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ЗАВЕРШИЛИ РОБОТУ З'ЇЗДИ КОМСОМОЛУ

КУРСОМ ОНОВЛЕННЯ
Алма-Ата.
Перебудова,
яка відбувається в
усіх
сферах суспільства, знайш
ла жвавий відгук у комсо
мольців республіки. Однак,
нове не завжди дається лег
ко. Саме тому делегати XVI
з'їзду ЛКСМ Казахстану із
занепокоєнням говорили про
формалізм, гонитву за кіль,
кісними показниками,
що
гальмують живу справу.

Завершив роботу XXV з'їзд ЛКСМ України. Це був час і зустрічей посланців на
шої області зі знатними людьми республіки. Ось і на цьому знімку спецкор «МК»
на XXV з’їзді ЛКСМУ В. Гриб зафіксував момент зустрічі кіровоградців із земляком Героєм Радянського Союзу В. І. Грннчаком.

Підміна конкретних дій
загальними закликами, від
хід від реальних життєвих
проблем у «кабінетну» роботу обертаються зниженням

соціальної активності, полі
тичної культури, моральних
критеріїв молоді. Саме на
цьому грунті проростають
бур’яни утриманства і речиз.му, національної чванли
вості та обмеженості, пияцт
ва і наркоманії.
Швидше зламати
тісні
рамки вчорашніх стереоти
пів комсомольської роботи,
підкреслювали промовці, —
значить, швидше покласти
край цим негативним яви
щам.
Тбілісі. Єдиний
шлях,
який зв’язав у ні дні висо

ДЕЛЕГАТ ПОВЕРНУВСЯ

ЗАНЕСЕНО НА ДОШКУ ПОШАНИ
За успіхи у соціалістичному змаганні комсомольців і
молоді, області бюро обкому комсомолу постановило
занести на Дошку пошани обласної комсомольської ор
ганізації:
Олександра КОЛЕСНИКА — машиніста гірничодо
бувних машин виробничого об’єднання «Олександріяну гілля»;
Лідію КУЖЕНКО — доярку
колгоспу
«Союз»
Зпам’янського району;
Сергія ВЕРБИЦЬКОГО — військовослужбовця;
Надію КРИСЬКО — доярку колгоспу імені Куйбишева Гайворопського району;
Лілію ДЕРКАЧ — свинарку колгоспу імені Леніна
Долинського району;
Гліба ПІДКОВСЬКОГО — учителя
Федорівської
школи Кіровоградського району;
Валентину БІЛОБРОВЕНКО — медсестру Комнапіївської центральної районної лікарні;
Миколу КУШНІРОВА — механізатора
колгоспу
«Первое Мая» Маловисківського району;
Анатолія ПРУДКОГО — старшого оперуповноважеиого відділу по боротьбі з розкраданням соціалістичної
власності;
Любов БЕЛІЧЕНКО — продавця 1 Іовомпргородського райспожввтовариства;
Віру КОБЕЦЬ — швачку райпобуткомбінату Улья
новського району;
Василя КОСТІОКА — механізатора колгоспу імені
Куйбншева Устийівського району;
Валентину ОЛЕКСІЄВУ — старшу
піопервожату
Користівської середньої школи імені А. П. Гайдара;
Наталію ДЖАМІЛАШВ1ЛІ — завідуючу навчаль
ною частиною Вільшанської школи мистецтв;
Ольгу ІЩЕНКО — швачку Кіровоградського
ви
робничого швейного об’єднання;
Тетяну КОНОНЕНКО — студентку Кіровоградсько
го державного педінституту імені О. С. Пушкіна;
Наталію ВОЙТЮК — намотувальницю Кіровоград
ського заводу радіовпробів;
Олександра КУЗЬМЕНКА — машиніста електровоза
станції Помічна Добровеличківського району;
Віктора ДРОБ’ЯЗЕНКА — плавильника Світловодськогб заводу чистих металів;
Марину КОРЯХОВУ — ученицю Новгородківського
СПТУ № 36;
Миколу ТИВОНІОКА — водія
Новоукраїнського
ДТП 10041;
Василя ФИЛИМОНОВА— дояра колгоспу імені Ле
ніна Онуфріївського району;
Юрія Б1ЛОУСОВА — пропагандиста Олександрійсь
кої райлікарні;
Катерину КУЧАРЕИКО — оператора поштового від
ділення зв'язку Толованівського району.

«Останні висновки
від першого
враження»
Матеріал під таким за
головком було вміщено в
газеті 3 лютого 1987 ро

ку. Виконуючий обов’яз
ки директора Кіровоград
ського міжшкільного нав
чально - виробнії ч о г о
комбінату 10. Г. Малихін
повідомив редакцію. що
кореспонденцію
обгово
рено на позачерговій пед
раді колективу комбінату,
на яку було
запрошено
майстрів виробничого нав
чання від усіх
базових
підприємств.
Викладені в кореспон
денції факти підтверди
лись. Справді, контролери
ВТК виробничого Об’єд
нання «Друкмаш» ие до
віряли учням навіть иай-

ЗІ

когірне село Ушгулі з вели«
кою землею, — прокладена
вертольотчиками повітряні
траса. Нею н довелося ско
ристатися вчителеві МІС1ІЄ».
вої школи Зазе Андгуладзе,
щоб добратися з районвогф
центру Местіа, який опилив«
ся в самому епіцентрі сніго«вої стихії, на XXXIII з’їзд
ЛКСМ Грузії.
Характерною особливістю
нинішнього з’їзду стало те,
що кожному з його делега
тів було надано можливість
висловити свої зауваження,
пропозиції і побажання що*
до перебудови комсомольсь
кої роботи, прямо в залі спе»
ціально було
встановлена
мікрофони. Цією трибуною
скористалося багато делега»
тів.
''
(ТАРС).
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Враження? Найкращі!
Микола ПОЛЯКОВ:

Запам’яталися
слова
члена
Політбюро
ЦК
КПРС, першого секретаря
ЦК
Компартії
України
В. В. Щербицького, сказа
ні з трибуни з’їзду «... Якої
б сторони життя суспіль
ства ми не торкнулися, -економіки,
соціальної
сфери чи культури — мо
лоді до всього є діло».
Що це так — підтвер
див хід обговорення Звіт
ної доповіді ЦК ЛКС/ЛУ,
У всіх виступах відчувала
ся висока відповідальність
за виконання комсомолом
головної функції — бути
активним
помічником і
резервом партії.
Як механізатора, пред
ставника
сільськогоспо
дарського
виробництва,
мене найбільше цікавили
питання, що стосувалися
розвитку
нашой галузі.
Дуже правильно було по
ставлено питання про те,
що нерідко ще ми працю
ємо по-старому,
слабо
впроваджуємо інтенсивні
технології, бригадний під
ряд, А це резерви май
бутнього зростання.
Для -делегатів було ор
ганізовано також широку
культурну програму. За
пам’яталися
святковий
концерт і молодіжний бал
у Палаці спорту, відвідан
ня музеїв і виставок...
Словом, враження від
перебування
в
столиці
республіки, участі в робо
ті XXV з’їзду ЛКСМ Укра-

