
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КР

Виходить 
з 5 грудня 1939 р.

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ
11 квітня відбувся пленум обкому ЛКСМ України, 

який розглянув питання «Про посилення рог.і комсо
мольських організацій загальноосвітніх шкіл, проф
техучилищ, вищих і середніх спеціальних навчальних 
закладів в ідейно-політичному, трудовому і мораль
ному вихованні молоді у світлі постанови IV плену
му ЦК ВЛКСМ і V пленуму ЦК ЛКСМ України». З 
доповіддю виступив перший секретар обкому ком
сомолу О. О. СКІЧКО. В обговоренні доповіді ви
ступили Е. СИРОМ’ЯТНИКОВ — перший секретар 
Знам'янського міськкому комсомолу, Н. ГАРБА — 
секретар — завідуюча відділом учнівської молоді 
Кіровоградського міськкому комсомолу, Б. ТИЩЕН
КО — трактористка колгоспу «Дружба» Слексьнд- 
рівсьного району, Н. МИРОНЕНКО — учениця Де
лійської СШ Не 2 та інші.

З обговореного питання пленум прийняв відповід
ну постанову.

Пленум затвердив заходи по виконанню критич
них зауважень, висловлених в ході звітів і виборів на 
адресу обкому комсомолу. Пленум затвердив склад 
постійних комісій обкому комсомолу, а також роз
глянув організаційні питання.

В роботі пленуму ВЗЯВ участь І Еиступив 3 прОА.в- 
вою секретар обкому Компартії України А. І. ПО
ГРЕБНЯК. (Звіт про пленум читайте на 2-й ст&Р ).

Леонід Іванович ПОПОВ Валерій Вікторович РЮМІН

УСПІХОМ КРИЛЬТЕСЬ, ЗОРЯНІ БРАТИ!
Наш земляк, вихованець Олександрійської міської комсомольської організації Леонід Іванович ПОПОВ разом з 
космонавтом Валерієм Вікторовичем РЮМЕНИМ продовжують космічну вахту.

Подяка матері героя
Урочистий мітинг, присвячений . запуску п КОСМОС 

пілотованого корабля «Согоз-35». відбувся в колекти
ві Олександрійського радгоспу-технікуму. В ньому 
взяли участь представники райкому партії, громад
ськості міста Олександрії. Всі щиро вітали Тетяну 
Овсіівну Попову — матір космонавта — командира 
корабля <Союз-35> Леоніда Івановича Попова. Тетяна 
Овсіївиа плодотворно працює в садово-городній 
бригаді радгоспу-технікуму. Вміло й сумлінно.

Ветеран війни і праці Володимир Федорович Сіно- 
кіп. інші колеги Тетяни Овсіївпи дякували їй за дов
голітню працю, за те. що виховала снна-орла.

Леонідові Івановичу Попову і борт-інясеиерові ко
рабля Валерію Вікторовичу Рюміну учасники мітингу 
побажали успіхів у роботі па орбіті, м'якої посадки 
на рідну Землю.

ІЗ КОЛЕКТИВУ 
РОБІТНИЧОГО

Олександрійський елек
тромеханічний завод. Па 
подвір'ї і в цехах — 
транспаранти: «Ура! Наш 
заводчанин Леонід. Івано
вич Попов у носмосі!» 
Ионген, хто виступав на 
мітингу, говорив про гор
дість за свого земляка, за 
радянську науку, космо
навтику.

В. І. МЯСНЯННІН, пер
ший секретар Олександоій- 
ського міськкому партії:

— Запуск космічного 
норабля — завжди хвилю
юча подія в житті нашої

Космонавтові - землякові 
Л. І. ПОПОВУ присвячую.

АВТОР.

ЕКСПРОМТ
Він летить пс по компасу, 
А но зорях Кремля. 
Вперше спить він

у космосі, 
Йому сниться Земля. 
Спиться усмішка матері, 
Райок сонячних літ.
В темнім ілюмінаторі 
Гасне метеорит.
Спиться н синій завії 
Молоде степове 

країни. А цей для нас, 
олександрійців, — особли
вий. Адже його, «Союз-35>. 
пілотує наш землян Леонід 
Іванович Попов. Усі в міс
ті пишаються тим, що наш 
посланець бороздить про
стори Всесвіту. Я думаю, 
це натхнення перейде в 
трудові успіхи.

Учасники зборіц на 
Олександрійському елек
тромеханічному заводі ви
рішили зарахувати Л. І. 
Попова у бригади Г. Я. Но- 
вобранцевої і В. П. Полі- 
щун. Зароблені за нього 
гроші буде перераховано 
до Фонду миру. Прийнято 
також вітальну телеграму, 
яку буде передано на борт 
орбітальної станції. Бо він, 
космонавт, — їхній вихо
ванець.

Місто Олександрія, 
Де дитинство живе. 
Сняться очі коханої, 
Світле, рідне ім’я.
Зорі білими калами 
Розсипає Земля.
Спиться, спиться жагуче 
Красна площа в Москві. 
Соп, як іскри сліпучі, 
Світить будні живі... 
Він летить пс по компасу, 
А по зорях Кремля. 
Вперше спить він

у космосі, 
йому сниться Земля.
Валерій ГОНЧАРЕНКО,

м. Кіровоград.

ЛЕТИ, ЯМ 
СОКОЛЕ!

Тихого, лагідного квітне
вого вечора, року ниніш
нього, повернулася Те
тяна Овсіївиа з роботи (во
на працює у городній 
бригаді Олександрійського 
радгоспу-технікуму). Від
разу знайшлися турботи і 
по господарству, і коло бу
динку. «Займалася домаш
німи справами», — скаже 
вона мені. А сусіди скон
кретизують; Оесіївна як
раз витягувала картоплю з 
льоху, потім перебирала ії. 
Еже весна і незабаром 
бульби садити. За цією ро
ботою й застала Тетяну 
Овсіївну Попову новина. 
Та ще яка! Хтось із сусідів 
відчинив хвіртку і з хви
люванням промовив:

— _ Овсіївно. хутчіше 
вминай телевізор! Твій 
Леонід у космосі!

Побігла. Ввімкнула. Точ
но. її син разом з Валері
єм Вікторовичем Рюміним 
вирушив у голубий прос
тір. Вірилося й ні. Але для 
матері (насмілюся сказати) 
це не було новиною.

Ми звикли оцінювати чи- 
,сь_ кроки в житті, ноли 
той чи та на виду, дорос
лий чи доросла. Коли ба
чимо результати. Мати ж
— ні, Вона починає відчу
вати душу своєї дитини 
ще'тоді, ноли та робить 
перші крони. Ділить з нею 
радість подій, переживан
ня. Була заповітна мрія у 
Леоніда Попова — неод
мінно стати льотчиком, ви
явилось це і в його харак
тері. Спочатку якийсь 
замкнутий. Мабуть, у голу
бому небі уявляв себе. А 
потім раптом вибух.

— Чого такий швидкий)
— питали.

— Літаки швидко літа 
ють. Тож і я повинен бути 
таким. Неодмінно.

