Цс свято бере початок від вересня 1970 рону, ноли вся
мистецька громадськість Унраїни відзначала 125-рїччя з
гпп зародження І. К. Карпенна-Карего. Саме тоді на--хугорі Надія, який О. Є. Корнійчук влучне назвав столицею
української драматургії, і народилася думка щозересня
роєодити в області свята театрального мистецтва.
ьинто, яке починається сьогодні — вже
одинадцяте.
'г^ коРеспонДент зустрівся із заступником начальника
їденого управління культури В. І. Махоріною і задав
ЖіА
запитань стосовно цієї події в нультурному
житті Кірсвоградщини.

------------------ ------------------------------ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ’ -

« Вересневі
СЬОГОДНІ РОЗПОЧИ
НАЄТЬСЯ ТРАДИЦІЙ
НЕ ОБЛАСНЕ СВЯТО

ТЕАТРАЛЬНОГО МИС-

ПЦТВА «ВЕРЕСНЕВІ
САМОЦВІТИ»
9

самоцвіти»
ВЕЛИКИХ УСПІХІВ,
«МАЛИЙ» ТРУДОВИЙ!
«КОЖЕН ДЕНЬУДАРНИЙ»-

ПО КОМСОМОЛЬСЬКОМУ
20 тонн цибулі, зібраної протягом дня
-• багато це чи мало/ Відповісти на це
запитання могли б студенти Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського
машинобудування, які заготовляють го
родину у колгоспі «Росія» Новоукраїнського району. Саме таку кількість цибулі
здають вони щодня в колгоспну комору.
З перших днів роботи студенти дове
ли, що ьміють працювати завзято, друж
но, по-кс-мсомол ьському. Змінні завдання
вени щодня перевиконують
на 20 — 25
процентів.
На знімку: другокурсниця механіно_-машинсбудівного
факультету Раїсз
РЕВЕНКО — одна з кращих у роботі.
Фото Ф. ГОНЧАРА.

НА КАРТОПЛЯНОМУ ПОЛІ
Місце
дислокації
загону учнів Кірово
градського технічного
училища № 4 — кол
госп імені Димитрова
Вільшанського райо
ну- .
Хлопці і дівчата при
були сюди, щоб допомог
ти сільським трударям

ЖИТТЯ СПІЛКИ

ПЛЕНУМ
Відбувся пленум
Кірово
градського міськкому ЛКС’ЇІ
України.
Було розглянуто питання
«Про хід виконання критич
них зауважень, висловлених
на XXXI міській звітно-ви
борній комсомольській кон
ференції». З доповіддю ви
ступив
другий
секретар
міськкому ЛКСМ України
Сергій Зятіїг.
У зв’язку із закінченням
строків повноважень місь
кого комітету
комсомолу
пленум постановив склика
ти чергову,
XXXII міську
Цвітно-виборну комсомольсь
ку конференцію 23 січня
1982 року.
Пленум розглянув також
організаційне
питання. У
зв'язку з переходом па іншу
роботу Михайла Сірина пле
нум увільнив його від обо
в’язків першого секретаря
міськкому комсомолу. Пор
ипім секретарем міськкому
ЛКСМ України обрано Воло
димира Кулика, який до цьо
го був секретарем комітету
комсомолу заводу «Червоні
зірка».
У роботі пленуму
взяли
участь перший секретар Кі
ровоградського
міськкому
Іїомпартії України В. О. Соиуренко, завідуючий відді
лом організаційно-партійної
роботи
міськкому партії
В. І. Споді!?, перший секре
тар обкому ЛКСМ України
Олексій Скічко.

у збиранні пізніх куль
тур,
а конкретніше, у
збиранні картоплі. У се
лі Доброму (тут працю
ють 26 другокурсників)
учні за сім днів роботи
зібрали -161 центнері:
бульб. До кінця «мало
го» трудового . семестру
ця цифра
збільшиться
ще б кілька разів.

11с пара дуються кол
госпники своїми новими
помічниками. Все у впх
виходить гаразд, все до
ладу. Постійно успіхами
молодих цікавиться го
лова правління господар
ства І. Ф. Карамалак.
М. КОРДЮКОВА,
секретар — завідуюча
відділом
учнівської
л\олоді
Вільшансько
го райкому комсомо
лу.

ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ТРУ
ДЯТЬСЯ НА
ПОЛЯХ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ
ШЕВЧЕНКА
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЛОПЦІ
І
ДІВЧАТА ЗІ
ЗНАМ’ЯНСЬКОГО
ТЕХНІЧ
НОГО УЧИЛИЩА № 2.
Фронт їхньої роботи —
260-гектарна ділянка кар
топлі. За вісім
дніо мо
лодь
зібрала бульби на
площі 70 гектарів. Не під
стають від учнів ТУ № 2 і
школярі району. Приміром,
учні Знам’янської десяти
річки № 6 і восьмирічної
школи Ьй 7 чистять цукро
ві буряки у колгоспі ігені
Кірова, а юнь села Дмит
рівни щодня після уроків
поспішає на тік колгоспу
«Україна», де
перебирає
кукурудзу.
Усього в «малому» тру
довому семестрі нині бере
участь понад 3 тисячі уч
нів.

Т. КРАВЦУН,
секретар — завідуюча
відділом
учнівської
молоді Знам'янського
міськкому комсомолу.

— Віро Іванівно, чим осо
бливі цьогорічні «Вересневі
самоцвіти»?

— Не тільки цс свято, а іі
увесь нинішній рік пройшов
Під злаком підготовки до
двох визначних подій у
житті всього нашого народу
і, зокрема, театральної гро
мадськості. XXVI з’їзд і'омуністпчпої партії поставив
перед вами нові
завдання
но-комуністпчному вихован
ню трудящих, вказав шля
хи дальшого розвитку сучас
ного мистецтва;
100-річчя
теянтру корифеїв — це важ
лива Історична віха в житті
всього української^ театру.
— зустрічаючи цеп славний
ювілей, ми бачимо, як роз
квітло мистецтво в суспіль
стві розвинутого соціалізму,
як стадо набутком широких
народних мас.
« Вересневі самоцвіти» —
цс де певної міри ще й під
сумок діяльності театраль
них колективів області -про
тягом року. Адже підготовка
до нинішнього свята почала
ся з перших місяців року.
В січні й лютому в усіх ра
йонах області проходив, як
і звичайно, конкурс сільсь
кії:: драматичних колективів
і з клащу постановку радян
ської одноактівки, у березні
— і квітні — відбір багатоактин.*: вистав для х.часті в
традиційній
«Театральній
весні», яка проводиться в
травні
Нинішнє свято
особливо
■де І! тідм, що у нас в облає
ті сформувалося немало нр
іпх хороших
колективів.
Серед них самодіяльний те
атр Вільпіанського районяо' 1'0 Будинку культури. який
бореться за звання народ
ного. До речі, в перший же
день свята вільшанці пока
жуть у кіровоградському
Будинку культури імені Калініна спектакль за п’єсою
Арбузова <Жорстокі ігри».

значатимуть його —
пред
ставники всі* жанрів вша
новуватимуть музу театру.
До кас прибуло чимало гос
тей з різних куточків Украї
ни —
Ворошиловграда і
Полтави, Одеси і
Херсона,
Києва і Черкас. Серед них —
науковці і діячі професійно
го мистецтва. На цьому свя
ті хорова група з Черкась
кого музично-драматичного
театру імені Т. Г Шевченка
виконає хор «Закувала та
сива зозуля»- з музичної
картини «Вечорниці» Петра
Ніщннського, написаної ншл
до вистави шевченківського
«Назара Стодолі» і постав
леної вперше 1875 року Єлисаветградським артистичним
гуртком. У програмі свята—
науково-практичні
конфе
ренції. присвячені ювілеєві
нашого театру, зустрічі з ре
жисерами і акторами на нідприєметвах, в організаціях
і колгоспах області. Закін
читься снято 26 вересня иідбпгтям підсумків на хуторі
Надія
— Чим характерний був
минулий театральний сезон
для митців Кіровоградського
обласного
музично-драма
тичного театру імені
М. Я.
Кропивки цького?

