОМУНАР**

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

але ще цікаво було б ді
знатися: хто їх втрачає 
більше — пасажир чи во
дій? Звичайно, для пасажи
ра все ясно, як білий день: 
водій такий-сякий, < 
винен. На роботу поки 

скрізь 
. -, ___ і до

берешся — з тебе весь дух 
ва- 
Бу- 
ко- 

здаю-

І

вийде, співробітники 
лер янкою відпоюють, 
вас й так. Але хіба ми, 
му квіти віниками 
ться, — завжди цяці?

...Рушає тролейбус, і в 
останню мить, вискочивши 
з якогось закутка, моло
дик на ходу намагається 
розсунути задні двері. Не 
втримується і... летить під 
колеса. На щастя, все об
ходиться благополучно, 
шини зоставляють авто
граф лише на штанині 
хлопця, а який слід зостає-

^

Культура обслуговування з точки зору не стороннього, а учасника 
гзізвямеїяевеежя

щоб їй не тикали цього 
червоного віника в лице. 
На щастя, конфлікт не до- 
сяг необхідної ДЛЯ його 
поширення глибини і затих 
у зародковому стані, не
мов грім, що, прогуркотів
ши один раз, так і не на
кликав грози. Хоча малень
кі конфлікти спалахували 
то попереду, то позаду, то 
зліва, то справа: можна 
було з натуральному, гак 
би мовити, первозданному 
вигляді спостерігати мета
морфози перевтілення ТИ
ХОГО, спокійного, інколи 
навіть мовчазного й со
ромливого жителя енної 
вулиці м. Кіровограда в 
енергійного (скажемо — 
бурхливого) й ділового па
сажира, у якого все горить 
під руками і якому треба 
в будь-яку годину дня і 
ночі кудись доїхати, до
рватись, добратись, дотяг
тись...

Ми недаремно почали з 
пасажира. Без нього весь 
міський транспорт зупи
нився б. Йому стараємося 
створити усі умови, щоб 
не знав він клопоту, доби
раючись від точки «А» до 
точки «Б». Не завжди ■ це 
виходить. Часто пасажир 
зостається незадоволеним. 
Скаржиться, і на скарги 
реагують...

За останні роки культу
ра обслуговування в об
ласному центрі піднялася 
на певну висоту. Вас уже 
на везуть мовчки куди-не
будь і як-небудь. «Зупин
ка така-то», «Обережно, 
двері зачиняються» — це 
вже позитивні зрушення, 
які не можуть не залиши- 

Гти з серці пасажира відпо
відних емоцій. Є в місті 
комсомольсько - молодіж
ний маршрут № 4, курсу
ють зразкові екіпажі, тро
лейбуси вже не нагадують І осиротілих замазур, — 
зовнішній вигляд їхній ціл
ком гармонує з веселими 
кольорами міста, а враніш
нє сонце, прибираючись, 
замість люстерка часто за
глядає з тролейбусні вік- 

Іна. Так і проситься далі 
мрійливий поетичний ря
док: і котяться містом го
лубі тролейбуси... Може, 
вони й котяться, та якщо 
бути точним, то вони під- 

Істрибують... Чому підстри
бують — про це пізніше, і 
пізніше про те, чому вони 

, або шалено мчать, або 
' ледве-ледве волочать но
ги, зупиняються і взагалі 
виходять з гри. Про це по- 

Ітім. А зараз ми хочемо 
повернутись лицем до па
сажира, бо саме від його 
культури і поведінки ще 
багато з чому залежить 

о- нормальне функціонуван-

І
ня міського транспорту.

Ніхто ще не підрахував, 
скільки тих клітин (нерво
вих) не відновлюється з 
вини міського транспорт/,

І

ться в душі водія?
...Тролейбус на швидкос

ті долає підйом, раптом 
зупиняється і ще раптові
ше смикає вперед. Непри
ємний випадок. Винен во
дій. У нього не знаходи
ться сміливості вибачитись 
перед пасажирами, проте 
останні вважають своїм 
обов'язком, сходячи на 
наступних зупинках, кида
ти водієві образливі сло
ва. Той не захищається. 
Мовчить. Як бачимо, обрз- 
жають не тільки водії па
сажирів, часто — навпаки.

