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ТІ АРОДНИЙ ансамбль танцю «Юність» 
** виступав на Ліссабонському національ
ному стадіоні імені 1 Травня. П’ятдесят 
тисяч португальців іцедро платили ова
ціями за кожен виступ наших студентів. 
У фіналі концерту, коли на сцені велич
но здійнявся «Гімн свободи» (цей танець 
самодіяльні артисти готували спеціально 
до дев'ятої поїздки за рубіж), над ста
діоном злетів «Інтернаціонал». Майбутні 
педагоги вже завершили урочисту ком
позицію, а стадіон продовжував тисячо
голосо співати партійний гімн. І в хорі 
тому виразно проступала хвала радян
ському мистецтву, справді всенародно
му і багатому. Після концерту нашим 
землякам піднесли букети червоних 
гвоздик. Ці квіти після перемоги порту
гальської революції стали її символом... 
На іншому концерті португальці не йня
ли віри, що танцюристи ансамбля Кіро
воградського педінституту — самодіяль
ні артисти...

А сьогодні, по завершенню третього 
туру Всесоюзного фестивалю самодіяль
ної художньої творчості трудящих на 
Кіроаоградщині, серед кращих колекти
вів, відзначених жюрі,—знову «Юність», 
«Весна», «Віночок», «Сгепівчанка». І на 
чолі — поославлений «Ятрань». Це — 
далеко не повний перелік наших кра
щих лауреатів лише жанру танцювально
го мистецтва. Театральний багатий свої
ми, хорозий — своїми... Багата Кірово- 
градщина талановитими людьми. Кращі 
їхні твори знаходять живий відгук у 
серцях юнаків і дівчат, кличуть до нових 
звершень і подвигів у комуністичному 
будівництві. Яскравий приклад тому — 
велика популярність, приміром, збірок 
пісень самодіяльних композиторів, твор
чих звітів визнаних і початкуючих авто
рів у трудових колективах, масова 
участь молодих виробничників в обгово
ренні доробків літератури і мистецтва 
своїх земляків.

Готуючи гідну зустріч Великому 
Жовтню, трудящі Кіровоградщини на 
всіх ділянках промислового виробництва 
і сільського господарства розгорнули 
боротьбу за підвищення ефективності і 
якості ооботи. Як наголошує постанова 
ЦК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне соціалістич
не змагання, виконання прийнятих со
ціалістичних зобов’язань і державних 
планів нерозривно пос.’язане з дальшим 
розвитком активності трудящих, зміц
ненням свідомої дисципліни, вдоскона
ленням усієї системи ідейно-політично
го виховання.

У цю важливу загальнопартійну ідей
но-виховну роботу все вагоміший вне
сок роблять працівники літератури і 
мистецтва, чия діяльність високо оцінена 
і-.а XXV з їзді партії. «Для минулих ро
ків — відзначав Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Леонід Ілліч Бреж
нєв, — характерною стала активізація 
діяльності творчої інтелігенції, підви
щення художньої культури у духовному 
житті широких мас».

А БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНИХ СПОРУД — СПРАВА КОМСОМОЛЬСЬКА

• Розпочато будівництво
навчально-курсової спортивної бази «Колоса».

Ф Тут почав працювати кореспондентський пост 
«Молодого комунара».

V КІРОВОГРАДІ по вулиці Су- 
гокліївській (на розі вулиці Япон

ського) розпочато будівництво на- 
і'чальио-курсово: спортивної бази об
ласної ради ДС Г «Колос». Оригіналь
на споруда з бетону і скла розмісти
ться на площі 3.G гектара. До неї вхо
дить і оловіній корпус з шести-і дво
поверхових приміщень, з’єднаних між 
собою переходом.

В шестиповерховому будинку розмісти- 
тьс» навчальні класи, аудиторії, методпч- 
ін ьаоінсти, лекційний зал, гуртожиток на 

місць готельного тину з кімнатами на 
2--3 чоловіки, холи, буч}>ет і інші допоміж- 
ні приміщення. В двоповерховій частині 
комплексу буде спортивний зал для занять 
спортивними Іграми і гімнастикою. У вели
кому іа.зі — балкон ча 80 глядачів і рої- 
оірна трибуна на 100 місці.. Тут також за
ли для проведении змагань з боротьби, 
па.жкої атлетики, примішений для иелосек- 
цп. роздягальні, душові тощо.

Крім цього, проектом передбачено побу
дувати на території бази цілий ряд май
данчиків для волейболістів, баскетболістів, 
гандболістів, городошників, сектори для 
складання нормативів комплексу ГІН) На 
всіх майданчиках — іумоообітумне по- 
ирнг ГЯ.

Генеральний підрядник трест «Кірово-

Багатобарвне суцвіття мистецтва сте
пового краю сьогодні також переливає
ться у розквіт культури мільйонів. Тру
дящі маси не тільки здобули вільний 
доступ до духовних надбань і цінностей, 
а й стали безпосередніми творцями цих 
багатств. Переконливе свідчення тому—- 
згадуваний фестиваль, присвячений 
60-річному ювілею Великого Жовтня. 
Образно кажучи, він став повноводною 
рікою, що ввібрала в себе джерела, 
сірумки і потоки самодіяльного мис
тецтва народу з усіх куточків нашої ба
гатонаціональної Батьківщини.

Трудовий героїзм радянських людей, 
які своєю самовідданою творчою пра
цею наближають торжество комунізму, 

ВІД АМАТОРА-
ДО МИТЦЯ

І ОЛІФІРЕНКО, 
завідуючий відділом пропаганди і агітації 

обкому Компартії України.

нині знаходить гідне відображення у 
пресі, в передачах телебачення і радіо
мовлення, в літературі, образотворчому 
мистецтві, музиці, архітектурі.

У постанові «Про роботу з творчою 
молоддю» Центральний Комітет КПРС 
відзначив необхідність постійного зміц
нення і вдосконалення зв’язків молодої 
художньої інтелігенції з життям, підви
щення її громадської і творчої актив
ності, ідейної переконаності. Важко пе
реоцінити роль у ньому самодіяльної 
художньої творчості, що відкриває шлях 
у мистецтво тисячам і тисячам молодих 
обдарувань. Про розвиток мережі гурт
ків художньої самодіяльності» у нашій 
області свідчить цифра — 5216. На кі
нець десятої п’ятирічки кількість гуртків 
перевищить п'ять з половиною ТИСЯи. 
Ось де могутні витоки невичерпних 
джерел художньої творчості трудящих! 
На цьому родючому грунті розквітають 
яскраві букети — двадцять сім самоді
яльних колективів з честю носять зван
ня народних, а два з них — «Ятрань» і 
хоооза капела Палацу культуои імені 
Жовтня — заслужені. Саме в гуртках та 
мистецьких студіях зароджується та 
невгасна іскоа, що згодом розгоряється 
багаттям талантів. З кіровоградської 
землі у широкий світ сітчизняного та 
радянського мистецтва пішло багато 
митців, чиї діяння і понині примножують 
культурну спадщину степового краю.

грйдміеькбуд» комбінату «Кіровоградваж- 
буд» у цьому році мас освоїти триста ти
сяч карбованців будівельно-монтажних ро
біт. Нині па об'єкті укладаються палі під 
нульовий цикл.

Комплекс повинен увійти в ексллу-ітанію 
в кінці третього року десятої п'ятирічки.

Тут почнеться рсрспіді отовка і підготов
ка фізкультурних кадрів для Кіровоград
ської, Миколаївської. Херсонської. Оде
ської. Полтавської, Вінницької, Черкаської 
і інших областей республіки.

