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Останній рік нинішньої 

п'ятирічки стане для мене 
і моєї бригади роком но
вих випробувань. Справа в 
тому, що місяць тому, по
радившись із керівниками 
й комітетом комсомолу 
Світловодського заводу 
чистих /лет^лів, на якому 
працюю вже сьомий рік, я 
очолив відстаючу бригаду 
плавильників, і берусь ви
вести її в число передових. 
Але спочатку кілька слів 
про стару бригаду, бо ще 
й досі живу її турботами, 
цікавлюся справами хлоп
ців.

Комсомольсько - моло
діжна бригада плавильни
ків імені XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, що складається з 
п’яти чоловік, своє п’яти
річне завдання виконала е 
кінці позаминулого року І

ЮНІСТЬУ БОРОТЬБІЗА МИР І СВОБОДУ
МОСКВА. Мітинг солі

дарності, посилки дітям 
В'єтнаму і Кампучії, Параг
ваю і Чілі — ось далеко не 
повний перелік справ юних 
інтернаціоналістів столи
ці. Рапортами піонерів і 
комсомольців районним 
комітетам ВЛКСАА відкрив
ся 7 лютого ХНІ міський 
форум «Юність у боротьбі 
за свободу і мир», який за 
традицією проводиться на 
порозі Дня юного героя-

антифашиста. Цього року 
він присвячений 110-й річ
ниці з дня народження 
В. І. Леніна. У програмі 
форуму — зустрічі з ве
теранами партії і комсомо- 
лу, героями війни і праці, 
урочистий урок «Ми ін
тернаціоналісти - ленінці», 
який пройде в усіх мос
ковських школах, конкур
си політичної пісні.

(ТАРС).

перевірна
Ленінська

колишня

нині працює в 
листопада 1982-го. 
згуртований, дружний 
лектив, усі труднощі 
долаються спільними 
силлями, всі питання вирі
шуються колегіально. Мені 
було приємно очолювати 
цю бригаду, бо розуміли 
ми один одного з півслова, 
робітники допомагали ме
ні у ссьому. Творчий підхід 
до виконання своїх обо
в’язків — ось що, 
ться мені, дозволяло 
завжди йти попереду у со
ціалістичному 
Щороку ми 
впроваджувати у виробни
цтво три—п’ять раціоналі
заторських пропозицій і з 
цим завданням завжди 
справляємось. Такі досвід
чені плавильники, як Сер
гій Тишко, Володимир Та- 
таренко весь час у пошуку 
ефективних резервів під
вищення продуктивності, 
поліпшення організації 
праці. Саме вени щороку 
вносять найбільше рацпро
позиція, що стає стиллулом 
у роботі для інших членів 
невеличкого колективу.

До 110-ї річниці з дня 
народження В.. І. Леніна 
бригада взяла підвищені 
зобов'язання — виконати 
дві річні норми. 1 ось уже 
в цьому місяці плавильни
ки рапортуватимуть про 
дострокове виконання зо
бов’язання. Ми запевняли 
також, що три робочих дні 
працюватимемо на зеко
номленій сировині і свого 
слова дотримали: за раху
нок цієї сировини заощад
жуємо щомісяця по 4000 
карбованців. Нині бригада 
свою денну норму вико
нує на 180—190 відсотків. 
Один вид продукції випус
кається зі Знаком якості.

Керівництво колективом

рахунок
Це 
ко- 
тут 
зу-

здає-
нагл

змаганні, 
плануємо

я передав у надійні руки 
Сергієві Тишку — і впев
нений, ще моя 
бригада завжди буде се
ред кращих.

З початку року наш за
вод перейшов на ВАЗів- 
ську систему організації 
праці. В чому вона поля
гає? Якщо раніше в цеху 
було дев'ять невеличких 
бригад, то тепер це єди
ний колектив. Тоді п’ять 

чоловік відпові
дали тільки за се
бе. В цеху працю
вали, наприклад, 
бригади, яких за 
виробничими по
казниками аж ні
як не можна бу
ло поставити по
ряд: одна з них 
весь час удвоє 
перевиконує пла
нові завдання, ін
ша — плентається 
у хвості. Нова 
система, я думаю, 

працювати всі ко- 
тепер уже ланки,

змусить 
лективи, 
на одному високому рівні. 
Прогресивна вона ще й 
тим, що колективізм ніко
ли не шкодив загальній 
справі, а навпаки — заохо
чував людей працювати 
краще; у великому колек
тиві (тепер він у нас скла
датиметься із 45 плавиль
ників) можна ефективніше 
організувати трудове су
перництво. Успіх бригади 
залежатиме від роботи 
кожного її члена, то ж від
стаючим доведеться під
тягуватися.

Одну з таких укрупнених 
бригад і довірили очолю
вати мені. Уже протягом 
останніх шести місяців во
на не справляється з пла
новим завданням, тому для 
моїх товаришів і для мене 
роботи вистачить. У брига
ді працюють досвідчені 
плавильники Василь Ра
тушний, Василь Гекало, 
Михайло Бицько, Микола 
Тягній. Думаю, що вони 
допоможуть колективу ста
ти на ноги. Звичайно, від
разу не можна все пере
інакшити: в січні ми хоч і 
підвищили показники, од 
нак якусь частку процента 
до плану не дотягнули. Але 
можливості є, і ми їх вико
ристаємо. До 110-річчя з 
дня народження В. І. Лені
на бригада дала слово до
вести денну норму виро
бітку до 120 процентів.

Вивести відстаючу брига
ду у число передових — 
завдання не з легких. Але 
якщо мені довірили таку 
почесну місію, я зроблю 
все для того, щоб це до
вір’я виправдати.

М. ПЕТРОВ, 
бригадир плавильників 
Світловодського заво
ду чистих металів.

СВІЖИЙ ЛИСТОК «КОМ
СОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕК
ТОРА:- У .КОЛГОСПІ «шлях 
ДО КОМУНІЗМУ» ДОБРОВЕ- 
ЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ 
КОРИСТУЄТЬСЯ ВЕЛИКОЮ 
ПОПУЛЯРНІСТЮ. УМІЮТЬ 
ТУТ КОМСОМОЛЬЦІ ТРАК
ТОРИСТ БОРИС СТАВЄРТІИ, 
ЙОГО ДРУЖИНА СЕКРЕ
ТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОР
ГАНІЗАЦІЇ НАДІЯ СТАВЕР- 
ТІИ ТА НАЧАЛЬНИК ШТА
БУ «КП> БУХГАЛТЕР ТЕТЯ 
НА ПЛИНІНА РОБИТИ ЙО
ГО ВИПУСКИ ЗМІСТОВНИ
МИ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМИ.

НА ЗНІМКУ: ТЕТЯНА 
ПЛИНІНА ТА НАДІЯ СТА- 
ВЕРТІИ.

Фото В. ГРИБА.

Водій автомобіля, пілот, машиніст електровоза, 
електрик — суте чоловічі професії. Та їх із успіхом 
опановують і жінки. Серед них — ег.ектрин Капітан і е- 
ського цунрозгеоду Новомиргородсьного району Гали
на ДРАГАН.

Вона — передовик виробництва, н поважають това
риші по роботі. А недавно виборці Олександрівсьиого 
виборчого округу К: 338 назвали Галину своїм канди
датом у депутати Верховної Ради-УРСР кср3унд_

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

Пульт управління — сер
це плавильної печі. Саме 
звідси ведеться керівни
цтво і контроль за ходом 
плавки. Господарює тут 
пультівниця. Коли подиви
тися збоку, то здається, що 
немає в її роботі нічого 
особливого чи складного— 
слідкуй собі за приладами 
та доповідай про їх по
казники.

— Це тільки на перший 
погляд, — заперечує стар
ший плавильник Володи
мир Гавриков. — Насправ
ді ж діло це набагато 
складніше. Треба не лише 
слідкувати за приладами, а 
й керувати електродами. 
Від необережного поруху 
електрод може обірватись.