— Перш за все — зміц
ненням творчих зв'язків я
аматорами сцени. їм наші
майстри протягом року на
давали особливо
відчутну
допомогу в підборі костюмів,
створенні декорації, виборі
репертуару тощо.
Ну. і. звичайно ж, рік був
сповнений напруженої робо
ти над новими спектаклями,
серед яких особливо хочеть
ся відзначити виставі! «Бе
рег» за романом для театру
Юрія Бондарева і «Талан >
за п’єсою Михайла Старицького. Вірнться. що таким жп
багатим на творчі відкриття
і знахідки стане й наступ
ний ювілейний сезон, який
— Які ще заходи передба починається в жовтні, одра
чено програмою свята?
зу після закінчення облас
— їх дуже багато. Адже- ного театрального свята «Ве
не самі лише театрали від- ресневі самоцвіти»

—-. 2—3 стор.----------------------ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

с

Ш СТО РОКІВ УПЕРЕД

ПОЕЗІЇ

ПРАЦЮЄ МОЛОДИЙ ПОМІЧНИК ЛІСНИКА СВІТЛОВОДСЬНОГО
ЛІСГОСПЗАГУ ЮРІЙ ЗАБІГАЙ.
Наступної весни
він ра гаразд, вибір був правиль
ним. після навчання а Укра
зом із нояегами знову виса«до- їнській сільгоспакадемії йо
днть сіянці. дуба, який
і
двадцать го призначили помічником
стигне» в кінці
лісника в Золотарівське ліс
першого століття.
ництво Світловодсьного лісКлібороб
чекає урожаю
госпзагу. Збирання і збері
„
„„ ...............
один
рік. ЛІСНИК_ може не
гання насіння, вирощу нагін,з
довідатись, доки його вихо сіянців — мініатюрних про
ванці стануть «дорослими». образів аелетенсоких дубіз і
Дереыа живуть довше, ніж корабельних сосон, догляд
люди. Вони переходять у за посадками... Нині ці кло
спадок прийдешнім поколін поти і на плечах Юрія Забі
ням. Треоа
старатись, щоб гай та його колег — моло
ліс виростав сильним: він — дих лісників Володі БорисенмозОи візитна картка того, ка та Олександра іванісова,
кто сідив і доглядав дереза. досвідченого техніка-лісово— Чого прийшов у ліс яї
Віктора Івлієва і майстра
— замислюється на хвилю да
лісу Миколи Гелівері. Але в
секретар комсомольської ор лісі, мабуть, сильніше, ніж
Світловодсьного
ганізації
відчуваєш себе віч
Анатолій Рож- деінде,
лісгоспзагу
ним учнем.
у нас
ненко. — Мі, и Р^ДУ
У лісників є непорушне
лісниніа ке було, Іі виріс я,
правило: садити не менше,
вважай,
— на півдні
Ьиатаи, у степу
<■
ніж
зрубано. Щороку тисячі
ї
області.
А
лкі
Черкаської
юних дубків, сосон, ясенів
з краю а
там ліси
(ті
три
породи — головні у
нрай на видно, Тільки, при
лісгоспзагадую, малими ми в тих лі- Світлозодському
гу) починають довге життя
сак пропадали цілими дня•
на
місці
недавніх
вирубок,
ми...
Анатолієві на невдобах і тягнуться до
Можливо,
доросліших
дерев...
мрій працювати в лісі і була
Аж ось дерево вже годить
ииявом туги за непобаченим
із нього зробити
великим лісом. Тепер, через ся, щоб
десять років, він вважає: все якусь цінну річ. Як правило.

воно розходиться за різними
адресами — переважно по
республіці.
Але невелика
частина «мандрує»
зовсім
недалеко — на подвір’я лісгоспзагу. Тут працює суве
нірний цех. Вік його неве
ликий, але вироби із світло--------------------.... відоміі
водською
маркою вже
не тільки в’ окрузі.
’
—
Торік,
деяких
наприклад, автори
із олімпійською
сувеніріа
виготовлених
СИМВОЛІКОЮ,
тут,
відзначені
<срібними
знаками ЦН ВЛКСМІ «Г.іолоднй гвардієць П'ЯТИріМКИ->.
оргкомітету
лист-подяка
Олімпіади-БО
тепер у майстерні на видному
, місці
- 1>... Нз під'їзді
до Свігловодська густим соснян
__
ПІДступає до самої дороги. Ліс
живе розміреним узвичає
ним життям, дихає
тихо і
привільно. А поряд — чима
ле індустріальне
місто, де
темп життя — швидкий, не
спокійний, р,а машини, за
води, урбанізація... Та саме у
лісу
--------- —
- ------древнього
і’ юного
водночас - позичає місто
енергію на
сьогодні і на
завтра.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

»ШЙТ£; рф
Таке скажу: я крізь спакотне літо

Ішоз до вас, дощі пісенносонні,
Щоб вам розповісти про літнє
сонце

думки,

І про полин, що тільки-но

»8 ПОДІЇ У ПІДВИСОКОИ> кшинь, Мй?

розцвів.

Чи вам хоч снилось те спекотне
літо?

номері журналу «Октябрь» за цей рік
У СЬОМОМУ
видрукувана документальна розповідь Євідгід

І люди без плащів і парасольок?

Долматовського «Зелена брама».
Боні
приезяченз
драматичним подіям у селі Підвисоному Ноаозрхангельсьного району влітку 1941
року. Як відомо там
потрапили у вороже оточення дві наші армії. Це був
період, коли фг шистсьна машина, підминаючи вса
живе на своєму шляху, котилася на схід. Це був пе
ріод тяжких втрат, короткочасного розгублення, але
и масового героїзму, безприкладної доблесті захиснинів Вітчизни.
Публікація Є. Долматовеько’-о має підзаголовок «До
кументальна легенда про един з перших боїв Великої
Вітчизняної». Спершу це визначення викликає подив,
ба навіть внутрішній протест. Як це — документаль
на легенда?х
І тільки вчитавшись у розповідь, починаєш розуміти
задум оповідача. Реалізація його ввібрала найстрокатшїий матеріал: історичні свідчення і спогади ветера
нів. колишніх учасників боротьби у Підвнсокому, від,’іуння цих подій у народній пам’яті 1 листи підзнеоцькіїх слідопитів. Там. де відсутній документ, де урц.
пнеться логічний взаємозв'язок фактів, розповідь під.
пиряється припущеннями, здогадом, зближенням ок
ремих сюжетних ланок.
Широка географія «Зеленої брами». З одного
— сьогоднішній день Підзисокоі’о, кіровоградські зу
стрічі, з іншого — Берлін, Фрапкфурт-на-МаЙні. Па
риж, Нью-Йорк, і
Таке поводження з .матеріалом викликане необхід
ністю головного — відтворити героїку ПІДВИСОДЬКОІ
епопеї. Ось чому при всій своїй мозаїчності, переліку
десятків прізвищ картина, змальована Є. Долматовсьн ім, не втрачає цілісне сті.
Відомий поот був безпосереднім учасником тих по
дій, 1 це, природно, наклало яскравий
відбиток на
його роботу, визначило її емоційну температуру. Діа
лог з читачем ведеться відкритим текстом, це та пуб
ліцистика, яка', оперуючу фактами минулого звернена
в майбутнє.
Кнйзворушливішс в ній — конкретні ЛЮДСЬКІ долі,
вихоплені і і забуття часу, ііе все відомо про них. ба
гато що втрачено, назавжди. Але пошук триває.
Публікація Є. Долматогського переслідує ще одну
благородну мету — привернути увагу громадськості
до тих подій у далекому українському селі, колектив
ними зусиллями дописати книгу всенародного подви
гу. Бо Ж урок ПІДІ’ИСОНОГО — урок історії.

Дощі, погляньте... Угадайте, що це

Затис я міцно у своїй руці?..
Кульбабин пух у мене на долоні...
А мимо йдуть дощі пісенносонні

J. БОГУШ.

І на мою долоню залюбки

Світловодський район.

Зроняють краплі, наче п’ятаки.

