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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1. Хай живе 70-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції!
2. Слава Великому Жовтню, який від
крив нову еру в історії людства!
3. Хай живе у віках ім’я і справа Во
лодимира Ілліча Леніна!
4. Честь і слава ветеранам ленінської
гвардії, учасникам революції і громадян
ської війни!
5. Вічна пам'ять героям, що полягли в
боротьбі за справу Жовтня, свободу і
незалежність Радянської Батьківщини!
6. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства, на
родної інтелігенції!
7. Хай живе героїчний радянський на
род і ного випробуваний авангард — ле
нінська Комуністична партія Радянсько
го Союзу!
8. Комуністи! Напої?" ціло і послідов
но. по-більшовицькому проводите в жит
тя курс XXVII з’їзду КПРС!
Новими
успіхами, реальними результатами в пе
ребудові зустрінемо XIX Всесоюзну пар
тійну конференцію!
9. Трудящі Радянського Союзу! Твор
чо здійснюйте революційну справу пе
ребудови, оновлення життя суспільства!
10. Трудящі СРСР! Беріть активну
участь у реформі управління економікою!
Оволодівайте
економічними знаннями,
сміливо впроваджуйте нові методи гос
подарювання. передовий досвід, прогре
сивні форми Організації і стимулювання
праці, госпрозрахунок і самофінансу
вання!
11. Трудівники Країни Рад! Скрізь і в
усьому займайте активну життєву пози
цію. наполегливою працею зміцнюйте
могутність Батьківщини! Розвивайте со
ціалістичне змагання! Енергію перебудо
ви — справі соціалізму!
12. Працівники агропромислового ком
плексу! Наполегливо боріться за вико
нання Продовольчої програми! Освоюйте
інтенсивні технології, господарський роз
рахунок. поширюйте колективний і сімей
ний підряд, енергійно розв’язуйте соці
альні проблеми села!
13. Радянські вчені, конструктори, ви
нахідники! Зосереджуйте зусилля на
розв’язанні «стінних науково-технічних
проблем, які забезпечують прискорений
розвиток економіки, виведення вітчизня

ного виробництва на найвищий світовий
рівень!
14. Трудящі
Країни
Рад!
Будьте
справжніми господарями на своєму ро
бочому місці, в трудовому колективі і в
суспільстві в цілому!
15. Громадяни Країни Рад! Утверджуй
те високі принципи соціалістичної моралі
і соціальної справедливості! Рішуче ви
корінюйте бюрократизм і тяганину, зрів
нялівку і утриманство!
16. Громадяни СРСР! Беріть активну
участь в управлінні країною, розвивайте
гласність, критику і самокритику, підви
щуйте вимогливість і відповідальність—
невід’ємні риси соціалістичної демокра
тії!
17. Народні депутати! Підвищуйте роль
Рад у комплексному економічному і со
ціальному розвитку, у проведенні в жит
тя принципів соціалістичного самовряду
вання народу! Піднімайте трудящих, все
населення на здійснення програм будів
ництва житла, поліпшення медичного об
слуговування.
утверджуйте
культуру
здорового побуту!
18. Радянські профспілки! Беріть енер
гійну участь у реалізації економічної і
соціальної політики партії! Зміцнюйте
трудову і громадську дисципліну! Твер
до захищайте інтереси трудящих, поліп
шуйте умови їх праці та побуту!
19. Комсомольці! Юнаки і дівчата!
Оволодівайте спадщиною великого Лені
на! Вчіться працювати високоефективно,
творчо, активно!
20. Трудящі Радянського Союзу! Висо
коефективною працею, реальним внеском
кожного у загальну справу прискоримо
всебічний прогрес соціалістичної Батьків
щини. успішно завершимо планові зав
дання 1987 року!
Честь і слава передовикам і новаторам
виробництва!
21. Хай живуть радянські жінки —
активні учасниці перебудови, турботливі
вихователі молодої зміни!
22. Працівники вищої і середньої шко
ти! Послідовно здійснюйте перебудову
освіти! Зміцнюйте зв’язок навчання з
життям, боріться за міцні знання учніві
студентів!
23. Товариші! Виявляйте повсякденну
турботу про охорону навколишнього се
редовища! Бережно, по-господарському