Крім цього, коли накопи
чується багато огарку, ви
никають так звані «козли», 
які порушують 
елсктроплавки. 
але наше

режим 
Складно, 

Ліда Датуна з 
цим справляється успішно. 

Групкомсоргом ком
сомольсько - молодіжної 
бригади плавильників її 
обрали на останніх звітно- 
виборних зборах. Довго 
не погоджувалась. Ні, не 
відповідальності боялась, 
а престо почувала себе не
певно; у бригаді вона єди
на жінка, як хлепці сприй
матимуть її комсомоль
ське керівництво? Але «за» 
проголосували всі.

В комсомольсько-моло
діжній Ліда з самого по-

ГЙ" РОЗКВІТ І ВІТЧИЗНІ!

чатку її організації.
цього працювала також 
пультівницею на одному з 
заводів. І хоч молода ще, 
та досвідом може поділи
тися неабияким, недарма 
ж носить високе звання 
ударника комуністичної 
праці.

Дівчині подобається про
фесія. Вона 
цього.

— Цікава
та, — каже
І смисл її високий — краї
ні дуже потрібен нікель. 
Небагато таких заводів у 
Союзі.

...Щодня варить високо
якісний нікель комсомоль
сько-молодіжна. І зірко 
стежить за роботою при
ладів вправна помічниця 
металургів — групкомсорг 
Ліда Датуна.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

емт Побузьке.

й не приховує

в мене робо- 
роздумливо.—

Позавчора відбулася пе
редвиборна нарада пред
ставників трудових колек
тивів, громадських органі
зацій Долинського вибор
чого округу № 333 по ви
борах до Верховної Ради 
УРСР. Відкрив її перший 
секретар Долинського рай
кому партії П. Л. Гідулянов. 
Виступаючи першою, голо
ва Олександрійської сіль
ради Долинського району 
К. Ф. Лимар розповіла прб 
життєвий шлях комбайнера 
колгоспу «Україна» Долин- 
ськогс району М. О. Лан-г 
кратова. Його кандидатура 
у депутати Верховної Ради 
республіки одностайно ви? 
сунута 
зборах 
госпу 
ського 
«Гі’ятихатський» 
ського району. К. Ф. Лимар 
закликала присутніх у день 
виборів віддати за канди
дата свої голоси.

Цю пропозицію підтри
мали обліковець трактор
ної бригади колгоспу іме
ні Мічуріка Новгородків- 
ського району Г. Г. Пиріг, 
секретар парторганізації 
Долинського птахокомбі
нату О. Д. Дяченко, голо
ва Червонокостянтинів- 
ської сільради Петрісськц- 
го району І. Н. Онищенко, 
вчитель Долинської серед
ньої школи № 1 М. І. ДЗ- 
нилькевич, свинарка обд* 
госпу «Гі’ятихатський» Пеї» 
рівського району С. В. Ка
раван та інші промовці.

Учасники окружної пе
редвиборної нареди одно
стайно схвалили рішення 
про висунення кандидате^ 
у депутати Верховної Ради 

і УРСР по Долинському вц* 
борчому округу № 333 

І комбайнера колгоспу «УіІ» 
□ раїна» Долинського райб- I ну Миколи Олексійовичі) 
і Панкратова та звернулися 
І до нього з проханням дати І згоду балотуватися у наи- 
і вищий орган державної 
І влади республіки по цьому 
І округу.
Ч: . . ■

V» 1

на передвиборних 
колективів кол- 

«Україна» Долич- 
району те радгоспу 

Петрів-
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/ О АШЕ професійно-тек- 
I ■■ нічне училище готує 
І кадри для сфери побуто

вого обслуговування — 
швачок, перукарів, годин
никарів... Цю галузь нерід
ко називають «службою 
доброго настрою», і справ
ді, від того, як працювати
ме майстер, залежить на
стрій багатьох сотень лю
дей.

Тому велику увагу ми 
приділяє м о естети ч но м у 
вихованню учнів. Адже 
справжнє мистецтво — ве
лика наука добра. Важли
во навчити хлопців і дівча і 
не тільки усіх секретів 
їх майбутньої професії, а і 
вміння знаходити і вноси
ти естетичні ( елементи у 
свою трудову діяльність, у 
свій побуї і дозвілля.

Програма курсу естети
ки -• всього 50 годин. При
родно, за цей час можна 
дати учням тільки основи. 
Однак естетичне виховання 
не закінчується разом із 
дзвінком. Ось уже не пер
ший рік у нас працює 
«Клуб хороших манер». В 
училищі юнаки та дівчата 
знайомляться з кращими 
зразками архітектури, му
зичними творами, слухають 
бесіди про художників.

На початку кожного на
вчального року ми прово
димо Тиждень музики? В 
усіх групах проходять лек
ції і бесіди, присвячені ге
мам: «Музика і час» і «Ла
тиська національна музи
ка». Під час Тижня учні 
відвідують спектаклі му
зичних театрів. Нинішній 
завершився у пас творчим 
звітом — концертом сту
дентів Латвійської держав
ної філармонії. Така тра
диція.

Дієвість уроку естетики 
залежить від його ідейно- 
методичного різня і наоч
ності: твори мистецтва
важко піддаються опису, їх 
треба бачити, щоб сприй
мати. Тому багато сил ви
трачаємо па обладнання 
кабінету естетики. І всі ці 
турботи окупаються. На 
республіканському огляді- 
конкурсі наш кабінет був

ЗУСТРІЧ
З КАНДИДАТОМ

«Ніби відблиск місяця у ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ 
воді, нетривке життя ------------------------------------------- -

У приміщенні Цент
рального лекторію від
булася зустріч учнів 
профтехучилищ із кан
дидатом у депутати 
Верховної Ради УРСР 
токарем заводу «Чер
вона зірка» Л. В. Черне
ток).

Вона розповіла про 
свій трудовий шлях, до
сягнення області й міс
та в соціально-еконо
мічному розвитку за 
час від минулих вибо
рів до Верховної Ради 
УРСР і місцевих Рад 
народних депутатів. На
прикінці зустрічі пра
цівники обласної біб
ліотеки для юнацтва 
імені О. Бойченка зро
били огляд літератури 
на тему «Влада Рад — 
влада народу».

О. БЕРЛА.

ГОЛОВНУ УВАГУ — 
ДІТЯМ

Питанням дальшого 
вдосконалення вихован
ня підростаючого поко
ління позашкільними і 
дошкільними установа
ми заводу «Червона зір- 
на» була присвячена 
науково-практична кон
ференція, що відбулася 
в Палаці культури імені 
жовтня. Керівники заво
ду, секретарі комітетів 
комсомолу, працівники 
міських клубів, бібліо
тек, дитячих садків, під
літкових клубів, Палацу 
піонерів та обласного 
відділу народної освіти 
говорили про єдність 
дій трудових колекти
вів, громадських органі
зацій, домоуправлінь у 
справі виховання, про 
їх готовність зробити 
все, щоб діти зростали 
здоровими, щасливими, 
підготовленими до су
спільно-корисної праці.

ПОШУКИ. ПРАКТИКА. ДОСВІД,

ДІЄ
Л ¥ 1

М А Н Е Р “
названий серед кращих.

Навчальний курс як та
кий нездатний повністю 
розв'язати завдання есте
тичного виховання. Успіх 
забезпечує комплексний 
підхід, коли уроки закла
дають фундамент, створю
ють основу, на якій і роз
вивається далі позакласна 
робота. Це і участь у ху
дожній самодіяльності, і 
зустрічі з діячами літера
тури і мистецтва, і олімпіа
ди з естетики, і виставки 
науково-технічної творчос
ті,’і дискотеки...

Не випадково серед на
ших учиів дуже популяр
ний музичний абонемент. 
Щомісяця воші відвідують 
концерти Державної фі
лармонії. У п'ятдесятиго- 
дишіій програмі з естетики 
десять годин відведено екс
курсіям у музеї, на вистав
ки. Нині у «Клубі хороших 
манер» працює лекторська 
група. її учасники виступа
ють перед своїми одно
курсниками. Але все це, 
як-то кажуть, для загаль
ного розвитку. Багато ува
ги приділяємо і виробничій 
естетиці.