простіших
контрольних
операцій. За слабку орга
нізацію навчального про
цесу, недостатній контроль
за зайнятістю учнів
на
виробництві,
порушення
правил техніки безпеки та
охорони прані майстру ви
робничого навчання
від
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» суворо вказа
но.
На сьогодні всі учні в
процесі виробничого нав
чання завантажені робо
тою. їхню роботу контро
лює начальник ВТК ви
робництва.
Вирішуються

Здається, залізничний вокзал ще не знав такої
піднесено урочистої атмосфери як та, що панувала
на ньому минулої неділі. Квіти, вітання, десятки ус
міхнених облич... То повернулися з найвищого фору
му комсомолу республіки представники Кіровоградщинн.
У важливий період, коли країна вступила на шлях
прискорення і перебудови, коли все її суспільне жит
тя пронизує атмосфера високої вимогливості, вели
юнаки' і дівчата розмову про те, що необхідно зро
бити, щоб збільшити вклад молоді у розв’язання
грандіозних завдань, поставлених партією.
Поділитися враженнями від роботи з’їзду наш ко
респондент попросив його делегатів доярку колгоспу
імені XXII з’їзду КПРС Добровеличківського райо
ну Наталію Росовську і механізатора колгоспу «Пер
вое мая» Маловисківського району Миколу Поля
кова. Ось то вони сказали.

їни залишилися незабутні.
І наш обов'язок — до
нести атмосферу форуму
у свої первинні комсо
мольські організації, мобі
лізувати товаришів на ус
пішне виконання планів і
зобов’язань дванадцятої
п’ятирічки.

ластей. Мимоволі шукала
я серед своїх нових зна
йомих колег. Розпитувала
молодих тваринників про
їхні здобутки, цікавилася
Наталія РОСОВСЬКА:
новими формами і мето
Важко передати слова дами роботи. Мені теж
було про що розповісти.
ми ту атмосферу підне
Адже представляю вже
сення, ентузіазму, непід
робного бажання підтри третє покоління доярок.
На фермі працювала моя
мати перетворення, що
бабуся Катерина Степанів
відбуваються у всіх сфе
на .поруч зі мною тру
рах нашого життя, не про
диться і мама Ганна Сте
сто словами, хай навіть
правильними і своєчасни
панівна. Торік ми, як і
ми, а конкретними ділами,
планували, подолали три
роботою.
тисячний рубіж. Нині ж я
поставила перед собою
Один за одним підніма
мету — надоїти не мен
лися на трибуну делега
ти. І у всіх виступах було
ше 4000 кілограмів /воло
дано оцінку діяльності мо
ка від корови і впоратися
з плановим завданням по
лоді в тій чи іншій сфері,
валовому
його
вироб
поставлено проблеми, за
ництву до 70-ої річниці
пропоновано шляхи їх ви
Великого Жовтня.
рішення. На мою думку,
це основне — не просто
На XXV з'їзді мене
критикувати, спростовува було обрано членом ЦК
ти і відкидати, а, насампе
ЛКСМ України. Це не ли
ред, визначити своє місце
ше велика честь, а й неа
і роль в подоланні недо
бияка
відповідальність.
ліків.
Прагнутиму
підтверджу
Незабутнє враження за вати це звання ударною
лишилося і від зустрічей.,
роботою, вестиму на нові
знайомств з представни трудові
здобутки
наш
ками делегацій інших обКМК доярок.

питання про створення в
перспективі на підприємст
ві навчально - виробничої
дільниці і за ініціативою
підприємства — х заміни
спеціальності контролера
на спеціальність слюсаряінс тру ментал юшка. Питан
ня зайнятості учнів у дні
їхнього виробничого нав
чання дирекцією міжшкіль
ного
навчально-виробничого комбінату узяті під
суворий контроль.

«У семи няньок...»
З лютого під таким за
головком в
«Молодому

комунарі» було опубліко
вано критичну кореспон
денцію рейдової бригади
про незадовільну роботу
Кіровоградського
під
приємства електромереж
зовнішнього освітлення ПО
підготовці парку культури
та відпочинку імені 50-річчя Жовтня до зимового
спортивного сезону.
Редакція одержала від
повідь від директора під
приємства Г. П. КАРЯ КIНА:
«Критичний
матеріал
опрацьовано на засіданні

Кіровоградської екеплуа«
тацінної дільниці.
В парку імені 50-річчя
Жовтня було замінено уса
перегорілі електролампи.
До функцій Кіровоград«
ського підприємства електромереж зовнішнього ос«
■вітлення належить поточ«
не утримання та капіталь
ний ремонт
зовнішнього
освітлення існуючих елек
тромереж. Планом 1987—»
1988 р. передбачено ре
конструкцію парку імені
50-річчя Жовтня (замов=
ник —
міськкомунгосп{
підрядник — БУ-41І).»

- 2 стор.

10 березня 1987 року

«Молодий комунар» -----
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ПРОДУКЦІЯ
високої
ЯКОСТІ

Постійно онозлює асортимент
своїх виробів нолектив Кірово
градського виробничого швейно,
го об’єднання. При створенні но
вих моделей конструктори - мо
дельєри підприємства врахову
ють напрями сучасної моди. Під
час виставок - продажів, чергу
вань о торговельних залах ма
газинів вони радяться з покуп-

цями, 1 їхні поради, зауваження
використовуються для
вдоско
налення асортименту.
НА ЗНІМКАХ: — підвищити
якість продукції допоміг новий
агрегатно ■ груповий метод ро
боти; його запровадила комсо
мольсько-молодіжна
бригада
О. Л. Рог.іаненко (фото зліва):
Ольгу Іщенко знають в об’єднан-

ні заспівувачем добрих справ. В
нинішній п’ятирічці комсомолка
стала ініціатором почину «П’яти
річну — за 3,5 роки».
Слово
своє вона підкріплює ударною
працею.
Нинішнє 8 Березня у
календарі звичайному збіглося з
8 Березня 1988 року у її трудо
вому (фото вгорі); на свою под
ругу в бригаді рівняється член

У В 'А Г А*
КОНКУРС НА КРАЩУ ЕМБЛЕМУ
МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МЕХАНІЗАТОРІВ
«КІРОВОГРАД—ТОЛБУХІН»
Обком ЛКСМ
та рада
клубу

України

міжнародного

механізаторів «Кі

ровоград - Толбухін» ого
лошують конкурс на кра

щу емблему клубу і

за

прошують до участі про
фесіональних

та самоді

яльних художників, членів
гуртків

образотворчого

мистецтва при

Палацах

піонерів та клубах інтер
національної дружби.

В ескізах емблеми по
винні знайти відображен

ня дружні зв’язки трудів
ників Кіровоградщинн та
Толбухінського
округу
НРБ, нові елементи тех
нічного
співробітництва
молодих
м ех а н ізатор і в
обох країн.
Найкращі малюнки пуб
лікуватимуться в «Моло
дому комунарі»,
газета
розповідатиме про найак
тивніших авторів - худож
ників.
Ескізи слід викопувати
на креслярському папері,
розмір по ширині якого
не повинен перевищувати
7 сантиметрів (висота до
вільна). Оригінали вико
нуються в двох варіантах:
кольоровому
гуаш, ак
варель та чорно - білому
— туш.
Разом з ескізами автори

повинні повідомити
про
себе такі дані: прізвище,
ім'я та по батькові, вік,
професію, домашню адресу
і телефон.
Малюнки надсилайте на
адресу обкому комсомолу:
316050, вул. К. Маркса,
41. На конверті обов’язко
во зробіть помітку: «Кон
курс клубу «КіровоградТолбухін».
Підсумки конкурсу бу
дуть підбиті під час XVII
засідання
міжнародного
клубу, яке відбудеться у
вересні 1987 року.
Переможці конкурсу бу
дуть нагороджені Почес
ними грамотами обкому
ЛКСМ України та цінни
ми подарунками, їх буде
запрошено на засідання
клубу.