ставтеся до використання природних ре
сурсів!
24. Діячі культури, літератури і мис
тецтва! Створюйте твори, співзвучні ре
волюційним перетворенням, пафосу пе
ребудови! Активно сприяйте духовному
збагаченню суспільства!
25. Громадяни Радянського Союзу!
Вивчайте революційне минуле партії і
народу! Свято бережіть пам’ять про слав
ні сторінки літопису Вітчизни!
26. Хай живе великий багатонаціональ
ний союз народів СРСР. об’єднаних міц
ною братерською дружбою!
27. Хай живе соціалістичний інтерна
ціоналізм і радянський патріотизм!
28. Радянські воїни! Безустанно вдо
сконалюйте бойову готовність і майстер
ність, зміцнюйте військову дисципліну!
Пильно охороняйте творчу працю радян
ського народу, завоювання соціалізму!
Честь і слава ветеранам Великої Віт
чизняної війни і воїнам-інтернаціоналістам!
29. Хай живе Союз Радянських Соціа
лістичних Республік — батьківщина Ве
ликого Жовтня!
30. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн!
Хай поглиблюється
співробітництво
братніх країн, міцніє соціалістична спів
дружність!
31. Гарячий привіт комуністичним і ро
бітничим партіям!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
32. Полум’яний привіт борцям проти
імперіалістичної експлуатації, гноблення,
неоколоніалізму, за свободу і незалеж
ність!
33. Народи світу! Виступайте проти
ядерної небезпеки, за припинення гонки
озброєнь, за приборкання сил агресії і
мілітаризму, за збереження і зміцнення
загального миру!
34. Хай живе зовнішня політика Краї
ни Рад — політика без'ядерного світу,
міжнародного співробітництва, соціаль
ного прогресу!
35. Ленінським революційним курсом
XXVII з’їзду КПРС — вперед, по шляху
миру і перебудови до кращого життя ра
дянських людей!
36. Хяй живе велике революційне вчен
ня Маркса — Енгельса — Леніна!
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...І ВСІ ДО МУЗ
У ГОСТІ
Читачу, ти, звичайно,
звернув увагу на небу
денну форму сьогодніш
нього номера газети. Так
само незвична й темати
ка вміщених у випуску
матеріалів — усі вони
про мистецтво. Всі музи
в гості до нас, так би мо
вити.
Хочете знати, які сю
жети розкручуються в
самодіяльному театрі —
не на сцені, а за куліса
ми? Цікавить вас погляд
на останній фільм про
молодь? А вірші ваших
земляків - ровесників?
Потрібна
нова
ін
формація про нешаблон

ну організацію свят, про
популярних сучасних ви
конавців?
Прочитайте
сьогоднішню газету —
взнаєте і не. і багато ін
шого.
А стомитеся читати —
візьміть ручку і напишіть
відповіді на питання вік
торини для ерудитів і
і- відгуки про те, чи сподо
бався вам цей спецномер.

О ОЛОДА вчителька
поматкових класів
Ірина
Василівна Русул кілька ро

ків тому із власної
іні
ціативи організувала в СШ
№ 10
невеликий
танцю
вальний колектив і мусила
репетирувати
з дітьми в
коридорах школи, позаяк

директор С. Н. Багрій за
боронив проводити занят
тя в актовому залі. Врешті-
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решт вчителька
пішла
зі
школи.
Разом із чоловіком, теж
педагогом, вони оформи
лися керівниками хореогра
фічного гуртка
чавуноли
варного заводу. Завдяки їх
нім зусиллям у цокольному
приміщенні одного з жит
лових будинків був облад
наний танцювальний
зал.
Ансамбль радував жителів
селища цікавими
концер
тами.
Та ось у виконком Ради
селища Нового
надійшла
скарга від одного з меш
канців будинку, під кварти
рою якого знаходився танц
зал: мовляв, репетиції за
важають йому
нормально
жити.