Ці уроки обов'язково 
проводимо па підприємст
вах шефів: з перукарями— 
в «Лаймдоте», швачками— 

смертних. Знаючи це, не
впинно твори добро!» — 
говорить старе індійське 
прислів’я.

Багато є людей, які по
стійно роблять невелику, 
хай навіть зовсім малень
ку справу, іменовану доб
ром, так, як велить серце і 
совість. Серед них Ліда 
Лагода.

Нині колишні першо
класники уже в п’ятому, 
але Ліда, як завжди, з ни
ми. І в кіно разом, і в му
зеї. Проводили дитячі ран
ки, концерти, влаштовува
ли ігри в сосновому бору, 
їздили в Умань, Кам’янку, 
на хутір Надію... Ліда з ус
мішкою згадує першу екс
курсію на її фабрику. Біль
шість підопічних вперше 
була на підприємстві. Усе 
для них нове, небачене. 
Хлоп’ята з цікавістю ози
рали складні машини і ди
вувалися з їх вправної ро
боти, перешіптувались. Во
жата підвела дітей до сво
го робочого місця, пока
зала, як працює.

— Мені було цікаво, як 
діти зреагують на те, що я 
звичайна шзачка-моторист- 
ка, адже знаю, що вони 
вважали мене якимось 
«начальником». Але ніяко
го розчарування я не по
мітила.

Там же, в цеху, малень
ким екскурсантам розпові
ли, (вони ще не зовсім 
розуміли і значення де
яких сліз), що їхня Лідія 
Володимирівна — член це
хового комсомольського

„Молодий KOMyHAp{f

в «Ригас модес»,’ взуттєвії- 
ками—в ательє «Елсгаит». 
Вивчаємо інтер’єр виробни
чих приміщень, обладнан
ня і устаткування робочо
го місця, наукову органі
зацію праці.

Займались графічним ди
зайном. Окреме заняття 
присвячувалось кольоро
вим композиціям. Кабінет 
естетики оформлений ру
ками учнів. Домашні зав
дання у кожної група свої; 
майбутні перукарі, напри
клад, повинні програти не
легку виробничу ситуа
цію — як обслужити ве
редливого клієнта. Воші 
вчаться розуміти всі секре
ти і премудрості цієї про
фесії.

Практику дівчата прохо
дять в учбових перукар
нях, які, повірте, зовсім ие 
відрізняються від звичай
них міських. Може, вони 
поки що працюють і не так, 
як досвідчені майстри, за
те краще відчувають на
прями моди. Юнаки з гру
пи годинникарів створю
ють ескізи свого робочого 
місця. У них це виходить 
дуже здорово, і хлопцям 
довірили оформляти учбо
ву майстерню.
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доброти
Сімнадцятирічним дівчам колись бояз

ко відчинила вона двері першого класу 
Кіровоградської восьмирічної школи 
№ 12, у якому комсомольська організа
ція панчішної фабрики доручила їй бути 
вожатою.

бюро, агітатор, очолює ви
робничий сектор у соціа
лістичному змаганні, вико
нує план повністю, та ще 
й на ЗО процентів зверху...

Протягом п’яти років Лі
да завжди намагалася зро
зуміти кожну дитячу душу, 
проникнути у настрій кож
ного учня, класу.

— Зайду в клас, гляну на 
їх обличчя, — і одразу яс
но, хто має трійку, хто про
винився у чомусь, і у кого 
все добре. Деякі ховають 
очі, а коли беру до рук 
класний журнал, то зовсім 
опускають голови. Я їх ні
коли не сварю, просто ка
жу, що треба постаратися, 
попрацювати над собою, 
раджу, як це зробити, і 
вони, підбадьорені добрим 
словом, з радістю беру
ться до роботи.

«Клуб хороших манер» \ 
інші все більше завойовує 
популярність. Коли в ньо
му вчили сервірувати стіл, 
то в усіх групах почались 
чаювання, а за право про
вести у їдальні вечір до
водилось витримувати 
справжній екзамен. (У клу
бі вчать і того, як краще 
організувати свято). Такі 
вечори у навчальних гру
пах проходять щотижня, а 
загальні, у яких бере 
участь увесь актив — що
місяця. Запрошуємо ху- 
дожників, спеціалістів з 
естетики, модельєрів, кон
структорів. Знання і навич
ки, одержувані на цих зу
стрічах, стануть учням у 
пригоді не тільки у май
бутній робо і і — у житті. 
Адже нам, викладачам, да
леко не байдуже, ким воші 
виходять із стін училища, 
як дивляться на свою ро
боту, на перший робітни
чий колектив.

Навчаючії молоду люди
ну майстерності, необхідно 
у тон же час активно фор
мувати її світогляд, став
лення до людей, до своєї 
справи. У постанові ЦК І 
КІІРС і Ради Міністрів 0 
СРСР «Про дальше вдо
сконалення процесу на
вчання і виховання учнів 
системи професійно-техніч
ної освіти» це завдання 
сформульоване з грашіч- І 
пою чіткістю: «Добиватися 
органічної єдності навчаль
ного і виховного процесу», і

...Па початку навчально- І 
го року ми проводимо для І 
першокурсників урок — ' 
знайомство з училищем. І 
хай він не значиться у роз- і 
кладі як урок естетики, 
справа не в назві.

Учитися краси можна 
все життя. І не тільки 
можна, а й необхідно.

КДЕ ПІДГОТОВКА ДО ВИБОРІВ. СКРІЗЬ — НА ВИРОБ
НИЧИХ ДІЛЯНКАХ. ПІДПРИЄМСТВАХ. У КОЛГОСПАХ ДІ
ЮТЬ АГІТПУНКТИ, ДЕ ВИБОРЦІ МОЖУТЬ ПРОСЛУХАТИ 
БЕСІДИ АГІТАТОРІВ.

НА ЗНІМКУ: З КНИЖКОВОЮ ВИСТАВКОЮ. ЯКА ВІД
КРИЛАСЯ В ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКІИ РАЙОННІЙ ЦЕНТ, 
РАЛЬПІН БІБЛІОТЕЦІ, ПРИСВЯЧЕНОЮ ВИБОРАМ, ЧИТА, 
ЧІВ ЗНАЙОМИТЬ БІБЛІОТЕКАР Л. Ю. рЕМБЕЗА.

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

Б. СЛУЦКЕР, 
директор Ризького 

МПТУ-34. J

— Ви коли-небудь ціка
вились психологією чи пе
дагогікою, просто так, для 
себе?

— Трохи читала, трохи у 
них вчилася, — Ліда киває 
на школярів.

...Якось Сергійко Берник 
заробив п’ятірку з матема
тики. Це була перша у жит
ті п’ятірка з важкого для 
нього предмета. Хлопчик 
був окрилений, уже марив 
себе ВІДМІННИКОМ.

Саме тут важливо під
тримати а учневі віру в 
свої сили. Ліда раділа ра
зом із Сергійком за його 
успіх, однак попросила 
вчительку викликати хлоп
чика до дошки на наступ
ному ж уроці, щоб зміц
нити його впевненість у 
своїх можливостях. Сергій
ко знову отримав п'ятір
ку. Відтоді він із матема
тикою на «ти».

9 лютого £980 рожу

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«Чи все залежить від електрика?»
У рейдовому матеріалі під таним заголовком («Молодий 

комунар» за. 15 грудня 1979 рону) критикувалося Кірово
градське обласне оптово-роздрібне об’єднання фірми 
«Одяг» за неекономне витрачання електричної енергії.

Заступник директора фірми І. Половець повідомив, що 
виступ газети обговорено на розширеному засіданні ке
рівного енладу, активу і відповідальних осіб. Критику на 
адресу об’єднання визнано справедливою.

