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Від’їзд з Москви
29 травня з Москви на батьківщину відбув гене

ральний секреіар ЦК Йєменської соціалістичної пар
тії, голова Президії Верховної Народної ради На
родної Демократичної Республіки Йемен, прем’єр- 
міністр НДРЙ Алі Насер Мухаммед, який перебував 
у нашій країні на запрошення ЦК КГІРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР з офіцій
ним дружнім візитом.

На аеродромі А. Н. Мухаммеда проводжати Гене
ральний секретар ЦК КПРС, Голоев Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Брежнєв, член Политбюро ЦК 
КГІРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Носигін, 
член Політбгсро ЦК КПРС, міністр закордонних справ 
СРСР А. А. Грсмико, кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС Б. М. Пономарьсв. інші 
офіційні особи.

(ТАРС).

Чуєте,
звуки піонерсько-
го горну, розси
пався барабанний 
дріб?^Вулицями 
Кіровограда кро
кують юні ленін
ці. Сьогодні їхнє 
свято — обласний 
піонерський зліт. 
Знаменно, що він 
відбувається в 
М іжнародний 
день захисту ді- 
тей.
уд-.аггу.-.'туї

Салют тобі, піо" 
меріє!

•А

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПОЛІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ

ГОЛОВИ И К СТИМУЛЯТОРДЛЯ аналізу ходу й ефек
тивності соціалістично

го з.магання серед молодих 
/механізаторів автор вибрав 
колгоспи «Україна» і «Ро
сія» Ульяновського району. 
Вибрав не випадково. Та
ких господарств, заможних, 
міцних, на Кіровоградщині 
багато.

У колгоспі 
днх трудівників 
чоловік. Сила 
Ііюють юнаки 
різних сферах 
го виробництва. Основна ж 
увага приділяється 
заторам, 
гіерництво між ними постій
но в полі 
колгоспу, 
спілкової 
Організацій, 
учасників 
нюстьсп при ,_____
поєднанні моральних і ма
теріальних стимулів.

Секретар комітету комсо
молу, заступник голови 
правління колгоспу «Росія» 
по роботі з молоддю Ми
кола Чалапчій розповів, що 
всі молодіжні агрегати пе
ред початком весняних по
льових робіт були в рівних 
умовах. Трактори виходили 
в поле, неначе в море ко
раблі, кожен із червоним 
прапорцем. Отут, усе й по
чиналося. Повторюю, в пер
ший день робіт на кожному дію фактор «а чим ми гір- 
огрегаті був прапорець. А ші від інших?» І «ображені»

«Росія» моло- 
понад 300 

чимала. Пра- 
і дівчата в 

матеріально- 
т 

механі- 
тваринникам. Су- 

зору правління 
партійної, проф- 

і комсомольської 
Заохочення 

змагання здійс- 
гармонійному

вже на другий чи на третій 
де-не-де вони почали зника
ти. Справа в тому, що піс
ля кожної зміни члени ко
мітету комсомолу, спеціа
лісти визначали якість ро
біт, дотримання агротехніч
них вимог під час обробітку 
грунту, сівби (це входило 
до комплексу умов соціа
лістичного змагання). І як
що схибив механізатор — 
лишається без прапорця. 
Доводилось червоніти пе
ред односельцями. Скаже
те, кого цікавить у селі, чи 
майорить на агрегаті тако
го-то тракториста прапо
рець? Усіх. Про кращих і 
відстаючих 
відомляли колгоспна бага
тотиражна газета, «блискав
ки», листівки, виступи «Ком
сомольського прожектора». 
Чи не зостався якийсь із 
таких екіпажів на весь пе
ріод робіт «ображеним»? 
Кажуть, що нинішньої вес
ни в колгоспі такого не 
спостерігалося. Вступав у

регулярно по-

в госпс- 
ком- 

Дідевич. 
випадок, 
підбиїті 
в 1978

прагнули підтягуватись до 
рівня передовиків. Отож 
червоний прапорець вико
нував функцію морального 
стимулу до дійового зма
гання. Є й інші чинники, що 
ведуть до успіху. Наведу 
приклад. Працює 
дарстві механізатор 
ссмолець Віктор 
З ним стався такий 
На урочистому 
підсу/лків роботи 
році кращим молодим ви
робничникам вручали знач
ки «Ударник-78». Віктор 
сподівався, що буде в їх
ньому числі. Бо працював 
же добре. Та власні споді
вання не виправдались. 
Йому пояснили: для того 
щоб бути переможцем, 
добре трудитись мало. І 
вже наступного року хло
пець на ділі довів причет
ність до когорти лідерів. 
Став переможцем у госпо
дарстві по кількості вироб
лених гектарів умовної 
оранки. Появилася еконо
мія пального. За ці успіхи 
Віктора нагородили Грамо

тою Ульяновського райко
му комсомолу. Або ще 
таке. Якось Олег Недбалюн 
висловився: «Мені вручіть 
прапорець, якщо заслу
жив, звичайно. Щоб люди 
бачили, як працюю на 
жнивах». Що це — прагнен
ня молодого механізатора 
показати своє «я»? В якійсь 
мірі так. Але можна зрозу
міти Недбалюка інакше 
(що, як з’ясувалося, він і 
мав на увазі) — утвердити 
себе як хлібороба, заслу
жити повагу в колективі 
односельців. А що карбо
ванці! Скільки їх не вручай, 
морального задоволення 
від того, що ти перемо
жець, не дістанеш. Звичай
на надбавка до зарплати.

...Комітет комсомолу кол
госпу «Україна», очолюва
ний Григорієм Тавровським, 
має свою форму стимулю
вання учасників соціаліс
тичного змагання з допомо
гою «блиснавоя». Про це 
красномовно свідчать ре
зультати суперництва між 
комсомольсько - молодіжни
ми ланками по вирощуванню 
кукурудзи індустріальним 
методом. Увесь комітет ком

сомолу під час весняно-по
льових робіт перебував у 
полі. Григорій Тасроесьний 
признався, що для нього це 
був по справжньому щасли
вий період: був серед хлоп
ців, допомагав їм, підбивав 
підсумки. Особливо азартно 
розгорталося змагання між 
екіпажами Олексія Жовтого 
і Миколи Осипоеа, які пра
цювали на внесенні гербі
цидів, на сівбі нукурудзи. 
Олексій і Микола разом ви
рішували всі питання, що 
стосувалися умов трудового 
суперництва між ними. Вка
зували один одному на хи
би в роботі. В основі ж були 
швидкість і якість виконан
ня операцій. Чи траплялися 
недоречності, прискіпливе 
ставлення до роботи товари
ша? Комсомольська совість 
не дозволяла хлопцям тако
го. Вони були об’єктивними, 
як і саме змагання. Дістали 
моральне задоволення від 
того, що успішно почали 
експеримент із вирощуван
ням кукурудзи індустріаль
ним методом. Під час роз
мови Григорій Тавровський 
повідомив, що він якось по
просив у Олексія Жовтого 
дозволу повести агрегат. 
Той відмовив.

