ПЛЕНУМ ОБКОМУ
ЛКСМ УКРАЇНИ
Відбувся пленум обкому
комсомолу. Було розгляну
то питання «Про затвердзкеивя доповіді, яка вино
ситься на XXIV обласну
ВВІТНО-ВІїборіїу

КОМСОМОЛЬ

СКИ}' конференцію:
«Звіт
обласного комітету комсо
молу і завдання комсо
мольських організацій об
ласті по дальшому поліп
шенню комуністичного ви
ховання молоді в світлі рі
шень XXVII з’їзду КПРС».
З проектом доповіді ви
ступив перший секретар об
кому ЛКСМ України П. Ма
лий.

В обговоренні проекту
доповіді виступили: В. Бу
ряк — перший
секретар
Новом иргородського
рай
кому комсомолу, П.
Бі
лоус — машиніст локомо
тивного депо станції Зна
м’янка, М. Цигульський —перший секретар Кірово
градського міськкому ком
сомолу, Т. Оверчук — пе
кар
Добровеличківського
комбінату
хлібопродуктів,
М. Платошин — перший
секретар Острівського рай
кому комсомолу, Т. Пру
жина — перший секретар
Новоукраїнського райкому

комсомолу, Т. Дробяженко
— швея Компаніївського
ранпобуткомбінату, Г. Подковськпй — директор Федорівської середньої школи
Кіровоградського
району,
Г. Шалапко — перший сек
ретар Вільшанського рай
кому комсомолу, В. Тюпа—
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Кі
ровоградського
міськкому
комсомолу.
Пленум обкому ЛКСМУ
затвердив звітну доповідь
обкому комсомолу на XXIV
обласну комсомольську кон
ференцію з урахуванням
висловлених зауважень і
пропозицій.
У роботі пленуму обкому
ЛКСМУ взяв участь і ви
ступив завідуючий відділом
організаційно-партійної ро
боти обкому Компартії Ук
раїни В. Д. Бабій.

ДЕЛЕГАТ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ОБГОВОРЮЄААО ПРОЕКТ СТАТУТУ ВЛКСМ
тання спрямовані на
те.
щоб піонери відчули себе
творцями, а не пасивними
споглядачами
навколиш
ньої дійсності.

В проекті Статуту Все
союзної Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді
(з пропонованими змінами)
є такі слова: «Всесоюзна
піопсрськл
організація
імені В. І. Леніна — ма
сова самодіяльна
кому
ністична організація ді
тей і підлітків Радянсько
го Союзу. Мета піонер
ської організації — вихо
вання юних борців за
справу Комуністичної пар
тії Радянського Союзу».
Тобто, піонери — це май
бутні комсомольці, а це
означає, що в піонерській
організації вони
набува
ють певного досвіду для
подальшої роботи.
Отже,
рівень виховання
юних
піонерів не повинен лиша
тися поза увагою комсо
мольських організацій.
Рівень діяльності піонер
ських колективів значною
мірою залежить від того,
як налагоджена робота з
активом. Правильний роз
поділ піонерських
дору
чень в дружині. система
тичний контроль за їх ви
конанням. розвиток само
діяльності та
ініціативи
дітсіі, піонерського само
врядування —- всі ці пи

Я в минулому піонервожата, і, бувало, зустріча
лася з деякими негативни
ми явищами. Наприклад, в
школах мають місце ви
падки, коли кандидатури
до учнівського самовряду
вання висувають не діти,
а класні керівники, коли
піонерські працівники за
хоплюються
надмірною
кількістю масових заходів,
не замислюючись над їх
ефективністю. Все цс при
водить до формалізму в
піонерській роботі.
У вирішенні всіх питань
діяльності піонерських ко
лективів рішучу ПОЗИЦІЮ
повніші зайняти ради піо
нерських організацій. По
жвавленню їх роботи, на
мій погляд, сприяла б роз
робка Центральним Комі
тетом ВЛКСМ положення
про республіканські, об
ласні, міські та районні
ради піонерської організа
ції, а не лише загального
положення про Всесоюзну
піонерську організацію, як
це зазначено в Статуті.
Отож потрібні конкретні
рекомендації не тільки
для всієї піонерської ор
ганізації, а й для її пер
винних органів.
О. ЛЕЙБЕНЗОН,
медсестра, член ВЛКСМ.

В ЕКСПЕДИЦІЮ
ЗА СЛОВОМ
Фольклорну практику, присвячену 185-річчю
з дня народження їх земляка В. І. Дали, провели
студеіігн-філологй Вороіниловградського педінсти
туту імені Т. Г. Шевченка. Експедиція «Даль-86»,
яка побувала в Троїцькому районі області, завер
шилась успішно. Майбутні педагоги записали по
над 300 пісень, 100 загадок, близько 500 часті
вок, прислів'їв, гадань. Серед золотих народних
розсипів — російський весільний обряд.
Далівські експедиції стануть в інституті тради
цією. Воші дадуть змогу відродити на батьківщи
ні великого лексикографа в буднпочку-музеї, де
він жніц «далівські четверги», які проводились
у Петербурзі-за його життя. Перше таке фольк
лорне свято вже відбулося. Вузівський театр мі
ніатюр «Гротеск» підготував спеціальну програ
му за творами М. В. Гоголя, В. І. Даля, Л. П. Че
хова.
(РАТАУ).

«Дохазяйнувалися»
Під таким
заголовком
25 жовтня 1986
року в
нашій газеті було опублі
ковано нритичну замітку
із сатиричними малюнка
ми про простій, розномплентування цінних
меха
нізмів у колгоспах «Іскра»
та імені Орджонікідзе Нсвгородківського району.
Відповідь на публікацію
«Дохазяйнувалися»
наді
слав голова правління кол
госпу «Існра» А. В. НЕОПРЯТНИИ. Він повідомив,
що газетний матеріал об
говорено на розширеному
засіданні правління
кол
госпу.
Критику визнано
справедливою. Головному
інженеру колгоспу В. І.
Чернову оголошено дога
ну. Механізми, які раніше
не використовувались, піс
ля реконструкції кормоце
ху на свиновідгодівельно
му комплексі встановлені.
А ось голова нолгоспу
імені Орджонікідзе відпові
дати не поспішає. Може,
тому, що
елентропроріджувач буде
застосовува
тись весною? А до неї не
так і далеко. Тож редакція
чекає відповіді.

УРОЖАЙ-87

«Сибірська» витримка?
АЖУТЬ люди у колгоспі іме
ні Ульянова, що є в районі
господарства, де механізатори бе
руть соціалістичні зобов'язання,
обговорюють їх. Чули навіть, що
визначено строки для
ремонту
окремо грунтообробної та посів
ної техніки, інші строки для ком
байнів і тракторів тощо.
У колгоспі імені Ульянова це
лише чутки. Ось у них на єдиній у
господарстві тракторній
бригаді
таких зборів не було. Вельми зди
вовані були питаннями про
це
механізатори. Все ж висловили
надію, що збори відбудуться у
1987 році. Тоді й дізнаються вони
про строки ремон-у. А може й
ні...