СЛУЖАТЬ НАШІ ЗЕМЛЯКИ

СТАРШИНА
ЮРІЙ БОГДАН
Комсомол Збройних Сил
СРСР з повним
правом
називають бойовим загоЙом ВЛКСМ. Воїни • ком
сомольці пильно несуть
службу, еони і вдень,
і
вночі на бойовому посту,
їх справи сповнені
ро
мантикою та
суворими
буднями, вихованням муж
нього характеру, оволо
дінням складною техні
кою, зброєю,
підвищен
ням військової майстер
ності. У самовідданій рат
ній праці розкриваються
надзвичайні якості захис
ників Радянської Батьків
щини — відданих синів,
полум’яних патріотів
та
інтернаціоналістів.
Немов естафету,
зід
покоління до
покоління
передають вони найкращі
якості воїнів країни Рад.
Юрій Богдан виріс
з
селищі
Кроменчувате
Компаніївського району.
Тут пройшло його дитинст
во, шкільні роки. Звідси
у жовтні 1985 року
він

пішов служити до
лаз
Військово - Морського
Флоту.
Новобранцям
нелегко
даються їхні перші без
сонні вахти, підйоми по
тривозі, напружене нав
чання новій справі. Зміню
ються по черзі військові
завдання, кінцева
мета
яких зробити матросіа ви
сококваліфікованими спе
ціалістами. І поступово ще
вчорашні школярі стають
справжніми солдатами.
Відмінник бойової та по
літичної підготовки Юрій
Богдан — переможець
соціалістичного змагання
на честь XX з'їзду ВЛКСМ.
Ініціативний курсант бере
активну участь у
житті
підрозділу.
Він користується вели
ким авторитетом серед
особового складу та ко
мандирів, його
обрано
до комсомольського бю
ро підрозділу. Особистим
прикладом воїн мобілізує
комсомольців на досяг-

нення високих результа
тів у ратній праці. Прин
циповий, чесний, він не
приховує недоліків,, від
крито говорить про набо
ліле, працює над усунен
ням усього, що заважає
крокувати вперед.
За
власн’ ініціативу
Юрій
неодноразово заохочував
ся командуванням.
Нещодавно в усіх під
розділах флоту було по
ширено фотолистівки, які
розповідають про відмін
ну службу Юрія Богдана.
Комсомолі я Кіровоградщини пишається своїм ви
хованцем.
М. ЛИСЕННО.

На знімку: Ю. БОГДАН.

комсомольського бюро
цеху
Галина Заніздра. Вона впевнено
випереджає час і працює тепер у
рахунок травня цього року (фо
то внизу); ось такі обнови підго
тували нинішнього року кірово
градські швейники. Зручно, кра
сиво, сучасно (фото справа)!

«Що там не кажи, а в
кондитера не життя
—
мед. Як кажуть, подалі від
начальства і поближче до
кухні...» «Дивись, не роз
товстій від солодкого...»
(З мимоволі підслуханої
розмови двох десятиклас
ниць міської
середньої
школи).
ОЛИ РОЗПОВІВ про
зміст цього
діалогу
директорові
об'єднання
громадського харчування
районного споживчого то
вариства А. О. Руденку,

Фото І. ЯКОБЕННА.
можливість
виробляти
продукції більше і з мен
шими фізичними затрата
ми. Та ось біда: оте «меха
нічне» тісто було значно
нижчої якості і вироби з
нього не
приваблювали
покупців ні смаком,
ні
виглядом. Коротше кажу
чи. після недовгої наради,
вирішили кондитери
від
того тістоміса відмовитися
і зараз працюють за ста
рим способом: тридцятикілограмова діжа й власні
руки. Як кажуть, є підста
ви для роздумів не лише
керівників, але й мужчин-

Є И ГІРКОТА
СОЛОДКОГО ТОРТА
той довго сміявся, а
по
тім запропонував:
— Якраз сьогодні
в
кондитерському цеху пра
цює зміна Алли Антонів
ни Клим — наша моло
діжна бригада. Ось хай
вони й розкажуть
про
езоє життя - буття. Може,
й та десятикласниця про
читає. їй це на
користь
піде...
В цех потрапив уже
в
другій половині ДНЯ. Піс
ля морозного позітрл теп
ло електропечей видалося
надзвичайно приємним. Та
вже за п'ять хвилин вра
ження помітно змінилося.
Бо було тут не
просто
тепло, а стояла справжня
спека, насичена п'янки
ми (якщо не сказати за
душливими)
пахощами
різних спецій і приправ.
Щодо дівчат, то
вони
звично робили свою спра
ву; місили, пекли,
ви
мальовували за
допомо
гою чудернацьких присто
сувань цукрово - кремові
дива...
— 'А де є легка робота?
— дивується бригадир.—
Хоча, звичайно, не кожен
зможе дванадцять годин
біля наших печей вистоя
ти.
Кондитерів четзеро. Бри
гадир Алла Клим, дві На
талки — Іванько й Усата
та Тетяна Буренко. Пра
цівники вони у колективі
шановані. Тут можна було
б згадати і премії, і гра
моти, і подяки, яких
у
дізчат вистачає, назаати
красномовні цифри, про
центи. 8се це, звичайно,
важливо. Та розмова зай
шла про інше: про небайдужість і відповідальність,
честь і обов’язок. І поча
лася ця розмова не в це
ху, а ще в конторі об'єд
нання, де мені розповіли
цікаву історію.
Господарки знають, яка
то нелегка справа —- тісто
місити. Та ще коли його
не один десяток кілогра
мів. Словом, коли в цеху
з'явилася спеціальна тістомісна машина, всі дуже
зраділи. Адже
випадала

раціоналізаторів.
Якість продукції дівчата
з бригади вважають спра
вою честі. Ще
більше
впевнилися в правильнос
ті своїх переконань
за
останні роки: після квіт
невого (1985 р.) Пленуму
ЦК КПРС, XXVII з'їзду
партії, форуму профспі
лок країни. Порадившись,
запровадили простий
і
ефективний спосіб виго
товлення рулетів, при яко
му значно
економиться
час і вивільняються
дві
пари робочих рук.
Це
доки мужчини збирають
ся їм допомогти.
Припав бобринчанам др
смаку і фірмовий
торт
«Ласунка», що з'явився в
торговельній мережі ледь
більше місяця тому. Та,
мабуть, мало хто знає, що
народився він теж у їхній
молодіжної бригаді.
Справді, професія конди
тера цікава, творча. Та.
на жаль, більшість людей
знайома з нею лише через
торти і печиво, що прик
рашають наші святкові
столи. Самі ж творці ла
сощів мимоволі залиша
ються в тіні.
Бригада Алли Клим —
дружна. І не тільки в ро
боті. Часто дівчат можна
побачити разом і в
дні
свят та вихідних. Так, на
приклад, гуртом
ходили
вітати Людмилу Гладкову
з новонародженою донь
кою. А то й просто
_
одна до одної в
гості
приходять.
Чи ж тільки
спільна
професія стала запорукою
їхньої дружби? Напевне,
що ні. Суть, мабуть,
в
єдності переконань вчин
ків, думок, мрій, — по
зиції, яку обрали дівчата
в прагненні бути корис
ними суспільству, В по
чутті обов'язку
перед
людьми і власною робіт
ничою совістю.
О. ГАЗРИЛЕНКО.
м. Бобринець.