Два звичайних колгоспи, 
дві комсомольські органі
зації. Чи не випадок, що 
рушієм соціалістичного 
злягання тут є моральне 
стимулювання? Ні. Законо
мірність і норма. Адже що 
може бути кращим від то
го, що ти почуваєш себе ге
роєм сьогодення, що ти ут
верджуєш хліборобське «я»!

А. ШИЛОШИЙ.

МЕТЛ— 
ВОДІННЯ 

допомоги
Майже рік тому степову 

тишу біля села Липляжки1 
Добровелнчківського ра
йону розбудив гуркіт 
бульдозерів, тракторів, ав
томашин. На очах місце
вих жителів став змінюва
тись навколишній ланд
шафт. Тут споруджується 
найбільший в області цук
ровий завод. Кілька міся
ців тому комсомол оголо
сив то будову ударною 
комсомольською. Чимало 
молодих ентузіастів при
їхало сюди, щоб узяти 
участь у будівництві важ
ливого для області (та л 
усієї країни) об'єкта. їх 
слід тут залишиться на ві
ки.

Кілька днів тому члени 
бюро обкому комсомолу 
разом з першими секрета
рями, відповідальними 
працівниками міськйомів 
та райкомів ЛКСМУ ви
їхали на будівельний май
данчик, щоб ознайомитися 
з ходом робіт, перспекти
вами будівництва заводу, 
потребами споруджувано
го підприємства. Мета ви
їзду — подання допо?$ог» 
робітничому колективові, у 
прискоренні темпів робіт.

Бюро с»бкому комсомолу 
провело тут об'єднане ви
їзне засідання. В ньому 
взяли участь інструктори 
ДобровелнчкІЕСьксго рай
кому Компартії України 
С. В. Мартинов і Р Д. 
Горленко, начальник пере
сувної механізованої коло
ни тресту «Кіровоград- 
машважбуд» Е І. Валю- 
кас, секретар парткому 
цього тресту О. В. Сужаєв, 
начальник відділу кадрів- 
тресту Л. Р. Морозов, пер
ші секретарі та відпові
дальні працівники міськко
мів і райкомів комсомолу.

Члени бюро обкому ком
сомолу, запрошені товари
ші обговорили важливі пи
тання спорудження облас
ної ударної комсомольсь
кої будови. В обговорених 
питаннях бюро обкому 
комсомолу ухвалило від
повідну постанову.

(Розповідь ппо будівниц
тво одинадцятого цунроза- 
воду читайте в наступному 
номері).

ПРОГРАМУ
ШЕФСТВА 

ВИКОНАНО
Обсяг робіт великої буді

вельної організації викона
ли за роки нинішньої п’я
тирічки в господарствах 
трьох підшефних районів 
нолентнвк промислових 
підприємств Краматорська. 
Вони освоїли на будівниц
тві і монтажі сільськогос
подарських об’єктів більш 
ян шість мільйонів карио- 
Еанців. Такий підсумок до
строкової реалізації ком
плексної програми робіт
ничого шефства, розробле
ної міською радою народ 
них депутатів.

М. ЇУРКІН, 
кор. РАЇ А У.



32 травня року2 стор

солдат — 
цих .хлоп- 

Міцна, 
їхніх

■ ------- ------------- ,,Жоло дйгй ясоїигуягарг*

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
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«Сонечку»,

ОДА ДИТИНСТВУ

у районі 
Подібна 

на вулиці

■•'V «сонечко* кол- 
■ імені XXV зї’зду 
Онуфріївсьного pa-

в
привітно. Тут 

атмосфера

> ЖЕ з перших днів Ра
дянської влади партія 

та уряд звернули осооли- 
узагу на охорону ма- 

Саме тоді,

садок їхні 
назвали —

Кожпого ранку матері 
виводять їх на сонячну ву
лицю. Радісних і щасли
вих Петріз та Світлано:: 
зустрічає оновлене село. 
Ні, долі цих маленьких 
громадян з планети Зем
ля не затьмарить ніщо. Бо 
живуть вони у великій 
Країні Рад, народу якої 
не здолати нікому. Стоїть 
па зоряному кордоні рід- 
ііої Вітчизни 
старішій брат 
чиків і дівчаток, 
нездоланна рука у 
батьків, які все роблять 
для того, щоб ставала ще 
могутнішою паша Батьків
щина. їхні батьки виро
щують хліб — найбільше 
наше багатство. І вже тут, 

В - AS*

О, як захоплено дивився 
Двадцятий вік тобі услід, 
Червопогалетучке дитинство, 
Коли рушало тії у світ!

^віт речей, дерев і квітів, 
До стежка стежки не щука. 
Там, у клубок згорнувшись, вітер 
Спав на подушці будяка.
Ти по озерах незабутніх 
Пливло в небачені краї,
І небо в зорях п’ятикутних 
Цвіло над парусом твоїм.
Хвала тобі, дитинство світле,

Де усміх перший зародивсь. 
Сьогодні ті; прийшло ізвідтн, 
Де тільки соп мін залишивсь. 
Та ще весни блакитний килим
І мама дивно молода...
Лежать кружальцями дзвінкими 
На стежці пам’яті літа.
О, як захоплено дивився
Двадцятий вік тобі услід, 
Червоно галету чиє дитинство,
Коли рушало ти у світ!

Валерій ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

у дитячому садку, цих ма
люків учать берегти те ба
гатство.

І дитячий 
батьки так і 
«Сонечко».

Сбнячно 
щасливо, 
завжди панує 
доброї и.

Так у кожному з 816 
дитячих садків па нашій 
степовій Кіровоградщіші. 
Близько G9 тисяч хлопчи
ків і дівчаток виховують у 
них досвідчені вихователь
ки, няні. Про здоров’я ді
тей піклуються медики. 
Про них дбає вся країна, 
вона віддає їм усе най
краще.

Назнімнахів дитячо
му садку 
госпу 
КПРС 
йону.

Фото 3. ГРИБА,

по

ву
тері і дитини.
у важкі для молодої Краї-9 
ни Рад роки, було виданої 
найгуманніші декрети —9 

«Про фонд дитячого хар- 
чузання», «Про посиленняа 
дитячого харчування», 
«Про заснування Ради за-я 
хисту дітей» тощо. За ряд-и 
ками цих документів—баг-1 
ряний відблиск незабутніх! 
літ і сотні тисяч дітей, уря-| 
тованих від голоду і смер
ті. _

Наша країна сьогодні —Я 
це країна з найнижчим у! 
світі різнем дитячої! 
смертності. Саме з дітях] 
великий Ленін убачаз май
бутнє Країни Рад. А зоної 
позинне бути світле, ЗДО-| 
рове й радісне.