К

Напередодні випав сніг, щедро
присипав
сільськогосподарський
інвентар та техніку на майданчику
тракторної бригади.
Хоч
було
вже не рано, та туди не ступала
нога механізатора.
Біля пункту технічного обслуго
вування поралися люди, із закло
потаними обличчями ходили ме
ханізатори. І все.
Годі було дізнатися, чи створе
но на період ремонту ланки (цьо
го не знав ніхто, і списків навіть
таних не було); хто сьогодні по-

переду. Не бачили ми й графіка
ремонту. Не було тут і натяну на
те, що працюють на тракторній
бригаді
комсомольці
і молодь.
Місця для «Комсомольського про
жектора», звичайно, не знайшло
ся, а «засвітити» треба розуміти,
було б ного. У тракторній бригаді
працюють дев'ять молодих механі
заторів. Але про них не дбають.
Тут склалася вже така сумна тра
диція — замість допомоги у вирі
шенні проблем, молодь просто за
лишає село. Нещодавно виїхав ко
лишній секретар
комсомольської
організації, а за ним потяглися і
його товариші. Теперішній сенретар Григорій Білоус хворіє, внут
ріспілкові справи в загоні...
У пункті технічного обслугову
вання ремонтували трактори. Ре
монт іде дуже повільно.
Може
тому, що затримуватися довго в
приміщенні не можна: дошкуляє
холод. Люди, що там працюють,
одягнуті так, мов зібралися їхати
далеко північніше нашого
краю.
Передбачено, що повинно
бути
тут двоє дверей, є лише одні; тіс
но, брудно.
У ножному колгоспі для прийо
му відремонтованої техніки на пе
ріод ремонту створена комісія з
числа спеціалістів, досвідчених ме
ханізаторів, членів групи
народ
ного контролю. Згідно перевірки
складається акт, тільки тоді техні
ка вважається відремонтованою і
готовою вийти в поле. На основі

цих актів і повинна нараховувати
ся заробітна плата механізаторам.
У колгоспі імені Ульянова така
номісія існує, але лише на папері.
Усього на майданчику 26 куль
тиваторів, до ремонту чотирьох з
них ще не приступали. Після пе
ревірки на якість ремонту інших
виявилося, що 7 не готові до ро
боти.
Одержали недавно з капітального ремонту трантор Т-74. Лагоди
ли його в Олександрійському ре
монтно-транспортному
підприєм
стві. Ледь-ледь зміг
механізатор
доїхати на ньому до рідного кол
госпу, бо відремонтовано
було
трантора «про людське оно». А ви
дали й гарантійний талон. Хоча
краще було б назвати й-го просто
папірцем, бо ж завершує його не
розбірливий підпис. На місці пе
чатки — пчето От тобі й партне
ри по РАПО
Для хлібороба, рільника час на
став відповідальний. А упущень
у роботі по ремонту техніки та
інвентаря в цьому колгоспі дуже
багато. Тут значно відстають від
строків ремонту. На майданчику
разом з відремонтованою технікою стоїть списана.
і ехнологічного ж майданчика, де можна бу
ло б підготувати техніку до вихо
ду в поле, немає.

П. КАЛЮЖНИЙ,
я. о. заступника голови РАПО
по механізації,
Н. КОЛЕНЧЕНКО,
зав. відділом сільського гос
подарства міськрайонної га
зети «Серп і молот».
Знам янський район.

«Молодий

2— 3

Групкомсорг тракторної
бригади колгоспу
імені
Шевченка Ульяновського
району Валерій Рябонінь

користується повагою се
ред молодих механізато
рів. Шофером у рідному
колгоспі він почав працю

вати одразу ж після закін
чення середньої школи.
Під час служби в рядах
Радянської Армії комсомо

СЛУЖБА СЕРВІСУ

МОРОЗИВО З «СЕКРЕТОМ»
Хороший дарунок отримала молодь обласного цент
ру: після реконструкції розчинились двері молодіжно
го кафе «Юність». Воно може стати дуже популярним
у молоді нашого міста.
Зробити заклади громадського харчування місцем
змістовного, творчого відпочинку молоді — ось мета,
яку повинні ставити сьогодні перед собою працівники
громадського харчування. Які перспективи, що зава
жає прямувати до мети — про це йшла мова нашого
кореспондента з начальником управління громадсько
го харчування Володимиром Яковичем Філоненком.
КОР.: Володимире Якови
чу, у місті відкрилось не
мало безалкогольних
нафе...
В. Я. ФІЛОНЕНКО: Ви
гадаєте, що багато? Ду
маю,
ще
недостатньо.
«Молодий комунар» неод
норазово докоряв
нам
про погано
поставлене
дозвілля
молоді,
кіль
кість кафе тощо. Звичай
но, я розумію, що від
кривши
«Юність»,
ми
проблему не вирішуємо.
Будуть створюватися нові
кафе, не обов'язково за
тими
принципами,
що
вже знайдено. Тобто хочу
сказати: шукатимемо нові
форми. Я переконаний —
до будь-якої справи тре
ба
підходити
творчо.
«Юність» нам теж діста
лася непросто. Адже тре
ба було не тільки інтер'єр
змінити. Хотілось,
щоб
це було саме кафе. Але
відкриття — це ще не
все. Нам потрібні цікаві
програми, щоб молодь
«прийшла» до нас. Зараз
шукаємо режисера, який
нам ці програми ство
рить. Крім того з'явилась
у нас ще одна задумка —
сьогодні ми обговорюва
ли її з керівництвом. По-

скільки наше кафе моло
діжне, то молодь, яка
працює чи вчиться, може
бувати тут в основному у
вихідні, хочемо, щоб у
будні до нас приходили
школярі з групи продов
женого дня. Думаю,
це
було б корисно і приєм
но. Діти могли б пообіда
ти, подивитися «мультики»,
а водночас дечому й на
вчитися: як себе вести, як
триматися — це були б
свого роду уроки етики.
КОР.: Володимире Якови
чу, ось ви сказали, що від
криватимуться нооі кафе.
Це в майбутньому, а що на
сьогоднішній день реаль
но?
В. Ф. Будується нове
кафе у дендропарку. В
нього ще немає назви,
правда. І говорити, яким
воно буде — .рано, але
хочу відзначити, що для
цього кафе ми вже при
дбали керіпар (стойку для
бару з комплектом мало
габаритного обладнання).
Обладнання це особливе
тим, що воно дасть змогу
швидко, тут же, при вас,
готувати, наприклад, гаря
чі бутерброди чи легку
страву. Такі керіпари —
рідкість поки що в наших
кафе. •

Робимо все для того,
щоб наші відвідувачі за
лишились задоволені. До
речі, не всі знають про
те, що в нашому десерт
ному барі, наприклад (це
поряд з дієтичною їдаль
нею), є кисневі коктейлі,
корисні навіть з медичної
точки зору. Іноді мені до
водиться чути, що наші
кафе незручні, зокрема,
названий вже десертний
бар. Але ж ми не будує
мо спеціальні приміш,ення
для кафе, а відкриваємо
там, де це можливо.
КОР.: Ми взагалі, як .-.
гадаю, захопилися нафе, а
чому б не подумати про
чайхану? Не тільки на
Сході за чаєм вирішуються
великі і малі проблеми.
Згадайте російський вислів
«гонять чан...». Знаю, у
Світловодську є «Росій
ський чай», але це зовсім
не тс, що я маю на увазі.
Ось, наприклад, у Москві
недавно відкрили
азер
байджанський
будинок
чаю. Свіжозаварений чай
у відповідних азербайд
жанських
скляночках і
східні солодощі...
В. Ф.: Ви думаєте, кіроградці
відвідуватимуть
чайхану? Втім... Треба по
міркувати. Є тут у нас од
не
приміщення.
Наші
оформлювані могли б об
ладнати. Між іншим, хочу
розповісти про них. При
управлінні створено ху
дожньо - оформлювальну
дільницю з десяти чоловік
(зварювальники,
чекан
щики, різьблярі по дере
ву...).
Вони
отримують
зарплату, і це вигідніше,
ніж, скажімо, мати справу
з художнім фондом чи
шукати «шабашників».