ІН НАВІТЬ гадки не мав,
що матиме колись від
ношення до ливарного ви
робництва, Виріс у селищі
залізничників Оракові, що у
Вінницькій області. Мріяв
про сцену, вступав до Київ
ського театрального інсти
туту імені Карпенка-Карого,
та не пощастило. До Кіро
воградського машинобудів
ного технікуму хлопець по
трапив випадково: навідав
ся у гості до сестри,
зна
йомився з містом і заніс до
кументи до цього закладу.
Першу виробничу практи
ку Петро проходив у ливар
ному цеху сірого чавуну за
воду «Червона зірка». В це
ху він спочатку розгубився:
здавалося, що тут усе заби
то механізмами, все крути
ться, вертиться,
палахко
тить. Спробуй-но розібрати
ся! Навіть пожалкував, що
доведеться тут
невдовзі
Ьрацюзати. Та після практи
ки хлопець змінив думку.
• І допомогли йому в цьому
Завідуючий
техбюро цеху
Георгій Панасович
Стоян,
Інженер Юрій Михайлович

В

ність її полягала в тому, що
вона розбудила творчу дум
ку молодого спеціаліста. Ни
ні на рахунку цехових раціо
налізаторів кілька десятків
впроваджених новинок.

Раніше при відливці одні
єї із шайб виходило багато

«... Забезпечувати роз
робку І реалізацію комп
лексної програми науко
во-технічного
прогресу,
цільових програм по роз
в’язанню найважливіших
науково-технічних проб
лем.
...Всемірно
сприяти
дальшому розвиткові ма
сової творчості винахід
ників 1 раціоналізаторів.
Посилити роль
наукозотехнічних товариств у
вдосконаленні виробницт
ва».

(Із матеріалів
З’їзду КПРС).

XXVI

м. Кіровоград.

спеціальних плитах з чаву
ну— По-перше, вони важкі,
— розміркозузаз Петро, —
а по-друге — крихкі. Не
обережний рух, і падає пли
та на
металезу
підлогу,
тріскається.
Щозміни 5—6 таких плиі
ставали непридатними для
роботи. Хлопець запропону
вав відливати плити з алю
мінію. Дехто з нього навіть
кепкував: мозляз, нічого з
того не вийде. А нині ча
вунних плит не побачиш в
цеху, їх замінили на алюмі
нієві. Річний
економічний
ефект цієї
рацпропозиції
становить 8 тисяч карбозанців.

Минулого року Петро ор
ганізував школу
молодих
навраціоналізаторіз. Рік
слухачам
чання допоміг
глибше зрозуміти технологію виробництва, краще по
мічати недоліки на робо

чих місцях. Майже всі учні
(їх було вісімнадцять) вже
внесли по кілька рацпропо
зиція, а новинки Володими-

Оксана СТЕПАНЕНКО
ІТІГИИ тмимимм&в«и—

ЦЕЙ НЕПОВТОРНИЙ
1

СВІТ
* + *
— Любове, як тобі ведеться?
Озвись до мепе в тишині.
Бо серце б’ється, серце б’ється
І плакать хочеться мені.

Заговори до меле знову,
І крізь мовчання, біль і щем

Одне лиш слово, тільки слово
Зійде під голубим дощем:

Віталій
Осокін,
механік
Жепдак. Комсомолець
пвраконався, що у лизарному виробництві,
як ні на
Якій іншій дільниці,
існує
безліч технічних проблем,
Отже, є простір для творчого пошуку. Тож кожну виробничу практику (а їх бупо три) проходив у ливарйому цеху: ближче
знайомився з майбутньою профе
сією, людьми, з якими мав
незабаром
працювати.
І
після навчання
без вагань
прийшов на завод, у ливар
ний цех інженером-техно-

Болить тобою голова.
Мені щодня квітки і трави

Нашіптують твої слова:

* * *

логом. Разом
з майстром
відповідав не тільки за ви
конання виробничого плану,
а в першу чергу за якість
виробів. Тут
Іуг виготовляють
да галі вагою і 15—20 грамів, і більша 10 кілограмів.
Чим менша
деталь, тим
Складніша її конфігурація. І
на деяких видах відливу до
пускається вихід
браку до
7 процентів. Це й змусило
молодого спеціаліста заду
матись над тим, як підвищи
ти якість. Адже це зеконом
лений робочий
час, елек
троенергія.
Ідею першої рацпропози
ції подав Погрозі завідую
чий техбюро Г. П. Стоян. І
к.оча. вона мала невисокий
економічний ефект, та ціч-

МОЛОДІ
ГВАРДІЙЦІ
П'ЯТИРІЧКИ
Знайомтесь:
групкомсорг Петро
Петрук, 24
роки,
інжепер-техно.іог
ливарного цеху сірого чаг-уну
заводу < Червона
зірка».
Член
бригади
творчої співдружності це
ху. На підприємстві пра
цює третій рік. Нині нав
чається
на вечірньому
відділенні КіСМу. За під
сумками минулого року
його визнано
відмінни
ком раціоналізаторської
роботи. За перше півріч
чя Петро виборов звання
«Кращий раціоналізатор
заводу»,
Економічний
ефект від впровадження
у виробництво заиропькованих
комсомольцем
новинок становлять десятки тисяч карбованців.

браку. Г. П. Стоян, П. Пет
рук та І, П. Завін вирішили
змінити конструкцію допресовочної плитки. В резуль
таті якість
виробів різко
підвищилась. Новинка дозволила заощадити 15 тисяч
карбованців на рік.
Комсомолець почав ясніше помічати «вузькі» місця

У виробничому циклі, При
міром, стержні, без яких не
аідділлєш деталь з отвора
ми, обпалювали у печах на

З А КІЛЬКА верст
від
Піщаного
Броду, на
поштовій станції, куди во
ни приїхали вже затемна,
І коней не дали. Тут чекали
когось по казенній потре
бі. Давидову ж нашептали,
що мають везти арештан
та. Подорожні перезира
лись, здогадуючись, про
кого йдеться. Вечеряти не
Я стали. Пушкін замовив ли1 ше чаю.

а
Ц
'*

Тиша. Можна взять її з долоні.
Пригорщами пити досхочу...
Ген тро-янди біяі на осонні,
ра Фещенка, Вікторії Крчеоручко, Петра Пилипенка,
Валерія Олефіренка
вже
сьогодні дають чималу економію. Сам же
Пзтрук
тільки за перший
квартал
подав 13 рацпропозицій. Ни
ні він готує нозу програму
для школи молодого раціо
налізатора.
— Треба, щоб вона була
дворічною, — ділиться дум
ками хлопець. — Тоді слу
хачі
здобудуть
більше
знань.
Кожного вівторка
його
можна знайти
у технічній
бібліотеці заводу,
де він
знайомиться
з технічними
новинками, підбирає літера
туру ДЛЯ слухачів.
Турбує
комсомольця деяка неритмічність у роботі.
Трапля
ється, що виробничі плани
виконуються в кінці міся
ця, кварталу, а це стзорює
додаткові труднощі у під
битті підсумків роботи. Не
на повну потужність пра
цюють деякі дільниці цеху.
Все це стане предметом ді
лової, серйозної
розмови
на першому занятті школи
молодих
раціоналізаторів.
Адже саме їм,
передови
кам виробництва,
згурто
вувати колектив, націлювати
його на виконання завдань
року.

В. САЗЕЛЬЄЗ.

м ТВОРЧІСТЮ нашого ЗЄ!
-іачі висе давно

"о1-»
ських поеті« І проуаииь.
Чнаннтг латиської мови
серйозно зайнятися п^рею
Г-і« бпатньої республіки на
журналах і альманах!
оеклад«» латиської вірим»
А Елкене. Почавши з пое
чгоцом перейшов до прози,
на вийшли у видавництві <
і дорослі.
Недавно на птііт;г-х ьни
і/Я. ХІОІЙСТЬ Лі1ІІМО1ІІС<А
чакк*.
Описані в книзі події відвизволення Латнії від фаш
ше точилася запекла класі
вона й на перший погляд
Лівса.іа.
Письменник зосереджує
ШКШД.Л. В центрі подій — у
m їмзл инуяи на
війні. Ав
справжніми героями, носи
ВсрДЖХЧОТЬСЯ і завойовую!
хто за’пяяму вав себе піяїс.
ступово ми переконуємося
друга Марута. і учитель Ю
го’в житті не тільки школі
роду. І навпаки, учителька
eien, ватажок банди ВІхор,
мірними її жорстокими Ц>
Мііренні. 3 НИМИ не МО/КЄ
приречені. У них немає маї
До безперечних достоїнс
що зіткнення ДВОХ проти і
цікавому життєвому магеї
газ засвідчила письмеин-л
В а ц.-1 е м и і є ка. ВІ дч у ваєть ся
усік розділів ПОВІСТІ. 1ЦЯІВ
кі читачі, безперечно, буд
ропі, а й перекладачеві, з
свідчить про постійну роб
м. Кіровоград.