Юні мешканці Кірово-| 
града ростуть щасливими,! 
бадьорими дітьми. На аор
ті їхнього здоров’я день і 
ніч стоїмо ми, люди з бі-1 
лих халатах. Такий наші 
обов’язок, обов’язок ра-1 
дянського медика, така на-іі 
ша турбота про підроста
юче покоління.

У місті створено широ-1 
ку мережу закладіз 
охороні материнства і 
тинстза. Дитяча міська 
ліклініка розрахована 
250 відвідувань за зміну. 
Крім цього, в різних ра-- 
йонах Кіровограда розга-| 
шовано / амбулаторій, що! 
дозволяє подавати вчасної! 
медичну допомогу нашим» 
маленьким пацієнтам.

У поліклініці працюють, 
92 лікарі. Це — висококва
ліфіковані, досвідчені 
спеціалісти.

Нині поліпшено матері
ально-технічну базу Но- 
вомиколаївки, Некрасовки.
1 навколишніх мікрорзйо-! 
нів, тут буде створено ши-І 
рокопрофільний філіал! 
дитячої МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІ-і 
ки. Цей філіал розташуєть-Ц 
ся з приміщенні колиш
нього Будинку немовляти, і

Також планується роз-а 
ширення мережі молоч-І 
них кухонь і роздавальних! 
пунктіз за рахунок будів-І 
ництва молочної кухні на
2 тисячі порцій 
вулиці Пацаєва.
кухня появиться 
Клинцівській.

Наступного року плану-1 
ється будівництво широко- 
профільної дитячої по-Я 
ліклініки поруч зі старою. 1

Хочу назести такий ззж-1 
ливий факт. У зз’язку зЯ 
підвищенням ЯКОСТІ робо-ї 
ти медиків на зсіх дільни
цях знизилася захзорюза-Я 
ність дітей рахітом, анемі
єю, хронічним розладом! 
шлунка. Практично лікзі-І 

довано дифтерію, поліомі
єліт, рідкісними стали ви-» 
падки захворювання кок-! 
люшем.

У переддень Міжнзрод-І 
ного дня захисту дітей від Я 
щирого, серця хочу поба
жати всім нашим малень-і 
ким пацієнтам міцного 
здоров’я, бадьорого на-і 
строю, безхмарного, мир
ного неба над їхнім пре
красним дитинством.

О. ГОЛЬНИК, 
головний лікар Кіро
воградської дитячої 
міської поліклініки.

і
л а
по- 

підмі- 
Ідеєю 
(наіі- 

безва- 
раб- 

Н і коли
бога «не

.А ВІДМІНУ від інших 
форм суспільної свідо

мості релігія ніколи не 
служила справі соціально
го прогресу. Фантастичні, 
перекручені уявлення про 
дійсність приховували 
справжні причини гноблен
ня, експлуатації людини 
людиною, відвертали тру
дящих від боротьби за 
кращу долю.

«Ідея бога, — писав 
В. і. Ленін, — завжди 

присипляла 
прпт у п л я 
«соціальні 
чуття», 
ниючи 
рабства 
гіршого, 
хідного 
ства). 
ідея 
зв'язувала осо

бу з суспільством», а зав
жди зв'язувала пригнобле
ні класи вірою в божест
венність гнобителів».

Опіум народу — так ви
значали релігію І\. /Маркс 
і В. І. Ленін; вона — одна 
з видів духовного гніту 
трудящих мас.

Радянська влада покла
ла край засиллю релігії, 
відокремивши її від дер
жава, визначивши статус 
свободи совісті для ьірук- 
чііх і невіруючих. За шість 
десятиріч свідомість міль
йонів радянських людей 
очистилась від релігійного 
дурману, культу та обря
дових атрибутів. Па релі
гійні обряди, богослужін
ня, молитви людина витра
чала багато часу, сил, 
енергії, які могли б бути 
спрямовані на дальший 
розвиток продуктивних 
сил, на опанування при
роди, па розвиток науко
вих знань.

Число віруючих у нашій 
країні зменшується з кож
ним роком, і все ж культо
ві обряди живучі. Це по
яснюється значною мірою 
тим, що релігія є однією з 
найстаріших і пайконсер- 
вативніших форм суспіль
ної СВІДОМОСТІ. І ЦЮ фор
му підтримують і намага
ються поширити сучасні 
церковники, інші служите
лі культів.

Не можна, наприклад, 
повірити в те, що молоді 
люди, які народилися в 
50—60 роках, хрестять 
своїх дітей, будучи вірую
чими. Всі вони виросли в 
сім’ях, де навряд чи хтось 
із батьків вірив у бога.

Чому ж ці молоді по
дружжя стають на ганеб
ний шлях посвячення сво
їх дітей у «рабів божих»'* 
Як могло статися, що ком
сомольці 
слухають 
стариків 
близьких — і несуть дітей 
до церковної купелі? ВІД- 

г....: як правило,
малоперекои- 
сгара традк-

і комсомолки 
нашіптування 

— рідних чи

повіді їхні, 
однозначні, 
лині: «Така 
дія». «Батьки примусили», 
«Це старий звичай», «А 
що ж тут такого?» Просто 
здається неймовірним, щоб 
з комсомольським квитком 
у кишені йшли на уклін 
церковному служителю 
для «очищення гріхів» у 
дитини.

Ось приклад. Завідую
чий сільським клубом кол
госпу імені Каліпіпа ком
сомолець Петро Бобир 
узяв участь у культовому 
обряді хрещення. Своїх 
дітей охрестили комсо
мольці Юрій і Наталка Ар- 
теменки з колгоспу імені 
Кутузова, тракторист кол
госпу імені Фрунзе Петро 
Браг’шець, Олександр і 
Тетяна Карпеики з Коми
шу ватого, Микола і Марія 
Яремчуки з Ііовоєгорівки, 
Сергій Соколенко і Натал
ка Романенко з Ііовоук- 
раїпкп.

Члени первинних орга
нізацій, де згадані комсо-

АТЕЇЗМ

мольці па обліку одно
стайно засудили негідні 
вчинки своїх односельчан 
і поставили питання про 
дальше їх перебування в 
лавах ВЛКСМ.

Виступаючи на комсо
мольських зборах, началь
ник штабу «Комсомольсь
кого прожектора* колгос

М‘І

влксм
молодші

учасіш-
обряду хрещення, 

такому комсомолі»-

ж думку вислови- 
зборах Валентина 
Ганна Іванова, ін-

пу імені Каліпіпа Ііі-іа 
Матейипша гнівно засуди
ла поведінку Юрія і На
талки Артемсиків, які ско
тилися на шлях компромі
су зі своєю совістю.
— Воші зганьбили комсо
мольську честь і гідність, 
тому їм не може бути міс
ця в лазах Ленінського 
комсомолу, -і- підкреслила 
Піна Матсйшипа.