Вірив, що зможе стати 
льотчиком. Виходить на 
перший ПОГЛЯД дуже прос

Зоряне містечко, Леоніду Івановичу ПОПОВУ
Дорогий Леоніде Іваноеичу!
Кіровоградський обком партії 

і виконком обласної Ради народ
них депутатів сердечно вітають 
Вас, нашого земляка, з успішним 
виведенням космічного корабля 
«Союз-35» на робочу орбіту.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

З хвилюванням і гордістю сте
жимо за Вашим польотом, бажа
ємо Вам і бортінженерові Еале- 
рію Вікторовичу Рюміну успішно
го виконання завдання Батьківщи
ни.

ВИКОНКОМ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

ПОПОВУ Леоніду Івановичу, 
РЮМІНУ Валерію Вікторовичу
Комсомольці, всі юнаки і дів

чата Кіровоградщини пишаються 
тим, що Батьківщина довірила вам 
здійснити космічний політ напере
додні знаменної дати — 110-ї річ
ниці з дня народження В. І. Лені
на.

Щиро бажаємо нашому земля
кові Леоніду Івановичу і Валерію 
Вікторовичу успіхів у виконанні 
космічної програми, м яко? посад
ки і щасливої зустрічі на рідній 
землі.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ 
ЛКСМ УКРАЇНИ

то; захотів, став. А якби 
не став? Немало відсія
лося з тих, хто про це ж 
мріяв. Був важкий момент 
і в житті Леоніда. Момент, 
що став першим випробу
ванням, першим кроком 
до сходження в космос...

Ного батько, Іван Олек
сійович, — фронтовик, 
працював головою колгос
пу. Досвідчений хлібороб, 
кавалер ордена Леніна, він 
хотів бачити сина своім 
спадкоємцем, причетним 
до хліборобсьної справи. 
Прищеплював йому як міг 
(нехай це не буде штампо
ваною Фразою) любоє до 
землі. Якоюсь* мірою це 
виправдалося. Про що сс.д- 
чать посаджені вже після 
смерті його батька, в (973 
році, на садибі фруктові 
дерева, виноградна лоза. 
ще добротно поставлений 
і пофарбований під но.т.р 
зеленої трави підполковни
ком Поповим тин. Щоб і 
взимку нагадував про сма-.- 
рагдові росяні луги, бере
ги річок, байраки, якими 
так любить ходити Леонід 
з мисливською рушницею 
чи вудочною в руках.

На перешкоді до звання 
слухача вищого льотного 
училища стала медична 
комісія. Члени ії, мабуть, 
шкодують про це, бо за
тримали на рік вступ до 
учбового закладу. зна
йшовши якусь незначну 
подряпину. І констатували, 
що вона стане перепоною 
в підготовці майбутнього 
льотчика, приборкувача 
надзвукових літаків. Іншо
го це могло б знітити. він 
міг би зневіритись. Та хі- 
ба може вбити віру мрія 
про шлях до висот, до зі
рок! Не покидала вона Лео
ніда протягом року праці 
нз Олександрійському
електромеханічному заво
ді. Працелюбство, витрим
ка додали тодішньому слю
сарю- інструментальникові 
(а сьогодні — космонавто
ві!) впевненості у своїх си
лах. І двері Чернігівського 
вищого авіаційного учили
ща відчинилися перед 
хлопцем. Отже, мрія здій
снилася. _

Тетяна Овсіівна Попова 
ще не звикла до числен
них вітань, що надходять 
звідусюди. Люди віддають 
їй шану за те, що вихоса- 
яа прекрасного сина, сиа-

завши йому: «Лети, мій со
коле...»

Затишна садиба під № 8, 
що в провулку Рильського 
міста Олександрії, стає ві
домою всій країні. Більше 
того — всьому світові. Ад
же Леонід тут Еиріс, вихо
вувався, мріяв, ходив звід
си до шноли і на роботу. 
Приїжджав сюди на кані
кули й у відпустку (еже 
членом загону носмонае- 
тів) Леонід Іванович Попов. 
Наш земляк. Крок його в 
космічну вись символіч
ний. Підполковникові — 
35 років. Він — командир 
«Союза-35» у рік 35-річчя 
Перемоги над фашистсь
кою Німеччиною. Це — 
символіка сьогодення. Ко
ли син робітника чи хлібо
роба прагне і досягає сво
го — космічної висоти. 
Спочатку головне — старт 

у життя, в космос. Потім 
головке — стикування і 
перехід на орбітальну 
станцію. Потім знову теь 
ловне — комплекс робіт 
на ній. У КОСМОСІ ВСЕ 
ГОЛОВНЕ.

Коли матеріал готуваєся 
в номер, ефір приніс радіо
повідомлення; пілотований 
корабель «Союз-35» успіш
но стикувався з комплек
сом «Салют-Є» — «Пре- 
гресс-8». Космонавти печа
ли обживатися б орбіталь
ній станції.

Політ Попова і Рюміна 
триває.

А. ШИЛСШМЙ, 
спецкор «Молодое с 
комунара».
II а з п і м к у: Тетяна 

Оесіївна, знати космонавта 
Л. І. Попова.

Фоте «агора.
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Леонід НАРОДОВЦЯ
■ -~ІГІ L 1. ■

Завтра в містах і селах ніроао . 
ни відбудеться обласний трап?^4' 
День поезії. Саме 13 нвітня, 3 „ Ц,ИН1,Й

подменил нашого земляна, іідоМОго 
дянсьмого поета Дем’яна Бедного 
воградські поети звітують своїми - 
МИ перед багатотисячною ауди**? 
шанувальників красного слова, 1 "

НИНІШНЄ СВЯТО ПОеЗІЇ ОСОоЯНзе. 
воно проходить у рін ленінсьного 
лею і 35-річчя великої Перемоги, | 
в сьогоднішній добірці поезій саме ■' 
дві знаменні події в житті радянську 
народу пульсують схвильованими рядні- 
ми в більшості творів наших авторів,: . 
ми й пропонуємо увазі читачів.

* >0 *

СПРАВА В АШВОІ
З пленуму обкому ЛКСМ України

Піклузання про школу, 
допомога радянським учи
телям, участь з ідейно-по
літичному, трудозому й 
моральному загартуванні 
учнізської молоді стали 
для Ленінського комсомо
лу справою великої ваги. 
Четвертий пленум ЦК 
ВЛКСМ, що відбувся з 
травні минулого року, об
говорив питання про по
силення роботи комсомо
лу по комуністичному ви
хованню учнів загально
освітніх шкіл і підготовці 
їх до праці, глибоко про
аналізував роботу комсо
молу в школі, намітив 
шляхи дальшого її вдо
сконалення. Пленум за
жадав піднести на якісно 
новий рівень діяльність 
шкільних комсомольських 
і піонерських організацій, 
добитися підвищення їх
ньої ролі з комуністично
му вихованні учнів, у бо
ротьбі за знання, наповни
ти їхнє життя новими і за
хоплюючими справами.