лець виконував інтерна
ціональний обов’язок в
Афганістані.
Повернувшись до рідної
Грушки, увільнений в за
пас воїн, багато й цінаво
розповідав про все пере
жите й побачене спілча
нам села. Так якось само
собою вийшло, що став
справжнім пропагандистом
дружби між радянським і
афганським народами. За
активну роботу з патріо
тично - Інтернаціонального
виховання сільської моло
ді ЦК ВЛКСМ нагородив
Валерія Почесною грамо
тою.
Трудові справи молодого
механізатора теж знайшли
заслужену оцінну у людей.
Він — член Ульяновського
райкому та
Кіровоград
ського обкому ЛМСМ Ук
раїни; нагороджений та
кож
орденом
Трудової
Слави III ступеня.
На знімку (зліва на
право): механізатори Юрій'
ПОБЕРЕЖЕЦЬ,
Віктор
ЄЛЕЦЬ, Валерій РЯБОНІНЬ
та Віктор МИЩЕНКО, ско
риставшись перервою в
роботі по ремонту сільсько
господарської
техніки,
знайомляться із свіжими
газетами.
Фото В. РУДЕНКА.
Ульяновський район.

КОР.: А як питання, поо
які ми досі вели мову, ви
рішуються в області, бо
досі ми говорили лише
про Кіровоград?
В. Ф.: Нам підпорядко
вані лише Світлозодськ та
Олександрія. У Світловод
ську є гарні, зручні кафе,
наприклад,
«Сніженіка»,
«Гречаники», «Медок». В
Олександрії справи гірші.
Єдине велике кафе на
центральній вулиці шахтар
ського міста чомусь не ко
ристується
достатньою
увагою, хоч там і затиш
но, і зручно. Отже, робо
ти вистачає.
Турботи управління гро
мадського харчування по
в'язані з високоякісним
обслуговуванням населен
ня. Зараз ми будуємо но
ві цехи: борошняні, кон
дитерські, коптильні. Пла
нуємо пиріжечну перевес
ти тільки на автомати.
Між іншим, ввели центра
лізоване виробництво мо
розива, тобто в
кафе
«Юність» готують напів
фабрикати і розвозять по
□ сіх кафе міста.
КОР.: Отже, янщо вже не
смачне морозиво, то —
скрізь?
В. Ф_: Цс гумор?
КОР.: Швидше
лірика.
Мені здається, що втраче
но «секрет» смачного мо
розива, яке було в дитин
стві!... Але давайте зроби
мо серйозний висновок з
нашої розмови, Володими
ре Яковичу. Ще зовсім не
пропав інтерес до ресто
ранів, та ви, я думаю, й не
ставите перед собою такої
мети. І все ж, приємно
відзначити, що
більшою
популярністю
користую
ться у молоді безалкоголь
ні нафе, де можна послуха
ти музику, «відвести душу»
у приємній розмові. Думаю,
у майбутньому такі кафе,
як
«Молода
сім’я»,
«Юність» зможуть
стати
осередками культури. Ад
же молодь іде сюди, щоб
культурно відпочити.
Бесіду вела В. ЛЕВОЧКО.

ПРЕКРАСНА МУЗИКА ОРКЕСТРУ
З дитинства пам’ятаю концерт духової музики—це
справжнє свято для дорослих, дітей. Коли літньої ве
чірньої пори врочисті й ліричні, сумні й веселі мелодії
розливалися далеко за селом, аж ген у лісі зливалися
із тихим шепотінням дерев. Тоді хотілося, щоб ці лун
кі звуки стали вічними, щоб ніколи не затихав ор
кестр, даруючи людям велику радість і насолоду.
Нині ж проходять святкові колони па парад і тіль
ки один-однісінькнй оркестрнк грає якусь мелодію.
Серед молоді стали популярними інші мелодії, інші
музичні інструменти. Тому, певно, зараз духові ор
кестри рідкість, а їх учасники — люди середнього і
похилого віку.

що такий голова колгоспу вмітиме грати на духових
інструментах, то й оркестр організує і молодь заохо
тить залишатися в селі. С. М. Степаненко згадує одно
го керівника, який видає духові інструменти «на свя
та», бо там грають одні діди.

Деяке пожвавлення в організації духової музики по
мітно в останній час. Але ноно так повільно рухає
ться вперед! В обласному Палаці піонерів імені В. І.
Леніна, па базі школи № 5 міста Кіровограда вже 16
років існує дитячий духовий оркестр «Зміна»
Його
художній керівник і диригент, відмінник народної ос
віти УРСР С. М. Степаненко. Він перший па Україні
запровадив нову форму занять — спецкласи Нині в
п яти класах навчається близько двохсот учнів 3 уч
нями працюють здібні педагоги В. А. Коваль,Д. А. Роціко та інші. Крім основних дисциплін учні оволодіва
ють образотворчим мистецтвом, займаються бальними
тдпцямн. Навчання в спеціалізованих музичних кла
сах не ставить собі за мету випускати професіііпих му
зикантів. Ьнжаючі можуть продовжити навчання в учи
лищах. консерваторії. Деякі колишні учасники оркест
ру навчаються п сільськогосподарській академії. А як

...Мистецтво не може залишити без хвилювання всіх
тих, хто слухає у вашому виконанні прекрасну му
зику».
«Ваша «Зміна» — паша зміна» — такий відгук на
писав кінорежисер студії імені О. Довженка Є. Ульїннн.
який теж збирається зняти фільм про оркестр.
Звідусіль пишуть вдячні листи керівникові колишні
випускники оркестру.

, — А як не станс дідів, що буде? — запитав його
Станіслав Макаровим.
— То й мене тоді не буде! — відрізав горе-керівннк,
«Зміна» виступала з концертами в нашій області, на
Україні, в містах і селах Азербайджану, з традиційни
ми концертами в Челябінську, Магнітогорську. В цих
містах зав'язалася тісна дружба, навіть спільну про
граму склали. В минулому році відпочивали в Артеку,
після чого в книзі відгуків з’явився запис:

Звісно, в роботі є й свої труднощі, проблеми. Мале
тісне приміщення, застаріла методична література. І
викладачі часто міняються...
А перспективи занять в спеціалізованих музичних
класах великі. Адже діти підтягуються в навчанні, до
помагають однії одному.
Л. КРАМАРЕНКО.