Центральна комісія НРБ
по атестації
продукції
присвоїла
найменування
«Продукція високої якос
ті» п’ятдесяти новим мо
делям юнацького одягу з
п’ятдесяти чотирьох, пред
ставлених толбухінською
фабрикою
промислової
кооперації «Мир». Необ
хідні підприємству ткани
ни для виготовлення цього одягу за
моделями
конструкторів
Йорданки
Тюлюшезої,
Цветанки
Станішевої і Анки Борачевої спільно з дизайнер
ським бюро, очолюваним
Боріанкою Емануїловою,
заздалегідь замовлено текстильни/л фабрикам «Вось
ме березня» (м. Софія) та
«Перше травня» (м. Вар
на).
Колекція одягу
для
дівчат і юнаків «Літо-87»
значно поповнилася сук
нями і плащами «Єлена»,
«Ірина», «Мартин», «Неп
тун» «Балатон»...

ТУРБОТИ
ПРО КАДРИ
Важливі питання добору,
розстановки та виховання
комсомольських
кадрів
обговорив пленум Толбу
хінського
общинського
комітету ДКСМ. Він виз
начив чергові
завдання
комсомольської організації
окружного центру,
які
випливають з рішень XIII
з'їзду Комуністичної пар
тії Болгарії. Розглянуто й
організаційне
питання.
Першим секретарем об
щи нського комітету ком
сомолу обрано Венеліна
Драгоєва, секретарем —
Мінчо Черкезова. Увіль
нено від цих обов'язків у
зв’язку з переходом на
іншу роботу Божидара Ди
митрова та Нікояая Кома
рова.
В роботі пленуму взяли
участь перші
секретарі
общинського
комітету
БКП Борислав Пейчев
і
окружкому ДКСМ
Деян
Дяков.

ВШАНУВАННЯ
ВЕТЕРАНА
КОМСОМОЛУ
Тринадцятирічним під
літком Георгій
Йовев
став активним учасником
молодіжного революцій
ного руху в Болгарії про
ти капіталізму та фашиз
му. На урочистому вечорі
в окружному
Будинку
профспілок з нагоди 60річчя ветерана промовці
добрим словом згадали
його плідну роботу
в
комсомолі, зокрема — в
перші роки після перемо
гу соціалістичної револю
ції в Болгарії.
Георгій
йовев багато років є не
замінним відповідальним
секретарем редакції газе
ти «Добруджанска трибу
на», всіляко .пропагує болгаро - радянську дружбу.
иоЕОМ Державної Ра
ди Нго ветерана комсомо
лу та журналіста Г. Йовева нагороджено орденом
Червоного прапора праці.
Добірку за матеріалаМи
толбухінської
°пРХ'"кної
газети
«Добруджанска трибу
на» підготував Н. ДО5-

10 березня 1987 року-------------------------------------- «Молодий комунар»
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ГРАЄ ВІТЕР НАД ВКРАЇ
(Роздуми про Тараса Шевченка у двох частинах)

Частина перша.
Північна Пальміра
Як люблю я це місто, коли у всьо
му зачаруванні білих ночей встає чер
вень, що квітне в старих садах бузка
ми, і висвітлюється на білій сторінці
часу велич Літнього саду...
Ось тут, в Літньому саду, в таку ж
білу ніч відбулася зустріч молодого
академіста Івана Сошенка
з учнем
«різних живописних справ
цехового
майстра» Василя Ширяева
Тарасом
Левченком, яка визначила майбутню
долю талановитого хлопчини.,.
Власне, немає потреби розповідати
біографію Тараса Шевченка, вона ві
дома кожному, хто хоч якоюсь мірою
кохається на українському слові.
У
даному разі мене цікавить інше. Шев
ченківський Петербург. Часто говорять
про пушкінський Петербург. Петербург
Олександра Блока. Але й ніхто не за
перечить, що є Петербург Тараса Шев
ченка. Місто, де він був не тільки не
щасним. Петербург Тараса Шевченка—
це Літній сад, це кам'яна брила Васильєвського острова (тут знаходилась
Академія художеств, яку Шевченко
почав відвідувати після визволення з
кріпацтва), набережна Мойки... Остан
ню адресу я називаю умовно, Шев
ченко ніколи не зустрічався з Пушкі
ним і незідомо, чи знав щось
про
чріпака Шевченка великий російський
"^оет, але подумайте, яку велику роль
у житті поета зіграли люди, що були
близькими і добре знайомими Пушкі
ну. В. А. Жуковський, старий Венеціанов, М. Вієльгорський і
насамперед
«улюбленець великосвітських
сало-

нів» К. П. Брюллов, чия картина «Ос
танній день Помпеї», за
свідченням
сучасників, «наробила тарараму в Єв
ропі».
Трапилося так, що більшу
■частину
свого життя Тарас Григоровичі
був
відірваний від України. Земля
його
предків могла б залишитись лише гір
ким спогадом дитинства: «Мені три
надцятий минало», «І виріс я на чужи
ні», «Ми вкупочці колись росли...» І то
ді у 1840 році, коли вийшла
перша
книжка
нікому
невідомого
поета, названа
дивно для
досить
російського
слуху
«Кобзар»,
в
якій
було
вісім
віршів,
всього
ніхто не здогадувався, що народився
великий поет України. Петербурзькі
знайомі бачили в ньому видатного жи
вописця, сам Брюллов назвав Тараса
своїм улюбленим учнем. А після то
го, як Шевченко створив перші офор
ти «Живописної України», про нього
заговорили як про «російського Рем
брандта». І ось все це — почесті, сла
ва були забуті, відкинуті, лише одна
доля могла відкритися йому — доля
Кобзаря...
І золотої й дорогої
Мені, щоб знали ви, не жаль
Моєї долі молодої...
Перечитуючи написане Шевченком
— не тільки «Кобзар», з дитинства мою
улюблену книжку, над якою могла ри
дати і сміятися, але й повісті російсь
кою мовою, я не можу приховати по
диву від його ерудиції. У віршах і про
зі Шевченка присутні мотиви і образи
не тільки з історії України: Коліївщи
на, гайдамаки, Гонта і Залізняк, висо
кі могили в степах, вітер
прадавніх
доріг. Тут зустрічаються образи біб
лейських легенд, відомості про архі
тектуру древнього Риму, Коклес, Та-
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мерлан і Торвальдсен. Різні
епохи,
різні сфери діяльності. А над цим —
образами і філософськими узагаль
неннями — піднімається велика любов
до рідного народу, до України, з
її
піснями, традиціями, добротою...