Пленум обкому, під
креслив допозідач, прохо
дить у переддень святку
вання 110-ї річниці з дня 
народження 3. І. Леніна. 
Саме тому питання, які ми 
обговорюємо, набувають 
зиняткозого значення: 
нам потрібно дати оцінку 
роботи комсомолу в шко
лах, професійно-технічних 
училищах, вищих і серед
ніх спеціальних закладах, 
намітити шляхи її поліп
шення у світлі вимог пар
тії.

Сьогодні з шкільних ор
ганізаціях — четверта час
тина всіх комсомольціз 
області. До лаз ВЛКСМ у 
школі вступають понад 
70 процентів юнаків і діз- 
чат. Отже, дуже важливо, 
щоб школа була для них 
і школою ідейного загар
тування. Заздзння полягає 
в тому, щоб піднести на 
якісно новий рівень діяль
ність шкільних комсомоль
ських і піонерських орга
нізацій, щоб рішуче при
вернути увагу до школи 
зсіх комсомольціз підпри
ємств, будов, колгоспів і 
радгоспів, вищих учбових 
закладі з, зоїніз Кірово- • 
градського гарнізону, щоб 
кожен жомітет комсомо
лу, всі комсомольські пра
цівники та активісти вважа
ли роботу в школі, допо
могу педагогічним колек
тивам своїм важлизи.м 
обов’язком.

У доповіді першого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухоза акцентувалась 
увага на тому, що коміте

ти комсомолу повинні до
помогти школі пробудити 
в учнів жагу знань, захо
пити їх незнанням, оголо
сити війну «сіреньким 
трійкам», які часто хова
ють лінощі розуму і від
сутність золі, вгадати і 
розвинути таланти. Саме 
ці питання й 
комсомольська 
ці я області.

У практику 
комсомольських 
цій шкіл за глибокі й міц
ні знання ззійшли громад
ські огляди знань, олімпіа
ди, дні науки, техніки і ви
робництва, 
тижні, змагання за право 
рапортувати ударним ко
лективам про успіхи в на
вчанні, праці і громадсь
кому житті. За підсумка
ми минулого навчального 
року 244 учні закінчили 
школу із золотими меда
лями, майже половина 
хлопціз і дівчат навчалися 
на «4» і «5», дві тисячі уч
нів нагороджено знаком 
«За відмінне надчання».

Прикладом пошуку най
більш дійових форм роз
витку інтересу до знань с 
ДОСВІД роботи КОМСОМОЛо- 
ської організації Гайво- 
ронської середньої школи 
№ 5, схвалений ЦК
ВЛКСМ іще 1971 року. Го- 
бота по підвищенню знань 
учнів удосконалюється. 
Минулого навчального ро
ку кожен шостий учень 
цієї школи став відмінни
ком, близько половини 
хлопців і дівчат перейшли 
з наступні класи чи за
кінчили школу без трійок. 
Важливу роль у цій школі 
відводять вибору темати
ки комсомольських збо
рів, чіткому формулюван
ню тем. Збори звертають
ся безпосередньо до кож
ного комсомольця: «Зара
ди чого ти вчишся?», «Чи є 
романтика у навчанні?», 
«Комсомольцю! Як учить
ся твій товариш?» Сфор
мульована так тема зборів 
змушує кожного замисли
тись.

Ефективною формою 
участі комітетів комсомо
лу з боротьбі за глибокі й 
міцні знання, розвитку їх
ньої пізнавальної актив
ності з позаурочний час є 
республіканська експеди
ція «В країну знань». 
Двадцять тисяч школярів 
області стали її учасника
ми. Творчо, активно пра
цюють експедиційні заго
ни в Нозоархангельському 
районі. Кожен другий 
учень тут веде пошукову 
роботу. На основі матеріа
лів. зібраних хлопцями і 
дівчатами, зідкрито 11 му-

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

зеїв та кімнат бойозої і 
трудової слави.

Цікавий і досвід роботи 
тридцятої школи м. Кіро
вограда. Тут уже 12 рокіз 
активно діє науково 
шкільне товариство, чле
нами якого є 220 учнів. 
За час своєї діяльності во
но підготувало ряд ціка
вих робіт: «Корисні копа
лини Кіровоградщини», 
«Економічні й культурні 
зв’язки Кіровоградської 
області». Не дивно тому, 
що більше половини уч- 
нів-гуртківців назвали сво
їм улюбленим предметом 

предметні географію.
Однак серйозні претен

зії є до всіх міськкомів і 
райкомів комсомолу, які 
мало уваги приділяю.'и 
створенню наукових това
риств у школах. Навіть ко
мітети комсомолу наших 
вузів випустили це питан
ня з .поля зору. •

Останнім часом тради
ційними стали конкурси, 
творів, рефератів з істо
рії ВЛКСМ, міжнародного 
молодіжного руху, історії 
піонерської організації. 
Минулого року, наприк
лад, у них узяли участь ЗО 
тисяч старшокласників. 
Гїід час проведення кон
курсу тзорів на тему «Ти 
на подвиг кличеш, ком
сомольський квиток!» у 
школах відбулися комсо
мольські збори, вечори, 
усні журнали, читацькі 
конференції, піонерські 
збори.

Комсомольські організа
ції шкіл прагнуть брати 
активну участь у розв’я
занні завдань по переходу 
до загальної середньої 
освіти, підготовці молоді 
до високопродуктивної 
творчої праці. Перехід на 
кабінетну систему навчан
ня, зміцнення зв'язку 
школи з виробництвом 
сприяє тому, щоб юнаки і 
дівчата глибше оволоді
вали знаннями, набували 
певних трудових навичкіз. 
І це дає хороші наслідки. 
Рівень знань учнів постій
но підвищується. Та, на 
жаль, і тут ми маємо недо
ліки. . Скажімо, в Олек- 
сандрізській середній 
школі Олександрійського 
району з 26 десятикласни
ків тільки 6 навчаються 
на «4» і «5». Решта — пе
реважно трієчники. Нена
дійний стартовий майдан
чик для творчого злету. 
Комітети комсомолу зо
бов’язані розгорнути в 
школах рух «Жодного від
стаючого поруч» із такими 
розмахом, конкретністю й 
ефектизністю, як це ро
биться в кращих виробни-

чих комсомольських орга
ні заціях.

Могутнім засобом роз 
витку пізнавальних інтере
сів учнів, міцною ниткою, 
яка зв язує навчання з 
практикою, є дитяча тех
нічна творчість. Але, спра
ви в цьому напрямі у нас 
не блискучі. Тільки 17 про
центів хлопців і дівчат 
зайняті в технічних гурт
ках, а в Голованівському, 
Новгород ківському, 
Онуфріївському районах
— іще менше. Міськко
мам, райкомам, комітетам 
комсомолу треба виявити 
ініціативу в розвитку тех
нічної творчості школярів. 
Цьому повинен сприяти і 
Всесоюзний огляд «Ю.-іі 
техніки і натуралісти •— 
Батьківщині», присвяче
ний 110-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна.