Намічено заходи по дальшому посиленню нонтролю за 
економним витрачанням електроенергії. Так, категорично 
заборонено користуватися нагрівальними приладами з 
побутових приміщеннях, зменшено кількість електролам
почок на енладах бази, в майстернях, у гаражі. Доведено 
завдання по економії електроенергії відділам, складам, 
магазинам об’єднання. Призначено відповідальних осіб, 
яні уповноважені на закріплених за ними об’єктах конт
ролювати витрачання слентричної енергії і відповідають 
за її перевитрату.

...У класі тихо, тільки чу
ти поскрипування ручок, 
шелест підручників... А ось 
і довгождане слово «про
гулянка». Дітвора зі смі
хом і жартами висипає на
двір, а потім усі організо
вано прямують у. сосновий 
бір. Повітря напоєне запа
хом хвої. Десь весело на
свистує свою пісеньку сні
гур. Звучно рипить сніг 
під дитячими черевичками, 
і, здається, що ліс усміхає
ться гомінкій радості діт
вори.

Розрум'янені, приємно 
стомлені, повертаються уч
ні до школи і уважно слу
хають розповідь вожатої 
про те, як Ленін ходив НЭ 
полювання: «...раптом пря
мо на нього з лісу виско
чила загнана лисиця. Але 
пострілу не було.

Підбіг, захекавшись, дру
гий мисливець, та рудої і 
слід прохолов...»

— Лідіє Володимирівно, 
а чому не стріляв дідусь 
Ленін?

— Бо надто вже красива 
лисичка трапилась.

І весь клас усміхається.
Ие стверджую, що Лі

да —- досвідчений педагог. 
І шкільне життя ставить 
щодня перед нею не одне 
складне завдання. Важли
во те, що вожата прагне 
зрозуміти дитячий колек
тив.

...А всі дівчатка-п’яти- 
класниці мріють бути піо- 
нераожатими, вихователя
ми, такими, як їхня Лідія 
Володимирівна. Люда Шар- 
ган, Світланка Крилова, 
Люда Підвальна і Таня 
Тупчієнко вже нині — за
гонові вожаті у першо
класників. Уроки доброти 
тривають.

О. ТКАЧЕНКО.
м. Кіровоград.

МІСТА БУДУВАТИ МОЛОДИМ
Перші практичні зав

дання на спорудження 
критих тенісних кортів 
ДСТ «Спартак» викона
ли учні Львівського тех
нічного училища N2 57. 
В їхніх залікових книж
ках наставники—робіт
ники місьісрембудтрес- 
ту — виставили високі 
оцінки.

Стати будівельниками 
вони вирішили після то
го, як у минулому році 
старшокласники серед
ньої школи № 46 звер
нулися до випускників 
шкіл міста з закликом 
«Наше місто будувати 
гіам». Училище надало 
новачкам усе необхідне 
для успішного освоєння 
професії. До їх послуг 
— обладнані кабінети і 
майстерні, актовий і 
спортивний зали, впо
рядковані гуртожитки. 
Набуті теоретичні знан
ня учні закріплюють під 
керівництвом досвідче
них спеціалістів на 
ударних комсомоль
ських будовах обласно
го центру.

В усіх навчальних за
кладах Львівської об
ласті, де готують по
повнення для будівель
ників, пройшли комсо
мольські збори, на яких 
юнаки і дівчата взяли 
зобов’язання: на честь 
110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна 
освоїти майбутні спе
ціальності тільки на 
«відмінно».

Кор. РАТАУ.



НАШІ ОБРЯДИ

ПЕРШИЙ КРОК
* ДО „золотого 

ВЕСІЛЛЯ“
Той день для більшості гайворопців був 

звичайним вихідним. А для слюсаря ж 
гвп.'іовозоремоігтлої о заводу Валерія Іва
нова та робітниці Катерини ГордіЙчук та 
субота буде пам’ятною на все життя — 
вони стали подружжям...

Цього ж дня електрик районного спо- 
живчого товариства Віктор Шелег і робіт
ниця Ольга Шелег урочисто зареєструва
ли в нашому загсі сина Вадима...

Гайворопці давно вже звикли до нових 
радянських обрядів. Вісімдесят п’ять від
сотків реєстрацій шлюбів і шістдесят 
сім народив —проходять у нас в урочис
тій обстановці., і і

День шлюбу в народі називають «зеле
ним* весіллям. Иою символ — миртові 
листочки у вінку нареченої. А є ж і «ко
ронне» весілля, яке святкують через 75 
років після шлюбу. Етнографи нарахову
ють 21 подібний ювілей.

'-^-«Золоте» весілля. Це звичайно, хви
лююча подія... Але ми прагнемо зробити 
пам’ятним і день «зеленого» весілля. 
Шпюб, як відомо, приносить не тільки ра
дість. а й покладає па молодих обов’язки, 
вимагає певного самообмеження. Ми праг. 
немо готувати майбутнє подружжя до 
шлюбу, не пориваємо зв’язку з молодими 
людьми, які недавно стали чоловіком і 

дружиною. При районному відділі загсу в 
пас працює «школа молодого подружжя». 
Спільно з правлінням районної організа
ції товариства «Знання», районною обря
довою комісією і райкомом ЛКСМ Украї- 
ііи тут розроблена тематика лекцій для 
тих, хто вступає в сімейне життя. Квалі
фіковані лектори — І. Л. Мудрий, К. А. 
Яковенко. А. П. Семко, А. Г. Бондаренко, 
В. II. Кріпак, І. О. Швець — виступають 
перед молоддю. «Моральні основи сім’ї». 
«Основи радянського законодавства про 
шлюб 1 сім’ю», «Про нові радянські об
ряди», «Гігієна шлюбу». «Алкоголь, сім’я, 
потомство», «Етика сімейних стосунків», 
«Виховання дітей — важливе завдання’ 
сім’ї І суспільства» — ось далеко не пов
ний перелік тем. які розглядаються в 
«Школі молодого подружжя». Лекції су
проводжуються показом тематичних кіно
фільмів.

Одержало запрошення до лекторію і по
дружжя Іванових. «Шановні друзіі Ви 
починаєте спільний життєвий шлях. Ві
таємо Вас із цією великою подією. Попе
реду у вас багато радощів, але чимало й 
випробувань, турбот. Запрошуємо вас до 
пашею лекторію, де ви зможете довіда
тись про роль чоловіка й дружини у 
формуванні подружніх стосунків, набуде
те несбхідних знань з права, фізіології 
шлюбу...» — видруковано в ньому. Тут же 
подається план-лекцій і бесід «Ніколи мо
лодого подружжя».

Перший крок від «зеленого» до «золо
того» весілля зроблено.

Л. ЛАСИНСЬКА, 
працівник районного відділу загсу.

м. Гайворон.

БАРВИ ДЛЯ КАЗКИ
РЕПОРТАЖ З ВИСТАВКИ

«СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ»

У Палаці культури імені Жовтня заводу 
«Червона зірка» протягом трьох днів діяла 
виставка дитячої та-підліткової творчості. 
Представлені вироби продемонстрували ус
піхи їхніх творців у випалюванні, різьбі по 
дереву, малюванні, фотоспразі. Відвідувачів 
зацікавили кумедні іграшки із шишок, каш
танів, пап’є-маше, сірників. Автори цієї ви
ставки — діти робітників заводу «Червона 
зірка». Вони відвідують авіамодельним, суд- 
номодельний гуртки та гурток «Юний ху
дожник» при Палаці культури, вчаться во
лодіти пензлем і фотоапаратом у гуртках 
при домоуправліннях. Тематика виставки 
різнобічна: тут і роботи, присвячені ПО-ії 
річниці від дня народження В. І. Леніна, 
Міжнародному року дитини, майбутнім 
Олімпійським іграм у Москві; є її пейзажні 
етюди, ілюстрації до народних казок та 
улюблених мультфільмів. Всім, хто побував 
на виставці, сподобались роботи членів гург- 
ка «Червона зірочка» домоуправління № З, 
малят дитячого садка № 7 та інші. Виставка 
називалась «Світ очима дітей».