«Наша робота на очах у 
всього міста», — так ви
словився виконуючий обо
в’язки начальника тролей
бусного депо Василь Сте
панович Чабаненко. Наше 
місто, його вулиці — це 
робоче місце водія. І да
вайте, товариші пасажири, 
не тільки підмічати недо
ліки, а й доброзичливо до
помагати: не кидатись гур
том лід тролейбус, як це 
часто спостерігаємо на зу
пинках, не брати його 
штурмом, а дотримуватись 
черги, маючи повагу до 
дітей, жінок, стариків. Тро 
лейбус — транспорт швид
кісний, але часто на зупин
ках ми цю перевагу втра
чаємо, надто довго вихо
дячи і з такою ж повіль
ністю заповнюючи його. 
Досі з упертістю двієчника 
ми неспроможні зазубрити 
правила: заходь через зад
ні, виходь через передні 
двері. Елементарні прави
ла, які й придумано, щоб 
полегшити наші транспорт
ні переживання. Та дехто 
ніяк не може збагнути це. 
Не будемо 
про егоїзм 
приступках 
посунутися 
«серединка» незрушна...

Мабуть, подорож у тро
лейбусі чи автобусі — пер
ше враження гостей нашо
го міста, і часто нам, кіро- 
воградцям, за це вражен
ня буває соромно. Треба 
виховувати пасажира. І з 
цією метою необхідно 6у 
ло б на кінцевих зупинках, 
як бачимо в багатьох міс
тах, мати відповідні таб
лички, що закликали б па
сажирів активно сприяти 
екіпажам у боротьбі за 
звання зразкових і одно
часно нагадували б про 
потребу дотримання по
рядку і культури поведін
ки, про дбайливе ставлен
ня до державного майна і 
т. д. Ще, мабуть, не зай
вим було б декому нагада
ти про свідомість...

«ЗАЙЦІ»
Так, нагадати про це бу

ло б не зайвим. Бо з по
чатку року оштрафовано 
за безбілетний проїзд У 
тролейбусах не мало не ба
гато — 3578 чоловік. Вони

вже говорити 
пасажира: на 
слізно просять 
«серединку», а

1979-й — міжнародний рік дитини
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продовжуємо розмову

Вчимося на

явно скептично постави
лись до лозунга «Найкра
щий контролер — наша со
вість». їхня совість зреагу
вала лише на матеріалізо
ваного, живого контроле
ра, який (мабуть, не без 
зусиль) стягнув з кожного 
чистою монетою один кар
бованець. І можна сміливо 
твердити, що більшість па
сажирів вважала, що коні- 
ролери ні за що ні про 
скривдили безвинного чо
ловіка.

Не будемо скромно по
туплювати очей. Ми ж у 
душі знаємо, що ця циф
ра — то не вся цифра. 
Скільки за тривалу практи
ку виробили ми прийомів 
та обхідних маневрів, щоб 
усе-таки не обтяжувати 
свого існування якимись 

чотирма копійками! Окре
мі громадяни навіть обра
жаються, коли їм задають . 
таке наївне запитання: 
«їздив, їжджу і буду їзди
ти». Мається 
без талонів.
поважна й

на увазі — 
Одна дуже 
інтелігентна 

особа, якій довелося роз- 
кошелитись на 1 карбова
нець, принципово заявила: 
поки не відшкодую цього 
карбованця, талонів не ку
пуватиму. А як же чес
ність і порядність? — запи
таєте. Облишмо, така собі 
дрібничка...

Та з цих, здавалося б, 
дрібничок складається за
гальне враження, коли не 
кожного пасажира можна 
назвати шановним. Куль
тури обслуговування не 
можна поліпшити без під
вищення культури пасажи
ра: стриманість, такт,
ввічливість — ці риси ба
жано виявляти не тільки 
на свята чи у відведених на 
те місцях, а скрізь і всю
ди, в тому числі і з авто
бусах, тролейбусах. І ети
кетові, що культивується 
силами та ентузіазмом го- 
ре-пасажирів, слід показа
ти на передні двері.

ДОРОГИ, ТЯГОВІ 
ДВИГУНИ, ЦАПФИ

Контраргументом щодо 
всіх закидів на їхню адре
су у кожного пасажира на 
язиці: ходили б тролейбу
си як слід — ніяких скан
далів не було б. На це 
можна відпарирувати гим 
же універсальним: не по
добається — ходіть пішки. 
На те й міський транспорт, 
щоб користувались ним 
сотні, а не одиниці. Ввічли
ва людина, якщо їй нена
роком наступлять на улюб
лену мозолю, привселюд
но не розголошуватиме, 
що ви ходите в капелюсі.

Так, транспортне обслу
говування ще далеке від 
ідеалу. Брак у роботі тро
лейбусників помічає ко
жен: навіть той недбайли
вець, що власні браковані 
деталі, зиркаючи в усі бо
ки, жбурляє в стружку, 
їдучи зі зміни, на рівних 
може філософствувати, 
брутально лаяти водія чи 
контролера.

Ми вимагаємо від тран
спортників передусім чіт
кої, злагодженої роботи. 
Не знімаючи вини з самих 
працівників тролейбусного 
управління, відзначимо, 
що, зрештою, в їхніх ру
ках лише тролейбуси. По
кинувши депо, ці машини 
стають жертвами обставин 
сприятливих або ж неспри
ятливих.