Частина друга.
Мій Шевченко,
або іспанська гітара
Франсіса Гойї
Кажуть, що коли прекрасний росій
ський художник Іван
Миколайович
Крамськой писав картину «Русалки», у
його майстерні стояв «Автопортрет»
Тараса Шевченка. Можливо. Тим біль
ше, що майже одночасно з «Русалка
ми» Крамськой писав портрет україн
ського бунтівника. І дивлячись на кар
тину Крамського, як не згадати зніве
чену долю русокосих сестер
поета,
над якою він пролив стільки сліз, по
чинаючи вже з першого вірша «При
чинна», що відкриває шевченківський
«Кобзар».
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива...
Мене не дивує, що не кожен може
назвати автора цих рядків, адже дав
но вже вступ до поезії про трагічну
долю закоханих козака і дівчини, став
народною піснею, що сьогодні вхо
дить до репертуару будь-якого хору,
як самодіяльного, так і професіональ
ного. Але... може здатися дивним, ко
ли в цих шевченківських словах раптом
вчувається перебір ніжних струн іс
панської гітари. Одна справа — хор,
його могутнє відлуння, мов
плескіт
хвиль Славутича, інше ж — гітара, зву
ками якої так легко передати інтим
ні почуття. Та одного разу мені до
велось почути цю мелодію, транскриповану для гітари. Франсіс Гойя, гіта

рист. популярний у нашій країні но
менш ніж Пако ді Лусія, записав
її
на платівку. Ніжний перебір струн,.,
Але з якою емоційною силою звучить
ця дорога мелодіяі
...За що ви любите Тараса Шевчен
ка? З цим запитанням звернулася я
до школярів і студентів. Адже кожен
з нас може говорити на тему
«Мій
Шевченко», бо всі ми — Тарасові ді
ти. Різне почула у відповідь. . Деякі
співрозмовники мене засмутили. По
яснювати свою любов до Шевченка
тільки тим, що поет писав про долю
пригнобленого українського народу —
це значить вивчити урок можна
на
віть на п'ятірку, але... Не можна так
про Шевченка.
В. П. Марко, кандидат філологічних
наук, завідуючий кафедрою українсь
кої літератури педагогічного інституту:
А що вас дивує? Так їх вчили у школі.
Щоб відчути Шевченка рідною, доро
гою людиною, треба знайомитись
з
його творчістю не тільки у школі.
— Діти й знайомляться. Знаєте, я
запитала у першокласниці Наталочки
Лукич з п'ятої школи, чи знає
йон..
вірші Шевченка і за що любить, дів
чинка відповіла: «Люблю, бо він буа
проти війни». У свідомості дитини все
накладається на наш час. На жаль, да
леко не всі розуміють Шевченка, як
свого сучасника.
В. П. Марко: Оце вірно! Ставлення
до Шевченка не повинно бути музей
ним.
Олена Матєєнко, студентка другого
курсу педфаку: Я родом з Черкащини,
з тих місць, де народився великий по
ет. Для мене він ніколи не був прос
то пам’ятником. Він — живий,
нат
хненний, гнівний.
Оксана Пасічничснко, учениця 7 кла
су школи № 5: За що я люблю Шев
ченка? Бо він був дуже добрим, ніж
ним, любив природу. Він хотів, щоб
скрізь було так красиво, як на Укра
їні. Коли йому прислали у заслання
гілочку верби, він посадив її...
3. ФЕДОРОВА.

ШАХОВИЙ КЛУБ «64 КЛІТИНИ»
хопив односельців грою на аплодували не тільни
в
новому для рідних місць рідному селі, а й на зак
інструменті. Але де взяти лючних оглядах районного
фестивалю художньої
і
його для оркестру? Згадав самодіяльної
тсорчості,
адресу майстра гончарної присвяченого 70-річчю Ве
справи з Вінницької
об ликої Жовтневої соціаліс
ласті Олексія Михайловича тичної революції.
На знімках: висту
Алешкіна, написав листа
пає група шнільного ан
і одержав
запрошення
самблю окариністів; М. О.
приїхати. У результаті —
КИРИЧЕНКО; ось вона два
десятки
інструментів.
окарина.
Перший на НіровоградЗараз у ансамблі більше
щині ансамбль онаринісІ. ДЕМЧУК.
- тів створений у Глодось- десяти школярів місцевої
Фото автора.
По-новому
е кому сільському будинку десятирічни.
Новоукраїнський
культури. Цікава доля І зазвучали добро відомі ме
музикантам
цього творчого колективу, лодії. Юним
оайои
і старовинного, напівзабу
того народного інструмен
та. Художній керівник бу
динку культури, любитель
і популяризатор народної
музики Микола Олександ
рович Кириченно
якось
прочитав у журналі розпо
відь любителя музики
з
Чернігівської області Олек
сандра Петровича Ханала
про окарину — своєрідну
флейту, виготовлену
з
фарфору або глини.
Це
так зацікавило
Минолу
Олександровича, що
він
наскоро зібрався і виру
шив у подорож... за піс
нями.
Кілька днів
гостював
М. О. Кириченно у колеги
по захопленню,
котрий
йкгав його першим учите
лем. На прощання Олек
сандр Петрович
вручив
гостеві окарину.
Микола
Олександрович швидко за

ЗВУЧИТЬ

ФАРФОРОВА

ФЛЕЙТА

триває КОНКУРС ЗНАВЦІВ композицій
Понад 150 листів надійшло до нашо
го шахового клубу з відповідями на
завдання, які пропонувалися читачам у
перших двох турах конкурсу.
Приємно відзначити, що
любителі
«шахової Поезії», як нерідко назива
ють шахову композицію,
мешкають
майже у всіх містах га селах Кіровоградщинн. Активними членами
клубу
стали кі^овоградці В. Мапойленко та
B. Цпвільов, С. Рудич з
Гайворона,
А. Олексам дров зі Світловодська,
C. Люлька з Малої Виски...
Ось рішення завдань, які пропонува
лися любителям шахів:

ЗАВДАННЯ № 6
БІЛІ: КрЬб, Фа4, Леї І, Сс8, К<І5, КеЗ,
п.п. ЬЗ, с2, с5, е2, І4, $2, 112 (ІЗ).
ЧОРНІ: Кре4, Леї, СІ17, СІ18, п.п. иба
Ь5, <14, 85, Ь4 (9).
Білі починають.
Мат у три ходи (3 очка).
а

ЗАВДАННЯ № 2
1 Л§6! Кр§8. 2. Лс18Н-КрГ7. 3. Л18Х,
1 Л"6! С"8. 2. ЛгИб+еИ. 3. СЬ2Х
або 2... СІ17. 3. Лс18Х.
1. Лдб! Сцб. 2. Ііе з подальшим
3. Лс18Х.

ЗАВДАННЯ № З
1. КсЗІ Після цього на
хід чорних — мат.

будь-який

ЗАВДАННЯ № 4
Багато читачів побачили хід 1. Крс4,
але основне продовження знайшли не
всі.
1. ЛІ17 Ьс. 2. Кс54-КрЬ6. 3. ЛЬ7Х.
2. Л1і7Ь6. 2. КЬ8+КрЬ5. 3. ЛЬ5Х»
3. Л117 КрЬ5. 2. КЬ8+КрЬ6. 3. Л:Ь7Х.
Пропонуємо чергові завдання і на
гадуємо, що на розв’язання компози
цій дається 10 днів з дня їхнього опуб
лікування.