База стане центром навчально-трену
вальної роботи для колективів фізкультури 
товариства «Колос» і підготовки збірних 
команд області до змаїань різних мас
штабів.
А НА ОБ'ЄКТІ ПОЧИНАЄ ПРАЦЮВА

ТИ ГРОМАДСЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ
СЬКИЙ ПОСТ «МОЛОДОГО КОМУНА
РА». ЯКИЙ ПОСТІЙНО ІНФОРМУЙ ХТІІ- 
МЕ ЧИТАЧІВ ГАЗЕТИ ПРО ХІД БУДІВ
НИЦТВА НАВЧАЛЬНО-КУРСОВО» СПОР
ТИВНОЇ БАЗИ «КОЛОСА». ПІД КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ І РОБКОРІВСЬКИИ КОПТ 
РОЛЬ БЕРЕТЬСЯ ПОСТАЧАННЯ І ВИКО
РИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІСТЬ БУ
ДІВНИЦТВА. ДОТРИМАННЯ ГРАФІКА 
ВЕДЕННЯ ВСІХ БУЦІВГ.ЛЬНО-МОН І АЖ- 
НИХ РОБИ. ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ 
СИЛИ ТОЩО.

Спортивна база має увійти до ладу у 
визначений строк — у цьому турбота ком
сомолі, ців-буді не льни ків. ТАКНИ ВИГЛЯД МАТИМЕ НАВЧАЛЬНО КУРСОВА СПОРТИВНА БА.А «КОЛОСА».
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З кожним роком збагачується палітра 
духовних скарбів нашого народу. По
станова ЦК КПРС збуджує думки про 
роль і місце митця в суспільстві, про 
неперехідний і почесний його обов’я
зок — своїм талантом служити народо
ві, На потребі підвищення активності 
радянської художньої інтелігенції за
гострював увагу XXV з’їзд КПРС. Поста
нова ж висуває проблеми позитивного 
досвіду і серйозні упущення, прямо вка
зуючи на «посилення уваги партійних, 
державних і громадських організацій до 
професійного та ідейного виховання 
творчої молоді». В цьому, в повсякден
ній увазі до молодих митців ми вбачає

мо глибокий вияв батьківського піклу
вання партії про гідну зміну старшому 
поколінню. Тому й надалі ми повинні 
прагнути, щоб наші зустрічі з читачами, 
слухачами чи глядачами допомагали їм 
виявляти свої обдарування. Шукати і 
знаходити таланти, пропагувати вдалі 
спроби молодих письменників, художни
ків, артистів, режисерів і музикантів, 
словом і особистим прикладом допома
гати їм в ідейному загартуванні — таке 
невідкладне завдання партійних та ком
сомольських організацій творчих об’єд
нань і колективів області.

Безумовно, успіхи чекають ті колекти
ви, які у світлі постанови ЦК КПРС «Про 
роботу "з творчою молоддю» ведуть ді
лову розмову про необхідність пильні
ше, проникливіше досліджувати і вивча
ти передові ділянки праці, трудові 
подвиги кращих колективів, з гущі подій 
черпають сюжети і образи героїв сього
дення. Людина-трудівник, людина-тво- 
рець, палкий самовідданий патріот, який 
щоденно утверджує ідеї світлого //ви
буття, втілює їх у життя своїми діяннями, 
мас стати центральною постаттю літера
турного чи музичного твору, художнього 
полотна чи спектаклю. На наоаді йтиме
ться про зроблене і пооблеми, поо тру
дові справи й необхідність сприяння 
тр\/дящим, про проблеми майстерності і 
зв’язки з життям.

Коли оглядається якийсь період чи 
аналізується доробок, то завжди хоче-

Ціна 2 мол.
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 

З 1939 РОКУ.

тьєя сказати про краще. Приємно, що в?, 
районних та обласних газетах, у рес
публіканських виданнях друкуються про
зові та поетичні твори літеоаторів об
ласті, появляються нові книги, видавни
цтва готують до виходу у світ збірки на
ших земляків. Добра ознака — успіхи 
обласного театру ляльок творчий колек
тив якого дбає про широкі виднокола, 
про вищі сходинки майстерності, збага
чення репертуару. Є цікаві задуми у 
наших зодчих, членів обласного відді
лення Спілки архітекторів УРСР.

Та зроблено все ж мало. Трапляються 
твори, неглибокі за змістом, невиразні 
формою. Отож і слід активніше шукати 
впливові засоби допомоги досвідчених 
літераторів початківцям. Особливо тут 
необхідно примножити здобутки і фор
ми роботи обласному літературному 
об'єднанню. Адже найкращі творчі за
думи народжуються під час зустрічей з 
виробничниками на підприємствах, у 
колгоспах, на будівельних майданчиках.

В трудових колективах, повсюдно се
ред молоді повицді частіше звучати 
творчі звіти композиторів і самодіяль
них митців, молодих акторів обласного 
музично-доаматичного теагру імені 
М. Л. Кропивницького, перші роботи 
яких б нинішньому сезоні дають підста
ви сподіватися, що аріисти порадують 
глядачів новими успіхами. Є в цьому 
плані над чим замислитись і молодим 
художникам обласного центру, які все ж 
мало працюють над створенням високо
художніх полотен поо багатий внутріш
ній світ сучасника. Більшої наполегли
вості і пошуків у розробці схем забудо
ви міст і районних центрів, проектів 
житлових будинків і об’єктів культурно- 
побутового призначення хочеться поба
жати і нашим зодчим. Чом би їм не 
практикувати обговорення проектів у 
трудових колективах? Адже саме це 
сприяло б і пропаганді зробленого, і 
вихованню любові до сучасних вирішень, 
і глибшому вивченню запитів населення.

Незаперечним авторитетом у вихован
ні молодого покоління зарекомендува
ло себе наставництво. Думається, що 
цей цінний рух здобуде належне поши- 
|-ення серед працівників творчих колек
тивів. У постанові ЦК КПРС наголошено, 
що вся робота з молоддю має базува
тися на поєднанні чуйного, уважного 
ставлення до них із вимогливістю і прин
циповістю. Слід вивчати проблеми і за
пити молоді, допомагати їй повніше, 
яскравіше виявляти свої обдарування, 
спрямовувати розвиток талантів по твор
чо перспективному шляху. І надалі не
обхідно постійно зміцнювати і урізнома
нітнювати зв язки молодої художньої 
інтелігенції з життям, сприяти громад
ській актианості митців, доручати моло
дим цікаві справи, виховувати їх стійки
ми борцями за комуністичні ідеали. 
Гіезпеоечно, ще в цьому напрямі будуть 
• далі працювати партійні, комсомоль
ські, профспілкові і інші громадські ор
ганізації.
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НЕЛЕГКА ПОСАДА
Все трудове життя — а це вже десять 

років — Володимира Сергійчука пов’я
зане з орденоносним заводом чистих ме
талів. Апаратник, плавильник, старішій 
інжекер-досліднйк, виробничий май
стер — такі записи в трудовій книжці 
молодого комуніста. ГІослужпий список 
'його як активного учасника громадсько
го життя теж чималий. Володимир три
валий час був членом комсомольського 
бюро цеху, а тепер, хоч комсомольський 
рік ще й не Міїнув, має не менш важли
ве партійне доручення: пропагандист у 
системі партійної, політосвіти.

Невисокий, жвавий, Володя відрізняє
ться досить твердим характером, уміє, 
ііоли погрібно, бути особливо вимогли
вим. Та частіше всі звикли бачити на 
його устах усмішку. Цінує жарт, у са-

організації, ні адміністрація цеху не мог
ли миритися з цим.

— З деким, — розповідає В. Сергій
чук, — довелося розпрощатися. Та в 
основному потрібно було підвищити 
роль громадських організацій.

Цс справді так. Сьогодні всі більш- 
менш важливі справи у зміні розв’язую
ться не «авторитарно», не самим май
стром, а «чотирикутником».

— Па чолі громадських організацій, — 
продовжує Володимир, — стоять авто
ритетні робітники. Так, партгрупорг — 
досвідчений плавильник, наставник мо
лоді В. М. Дорошенко, профорг — 
М, Петров, комсорг — М. Третяков. Во
ни не тільки відмінні виробничники, а й 
надійні помічники майстра.