Пропозицію про виклю
чення з членів 
Юрія і Пиалки Артемеїі- 
ків підтримали 
комуніст Леонід Дмитрен
ко, комсомольці Зон Га
раи, Анатолій Гишковець.

Г’і »ко засудили члени 
ВЛКСМ поведінку кулвт- 
працішшка з колгоспу іме
ні Каліпіпа Петра Бобиря, 
котрому аж ніяк не личїі- 
ло брати участь у релігій
ному обряді.

— Замість того, щоб 
впроваджувати в життя і 
побут нові, радянські об
ряди, пропагувати їх се
ред населення, завідуючий 
клубом сам став 
ком
Ганьба 
цеві!

Таку 
ли па 
Стоян, 
ші комсомольці Рівною.

Практика показує, що 
там, де атеїстична робо
та занедбана, там не дрі
мають служителі культу. 
Через батьків, людей по
хилого віку, воші залуча
ють до релігійних обряді» 
молодь, їх дітей.

Релігія, за словами В: І. 
(Леніна, була і лишається 
пустоцвітом па дереві люд
ського пізнання, суспільно
го буття і людської пове
дінки. Для остаточного по
долання релігійних пере
житків потрібне дальше 
вдосконалення ідеологіч
ної роботи, зокрема нау
ково-атеїстичного вихо
вання.

«У боротьбі двох світо
глядів, — підкреслив на 
XXV з’їзді КПРС Л. 1. 
Брежнєв, — не може бути 
місця нейтралізму і ком
промісам. Тут потрібна 
висока політична пиль
ність, активна, оперативна 
і переконлива пропаган
дистська робота, своєчас
на відсіч ворожим ідеоло
гічним диверсіям».

Та про це забувають де* 
які комсомольські ватаж
ки.

с. лисицькия, 
завідуючий організа
ційним відділом Ново- 
українського райкому 
комсомолу.
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СИПНИТЕ, ТОРНН!
Травень — місяць піонерський. Це справді так. Адже 

саме цього місяця всі радянські люди — і дорослі, і діти 
— зовсім недавно відзначали день народження Всесоюз
ної двічі ордена Леніна піонерської організації імені 
В. І. Леніна.

А сьогодні у червоногалстучної юні ще одне свято — 
починається обласний піонерський зліт, який триватиме 
два дні. 360 хлопчиків і дівчаток правофлангових 
дружин усіх районів ділитимуться досвідом, набутим на 
восьми маршрутах Всесоюзного піонерського маршу 
«Піонери всієї країни спразі Леніна вірні», зустрічати
муться з ветеранами комсомолу і партії, Великої Віт
чизняної війни і праці.

Чи не найцікавішим у програмі зльоту буде піонерсь
кий парад. Тут учасники зустрінуться із стародавнім 
грецьким математиком Піфагором, мандруватимуть «По

г(

Л. БРЕЖНЄВ

»«■ЗГО.ТТОДЗГЙ

стзорили два 
вирощуванню 
продозжува- 
загони юних 
у селах Ко- 
Ріаному...

а сшор

«У НАС

У КРАЇНУ ЗНАНЬ

країні Жовтня» із зупинками на станціях «Мастерок», 
«Братська», «Нехворайка», продемонструють свої досяг
нення в операціях «Живи, книго!», «Мільйон — Батьків
щині» і в спорті.

І, як завжди, піонери збируться біля традиційного вог
нища, де допізна не стихатимуть веселі пісні, вихорити
муться запальні танці.

Дні зльоту збігаються з іще одним святом. Перше 
червня — Міжнародний день захисту дітей. Ми пам’ята
ємо слова Л. 1. Брежнєва про те, що найперший наш 
обов’язок — «постаратися, щоб діти всіх народів пе 
знали воєн, щоб у них було спокійне, радісне дитинство».

Діти нашої чудової країни живуть радісно, щасливо, 
безтурботно. Мають змогу добре вчитися, відпочивати, 
фантазувати. Все це завдяки піклуванню Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

...І «Мільйон—Батьківщині»
Сьогодні вони ще прос

то школярі, галасливі й не
посидючі хлопчики і дів
чатка. А завтра ця «мале
че» прийде на зміну езо- 

батькам. І вже нині го
тує себе до цього.

На Всесоюзному ленін
ському уроці піонери Ко- 
мишузатської десятирічки 
ухвалили ззяти шефстзз 
над молочнотоварними 
фермами місцевого кол
госпу імені ХХН з’їзду 
КПРС. Ініціаіизу юних ко- 
мишуватціз підхопили учні 
багатьох шкіл району. 
Найпершими — піонери 
п’ятої Рівнянської серед
ньої школи. Для них робо
та .ча фермі — справа не 
нова. Адже щоліта зони

приходять на допомогу 
своїм батькам. Уміють і 
корів подоїти, і догляну ги 
за худобою, і нагодузати 
її. З «дорослою» роботою 
справляються тільки на 
«відмінно».

Операції «Мільйон — 
батьківщині», «&АМу — 
піонерські поїзди» стали 
улюбленими для учнів Но- 
зоукраїнської ЕОСЬМИрІЧКИ 
№ 1. До ленінського юві
лею зони зібрати 36 тонн 
металолому і 4 тонни ма
кулатури. Зібрана ними 
сировина — то нозі сівал
ки, трактори, комбайни, 
зошити, альбоми, підруч
ники...

Закінчується активна 
підготовка до п’ятої, тру-

дової чверті. Чіткі плани 
дій мають усі школи ра
йону. Вже визначено об’
єкти праці. Вони найрізно
манітніші. Приміром, учні 
Помічнянської восьмиріч
ної школи < 
загони по 
шовкопряда, 
тимуть діяти 
тваринників 
мишуватому,

Літні канікули стануть 
не тільки часом зідпочин- 
ку, а й своєрідним трудо
вим екзаменом.

В. РУДН€В, 
секретар — завідую
чий зідділом шкільної 
молоді Новоукраїнсь- 
кого райкому комсо
молу.

Співом Люди Абрамо- 
вої, третьокласниці се
редньої школи села Гру
зького Кіровоградського 
району, заслухуються і 
милуються всі.

Найулюбленішою для 
дівчинки стала «Пісня 
про Росію», котру вона 
викопує особливо гарно. 
Недавно Люда взяла 
участь у заключному 
концерті переможців об
ласного фестивалю само
діяльної художньої твор
чості школярів.

Фото В. ГРИБА.

Із 45 музеями В. І. Ле
ніна нашої країни підтри
мують зв'язки і листу
ються члени клубу інтер
національної дружби 
школи-десятирічки № 13 
м. Кіровограда. До. 110-ї 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна учні зібра
ли багатий матеріал і 
розмістили його в ленін
ській кімнаті. Чимало в 
цьому допомагає дітворі 
керівник КІДу М. М. Ор
ловим (на фото з центрі».