Думки,відгу!і^еНЗ|.|.

книги
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ТЕПЛОТИ

1

1

Серед багатьох розповідей про
Миколу Островського виділяю
ться книги нашого земляка се
мена Трегуба «Життя і творч.сть
Миколи Островського» і «^вии
Корчагін». Вдова автора, канди
дат наук, яка займається літера
турною
спадщиною
чоловіка,
Трегуб-Розумовська свідчить, що
обидві книги користуються
ве
ликою популярністю. ЕміліяіАронівна С. А. Трегуба знала з 1^21
ооку, разом з ним навчалася в
6—1 «пасы 9-ї трудово, школи
м. Єлисаветграда.
С А Трегуб в автобіографії 16
жовтня 1967 року писав, що він
народився в Ромнах, але дитин
ство і юність провів у Єлисаветграді,'куди його сім’я перебра
лась напередодні першої світо
вої війни.
Закінчивши Московський
ко
муністичний інститут журналісти
ки, працював у пресі, зокрема в
«Комсомольской правде». В Цій
газеті в квітні 1935 року
була
надрукована рецензія С. Трегуба
на книгу М. Островського
«Як
гартувалася сталь». Про рецензію
сам М. Островський відгукнувся:
вона «написана з такою комсо
мольською теплотою, що
стає
веселіше на душі». На подарова
ній С. Трегубу книзі автор напи
сав: «Сьомі Трегубу, що
має
мужність гозорити письменникам
правду. Моєму другові».
З того часу С. Трегуб> вивчаз
і
творчість
героїчне
життя
Йому
налеМ. Островського.
жить кілька книг про письменни
ка. Монографія «Життя і твор
чість Миколи Островського» ви
давалась тричі — 1964,
1972 і
1984, до 80-річчя з дня народжен
ня письменника, перекладена ба
гатьма іноземними мовами. В ній
читач знайде розповіді про
ди
тинство,
отроцтво
і
юність
М. Островського, про
боротьбу
комсомольця за повернення
у
стрій, роботу над романом «Як
гартувалася сталь», познайомить
ся з невідомими сторінками ро-

ману. Кілька сторін^.
повідь про роботу
разом з кіНодраматур^“
цем над кіносценарій,,
тувалася сталь», яни., ₽
ний окремою книгою
вида"
и. . ю 'fy року.
Книга спогадів і Иі
губа «Живий Корчаг',Р
ла також три виде» -*трГХ1я”
1973, 1980 років. Ви£;:.гог сучасності В. Q /' пеД
ський читав цю кни®??‘омЛИ~”
. і’напи^Ю

з НОВОГО

Леонід НАРО

Що Є життя?
у чому — корінь?
Людина — хто на ,1Н
Ми перед часом у покор
І перед простором — ма
Та годі дихати на ладан,
У нас є хист бджолянії.'
Життя — субстанція всеї
Але ніколи — не Прсжр

б-™
нили збірку Б.
читач,. В «низ, »^Ч(н.І’огади
«Живий Корчагін»
UJ.
людей, дорогих 0с---7СИ /То
що зустрічалися чи
ним.
Семен Адольфович^ був
другом Миколи Остр0!. у го У
книзі вміщена фотогрг^*°втора
спогадів з Островським
’
Цікаві сторінки слога-,
цв
розповіді і про засіве.*п ези.
дії правління Спілки поденни
ків СРСР на квартирі Орсько
го, коли обговорюве,.щ
ПИС
роману «Народжені
; Про
довершення рукопису г.«*'обго
ворення, і нариси
ма^письменника, про люд^, що оуГ"
с.-------- - герой роману,
ли ---------прообразами
Островсько: з якипро друзів Острмськоц
ми письменник зустрі.3я
або
листувався... Багатий май іал ви
клав С. Трегуб в
про
Павла Корчагіна на бяіківщині
Димитрова, Юліуса Ф,...3_ Тель
мана, Мате Залки.

КОНТУ1
ВІКУ

Від Леніна — ло наших
Двадцятий вік розкинув
Палають контури вогнів
Війна і мир. будови, ру
Історія — недремний ча
п
Пряде свою строкату ~
У неї — вічність про за
А я — людина — шо їй
Так повелося з тисяч лі
В основі пряжі — крові
Бо визнавав лиш силу <
А перед нею мудрість н
В калейдоскопі днів і се
Тряслись імперії і трон
О всі часи, ваш вічний
Сократи і Перони.
Але допоки —• кров і с
Вдихнім життя на всі л
Історії скоривши твердь
Іде землею Ленін.
«Декрет про Мирі»
Державне «Ні!» —
Насильству і розбою.
Соціалізм сказав війні:
— До ніг паре дів — з(
Земля — без вибухів і
І голубів тривке по.тітт
А смерті ядерній — стс
В нове тисячоліття.

У своїх книгах (/у: Трегуб
відкриває нам Ммв уЮстровського та героїв йопвзсмертних книг, показуе is-велич і
безсмертя, Разом з
и Миколи
Островського, ьлається
мені, житимуть монодії, спога
ди та нариси про класві росій
ської радянської ліи?’||и, чиє
життя — подвиг.
Микф СУХО^
член обласного ■/■■гіатур^
ного об’єднання.
м. Новомиргоро;

(Р ЬОГОДНІ знаю члена Спілки письменників В. Гончаренка як поета і жур
наліста, автора оповідань, гумористичних
творів, перекладів, як керівника міської
літстудії «Сівач». Але визначальною в
його творчості все ж залишається поезія
— лірична сповідь від імені сучасників.
Саме в ній — той поетичний характер,
який видатний польський письменник
і
педагог Я. Корчак визначив так: «Поет—
це така людина, яка дуже радіє і дуже
горює, легко сердиться і міцно любить,
яка глибоко відчуває, хвилюється і спів
чуває». Книги В. Гончаренка — свідчення
того, як послідовно розкриваються
ці
поетичні риси особистості і в ліриці і В
Ліроепічних віршах і поемах. Автор при
страсним словом прагне
переконати в
значимості того, що хвилює
не тільки
його героїв, а й усіх нас:
Вічна мати — природа.
Значить, вічні і ми.
Два крила у народу:
Творча праця і мир.
Процитовані рядки — 3 емоційно на
пруженої поеми «Дзвони соняхів», ЩО
стала одним з найвиразніших творів нової
збірки поета «Шлях до джерела» (Київ
«Молодь», 1986 р.)_
'
В цілому автор (як і в
попередніх
книжках) використовує тут три найпошйреніш. варанти лірики: вірш _ сповфь
Вірш - співбесіда, вірш - проповідь. На
мою думку, найбільше вдаються авторо
вісповідальні твори: «Мак на степні»
«Дядько Лазар», «Балада про дівча іко

серцяяйомУ боли. т,~ в’нЛ7ХЗ’явився у віршах і новий мотив
занепокоєність обивательським
А. ,_то
прагнення до філософського
*У-тям,
життя, його невтримного руху
впЛрЄННЯ
Але дешеві ті почуття, що не піп • ред:
долею і досвідом. Розумом і
ДкріплеН1
тор намагається осягт/ шлч» сеРи-ем автоді з’являться вірші кїопии°к-°л5нь (І
тики: «Викрадення РоксаланТ»
ц ' ‘Єма"
1861 року”>'
інші вчорашнТздої