Фото В, ГРИБА.

а/ ОЛИ Леонід Авгура уві- 
“* йшов до кабінету ди
ректора інституту, той са
ме розклав аркуші ватману 
просто на килимі посеред 
підлоги і, сидячи навпочіп
ки, уважно вивчав їх. Він 
теж виглядав украй стомле-’ 
ним і трохи скидався на 
воєначальника, що схилив
ся над картами, які йому 
вже нічим не зарадять.

Авгура знав, що папери 
тан і лежатимуть тут цілий 
день, а може, й кілька днів, 
так, щоб Руоан міг бачити 
креслення з будь-якої точ
ки кабінету. А сам Рубан 
танцюватиме навколо них, 
як йог-вогнеходець довко- 

ід ла ритуального вогнища, 
■поступово впадаючи в екс

таз, який врешті-решт має 
загнати його на палахливі 
жарини.

— Заходь-заходь, диви
ся,.. — руоан навіть не гля
нув на нього, й Авгура міг 
поклястися, що той не зназ, 
ного кликав. Йому байдуже, 
хто там у дверях. Все одно 
він проказуватиме ці слова 
таним тоном, ніби приму
шує злочинця глянути на 
наслідки свого злочину. — 
Оце все, з чим мені їхати 
до столиці.

— Не все, — відказав 
Леонід, підходячи до папе
рів. — Дещо доробляється.

Рубан сприйняв це як 
знущання і безнадійно 
махнув руною. Авгурі вже 
був знайомий цей стан йо
го, який він теж називав 
«ритуальним самеопльову- 
ванням». Останні дні перед 
здачею проекту Рубан зав
жди казився. Те, що він 
упродовж усієї роботи од
наково стримано і хвалив, і 
критикував, тепер зводи
лося нанівець, втоптувало
ся у землю і розчинялося у 
песимістичних зойках. Ні 
за яких інших обставин по
бачити Рубана таким не 
можна було. То був особли
вий стан його психіки, 

і у-який, здавалося, ніяк не 
поєднувався з його нату
рою. І це справді нагадува
ло Авгурі ритуальний ек
стаз вогнехідців.

— Твої причали є — он 
вони, — тицьнув носком 
туфлі у крайній аркуш. — 
Можеш не хвилюватися. 
Якби я викинув звідси усе, 
що належить вининути, то 
постав би перед міністром 
із згортком туалетного па
перу.

— А проект непоганий,— 
нагло мовив Леонід. — 
Особливо з цими «причала
ми Авгури».

— Ага, особливо з прича
лами... — по-возчи вищи
рився Рубан, й осудливо 
оглянув його з ніг до голо

ви,—А ти чого прийшов? — 
запитав, підводячись. — Ти 
ж назва, що тобі наплюва
ти на цей проект, на інсти
тут і на Рубана! Вам усім 
наплювати, а я мушу везти 
це і червоніти. Усе можна 
було зробити в сто разів 
краще.

— Але ж його вже бачи
ли і в основному схвалили. 
Хороший проект. Принайм
ні, звичайний, за яким 
можна будувати цілком су
часний порт.

— У тім-то й річ, що су
часний, — стомлено відка
зав Рубан. — А будуємо 
для наступного століття,

— У наступному столітті 
він вже буде непотрібним. 
Людство відмовиться від 
судноплавства. Нікому й на 
думку не спаде місяцями 
метлятися десь по морях.

— Виходить, мені можна 
не червоніти? Усе чудово?!

— Тут нема чого червоні
ти. Не на кожному проекті 
заробляють авторське сві
доцтво, — Авгура розумів, 
що це вже неприховане 
знущання, тільки не міг 
зрозуміти, навіщо вдається 
до цього. Він ніяк не міг 
відмовитися від звички гра,- 
ти людям на нервах у най- 
непідходящий час.

— Ну, не кожна група 
має і своїх Авгур. Але не 
знати: добре це чи погано.

«Повинно бути щось, що 
знервувало його», — поду
мав Авгура. Але він не міг 
знати про вранішній дзві
нок з Києва, у якому Руба 
нові висловили все, що там 
думають про темпи роботи 
над проектом та його по
стійні завіряння. х

— Це погано, що не всі 
їх мають. Започатковує
ться нова течія у науково
му світі — «авгуризм», або 
просто «авгура» — на схід
ний лад.

Рубан артистично кив
нув. З’їдлива посмішка все 
ще марудила йому вуста, 
яні він не бажав розтуляти.

— Про «авгуризм» уже 
чув, — буркнув він по три
валій мовчанці.-—Так само, 
як і про твоє бажання утек
ти звідси. Але тепер ти вже 
не втечеш. Тепер ти ли
шишся у нас і добряче по
працюєш.

Рубан сів у крісло, одна
че враз підхопився, зирк
нув на аркуші ватману, ні
би хотів переконатися, що 
вони справді там, аж тоді 
запросив сісти Авгуру. .

— Щодо твоїх причалів, 
то у мене з’явилися деякі 
міркування. Деякі, кажу... 
Але конкретніше потім, 
після Києва, щоб не наби
ватися у співавтори.

Він уважно придивився

Богдан СУШИНСЬКИЙ

АВГУРА
(УРИВОК З РОМАНУ).

Нещодавно гостем нашої редакції був молодші 
письменник з Одеси Богдан Сушішськиіі, автор збірок 
новістеїї та опоЕІдапь «Кладка», «Тепле каміння», «Лі
то житніх дощії*», «Ріка опівночі» та багатьох публі
кацій в періодиці. У видавництві «Молодая гвардпя» 
з’явилась перша зібрка його творів у перекладі па 
російську мову. Богдан Сушпнськнй — лауреат пре
мії ЦК ЛКСМ України і видавництва «Молодь» та 
лауреат обласної комсомольської премії імені Е. Баг- 
рицького.

Пропонуємо вашій увазі уривок з нового роман) 
Богдана Сушинського «Через міст над бистриною», 
який незабаром має вийти друком у видавництві 
«Молодь». Головний герой роману інженер-копструк- 
тор Леонід Авгура — людина складного характеру, 
перед якою па початку її життєвого шляху постас- 
чпмало не тільки суто творчих, а й моральних 
проблем...

до виразу обличчя Авгури. 
Воно лишалося незворуш 
ним. Авгура вже мав досвід 
ділових розмов з Рубаном і 
тому усе мовлене ним 
сприймав, ян давно відоме 
й нічого не значуще. При
наймні удавав, що сприй
має тан. І це справляло 
враження. Зараз Рубан теж 
якийсь час мозчни постуку
вав пальцем по столу, по
тім розтер кінчик носа і 
вже зовсім іншим, цілком 
розсудливим І спокійним 
тоном додав:

— Ну, гаразд, Авгуро. Не 
хвилюйся, твою заяву про 
звільнення за власним ба
жанням я не викинув. Вона 
у мене тут, — Рубан посту
кав пальцем по столу, і хи
трувато примружившись, 
глянув на Азгуру. — Підпи
шу, коли вважатиму за по
трібне. Мені, ян адміністра
торові, це навіть зручно: 
мати під рукою твою заяву. 
І взагалі ти підказав цікаву 
ідею. Я ще подумаю, чи не 
попросити такі заяви від 
усіх інших. Зрештою, це 
□сього лише наукова орга
нізація роботи з кадрами.

Леонід мовчки стежив за 
виразом обличчя директо
ра. Розумів, що старий бле
фує, лишалося тільки ви
значити, навіщо цо йому.

— Якщо вже наполя- 

гасш — підпишу її. Але ж 
ти знаєш, що за натурою я 
визискувач... Ти ще витяг
неш на своєму горбові про; 
ент Буджацького каналу і 
реставрацію Дністровсько
го порту. А потім можеш 
забиратися під гри чорти. 
А ні, то сам звільню. З 
трьома доганами. Зрозумів?