Фото Я. НАПІНЬ.

Бути піонером-ленінцем — це 03-
начає з усьому і завжди виховувати 
в собі чудові ленінські риси працьо
витості, чесність, благородство, на
полегливість у навчанні, вміння за-
стосозузати знання з житті, любоз 
до сзоєї Батьківщини, беззазітну від
даність великій ленінській партії.

МОЯ БАТЬКІВЩИНА 
СРСР

ДО РІДНОГО,

близького
Актизно включилися 

експедицію «Моя Батьків
щина — СРСР» піонери 
Вільшанського району.

Районний експедиційний 
штаб прозіз серед загонів 
конкурс рефератіз, при
свячений 110-й річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна. П’ять кращих робіт 
було напразлено на облас
ний огляд, а учні Н. Пас
каль (Зільшанська серед
ня школа) та О. Ємелья- 
ноз (Добрянська десяти
річка) захищали свої ре- 

к фграти на республікансь- 
' »кому огляді.

Школи району виконали 
велику пошукову роботу 
по збиранню матеріалів 
для ленінських
Особливо
Добрянська 
Йосипізська 
школа. Зібрано 
матеріал про підприємст
ва, назчальні заклади, кол
госпи і радгоспи нашої 
області і країни, які но
сять ім'я 3. І. Леніна.

Червоні слідопити Су- 
хоташлицької, Йосипівсь- 
кої, Добрізської середніх 
шкіл зібрали матеріали 
про лауреатів Ленінської 
премії, кавалерів ордена 
Леніна. Цими та іншими 
матеріалами вони попов
нили ленінські кімнати.

Юні туристи Сухоташ- 
лицької десятирічки ЗДІЙС
НИЛИ одноденний похід на 
місце загибелі Героя Ра
дянського Союзу А. В. 
Грязноза, чиє ім’я носить
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кімнат, 
відзначились 
десятирічка, 
восьмирічна 

цікавий

дружина. Під час походу 
учні зустрілися з людьми, 
які бачили 
героя.

Туристи 
десятирічки 
гатоденний похід Добрян- 
ка — Нозоархенгельськ.

8 усіх школах пройшли 
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної зійни, 
казалерами ордена Лені
на.

Важг.изою формою 
ідзйно-по літичного вихо
вання учнів стали політін- 
формації. Цього року в 
школах проведено тема
тичні ’ політінформації, 
присвячені ленінському 
ювілею і 35-й річниці Ве
ликої Перемоги.

Підсумком цієї роботи 
на маршруті був районний 
зліт туристів, що проходив 
на мальозничому березі 
Синюхи. Переможницею 
визнано команду Добрян- 
ської середньої школи.

* * *

ЧЕРВОНІ слідопити
Люшнезатської вось

мирічної школи Голованів- 
ського району розшукали 
320 воїнів-визволителів 
їхнього рідного села, вста
новили імена більше 20 
невідомих солдатів і роз
шукали їхніх рідних.

Піонери Дружини імені 
Зої Космодем’янської се
лища Голозанівська листу
ються з колишніми воїна
ми 94-ї гвардійської стрі
лецької дивізії, які визво
ляли Голозаніаський ра
йон.

Юні ленінці дружини 
імені Пазлика Морозова 
першої Голованіаськоі де
сятирічки взяли участь з 
оформленні кімнати бойо
вої й трудової слави, кот
ру відкрито напередодні 
свята Перемоги.

останній бій

Добрянсько:
провели 6а-

ВІЙНА—ДВІЙКАМ
Чим цікавиться школяр? 

Що його 
добитися 
шкільних 
денників 
двійки? Всі ці 
нашій 
так: організували

приваблює? Як 
того, щоб із 

журналів і іцо- 
назавжди зникли 

питання в 
школі розв’язали 

захист 
читацьких формулярів у 
шкільній бібліотеці 
захист за інтересами, ство
рили клуби «Чомучка» і 
«Хочу все знати». Ніхто 
не сподівався на такий ве
ликий успіх усіх цих захо
дів. Але потім побачили, 
як серйозно готуються 
школярі до чергових засі
дань клубів чи до захисту 
читацького формуляра.

А ще ми організували 
академбої між піснерськн-

і

ми класами. Кожен загін 
поділили на три команди: 
сильних, середніх і сла
беньких. Відповідно одна 
група змагається з такою 
ж самою групою іншого 
класу з різних предметів 
фізики, літератури, геогра
фії. історії.Всі піонери рівняються 
на правофланговий загін 
імені Любові Шевцовоі. 
Світлана Самборська. го
лова ради загону та її пер
ші помічники — 9„яе.на Бондаренко. Ірина Мель
ник, Ігор Мох, Володимир 
Познанський добилися то
го. що їхній 6 «А» став 
найкращим класом 1,0 
всій школі.

Ніші з деяких піонерсь
ких класах ідуть екзаме
ни. І хочеться, иіоб усі 
учні склали їх тільки па 
«відмінно» і «добре». Ад-. 
же навчання — Не ПСР’ 
нищ обов’язок кожного 
піонера.

Н. РИБАЛКО, 
старша піонервожата 
Гайворонської деся
тирічки № 5.

ДРУЖИМО
Зі СПОРТОМ

Що треба для того, щоб 
добре вчитися, правильно 
планувати свій робочий 
день, усюди і все встигати? 
Секрету особливого немає. 
Просто’ треба подружитися 
із спортом. Так-так, щораь> 
ну робити зарядку, прий
мати душ. відвідувати од
ну із спортивних секцій — 
легкої атлетики, гімнасти
ки чи волейболу.

Люблять спорт у нашій 
школі. І багато хто з учнів 
добився непоганих спор
тивних результатів. Семи
класники Микола Погорі
лий. Валерій Левицькия, 
Сашко Костянецький. шес
тикласниця Світлана Приіі- 
ма викопали нормативи 
ГПО, за що їм вручили зо
лоті значки. А Світлані Ко- 
лісииченко. учениці 7-ю 
класу. присвоїли третій 
розряд із стрільби для до
рослих.

Вадим ФАСТНШКОВ, 
учень 7-го класу Ус- 
тиніаської середньої 
школи.

У СВІТ
ПРЕКРАСНОГО

«Місячна соната», «Апа
сіоната»... Скільки , разів 
ми заслухувались цими нс- 
перевершенимн музичними 
творами (Людвіга вам Бет- 
ховена! Подобається музи
ка великого німця й піоне
рам Гаїшівської десятиріч
ки. Тому-то один із те
матичних вечорів воші так 
і назвали — «Музика Бст- 
ховеиа». Скільки почули і 
взнали нового! 1 погляд на 
класичну (раніше, здава
лося, нудну і незрозумілу 
музику) відразу змінився 
в позитивний сік.