Коли ми розмовляли з 
Василем Степановичем, час 
від часу двері кабінету 
відчинялися, і Чабаненка 
занепокоєно інформували:

— Шостий, Василю Сге 
пановичу.

За півгодини:
— Сьомий, Василю Сте

пановичу...
Коли ж ми прощалися, з 

перебитими ногами (чи то 
так, з поламанами ресо
рами) в депо вповзав де
в’ятий тролейбус. «Доро
ги, дороги...» — скрушно 
мовив в. о. начальника де
по. Ось чому не виходить 
у нас той ліричний наспів: 
і котяться містом голубі... 
Не котяться — підстрибу
ють. А на повороті біля 
заводу друкарських маши
нок двійка обережно про
мацує колесами вибоїни, 
перш ніж «ступити», але 
все одно — найчастіше 
звід і и завертають у депо.

80 машин на балансі уп
равління. Постійно чотири 
відправляють на капіталь
ний ремонт, іще на вось
ми немає дефіцитних тяг
лових двиїунів. «Нормаль
ного» дня на маршрутах у 
середньому 57—58 тро
лейбусів (для оптимально
го розвантаження паса 
жирського потоку їх по
трібно як мінімум 70). Гра
фік руху будується з по
правкою на години пік, ко
ли навантаження на тро
лейбуси особливо зростає. 
1а часто виходить, що про
тягом дня ця пікова крива 
так і не спадає.

Дефіцит для тролейбус
ників — не тільки двигуни, 
а й пневмоелементи, ма
точини, цапфи і таке інше. 
До всіх цих специфічних 
термінів рядовому паса
жирові, безперечно, ніяко
го діла нема. Зрозуміло. 
Але незрозуміло одне. 
Тролейбусники кажуть: де
що ми можемо уладнати 
самотужки. Нам що потріб
не — потрібні кілька то
карних верстатів. Звертаю
ться з таким проханням 
вони не до кого-небудь, а 
до своїх шефів, яких у них 
чимало: заводів «Червона 
зірка», тракторних гідро
агрегатів, радіозиробіз... 
Завод друкарських маши
нок дав усе-таки верстака, 
але, на жаль, не того, що 
просили. Виходить так: усі 
хочуть їхати, а подати ру
ку допомоги нікому.

Так, само, як відремон
тувати підстанцію № 2. 
Зграї тролейбусів на вули
цях — справа рук ремонт
но-будівельного управлін
ня № 3 обласного рембуд- 
тресту, яке ось уже відко
ли обіцяє почати ремонтні 
роботи, та все руки не до
ходять. І тому при першо- 
му-ліпшому перевантажен
ні тролейбуси безсило за
вмирають — немає елек
троенергії. А потім вео- 
вечками наздоганяють гра
фік. А пасажир рве й ме
тає... Не поспішають буді
вельники і з будівництвом 
у самому депо, — мабуть, 
проблеми міського тран
спорту їх мало цікавлять.

Це зовнішні обставини, 
які позначаються і на гра
фіку, і на пасажирі. У вну
трішніх же розбереться 
сам колектив, адже остан
нім часом тут позбулися 
несумлінних людей, з ро
ками склалися в колективі 
трудові традиції, їх, ці тра
диції, наставники переда
ють молодим. Серед пе
редовиків виробництва — 
О. Недвига, О. Запорож- 
ченко, Б. Коновалов, В. Кі 
ронда, О. Шилін та інші. 
Нелегка професія — водій 
тролейбуса. Та, як на по
гляд тих, хто вибрав її, ці
кава.

От якби ще всі кірово- 
градці — і водії, і пасажи
ри, і шефи, і всі заінтере
совані особи та організації 
не забували, що боротьба 
за зразкове місто і куль 
туру обслуговування — це 
не чиясь, а іхня спільна 
справа.

М. СЕМЕНЮК. І

Продовжуємо розмову про 
сільське професійно-техніч
не училище, розпочату в ін
терв'ю заступника директора 
по навчально-виробничій 
частині Новгсродківського 
СПТУ № 6 А. Б. Осіковським 
«СПТУ: у вересні і після», 
опублікованому в нашій га
зеті 15 вересня.

На адресу редакції надхо
дять перші відгуки. Сьогод
ні ми друнуємо один із них. 
І чекаємо ваших нових лис
тів, друзі.