Особлігво (і до цього чимало доклав 
мого завжди знайдеться розповісти щось . зусиль майстер) підвищили роль комсо

мольської організації. І це не випадково. 
Адже з ЗО плавильників і 6 — комсо
мольці. Основною проблемою для май
стра є виховання саме молоді на трудо
вих традиціях колективу цеху, заводу. 
Дванадцять комсомольців мають трудо
вий стаж від 1 до 3 років. Біографій 
більшості: школа — армія — завод. Об
маль життєвого досвіду, низька кваліфі
кація. своєрідна «воля» після армійської 
дисципліни — все це накладає певний

.цікаве. • ‘
Майстром Володимир сзав півтора ро

ку тому. Зміна, яку йому доручили очо
лити, невелика — всього ЗО чоловік. Ко
лектив працював погано: майже завжди 
цосідав останні місця в соціалістичному 
змаганні. Серед робітників прижилося 
своєрідне поняття про дружбу: після 
Зміни — в пивний бар чи кафе. А дехто 
й на роботу з’являвся нетверезим. Зро
зуміло, що ні партійна, ні комсомольська

■

відбиток па поведінку і ставлення Ю 
роботи. І Володимир, розуміючи це. твер
до, але тактовно, кожного робочого дня 
добивався, щоб хлопці швидше підвищи
ли кваліфікацію, викопували планові 
завдання.

Ось, наприклад, Віктор Клнмеико. На 
завод прийшов рік тому. 1 » перші ж 
дні — сЧП*. Спізнився па роботу. Потім 

ще кілька разів повторилося ге ж саме. 
Врешті — прогул. Простіше всього бу
ло б позбутися Віктора. Не заперечува
ли б ні адміністрація, ні завком проф
спілки.

— Мі: вирішили інакше, — розповідає 
В. Сергійчук. — Ну, звільнимо згідно з 
відповідною статтею Кодексу законів 
про працю. А далі? Адже хлопцеві лише 
двадцяті, один рік. Та й задатки пла
вильника у Віктора непогані, з нього мо
же вийти неабиякий спеціаліст. Заслуха
ли ми Віктора па комсомольських збо
рах, зборах зміни, побували у нього вдо
ма. Допомогло. Тепер на нього можна 
покластися. Вже й кваліфікацію підви
щив, з планом справляється успішно, 
став дисциплінованим.

У зміні Сергійчука молодим є з кого 
своє життя будувати. Наприклад, бри
гадир плавильників Микола Петров, 
профгрулорг, людина, відома всім на за
воді. Або комсорг Михайло Трегяков, 
нагороджений медаллю «За трудову 
доблесть», або комуніст Володимир Ши- 
рйкорид... Та про всіх пе розкажеш. Це 
справді майстри своєї справи.

Одного разу Володимир указав моло
дому робітникові на те, що він порушує 
технологічний процес. Той промовчав, 
але порушення допускав, робив по-своє- 

. му. А коли майстер відійшов, сказав то
варишам скептично: «А! Що він там 
розуміє!» Робітники швидко спинили 
хлопця. Навперебій почали пояснювати, 
що Володимир Васильович був плавиль
ником вищого розряду, без відриву від 
виробництва закінчив металургійний ін
ститут. Значить, мовляв, дещо розуміє. 
Хлопець почервйпів і зробив усе, що ска
зав майстер.

ч

/

Багато проблем доводиться розв'язу
вати молодому командирові виробництва 
В. Сергінчуку. Та є одна, що наскрізь 
пронизує всю його організаторську ді
яльність. Ще рік тому по 6—8 плавиль
ників у зміні щомісяця не виконували 
норм виробітку. Чому? Недаст атн’іі рі
вень кваліфікації, технічних знань у час
тини робітників. А потрібно, щоб штаті 
усі не тільки виконували, а й перевико
нували. Тільки тоді можна сподіватися 
на успіх у соціалістичному змаганні між 
змінами. «Як вийти в кращі?» — не да
вала спокою майстрові ця думка, і оді на 
зборах зміни й виникла ідея — підтри
мати почин горьковських робітників: 
«Жодною відстаючого поруч!»* Організа
торський бік нової справи майстер узяв 
на себе. І не формально.

— Думав, що досвідчені робітники не 
підтримають мене, — згадує Володи
мир. — Адже робота плавильника нелег
ка, кожен обслуговує по гри—п’ять уста
новок. А тут ще й на буксир когось бери. 
Та, з’ясувалося, даремно побоювався.

Майстра підтримали. Тим, хто не справ
лявся, допомагали досвідченіші, показу
вали свої прийоми роботи, ділилися дос
відом. Майстер і сам допомагав то одно
му, то другому. І ось результат. На сьо
годні вже лише два—три робітники не 
справляються із завданнями. Але підтя
гуються: ще місяць, найбільше два і 
буде все в нормі. Тепер зміна в числе 
кращих. За показниками минулого року 
посіла призове місце в соціалістичному 
змаганні.

Гідно несе трудову вахту на честь 
60-ргччя Великого Жовтня колектив змі
ни молодого майстра Сергійчука. До цієї 
ювілейної дати більшість робітників зо
бов’язалася виконати плай 1977 року.

с. ТИШКО, 
плавильник ордена Трудовою Чер
воного Прапора Світловодського 
заводу чистих металів імені 5О-річ- 
чя СРСР.

ПРО НАШИХЗЕМЛЯКІВ
У видавництві «Мисте

цтво* побачив світ комп
лект листівок «Діячі україн
ського радянського театру» 
із серії «Видатні діячі куль
тури» (випуск IV, 1976 рік).

На кожній, гарно оформ
леній художньо, листівці по
дано портрет визначного 
Митця та супровідний текст.

Нам, кірозоградцям, 
дям з краю, що став 
лискою українського 
фесіонального театру, 
ємно бачити портрети
датних акторів і режисерів, 
наших земляків Івана Олек
сандровича Мар’яненка 
(1878—1962) і Гната Петро
вича Юри (1888—1966) —

лю- 
ко- 

про- 
при- 

ви-

народних артистів СРСР, 
лауреатів Державної премії 
СРСР. їхнє творче життя бу
ло пов’язане з діяльністю 
корифеїв української сце
ни: М. Л. Кропивницького, 
М. К. Заньковецької, братів 
Тобілевичів та їхніх сорат
ників.

У наборі представлені й 
видатні радянські актори, 
народні артисти СРСР і 
УРСР — учні корифеїв ук
раїнського театру: І. Г. Бо- 
рисоглібська, Б. В. Рома- 
ницький, В. С. Яременко та 
інші.

Вірність реалістичним 
принципам, глибокій народ
ності 
регли

мистецтва вони збе- 
і в наш радянський

С. БОНФЕЛЬД, 
учитель.

Валентина КАСЯНЕНКО працює на Олександрівському 
цукрокомбінаті їм. Пстровського.
„комсомолка фасує понад план близько Т центне- 
аЬп.л'і ,,0”аі,ого ЦУКРУ. Валентина зобов’язалася виконати 
річне завдання до 60-і річниці Великого Жовтня.

Фото А. ЬУДУЛАТЬбВА.

ДУШЕВНИЙ біль важчий, аніж ті
лесний. У цьому Алла Василега 

переконувалась дедалі більше. Вже 
другий тиждень від Миколи немає 
листів. Ніколи б не подумала, що 
невідомість так гнітить. Намагалася 
відігнатй тривогу, яка безжалісно 
заповзала до серця. Написала кіль
ка листів до Вольська. Відповіді не 
було.

...З Миколою Миценком Алла по
знайомилася 1969 року. Вони відра
зу сподобались одне одному. Дові
далася, що Микола недавно пере
їхав до Малої Виски, працює в між
колгоспбуді. Стали зу
стрічатися. Знайомство 
переросло в нове, бен
тежне почуття—кохан
ня. Та обоє ще боялися 
признатися в цьому. 
Невдовзі Микола пішов 
до армії. Служив у 
Москві. Алла чекала.