— Зрозумів. Ідеться про 
канал... — посмішці на об
личчі Рубана він не пови
нен був надавати значення. 
Леонід вирішив, що не вар
то загострювати цю розмо
ву. Все одно сердитися ста
рий не вмів. Це тани справ
ді було вадою його харак
теру.

— Ото ж бо и воно. Про 
канал, — прийняв умови 
примирення Рубан. З тієї ік 
шухлядки, в якій лежала 
заява, з’явилася карта об
ласті.

Авгура мовчки пересів до 
столу. Обличчя його враз 
стало зосередженим, на 
нього навіть ллгли мазни 
добре помітної заклопота
ності. «Цікаво, ян би сприй
няв усю цю розмову хтось 
сторонній? —подумав він.»— 
Цілковито належачи аб
сурдові людських взаємин, 
вона не підлягала ніякій 
логіці».

— Пони що це тільки на- 
тяни. Але незабаром у глі- 

ністерських лабіринтах іти
меться про створення спе
ціальної’ проектної групи, 
до якої, мабуть, увійдуть і 
люди з інших проектних 
організацій.

Групи ще нема, а чортові 
колінця Буджацького кана
лу видно вже зараз. Почне
мо ми від гирла Дунаю і 
вестимемо воду південною 
частиною степу, де нема ні 
прісних озер, ні порядних 
річок. Насосні станції, особ
ливості рельєфу, водойми
ща — усе це справа техні
ки. Ти ось сюди глянь. На
тикаємося на величезний 
лиман, якого тут чомусь 
називають озером Кундук. 
іягнеться він углиб степу 
на десятки кілометрів, об
ходити його надто дорию. 
Тоді постає питання: як 
провести прісну воду через 
солоне озеро? Загнати воду 
у труби, що проляжу і ь по 
дну? Підняти труби на еста
каду? Або, може, насипати 
дамбу з бетонованим жоло
бом? І есе, що б ми туг не 
пропонували, треба техніч
но й економічно обгрунту
вати —• все пов’язано з фі
нансами. Словом, візьмеш 
відрядження, побуваєш на 
озері, посидь над літерату
рою. Потрібна ідея. Групу 
ми сформуємо, але ж ти 
знаєш, шо ніяка група ще 
нічого путнього не пропо
нувала. Ідею породжують 
одинаки, а група відкидає 
або схвалює. А потім вті
лює у проект.

— Гаразд, я подумаю, — 
поблажливо стенув плечи
ма Авгура. Він вважай, що 
примирення відбулося.

— Над чим? — педовір- 
лило поцікавився Рубан.

_  Чи варто створювати 
групу, коли на будь-яке 
«чортове колінце» можна 
посадити Авгуру.

— Не бурчи. Даю мож
ливість здобути ім я. Не ці
нувати цього можеш ТІЛЬКИ 
ти. Бо не знаєш, чого хо
чеш. У яноглу іншому інсти
туті ти мав би справу з та
кими будовами? Як молодо
го тебе ще п’ять років три
мали б на підчистках, ра
зом з копіювальницями.

— У тім-то й суть: я не 
тримався б,

— Куди б ти дівся’І
«Не розмова з директо 

ром, а двобій бездарних 
дипломатів». Авгурі здало
ся, що Рубан думає зараз 
про те ж саме. Але те, що 
директор пропонував —по
добалося. Може, це саме те, 
що йому зараз потрібно — 
справа, яка б захопила на 
цільна місяців чи й на рік. 
І в якій усе чітко: що тут 
твоє, чого досяг і на що 
здатний.

— Давай без полеміки, 
Авгуро. Бери відряджен
ня і... Чого тан дивишся на 
мене? Тебе слід завантажу
вати, як вола, бо сам ти 
звик працювати упівсили. 
І ще одне: допоможи деко
му. Було багато зауважень, 
варто трохи допрацювати. 
Проект, вцілому, звичайно, 
□дався, але...

«І цс після всіх істерик 
та опльовувань», — поду
мав Леонід, проте вголос 
не сказав нічого. Зрештою, 
ножному начальникові на
лежить бути таким. До пев
ної межі, звичайно. А цей 
ніколи не зловживав цим 
правом, слід віддати йому 
належне.

Рубан знову надовго за
мовк, потім, усе ще дивля
чись на нрсслення, запитав:

— Ну то що, може, 
почнемо все спочатку?

— Проект? — не зрозу
мів Авгуоа.

— Навіщо ж проект? Про
екти ти вже навчився «лі
пити». Тепер почнемо вчи
тись оцьому хитрому мис
тецтву: жити з людьми і 
бути вдячними їм. Чи, га
даєш, цс нам, проектантам, 
ні до чого:

Добре завчена посмішка 
сповзла з обличил Авгури. 
Такого закінчення зустрічі 
він не чекав.

— Ну то що? — наполя
гав Руоан, дивлячись йому 
просто у вічі. І Леонід зно
ву, як і тоді, коли уперше 
побачив цю людину, від
чув, який у нього важкий 
погляд.

— Подумаю, —спохмурнів 
Леонід, підводячись з кріс
ла. Уявлення не мав, що 
відповісти Рубанові, і лн 
закінчити цю розмову. Він 
уже й сам добре усвідомив, 
що вчитися жити з людьми 
все-таки треба. — Посид
жу, перегляну літературу. 
Про склад групи, як я зро
зумів, потім.

«А він міг просто підпи
сати мою заяву про звіль
нення — і все. Підписати — 
і завтра ж забути про моє 
існування, — подумав Ав
гура. — Та найдивовижні- 
ше, що раніше л цього не 
боявся».

— Таким я вас, власне, і 
знав, — мовив уже від по
рога. У ньому промовляло 
хвилинне розчулення терп
лячістю цієї людини.

— На жаль,.. — стенув 
плечима Рубан, відбуваю
чись жартом.

— Але ніколи не дяку
вав.

— Тому й тримаюся за 
тебе. Ну, досить-досить, 
іди... — роздратовано мах
нув рукою. — Ще й тобі 
клянися у вірності...
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ЯКЩО ТОБІ 
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Такі огляди вже стали 
традиційними. Зрозуміле 
хвилювання молодих мит
ців, яні представили на 
оцінну обласному жюрі та 
глядачам свої роботи. Кож
ний учасник огляду пока
зав за ці десять днів дві — 
три свої ролі у виставах 
діючого репертуару.

Тепер, коли переглянуті 
всі спектаклі й ролі, запро
поновані молодими, можна 
спробувати проаналізувати 
їх творчий доробок, вияви
ти перспективи зростання.

Анатолій Косячекко — 
перспективний актор. Він 
грає ролі, які звичайно до
ручають майстрам із досві
дом, — Голохзостого у ви
ставі «За двома зайцями» 
М. Старииького. Хлестако- 
ва у «Ревізорі» М. Гоголя, і 
нашого сучасника — дев’я
тикласника Альошу Р'.да- 
і свича в ліричній комедії 
А Кузнецова «Московські 
канікули». Кослчєнку влас
тиве вміння в яскравому 
пластичному малюнку ролі 
перевати глибинне — дум
ки. почуття, смисл існуван
ня його героя в суспільстві. 
Актор правдивий на сцені, 
в творчості. Можливо, в ро
лях, які ми побачили під 
час огляду, він ще не досяг 
отої бажаної висоти, коли 
неможливо додати до обра
зу яноїсь нової риси чи від
мовитися від чогось зайво
го... Скажімо, в класичних 
образах V Косяченка домі
нує зовнішнє, не знайдено 
ще цілісності створюваного 
характеру.

Але участь в нинішньому 
огляді робіт творчої молоді 
театру принесла йому за-

МОЛОДИХ АКТОРІВ, 
служену перемогу. Актор 
довів свою мистецьну зрі
лість. професійність.