ЗАВДАННЯ № 5
БІЛІ: КрІїб, Фе7, Л£б, Са7. Се4, КаЗ,
Кс5, п.п. с2, (12, е5 (10).
ЧОРНІ: Кр(І4, ЛЬ6, Ка4, п.п. ЬЗ, <16
(5).
Білі починають.
Мат у два ходи. (2 очка).

НАШ КАЛЕНДАР
5 березня виповнилося 125 років з
дня народження видатного німецького
гросмейстера Зігберта Тарраша.
Любителям шахів напевно не треба
представляти цього талановитого ша
хіста, одного з претендентів на шахову
корону, головного суперника Е. Ласке-,
ра та М. Чпгоріна. Саме Таррашу на
лежать такі слова: «Шахи, як любов і
музика, здатні робіни людину щасли
вою».
Зігберт Тарраш увійшов до історії
шахів не лише як претендент на світо
ву першість. Глибокий теоретик, при
хильник нової позиційної школи-Вільгельма Стейніца, Тарраш розвинув його
вчення. Він приблизив теоретичну кон
цепцію Стейніца до практики
гри,
сформулював ряд принципів та правил,
котрими належить користуватися прианалізі позицій та прийнятті рішень. ,
Завдяки постійній пропаганді своїх
поглядів та педагогічному хисту Тар
раш завоював у шаховому світі вели
кий авторитет. Він став учителем поко
ління майстрів, які ступили на міжна
родну шахову арену відразу
після
Стейніца.
ДО ВАШОЇ БІБЛІОТЕКИ
Як навчити дитину грати у шахи? Як
створити шаховий гурток у школі?..
Відповіді на ці та інші запитання ви
зможете одержати з книги О. М. Кос
тева «Вчителю про шахи», яка нещо
давно з’явилася у книжкових магази
нах області. Перші чотири розділи кни
ги присвячено теорії, п’ятий — розпо
відям про чемпіонів світу, а шостий
розділ пропонує методичні рекоменда
ції та різноманітні довідкові матеріали.

4 стор
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Олена ПРОНЛОВА:

З 10 по 13

«СИНІЙ ПТАХ
МОГО НАТХНЕННЯ»
стрічі на
знімальному
майданчику фільму «Дзво
нять, відчиніть двері». Хо

" f
У*'™;™’

ймэо-гссг

роша,
ка.

талановита дівчин

КОР.; Лена, давайте по
вернемось до
першого
фільму. Коли ви в ньому
знялись, заговорили,
що
ви чиясь родичка,
Це
правда?
О. П.: Провалитись мені
на цьому місці—ні! Батько військовослужбовець,
мама — домашня
господиня.

Фільм називався «Дзво
нять, відчиніть
двері».
Потім критики жартували,
що Олена так і прийшла
в мистецтво: подзвонила
у двері. Та жарти чи не
жарти, а було це давно.
Тоді
четвертокласниця

і

Олена Проклова, а сьогод
ні вже Яринка переросла
мамину героїню. «Тобі по

добається ходити у кіно?»
— запитую я у Ярини, яка

присутня при нашій роз
мові. Дівчинка запитально
дивиться на маму, адже
раніше
при
зустрічах
Олени з кореспондентами
Ярина йшла
займатися
своїми справами, а тут ні
би сама дає інтерв'ю.

— Подобається, — на
решті говорить вона, —
але більше телебачення,
так казки показують.
—
Лена розводить
руками,
нічого не поробиш. Вось
микласниця Ярина просто
закохана у казки ще з тих
часів, коли вперше потра
пила на
легендарного
«Синього птаха» у МХАТі,
де «мама була такою ма
ленькою дівчинкою,
ну
зовсім схожою на мене».

Проклова прийшла
у
МХАТ, маючи вже солідний
багаж кіноролей, який за
лежить, звичайно, не тіль
ки від кількості. І все ж я
не буду згадувати всі її
фільми. Ну по-перше, се
ред великої кількості зі
граних ролей не так бага
то справжніх удач.
О. П.: Просто була мо
лодою, вважала,
побіль
ше треба працювати, зні
матися. З віком з явилося

працювали Грибов, Станіцин, Яншин,
легендарні
мхатовські «старики».

іноді відіграє в акторсь
кому житті досить значну
роль. Уявіть собі, я була
звичайною
московською
піонеркою і раптом випа
док, який визначив
все
моє майбутнє життя.

переживати. Цьому вчили
наші великі корифеї, цьо

Після першого
фільму
Лєна отримувала
багато
запрошень
з кіностудій,
від яких переважно від
мовлялась. Тобто відмов
лялась мама. Вона вважа
ла, що дочці треба насам
перед вчитися. І все ж у І
1965 році Оленка «встиг-,
ла» привезти з Данії приз і
за краще виконання ди-1
тячої ролі у фільм.і «Сні-(
гова королева».
і

го вимагає Олег Микола
НЄПОБйович Єфремов,
торна особистість у нашому театрі.

КОР.: У вас є роботи, 1
які з тої чи іншої причи
ни дорогі вам найбільше?
О. П.: Як і кожна актри-

більше
відповідальності,
звідси подвоїлись вимоги
до себе.

КОР.: Що ви вважаєте
своїм творчим кредо?

О. П.: Захопити гляда
ча,

примусити його спів

КОР.: Для вас важливий результат?
О. П.: Ні, сам процес,
Розумієте, ніколи не зна
єш, що вийде, працюючи
над роллю, особливо
в

театрі. Тут роль
можна
вдосконалювати І вдоско
налювати. Я певна, що ні
коли не зіграю двічі од
КОР.: Не знаю
чому, наково. Можливо, це са
але в мене в пам’яті за мовпевненість?
лишилась ваша русокоса
Повторюю, я знала Прок
красуня Маша з «Капітан лову по кіно, і, зізнаюсь,
загадкою Олена була для
ської дочки», хоч
те мене принаймні у перших
" тих
----- пір,
левізійна версія, як мені своїх фільмах. До
. здається, дещо відвертіше поки я не побачила її У
«Ва
«зроблена», ніж кіноварі- мхатівській виставі
де
лентин і Валентина»,
ант знаменитої пушкінсь- актриса була введена на
кої повісті. Втім, можли роль головної героїні. Не
зіграло
во. це й
несправедливо, знаю, настільки
те, що я не бачила пер
просто старий варіант не шої виконавиці А. Вертиндавно показали... п(У теле ської, але для мене «ба
бусина внучка», тендітна,
баченню.
нервова, закохана
Валя
О. П.: Можливо. Я свій О. Проклової стала взагалі
камертоном тієї вистави.
фільм не бачила.
Героїня хвилювала, її по
КОР.: Тобто? Але ж це шуки відповіді на
таке
просте і таке складне пи
було давно.
Пронлова посміхнулась і тання для кожного з нас
і ' сказала
просто: боюсь. Я «Що таке любов?» виклика
розуміння і. співпере
зрозуміла. Зустрітися
з ли
вистави
Пушкіним навіть уславле живання. І від
ному антору непросто, а до вистави ГГронлова була
вони з Олександром Абду- все переконливішою, гра
ловим (Греньсв) були та- ючи юну москвичку 70-х
років, яка тільки понохавними молодими.
Мабуть, простіше було б ши зрозуміла, що любов
годні розповісти
про — це не щоденне свято з
- ло
Олену Проклову, згадуючи першотравневими квітами
її ролі, починаючи від пер і улюбленим червоним ко
шого фільму
О.
Мітти льором повітряних кульок.
У реальному житті Ле
«Дзвонять, відчиніть две
рі», де вона, до речі, зу на схожа на своїх геро
стрілася з багатьма видат їнь — гордих, незалежних,
ними акторами, у
тому з почуттям власної гіднос
числі й зі своїм теперіш ті. У ній все приваблює:
суконь
нім керівником Олегом Єф- □ ід наймодніших
(до речі, Пронлова
вміє
ремовим...
шити, в’язати, гарна кулі
О. П.: Після закінчення нарка) до вміння відстою
театрального
вузу
я вати свою думку.
прийшла у МХАТ. А було
Говорить народний ар
мені тоді 19 років. Поряд тист СРСР О. М. Єфремов:

■

КОР.: Отже, свою поя
ву в кіно ви вважаєте...
О. П.: Везінням. Воно

«У мене до Лєни почуття
так би мовити «батьківсь
кі» ще з часів першої зу- ,

са, я могла б сказати, що
дорогі,
всі роботи мені
Ну добре, назву одну —
підступну і холодну героїню комедії О. М. Островського «Пізня любов». Поперше, я не зустрічалася
до цього часу з творчістю
великого російського дра
матурга, співцем улюбле
ного мною патріархально
го Замоскворіччя. А подруге, партнером
моїм
був І. М. Смоктуновський.
Ми так рідко зустрічаємо
ся з ним на сцені рідного театру, хоч вже давно
працюємо поруч.
з театральних
Остання
Проклової,
робіт Олени
яку мені довелося поба
чити, роль у виставі «Та
мада» С. Злотникова, де
вона гостро і різко грає
даму у чорному, актрису,
що виконує досить непри
вабливу роль,
перепро
шую, плакальниці на по
хоронах. Характер героїні
Проклової то ледь прорі
зується у запропонованих
обставинах, то
висвітлю
ється іноді з безсоромною
відвертістю. А на телеба
ченні
продовжуються
зйомки фільму «Прийдеш
ньому віку», пронизаного
свіжим подихом сучаснос-(
ті. Олена Проклова грає і
тут. як ви пам'ятаєте, дру
жину головного героя.
Будуть і нові ролі, нові
зустрічі з актрисою, яка
у своєму прагненні осяг
нути життя людського ду
ху вміє бути чесною і пе
реконливою.

В. ЛЕВОЧКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
м. Москва.

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
*

На украинском языке.

БК 01512.

Індекс 61103.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 8.05 — Ф.
Абрамов.
«Дім». Фільм-вистава Ленін
градського Малого драма
тичного театру. 10.45
—
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 —Мамина школа. 16.40
— Чого і чому. Передача для
дітей. 17.10 — Агропром:
сьогодні й завтра. 17.40 —
Новини. 17.45 — Докумен
тальний телефільм. 18.05 —
Поеми революції. Фльм-концерт. І. Сельвіиський. «Улялаєвщина». 18.50 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Проблеми
— пошуки — рішення. Об
говорюємо проект
Закону
про державні підприємства
(об’єднання),
21.00 — Час.
21.40 — Концерт майстрів
мистецтв Литви в Централь
ному концертному
залі.
23.20 — Сьогодні у світі. По
закінченні — 23.35 — Ша
ховий випуск. Матч претен
дентів па звання чемпіона
світу.

А УТ

1987 року
ру. 14.20 — Новини. 16.30—
Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Агро
пром- проблеми і
пошуки.
17.30 — Літературна карта
України. 18.00 — Телефільм
(Кіровоград). 18.10 — Інфор
маційний випуск. (Кірово
град). 18.25 — Держприй
мання: курс — якість. Олек
сандрійський завод підйом
но - транспортного устатку
вання. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35- —
Грає естрадний
оркестр.
20.00 — Відповідаємо на ва
ші запитання. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — Час.
21.40—Художній фільм «Ве
ликі голодранці». 23.10
—
Актуальна камера. Вечірній
випуск.

А ЦТ (II програма)

10.00 — Новини. 10.15 —
Народна творчість. 10.35 —
Шкільний екран. 7 клас. Фі
зика. 11.05 — «Доброго вам
здоров’я». 11.40 — Шкільний
екран. 7 клас. Російська лі
тература. 12.15 — «До дже
рел краси». 13.45 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40
—
«Срібний дзвіночок». 17.00
— На допомогу школі. «Об
раз Устима Кармелюка
в
українськії!
літературі».
17.30 -- 'Довір’я». 18.00 —
Інформаційний випуск. (Кі
ровоград). 18.10 — «На хви
лі дружби».
Фольклорний
театр Литовської РСР. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — «В сім'ї
вольній, новій». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — Час.
21.40 — «В сім’ї
вольній,
новій». 23.10 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — історія. 6 кл. 9.05,
14.25 — Французька мова.
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.50. 11.50
— Ботаніка 5 кл. 11.10 —
«Порошкова металургія
в
галузі». Науково - популяр
ний фільм. 11.20 — Росій
ська мова. 12.10 — Фільм
«Три тополі па Плющисі».
13.25 — Екран — учителю.
Астрономія. 10 кл. 13.55 —
Етика і психологія сімейно
го життя. 9 кл. 14.55 — Но
вини. 18.00 — Футбол, чзмпіонат СРСР «Динамо» (Тбі
лісі) — «Спартак». У перер
ві — 18.45 — Новини. 19.45
— Прем’єра науково- попу
лярного фільму «Боги
як
люди». 20.00 — Вечірня.каз
ка. 20.15 — «...До шістнад
цяти і старші». 21.00 — Час.
21.40 — Фільм «Співучасни
ки». 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Географія,
7
кл. 9.05. 14.15 — Німецька
мова. 10.05 — Учням СПТУ.
Астрономія. 10.35, 11.40 —
М. Шолохов. «Нахабеия». 6
кл.
11.05 — Радянський
пейзажний живопис 20
—
30-х років. 12.10 — Фільм
«Співучасники». 13.45
—
Екран — учителю. Основи
інформатики і обчислюваль
ної техніки. 9 кл. 14.45 —
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — «Рицар революції і
поезії». Є. Чаревц. 19.00 —
Ритмічна гімнастика.
19.30
— Футбол. Чемпіонат СРСР
«Динамо» (Москва) — « Жал ьгіріс». 2 тайм. 20.15 — Ве
чірня казка. 20.30 — Музич
ний кіоск.
21.00 — Час.
21.40 — Фільм «Йшов
чет
вертий рік війни». 23.05 —
Новини. 23.10 — Теніс. Чем
піонат СРСР. Чоловіки.