— Мій суме, хмелю кучерявий.

«Люблю тебе, моє світання,
Для мене в світі ТИ одна...»
Любов —• найперша і остання,
Із добрим світом пас едка.

ВТІЛЕННЯ

8. ПАСІЧНИК.

З

Вдягнуті у росяну парчу.
Вічно юне сонце над полями
Креслить візерунки чарівні...

Милий світе! Травами й квітками

трепетно мені!

Усміхайся

с. Злинка

Малозискіаського району.

Володимир ЛАШКУЛ

ТИХА РІЧКА
Тиха річка. Слід мі.к отав.
Чиста хвиля ясної рані.
Звідси ніжність я в душу взяв.
Тут я серце своє п;»[> шив.

Тиха річка. День голубий.
Тут ми коней колись купали.
Був з фашистом'тут смертний бій,
Коли тата мого ке стало...
Тиха річка. Слід між отав.
Чиста хвиля — прозора, світла.
Звідси вірність я в душу взяв
і поніс її білим світом.
м. Бобринець.

Коли вранці виїздили з
Ольгополя, літній колезь
кий реєстратор у зелено
му сюртуку, добра душа,
вимальовуючи у товстелез
ну шнуровану книгу щось
із подорожньої,
попере
див:

вони говорять про нього-] на ж, опззідають, закам’яБо ж
тільки вчора ь.
в®ніла БІД горя. І тепер те
стрілився з греком Геор ааісідє поблизу Ольгополя
гієм Лампо, а тиждень то у народі звуть Марусиною
му — з нахабним .фран СКЄЛЄЗІ£
цузьким емігрантом. Се
Проминули Лису
Гору,
кундантом був усе той же ще кілька сіл. Стомлені і
Ліпранді. Неуважно при голодні, дістались
Піща
слухаючись, Пушкін роз ного Броду. Осіння доро
думливо підкидав золоту га, туман
викликали кзомонету. Таких у нього бу лість,
рухатися не хотіло кілька. Беріг з ліцей* лось, тільки
одчайдушні
ських часів,
вважав, що слоза зринали
У голові,
принесуть удачу.
раз по ра3 повертались■ Ь. і

— Станцій у нас, панове,
негусто, тож не баріться,
встигніть назад до дощів,
...І зони
поспішали. З
Кишинева вибралися
15
листопада, до 13 планувзли бути з Кам’янці, подо
лавши майже
400 зеост
осінніх доріг.
... — Не роздумуй, бра
те, — вмовляв
Пушкіна
Олександр Давидов у Кишиневі, — їдь у Кам’янку,
день ангела Катерини Миколаівни —- це особливе
видовище, відгомін живу
чих родинних
зв’язків із
покійним Потьомкіним...
Ліпранді,
підполковник
генерального штаоу, який
разом з Пушкіним вийшов
3т3д столу
і топор еглз
Свідком розмови,
тільки
усміхнувся. Вийшли з-за
столу й інші гості. В чоло
вічій компанії
виділявся
генерал Орлов.
Поруч з
ним, склавши руки на гру
дях, стояв намісник його
величності у Бесарабії ге
нерал
Інзов, сповнений
патріархальної величавос
ті. Пушкіну здалося,
що

НА СГЕПОЕ

ОПОВІДАННЯ
їхали У
На Кам’янку
двох колясках, Після Дубоссар і Балти потягли«»
козацькі поселення. І ко
ли другого дня, уже п0
обіді, сріблясто
тіла стрічка Бугу, пг—
жваво висгоибнув
з ко
ляски, скинув широку. н!’
би вітрило, шинель з пеле
риною. Про ці краї йо«‘
розповідав
ДолгорукоТоді його дуже
враз'*’
повідана ним історія
замки Марусі. її разом 3
односельцями Потьомккупив у єлисаветгрздс'Ко
го поміщика.
Перевіз
ігер=
и.--на
.......той
..
час
прикор*
Syr, на
‘

„°Га^збіГла в*из, де звмулені береги
поросли осоприм«? ^аля
3*бу,
Бегчб'ЛЯ блодУ ю°°ближче, Коли
гурт
ГУ. Гтод’Г до Аа^ЧИ АОР°'

розсїал7

-У_поклон[НУ^Я У Н—
_
Прощу. с
^ерваницький,
3,Дстааці.

ХД Є3и',-

вибачити,
майор
у

• —

і■ Пушкін
Пушкін моачГ■°2Гляп.1Пи
>°Му
маиор.т.
гіьг
■ _г був
у
оув
куценький
донну річку — за нею 6у- ^Упанещ,;
прозорі,
ніби
імперій скляні очі улв
^;“7‘
ла Оттоманська
ЛИ о. _
уне'.яиао» 5ігаПід час п-ереїзду поч’хЦПОм;.
Ил°ся,
Щик
Зепі Місцеенй
ла дівчина МОЛОДОГО С0*
дата, і той просив,
— « Уже другий
' себе
г
день приймає
залишили його на корд0'п
еи\
родчну.
Не дозволили: ггогуз^^’Дри”тепя
ПІСЛ' Ольгополя
ПОмндмка
З
наступ Яа турків,
р,н
хаП!-анаг
війни мав
поверну';
язил^ ’^зського. Ще а„_
Та не повернувся.

'

»одночас за-

"1& вересня 1981 року
ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗУСТРІЧІІ ЗНАЙОМСТВА

|«вамвавявшаинкавяяп№ба£9

МИ І ЗАВОД
Дамно для нас - не
тільки символ самопожерт
ви, а и ідеал
невтомного
служіння людям.
«Данко» — так вирішили
ми назвати
нашу студію
любительСьКИХ
фільмів,
славні
діла трудівників
Кіровоградського
заводу
тракторних гідроагрегатів
їхні
трудова
звитяга і
творче горіння
— все це
знаходить відображення у
стрічках студії.
Сучасний
робітник — який він у буд
ні і в свята? На це питання
ми даємо
відповідь у ба
гатьох роботах.
Фільми «Наша Юля», «Ро
бітник», «Суперники
Ікара», відзначені призами на
обласних конкурсах. Доб
ре відомий Кіровоградом
«Прожити за те
і фільм
бе», якому
на
республі
канському конкурсі у Києа* ППРИСУАИЛИ друге місце.
Десять років
діє об’єд
нання заводських кіноам.іторів. Десять років твори
ться кінолітопис життя ро
бітничого
колективу під
приємства. Нас 12 чоловік
активістів студії. Маємо
свого
сценариста — на
чальника відділу раціона
лізації та
винахідництва
Валентина Генова, опера
торів
слюсаря
Бориса
“врненна та шліфувальни
ка Володимира
Шустова,
За Художника-оформлювача ,
інженер Сергій Гри
гор єв.
Кореспондент за
водського
радіо Лариса
Пилипенко
— диктор. А
керує
студією
режисер
Віктор Якутов.

ДУМКИ, ВітуукК РЕЦЕНЗІЇ

ВИСОКОМУУ «Октябрь» за
Рін
льна
розповідь
Єв
.,
“-ґ4На
іа».
Вона
присвячена
щвисоному
*РХан1
»оку. йк аідо^
-•
Дві наші армії. це‘ там
шина,
підминаю^ _У
аси на схід. це
е
був
пеясного розгублення
•Я, але
шдної Доблесті заки

•О має підзаголовок «до
< з Перших боїв Ве ІИкої
іачення викликає „оХ
і.» це
Д°ь’умента-іь-

В дь. починаєш розммітп
ого ввібрала найстооьа
імення і спогади нетеоа
ГЬби у П1ДВИСОКОМУ від'
лам яті і листи підзпео■утвш документ, де V11-1
•к фантів, розповідь піпогадом, зближенням окбрамп». З одного
■•кого, кіровоградські^’.
>ранкфурт-на-Майні. 11а-

їлом викликане необхід
ні героїку Підвисоцької
>іи мозаїчності, переліку
альована Є. До.члімтовсь-

учасником тих пояскравий
відбиток на
щійну температуру. Діаітшн текстом, це та пубга.ми минулого звернена

їд.іім

конкретні ЛЮДСЬКІ долі,
все відомо про ник, баА те поту к тр і т зав.
>го ■переслідує ще одну
ти увагу громадськості
Енському сені, нолективигу всенародного подви- урок історії.
8. ПАСІЧНИК.