Протягом останніх 
років їх єднали пере
важно листи. Але юнак 
і дівчина твердо віри
ли: розлука — справж
ньому коханню не пе
решкода. Короткочасні 
зустрічі щоразу зміц
нювали впевненість — 
вони не помилилися 
одне в одному.

1 в армії, і в Малояро- 
славецькому технічно
му училищі, де Ми
кола набував вимрія
ної професії геоло
га, точніше, майстра-бурильника, і 
згодом, на роботі у Вольську, — 
всюди знаходилися скептики, котрі 
з виглядом «бувалих» казали:

— Ну що це за любов, Миколо? 
Вона там, ти тут. Звідки ти знаєш, 
чим вона там займається? Віриш 
листам? Усі. вони заочно кохають. 
Користуйся життям, бо воно швид
коплинне...

Миценка дратували такі слова, і 
він завжди вступав у суперечку. 
Скептики цього й хотіли: «Завели, 
значить, Ромео!» Та як тільки при
ходив лист від Алли, всі кепкування 
здавались Миколі абсолютно не 
вартими уваги...

Невідоме пригнічує найбільше. 
Навчаючись у технікумі, Алла часом 
не знаходила собі, місця. І коли на
решті одержала телеграму, нетерп
ляче пробігла її очима. Перша дум
ка була: «Не від Миколи...» Вдруге 
вчитувалася в телеграфні рядки. «З 
Миколою нещастя. Подробиці лис
том. Мама». Передчуття біди охопи
ло дівчину: «Чому від мами, з Ма
лої Виски, телеграма?»

Другого дня прийшов лист. Мама 
писала: «Микола в лікарні в тяжко
му стані...» Так його матері написа
ли Миколині товариші по роботі.

...—Вам Аллу Миценко? Невже 
хочете забрати її у нас? Не відда
мо! — жартома, але не без триво
ги в голосі зустріла мене змінний 
інженер Маловисківської машинолі
чильної станції І. А. Ткаченко, коли 
я захотів зустрітися з дівчиною.

Ми сидимо в кабінеті головного 
інженера. Дізнавшись про мету мо
го візиту, Алла зашарілася:

— А навіщо це вам?

ЛЮДИН А — ЛЮДИНІ

твоя,

нотопі. Попросила направлення на 
Кіровоградщину. Про неї тут не за
були. Директор Капітанівського 
професійно-технічного училища 
В. М. Ткаченко надіслав у заклад 
персональну заявку на свою колиш
ню ученицю. Незабаром Алла Васи- 
лега стала викладачем училища.

Нещасний випадок з Миколою 
став нелегким випробуванням їх
нього кохання.

Кажуть, що для мужньої і стійкої 
людини немає труднощів, Алла се
бе такою не вважала. Найважче їй 
було допомогти Миколі повірити в 

себе, в неї.
Вона 

нього 
тала 
ва.
ком 
він
Любов 
могти...

Знаходилися співчуваю
чі, жалісливі. «Подумай 
про свою молодість», — 
чула від них. 
вість дівчини 
цих порад,

приходила до 
часто. Не звер- 

уваги на його сло- 
Розуміла: юна-
керує відчай, а 

поганий порадник, 
повинна пере-

дишло,
ПЕРЕМОГА

Як же пояснити їй, чому мене 
цікавить історія її кохання? Адже
• ’ • . * — ■■■ • — • не-у ній дівчина не вбачає нічого 
звичайного...

...Алла поспіхом збиралася в 
рогу. її подруга Галя Буртова 
відходила від неї ні на крок.

— Ну куди ти сама в таку дале
чінь! Ні, одна не поїдеш. Я з то
бою...

У Вольську лікарі не втішили.
— Пошкодження спинного мозку. 

Втрата рухомості...
— Чи є яка-небудь надія?
— Надія завжди повинна бути... 

Як же жити без надії, дівчино?
Тепер Алла розповідає про ті дні 

легко, навіть з усмішкою.
— Гнав мене від себе. Сердився. 

Інколи впадав у відчай. А так він 
характером сильний. Лікарі заборо
нили рукатись. Наказували лежати а 
одному положенні. Не хотів з цим 
миритись. І переміг. Рухомість по
вертається.

Миколу перевезли до Малої Вис
ки, і Алла закінчила технікум у Ко

до
не

— На

Чиста со- 
сміялася з 
-брехливих 

чуток. Як не розуміють 
сці люди, що жити лише 
для себе — ганьба!

Переконуюсь у цьому 
ще і ще, слухаючи роз
повідь Алли Миценко. 
Справді, не щастя є на
городою за чесність, а 
сама чесність є щастям.

Жовтневі свята ми побра
лися... Працівники загсу зареєстру
вали наше одруження вдома у Колі. 
ВЇІ по™ М°Я ма?1енька перемога.
Він пов.рив у себе, в мене...

Обличчя — двері душіі Ніжні ри_

6р„;до6рі’ - 
умію переді мною 

справжня людина. Саме така 
вона повинна бути. Красива,' 
у своєму коханні, віддана,у своєму

дружина. Наполеглива, 
DOO Оті

якою 
щира 
вірна 

сумлінна ароботі...
Всі ми з-----  -

часто переконуємося 
роджує нових друзів. Але бувають 
випробування... І не в усіх вистачає 
мужності боротися до кінця. Тож 
нехай історія кохання Миколи та 
Алли Миценків буде тим прикла
дом, по якому ти, читачу, звіриш 
свої почуття.

хочемо бути щасливими, 
, -----1 .— щастя на-

Юрій ДМИТРЕНКО.
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ПАРТКВИТОК
НА ДОРОГУ

В шеренгу
Найпереднішого краю..

Клавдія БАШЛИКОВА.Ілліч всміхається мені.
Іду,
Твердішає мій крок.
І секрета - райкому 
В цвіті сивини
Мені вручає партквиток.
Хмаринкою
В руці розтала хустка,
І чую лиш:

Вас вітаю!»
Я партквиток

як перепустку

ДОРОГУ

молодим

о. возний.

державного 
інституту

головний спеціаліст тех
нічного відділу Кірово
градського філіалу Ук
раїнського — 

проектного 
«Укрміськбудпроекг»:

V"

Бути послідовним, 
постійно добиватися ви
сокого професіоналізму, 
творчих рішень, застосо
вувати сучасні компози
ційні прийоми, найнові
шій вітчизняне техноло
гічне та інженерне об
ладнання, ефективні 
конструкції і матеріали. 
Завжди бути гідними 
представниками радян
ського зодчества.

Ум'пйво

-о-_
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ЖЕЛЄЗНЯКОВ.Євген

X А Т А
моя як хата.

Тамара ЖУРБА. і

Приспів:

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ,

тг»5 ■£>

а»

Що ти, сусідко, знаєш? 
Хата моя як хата.
Вікна і двері навстіж — 
Світла ж бо як багатої

Зайде сусідка хитра 
(Посмішка, наче з вати): 
«Що ж то... мала зарплата. 
Чи не навчилась жити?»

В хату внесу я втому. 
В ноги ряба ряднина, 
Мамою подарована, 
А на столі — хлібина.

ДОРОГУ молодим
А. МАЦІБВСЬКИЙ,

Спілки художників СРСР: •

стаорити нехай не багато творів, але таких,

КфГ» і« Ми (гДЧ'ІЯ ГО'ГСГЛЯ Г.-Ьу

пгл іі‘>н4і’Є.Лі це ЗО СїР» ці- Сім 'МОЛхіч

КйЧ-к^ЬСПО ЛІи Нч. >|Й£Ь/Ч> <^1 «Н|, .у

СПОМИНУ

Зичу
щоб про вас могли сказати: художник великої душі! 
бо в мистецтві найбільше ціняться думки, почуття, 
пристрасть, вкладені у своє творіння. Тільки вони мо
жуть визначити засоби і прийоми вираження, а не 
навпаки.