Д ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час. 8.05—Мультфільм. 8.35
Телевистава «Прошу не на
зивати мого прізвища». 10.05
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — і. Хандошісіи. Кон
церт для альта і струнного
оркестру. 16.30 — Фільм
«Крах імперії». 18.05 — По
шуковий характер. 18.20 —'
Сьогодні у світі. 18.30 —Лю
дина і закон. До прийняття
Закону про
індивідуальну
трудову діяльність. 19.40 —
Новини. 19.45 — Фігурне ка
тання. Чемпіонат світу. Пар
не катання. Довільна прог
рама. 21.00 — -Час. 21.40 —
Літературні зустрічі. Ч. Айт
матов. 23.05 — Сьогодні у
світі. 23.20 — Світ і молодь.
По закінченні — 0.20 — Ша
ховий випуск. Матч претен
дентів на звання чемпіона
світу.

Д УТ

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
Час. 8.00 — Шаховий
ви
пуск. Матч претендентів на
звання чемпіона світу. 8.10
— Веселі старти. 8.55 — Оче
видне — неймовірне. 9.55 —
Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Концерт
дитячих
художніх колективів. 17.00 —
XXVII з'їзд КГІРС і актуаль
ні проблеми філософії. 17.30
— Новини.
17.35 — «...До
шістнадцяти і старші». 18.20
Сьогодні у світі. 18.30
—
Мультфільм. 18.40 — Універ
ситет сільськогоспода р с ькнх знань. 19.25 — Новини.
19.30 — Телевистава «Про
шу не називати мого пріз
вища». Автор К. Прошутинська. 21.00 — Час. 21.40 —
Виступ Державного Кубан
ського козачого хору в Кон
цертній студії
Останкіно.
22.40 — Сьогодні у
світі.
22.55 — Дзеркало сцени. Те
атральний огляд. 0.00
—
Футбольний огляд.

д УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Народні таланти. 10.35
—
Шкільний екран. 11.05
—
«Село 1 люди». 11.40 — Ху
дожній фільм
«Доброволь
ці». 13.15 — Майстри гумо-

Обсяг 0,5 друк. арк.

березня

10.00 — Новини. 10.10 —
Художній фільм. «Зимовий
вечір у Гаграх». 11.40
—
Шкільний екран. 8 клас. Ук
раїнська література. 12.10—
«Іванко - златокудрий». Ви
става для дітей. 13.15 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. 17.00
— Республіканська фізикоматематична школа. 17.30—
Телефільм «Канікули вчите
ля Каменька». 17.45 — Ек
ран пошани
Українського
телебачення. 18.00 — Науко
во - технічний прогрес —
основа перетворень, шляхи
підвищення якості продукції
на заводі «Гідросила». (Кі
ровоград). 18.30 — Головна
ланка. Обговорюємо проект
Закону СРСР про державне
підприємство
(об'єднання).
18.45 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальнії камера. 19.35 —
«Час рішень —час дій». 20.05
«Доброго
вам
здоров’я».
Будні Кіровоградської райо
нної лікарні.
(Кіровоград).
20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Час. 21.40 — «Енер
гію молодих — перебудові»
Про роботу XXV з’їзду ЛКСМ
України. 22.40 — Актуальна
камера. Вечірній
випуск.
23.10 — Мультфільм для” до
рослих.
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А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15-3
Документальний телефільм.
8 35, 9.35 — В. Маяковський
«Незвичайна пригода...». 7,
кл 9.05, 14.10 — Іспанська
мова. 10.05 — Учням СПТУ.
Історія. 10.35, 11.40 — Зоо«.
логія. 7 кл. 11.00 — «Подо«
рож по Москві».
«Вулиці
Герцеиа», «Ленінський про-:
с.пект». Науково - поп.уляї«??
фільми.
12.05 —
Фільмі
«Йшов четвертий рік війни»,13.25 — «Уроки
історії»-.;
Тележурнал. 18.00 — Новії’«!
ни. 18.15 —Реклама. 18.20—1
Документальний' фільм «Ле»
нінград — колиска Велико«
го Жовтня». 18.30 — Рптмічі«
на гімнастика. 19.00 — Клуб
мандрівників. 20.00 — Вечір
ня казка.
20.15 — «Спів«
дружність».
Тележурнал,20.45—Народні мелодії. 21.00
— Час. 21.40 — Спортивні
програма: фігурне катання;
Чемпіонат світу. Оригінали«
ний танець; баскетбол. Ку
бок європейських чемпіонів«
Чоловіки. «ЖаЛьгіріс»
—•1
«Елан Вірне»
(Франція)?
стрибки у воду, міжнародні
змагання
«Весняні ластів,
ки»; теніс. Чемпіонат СРСЕі
Чоловіки. 23.55 — Новини. .

Д ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка,Мультфільм. Музика. 7.30 —З
Час. 8.00 —Шаховий випуск.
Матч претендентів на зван
ня чемпіона світу. 8.10
•—1
Документальний телефільм,8.40 — Телефільм «Мій піне
но любимий детектив». 10.0-5
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Фільм «Ми вас лісу
бимо». 17.40- Новини. 17.45
— «Російський музей».
Ро«'
сійська скульптура. 18.15 —’і
Сьогодні у світі. 18.25 — Зу«
стріч з Героєм Соціалісти’!«
ної Праці заслуженим буді
вельником РРФСР В. СсрікОі
вим у Концертній студії Ос
танкіно. 19.40 — Новини,19.45 — Фігурне
катання,Чемпіонат світу.
Чоловіки,Довільна програма. 21.00 —З
Час. 21.40 — 12-й
поверх;
23.10 — Сьогодні у
евф
23.25 — Джазова панораМЙЇ

Д УТ
10.00 — Новини. 10.10
Виробнича гімнастика. 10.20
— Фільм - концерт
«Взяв
би я бандуру».
10.35
—'
Шкільний екран. 5
клас.
Музика. 11.10 — Художній
телефільм «Перікола». 12.30
— «Енергію молодих
—?!
перебудові».
Про
роботу
XXV з’їзду ЛКСМ України,13.30 — Новини. 13.45—Ліо«
бителям хорового
співу;
16.30 — Новини. 16.40
—З
«Срібний дзвіночок». 17.05--5
Атеїстичні діалоги. 18.00 —5
Чемпіонат СРСР з футболу«
«Динамо» (Тбілісі) — «Дива-“
мо» (Київ). Під час перерви
— 18.45 — Інформаційний
випуск (Кіровоград). 19.45—'
Актуальна камера: 20.20
Концерт. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — Час.
— Вперше па екрані --.гГ.
-Кінокомедія «Все як насни
лося, або Чемодан». 22.50
Актуальна камера. Вечірній
випуск. 23.20 — футбол «-2
хокей.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15
Документальний телефільми
8.35, 9.35 — Історія 4 нл.9.05. 13.40 — Англійська мо'«
ва. 10.05 — Учням
СПТУ;
Загальна біологія.
10.35'.
11.40—Географія. 5 кл. 11.03
— Наш сад. 12.10 — Фільм
«Власна думка». 14.10
—1
Новини. 18.00 —
Новини«
18.05 — Із скарбниці світо«
вої музичної культури
Ф;
Ліст. 19.45 — ДфкументальЧ
ний телефільм 20.00 — Не«
чірня казка. 20.15 — Д-чЯ
всіх і для кожного. 21.00
Час.
21.40 — Музичний
Фільм. 22.50 — Новини.
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