ШННЬ, ИРП1 її ІНШІ
ТВОРЧІСТЮ нашого земляка Коетя Оверчеика чи
З тачі
вже давно знайомі. його поезії публікувалися
на сторінках обласних газет, у журналах «Вітчизна»,
«Дніпро*. «Перець». «Барвінок». Латвійські періодич
ні видання вміщують його переклади творів україн
ських поетів і прозаїків.
Знання латиської мови
дозволило К. Оверченку
серйозйо зайнятися перекладами творів письменни
ків братньої республіки па українську мову. В бага
тьох журналах і альманахах ми вже чигали його перек.'іадн з латиської віршів Я. Судрабкална, М. Кемпе,
А. Елкине. Почавиш з поетичних творів, перекладач
агоцом перейшов до прози. Книги для дітей та юнацт
ва вийшлиу------------------"
видавництві «Веселка».
їх охоче чигають
і дорослі.
Недавно на полицях книжкових магазинів з’лвилася повість Лаймоніса Вацземніека «Лівсальсьісі хлопчакк».
Описані в книзі події відбуваються у перші роки
визволення Латвії від фашистських загарбників, коли
ще точилася запекла класова боротьба.
Не минула
в<-на й на перший погляд тихого острівного селища
Лівсала.
Письменник зосереджує свою увагу па житті однієї
щко|і. 8 центрі подій — учень Мартинь, батьки яко
го аш'г.нулн на війні. Автор знайомить читача зі
справжніми героями, носігіми передових ідей, що ут
верджуються і завойовують світ. їм протистоять ті,
хто заплямував себе прислужництвом фашистам. По
ступово ми переконуємося, що і Мартпнь, і його по
друга Марута. і учитель Юрій Земітіс є носіями ново
го в житті не ті.ііки ніколи чи селища а й усього на
роду. і навпаки, учителька Еміля Роне. брати Лізлаусісн, ватажок банди Ріхорд Ікманіс зображені лице
мірними й жорстокими Це — класові вороги, і при
миренні. з ними не може бути.вони ще сильні, але
приречені. У них немає майбутнього.
До безперечних достоїнств повісті слід віднести те,
що зіткнення двох протпле/кних таборів показано на
цікавому життєвому матеріалі. Б цілому ж книга ще
раз засвідчила письменницьку
зрілість Леймоніса
Вацлемніека. Відчуваються логічна
збалансованість
усіх розділів повісті, приваблює її колорит. Українсь
кі читачі, безперечно, будуть вдячні не тільки авто
рові. а и перекладачеві, зросла майстерність
якого
сг.ідчпть про постійну роботу над словом.
8. ЯРСШ.

м. Кіровоград.

на ж, оповідають, закам’я
вони говорять про нього
бо ж
тільки вчора
він ніла ьід горя. І тепер те
стрілявся з греком Геор- місце поблизу Ольгополя
гієм Лампо, з тиждень то у народі звуть’ Марусиною
му — з нахабним д^ран- скеле.'^,
Проминули Лису Гору,
цузьким
емігрантом. Се
кундантом був усе той же ще кілька сіл. Стомлені і
Піща
Ліпранді. Неуважно при голодні, дістались
слухаючись, Пушкін роз ного Броду. Осіння доро
думливо підкидав
золо: у га, туман викликали кво
лість, рухатися не хоті
монету. Таких у нього бу
лось, тільки
одчайдушні
ло кілька. Беріг
з лЩ2/
у голові,
ських часів,
вважав,
ш.- слова зринали
раз по раз повертались, і
принесуть удачу.

крутилася справа навколо
втікача — кріпака
пана
Жаховського
Костянтина
Василяного. Кілька рокіз
тому зник Василяний з рід
ного села Критель, лишив
матір, хату. Казали, буцім
то подався в Оттомансысу
хтось бачив
Гіорту. Але
його серед бузьких коза
ків. І от кілька тижнів то
му зупинився у Піщаному
Броді ескадрон улансэкс-

їхали
На Кам’янку
Після ДУ'
двох колясках,
потяглись
боссао і Баяти
І КОкозацькі посвлвиняпо
ли другого дня,
У
обіді, сріблясто
тіла стрічка БугУ,
. ’
3 к°:
жваво вистрибнув
{АіИрОКУ/ Н'
ляски, скинув і- .
пея13"
би вітрило, шинель з йомУ
риною. Про
кра
ринок,. ..н- -долгору«°вл
розповідав ..... Лвра
А*
вРаз',;і
Тоді його ^уЖЄ- тоРія коІСТОрІповідана ним Ті разом
разОм
3
замки МарусірртиОмі<'н
Гіотьом
односельцями
єлисаведг.^^^.^ на
купив у Ь»------- Heps
го поміщика.
■ • г
Буг, на той
чаС не«» бУ'
донну річку ■
за імпер1
ла Оттоманська
ПО'<О*Л'
Лід час переїзд'/
олодого
ла дівчина^ мС^и3(
дата, і тои^ пР°н<31 К
к °Р1всЯ
залишили йог
г
гогУ*
Не дозволили:
Пісп
наступ йа турк'
позервійни мав
1
Та не позеряуа-

по тому поверненні здаззлнсь уже не своїми. До
рога збігла вниз, де заму
лені береги поросли осо
кою. Ще здаля Пушкін запримі гбіля броду юобу, багато возів. Коли
під ікали
ближче, гурт
розступився, даючи доро
гу- І тоді до подорожан
підбіг невисокого зросту
чоловік, зігнувся у низькоМУ ПОКЛОНІ.

Прошу с
вибачити,
Зерзаницький, майор у
зідстааці.
Девидов і Пушкін мэвч‘<и розглядали
майорі.
• а ньому був куценький
жупанець;
прозорі, ніби
скляні очі улесливо біга
ли. Виявилося,
місцевий
юміщик
Зерваницький
'/же Другий день приймав
У себе гостей:
родину.
лриятеля,
поміщика
з
ль.оподя кап;тана АядРІЯ д?хозського. Ще виявил^З, що водночас за-

го полку, де за старшого
— шляхтич із
Поділля
Костянтин Бриган. Зерваницький запрошував йото
до себа, але той не поспі
шав з
візитами. Сеоед
дворових
Зерваницького
точилися розмови про ко
заків, хтось гаряче підби
вав кріпаків тікати на Бу.
Та ссь приїхали з Ольго
поля ^Каховські.
Зі чар
кою повідав • майор про
свою біду. Вирішили по
слати
за Бриганом. Зз
якийсь час той з’явився у
супроводі козаків. Жзховський побачив його у вік
но — і зід несподіванки
задерев’янів: це буя його
колишній кріпак. Згадали
ся «жалобні»
листи на
ім’я новоросійського гене
рал-губернатора,, поїздки
засідки
з Херсон, нічні
під хатою Василяного. А
тепер ось він, зіскакує з
коня, з яже-його до аооїт,
обтрушує пилюгу з чобіг,

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

Задим СПРИНЧАН

СВЕТ

НЕДЕЛИМЫЙ

Г. РЕЗНИКОВ.

*
*
*
_ ” а а німках: С. ГРИ
ГОР ЄЗ працює над худож
нім оформленням фільму;
знімає керівник студії
В. ЯКУТОВ.
Фото автора.