Література, окрім усього іншого, вимагає ще й 
мужності переборювати невдачі, здатності до само
оновлення і водночас уміння лишатися самим собою.

РІДНА СТОРОНА
Замріяно дивлюсь на небо синє, 
Де курличуть дзвінко журавлі. 
Так радісно мені живеться нині 
На квітучій, сонячній землі.
Цвітуть барвисті айстри біля хати, 
Шумлять тополі в рідній стороні.
З дійницею на ганок вийшла маги

І лагідно всміхнулася мені. 
Яскраве сонце ластиться до мене, 
Тонка верба вклоняється мені. 
Під вікнами шумлять зелені клени, 
И кує зозуля в синій далині.

Оксана СТЕПАНЕНКО.

Ц 1-і АДЗОРІ пізня осінь. По- 
® ТАЛАНІ лі АЛОігпі пін по- 

де- 
ЇХНІ

■ “ темніш, мокрі від 
стійних дощів і туманів 
рева. Вітер погойдує 
голі верхівки, струшуючи 
великі краплини води, що 
важко падають на розбухлу 
землю. Де-не-де ще тріпо
че не зірваний вітром лис
ток, мовби не хоче корити
ся законам природи.

Коли довго дивитись на 
цей похмурий осінній пей
заж навіть з вікна затишної 
кімнати, охоплює почуття 
суму. Жаль літа, що мину
ло, з його барвистими роз
сипами квітів і зелені, з 
дзвінкими пташиними піс
нями, веселою безтурбот
ністю. Здається, що сирість 
проникає крізь вікно, 
лює холодом усе тіло 
шує мерзлякувато 
тись. Немає нічого, 
могло привернути 
розвіяти нудьгу.

Аж раптом... що це? Не
вже ожили дерева? То на 
одній, то на другій гілці 
блисне золотаво-вогняна 
цятка. Здалося, що то миго
тять сонячні зайчики: з гіл-

охоп- 
і зму- 
щули- 
що б 
увагу,

МУСА ДЖАЛІЛЬ
Про вірність пісню, сповнену тепла, 
Складав поет в катівні Моабіт.
...За гратами троянда зацвіла, 
Щоб згинути від кованих чобіг.
Тепла .хотіли ніжні пелюстки — 
Сховали сонце мур» кам’яні,
Дощу благали теплого листки,
Та замість нього сльози й кров одні... 
Довкіл дроти. Слизький холодний брук,

Вівчарки. І недремні вартові... 
Лежить тро-шда стоптана в крові, 
Над нею злобно кряче чорний крук. 
Але долинув вітер з рідних 

піль,
І та троянда раптом ожила: 
Смерть подолати пісню 

не змогла!
її безсмертя заповів Джаліль.

ТИ МЕНІ ПОДАРУВАЛА
Ти мені подарувала 
Вечір, сповнений чекання, 
Дальній обрій золотавий, 
Тиху усмішку ласкаву.
Ти мені подарувала 
Янтареві краплі вікон

В позечірнім нашім місті, 
В незабутні ті хвилини. 
Ти мені подарувала 
Віру в щастя, що можливе, 
Відчуття близького щастя 
Ти мені подарувала.

НА

член Спілки письменників СРСР;

МОЛОДИМ

Костянтин ЛЕСЬ.

Хата
Просторо в ній і легко. 
Лунко в моїй кімнаті, 
Як у довгастім глеку.

ки на гілку, з дерева на де
резо. Та це ж жовтогруді 
синички! Як циркові акро
бати, стрибають, зупиняю
ться, розглядають щось на 
гілці і знову стрибають. Ось 
одна повисла голівкою 
вниз, щось поклювала і 
знову — стриб. Та все цінь- 
цінь, цінь-цінь...

Уже зникли пташки, пере
летівши на інші дерева, та 
іце довгий час здавалося, 
ніби дереза граються со
нячними зайчиками, що ось 
знову появляться синички і 
продовжиться циркова про
грама.

І лише згодом виникла 
думка: може, тому- не відлі
тають синички в теплі краї, 
щоб найпохмурішої пори 
року приносити людям ма
леньку, несподівану радість.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
інженер, 

емт Побужжя 
Головаиівського району.

'ГВ»Г!ЯТ 
.ЧИЙ*»'-

І. КРАІЩО1І
заслужений артист УРСР:

Горіння, творчого нетлін
ня молодим колегам, бу
ти гідними нашого бурхли
вого сьогодення, активно, 
темпераментно втручатися 
в життя театру як на його 
підмостках, так і поза сце
ною. Адже попереду — 
дві такі знаменні дати: 
60-річчя Великого Жовтня 
і 100-річннй ювілей укра
їнського реалістичного 
професійного театру. І 
кому ж, як не молоді, бу
ти в авангарді цього по
ходу!

ПІСНЮ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКІВ ВКЛЮЧИВ 
ДО СВОГО РЕПЕРТУАРУ 
НАРОДНИЙ АРТИСТ 
СРСР А. МОКРЕНКО.

Слова В. Гончаренка.

Не наклич зими 
В душу березня, 
Розійшлися ми, 
Як два береги.
Ніби срібний дим 
Нижуть промені: 
Під вікном таоїм 
Квітнуть спомини.

Дзвонять росами, 
Плачуть грозами 
Незабутні сни навесні.
Що не вернеться, 
Те обернеться 
В наші спогади і пісні.

Нову роботу — виставу, 
«Сталевари» за п’єсою Г. Бо
карева — виніс на суд гля
дачів самодіяльний народ
ний театр Палацу культури 
імені Жовтня. Виразні обра
зи наших сучасників ство
рили робітник заводу «Чер
вона зірка» Віктор Попов і, 
лікар обласного госпіталю 
інвалідів Великої Вітчизняної 
війни Ростислав Іщенко (ви 
бачите їх на фото в одній із 
сцен). Постановку здійсни
ла режисер Тетяна Корнієць,

Студія молодого актора 
при народному театрі чекає 

і зустрічі з юним глядачем. 
Саме йому адресується 
спектакль «Твої шістнад
цять» за п'єсою Тамари Ян, 

Слідкуйте за афішами!
ФОТО І. ЦИНЧИКА.

І

Музика К. Шутенка.

Відшуміли дні, 
Що забули ми. 
Посміхнись мені 
Із минулого. 
Подаруй слова 
Непозичені. 
Ти — любов жива 
Нерозквітчена.

Приспів.
Над мостами літ 
Руку дай мені. 
Засвітився слід 
Юні дальньої.
Хай ми вдвох давно 
Як за горами.
Розчини вікно 
В пам'ять зоряну.

Приспів.

І
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Лимонная рота. 
Любовь моя детская, сердца тоска...

(Iapcia Лорка).

Почему а. ты, Иснани»,
в небо смотрела, 

когда Гарсиа Лорку
vb in для расстрела?

...Увели не к стенке его. 
не на площадь, — 

увели, обманув,
к апельсиновой роте.

(Микола Асеев).

А герої прем'єри за твором великого Лор
ді» ніколи не розлучаться з житіям коло 
апельсинового чи лимонового гаю. навіть по 
смерті не зможуть стати вони незалежними! 
Хоч І не ВСІ..;

Стогін гітари. П’ять дівочих ісердсиь рву
ться па волю з дому Бернарди Альби, кот
рий суворнмн звичаями своїм;»1 нагадує жі
ночні» монастир Дім той — не людська осе
ля, він більше схожий на клітку для щиглів, 
якими так захоплювався покійний чоловік 
Ііонсіі — служниці цієї родини. Як і ті бі
долашні пташки, п’ять дочок Бернарди за
куті в кам ’яній клітці, гинуть у її-холодних 
стінах. Та цс іце не вся біда. Вони н самі 
себе, як Іїонсія щиглів, поневолюють, ба на
віть ладні знищити одна одну.’