У Валентини Литвиненко 
перемога на цьому огляді 
виправдана попередніми 
здобутками молодої артист
ки, повсякденною творчою 
працею. Майя у виставі 
«Маестро, туш!» за п'єсою 
М. Зарудного, Наташа, ге
неральська доньна в «Сус- 
ті» І. Карпенна-Карого — в 
обох ролях виконавиця зу
міла знайти яскраві, гостро- 
характерні барви для ство
рення повнокровних.завер
шених сатиричних образів.

Творчою удачею В. Лит
виненко стала роль Мари у 
виставі-казці «Червоненька 
квіточка» І. Карнаухової та 
Л. Браусевич. Мара уособ
лює в собі таємничим світ 
лісового царства, де бо
рються сили добра і зла.

Правда, на цьогорічному 
огляді ми не побачили ар
тистки в ролях суто дра
матичних.

Валентина Литвиненно — 
актриса з великими творчи
ми можливостями, різно
планова. Будемо сподівати
ся, що в майбутньому їй 
більше пощастить на ролі, 
які потребують творчого 
дерзання і акторсьного дос
віду, на довіру з боку ре
жисури.

Лідія Хуторян запам’ято
вується насамперед доско
налим, майстерним вико
нанням ролі хлопчика Ма- 
тюші у виставі «Суєта» за 
п’єсою І. Карпенна-Карсго.,.

її Альонушна в «Черво
ненькій квіточці» — лагід
на, добра. Активний борець 
за добро, лірична героїня. 
Актриса продовжила цими

роботами пошуки своєї те
ми — активної доброти. Ус
піх на огляді — визнання 
Л. Хуторян як митця.

Жюрі обласного огляду 
робіт творчої молоді театру 
відзначило роботи ще од
ної учасниці — Валентини 
Хобти. Яскраве обдаруван
ня молодої актриси найпов
ніше розкрилося в ролі 
Хиг.іки (вистава «За двома 
зайцями» за п’єсою М. Ста- 
рицьного).

Катя Круглова — 3. Хоб- 
та у ліричній комедії 
А. Кузнецова «Московські 
канікули» — наша юна су
часниця, дівчина з тверди
ми життєвими принципами, 
з почуттям власної гіднос
ті, з активним прагненням 
до справедливості, до 
пізнання життя, людей.

Огляд робіт творчої мо
лоді театру показав здо
бутки молодих, ВИЯВИВ їх 
творче зростання. І разом з 
тим дав можливість відчу
ти І недоліки в роботі те
атру з творчою молоддю, в 
організації самого огляду.

Перш за все зазначимо, 
що піднєсений, святковий 
настрій в залі для глядачіз 
онрилив би акторів, надав 
би їм творчої наснаги. Бо, 
наприклад, комедію зіграти 
блискуче можна тільки г.ри 
жвавій реакції заповненого 
залу. Адже акторам обо
в’язково потрібно відчувати 
глядачів, які стають ніби 
їхніми співучасниками в 
тєорчості.

На огляд до молодих обо
в'язково мали б прийти мо
лоді — зацікавлені, святко
во піднесені. І якщо справж
нього свята не відбулося, 
певна вина с тому органі
заторів — комсомольських 
ватажків міста і працівни
ків театру.

Хотілося б побажати мо
лодим митцям надалі звіту
вати про свою творчість 
різнобічніше. Для цього у 
молодих кропивничан є всі 
умови: є в кого ечитися, є 
з ким порадитись. їм дові
ряють. Ось і нині е театрі 
готується нова вистава 
«Шрами» за п’єсою Є. 111а- 
бана, де зайнята переваж
но молодь: А. Косяченко, 
А. Марченко, В. Хобта то 
інші.

А. ШЕВЧЕНКО, 
старший інструктор по 
мистецтву управління 
нультури облвикон
кому.

Спочатну про ще одну 
новинку. На адресу кон
курсу надходить чимало 
нросвордів, складених 
ми, шановні ерудити, 
надрукувати в одному турі 
ми можемо, 
один із них. Тому з мстою 
заохочення до складання 
цікавих і змістовних крос
вордів, починаючи з шосто
го туру, за кросворд, схва
лений до друку, нараховує
ться, як і раніше, 25 піль
гових очок, а ще за два, по; 
ставлених жюрі на друге і 
третє місця — відповідно 
15 і 10 пільгових очок.

Враховуючи думку бага
тьох учасників, з авторки 
попереднього кросворда 
І. Солонар знімається 5 
пільгових очок за деяну 
його несиметричність.

Тепер — результати чо
тирьох турів. П. Бляшук 
(с. Добрянка Вільшапського 
району) — 183; Т. Логвино
ва. В. Тупчій (Кіровоград) — 
160; В. Савельева (Кірово
град) — 157; С. і II. ОсаЦ- 
чуки (Гайворон). С. Єли- 
нсцька (Кіровоград) — 154; 
І. Мельник (Олександрія). 
.4. Кизюн (Мала Виска) — 
152- Г. Куцої.ська (с. Каль- 
ниболога' Новоаохангсль- 
ського району)—151: В...Ге
ращенко, В. Маслов (Кіро
воград) — 150; В. Лищук 
(Знам’янка) — 148; Л. Пуга
чева (ІІовоархангельськ) — 
139- о. Фабель (Кіровоград)
— 1:17; О. Голуб (Кіровоград)
— 136; 1. Солонар (Повоар- 
хангельськ) — 132: П. Они
щенко (Кіровоград) — 117;

ва-
Але

звісно, лише

КОНКУРС
акті?»

Б. Крншкін (Кіровоград) — 
107; І. Куліш (Долинська)—- 
106; О. Романов (Кірово
град) — 103; М. Ткаченко 
(Світ.човодськ) — 102; В. До
ценко (с. Коритно-Забузьке 
Вільшапського району) — 
100; О. Иекраса (Олександ
рія) — 97; А. ^уманський 
(Кіровоград) — 92; А. Редь
ко ’___
М. Олійничепко (емт Моло
ді

Но горизонталі: 
5. Радянський 
ковзаняр, олім
пійський чемпіон 
(1964 р.). 6. Краї
на — організатор 
IV Олімпіади. 9. 
Вид боротьби. 11. 
Спортсмен. 13. Біг 
на довгі дистан
ції. 15. Радян
ський велосипе
дист. чемпіон сві
ту 1977 р. 16. Гра
вець збірної СРСР 
з хокею. 17. Ра
дянський гребець, 
олімпійський чем
піон. 22. Венесу
ельський боксер 
олімпійський чем
піон (1968 р.). 23. 
Олімпійська чем
піонка (1952 р.) я 
гімнастики. 24. 
Частина поєдшь 
'V боксерів. 25. 
Місто, в якому 
Олімпійські ігри 
ПРОХОДИЛИ двічі. 
28. Місце прове
дення X ЗИМОВИХ 
ОЛІМПІ Й С Ь К И X 
ігор. 29. Радян
ська спортсмен
ка. тричі олімпій
ська чемпіонка 
фехтування 
Вид спорту. 
Олімпі Й Є Ь к І! й 
чемпіон 1912 року 
з водного поло. 
39. Радянський 
гандболіст, олім
пійський чемпіон. 40. 
вий вид спорту. 41. 
змагань. 42. “ 7 .
товариства. 44. Олімпій
ський чемпіон 1972 року з 
баскетболу.

По вертикалі: 1. Місце 
проведення ЇХ і XII зимо
вих Олімпіад. 2. Перший ра
дянський олімпійський чем
піон зі стрільби. 3. Волей
боліст. переможець Олім
піади в Мехіко. 4. Зимовий 
вид спорту. 7. Спортивна 
організація. 8. Спортивне

НАЗУСТРІЧ ОЛІМПІАДІ-80ЙШТРЯВІ ВОРОТА
На що схожий старовин

ний Таллін з висоти? Пі. не 
пташиного, а авіаційного 
польоту? Скоріше всього, 
на іребіпь морської хвилі, 
яка складається з багатьох 
хвиль меншого розміру. Цс 
відчуття виникає, коли ба
чиш гострі гребені двосхи
лих дахів міста.