XXVІ з їзді», виступив во
кально - інструментальний
ансамбль. Дуже сподобабись нам пісні у внконані соліста ВІЛ Володими
ра Гкхоступа — «Мали
Нещодавно до нас заві нівка», пісня з кінофільму
тали культармійці район «Я — Шаповалов Т. П.»
ного Будинку культури. В та інші.
концерті, як ій
пройшов
Гарно читали вірші, спі
під девізом «Тобі звітуєм, вали, танцювали
Лідія

СПАСИБІ,

КУЛЬТАРМІЙЦІ!

каже щось
козакам, які
його супроводять, і прямує до світлиці. У Жахозського дрижать руки, він
кидає на стіл шматок недоїденої яловичини.
— Не можна злодія виЗеоіапустити, — каже
ницькому.
Послали за жандармом
у Єлисаветгоад. Але коза
ки зустріли його ще з до
розі і без особливих ус-

Зерзаницький
злякано
закліпав, але змовчав. Рі
шуче відкривши дверцята
коляски, Пушкін зіскочив
на землю.
Хто він, цей
Костянтин Василяний? Пі
шов берегом. Зненацька
почуа за
спиною чийсь
окрик. Озирнувся. Йога
наздоганяв літній козак.

— Я чуз, як ви розмов
ляли із Зерзаницьким, то
му й наважився...
— Він
помозчаз, — Чи не допо
-т> Григорій ГУСЕЙНОЗ могли б ви визволити на
шого осазула?

Пушкін замислився. Не
хотілося визнавати свого
безсилля. Чи
здизузався
б козак, коли б дізнався,
що і за ним теж стежать
за кожним його кроком?
Що від жандармського
ока тікає він сам
до Какладнень порозумілись на м янии...
— Ні, — сказав Пушкін
кварті горілки та четверта
ку
грсшей. Дізнавшись рішуче, — на жаль, я на
про це, каховський про маю такої можливості. Та
жогом кинувся наздоганя у мене є особливий золо
ти жандарма. І тепер жан тий, ось він вам зарадит»,
дарм писав якісь папери — і додав, заспокоюючи
на арештованого осавула козака, а заодно й себе:
— Ця монета приносить
Костянтина Бриганз, а зід- Удачу.
ствзний
капітан Андрій
В;н просгяг козакові зо
Жахозський
уточнюваз лотий.
Сгояли мовчки,
свідчення свого колишньо Козак
думаз: «Хто цей
го кріпака...
дивний молодик? Що мо— Чи не змогли
б ви же він знати про удачу ?»
допомогти вивезти ареш Коли зони разом з василятованого хлопа? Нам би ним утікали зід пана, під
тільки через брід та діста палили панську комор/. їх
тися до найближчого міс годі не спіймали—ого буг-а удача!..
та...
Пушкін спокійно і з не-' — ... Ще кілька версг — і
прихованою цікавістю спу буде поштова станція, —
посміхнувся
хав Зерзаницького, але ос вдоволено
вибралися
танці слова зразили його. Давидов, коли
на другий берег. Карета
— Шановний, — Пушкін хутко котилася степовою
к/черя- дорогою...
рішуче стріпнув
вою головою, --- чи не 31
жандармів маєте нас?
м. Помічна.

НА степовій дорозі
ОПОВІДАННЯ

Цього літа муза мандрів
звела
мене з дзома цікавими поетами —
батьком і
сином
Спринчанами.
Броніслав Спринчан родом із Каніжа, що на
Новомиргородщині.
Він — автор багатьох книг оригі
нальних віршів і перекладів з бі
лоруської. Син його Вадим видав
цього року першу книжку. Обидва
вони своєрідні і до того ж напро
чуд різні поети.
Кілька слів про
Спринчана-молодшого, вірші лкого
з радістю
пропоную шанувальникам поетич
ного слова. Перша його
ластівка
засвідчила прихід в літературу та
ланту небуденного і з загальних
рисах цілком сформованого. Вчи
туючись у його поезії, відчуваєш
усю повноту напруги душі тонкої,
вразливої, схильної до вдумливої
зосередженості, ліричної медитації.
Цікаво простежити за примхливи
ми, іноді
несподіваними <поворо——
тами неспокійної, одягнутої в лі
ричну плоть чуттіа
авторської
думки, в якій
яскраво відбився
взаємозв’язок
—
діалектичний
«сзет радости И свет печали».
Втім, краще хай про це розкажуть вірші молодого поета.

На сельской
улице

с. Ганно-Леонтозичеве

Рябит столетний вяз,
Пробита крона светом.
Прошел тяжелый МАЗ,
Груженный щедрь1м летом,
И Млечный Путь пролег —•
В лучах роенье пыли...
Как прах и как пролог
Других миров и былей.
И на заборе вязь
Белесой паутины —
Как с этой жизнью связь —
Дрожит неотвратимо.

Устмнізського рзйону.

*

Умрнхіна,
Антоніма Гасакеико, дві Наталки—Тихоступ та Алхімова.
А після концерту відбув
ся вечір відпочинку мо
лоді села, під час якого не
вмовкали музика, жарти.
Т. КОЛОТІЙ.

С Ї .У,Дії
L-:—

значить мрш
При нашій районній га
зеті уже. п’ять років пра
цює літературний
гурток
«Пролісок». Людей різних
професій об’єднує в ньому
любов до художнього сло
ва і жадоба творчості.
Є в нашій газеті суботня
«Сторінка ВІІХІДІІОГО
правило,
дня», котру, як
готують члени літературВолодпмпр
ного гуртка.
Красько, бухгалтер за фа
хом, часто друкує тут свої
спої
ХОМ,
гуморески, які полюбилися
нашим читачам. Постійну
прописку одержали на сто
рінці оповідання Марії Задорожпої, присвячені мо
рально-етичним проблемам.
Перші свої прозові твори
видрукували тут студент
Володимир Клюйко, кіно
механік Федір «Лопачу к.
Є у нас і’ пости — кол
госпник Олексій
ІІіичук,
будівельник Леонід Клюіі«о, робітниця Любов Гаврильчик, студентка Люд
мила
Понко, школярка
Ірина Клюйко та інші.
1 Серед
літгуртківців —
шістдесятилітній
Павло
Цем’яисць і молодий Ми
хайло ІІіичук. котрі оспі
вують колгоспне село, тру
дові будні хліборобів. Од
на з поезій М.
Пінчука
стала піснею. Автор музи
ки __ самодіяльний компо
зитор Т. Сапожок.
Т. БОРИКУН,
вчителька, член літе
ратурного
гуртка
«Пролісок»».
ЛЛ Мала Виска.

<=

Цвела созвездьями сирень,
И был неповторим и вечен
И этот светлый майский день,
И этот звездный майский вечео.
Весь мир от счастья захмелел.
И заповедозали грозди.
Чтоб каждый,
помня о земле, —
Возек не забывал про звезды.
...Осыпался тот вешний цвет.
Но те слова не отзвучали.
Ведь счастье — неделимый свет:
Свет радости и свет печали.

Весна
запаздывает
Очнулисо первые деревья.
- Уже и клену не до сна.
Но к солнцу тропкой недоверья
Ступает робкая весна.
Дожди собраться не успели.
Озябла на зетру лоза.
Того гляди, метелью белой
Зима воротится назад.
Ударит крупкою свинцовой,
И тихой нотой болевой
Пронзи г в эм душу крик
скворцовый
И голос плиски над водой.
Томительное ожиданье.
Весь мир заполонен тоской.
И длится противостоянье
Реки и тучи холостой.

Наступает пора
Подведенья итогов.
Помолчим у костра
Перед новой дорогой.
Пламя,
заболонь жги.
Чтоб достичь сердцезины!
Пусть сгорают грехи,
Искупаются зины!
Не пристало роптать
На людей и на долю.
Чтобы чистым восстать,
Сердце высвети болью!
Все дары раздарить —
Разве участь плохая?
Ах, как славно горит,
Высоко полыхает!

4 c mop
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3,1МЕолоднй кому н»р
Ііі СПОРТИВНІ ІГРИ МОЛОДІ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС?
Фінал традиційного обласного осіннього профспілковокомсомольського легкоатлетичної о кросу відбувся па лісовнх трасах на околиці
Новомиколаївкп (м. Кіровоірад), У ньому взяли участь збірні обласних рад-спер*
тивних товариств профспілок.