день нинішній,
пробує
бутки,
дати пое-■ ••• прогноз майбутнього,
впроОкремі ями хвилюють автора
довж рО',і.,!,ІН поглиблює і удосконалює
їх, шукг-: «Иі форми втілення думок а
художнє С МО.
Так, у першій
збірці
«Червоний ї^осожар» ми читали:
Десь маЙ/тнє: уся планета
без нс:|Н і в і без вояк,
Де Ні «Ті лише
"■■■
поети
Не!Н>з::*,ими стоять.
Слово -* теж зброя у боротьбі за
мир. То*'! » ІНИЗІ «Дума про отчу зем-

Не вс
ввійш
тор п
А по,
них J
своєн
ти, аі
Гер
коміс
зеені)
дівчи
бороі

ТВОР»
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПР

і

СПЕІКОР ВЛАСНОГІ
лю»
поета
закликом >гти ^ир:
iw:t
полуди,

закінчується

йіжс*І*Погаслий 3'РЗЄМЛя!

р0;'£Н:^В'ЧНИЙ мир!
Логі^И ТчслРХННЯМ ТЄЛЛИ боротьби
спозна
від
тамир,^ливість
зг*^
ь споз
на Га
 датм Си_
лина б*;3родустала в новій
- ’
■«да «Дзвони соняхів»6'До
згадув^"^,,
ЩеЄ дТХРЄ”НЯ
помі- г ї13ація піро-епічного
ЄЛа
жан"Гна*
ТЄЖ спРобУпаз
жанрі *** П,СЛЯ .поеми «Коні себе з
”. ПриіНМОЛОві України
з
явилися
СПісня
пам’ятник»
<<П^аїХЛатий вогонь». ' ПОе‘ИЧНИЙ
____
_ Рію’> (за
п°ема-ре°б
№.
1978 Р^^ної комсомольської ““1"
лауреата,
Потім уже Q
мії і*еиі
про
отчу зем.
80-х нат"
’"мова до ко_
лю», 61
аерщ,НИ(.а>
хання’і
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Не
кож»
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цензію
<нувся:
комсостає
;арова> напиі
має
нникам

вивчав
орчість
налеїМЄННИ-

і творго» в и1972 і
іоджен,ена ба,и. В ній
ро диюність
оротьбу
ення у
юм «Як
ІЙОМИТЬзми ро-

ману. Кілька стоРІНгч
пазпДЬ ПР? Р°боту " п3айМає розразом з кінодрамаПИсьМвнника
цем над кіносценл,-^РГ°м М. Затувалася сталь»,
«Як гарнии окремою книго * і6** «"Да-
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З НОВОГО РУКОПИСУ

Книга спогадів і
937 РОКУгуба «Живий КорЧа*РИсів С.Трела Закож три
зчп^'Н>> внтрима1973, 1980 років. вІлННя — 1968,
гог сучасності В, о атнии педаський читав цю книж ^Ухомлин‘
авторові, що в ній
’ напи;*’
нового ДЛЯ нього. —Ду>Ке багато
нили збірку Б По« ХВально оцічитачі. В книзі
7а і«*!
«Живий Корчагін»
С"°ГаДИ
людей, дорогих
Ос*ариси ПР°
ЩО зустрічалися чи Г\трозавкому,
ним.
ЛИстуеалисяз
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Леонід НАРОДОВИЙ

Семен Адольфович Тп.
и
Другом Миколи Остоо? Уб
книзі вміщена фотограсьТ*0™’ У
спогадів з ОстровськиТ аВТ°РЗ

?
<
I
I

Цікаві сторінки спогад 1а
Цв
розпов.Д! ? про засідання прези
дії правління Спілки
Р
„іо ГРГ-Р .
'-"“'КИ Письменників СРСР на квартирі ОсТрОВСького, коли обговорювався рукопис
роману «Народжені бурею», і про
довершення рукопису після обговорення,
і нариси
ма>®
письменника, про людей, що бГ
ли прообразами героїв ооману,
про друзів Островського з якими письменник
зустрічався або
листувався... Багатий /матеріал виклав С. Трегуб
в нарисах про
Павла Корчагіна на батьківщині
Димитрова, Юліуса Фучика, Тельмана, Мате Залки.
У своїх книгах Семен
Трегуб
відкриває нам Миколу
Островського та героїв його безсмертвелич і
них книг, показує їхню
безсмертя, Разом з творами Мимається
коли
Островського.
мені, житимуть монографія, спога
ди та нариси про класика росій
ської радянської літератури, чиє
життя — подвиг.
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Микф СУХОЕ^,
член обласного ’Літератур
ного об’єднання.
м. Новомиргород.

Спілки письменяк поета і журіь, гумористичних
керівника міської
визначальною в
їлишається поезія
імені сучасників,
тичний характер,
їй письменник і
змив так: «Поет—
-же радіє і дуже
і міцно любить,
вилюється і співгнка — свідчення
озкриваються
ці
сті і з ліриці, і з
емах. Аатор прие переконати в
вилює не тільки
с:
іа.

з емоційно ка
їни соняхів», що
ІІШИХ творів нозої
джерела» (Київ,

і в попередніх
тут три найпошиаірш — сповідь,
і — проповідь. На
вдаються азторо«Мак на стерні»,
да про дівча і коі.-ляд». В цих вірцкором власного
про що він спові-

новий мотив —
льським
буттям,
ького осмислення
го руху вперед,
що не підкріплені
мом і серцем азшлях поколінь (і
історичної темаалани», «Березень
ті вчорашні здо-

КОНТУРИ
ВІКУ
Від Леніна — до наших днів
Двадцятий вік розкинув руки.
Палають контури вогнів —
Війна і мир, будови, рухи.
Історія — недремний час —
Пряде свою строкату пряжу,
У неї — вічність про запас,
А я — людина — іцо їй важу?
Так повелося з тисяч літ:
В основі пряжі — крові нитка,
Бо визнавав лині силу світ,
А перед нею мудрість никла.
В калейдоскопі днів і серць
Тряслись імперії і трони.
О всі часи, ваш вічний герць:
Сократи і Перони.
Але допоки — кров і смерть?
Вдихнім життя на всі легені!
Історії скоривши твердь.
Іде землею Ленін.
«Декрет про Мир!»
Державне «Ні!» —
Насильству і розбою.
Соціалізм сказав війні:
— До ніг паредів — зброю!
Земля — без вибухів і ран,.
І голубів тривке поліття...
А смерті ядерній — стоп-кран! —
В нове тисячоліття.

пробує
бутки, аналізу« день нинішній,
дати поетичним прогноз майбутнього,
Окремі теми хвилюють автора впродовж років, ВІН поглиблює і удосконалює
їх
шукає нові форми втілення думок в
збірці
художнє слово. Так,
Так, у
у першій
перини
її
=г-.мий Волосожар» ми читали:
<<Че^51
П^СЬ
Лесь
£<==

майбутнє:
уся планета
. без вопн
'варті лише поети

Йе„озброєними СТОЯТЬ.
ь’ ‘
.це
і л том/
теж •яЛгчгча
зброя

Слово мир.