«Є хліб — буде і пісня... 
Недарма так говориться. 
Хліб завжди був найважли
вішим продуктом, мірилом 
усіх цінностей. І в наш вік" 
великих науково-технічних 
досягнень він є першоосно
вою життя народів...» — пи
сав у своїй книзі «Ціліша» 
Л. І. Брежнєв. Ці слова ми, 
учні сільського професійно- 
технічного, розуміємо як за
клик ще краще вчитися об
раній професії механізатора. 
Дійсно, чим більше ми бу
демо вирощувати хліба, тим 
багатші будемо, тим бідьиіе 
пісень буде звучаУи на на
шій землі. Тож ми, вчораш
ні випускники школи, 
мо опанувати 
важливіших і 
ишх професій па селі.

Недавно прочитали у ва
шій газеті інтерв’ю «СІНУ: 
у вересні і після» і, обгово
ривши його на зборах, вирі
шили розповісти нашим ро
весникам про своє училище.

Три тижні ми навчаємось 
у І’айворопському СПТУ 
№ 5. Та за цей короткий 
проміжок часу вже багато 
пізнали і багато чого навчи
лись. Ще школярем я із за
здрістю дивився на трактори 
і комбайни, що працювали в 
полі, і мріялося самому на
вчитися керувати цими ма
шинами і збирати вироще
ний своїми ж руками хліб. 
І ось недавно я вперше сів 
за важелі трактора. Вра
ження важко передати 
вами...

У нашому училищі — пре
красно обладнані кабінети, 
де ми набуваємо знань, не-
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обхідних для механізатора. 
Під час уроків часто про
глядаємо навчальні кіно
фільми, які допомагають 
краще засвоїти матеріал, 
Багато в училищі стендів, 
плакатів, діючих макетів. Є 
бібліотека з великим фон
дом книг, де завжди 
деш необхідну тобі 
туру — як наукову, так і 
дожшо, публікації про 
вішки науки і техніки.

А після занять майже 
ми займаємося спортом, 
захоплююся футболом. Мої 
товариші грають па спор
тивному майданчику у во
лейбол, баскетбол, теніс. Ба
жаючі можуть посидіти за 
шаховою дошкою. Багато 
хто любить спортивну бо
ротьбу і тренується у викла
дача фізичного вихованії» 
училища В. О. Володіиа.

Є в училищі і вокальио- 
іиструментальний ансамбль, 
духовий оркестр. Працює 
іурток технічної 'творчості,

Словом, нудитись не до
водиться: ніколи. Всі ми за
доволені тим, що вчимося в 
СПТУ. і докладемо всіх зу
силь, щоб закінчити його 
якнайкраще. Гим більше, 
що багато хто з нас мріє 
продовжити навчання.

1 дивно було нам чіп аги у 
згаданому інтерв’ю, про тс, 
що деякі батьки кажуть: «А 
в чому моя дитина провини
лася, щоб іги в училище?», і 
що декого з наших ровесни
ків чомусь лякає сама наз
ва — «СИТУ». Ми вважає
мо, що вони багато втрача
ють, зневажливо обминаючи 
училище. Тому від імені 
комсомольців нашої групи 
хочу звернутися до випуск
ників шкіл: приходьте до на
шого училища — не пошко
дуєте. /\ від тих, хто уже 
вчиться у СП’іУ, хотілося б 
більше дізнатися про їхні 
справи.

О. КОНДАКОВ, 
комсорг 89-ї групи Ган- 
воронського СПТУ № 5.

пої воєн Сергій Петрович 
Пікулів. Він розповів про 
життєві ШЛЯХИ І ГВОр'ІІСІЬ 
відомих російських пись
менників, сам Прочитав 
кілька поетичних творів.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА

ЗА КРИЛАТОЮ МРІЄЮ
ЙДЕ МОЛОДИЙ ХУДОЖНИК СЕРПИ ГАВРИШ
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Вишивапа мати рушники. 
Немов на польовій стежи
ні розквітали на біло/лу 
полотні соромливі маки, 
тендітні ромашки, цнотливі 
волошки. Руки легко тор
калися полотна, і воно, не
наче від дотику чарівної 
палички, оживало, почина
ло вигравати багатством 
кольорів. Маленький Сер- 
гійко тоді ще не знав, що 
йому більше до вподоби— 
матусині вишиванки чи 
батькові етюди. Коли в 
шибки великим білим зві
ром билася хуртовина, 
хлопчик не відходив 
вікна: чекав тата. Той 
ходив запорошений 
гом, скидав холодну
нелю і, як дорослому, по
тискав синові руку.

Батько був військово
службовцем, дуже любив 
малювати. Інколи він пока
зував малому свої робо 
ти — етюди, натюрморти. 
Та найбільше Сергійну по
добались пейзажі — так 
були знайомі ці суворі й 
пренрасні краєвиди Сибіру, 
що оточували його щодня. 
Тоді малий іще не уявляв, 
що дитяче захоплення ста
нс справою всього життя.