Зовсім недавно, на вес
няних канікулах, у районі 
вперше відбувся конкурс 
бальних танців — конкурс 
грації, витонченості рухів, 
гармонії. Свій вальс, поль
ку, тайго, фокстрот демон
стрували учасники ансамб
лю бального танцю Петріз- 
ських середньої і другої 
восьмирічної шкіл, Луган
ської десятирічки, Іскрщ- 
ської восьмирічної школи, 
районного Будинку піоне
рів. Багато довелося по
працювати зі своїми вихо
ванцями художньому ке-, 
рівипкові Буднику піоне
рів 3. П. Домаранській, 
щоб виступи її колективу 
було оцінено найвищим 
балом.

«У нас сьогодні кон
церт», — завжди з гордіс
тю кажуть юні читці, спі
ваки, танцюристи селища 
Петрового, збираючись у 
гості з концертом до тру
дівників місцевого колгос
пу «Дружба». І там вони 
ждані та бажані.

ТІ, ЩО ЙДУТЬ ПОПЕРЕДУ
V СЕ почалося так. На 

черговому засіданні 
і’зди піонерської ДРУЖИНІ! 
старша піонервожата за
пропонувала: «Візьмемо
'нефство над молодшими 
УЧНЯМИ. Користь від ЦЬОГО. 
Думаю, буде подвійна: і 
піонери краще вчитимуть- 
с’я- 1 малюкам допомагати
муть. Адже вожатий —- 
завзкди попеоеДу. Отож І
Пробуйте ви, юні ленінці, цікаво

стати такими..л»
Першими всі крапки над 

«і. поставили учениці 4-го 
класу Олена Клочук, Натал
ка Коваленко, шестиклас
ниця Таня Зіва, учениця 
7-го класу Олександра 
Дмитренко, п’ятикласник 
Славко Рубай. .
Згодом У ШКОЛІ створили 

пат1' ДРУЗІВ ЖОВТЄНЯТ. 1 
закипіла робота. Всім було 

— і піонерам, і жов-

тенятам. Бо ж як можна 
бути байдужими до манд
рівки «У крашу ввічливос
ті» до читацької конфе
ренції по книгах про В. І. 
Леніна, до гри «Жовтенята 
в країні Жовтня» із зупин
ками «Піонерська». «Ленін
ська »...

Алла БАЙБАРОША, 
учениця 7-го класу, 
керівник ради друзів 
жовтенят середньої 
школи № 5 м. Кірово
града.

КВІТИ БІЛЯ
ОБЕЛІСКІВ

Чимало зробили піонери 
Олександр і вського р а іі о ну 
на цьому маршруті. Зо
крема, вони взяли шефство 
над ветеранами Вітчизня
ної війни та праці, сім'ями 
загиблих воїнів, сім’ями, 
сини яких служать у ла-

пах Радянської Армії.
Гііопери Єлизаветірадки 

зав’язали активне листу
вання з воїнами, що визво
ляли їхнє рідне село від 
німецько-фашистських оку
пантів. І в день святкуван
ня 35-річчя Великої Пере
моги до школи па свято 
прибули 120 'ветеранів з 
різних міст- і сіл нашої 
Батьківщини. ’

Т. БОРИСОВА.

■ О. ЛЕПСЬКА, 
методист Петрівсько- 
го районного Будинку 
піонерів. У
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС. У 
Кіровограді закінчилася 
першість республіки се
ред зв’язківців. Наші зем
ляки впевнено провели 
всі посдинки і перемогли 
в командному заліку.

ФУТБОЛ. Сьогодні на 
стадіоні спортклубу «Зір
ка» відбудеться черговий 
матч першості країни се
ред колективів другої лі
ги. КірСЕсградці зустрі
нуться з керченським 
«Океаном». Турнірну таб
лицю п ято' зони очолю
ють футболісти «Букови
ни». У «Зірки» 13 очок, 
співвідношення забитих і 
пропущених м’ячів — 12— 
8, місце десяте. Нагадає
мо, що лідери (і «Океан», 
який нині на дев'ятому 
місці) провели по 13 мат
чів, а наші земляки — ли
ше 10.

ШАШКИ РОСІЙСЬКІ. 
Робітник ковальсько-пре
сового цеху заводу «Чер
вона зірка» кандидат у 
майстри спорту Володи
мир Винниченко був най- 
сильнішим під час особи
стої відкритої першості 
обласної ради «Авангар
ду» з цього виду спорту.

ТРЕНЕР
Йому вже за п’ятдесят 

п’ять. А виду юнацького 
— стрункий, підтягнутий. І 
в очах — вогонь молодос
ті. Він — тренер, він — 
спортсмен. Яким видом 
спорту захоплюється цей 
чоловік, одразу не так 
просто Егадати. Сдин тіль
ки раз у лісі старезний ді
дуган з рушницею за пле
чима, зустрівши Івана 
Вільного, так і сказав:

— Це точно: ти — мис
ливець, справжній мисли
вець. По очах бачу, в пог
ляді вловлюю. Такі в снай
пери годяться...

Справді, сімнадцятиріч
ним юнаком Іван Вільний 
став снайпером у загоні 
народних месників, яким 
командував Семен Івано
вич Довженко.

— Скільки я їх пересік, 
не скажу точно, — згадує 
нині Іван Карпович. — 
Фронтовим снайперам 
зовсім інші плацдарми ви
падали. А тут засядеш на 
околиці лісу, принишкнеш 
і чекаєш. Чекаєш, поки на 
автостраді 
фашистські 
солдатнею.

покажуться 
грузовики із 

Цілишся в
шофера. На поеній швид
кості машина рулює в кю
вет, перевертається, і зчи-
няється переполох. А тут 
уже й наші по них палять.

Так, колишній тсоавіа- 
хімівець, ворошиловський 
стрілець Іван Вільний був 
справжнім снайпером. Та 
найбільше тішиеся, коли 
його називали бувалим 
мисливцем. І то теж спра
ведливо: зайця він «підти
нав» здебільшого в око, 
шуліку знімав з неба 
наче й не цілився. І всю
ди йому щастило — і на 
полюванні на дичииу, і на 
полюванні за фашистом. 
Тільки раз не повезло. 
Коли партизанський загін 
імені Ворошилова з’єднав-

ОЛ1МПІАДА - НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЛІМПІЙЦІВ

СТЕНДОВИКИ
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ся з частинами Червоної 
Армії, група снайперів 
Івана Вільного дістала зав
дання — йти на прорив 
разом з танкістами. І ось 
«тридцятьчетвірки» мчаїь 
полем. На кожному танку 
вмостилися автоматники і 
снайпери. Раптом із-за об
рію показалася зірая гіт
лерівських літаків. Аж 
тридцять три налічив їх 
комсомолець Іван Вільний. 
На землю падали бомби. 
Він побачив їх у повітрі _
летіли, наче велетенські 
чорні дині, витрушені з 
мішка людиноненависника. 
А що було далі, Вільний 
не пам ятгє. Тільки на тре
тій день опритомнів — 
уже в шпиталі. Лікарі ска
зали, ще це останній день 
війни для такого солдата. 
Визначили інвалідність 
першої групи. Та Вільний 
заперечив:

— Не може бути, щоб 
я не став у шеренгу...