Звучить невесела, тяжка музика, протяжно ри
даюча нота, котра ше яскравіше підкреслює ви- 
крппаатпій зміст вистави. Та ось народжується 
нова‘ тема — світла, чиста, висока. Вона шукає 
собі виходу, лине вгору, наче хоче вирватися за 
непробивні м >• кіпрські стіни, і зривається, чи., 
швидше: з«орає. Ь знову тягар скорботної ноти, 
хоч і крізь неї чується десь у глибині клекіт на
рос гаючої 6vpi;..

Сюжет вистави, наче, простий. П’ять дочок че
рез узурпаторську вдачу матері ніяк не можуть 
одр- ЖИІИСИ. ХОЧ І Сі.іриіііі уже під сорок. А вийти 
заміж мрів кожної, пекуча, жадана, і ось 
з’являється вій. Пене. Посватавшись до найстар
шої (іи врп.т тивоі. проте іі.иібага тшої). покохав 
пін и.німо іо.пііі — красуню Аделу. Майже всі 
ионп. пі.іші.и і кам'яниці, іакохуються в Пеле. 
У ., іовіїно тихому, зовні спокійному монастирі 
нирів.ь гро;.і. Юна Лдс.та виявляється найсмль- 
і.ііпою. витою за умовності цього, здавалося б, 
раз і натавждч скроєного світу. Вона долає його 
бар'єри ■ стає потаємною подругою Пене.

Иа перший погляд, це зннчаїша побутова 
драми. Та .Торка і в драматичних творах 
впинається Горцем' і туї підіймає н,ся до 
найппіршігх узагальнень, тому в трагедії до
му Бернарди Лльбп ми бачимо трагедію 
всієї поневоленої Іспанії, всього каїпіалїс- 
тич.іого свіїу. Автора правильно зрозумів 
режисер -- дипломантка Київського дер
жавного іщнітуту театрального мистецтва 
Т. Кощііі-ііь. Саме в такому узагальнюючо
му ключі витримано спектакль, v підтексті 
за всіма подіями і героями зримо бачатьс.і 
ширші обрнеч. Музика, схиляючи глядача 
до роздумів, допомагає розкрити те, на що 
лс Знайдеш слів у людській мові: декорації, 
оте нагромадження товстенних. утопаючих 
у вічній плнівземряві СТІН з віконцямн-бій- 
пнчкамп на не досяжній для людини висоті; 
чітко продумані- мізансцени. іцо перероста
ють інколи у своєрідні скульптурні вияви 
{зупинись, мить, дай час для роздуму!): 
світла балетна пара, що двічі появляється 
на похмурому тлі сцени як символ людської 
весни і всеперемагаючого кохання; нарочито 

помітні три барви — чорна, багряна та біло
сніжна — все це підтверджує узагальнююче 
вирішення вистави.

ГРОЗА, що вифіває в домі Бернарди, от
ої вибухне. Роздуваю)ь її не старші 

дочки, хоч і гоїш не можуть зносити свого» 
рабського становища, променем у ломі стає 
топа Адел.т. Пі, недарма Пене вибрав саме 
її, єдину, спроможну на боротьбу, закохану 
у високе небо Іспанії з її надаючими зоря
ми, віщу білу птаху серед чорного гайворон
ня, Та її ні разу не бачений глядачем Пене 
не однозначний, для полонянок з дому Бер- 

„ДІМ БЕРНАРДИ 
ААЬБИ“
> РОЗДУМИ НАД ОСТАННЬОЮ

ПРЕМ’ЄРОЮ КРОПИВНИЧАН

пг.рлв він теж виступає як символ, символ 
свободи. Не палка мрія дочок Бсрнардії 
Лльбп, їхня ■ недоступна воля, свіжий вітер 
їхніх задушливих кеЛії*’. ї.хпі апельсинові й 
лимонові гаї, иескошені луки, де можна 
дихати широко, на повні груди.

Страшна у своєму гніві Берпарда стріляє п Не
пе, на її думку, він потоптав честь дому. Постріл 
був влучний, під нього гине Лдела. Пенс — то 
сгобода Лдели. а втрата свободи для дівчини, 
котра скуштувала її п’янкого смаку, неможлива.

Погасла те одна зоря. Але ж не загину« Пенс, 
.значить живе н свобода, значить живе вона — да
лека іі рідна, гаряча іі горда Іспанія, ».notion мо
го дитинства і серця сум...»

На кіровоградській сцені появилася вистава, 
зорієнтована далеко ні на «середнього» ілядача. 
Вистава, котра, попри окремі пади, відповідає 
одвічним завданням театру — бути храмом вели
кого. справжньої о мистецтва

Як воно завжди буває, добрий драматичний ма
теріал лав змогу створити у спектаклі низку 
яскравих сценічних образів.

Насамперед, це образ хазяйки дому 
Бсрнардії Лльбп (заслужена артистка УРСР 
і’. Маргипова). Сценічне вирішення героїні 
і.ажкс не тільки складною внутрішньою 
г синологією, а й тим, що артистці довелося 
ірати не стільки живу людину, скільки 
абстрактну силу, котра уособлює: зло. Саме 
ро.ні не давала артистці створити широкий 
людський характер, вимагала гіперболізації 
окремих рис вдачі гепоїпі. Цей потяг до 
масштабності в грі актриса проводить па 
високому мистецькому рівні. Міміка артист
ки, раз і назавжди встановлена маска об
личчя. точний пластичний малюнок, вдало 
дібрані і чітко витримані інтонації, показна 
постава ще більше сприяли розкриттю внут
рішньої суті образу.

Поруч Беріїарди її вічна служниця Пенсія (за
служена артистка УРСР А. Любснко). Вона стала 
тінню і сторожем фіктивного спокою цього «по
рядного дому». Понсір найлюпяпіш.з і ііийдобрі- 
іеа з усіх мешканців (звичайно, крім Лдели). 
можливо, тому, то за її плечима немає такого 
різко вираженого символу як у Беріїарди. Але й 
иа неї жорстокі закони цієї системи наклали спій 
відбиток, вона вірно їй служить. Саме так, здає- 

ті.сп, трактувала ебраз А. Любепко, і він вніїїшш 
перекоп. ІНШІМ.

Майстерно »Брала роль божевільної матері ха
зяйки лому Марії Хосефн заслужена артистка 
УРСР Н. Ігиатьєпа. Кожна її поява па сцені су
проводилась оплесками Це зрозуміло — актриса 
створила образ великої художньої досконалості, 
один із найвиразніших у виставі.

Марія Хосефа та Адела — як дві стихії, два до
кори, дві крайності і єдиний виклик. Одна з них 
вселяє жах, друга — захоплення, а разом поїш— 
перші блискавиці грози.

Вдало виступили молоді актриси. ІІередо- 
)чім. це стосується артистки В. Драпової, 
яка зіграла роль Адели. Великі духовні си
ли, притаманні лише Алелі, розкриті артист

кою глибоко і все-

■ порт
S. '

1

/

ЗА ПРОГРАМОЮ
МОЛОДІЖНИХ

ІГОР
У ці дні Дніпропетровськ 

приймає баскетболісток — 
учасниць І! республікан
ських ігор молоді. В них бе
руть участь 
розподілених

бічно, створенні» 
нею образ легкий, 
красивий, піднесе
ний. Сисна з руш
ницею — Ьдна з 
найспльпішіїх у 
виставі. То лебе
дина пісня Лдели, 
прощальний гімн 
її коханню, свобо
ді. життю.

Драматичний матеріал образу Лдели де- 
)і.о переосмислений режисером. Т. Корпіє.пь 
намагалась очистити, підняти Лделу над 
оточенням'. але що лінію не в усьому дове
дено ДО КІШІЯ.