Толлу

з

у боротьбі за
книзі «Дума про отчу зем-
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...................... <■

похоронити
партійним

його

закінчується

вічний мир!

Посієг/1 завершенням теми боротьби
ЛоГ<мнИ'^ можливість сповна віддати си
за мир' 3 гО народу стала в новій збірці
ли на °!'а пОЄМа «Дзвони соняхів». До
згаДУ®аНа жаНР°ве РозшиРення ^орчості
речі, г’Р°г>нка. Ще до того, як на початку
й Гониіа{?^ у вітчизняній літературі стала
ЯО_х р0*410 а,<ти»ізація ліро-епічного жанпо/літ140^ ,ем^к теж спробував себе в
V на^
и- Після поеми «Коні», прижаНрі Г'°Єсмолові України, з'явилися
ЖячеН°'
пам’ятник», поетичний
СПісня
крилатий вогонь», поема-ре‘ ₽>порта’ккітрило обР'ю” <за цей ТВІР У
Р отаЖ
. азхОР був удостоєний звання
?О78 роіЛ' б-ПаСНО' комсомольської пре^оеата. °Ю- ЯнОВСЬКОГ°)- Потім уже в
ла- ІМеИ‘ «і пОел^иДума про отчу земм'*
цаГ|ИС дНа м’ята», «Післямова до коПро червоного вершника».
лЮ”>
«ДУ
хання»«
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квитком.

Кімната. Книги.
І склепіння стелі.
Тут час повзе
І — водночас — летить.
Прикутий він до ліжка,
Мов до скелі,
Лежить Островський...
Партквиток лежить
В кишені френча
(Друже наш, не сердься,
Що стільки з ним
Не сходжено доріг).
Той партквиток
З Миколиного серця
І присуд смерті
Вирвати не зміг.

Не всі вони художньо повноцінні, не асі
ввійшли в книги, але засвідчили, що ав
тор постійно веде пошук власної форми.
А поруч з опануванням нового (поетич
них репортажів, поеми-феєрії) іде
за
своєння класичних форм: сонети, тріоле
ти, вінок сонетів...
Герої віршів і поем В. Гончаренка —
комісари і командири, вчорашній
фезеенівець,
комсомольський бригадир,
дівчина-будівельниця Віка, молодий хлі
бороб, художник — наші сучасники, бор-

ці за правду, чесну працю, людяність:
У всіх одне велине право^
Грудьми прикрити хворий світ.
Той найсучасніший, хто правду
Несе як меч, а не як щит.
Нелегка — воєнна чи трудова — доля
кожного з них, бо високий смисл життя
вони бачать у служінні іншим. Тому й
прикро, що авторові не завжди вдається
досягти художньої досконалості у ство
ренні цих образів, які виходять схема
тичні, неконкретні (може, в цьому дещо
винна і авторська тяга до їх романтиза
ції?). Іноді пафос у творах В, Гончаренка
непереконливий, бо автор збивається з
високих почуттів на декларацію.
В. Гончаренко — лірик, який бачить
світ крізь надзвичайно насичену призму
кольорів і гаму звуків. Хто ж проти? Але
гірше, коли численні метафори, епітети,
особливо «кольорові» настільки перена
сичують вірш, що просто не дають змо
ги зосередитись на авторській думці чи
почуттях. А що ще прикріше — іноді над
мір художніх засобів просто маскує не
достатню їхню глибину, і тоді віриш ав
торському застереженню:

Я не зможу. Все турботи,
Перукарня, магазин.
Вдома вдосталь теж роботи,
Чоловік чекає, син.
Карі очі вкрив серпанок,
Все згадала — вірний знак.
Запитала наостанок:
— Ну, а в тебе справи як?
— Що ж, і в мене добрі вісті,
Все на місці, все, як є...
Тільки серце не на місці,
Як, напевне, і твоє.
Гайворонський район.

Коли витійствую я сам,
Не вір піднесеним словам,
Вони — моя примхлива маска.
На жаль, є в книгах і приклади експлуа
тації власних знахідок, поспішного і не
дбалого ставлення до слова. В цьому,
мабуть, є вина й редакторів. Так, у двох
останніх книжках зустрічаємо занадто ба
гато сріблястості: сріблясті райдуги, вес
ла, хмаринки, імла, сміх, срібні — струм
ки і дзвони, звучить весь час і кольорова
музика:
«І ранок — рудий хлопчисько —
Сопілкою сонце славив»,
А раніше — «десь граз соловей для неї
на срібних (знов же!) цимбалах ночі»,
«вогненне, як прапор, сонце сурмило в
світанок синій», «місяць сурмив над вер
бами в рожевий блискучий ріг», Після
струнної і духової музики — роздолля
ударним: «Шаленів довкола квітень, бив
у бубон золотий», «а місяць сріблястим
сміхом у небі, як бубон плив», «били
юстрі підкови в бубон голого степу»...
І це не спеціальний мій пошук «жучків» — просто, не досить густе сито авторського самоконтролю.
Про це ж свідчать інші незграбності,
неточності слів: читаємо, що комбайнери
йдуть «після праці вже», і розуміємо, що
якби не заради рими «пальцями», то
йшли б вони, як і всі ми, просто — з ро
боти...
Є в одному з кращих віршів В. Гонча
ренка «Чорні лебеді» рядок-застерсження: «Ні до чого слова пишні шати». Доб
ре було б поетові уважніше ставитись до
власних пересторог. Тоді книги В. Гон
чаренка йтимуть до читачів з тим кра
щим, що є в його поетичних запасниках,
які невичерпні, мов криниці, на вічному
шляху до джерела Поезії. Віриться в це,
адже «стати поетом — як сказав Є. Ев
тушенко — це мужність оголосити себе
боржником».
Антоніма КОРІНЬ,
член обласного літоб’єднання.

Впала у траву підбита птаха,
Запеклася на травинках кров.
Кулею їй груди розпанахано —
Обірвалась пісня про любов.
Ще вона крильми об землю билась,
Та відчула: смерті не здолати,
Мов у сні страшному все наснилось —
Більш їй не літати.
Чує птаха: з висоти до себе
Звуть її пташині голоси.
Та крильми уже не мірять небо
І з пелюсток вже не пить роси.
Крил останній сплеск, останній подих,
Запеклася на травинках кров...
Мертва пташка на земних долонях,
Мов забута пісня про любов.
м. Мала Виска.

Микола КОЛЯДОВ

Лежить Острозський...
Інше там склепіння,
Але й над ним
Реальність є жива.
А партквиток —
Островського веління —
Йому і досі
Серце зігріва.

Воспоминание

Болото, мост, дорога в ивах,
церквушка старая, погост...
Когда-то здесь нетерпеливо
ходил с отцом я на покос.
Порой пи шороха, ни звука,
но в леденящей тишине,
как предстоящая разлука
сжимало что-то сердце мне.
Погиб отец. II быть не может
ему уж в радость белый свет.
Меня все па же боль тревожит,
пробитый пулями рассвет.
Болото, мост, дорога в ивах,
окоп осыпался, зарос.
II я иду неторопливо
сегодня с сыном на покос.
м. Олександрія.