«Стахановець»—5:0

Виправдання тільки перед собою
Якщо переглянути адреси
колективів
фізкультури,
спортивних
нлубів, у яких
тренуються
кращі стрільці
області, помітно, що іх гео
графії досить вузька. А точ
ніше, НІЯНОЇ географії не ІСнус. Бо тільки в Кіровограді
створено секції, де останнім
часом з’явилося кілька пер
спективних
спортсменів,
нотрі отримали путівки на
республіканські турніри. Але
соки
рідко появлялись у
списку лідерів. Ось і на цей
раз, під час змагань, котрі
входять до заліку ill cnoDтивних ігор молоді України,
збірна області відкотилась в
низ турнірної
таблиці так
далеко, що отримала нулі. І
знову довелося зауважува
ти: через брак
зразкових
баз, спортивної зброї міровоградці не зуміли зробити
крону вперед ні в масовос
ті, ні в майстерності. Та й
досвідчених тренерів у нас
дуже мало.
Отже — про
граш.
Більші надії покладались
на стендовиків тренера І. К.
Вільного (ДСТ «Колос»). Ад
же вони цього року досить
успішно виступали на турні
рах,
організованих цент
ральною радМо сільського
товариства. Проте через хво
робу деяких
стендовиків,
через несподівані зриви під
час змагань
кіровоградці
втратили свої позиції. І все
ж вони першими
зробили
внесок
у копилку нашої
збірної — 45 очок.
А потім
були поединки
футбольних збірних спортив
них товариств.
За збірну
команду авангардівців рес
публіки виступали представ
ники Кіровоградщини В. Гайчев. П. Кілик, О. Трегуненно,
С.
Степашко,
О. Дякулич,
С. Лимонченко, О. Доценко,

ФУТБОЛ

(0. Мартиненко,
В. Ротару.
Футболісти «Авангарда»' пе
реможно завершили змаган
ня, і в копилку області було
записано ще 102 очка.
Нулі привезли кіровоград
ські гандболістки із турніру
в Івано-Франківську. 1 репе
ри пояснюють цю
невдачу
тим, що наші спортсменки
грали з досить
сильними
командами — Сумської, Іва
но-Франківської та Львівсь
кої областей. Дивне виправ
дання.
Вперше
взяли участь кі
ровоградці у змаганнях
з
кінного спорту. Представник
Онуфріївського
кінного за
воду Сергій Телічнань при
віз додому 22 очка.
Не з порожніми
руками
приїхали з турніру веслярі.
Вони хоч і були у командно
му заліку п'ятнадцятими, та
все ж набрали
106 очок.
Найбільший тут внлад спг.ртаківців (66,4) та спортсменів
«Колоса» (43),
мінімальний
— залізничників та авангар
дівців.
І ось поєдинки
в Кірово
граді.
В двох спортивних
залах педінституту
змага
ються
баскетболісти. Наші
землячки виступають у чет
вертій підгрупі,
де їхніми
суперницями стали команди
Волинської та Донецької об
ластей.
Перші матчі на турнірі ::акінчи.тпся так; Чернігівська
— Житомирська
область —
58:49. Кіровоградська — Во
линська — 77:76, Одеські —
Полтавська — 69:33, Кпїв-1
— Львівська область
81.68, Закарпатська — Чер
нігівська ■ - 49:36,
Хмель
ницька — Киимська
47:69.
Полтавська — Черкаська —
Б3:64. Волйнська —Донецька
— 58:69, Київ -2 — Запорізь
ка — 71:55.

обвів двох його гравців і
примісив голкіпера Юрія
Кубишкіиа вийняти м’яч
із сітки своїх воріт.
Після відпочинку кірог.оградці знову ведуть на
ступ усіма ланками. На
падаючим у цьому допо
магають півзахпені 1 за
хисні лінії. І це дає по
зитивні
результати. На
шістдесят третій хвилині
на табло вже 4:0.
Авто
ром юла
втретє
став
А іекеєєн. Окрилені цим.

Різним було становище
клубів
у таблиці п’ятої
української
зони перед
звітним поєдинком Госгі
. і'ііма.ііг
останнє
—
двадцять третє місце, а
ге сподарі
п'ятнадцяте.
Нагадаємо, що в першо
му КО.И СИЛЬНІШИМИ ВИ
ЯВИЛИСЯ футболісти <Ста-

хаиовця - ■
в' себе вдома
вини здобули перемогу з
рахунком 2:1.
Піші над гірниками на
висла загроз-і вибуття з

НЛ ЛІСОВИХ ТРАСЛХ
Першими стартували мо
лодші дівчата. Дистанція -1000
метрів.
Перемогла
представниця «Колоса» Га
лина Котова з Гайворона.
На дистанції
2000 метрів
змагалися юнаки цієї ж ві
кової груші (1960—1967 ро
ків народження). Тут не
мав собі рівних авангардііГець
з Олександрії Олек
сандр Коростенін, який фіні
шував з результатом 5 хви
лин 50 секунд.
Серед старших- дівчат
1000 метрів найшвидше по
долала світловодська аваїїгардівка Алла Моргайленко.
Старші
юнаки (1964—
1965 років народження) мі
рялися силами на дистанції
3000 метрів. Першим фініш
ну стрічку
перетнув олекеапдрієць Віктор Коваленко
(8 >вилий 56,5 секунди).
Юніоркн (1962—1963 ро
ків
народження) долали
двокілометрову трасу. Най
кращий результат показала
Олена Дудка з Олександрії.
У юніорів
дистанція 5000
метрів. Кіровоірадсиь* Ми
кола
Кордовий із заводу
Червона зірка» подолав її
за 15 .хвилин, 38,8 секунди.
Стартують жінки. Краше
за всіх 3 кілометри пробіг
ла авапгардівка Ольга Дсмеха — 11 хвилин 51,3 се
кунди.
Останнім видом програми
був забіг на 800 метрів у чо

± БАСКЕТБОЛ:
ПЕРЕМОГЛИ

КІРОВОГРАДКИ 53:52

Д «ЗІРКА» ВЗЯЛА РЕВАНШ

± СХОДИНКИ КРОСМЕНІВ
«АВАНГАРДУ»

ліги. І воїш намагаються
зробити
все можливе,
аби не зазнати поразки.
Півгодини гра проходи
ла .майже при ріпній б '
рстьбі. Потім
перевага
була на боці господарів
Дгі’Дцять дев’ята хвили
на . матчу.
Олександр
Алекеєєв відкриває раху
нок. Через чотири хвили
ни він . подвоїв
резуль
тат. Невдовзі Сергій Ралючепко
у штрафном'”
майданчику «Стахановця»

господарі поля продовжу
ють атаки.
Ноли йшла
остання
хвилина гри і
вболівальники
покидали
трибуни стадіону, Алек
сеев забиває п’ятий гол.
Ці два очка дозволили кіровоградцям
перемісти
тися в турнірній таблиці
па дві сходинки вище
тобто на тринадцяту.
Наступний тур у вівто
рок —' 22 вересня. »Зір
ка» в Горлівці зустрінеть
ся з місцевим
«Вугли
ком».

У перерві під час цього матчу великій грі пі спорт
сменів фізкультурних іа комсомольських активістів,
тим, хто всіляко сприяв розвиткові спортивно-масо
вої роботи в колективах
фізкультури, було вручено
грамоти обкому ЛКСМУ та обдепорткбмітегу,
якими
вони нагородил ні на честь 50-річчя- ГПО.

«ДІТИ НА АЩРОСТЬ
Вона потрапила в Кірово
град по розподілу. А в педагоіи, мабуть, випадково...
Уявіть собі дивака, який хо
че наповнити водою діжку
без дна. Може, він цього не
бачить, а можливо,
обма
нює себе й інших. Не усвідо.млюючи безглуздості да
ної роботи. Спроби ж фор
мально перевиховати «важ
кого» підлітка — це напов
нення діжки без дна. Скіль
ки не говори, що треба бу
ти хорошим, а не поганим,
що треба вчитися, а не про
гулювати,
не порушувати
встановленого порядку, —
змін у свідомості «важких»
нелегко чекати.
І було б,
мабуть, дивно, якби, пообі
цявши в сто п’ятий раз: «Я
буду», Мишко
більше не
справді
став
слухняним
хлопчиком.
— Розбирали на класних
годинах! — питаю.
— Скільки разів! З чет
вертого класу.
— А на батьківському ко
мітеті!
Мишко киває. Його соро
мили, сварили.
— А було коли-небудь
соромно!
— Ні.
Але підліток симпатична
людина. Правда, дуже враз
лива. А хіба
краще бути
«товстошкірим»! І впертий
еін, і негативіст,
і слів не
розуміє. І, зітхаючи, благає:
«Поясніть мені хто я — до
рослий чи дитина?..», «Ска
жіть, можу вважати
себе
людиною чи я всього-наасього нервотріпзч!»