Такий загалом і олімпій
ський аеровокзал, що зво
диться тут. якщо поглянути 
на нього зверху. Характер
на естонська шат рова по
крівля. камінь, скло і ме
тал дозволяють споруді ор
ганічно вписуватися в при
балтійський пейзаж’. Авто
ри проекту, естонські архі
тектори. намагались збе
регти містобудівні традиції

своєї республіки і тисячо
літній зв’язок народу з 
Балтикою — морем, у чиїх 
водах змагатимуться кращі 
яхтсмени світу.

Аеровокзал — 134 метри 
в довжїиіу, 36 — у шири
ну — увінчає одпопрольот- 
на двосхила покрівля із 
гофрованого алюмінію типу 
«коревар». Скло — вакуум
ні счлопакстп із сонцеза
хисним покриттям, яке не 
пропускає пилу і значно 
знижує шум. Двері будуть

білий доломіт — «естон
ський .мармур». Па першо
му поверсі розмістяться 
приміщення обробки бага
жу. медпункт, кімната ма
тері і дитини, камера схо
ву. виробничі, складські, 
службові і технічні примі
щення. Па другому — ос
новні зали внутрісоюзиого 
і міжнародного секторів, 
експрес-ьафе, ресторан 
бар. відділення зв’язку, кі
оски.

автоматичні — розсувні із 
вмонтованими радарами. 
Для зовнішнього і внутріш
нього оздоблення викори
стані алюмінієві конструк
ції, анодовапі під бронзу, і

З боку Тартуського шосе 
із споруджується естакада, 

г. Прямо з неї пасажири, яві 
:• вилітають із Талліпа, по- 
:- траплять па другий поверх 
- аеровокзалу. З допомогою 
і інформаційних табло вони

с.ипівка Вільшапського ра
йону)—69; С. Скібневський 
(Нонгородка) — 60; В. Га
шенью (с. Аджамка Кірово
градського району) —- 55; 
О. Котлова (с. Миколаївка 
Добронеличківського райо
ну) — 46; 0. Гончаренко. 
Г. Бєльська (Кіровоград) — 
40.

Правильні відповіді на 
кросворд І. Солонар такі;

По вертикалі: 1. Гітопп. 
2. Гало. 3. Сорт. 4. Ніколи 
7. Креол. 8. Гліома. 10. Фі
ноз. 11. Резол. 16. Флірт. 
17. Ефект. 18. Ескіз. 19. Ка- 
сія. 23. Шпігат. 25. Ролик. 
26 - 
ЗО. ...... ....
35. Екер. 36. Хаас.

По горизонталі: 
паяг. 6. Токіна. С 
12. Сельва._ 13.

Урна. 27.
Джнгер. 32.

Qfi ** -

Супорт. 
Кутюма.

5. Афі-
9. Офорт. 

__  - • Флебіт.
1А Упізм. 15. Шліф. 19. Ка. 
ма. 20. Фізаліс. л’ 
22. Каса.
28. Шпат.

24.
29.

21. Філе. 
Карту лі. 

Янус. Зі.
Фланк. 33. Агреже. 34. Тур
гор. 35. Екю. 37. Дзереп. 
38. «Захмет».

Переможцями четвертого 
туру стали: ІЗ. Геращенко, 
Л. Кизюн. П. Онищенко, 
О. Голуб. 1. Солонар. Т. Лог- 
синова, П. Блящук, В. Туг- 
чій, В. Маслов, а також но
ві учасники конкурсу — кі- 
ровоградці О. Гончаренко 
та Г. Бєльська. Всі набрали 
по 40 очок.

До друку жюрі схвалило 
кросворд В. Геращснка (Ні- , 
ровоград). Автору нарахо-^Я 
вусться 69 очок (44-1-25). Че
каємо ваших відповідей, 
шановні ерудити, до 19 лю
того.

Бажаємо успіхів!

88:

т

«Олімпійський»Кросворд

іжпе Долннського району)
- »7; В. Стецепко (Кірово

град)--^; В. Чернов (с. Но-

(Спіт.чоподськ)

135

Зимо- 
.. .. Місце
43. Спортигиі
44. ‘ ’ ■

товариство, Олімпій
ський чемпіон з гімнастики 
(1928 р.). 12. Відомий у ми
нулому радянський хо
кеїст. 14. Чемпіонка двох 
Олімпіад з гімнастики. 18. 
Перший серед радянських 
спортсменів олімпійський 
чемпіон з кінного спорту. 
19. Олімпійський чемпіон з 
стрільби (1908 р.). 20. Ра
дянський біатлоніст, олім
пійський чемпіон (1968 і 
1972 рр.). 21. Олімпійський 
чемпіон 1968 і 1972 років з

кінного спорту. 26. Настав
ник. 27. Олімпійський чем
піон (1972 р.) з десятибор
ства. ЗО. Радянський гре
бець, чемпіон остапиье^ 
Олімпіади. 31. Вид змагань. 
32. Початок 
Показовий 
що входив .......___
кількох Олімпіад. 35. Легко
атлетичний снаряд. 36. Ра
дянський ЛИЖНИК, ОЛІМПІЙ
СЬКИЙ чемпіон (1972 15.). 
37. Місце проведення зма
гань із греблі.

змагань. 33. 
вид змагань, 
до програми

і

легко визначать номер ре
єстраційної стойки і після 
реєстрації та оформленії:! 
багажу одержать посадоч
ний талон. Потім через зо
ну контролю ручної покла
жі пасажири пройдуть у 
зал чекання, а звідти — V 
розподільчу галерею. Тут їх 
потік розділиться, тих. хто 
вплітає, проведуть до одно
го з п’яти стаціонарних 
пірсів, обладнаних телеско
пічними трапами. Це особ
ливо зручно, якщо взяти 
до увапі мінливу балтій
ську погоду. — людям не 
доведеться знаходитися під 
відкритим небом.

Перекриття вокзалу од- 
нопрольотною конструк
цією дасть можливість у 
майбутньому трансформу
вати інтер’єр залежно ьід 
зміни потреб. Пропускна 
можливість нового вокза
лу — 700 пасажирів за го
дину.

Генеральний підряди ик 
на будівництві Таллінсько- 
го аеровокзальпого комп
лексу — БУ № 313 тресту

- Північзахтрансбуд». Ве
лику допомогу подають 
йому авіатори, ті, хто екс
плуатуватиме новобудову.

«Олімпійські об'єкти — 
об'єкти номер один!» — так 
вирішили курсанти Ви
борзького авіаційно-техніч
ного училища цивільної 
авіації. Вони приїхали в 
Таллін і включились у спо
рудження аеровокзалу. 
Курсанти вели земельці ро
боти, встановлювали вікон
ні рами і вітражі. їхня пра
ця високо оцінена будівель
никами і керівництвом Ес
тонського виробничого 
об'єднання цивільної авіа
ції. Кращим бійцям вручені 
почесні грамоти.

Повним ходом триває 
підготовка особистого скла
ду. наземної та авіаційної 
техніки до обслуговування 
олімпійських перевезень. У 
всіх службах і підрозділах 
об'єднання проводяться
конкурси професійної май
стерності. організовано
курси іноземної мови.

Уже заготовляються су-

веніри, олімпійська рекла- Й :
ма. Визначені пункти про- 8
дажу авіаквитків і броню- І
ванпя місць для учасників 
Таллікської регатії і її гос
тей. Освоюється нове об
ладнання, яке прискорить 
обслуговування пасажирів 
полегшить труд працівни
ків авіації в дні Олімпіади.

Отже, столиця Радян
ської Естонії готується зу- і 
стрічати гостей. У вітринах 
магазинів поряд із знайо
мим усім Мишком-олімпій- 
цем появився Морж-олім- 
пісць у шапочці яхтсме
на — символ регати.

...Па сонцезахисному склі 
другого поверху аеровок
залу уже виведено напис: 
«Ласкаво просимо!»

К. ХАТУНСЬКИЙ.
Прес-бюро «Комсо- 
мольской правдьі». Л
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