РозмоВА
Випадкова зустріч в місті,
Поспішав на поїзд я.
— Ти?
Які у тебе вісті?
Як робота, як сім’я?
— Все на місці, — ти сказала.
— Все, як є, — відповіла.
— А мене б ти до вокзалу,
Як колись, не провела?
Від’їжджаю... На прощання
Пригадаєм давні дні,
Наші зустрічі, кохання...
Відказала тихо:
— Ні.

і'
і

ПТАХА

заповів

Письменник

КОР ВЛАСНОГО СЕРЦЯ

3 віршів поета
лю» оДиН берспи мир:
заклинок
трд®ніш полуди,
ЛСГЛ^Є
, ппогаслий
— -.-->..1 чіп
зір,
земля!
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ТВОРЧІСТЬ ЛАУРЕАТІВ ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕН! Ю. ЯНОВСЬКОГО

<
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Тетяна АНДРУШКО

•

Що є життя?
У чому — корінь?
Людина — хто на цін землі?
Ми перед часом у покорі,
І перед простором — малі.
Та годі дихати на ладан,
У нас є хист бджолиних уст.
Життя — субстанція всевладна,
Але ніколи — не Прокруст!
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літературне^ииет^цька
сторінка

ЬСЬКОЇ ТЕПЛОТИ
и про
ІляюСеочість
Кивий
:андиітераювіка,
ь, що
веАро> 1921
ІСЯ в
школи

і .ігліу
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Віктор НЕНЬКО

Перемети по дорозі
Впали круто горілиць.
У розбудженій тривозі
Вітровій лякає птиць.
До землі дерева хилить—
Аж коробиться кора,

То біснується щосили,
То поволі завмира.
У сніговій круговерті
Місця спокою нема —
Розгулялася відверто
Завірюхами зима.
с. Новоолексіївка,
Олександрійського
району.

Роман ЛЮБАРСЬКИЙ

ОСЕНЬ
В тишине,
как в светлом ореоле,
лее стоит,
багрян и недвижим.
Рядом — перепаханное
поле.
Л ла иолом хаты...
Сизый дым...
Ветер
онемевшими руками

трогает листву.
И вот, роясдсп
топкими узорными
листами,
раздается мерный
перезвон.
Тишина, отпрянув,
схоронилась
в дальний .угол поля
у села,
речкой обмелевшею
скатилась
и русалкой
в озеро легла.

м. Кіровоград.

І
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«Молодий комунар»
.

А~' РІВНИЙ дзвоник спо>00^ віщає про закінчення
перерви. Спорожнів ще
аСБИЯИНу тому сповнений
дитячим щебетом кори
дор. Вчителі розходяться
0то класах. Серед них — і
В. Феденко. Зараз
[вона почне свій черговий
іурок української літера
тури. Перш, ніж відкрити
двері, вчителька стишує
іКрок. Кожного разу в тащі хвилини до неї прихо
дить
незмінне почуття
"урочистості і схвильова
ності. А водночас — нові
«турботи, тривоги і радогщі, з якими навпіл пов яавена її вчительська доля.
...За широким квадра
том вікна розгонистий ві•тєр безжально згинає до
долу дерева, нема-нема—■
<га й пролетять рідкі снізкинки. А тут, в шкільно
му кабінеті, тепло і за-сгмшно. Прямо з дошки
дибиться на четвертоклас-ників Архип Тесленко. А
поряд з його портретом—
«тема уроку. «Оповідання
,₽Школяр».
Дивлюся на вчительку
і— суцільне втілення внут
рішньої
схвильованості.
;Бачу: пережила твір про
злиденне життя малень
кого Миколки, що так
бажав навчатися в школі...

— ■

..... - ■.
Тож після знайомства уч
нів із текстом, не підга
няє з відповідями. Не
нав’язує свою думку. Не
поспішає закінчити роз
мову про оповідання. А
все це тому, що для неї

головне — зміст, а не
форма.
Занотовую на
згадку штрихи з уроку і
думаю: чи було у неї від
чуття часу, чи турбувала
ся про межі уроку? Як
що не було, не дуже тур
бувалася про це — пре
красно! Отже, йшла від
змісту матеріалу,
відчу
вала, слухала клас, зумі
ла донести до свідомості
вихованців подих далеко
го часу, про який повідав
нам відомий український
письменник. -А ще прига
дую слушне
висловлю
вання свого колеги: «На
уроці треба ставити такі
запитання, на які не мож
на відповісти, не знаючи
тексту літературного тбору, але не можна відпо
вісти, лише знаючи його.
Знання плюс своєрідна
співдружність учня і пись
менника — ось умови ви

З січня 1987 року

— НАШ СУЧАСНИК

рішення плідної роботи
на уроці літератури». 1 як
добре, що умова ця на
уроках, свідком яких по
щастило бути, була
до
тримана.
Зізнаємося
щиро: і
сьогодні є ще немало пе
дагогів, хто не позбувся в
своїй праці поверховості,
схематичності. Коли, при
міром, один учень біля
дошки готується відпові

ної школи Бобринецького
району Л. В. Феденко.
Цікавився і «секретами»
її роботи.
— Все залежить від
підготовки до уроку, -ділиться думками
коле
га. — Завжди намагаюся
глибоко продумати його
місце в загальній тканині
теми чи розділу, виділи
ти головне. А ще підібра
ти
додаткові
завдання

протуберанці
дати, а інші залишаються
незайнятими. А ще
бу
ває
навпаки. Подекуди
вчителі прагнуть до штуч
ного завищення
оцінок.
Зустрічаються і такі, хто
домагається лише тиші в
класі, не цікавиться тим,
чи слухають їх учні. І все
це з боку вимог сьогод
нішнього ДНЯ, коли в
країні йде перебудова
шкільної справи, є на
справді педагогічним бра
ком. Його намагається не
допустити в роботі Лю
бов Василівна.
Протягом
двох
днів
спостерігав за шкільними
турботами
вчительки
Верхньоінгульської 8-річ-

СОНЦЯ...
для сильних і слабких уч
нів. І лише після цього
переходжу до написання
робочого плану...
Як бачимо, нічого не
звичайного в методиці на
вчання вчительки немає.
Є лише постійне праг
нення до пошуку, почут
тя високої
відповідаль
ності за доручену спра
ву. І біографія у цієї ще
молодої жінки звичайна:
навчання в школі, потім—
педучилище, інститут. Вже

в Бобринецькому райвно,
і вчителі школи, з якими
я зустрічався. Однак, є у
моєї героїні ще одна ри
са, про яку, не можна не
сказати, — це надзвичай
на скромність. Свої осо
бисті успіхи вона пов’я
зує з колективом, в яко
му працює. А ще — пра
вильність
в
увіруваиу
думку: «Уроки словеснос
ті не терплять бюрокра
тичного
ставлення. Не
піддаються програмуван
ню».
Слухаю Любов Василів
ну — і думаю про те, що
є на світі щасливці, які,
раз
обравши
дорогу,
простують нею все своє
життя. До них з повним
правом можна віднести і
цю
тридцятип'ятирічну
вчительку
із звичайної
сільської восьмирічки. А
ще спадають на думку
слова великого Л. М.
Толстого:
«Покликання
педагога є покликання високонародне. Але не той
педагог, який
отримує
відповідне
виховання 5
освіту, а той, у кого є
внутрішня впевненість у
тому, що він є, повинен
бути і не може бути ін
шим».