Минали роки. Батьки пе
реїхали на Україну. І на
став час, коли Сергій Гав- 
риш відчув своє покликан
ня. Світ, що оточував його, 
дедалі 
хлопця, 
пензель, 
ших, ще не зовсім доско
налих, роботах художник- 
початківець прагнув відо
бражати не тільки предме
ти, явища, події, а й свої 
роздуми, мрії.

Якось до рук юнака по
трапив кусочок деревини. 
Звичайним складеним но
жиком він заходився вирі
зувати з нього якусь фі
гурну. Ось окреслюється 
гнучка дівоча постать. Ніби 
молода берізка, стоїть дів
ча, тягнучись до сонця 
руками-вітами. В роботі 
ще відчувається незавер

шеність, але вже ця дере
в'яна фігурка пророкува
ла творчий зліт різьбяре.

Сергій закінчив 
образотворчого 
цтва, відслужив в 
почав працювати
бінаті «Будіндустрія». Але 
оте дитяче захоплення де
далі сильніше вабило юна
ка. Тепер з-під його різця 
вже виходило все більше 
й більше цікавих робіт, які 
кликали до роздумів.

Невеличка робота «Бур
сак»: експресія, настрій, 
м’який іумор. Такий по
гляд автора, а водночас і 
глядача на зображеного 
героя, котрий немов щой
но зійшое зі сторінок «На
рисів бурси» Потялов- 
ського.

Ліризмом овіяний образ 
Веснянки, дівчини, що сум
но схилила голівку, уквіт
чану віночком. Уся її тен
дітна постать наче випро
мінює музику, тиху, як 
пісня струмочка, як мате
рина колискова. Пригадує
ться Маска з «Лісової піс
ні» Л. Українки.

Детальніше знайомля
чись із роботами Серіія 
Гавриша, бачиш, як зростає 
технічна майстерність мо
лодого автора. Думка для 
нього — чи не найважли
віше у творчості, 
виникають задовго 
родження того чи 
твору. Молодий
детально обмірковує кож
ну лінію, кожний штрих 
майбутньої роботи.

Десятки ескізів, вивчен
ня історичного матеріалу 
передували створенню 
триптиха на теми давнини. 
Глибокого філософського 
звучання набули образи 
Бояна, Нестора, Рубльова. 
Постаті цих великих людей 
свого часу, творців і но
сіїв культури старої 
людей, завдяки яким 
нас дійшли відомості про

становлення письменності, 
про талант і героїчну ве
лич предків. Монумен
тальні образи триптиха ко
лоритно передають не 
тільки епоху: Боян, Нестор 
і Рубльов зображені авто
ром на тлі свого повсяк- 
дення — за роботою.

Чимало творів присвятне 
двадцятидворічний різьбяр 
своєму ровесникові. Вони 
задумом, вирішенням і на
строєм повністю різняться 
один від одного. Порівняє
мо, скажімо, роботи «Хіппі» 
та «Інар». Перша — втілен
ня безнадійності, розчару
вання, відчаю. Зруйновано 
палац із пісну, що його 
зводили у своїй хворобли
вій уяві «діти квітів». Па
лац зруйновано. Пустота і 
самотність оточує згорбле
ну юнацьку постать. При
вертають увагу руки, що 
безсило звисають уздовж 
тіла. їм немає діла. Лиши
лася сама безнадійність.

Як гімн людському 
натхненню звучить робота 
«Ікар». Погляд юнака 
спрямований у небо. За 
його плечима — орлині 
крила, готові підняти л 
дину на висоту її мрії.

Після роботи юнак г 
спішає додому. Тут його 
радо зустрічають вусаті 
козаки, гноми, персонажі 
легенд. Тут його чекає не- 
закінчена робота. Якою 
вона буде, сказати важко. 
Можна лише бути впевне
ним у тому, що вона буде 
доброю. Адже в характе
рах Сергієвих героїв, і в 
характері автора є спільна 
риса — доброта. Адже са
мовираження художника, 
на думку молодого мит
ця — донести до людей 
ідею добра. А від цього 
стане кращим увесь світ. 
Сергій — за безкомпро
місну творчість, що йде 
від серця. І тому його ро
боти споріднені з піснею, 
ліричною і жартівливою, 
дзвінкою і крилатою.

О. АНОХІНА.