Минули роки. Одужав 
партизанський снайпео. 
Про контузію й не згаду
вав. І коли на Всесоюзних 
змаганнях сільських стен
довиків Іван Вільний вибив 
192 очка із 200 можливих, 
іменитий суддя перепитав 
його:

— А у ваших докумен
тах зазначено, що ви інва
лід. Як же це розуміти?

— А отак. — І Вільний, 
залишивши траншейним 
стенд, пішов до круглого.

Серія пострілів — 97 
очок зі ста можливих. Є 
майстєрський норматив! 
Тоді й відповів Іван:

— Хто ходить до лікарів 
— майстром не стане.

І він переконав усіх: хто 
має волю, хто поставив со
бі високу мету— не ослаб
не, а стане ще міцнішим.

Він вирушав у ліс на по
лювання. Він поспішав у 
степ. За плечима — речо
вий мішок. Сої ні кіломет
рів пройшов пішки. Потім 
він скаже своїм вихован
цям:

— Не знаю, як там у ма
рафонців, але для мене 
оце ходіння — як еліксир 
бадьорості. Цілий день у 
дорозі, цілий день у на
прузі — і будеш у повній 
спортивній формі. А ліно
щі притискають людину до 
землі, від них людина чах
не, як від хвороби.

П’ять років підряд під
тверджував Іван Вільний 
майстєрський норматив, 
п’ять років був призером 
республіканських турнірів. 
І йому присвоїли звання 
почесного майстра спорту 
СРСР.

ЙОГО СИНИ
Старшого сина, Валерія, 

він іще школярем бр-ів 
на полювання. І йшов з 
нила на тренування.

— Знай: для стендовика 
головне — несхитна рука, 
кмітливість, гострий зір 
і впертість.

Валерій слухав порад 
батька, але й сам міркував 
над тим, як йол$у швидше 
випередити своїх ровесни
ків. Щороку він піднімав
ся на сходинку вище — 
другий, перший спортив
ний розряд, кандидатський 
норматив. Ще ривок — і 
Валерій Вільний уже при
зер чемпіонату України, 

володар значка «Майстер 
спорту СРСР».

А потім молодший син, 
Ігор, став наздоганяти Ва
лерія. В армію еін ішзв 
кандидатолл у майстри. 
Тож і писав батькові: «Ти 
мав рацію, тату: для сол
дата головне — /лати міц
ну руку, яка вправно три- 
має гвинтівку. Мені, зви
чайно, не пегко — служба 
є службою, — але моїм 
хлопцялл значно важче. 
Вчитися стріляти треба по
чинати задовго до армій
ської служби... То спасибі 
тобі за науку... Повернуся 
додому майстром, і буде
мо разом з тобою трену
вати л'.олодих стендовиків. 
Щоб вони перевершили 
нас...»
І ЙОГО УЧНІ

Так, він тренер стендо
виків. Уже не один рік 
згуртовує юних спортсме
нів «Колоса». Тут, у Кіро
вограді, на круглому й 
траншейному стендах ли
ше за два останні роки 
він підготував дг.а лдайстри 
спорту СРСР, 9 кандидатів 
у майстри і першорозряд
ників.

Особливо плодотворно 
працює Іван Карпович ни
ні. Бо є мета — в олім
пійському році взяти як
найбільші еисоти. Так, са
ме під знаком п’яти олім
пійських кілець ішла бо
ротьба за вищі результа
ти.

Стендовики «Колоса» 
постаралися передусім 
обладнати круглий стенд. 
Оновили його, електрифі
кували. Почали дбайливі
ше господарювати й на 

траншейному. І тренували
ся. Щотижня кожен із 
стендовиків робив до 75 
пострілів. Крім ТОГО, ціла 
серія змагань — обласних 
і республіканських. Остан
ня проба сил на першості 
Центральної ради това
риства «Колос», що відбу
лося минулого тижня в 
Чернігові. Командою ви
хованці І. К. Вільного впев
нено вибороли перше міс
це.

Найкраще виступали на 
цих змаганнях робітниця 
фабрики «Індпошиття» 
Маргарита Заєць. На тран
шейному стенді вена була 
другою призеркою і під
твердила норматив майст
ра спорту СРСР. А учень 
середньої школи № 4 
Олег Швиденко був на 
рівні кандидата в майстри. 
Вперше взяла Енсоту май
стра на круглому стенді 
учениця середньої школи 
№ 23 Олена Чернявська. 
Вона теж приїхала додому 
із срібною нагородою.

Чотирьох вихованців 
Івана Карповича включено 
до збірної Центральної 
ради «Колоса» — О. Чєр- 
нявську, В. Вільного, 
М. Заєць, Б. Макеєвв.

...Він поспішає до тран
шейного стенда. За . кіль
ка хвилин почнуться нав
чальні заняття. Іван Карпо
вич збирає насамперед 
менш досвідчених. З ни
ми у І. К. Вільного най
більше турбот.

— Коли повернеться зі 
служби Ігор, почнемо 
тренувати стендовиків ра
зом, — ділиться своїми 
намірами тренер. — Син 
візьме шефство над почат
ківцями. А я очелю групу 
спортс/ленів виш,ого кла
су. Тоді можна буде роби- 
ти чіткіші виміри.

Лунають 
Стендовики 
ціль...

(і

постріли...
ВкбирсЮТЬ

(А. ВІНЦЕВИЙ.

ПІД ЗНАКОМ 
П ЯТИ КІЛЕЦЬ

НАБЛИЖЕННЯ
ДО висоти

Травневі старти борців 
класичного стилю. Першими 
подарували собі перемогу 
трудрезервівці. В місті Кли
ні Московської області 
учень восьмирічної школи 
№ 29 м. Кіровограда Ігор 
Шевченко став другим при
зером -------- ’ “
Ради 
серед 
ші по 
рісв і 
ли 
шосте місця.

А на особистому чемпіона
ті республіканської ради 
«Трудових резервів» відзна
чився майстер спорту Мико- 

НКОКУ: ВИХОВАНЦІ «ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ» АНДРІЙГ ГУДЛКІ ТА ІГОР ТУ Й)? Тут^вГн 3 завоював 
Фото В. ГРИБА, золоту медаль чемпіона. Сер

першості Центральної 
«Трудових резервів» 
юнаків. Його товари- 
номанді Валерій Дглнт- 
Сергій Романов посі 

відповідно четверте й

гій Каликичснко (Кірово
градське ТУ № 61 привіз 
додому «бронзу». Обидеа во
ни візьмуть участь у міжві
домчій перкіості республіки 
з класичної боротьби.