16 років однією І тією ж
стежкою ходить
Любов
Василівна на роботу. Щоб
який уже раз зустрітися
зі своїми підопічними.
— Не хочу хвалитися,
але з дітьми порозуміла
ся швидко. Знайшла спіль
ну мову, — ділиться во
на. — Головне, бути в
усьому щирим, довіряти
своїм учням, а ще —
справедливим і добрим.
Останньої якості Любо
ві Василівні не позичати.
Доброту
її видно по
всьому: в погляді теплих
ласкавих очей, в усмішці,
в голосі. Вона призначається не лише вихован
цям. Доброта її, мов про
туберанці сонця, розли
вається в усіх напрям
ках, осяваючи
світлом
своїм кожного, хто з нею
спілкується...
— На її уроках завжди
панує
атмосфера
щи
рості і довір’я, — не без
гордості засвідчує дирек
тор школи Валентина Іва
нівна Криштоп. — Ось і за
підсумками
недавньої
атестації
нагороджена
грамотою обласного від
ділу народної освіти. Вже
сьогодні її можна назва
ти в числі кращих педа
гогів району.
Про це мені говорили і

НВQQ

А. САРЖЕВСЬКИЙ.

Бобринецький район.
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Сергій ПАЛЬЧИКОВ:

«СЕЗОН БУДЕ НАПРУЖЕНИМ»
Минулого року кіровоградського плавця Сергія
Пальчикова чекав великий успіх на ІХ-іі літній Спар
такіаді народів СРСР, де спортсмен виборов срібну
медаль. Тоді Сергій поступився лише дворазовому
чемпіону світу досвідченому Ігорю Полянському з
Новосибірська.
Новорічні свята Пальчиков провів у рідному місті.
Тут він складає екзамени зимової сесії на першому
курсі історичного факультету Кіровоградського дер
жавного педінституту. Наш кореспондент зустрівся
із спортсменом, який розповів про свої плани на
1987 рік:
— Вже на початку січня у складі збірної країни я

виїду на високогірну базу Цахкандзор у Вірменії —
одну з головних спортивних споруд Дсржкомспорту. Збір відповідальний, адже тренер В. Мулько по
ставив складні завдання на нинішній сезон.
Також докладу усіх зусиль, аби закріпитися у
складі олімпійської збірної Радянського Союзу. До
речі, радянських олімпійців чекають напружені зма
гання Всесвітньої студентської універсіади у Загребі
та чемпіонату Європи в Італії.'
Р. ЛЄОНІДОВ. J

У СПОРТКЛУБАХ РЕСПУБЛІКИ

•■З Новим роком, з новим щастям!». Ці слова не один
раз пролунали у новорічний вечір на центральній пло
щі обласного центру — імені Кірова.
Уже з 19 години
на площі не було де яблуку впасти: ніровоградці та
г.;с>! міста заповнили її. Головна новорічна ялинка міс
та цього року була напрочуд красива. А побіля лісової
красуні — Дід Мороз. Снігуронька... У програмі — тан
ці. музика, пісні, зимові ігри, змагання на силу і сприт

ність, нонкурс на кращий карнавальний костюм, ново
річна вікторина, виступи професійних, самодіяльних ар
тистів. Був ще яскравий святновий фейєрверн.
Опівночі почалося новорічне святнове
гуляння. До
4-ї ранку 1 січня працювали торговельні занлади з най
різноманітнішим асортиментом продовольчих товарів...
Було весело, цікаво, радісно.
Фоторепортаж В. ГРИБА та І. КОРЗУНА.

Проблему
змістовного
дозвілля успішно розв'я
зали в колективі Нововолинського
АТП-10708.
Улюбленим «маршрутом»
водіїв після рейсів ' став
шлях до фізкультурно-оздо.
ровного комплексу, спо
рудженому під час суботннків їх же руками і роз
міщеному тут'же, у пала
ці підприємства.
До послуг робітників —
просторі зали для занять
різними видами спорту —
важкою атлетикою, тені
сом, шахами, шашками,
зал загально,фізичної під
готовки, кімната психоло
гічного
розвантаження
Стадіоном, волейбольними
та баскетбольними
май
данчиками трудівники ко
ристуються спільно з ін-

шіпш колективами міста.
У колективі транспорт
ників традиційними стали
літні і зимові спартакіади,
змагання-огляди
бригад,
лижні тижні, дні кросів.
У результаті кожен чет
вертий трудівник — знач
ківець ГІІО. Тільки в цьо
му
році
підготовлено
близько десяти першороз
рядників та більш як 170
спортсменів масових розРЯДІВ. Помітні успіхи ВО
ДІЇВ і на міських та облас
них змаганнях.
Такі ж фізкультурно-оз
доровчі комплекси споруд
жуються на інших підпри
ємствах міста і Волинської
області,
3. ЖИЖАРА,
йор. РАТАУ.

І",

КА-НІ-КУ-ЛИ!

КОПИ ПРИХОДИТЬ
НОВИЙ РІК
Новорічне свято — найасливіша, найрадісніша
гієра
насамперед для
даітверх Попереду шкіль1

ні канікули, катання на
санчатах, лижні
прогу
лянки. У дворах уже сто
ять товстухи снігосі баби.

Чекають дітей подарунки,
сюрпризи.
І звичайно ж, діти на
шого міста знають: облас
ний театр ляльок обов'яз
ково потурбується про те,
щоб до кожної дівчинки
і до кожного хлопчика
прийшли в гості Дід Мо
роз і Снігуронька, веселі
казкові
герої. Театром
підготовлена велика
ви
става «Новорічний
сюр-

«МО’ТОДОМ коммумйро

НАША АДРЕСА:

егуган Иирої о» оадского

316050. МПС,

cSnjctRoro комитета

м. Кіровоград,
зул. Луначарського, 36.

Украины.
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БК 03503.

Обсяг 0.5 пруи арк

приз» В. Прохорова. Яс
краве панно біля
входу
закликає на свято. Пус
тотливі скоморохи пове
дуть малят до святково
прикрашеної зали.
Ігри,
загадки, хороводи, жарти
вигадали Дід Мороз і Сні
гуронька, а помічником їх
буде веселе ведмежатко
Міккі. Того, хто підготує
на свято пісні, вірші, тан
ці, чекають почесні при

зи. Але
найголовніший
подарунок — прем’єра
театру ляльок «Казка про
попа і робітника його
Балду» О. С. Пушкіна.
Більше двадцяти орга
нізацій міста щорічно за
прошують театр до себе
в гості. У святкових за
лах заводських і фабрич
них будинків культури і
клубів малята зустрінуть
ся з героями новорічної
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інтермедії «Білий Кіт і
Звіздар», побачать виста
ву «Наф-наф і його бра
ти», «Поросятко Чок». А
на площі Кірова щоден
но відбуватиметься
ще
одна новорічна театралі
зована вистава.
Е. ГРУМБЕРГ.
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