ЕРЕХІДНИЙ вік

справді

П важкий. В першу чергу
для самого підлітка. Він не
може поки що
зрозуміти,
що з ним відбувається. Він
часто імпульсивний:
спо
чатку зробив, потім поду
мав. Як ось.
Сашко потрапив у дитячу
кімнату міліції з перебинто
ваною головою. Підібрали
його на автовокзалі, де спав
три ночі. Там же знайшов
«друга». А той
ударив по
голові, забрав чемодани і
втік. Що ж робив Сашко на
автовокзалі!
Хотів поїхати
додому, в село на Черка
щині. Втік із училища. «Бо
там немає ванни».
В його
аргументах — ніякої логіки.
Адже вдома також
немає

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарсьиого, 36.

На украинском языке.

БК 081534.

Редактор В. СТУПАК.

Дорогий,

орган Кировоградского

ЛКСМ Украины.

В. ШАБАЛІН.

крадіжки в підвалах, так са
мо
«самоутверджуються». |
Не велосипеди, не калоші і В
черевики та інший
дріб'я- Я
зок потрібен їм, а — «само- |
утвердження»).
По-моєму, перша і голов- ■
на особливість «важких» — |
загальмований процес на- |
родження громадянина. У І
книзі «Народження грома
дянина» В. О. Сухомлинсь- І
кий підкреслював, що друге
народження людини відбу- І
тітковому ВІЦІ.
ьається у підлітковому
віці. I Р-е
відкриваються
В
и
У людини
і
очі на світ, вона, як ми ка- І
жемо, починає бачити свою
ТРИВАЄ ПЕРЕД
зірку.
До спілкування з «важки
ми» я думав, що і в них —
ПЛАТА НА ТВОЮ
усіх! — є кумири,
ідеали,
улюблені герої.
ОБЛАСНУ
МО— Хто з героїв кіно, книг
тобі подобається!
ЛОДІЖНУ ГАЗЕ
— Ніхто.
— А Павло Корчагін!
ТУ НА 1982 РІК
— Не читав.
— А може, хтось у житті!
— Ні, — повторює байду
же.
НАГАДУЄМО: ПЕванни. Грошей на квиток не
Ось так. Просто і... страш
МОЖНА
РЕДПЛАТУ
залишилось. Яким способом но. Людина нічим не доро
хотів поїхати
додому, не жить, нікого не любить.
ОФОРМИТИ В УСІХ
знає. А після цього хоче
Але є в роботі з підліт
АГЕНТСТВАХ І ВІДДІ
знову в училище.
ками цікаві моменти. Один
І тут, по-моєму, важливо, з них, на мою думку, найго
ЛЕННЯХ «СОЮЗДРУщоб хлопця зрозуміли, не ловніший. Саме в цьому ві
КУ», А
ТАКОЖ У
залишили без підтримки. Бо ці в людині шукає виходу
дії і вчинки не завжди мож інтегральне почуття відпові
ГРОМАДСЬКИХ РОЗ
на оцінювати за зовнішнім дальності. І це почуття мас
ПОВСЮДЖУЄ А Ч І В
результатом.
Я запитав у передатися комсомольським
ПРЕСИ НА ПІДПРИ
Сашка, чи не вважає він, організаціям, де навчаються
що більшість ровесників пе Сашки, Мишки... Це почуття
ЄМСТВАХ,
У КОЛ
ревершили його. Приміром, має передатися батькам і
ГОСПАХ,
ОРГАНІЗА

вчаться
краще,
читають просто дорослим.
Адже
більше, музикою займають «важкий — не значить втраЦІЯХ ТА УСТАНОВАХ.
ся.
чєний.
Ні. Гіршим і дурнішим зз
Передплатна
ціна
О. КРАВЧЕНКО,
інших Сашко себе не вва
начальник інспекції у
на
рік
— 2 крб. 4б>
жає Адже тільки він насмі
справах
неповнолітніх
коп.
лився спати на вокзалі. (До
Кіровського РВВС.
речі, і ті, хто
організовує
м. Кіровоград.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

УВАГА ПІДЛІТОК!

ловіків. Добру фізичну іі
технічну підготовку проде
монстрував майстер спор
ту із Світловодського райо
ну (ДСТ
«Колос»)
Ігор
Браславськпіі. Від старту і
до фінішу він не поступився
лідерством нікому
і фіні
шував з результатом 23 хви
лини 10 секунд.
У командному заліку най
вища сходинка
дісталася
кросменам
«Авангарда».
Другпми були спортсмени
«Колоса», третіми — «Буре
вісника»!
Прапор поєдинків опуще
но. В протоколи внесені ос
танні результати. Добре д:>
цих змагань підготувалися
аванса р дівці
Олександрії
(тренер Микола Жеребитьєв), з яких в основному іі
склалася команда обласної
ради товариства. Прикро за
кросмснів студентського то
вариства «Буревісник» (го
лова облрадп М. Є. Фуііс).
Команда не була повиісг.о
укомплектована, за що у
трьох видах програми одер
жала штрафні очки. Жодно
го члена цього колективу не
включено до збірної облає.ті. І цс там, де є факультет
фізичного виховання. Комен
тарі зайві.
Набагато кра
щих результатів
чекали і
від спартаківців, які також
не представлені у збірній.

«Молодий
комунар»

— ВИЗНАЧАЄ ЦЕЙ ВІК СЛОВНИК ДАЛИ
ОЖНА сказати інакше:
*** людина, що виростає з
дитинства. Людина, що від
криває для себе світ. Вона
здатна створювати для се
бе авторитети і розвінчува
ти їх. Швидко захоплюється
і розчаровується. «Важкий
вік», — кажуть про вік під
літків.
А ось один з епізодів та
кого віку. Уявіть собі вечір
у малолюдному місці. Двоє
підлітків — високий і ма
лий — йдуть до зупинки ав
тобуса. Вони тут уперше.
Навколо ні
душі. Раптом
попереду з'являється група
хлопчаків. Йде прямо і неспіхом. Група досить різно
манітна: від
десятирічних
«пацанів» до сімнадцятиріч
них парубків. Нарешті, зу
стріч,
точніше, оточення.
Лідер, оцінивши високого,
поцікавився:
— Пат, а паташонка ти де
знайшов!
Всі засміялися. Але бійки
не було — ватажок дав
команду: «Пропустити».
Далеко не завжди подібні
Зустрічі закінчуються мир
но. Але майже завжди, по
бувавши у школі,
почусш
про «важких» підлітків.
Я був в одній із шкіл Кі
ровограда. Хотів познайо
митися з класом, де назна
лися «герої».
— Я скоро з глузду з’ї
ду! Ні, він не дурний, цей
Мишко. Просто він мораль
ний виродок. Ніякого соро
му за свої вчинки, — так
емоційне охарактеризувала
мого підопічного
класний
керівник.
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ТЕЛЕФОНИ: відділу листіо і масово) ро
боти — 2-45-36: відповідального секрета
ря — 2-46-871 відділу
комсомольського
о'лГо’с
. 57: О,ДЛ|ЛУ пропаганди —
» /г іг
відділу
учнівської
молоді —
г-<ю-35; відділу
військово па іріотичного
іихсв. пня та спорту — 2 45-35; відділу
ч?Ілс’«1еНь ~ 2-56 65; фотолабораторії —
2-45 35; норенторсьної — 3 61-83; нічної
редлиції — 3-03-53.
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Галета виходить у віпторок,
четвер I суботу.

Друкарня імені Г. М, Димитрова
видавництва
«Кіровоградська лраедал
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінии. 2.
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