Незважаючи, на єдність функції. виконаної 
старшими дочками, всі вони різні. Ллє, гадаю, 
сестри надто агресивні навіть під час першої зу
стрічі з глядачем, шо суперечить їхнім харак
терам.

Цікаві образи старших дочок Бернарди Марті- 
ріо (арт. О. Короленко) та Ашустіас (арт Р. Афа
насьева). Перші із згаданих, «найбільш любля
ча» сестра, завдає Алелі найглибшого удару. 
Змучена почуттям кохання до Непе, котрі- чомусь 
зовсім не робить її красивішою, вона кзекоче 
чопною злобою. Артистці вдалося протягом усієї 
дії не вийти за межі трактування свого образу.

Для Р. Лфанасьєвої характерні почуття міри, 
зовнішній спокій, на. тлі яких чіткішими стають 
гиутрішні пережинання Ллгустіас.

На фоні згаданих образів не такими виразними 
вийшли Магдалена (арт. Є. Єременко) та Лмеліп 
(арг. Л. Гарная). їм не вистачало глибини, внут
рішньою протесту, і тому не .зовсім зрозуміло, 
чому ці люди, котрим заіалом все одно, де і як 
жити, такі злі.

Не можна не відзначні») вдалого оформ
лення сцени і музичного супроводу вистави 
(художник В. Іванов, концертмейстер Т. Ми
роненко).

Приємною несподіванкою було введення 
до спектаклю образу поета (арт. В. Мака
ренко). Так на сцену прийшов ііце однії ге
рой — сам Гарєіа Лорка, борець, антифа
шист., який знає шляху до перемоги, палкий 
патріот, котрого теж знищив дім Бсрнардії 
Лльбп.

Прем’єра дала кожному, хто її побачив, і 
дасть толу, хіо подивиться виставу пізніше, 
матеріал для глибоких роздумів. Чи ж не в 
цьому і» призначення мистецтва?

Тетяна СМОЛЕНЧУК, 
студентка театрознавчого факультету 
Київського державного інституту те
атрального мистецтва УРСР імені 
І. К. Карпенка-Карого.

16 команд, 
на чотири 

підгрупи. До енладу кірово
градської входять представ
ниці Львівської, Житомир
ської і Кримської областей.

Перший турнірний день >- 
звів на майданчику наших 
землячок з баскетболістка
ми Львівщини. Кіровоград- 
ки зустріли впертий опір з 
боку своїх суперниць. До
сить сказати, що на перер
ву команди пішли з нічий
ним результатом — 33:33. 
Але заключну частину мат
чу вихоззнки тренера Леоні
да В'язозського провели 
краще і це дозволило ім 
вийти наперед — 66:57.

Злагоджену гру показали 
наші дівчата у зустрічі з 
юними спортсменками По
лісся. У напруженому по
єдинку вони здобули пере
могу — 50:48.

Поразку нашій команді 
нанесли лідери підгрупи 
кримчанки — 53:66.

Зараз йде боротьба за 
1—8 місця. У півфінал ви
йшли і представники Кірс- 
воградщини. У першому 
півфінальному матчі вони л> 
весь час мали перевагу над г 
спортсменками Ворошилов- 
градщини і виграли —- 73:5!. 
У другому поєдинку в цій | 
підгрупі кримчани мірялися | 
силами з баскетболістками 
першої команди Иисва і 1 
здобули перемогу 69.61. ;

Дніпропетровський, тур- І 
нір триває.

В. ШАБЛЛ1Н.
.-■ У

ДРЬГ.А ПРОГРАМА. 10 00 — 
<li.nu Пушкін». 11.00— «Співає 
вока.тьно-ністру ментальний ан
самбль «Бсрасн».. іб.15 — Кіно
фестиваль . Ленінський аль
бом». Документальний фільм 
■Ми — Союз боротьби» 16.30
— Рубежі десятої п’ятирічки». 
16.45 — «Справжній товариш*. 
Лялькова вистава. 17 ЗО — Тсле- 
школа механізатора. 18 ПО—До- 
кумента.тьпиіі телефільм «Берег
— лівий, берег — праний*. 18.40
— «Тнарппіпщтво — ударний 
фронт». 19.00 — Вісті. 19 30 — 
«Вечірня музична пошта». 20.10
— «Палітра» 20 45 — «На доб
раніч. діти'». 21.00 — «Час». 
21.30 — «Дійові особи та вико
навці» . 22 ЗО — «Старт».

героєм». 22.30 — К. т. Грає. 
Ііауреат міжнародних конкурсів 
Г. Кремер.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. II 15 — Фільм-концерт. 
11.40— «Шкільний екран». Ос
нови Радянської держави та 
Нрава. Для учнів 10 класу. 16.35 
—• «Щоденник соціалістичного 
змагання». 16.50 — «На шкіль
них шпротах»'. 17.20 — Для ді- 
•іей! «Хочу все знати». Кіножур
нал Л» 107 17.30 — -.Наука’ — 
виробництву». 18.00 — «Наліт- 
ра». 18.30 — Для старшокласни- 
ків «Репортер». 19.00 — Вісті. 
■19.30 — «Монолог». Народний 
артист УРСР ІО Мажуга. 20.15 
— «Па добраніч, діти'» ' 21 00 — 
«Час». 21.30 — Концерт.

8 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 — 

Новини. 9.10 — К. г. Гімнзгти- 
ка. 9.30 — К. т. Мультфільми. 
10.00 — Концерт камерної музи
ці. 10.30 — К т. Для дітей. 
♦ Знай. люби, бережи». 11.00 — 
Новини. 11.15 — Документальні 
телефільми. 11.40 — Шкільний 
екран». Українська література 
для -. іній 10 класу. 12.Ці — «Су
зір’я». 15.35 — К. т. «Сторінки 
історії». »Повстання декабрис
тів». 16.00 — К. т. «Лбі знайо
мимося і природою». 16.20 — 
«Село: діла і проблеми». 16.50— 
К. т Музичні вечори для юна
цтва». 18.00 — Новини. 18.13 — 
К. т. Продовження <■ .Музичних 
вечорів для юнацтва». 19.25 — 
Фільм <Безприданниця». 21.00— 
«Час». 21.30 — К. т. Концерт. 
22.30 — К. т Документальний 
фільм «Я в боргу перед вами».

9 ЛЮТОГО 10 лютого
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — 'більм «Безпридан
ниця». 11.05 — К. т «Клуб кі- 
иоподорожеЛ». 14 .30 — К. т. До
кументальний фільм «Бапви Уз
бекистану». 14 40 — «Навколо 
світу-* Світовий оке.зп. 15.05 — 
К. т. Фільм «Дядя Ваіія». 16 45 
— К т «-Наука сьогодні». 1’7.15 
-- К г «Відгукніться, сурмачі'» 
18.00 — Нбвини 18.15 — «День 
за днем». (Кіровоград) І8.30 — 
К. г Другий Міжнародний ’фес
тиваль телепрограм народної 
творчості, Польща. 19 03^— К. т. 
«Наші сусіди». 19.50 — К. т. 
«Дев’ята студія» 20.50 — К т 
Тираж «Сиорт.тото». 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. «Зустріч з

ПЕРИН ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини, 9.10 — К. т. Гімнастіі- 
к.і, 9.30 — К т. «Відгукніться, 
сурмачі'» 10.15 — К. г Тс.тевп- 
сі.-.ва «Уляна Михайлінпа». 11 ЛІ 
— К. т «Наша біографія. Рік 
1930*. 14 30 — К т Кішшрогра- 
ма «Робоче небо Аерофлоту». 
15.15—«Музей-кВартнра () Пуш
кіна п Ленінграді» . 16.00— К. т.
«Шахова,школа» 16.30 —. К.-.т. 
«Російська мов'а» 17 ІЗ — До, 
кументальниб фільм «ХХУ з’ТзЯ 
Компартії України». І7.45 — 
«Зо’іо'ті Зірки України». Кіно- 
парне ІЯ ()() — Ііовинн. ІЯ.15 — 
К т. «У кожному малюнку — 
сонце». Г8.3О — «Людина,' доро- 
іа. .івго.мобі ть». (Кіровоград). 
19.00 — 'Ленінський університет

мільйонів»/ 19 50 — К т. В. Бсл- 
/ііиі. «Норма». Вистава мілан
ського театру «Ла Скала». 21.6'1 
— «Час».