Життя переконливо до
вело переваги освіти, тіс
но пов’язаної з трудовим 
навчанням і вихованням, 
професійною орієнтацією. 
Програмою діяльності об
кому, комітетів комсомо
лу в цьому питанні є по
станови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про даль
ше удосконалення навчан
ня, виховання учнів загаль
ноосвітніх шкіл і підго
товку їх до праці». Разом 
з органами народної осві
ти ми добилися зміцнення 
матеріальної бази шкіл, 
їхнього зв’язку з промис
ловими підприємствами, 
колгоспами і радгоспами.

Надаючи важливого зна
чення шефству над тва
ринництвом, бюро обко
му комсомолу підтрима
ло ініціативу піонерів і 
школярів Бобринецького 
й Долинського районів 
«Тваринницьким фермам
— турботу піонерів і 
школярів». Близько п’яти 
тисяч хлопців і дівчат 
шкільного віку нині тру
дяться на фермах. Пере
можцем огляду минулого 
року став загін юних тва
ринників «Корчагінець» 
Кіровської середньої шко
ли Долинського району, 
три ланки якого працюва
ли на МТФ і надоїли 400 
тонн молока.

Важливим заходом тру
дового й морального ви
ховання учнів була літня, 
трудова чверть «Мій труд 
вливається з труд моєї 
республіки». Влітку мину
лого року в колгоспах і 
радгоспах області працю
вали 246 таборів праці і 
відпочинку, 253 учнівські 
виробничі бригади і лан
ки, 9 лісництв, у ШКОЛіТХ
— 360 ремонтно-будівель
них загонів. Старшоклас-

ники виконали обсяг ро
біт більш як на мільйон 
карбованців. По-діловому 
підійшли до організації 
трудового літа в Знам ян 
ському, Олександрівсько- 
му й інших районах. Зав
даний: ще раз серйозно 
проаналізувати підсум/и 
літньої трудової чверті 
минулого року, щоб удо
сконалити роботу 8 році 
нинішньому.

Чимало зроблено в ході 
руху «Комсомол — сіль
ській школі». Так, комсо
мольські організації взя
ли участь у будівництві 5 
шкіл, 3 пришкільних ін
тернатів, 10 будинків для 
вчителів. Однак шефство 
часто зводиться тільки до 
подання школі матеріаль
ної допомоги. Це непра
вильно.

Формування світогляде 
молодого покоління нині 
проходить в умовах гост
рої ідеологічної боротьби. 
Партія вимагає від комі
тетів комсомолу, педаго
гічних колективів забезпе
чити високий рівень ідео
логічної, політико-вихов- 
ної роботи, метою якої 
було і лишається форму
вання у нашої молоді ко
муністичного світогляду.

Комсомольські органі
зації області продовжу
ють шефство над учбови
ми закладами профтехос- 
віти. Практично • всі питан
ня життя будь-якого 
профтехучилища розв'язу
ються з участю комсо
мольських організацій.

Великим бойовим заго
ном. ВЛКСМ є студенти і 
учні середніх спеціальних 
навчальних закладів. Сьо
годні кожен другий май
бутній спеціаліст учиться 
на «добре» і «відмінно ■, 
у вузах п’ять іменних сти
пендіатів. Значну роботу 
по підготовці спеціалістів 
виконує комітет комсомо
лу педагогічного інститу
ту. Тут юнаки і дівчата з 
перших днів навчання по
трапляють у творчу атмо
сферу, провадять науко
во-дослідну роботу, вла
штовують конкурси .за 
спеціальностями і профе
сійною майстерністю. Од
нак комітетам комсомолу 
всіх вузів треба поліпши
ти діяльність комсомоль
ських організацій, спря
мовувати їхні зусилля на 
вмілу організацію само
стійного навчання студен
тів. Необхідно розшириіи 
участь студентів у конкур
сах на громадсько-полі
тичну тематику, акценту
вати їхню увагу на глибо
кому вивченні теорії 
марксизму - ленінізму, 
життя і діяльності В. І. 
Леніна, героїчної історії 
Комуністичної партії і 
Ленінського комсомолу, 
керівної ролі КПРС.

ОБЛАСНИЙ
ДЕНЬ ПОЕЗІЇ

Замело. Загуло. Захурделило, 
Засліпило дощем крижаним. 
В .пати воїна вбралося дер'-^В 
З димарів не шаблючиться дим. 
У повітрі задихано-кволому, 
як на цвинтарі, зойка пурга. 
Кольоровими, хворими колами 
на сумління держави ляга. 
Скреготить буревій над Росією 
І\рі ;ь шлагбауми рвуться слова. 
Пароплавом із далечі сивої 
в сьогодення хатина вплива. 
За столом, ледь схиливши голову, 
мов планету, що спокою жде, 
світу всенькому, світу голому 
вождь щось думає молоде. 
ІІе здається ще морок подоланий, 
хоч в куток відступив накікець, 
бо ж сонця над зотлілими долям; 
запалив Іллічів каганець. 
Ще буран у хмільному відчаї 
тягне лісні сканудної вить... 
Серед ночі, важкої і звичної, 
знов Удьянор для людства ^кчііь-

Учуся я мріяти в Леніна... 
Схиливши могутнє чоло, 
Він мріяв, і мріяа натхненно 
Про кожне маленьке село. 
Він морок зневіри розсіяв 
І В ХОЛОДІ, ГОЛОДІ, тьмі 
Побачив прекрасну Росію, 
Як геній побачити міг. 
Прийшла його мрія до мене 
Як правда одвічна, не диво. 
Учуся я мріяти в Леніна, 
Учуся я бути щасливим.

с. Данилова Балка 
Ульяновського району.

14 квітня в лорітгуртках системи комсомольського 
лолІ7нззчання відбудуться підсумкові заняття. Во
ни покликані допомогти слухачам глибоко осмисли- 
■ги питання теорії в тісному зв'язку з сучасною прак
тикою, з конкретними завданнями по розвитку ви- 
ірооництва, комуністичному вихованню молоді, що 
ах розз язують партійні н комсомольські організа-«х розв’язують партійні н 
Ції, трудові колективи.

При підготовці і прове
денні підсумкових занять 
пропагандисти повинні 
враховувати, що навчаль
ний рік — ца рік наполег
ливої праці по виконанню 
планів комуністичного бу
дівництва, своєрідна шко
ла ідейно-політичного 
зростання і морального 
загартування слухачів. Го
ловне в тому, щоб не про
сто повторити вивчене, а 
самостійно розглянути

найбільш складні питання 
і проблеми, знання яких 
допоможе юнакам і дівча
там глибше осмислити 
зміст політики і практич
них заходів КПРС, чітко 
визначити своє місце з 
боротьбі за виконання со
ціально-політичних 
дань, висунутих XXV 
дом КПРС.

Пропагандист має 
начити, що саме з 
йденого матеріалу треба

зинести підсумкове
заняття. Практика вчить, 
що підбиття підсумків 
навчального року ефек
тивне лише тоді, коли об
говорення проблем тісно 
пов’язане з професійними 
інтересами і практичною 
діяльністю слухачів.

Для того щоб підсумко
ві заняття пройшли успіш
но, пропагандистові не
обхідно заздалегідь озна
йомити слухачів з їх тема
ми, скласти перелік основ
них запитань, визначити 
форму проведення занять 
і підготувати до неї слу
хачів, провести консульта
ції, підготувати літерату
ру та наочні посібники. 
Напередодні пропагандист 
має проаналізувати, як 
слухачі засвоїли програму 
курсу, з’ясувати, що ви
явилось для них найбільш 
складним.