2 жовтня 1979 року

«Радист»-«0ромінь»-3:0
У черговому гурі чемпіонату України з 

футболу серед команд колективів фіз
культури кіровоградський «Радист» на 
стадіоні «Піонер» приймав спортсменів 
чернігівського «Променя». Після однієї з 
атак Вячеслав ІІертпк відкриває раху
нок. Гості, відбиваючи натиск «Радиста»,

2 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — М. Горький.
«Дачники». Фільм-гистава. 
По закінченні — новини. 
14.30 — Новини 14.50 —'
«По Сибіру і Далекому 
Сходу». Кінопрограма. 15.35
— «Російська мова». 16.05
— Знай і умій. Для юних 
техніків. 16.50 — В. Мо
царт. Соната для скрипки і 
фортепіано. 17.15 — «По 
Греції». Кінопрограма. 18.00
— Чемпіонат СРСР з ганд
болу: ЦСКА — СК «Кунце
во». Чоловіки. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Жні- 
тя науки. 19.30 — Народна 
творчість. Телеогляд. 20.15
— - Китай: втрачені переме
ти». Ведучий — політичний 
оглядач О. Каверзнев. 21.00
— «Час». 21.35 —х «З піс
нею по життю». Всесоюз
ний телеконкурс молодих 
виконавців. (Алма-Ата). У 
перерві — «Сьогодні у сві-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
Покипи. 10.15 — «.Теле- 

сг на ударній будові».
10.4 5 -• Xу. ;ож 11 і н тс л еф і.ч ь’.і 
«Фаворит». 1 серія. 15.55— 
«Срібиий дзвіночок». 16.15 
— «Урок музики». Переда
ча 1. 17.15 — Кінопрограма 
Азербайджанського телеба
чення. 18.00 — «Екран 
прошує». (К-д). 18.30
«Дзвінкоголосе диво», 
поргаж з Іллічівського му 
лею фарфору. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —- 
КЇіюепопея «Велика Вітчнз- 
няуа». Фільм 17 — «Союз
ники». 20.20 — С. Станке-

Симфоньєта. 20.45 — 
добраніч, діти!» 21.00 — 
-.». 21.35 — КінГоепопея 
інка Вітчизняна». Фільм 
- «Битва за Берлін». 

5 Тележурнал «Старт». 
По закінченні — новини.

застосовують недозволеннії прийом, 
що караються 11-метровим 
ударом. Його добре виконав 
Самородний. Паші земляки 
коюіоться на досягнутому. Вони продов
жують красиву комбінаційну гру, і Атіа- ‘ 
толій Ка,мінський забиває іще один гол у 
ворота суперників.
' Аіаючи ніші па своєму рахунку 23 очка, 

«Радист» впевнено очолює турнірну таб
лицю своєї зони.

за 
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Анатолій
не заспо-

в. ТВЕРДОСТУП.

ЖИТОМИР. (Кор. РАТАУ). 
Прем’єра чехословацького 
художнього фільму «ЙДИ І 
не прощайся», присвячено
го бойовому братерству ра
дянських і чехословацьких 
партизанів у роми Великої 
Вітчизняної війни, відбу
лась тут у нінотеатрі «Ук
раїна». Глядачі зустрілися 
з творцями стрічки — кі
нодраматургом Емілем Над- 
нарс-м, виконавцем голов
ної ролі Міланом Кнежмом. 
Про роботу над фільмом, а

якому взяли участь і ра
дянські актори, розповів 
головний радник генераль
ного директора об’єднання 
«Словаччина-фільм» Ру
дольф Кочішко. Спогадами 
про словацьке національне 
повстання, бої за визволен
ня братньої країни від ні
мецько-фашистських за
гарбників поділилися ве
терани війни.

Кінематографісти ЧССР 
не випадково обрали Жи
томир місцем прем’єри сво-

го фільму. В рони війни на 
Поліській землі пліч-о-пліч 
з радянськими народними 
месниками билися і патріо- 
ти-антифашисти Чехосло- 
ваччини. Тут прославився 
чехословацький партизан
ський загін, поліг смертю 
хоробрих легендарний Ян 
Налепка (Рєпнін). Партиза
ни з’єднань імені Олек
сандра Невського, імені 
Чапаева, дивізії імені Щор
са та інших підрозділів і 
частин брали активну 
участь у бойових опера
ціях на землі Чехословач- 
чини.

4 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Фільм «Волга- 
Волга». 10.45 — «Клуб кіно- 
подорожей». По закінчен
ні — новини. 14.30 — По
вний. 14.50 — Док. фільми 
(ПДР). •" 
школа. 16.15 — Старовинні 
марші 1_____
«Третя істина».
зер Всесоюзного фестива
лю телефільмів «Паш ра
дянський спосіб життя» 
який проходив у м. Вла
дивостоку. 17.30 — Кон
цертний зал телестудії «Ор
ля». 18.00 — Ленінський
університет мільйонів.
«Все в ім’я людний». 18.30
— У коленому малюнку — 
сонце. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — «Па коеміч- 
нич трасах». Концерт. 19.2С
— Фільм «Доживем до по
неділка». 21.00 — «Час». 
21.45 — Концерт з творів 
Л. Бетховена. У перерві — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «Урок 
музики». Передача 3. 17.15
— «Дні літератури і мисте
цтва Української РСР в 
Азербайджанській РСР». В 
перерві — «Актуальна ка
мера». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час» 
21.45 — Кіноепопея «Вели 
ка Вітчизняна». Фільм 19
— «Останній бій»; Фільм 
20 — «Невідомий солдат». 
В перерві — новини.

з жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 

«■Час». 8.40 -- Гімнасти
ка. 9.05 • Улюблені вірші.
9.35 — Фільм «Дівоча вес
на». 11.10 — Співає В. Бу 
дилін. По закінченні — но
вини. 14.30 - Новини. 14.50
— До Міжнародного року 
дитини. Док. фільми. 15.40

Підмосковний мериді- 
16.10 — Е. Вежелап- 
Ліричні етюди. До 

60-річчя з дня народження.
- Бесіди про право, 
радянські люди».
- Відгукніться, сур

мачі!» 18.00 — Пісні бо
ротьби й соЛідарпост1. 
18.45 — -Сьогодні у світі» 
19.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з футболу- 
«Динамо» (Тбілісі) -- «Лі 
вернула» (Англія). (Тбілі
сі). 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кубок У ЕФА з футболд: 
ЦСКА «Септемарійско . зпа- 
ме» (Болгарія) — «Динамо» 
(Київ). У перерві — «Сьо
годні V свігі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15 — «Депу
тати і життя». 10.45 — Ху 
дожній телефільм «Фаво
рит». 2 серія. 11.50 — До 
Днів літератури і мистец
тва Української РСР в 
Азербайджанській РСР. 
12.30 — «Вахта врожаю» 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.10 —
«Урок музики». Передача 2. 
17.10— Кінопрограма філь
мів ПДР: а) док. фільм 
«Дрезден» б) мультфільми. 
18.00 " * ..........
(К-д). _
(К-д). 18.30 
камера». 1.----
на вітальня». Зустріч з ак
торами Московського дра
матичного театру ім. М. Єр- 
молової. 20.15 — «Мелодії 
Апікерону». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 •—
-Час». 21.40 — Художній 
фільм «Вітер в обличчя» 
По закінченні — новини.

- «День за днем». 
18.15 -- Телефільм «Актуальна 

19.00—«Театрал ь-

15.45 Шахова
і вальси. 17.00 —

Фільм-при-

5 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.Г0

— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 -- Відгукніться,
сурмачі! 9.45 — Фільм «До- 
живем до понеділка». По 
.закінченні — повний. 14.30
— Повний, 
телефільм 
степ». 15.30 
мо до розмови».
Концерт російського народ
ного хору Томського заво
ду Рішучих інструментів. 
16.45 - «Москва і москви
чі». 17.15 — Па здобуття 
Державної премії СРСР в 
галузі образотворчого мис
тецтва. 17.45 
подих. 13.45 
світі». 19.00
з дня

до понеділка:», 
новини. 
14.50 — Док.

< Оновлени” 
- «Запрошує 

16.20 -

ров’я». 13.30 ■— Док. теле
фільм «Дорога через Гарц». 
14.00 — Музичні цінності. 
Концерт популярної кла
сичної музики. (ПДР). 14.30
— Новини. 14.45 — Мульт
фільм «Синій ведмедик» 
15.10 — Веселка. III Між
народний фестиваль теле
програм народної творчос
ті. (Фінляндія). 15.40 •— У 
світі тварин 16.40 — «Зав
тра — День учителя». Бе
сіда з президентом Акаде- 
мії педагогічних наук СРСР 
В. Столєтоьим. Прийміть 
наші поздоровлення. Му
зична програма. 17.40 — 
Док. телефільм «Діалоги 
про землю». Із серії філь
мів про двічі Героя Соціа
лістичної Прані, почесного 
академіка ВАСГПІЙ Т. С. 
Мальцева. 18.30 — Піс.ня-79. 
18.55 — Інформаційна про
грама. По закінченні—кон
церт. 21.00 — «Час». 22.00
— «Золота нота». (ПДР). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Ранко
вий концерт. 11.00 — «Су- 
ботніїї репортаж». (К-д на 
Респу бл і ка нс ьке тел е ба - 
ченші). 11.30 —Грає естрад 
но-симфонічний оркестр 
Українського телебачення 
і радіо. 12.00 — Телефільм. 
12.30 — Для дітей. В. Зиміп 
«Була собі сироїжка». Ви
става. 13.15 — «Екран мо. 
лодих». 14.25 — «Скарби 
дружби». 15.10—Художній 
телефільм. < Пригоди пса 
Цнвіля». 3 і 4 серії. 16.05— 
«Урок музики». Переда
ча 5. 17.05 — «Резонанс»,
відповідає на листи гляди- 
чів. 18.00 — «До 30-річчя 
проголошення ПДР». Ви
ступ надзвичайного й пов
новажного посла ПДР в 
СРСР Гаррі Отта. 18.10 — 
«Актуальна камера». 18.40
— Кінопрограма фільмів 
ПДР. 19.45 —- «Інтерклуб». 
20.45 — < На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 22.00 • 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
—Чорноморець» (Одеса) — 
«Динамо» (Київ). В перер
ві — новини.