Місто Старобільськ Вооо- 
шилопградської області. Тут 
проходила першість Цент
ральної ради товариства 
«Колос» серед молоді. Вихо
ванець иірлвоградського 
тренера М. С. Бондаря сту
дент педінституту імені О. С. 
Пушкіна Олександр Ушаков 
піднявся на найвищу схо
динку п'єдесталу пошани. А 
учень середньої школи № 13 
Андрій Андрієнко та учень 
машинобудівного технікуму 
Олександр Жигулін були 
тільки шостими.

Всі змагзння. що влашто
вуються нині в республіці, 
проходять під знаком п’яти 
олімпійських кілець. І радіс
но чути, що на них упевне
но виступають представни
ки Кіровоградшини.

М. СУШКО, 
старший тренер об
лесної ради «Трудо
вих резервів», майстер 
спорту СРСР.

і ч—і-И і жг. . □ і ■ і•

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Екзамен для юних
Під час першості облас

ті з легкоатлетичного бага
тоборства серед школярів, 
що закінчилася в Кірово
граді. впевнено виступили 
вихованці Д10СШ обласно
го спорткомитету. Олег Ло- 
патіп, наприклад, подолав 
відстань у шістдесят мет
рів за 7.2 секунди, стриб
нув у довжину на 6.06 мет
ра, у висоту — на 160 сан
тиметрів. Високі результа
ти у п’ятиборстві показала 
Валентина Стахурська. Л 
Надія Васькіна відзначила
ся на дистанціях 1500. 800 
і 400 метрів. У триборстві в 
першою була Валентина 
Остапенко.

Призерами з багатобор
ства стали Олена Дергун 
(ДЮСШ обласного спортко
митету). Ігор Жеракін («Ко
лос»), Ніна Сагач. Галина 
Хім’як («Авангард»).

Е. БАДОЕА, 
головний судде зма
гань.

КАЗКА НЕ КІНЧАЄТЬСЯ 5S
V СЕ тут було, як на вис

таві справжнього дра
матичного театру. Широко 
розведені оксамитові кри
ла завіси, сцена, залита 
вогнями рампи, декорації і 
напружена, хвилююча ти
ша напівтемного залу. І 
навіть самі артисти, члени 
драматичного колективу 
дитячого відділу Кірово
градського Палацу кульїу- 
ри імені Жовтня, намага
лися по-справжньому вві
йти в роль, повніше роз
крити образи своїх персо
нажів.

Признаюсь, для мене бу
ло несподіванкою, що юні 
драмгуртківці беруть
участь у традиційній двад
цять першій театральній 
весні, на якій звітують 

кращі колективи дорослих 
аматорів сцени нашої об
ласті. Але я був ще більше 
здивований, коли дізнався, 
що учні-артисти відзнача
ють своєрідний ювілей — 
десяте свято театральної 
весни Кіровоградщини, де 
вони виступають повно
правними учасниками на
рівні зі своїми досвідчени
ми колегами.

Цього разу юні артисти 
під керівництвом режисе- 
ра-постановиика В. І. Суч
кової поставили виставу за 
п’єсою Є. Шварца «Два 
клени». Казка на дві дії. 
де каверзує баба-лга. якііі 
протипоставлепі добрий 
Ведмідь і його великодуш
ні друзі кіт Котофей і со
бака Шарик. Це — сценіч

на, пригодницька оповідь 
про те. що доброта і спра
ведливість завжди торже
ствують над злом.

Найскладніше завдання 
випало виконавиці ролі 
Василшти-робітннці Ілопі 
Базнлевській. Справді три
надцятирічній дівчинці зі
грані роль... матері трьох 
дітей не так просто. І все 
ж, на паш погляд. Ілона з 
честю справилася з цим 
важким завданням.

Темпераментно й рівно 
повів свою роль дев'яти
класник Юрко Котов, який 
наділив свого героя (Вед
медя) майже людськими 
рисами добродушного ха
рактеру. Котов'-Ведмідь і 
гумористичний, і водночас 

жалісливий І. головне, 
щирий в усіх своїх вчин
ках.

Запам’яталася глядачам 
і баба-лга у виконанні 
восьмикласниці Лєна Мол
чановой її героїня підступ
на і водночас — кокетка, 
що викликало в залі друж
ини сміх і теплі оплески.

Вдалий дует Котофея і 
Шарика, яких відтворили 
на сцені семикласниця 
Іра Луиьова і п'ятикласни
ця Людмила Кашиняр. Де
що манірний і граціозний 
Котофей з першою появою 
на сцені сподобався як до
рослим. так і маленьким 
глядачам.

Тепле слово хочеться 
сказати й на адресу п’яти
класника Сашка Терентье
ва, котрий зіграв роль си
па Василини-робітниці — 
наївного й відважного 
Іванка.

Взагалі, в цій виставі, 
як і в кожному добре зі

граному ансамблі, зареко
мендували себе здібними 
виконавцями семикласни
ці Лєна Скирда, Тамара 
Опока, восьмикласниця 
Лариса Луньова, інга Суч
кова та інші.

Режисер - постановник 
В. І. Сучкова прагнула ін
дивідуалізувати кожен 
персонаж казки. І Це їй 
удалося. Кожен герой го
ворить «своєю» мовою, від
різняється від інших опас
ною ходою, жестами тощо. 
Дія вистави розвивається 
в емоційному, динамічному 
ключі діалогів, монологів, 
мізансцен.

Правда, щодо останніх, 
то нам здається, що де
яким із них шкодить по
вторення (особливо на 
авансцені).

Ще одне. Мабуть, не 
слід зловживати грою на 
зал. Адже в цьому разі 
юний артист іноді вихо
дить з образу, втрачає без
посередність і перетворю

ється на естрадного кон
ферансьє. Та й глядач, у 
свою чергу, починає реагу
вати на загравання з ним 
зовсім по-іншому. Тобто 
виходить з царини своєї 
уяви і перетворюється на 
футбольного болільника.

Звичайно, все це дріб
ниці, які легно усунути на 
черговій репетиції. ВаЖЛИ; 
ве інше: юні драмгуртиівці 
Палацу культури імені 
Жовтня перебувають у 
творчому пошуку. А він, 
ян назка, що ніколи не 
нінчається. Тож хочеться 
від щирого серця всім їм 
побажати успіху на ама
торській сцені, успіху в 
навчанні, світлої і стрім
кої дороги в особистому 
ЖИТТІ.

В. ЕАСИЛЕНКО. І
іш—іж і l - у
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