Особливо важливо, щоб 
запитання були різнома
нітні змістом, формою.

Вони повинні активізувати 
слухачів, стимулювати 
їх до самостійної оцін
ки процесів 
го життя, 
вання, 
можна 
нові тих чи 
допомогти усвідомити, до 
чого ведуть іноді навіть 
незначні помилки в мірку
ваннях.

У процесі підготовки 
до підсумкових занять чи
тають оглядові лекції з 
найбільш складних тем 
програми, дають консуль
тації. Вони повинні внести 
ясність і точність у знан
ня слухачів, рекомендува
ти їм найбільш раціональ
ні методи підготовки.

Якщо у вас у гуртку 
протягом навчального ро- 

. ку було допущено відста
вання у вивченні матеріа
лу, треба разом з комсо
мольською організацією 
усунути прогалину.

самостійної 
громадсько- 

до розміркову- 
який висновок 
зробити на ос- 

інших даних,

Рекомендується запро
сити на підсумкове занят
ия представників партій
ної та комсомольської ор
ганізацій. Цим створюєть
ся обстановка вимогли
вості, діловитості.

Під час підсумкової пе
ревірки звертається особ
лива увага на точність, 
глибину та усвідомленість 
знань слухачів, ураховую
ться не тільки теоретичні 
знання, а й уміння кори
стуватись ними.

Підсумкове заняття дає 
можливість простежити й 
узагальнити позитивний 
досвід, розглянути недо
ліки та упущення в орга
нізації занять, методиці 
підготовки пропагандиста, 
визначити заходи по даль
шому поліпшенню подіг- 
навчання комсомольців і 
молоді.

ОБЛАСНА МЕТОДИЧ
НА РАДА З ПИТАНЬ 
КОМСОМОЛЬСЬ К О- 
ГО ПОЛІТНАВЧАННЯ.

Січневий вітер — январский ветер — 
Дні трагічні,
В душі пароду втратті дзвін гуде. 
Ви думаєте: вмер Ілліч у січні? 
Він вулицею нашою іде!
Квітневий вітер — апрельский ветер - 
Иад землею.
Священна дата у календарях 
Вн думаєте Ленін в мавзолеї? 
Він з нами на заводах і полях! 
Вітри епохи — ленинские ветры — 
Гойдають землю в сяйві кумача. 
Ви думаєте... так, Ілліч безсмертний. 
Бо він — для пас.
А ми — для Ілліча!

І
І

... И в тетрадь ложатся строки эти 
чтоб подольше а памяти сберечь; 
мама катит на велосипеде.
В длинном платье. Волосы до плеч. 
Жизнь еще не начиналась ^роДе 
В волосах сединки ни одноиЭ 
Слава багу, к лучшему на фронте. 
Госпиталь сегодня выходной. 
Тишина вокруг ненарушима. 
Шорох шин. И ландыши в росе- 
Катит двухколесная машина 
по едва просохшему шоссе. 
Мама катит на велосипеде, 
как мечта из довоенных лет 
о любєви, о доме, о победе. 
Раненные смотрят ей вослед. 
И навеки входят з строки эти: 
полдень. Мокрое шоссе. Весна 
Мама катит на велосипеде. 
Кажется, окончилась война.



Постаріла^ змарніла з виду... 
І нічого тобі не треба. 
Тільки б дітям жилося щасливо 
Та над ними було чисте'небо.

м. Кіровоград.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ
ГРО

Літературно-мистецький 
спецвипуск «Молодого комунара» 
№ З

Микола ЗОЛОТАРЕНК©

РОВЕСНИКАМ
Твої ровесники безвусі 
Пішли у вічність із життя, 
Щоб в життєдайнім вічнім русі 
Зорею впасти у жита.

бій за Вітчизну їх водила 
'Аесхитна Партії рука. 
У вирі бита міцніли крила 
І слава множилась лунка. 
Хай вічним реквієм над ними 
Шумить кслссся рідних низ. 
Були їх подвиги святими. 
Щоб ти їх пам’ять не зганьбив.

с. Гзнно-Требинівка, 
Устинівський район.

БЕЗСМЕРТЯ
...Падав зі:;, русявий невисокий, 
Кулями прошитий партизан.
Падаючи, жолудь ненароком 
Вирвав той хлопчина синьоокий 
И задихнувся від болючих ран.
Кров багрила трави поруділі 

^.горіла яро на устах,
вітри хлопчині шелестіли:

— Пробудись.
Зведися.
Знов устань.
Дощ цілющий миз гарячі раки, 
Слав під них подушку свіжих трав. 
Пробудись, червошііі партизане. 
Пробудися?

Не піднявсь... не встав.
Замість нього ззівсь дубок під райок 
І безсмертям партизана став.
м. Кіровоград.

Володимир ЛАШКУЛ 
~ ~

БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА
Дивлюсь на пам'ятник солдату.
Стою, нзмоз на рубежі
У сорок першім, сорок п’ятім,
Іду в окопи, бліндажі.
Йду по засніжених дорогах, 
Пишу приємну звістку сину 
Про те. що шлях до Перемоги 

^коротився на годину.
спішу з понівечені далі,
Спішу — і падаю з бою...
Стоїть солдат на п’єдесталі.
А біля нього я стою.
м Бобринець.

Антоніма КОРІНЬ

ЛАНКОВА
Вер:.:/ а. ...• гурті 3 поля, 
ЇЙ ТІЛ? ІСІЗСД і болить.
Та де вслухатись тітці Полі, — 
ще треба грядки он полить 
і дополоти полуниці, 
діждати Лиску з- череди, 
помити посуд і дійницю, 
внести до печі дров, води... 
А вже коли малі зірчата 
почнуть на небі ворожить, 
заходить тітка Поля в хату, 
де тридцять літ вже — пі душі. 
Лягає втомлено на лазу, 
не килим на едіні стріча, 
а орден Прапора — то слава, 
іцо чесний труд її віича.
Ой довго ж сов не йде в оселю, 
планує вкотре жінка день. 
А місяць стежечку веселу 
ла ковдру лагідно кладе, 
і колоскову колискову 
воркують в полі трактори.
І, ніби еопечкя осколки, 
цвітуть красолі у дворі.
м. Кіровоград.

МАТИ
Ти ночами і снів не бачила/ 
Вдень ти хліб на шматки ділила. 
Край села обеліском маячила 
І зима зже тебе побілила.

Юрий КАМИНСКИЙ

сторон.

12 квітня 1980 рожу

ДНІ
Дні були гані погожі, 
Дні були такі хороші — 
Кращих і не жди.
Жаль, ті дні уже згоріли. 
Та в серцях зони лишили 
Голубі сліди.
Може, то стежки у юність? 
Чарівні то, може, струни? 
То нехай заучать.
Що не є — воно іскриться 
І кладе ні наші лиця 
Радості печать.

Любі пта
Пожуріться за тим, іцо 

с. Олександрівна, 
Долинський район.