Адреси мо- 
«Сьогодні у 
До 30-річчя 

проголошення Ні
мецької Демократичної 
Республіки. Програма теле
бачення ПДР. 21.00 —
«Час». 21.45 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Динамо» 
(Москва) — ЦСКА. У перер
ві «Сьогодні у світі». 
23.45 —«Вечірня серенада». 
(ПДР).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15 — «Госпо
дарський механізм: пробле
ми. госпрозрахунок в буді
вельних організаціях Кри
му». 10.45 — Кінопрограма 
документальних 
ПДР. 11.35 —
осінь-79». 12.10 
пій телефільм ... 
проїздом». 12.45 — «В пар
тійних організаціях Донеч
чини». 15.55 — К. т. Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». (К-д на Республікан
ське телебачення). 16.15 — 
-Урок музики». Переда
ча 4. 17.15 — «Рік четвер- ........... ..
тин. ударний». 18.00 — Концерт. 
«День за днем». (К-д). 18.15 ~
— Оголошення. (К-д). 18.30
— Грає Київський квартет 
ім. М. Лисенка. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Твоя життєва-позиція». 
20.25 .— Док. телефільм 
«Уроки прекрасного». 20.45
— «Па добраніч. літи!»
21.00 — «Час». 21.45 —
Художній фільм «Перстень 
з голубим сапфіром», 
закінченні — новини.

Фільмів
Мода — 

— Худож-
* Зустріч

6 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.50 — Гімнасти 
ка. 9.15 — Грає лауреат 
мій.народних конкурсів 
Л. Тимофеева (фортепіано). 
9.45 — Умілі руни. 10.15 — 
Для вас. батьки. 10.45 — 
Олімпіада-80. 11.30 — «Ран
кова пошта». 12.00 — «Ар
хітектура Московського 
Кремля». 12.25 — Тираж 
«Спортлото». 12.40 — «Здо-

7 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 9.05 -- Пісні і
танці народів СРСР. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — Слу
жу 
10.55 
11.25 
«ПІСНЯ ПРО моє ______
(ПДР). 11.55 — Інформацій
на програма. По закінчиш 
ні — концерт. 13.30 — Сіль
ська година. 14.30 — «В 
гостях у казки». Телефільм 
«•Регептоуда». ПДР- 15.50- 
Мультфільм «Чудовий дзві
ночок». 16.30 - Вале:
Л. Кніпперя і Б. Ямпілоля 
«Красуня Ангара». Вистава. 
18.00 Сьогодні — День 
Конституції СРСР. 18.15 - 
«Краю мій. моя ти Батьки- 
шино...» Концерт майстрів 
мистецтв. 19.40 - Фільм
«Діаманти для диктатури 
пролетаріату». 1. 2 серії. 
(21.00 -- «Час»), По закін
ченні • ■ новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.06 є
— Повний. 10.15 — «За ряд
ком Конституції СРС.Р 
10.45 - - ,
лини». Поетична компо.ш 
цій. 11.20 — «Сонячне ко
ло». Концерт. 12.00—«Краю 
мій. моя ти Батьківщино».

. . 13.25—Док. фільм
♦ Розум, честь і совість єно 
хм». Вступне слово заступ 
пика Голови Президії Вер
ховної Ради УРСР В. II. 
Щербини. 14.40 — «Добро
го вам здоров’я». 15.10 — 
«Шкільний вальс». Зустріч 
молодих вчителів м. Києва 
16.05 — «Братерство наро
дів — єднання літератур». 
Передача, присвячена Дням 
культури і мистецтва Ук
раїнської РСР в Азербайд
жанській РСР. 16.50 — Му
зичний ’ ’ '
моя».

Радянському Союзу! 
Музичний кіоск. І 
Док. телефільм 
про моє місто».

ІС" ИТу ц) t C« і V .* - •, , 
Чут і я єдиної ро-'П

Фільм «Юність
17.20 — Художній 

Фільм «Республіка Шкід».. 
19.00 -- «Актуальна каме
ра». 19.40 — Я. Верещак. 
♦ Восени, коли зацвіла яб
луня». Вистава. 20.4." — 
«На добраніч, діти!» 21.00 
— «Час». 21.45 — Продов
ження вистави чВосени, 
коли зацвіла яблуня», 
закінченні — новини.
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