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05 — 
• Респ> б.іікаиська фізико-матс- 
матпчиа школа». 16.35 — Музич
ний антракт. 16.45 — «Для бла
га народу». 17.15 —- «Веселі 
старти». 18.00 — «Співає М. Со- 
ловйов». 18.30 — Вісі і 19.00 — 
Гандбол. /Кіпки: «Спартак» 
(Київ) — «ВашаПі» (Угорщи
на). 20.10 — 'Любителям бале
ту» 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «.Час». 21.30 —
'Вітчизно моя неозора» 22.10 — 
И. Брамс. Доугл симфонія.

11 лютого
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Ііоіінни; 9 10 — К. т. Гімнасгн- 
ка. 9 30 — К х т. Мультфільми. 
10.00 — К. г Фільм «Закриття 
сс-ишу». 11.30 — «Ленінський 
універснісг мільйонів*. І1.30 — 
Докучентальнпй. телефільм 
•Хліб паш насущний» 14.15 — 
І<; т «Творчість В. Брехта». 
13.45 — К. т. «Слово — вчено
му»». 16.00 — Фільм — дітям. 
«Покликання». 17.30,— К. г. 
«Народні мотиви». 13:0(1 — Но
тній. 18.15 — (К т Кінфкушпі.т 
«Хочу все знати». 18.25 — «День 
за днем» (Кіровоград) 1845 — 
К. т -У світі бізнесу» 19.15 — 
К. т Народні таланти» Пер
ший Всесоюзний фестиваль уа- 
’ЛОЛІІІЛІ.ПОЇ художньої творчості 
трудящих (КІроКОГрадТ. 20 ОС
ІЄ. т. «Наша біографія. Рік 
1921». 21.00 — «Час». 2I.BG —

К. т. Хокей «Си.зріак»'-«Трак 
тор». 22.40 -- К. т. Концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. І0.0П — 
Другі спортивні ііри молоді 
УРСР. Фінальні змагання з во
лейболу ІО.ЗЯ -- «Співає М. Со 
левйоє». II ІЗ — ''Любителям 
балету». 11.4<> -- «Шкільний ек
ран» Фізика для учнів 9 клас/. 
І6.25 — «Екран молодих»'. Ні.55
— «Цифри нашого зростання». 
17.00 — Для дітей. «Соне'іко». 
17 30 — «Москва і москвичі». 
18.00 — Реклама, оголошення. 
18.30 — -П'ятирічка сФектнпнос- 
іі і якості». 19.00 — Вісті. 19.50
— '’Пісня па конкурс» 20.15 — 
«Нз добраніч, діти!» 2100 — 
«Час». 21.30 — її. Горбатов 
«Юність батьків». Вистава.

«По рідній країні». 15.15 — Для 
школі,рів. - Казка про сміливих 
друзів». П>.45 — «Нов<?будовй 
Харкова». 17 30' - Концерт д іїі 
дітей. 18.00 — «Сторінки твор
чості»; (А. Малишко). 19.0і) -
Вісті. 19.30 — ''Паша біографія. 
Рік 1929» 20.30 — Концерт.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 -- Час». 21.30 — Телеічт- 
еґава'< Пюбий баламут».
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12 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.60 - 

Новини 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К і. «Виставка Бу- 
ратіио». Ір.ОО — «Для вас. бать
ки!»' 10.30 — К. т -Ранкова 
исіита»: 11.00 — К. т «Розповіді 
про художяпків». 11.30 -- К. т. 
«Прнрота і людина». 12'00 1- 
1< 12. «Літературні бесіди». 12.45 
•- і< т концерт. 13.25 — К. т. 
-Це ви можете*. 14 ІЗ — К. т 
Тираж яСпвртлоєо» 14.25- К. «. 
«В Тоеіях у йазки». Філі.'іі 
«Місто майстрів». 16 00 — к т. 
«Здоров’я». 16.30 - К т. «Во
кальні -дуети» 17 10 — К. т. 
«ВАТО: операція «Аптирозряд 
к.і» 17.40 — К т Мультфільм 
«Дід Мороз і .іііо . 18.00 • Но
тній 18.15 — К т -У світі тна- 
рпіі». 19 15 — К т «Радявеькііїї 
Со’оз очима зарубіжних гой- 
той». 19 35 — Фільм «Неспокій- 
не господарство» 21.0(1—«Час». 
2Е30 — К. т Концерт 22 30 — 
К т Перша Спартакіада 
ДТС.ААФ Фінал

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - 
Художній телефільм і Білі бу
динки». І0Л0 — «Веселка» — 
дітям 11 15 — «Екран моло
дих* 12.00 — Концерт. 12 35 — 
«Мальовйпчл Україна». 13.00 — 
«Слпвою овіяні» Двічі ордено
носний Донецькій! металургій
ний Аавод ім. Леніна 13.45 — 
«Жовтнешій заспів», і-еіг, —

13 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини 9.ІО — К. т. Гімпасти- 
кр для дітей. 9.30 — К. т. «Бу- 
дильиик. 10(10--К т. «Служу 
РпдяійькомV Союзу!» 11.00 — 
К. т. «Театр юного глядача». 
12.0і) - К т. «Музичний кіоск». 
12.30 • • і’.ільська година». 13.3')

- 'І’і.'.і.м • Чаїїаєн». 13.15 “*
Е_. Хемі’иус.й. «<)стрів н океані». 
15.15—'І : ' Міжнародна папо-
рама*і І6.І5-К т" «За вашими 
листами* . 17.00 К. т. «Клуб кі* 
ноподсрожі і: - Н’00 ■ Новини.
18.15 - !■ Мєльгфільм. 1-8.30
• К. і. • док,-л'ентальний теле- 
'Ііі.тьм, ■ Гу ;.г місто-ноїн. місто- 
трудівниі.. Гі ІЗ—К. т. <>. Г-кс 
зумов «Урочиста увертюра». 
19.25 -- К г Фільм • Вій. гяте- 
|>ець!> УІ.Оо -- «Час». 21.-50 - 
«Слоіф про музику». 22.35 —
Б :ск< і■'.■ і і ч<і овікч. «Діііі.іно» 
(Тбі.тііл ІККА.

ДРУГА 111'0! РАМА. 10.00 -■ 
Паукоі'о-ікчп лярпий фільм. 10.30 

Те і.-ні, (> і.' механізатора’'- 
11.00 -- її Глйдн. «Си-лф'їнія 
соль за:.'НІ*. 1135 —; «Весс-іа 
зима.-, і.’:,! Кодцср). 1'.' 45 — 
Те.т,'(|>і ,і,м .Воротар», " із зо -у 
«Слана сил..... . ■>. 14.30 —
‘Пісні )>' .'І'-чінчсп.і’. . 15.00 -•*
«Будівничі' Літер,-її урпий те
атр 15.30-. Документальиі філь
ми. !5,5О — Концерт переможців 
другого Туру Першого ВСССЄіЮЗ- 
ного ііісєт иваліо сам одіял ьйш»' 
художньої творчості трудяш^л 
Ііолтапщнпи» 16.50 — «Хроніка 
наших днів» |7 5О — «Актори і 
РОЛІ» ]9 00 ~ Віст]. 10.30 — 
ФІльМ-концерт 19.55 -* «У сій ті 
рослин» 20.45 — «На добрані1»' 
Діти’» 21.0И - «Час». 21.30 — 
Фільм «Співробітник ЧК».
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