Є е

* * * 
Давнього, чистою болісний згук, 
чар чебрецю па розраду. 
Тільки й лишилися запах і звук, 
тільки й лишилися запах і звук, 
світе мім, з райського саду. 
Світло невловне проймає мене, 
дивною силою певне, 
духом чаклунським знічев’я черкне 
і промайне, та дарма не мине 
світло невловне. 
Світло невловне. Невловне воно. 
Пам’ять — падіння-із кручі. 
Доки механік ще крутить кіно, 
слову иа мить зупинити дано 
серця тривоги летючі.
Дай же, життя, нам долати цю путь 
так, мов попереду свято.
Щоб, і в журбі осягаючи суть, 
все зрозуміти і вдячними буть 
навіть за прикрощі й втрати.

ВЕСНА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АТОМНОЙ СТАНЦИИ

Ручьи разбегаются з разные стороны. 
Живые — вчера.
Сегодня — история.
Над башенным краном откаркали вороны, 
Которые тоже историей стали,
Едва разлетелись в разные стороны,
Едва разметала весна

их стаи.
А сталь и железо,
Бетон и поэзия
3 хитросплетеньях реактора 
Так неожиданно,

так деликатно
Соединились

на фоне плаката,
На котором огромными буквами написано: 
<3 ГРЯЗНОЙ ОБУВИ ВХОД В ПОМЕЩЕНИЕ 
РЕАКТОРА
СТРОГО ЗАПРЕЩЕН!»
Весна наступала со всех

г. Кировоград.

Дмитро ТАНСЬКИЙ
♦*

До нас зертають з зирію качки... 
Качки ввірвались з гамір березневий. 
Десант крилатий висипався з неба 
На острови, що посеред ріки.
А ще ведуть де пролісків стежки, 
Траза, немов тонкий рибальський невід. 
Позолі прокидаються дереза
І щедро з світ розбризкують бруньки. 
Все хочеться робити залюбки... 
На щастя днів погожих більше треба. 
Десь по весні посаджені дубки, 
Як добрі люди, згадують про тебе.

Василь ЛИКОВ

Валерий
* 

Если камень бросить в воду. 
То кругов не остановишь., 

смотри ты тан, не надо, — 
изменишь, не поправишь, 
вернуться в гулкость лестниц, 
и незачем, не стоит, 
услышать вальс Шопена

В немоте пустой квартиры. 
Не стремись бежать за эхом: 
Не догонишь, не догонишь... 
Даже дождевую каплю 
Не вернуть опять на ветку.
г. Кировоград.

Євген ЖЕЛЄЗНЯКОВ

ІЗ

о
♦

Ти пам'ятаєш, пахло сіно
І щемио так, і так тривожно?.. 
І зорі падали духмяні 
Нобіля пас з тобою, люба.
І, мов малі їжаченята, 
В траві тихенько шурхотіли 
Червневий вечір колобродив 
Та н понад вербами у лузі 
і крякав селезнем негучно, 
І бив крилятами об воду. 
А комиші нам шепотіли. 
Що пас ніхто не бачить нині. 
І твої сльози, сльози щастя, 
Такі ясні були і щирі... 
Ти пам’ятаєш, пахло сіно?

і;

Роман ПОПОВИЧ

Михайло РОДИНЧЕНКО
’Ji

ЖУРА8ЛЇ
Знов летять журавлі за моєю весною 
І щасливе дитинство на крилах несуть... 
Любі птахи мої, не прощайтесь зі мною, 
Вас і в зрілому віці не можу забуть.
Як я біг за село, вашу мову зачувши, 
Як з заздрив відкритій вітрам висоті, 
І знайоме «кур-.тп» тепло падало в душу, 
І здавалось: я з вами над світом летів...
То було, відбуло... Тільки чом же сьогодні, 
Як у небі побачу я трикутники крил, 
Так печально стає, що літа безтурботні 
Серпанковий туман на осонні покрив? 
Знов летять журавлі за моєю весною 
І щасливе дитинство на крилах несуть... 
Любі птахи мої, пожуріться зі мною, 

не можна‘вернуть.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ■і : - - ~і

ВЕСНЯНА БАЛАДА
Шість пелюсток

, проліска —
Шість блачг’них- 

променів.
Весняної поліні.
ІІебоокі полиски. 
Горобині слізоньки
В лісі, біля стежечки.
Весняного сонечка
Голубі мережнчки...
...Знов — блакитні 

промені,
Лагідності сповнені. 
Мостять знов лелеченьки 
Гнізда біля коминів. 
Гнізда біля комипів 
Гнізда на півдаху —
У баби Килими,
У баби Домахи, 

баби Пилини — 
синя ВРОДЛИВІ, 
баби Домки — 
вродливі доньки:

В хлопців очі СЯНІ,
В дівчат очі карі.
Та усі таїіі прйгожі, 
Та усі до пари...
А в баби Фросиші 
Сни одним — один,

■ Та й то якийсь 
нерозумний,

Непутящий сип;
Покохав не дівку,
А заміжню жінку...
... Проминула весна та, 
Проминула десята — 
Вже юрбою до хати 
Забігали внучата:
Шість — до баби Пилини 
І до баби Домахи,
Л до баби Фросйпи —
Хоч одно б, та дарма... 
Розлітались лелеки 
із старенького даху — 
Нова хата у баби.
Тільки внуків нема...

І Іовоархапгельськ'пй 
район.

І
І

І
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« КВІТНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«I ЗАОЧНА ЕКСКУРСІЯ В МУЗЕЙ ЗОРЯНОГО 
ІСТЕЧКА.
Зоряне містечко... Так назвав мою одного разу пер

ший космонавт Землі Ю. О. Гагарін. Так і називають 
його тепер. А раніше містечко в підмосковному лісі 
згалося хоч і не звично, але просто — Центр підготовки 
космонавтів...

ЛГодгоджА жожухар“ жжішжж 1080 року

Започатковували ііого на
прикінці 1959 року. А вже в 
березні наступного в Центр 
підготовки космонавтів при
було двадцять молодих вій
ськових льотчиків — лейте- 
иаптів і старших лейтенан
тів, майбутніх космонавтів.

Зоряне містечко поділя
ється па дві частини — ро
бочу й житлову. В першій 

■— учбові корпуси, лабора
торії, тренажери, астроно
мічна обсерваторія, великий 
спортивний комплекс із пла
вальним басейном. У друїій 
—- багатоповерхові житлові 
будинки, магазини, готель, 
пошта, їдальня, чудовий 
Будинок культури з великим 
кінозалом і музеєм космо
навтики.

З МИНУЛОГО- 
В МАЙБУТНЄ

Про музей і хочеться мені 
розповісти сьогодні. Бо йо
го експонати віддзеркалю
ють майже кожен крок, 
зроблений радянськими вче
ними і космонавтами в ос
воєнні Всесвіту.

Пас, молодих журналіс
тів, представників майже 
всіх союзних республік 
СРС.Р, супроводив під час 
екскурсії по музею ного ди
ректор М. ГІ. Пашков.

Ідея організації музею 
належить 10. О. Гагаріну. 
Після подорожі до Чехос- 
ловаччппп всі подарунки, 
вручені йому, він передав у 
Будинок культури Зоряно
го. «Пі подарунки, — ска
зав Юрій Олексійович, — 
повинні по праву належати 
всім тим, хто готував мене 
в політ, хто створював кос
мічні ракети і кораблі, хто 
керував польотом, усім ра
дянським людям...»

'Тут усе нагадує про пер
шого космонавта Землі. Ні
коли не в’януть квіти біля 
піди . япінка 10. О.
Гагаріну в центрі Зоряного. 
Кой. па делегація, то відві
дує ІІентр підготовки кос
монавтів, саме звідси почи
нає знайомство з цим незви
чайним містечком.

З понад шести тисяч екс
понатів музею чимало та
ких, що пов’язані з іменем 
Коємонаета-1. Сюди було 
передано обстановку з його 
робочого кабінету. Письмо
вий стіл, настільна лампа, 
перекидний календар, від
критий па 28 березня... Злі
ва — листя. Па тумбочці, 
поруч двох мовчазних тепер 
телефонів, стоїть незвичай
ний глобус — модель Міся
ця. Па столі під склом — 
партійний квиток ІО. О. Га- 
гаріна, поруч посвідчення 
про нагородження Юрія 
Олексійовича знаком ПК 
ВЛКСМ «За активну робо
ту в комсомолі». Тут же — 
Почесні грамоїн ЦК 
ВЛКСМ, інші комсомольсь
кі відзнаки, адже 10. О. Га
гарін довгий час був членом 
ЦК ВЛКСМ.

Пашу увагу привернув 
настільний годинник. Відте
пер він завжди показує 10 
год. ЗІ хв. — час, коли не
стало Колумба всесвіту.

Є в музеї н меморіальна 
кімната 10. О. Гагаріпа. Тут 
зібрано унікальні фотогра-

фії, знімки, документи, ре
ліквії, що розповідають 
про життя космонавта. Па
радний мундир полковника 
Гагаріпа з усіма нагорода
ми, поруч — незвичайніш 
подарунок Юрію Олексійо
вичу з Азербайджану: ма
кет буднику, де виріс Тата
рії), зробив із сірників при
кутий до ліжка тяжкою 
хворобою Мельсик Нерсе
сян.^

і їо довгу затримуються 
відвідувачі в залі космічної 
техніки. Тут можна побачи
ти моделі штучних супутни
ків Землі, «крісло космо
навта», великий макет сти
кованих разом космічних 
кораблів «Союз» та «Апол
лон», тренувальні скафанд-

рн, польотиі костюми космо
навтів, теплозахисний кос
тюм Ю. О. Гагаріпа, ска
фандр О. Леонова, в якому 
він виходив у відкритий 
космос, ранці автономної 
системи забезпечення, яки
ми користувалися А. Єли- 
сєєв і Є. Хрупов при перехо
ді через відкритий космос 
із «Союза-5» у «Союз-4».

Загальну увагу привертає 
комплексний тренажер кос
мічного корабля «Восток», 
па якому тренувались перед 
польотами перші космонав
ти...

Цікаво розглядати й роз
кладені на стендах продук
ти харчування космонавтів 
у спеціальній космічний упа
ковці. Па тюбиках, схожих 
па ті, в котрих зберігається 
зубна паста, можна прочи
тати: «Борщ», «Сир», «Кекс 
столичний», «Кофе»... Тут 
же — пакетики з хлібцями, 
фруктами, кусочками вобли 
тощо.

Однії із великих залів му
зею відведено під подарунки 
космонавтам. Чого тут тіль
ки не побачиш! Ось веле
тенський чайний сервіз — 
великий чайник і кілька де
сятків чашок. їх стільки, 
скільки злітало в космос 
космонавтів. Па кожній 
чашці майстерно викопаний 
портрет одного з героїв кос
мосу. Фарфорові й кришта
леві вази, макети літаків, 
кораблів, супутників, оригі
нальні іграшки... Неможли
во навіть просто перелічити 
всі подарунки, що їх одер
жали космонавти...

Музей гортав перед памп 
сторінгч підкорення космо
су. Цс вже сторін;;!! історії. 
Про деякі перспективи кос
монавтики роніовів нам 
Г. В. Сарафанов. Майбутнє 
за дові і і;ц ни’зп орбії'.з.ішіп- 
мп станціям:!, екіпажі яких 
регулярно зміїнова гиму ть 
один одного. Не так і дале
ко той час. коли «літаючі 
лабора о.рії» в космосі змі
нять иі.зі науково-дослідні 
іистпіуіи. Вже обговорю
ються проекти величезних 
космічних станцій, па яких 
зможуть жити і працювати 
сотні спеціалістів. Ніс до 
кінця нашої о століття про
фесія космонавта стане, 
очевидно. м а СО вою.

Екскурсію провів 
Ю. ДМИТРЕНКО.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

ЛБЛАСНИЙ український 
музично-драматичний 

театр імені М. Л. Кропие- 
ницького показав гляда
чам Кіровограда прем'є
ру вистави «Дума про 
Британку» за п’єсою ви
датного українського ра
дянського письменника, 
лауреата Державної пре
мії СРСР, нашого земляка 
Юрія Яновського.

Поставив «Думу про 
Британку» головний режи
сер театру заслужений ар
тист УРСР В. Савченко. 
Художнє оформлення ви
стави здійснив заслуже
ний діяч мистецтв УРСР 
В. Єременко. Музику напи
сали композитори — на
родний артист СРСР, лау
реат Державної премії 
УРСР імені Т. Г. Шевченка 
Г. Майборода і заслуже
ний діяч мистецтв УРСР
B. Рождественський.

У спектаклі, який кро- 
пивничани присвятили 
110-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна, зайня
тий увесь творчий склад 
театру. Серед виконавців 
провідних ролей цієї 
масштабної, епічної виста
ви — досвідчені майстри 
сцени, такі, як народна 
артистка УРСР Л. Тімош, 
заслужені артисти УРСР 
І. Кравцов, А. Любенко,
C. Мартинова, М. Яриш, 
В. Дронова, артист В. Зі- 
новатний, С. Недзвецьккй, 
І. Терентьсв, та артисти — 
дебютанти на кіровоград
ській сцені М, Стріха і 
Р. Приступа.

Викладач музично-педа
гогічного факультету Кіро
воградського державного 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна Л. Де
рев’янко та кореспондент 
позаштатного відділу ес
тетичного виховання «Мо
лодого комунара» В. Ре
шетников діляться своїми 
враженнями від прем’єри.

Л. Дерев’янко: «Думу 
про Британку» Юрій 
Яновський написав 1937 
року до 20-ї річниці Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної революції. Вивчив
ши конкретні історичні по
дії, що відбувалися в на
шому краї,
Херсонщини в буремний 
1919 рік, він

в селах

написав ро-

ФУТБОЛ

ЗНОВУ ВИМУШЕНИЙ ПЕРЕПОЧИНОК
Як ми вже повідомляли, в Житомирі кіровоградська 

«Зірка» записала на свій рахунок лише одне очко — 
матч зі «Спартаком» закінчився внічию — 1:1. Сьогодні 
наші земляки повинні були грати у Ровно з «Авангар
дом». Цей матч перенесено, бо футбольне поле через 
погодні умови непридатне длд гри.

Результати матчів другого туру: «Атлантика» — СКА 
(К) — 0:3, «Океан» — «Дніпро» — 1:0, СКА (Львів) 
«Новатор» — 4:1, «Говерла» — «Шахтар» — 3:0, «Буя 
новина» — «Фрулзенець» — 2:0, «Нива» — «Десна» —- 
0:1, «Кристал» — «Колос» — 1:0, «Суднобудівник» —* 
«Стахановень» — 0:0, «Кривбас» — «Торпедо» Л- 1:1. 
«Металург» — «Авангард» — 1:1.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

їхнім все- 
оптиміз-

сьогодні

мантичну трагедію про 
революцію, про людей, 
які боролися за владу 
Рад. «Дума про Британку» 
сильна нзсалАперед сво
їм революційним пафо
сом, енергією народних 
мас, що піднялися на за
хист революції, 
перемагаючим 
мом.

Звернувшись 
до твору про революцію, 
театр прочитав його з 
урахуванням відстані по
дій у часі.

Музичні експонати бага
то чого можуть розповісти 
нам про те, що евїйшло в 
історію, про людей—твор
ців її...

Оживає історія — в її 
ритми, в її музику врива
ється метроном часу...

На мій погляд, саме та
кий підхід до історичного 
матеріалу допомагає ви
явити його масштабність, 
надзвичайну винятковість, 
значущість революційних 
подій, перспективу їх роз
витку.

Це підкреслюється і по
будовою всіх сцен у вис
таві загалом, і характе
ром розвитку музичного 
оформлення її, і принци
пом художнього оформ
лення.

В. Решетников: Художнє 
оформлення вистави «Ду
ма про Британку» лаконіч
не, не багате на деталі й 
водночас глибоке змістам. 
Неяскраві, м’які кольори 
в декорації подвір'я Ма- 
маїв, що відтіняють пс- 
лум я республіканського 
знамена, піднесеного вго
ру, і снігова білизна ка- 
піврозвалених колон пан
ського будинку, сліди по
золоти — так створюють
ся контрасні зорові обра
зи: два непримиренних
світи, два протипостевлені 
один одному табори.

Змонтовані на рухомо
му колі, декорації, лиша
ючись увесь час незмінни
ми, позначають нові й мо
ві місця дії.

Вистава насичена музи
кою. Музика (і насампе
ред хори) посилює емо
ційний вплив сцен «Думи 
про Британку» на гляда
чів. Разом з тим вона е не
обхідною складовою час

■ ■ ■
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тиною спектаклю і цемен
тує окремі епізоди б єди
не ціле.

Зауважу, що у виставі 
дуже вдало використано 
хори. Вони органічно вплі
таються е дію і зумовлені 
тим, що відбувається на 
сцені, — хори мають не 
тільки чисто емоційне, а й 
смислоеє навантаження.

Вистава запам'ятовуєть
ся, вражає масовими сце
нами. В них діє народ — 
творець Британської рес
публіки.

Бони розгортаються
чіткою, добре продума
ною партитурою. Кожн-ій 
їх учасник — постать яс
краво індивідуальна, що 
мас свою логіку і спрямо
ваність. Зокрема, хочеть
ся відзначити масову сце
ну «Тривога в селі».

Л. Дерев’янко: Поетика 
твору Юрія Яновського 
близька до українських 
народних дум. Від народ
ного епосу йде монумен
тальність характерів, уро
чиста піднесеність їхнього 
світовідчуття. Романтич
ність у «Думі про Британ
ку» гармонійно поєднала
ся з глибоким проникнен
ням у внутрішній світ ге
роїв, у -------------- “* *•
вчинків, 
няткові» 
но в 
момент 
ротьбі за революцію.

Найбільш переконливо 
це розкрито в образах 
старої Мамаїхи (народна 
артистка УРСР Л. П. Ті- 
мош), Ганни Іванцевої (за
служена артистка УРСР 
С. А. Мартинова), Петра 
Несвятипаски (арт. В, І. 
Зіновагний).

Центральним образом 
«Думи» с голова респуб
ліки Лавро Мамай (артист 
М. Стріха). Лавро — бо
рець за революцію —- ро
мантичний лірик і сильна, 
вольова людина, керівник 
мас. Актор прагне роз
крити характер свого іе- 
роя в процесі мислення, Е 
дії. Він наділяє Лавра при
вабливими рисами: глибо
кою людяністю, добро
зичливістю, урівноваженіс
тю, впевненістю у пра
вильності вибраного шля
ху, мети. Сягає по-справж

психологію ЇХНІХ 
Британці — «ви- 
люди, їх показа- 
найнапруженіший 

історії — в бс-

ньому драматичних висот 
сцена, коли Лавро Мвмяй 
контужений, але з щасли
вою усмішкою на устах 
проголошує перший день 
республіки. Щоправда, не 
вистачає Лавру (яким його 
грає М. Стріха) вміння ке
рівника, гарту борця, вої
на революції. Лавро ж 
Мамай не просто ясно ба
чить мету перед собою і 
своїми односельцями, він 
фактично вірить у її здій
сненність. Тому в цент
ральній постаті вистава 
подекуди бракувало ро
мантичної піднесеності 
характеру.

В. Решетников: Драма
тургічний матеріал, режи
серське вирішення виста
ви визначили виконавцям 
основних ролей надзви
чайно серйозні завдання: 
показати глибоко реаліс
тичні людські характери з 
романтичним спрямуван
ням.

Думаю, що образ Лавра 
Мамая внутрішньо інерт
ний, х це, ПРИ обмеженос
ті його фгзичної дії ^»іа 
сцені, призводить ДО ЙОІО 
певної пасивності. Я б на
звав його не керівником 
оборони . республіки, а 
просте? спостерігачем по
дій, що відбуваються на
вколо. Можливо, це вра
ження від першої вистави, 
і надалі «Дума про Бри
танку» збагачуватиметься 
новими барвами, точніше 
виражатиме задум її твор
ців.

Я. Дерев'янко: Бід вис
тави --------- ---------
мою
но минулі події постають 
вагомішими, відчутніши
ми... І каже Романчик (ар
тистка Л. Хуторян): /.^ас 
розстріляли.., а ми живі, 
ідею несемо».

«Ми» — то учасники 
Британської республіки, 
кожний з яких міг би ска
зати про себе рядками з 
вірша П. Тичини:

♦Я єсть народ, якого 
Правди сила 

Ніким звойована ще 
не була.

Яка біда мене, яка чума 
носила!

А сила — знову 
розцвіла».

Так, у новій виставі кре- 
пиЕничан заявив про себе 
наш час, удивляючись в 
історію...

Кіровоградці побачать 
не сцені свого театру не
пересічний твір, сповне
ний глибокої правди жит
тя й великої емоційної
.сили.

і

і

і

віє такою рс/лантич- 
окриленістю, що дав-
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