Приміщення обіцяли зда
ти до 1 вересня. Сьогодні
на
календарі
жовтень.
Штукатури
ремонтно-буді
вельного цеху заводу роз
казали, що на об’єкті всетаки був кран, але не було
мулярів. Коли ж вони по
явилися, — прибрали кран.
Усе літо, за словами буді
вельників, начальник
РБЦ
т. Осіян маніпулював виді
леним для будови матеріа
лом,
відправляючи
його
«приватникам». Коли робіт
ники сховали
нагорі
два
піддони цегли,
за розпо
рядженням того ж Осіяна
її зняли і відправили неві
домо куди. Працювати на
будові доводиться на про
тягах...

Від залу довелося відмо
витись, а директор школи
великодушно пустив юних
танцюристів в актовий зал
(тимчасово). Тоді ж адмі
ністрація ЧЛЗ зобов язалася у стислі строки
звести
приміщення для ансамблю
прибудовою його до
літ
нього кіноконцертного май
данчика. Батьки
учасників
ансамблю у вільний
час
працювали на будові, чер
гували вночі, щоб матеріа
ли не порозтягали.
Треба
було бачити, як мами і тата
вручну розмішували і по
давали на висоту другого
поверху
розчин,
тягали

Складається враження, що
ні керівництво заводу, ні
виконком селищної
Ради
абсолютно не
цікавляться
питаннями зайнятості дітей,
а танцювальний
ансамбль
для них — великий тягар.
Було б, однак, неправиль
но вважати, що тільки ан
самбль «В гостях у казки»
опинився в немилості у на
ших керівників. Тут не да
вали можливості
відкрити
експозицію музею «Моло
дої гвардії».
Після втручання обкому
партії в розпорядження ра
ди
героїко-патріотичного
клубу
«Молодогвардієць»

ції з квітів, дари шкільних
городів складали його екс
позицію.
•Учні Олександрівської СШ
№ 1 представили своєрідну
міні-панораму Бородінсько
го бою, відтворили його епі
зод. Поля, дерева, фігурки
воїнів — і полум’яні гвоз
дики як данина пам’яті за
хисникам Вітчизни. Староосотська школа показала
панно, виконане із пшона та
інших зерняток. Ставидлян-

профкому ЧЛЗ виділили ві
сім окремих кімнат у гурто
житку. Мрія! Я
негайно
створив проект реконструк
ції приміщення і здав голо
ві профкому заводу А. А.
Лезі. Однак роботи у май
бутньому музеї не прово-

о
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ОБІЗВАЛИСЬ ОГІРОЧКИ
Кактуси ми всі бачили, а
як вони цвітуть, щастило
спостерігати
небагатьом.
Учениці
Олександрівської
восьмирічки' № 3 Інні Сер
дюк повезло, і вона запро
понувала помилуватися ди
вовижею — темно-вишневи
ми- у крапочку квітами —
гостям
районного
свята
квітів та врожаю, організо
ваного райкомом ЛКСМУ і
районним Будинком піоне
рів.
Букети, художні компози

цеглу... Чому вручну? Тому,
що для цих робіт на заводі
не знайшлося крана, а бе
тономішалка не
подавала
ознак життя, тому що зроб
лена була, очевидно,
ще
за часів першої радянської
п ятирічки.

ська восьмирічка
проде
монструвала
різноманітні
хлібні вироби — короваї,
булки, калачі. Олександрівська десятирічка № 2 при
святила свою програму цук
ровому буряку: учні розка
зали про його застосування
про тс, які можна з цього
приготувати страви.
Учні
Букварської восьмирічки в
композиції «Колгоспні гос
подині» виставили всі ово
чі, які вони виростили, і про
кожен заспівали частушку.
А учні Триліської десяти
річки показали цілий спек
такль, інсценізувавши ук

дилися. Я знову
прийшов
до голови профкому,
він
пообіцяв вирішити це
пи
тання з директором
під
приємства і призначив день,
коли мені до нього прийти.
Я прийшов, а мені й кажуть,
що товариш Лега у відпуст
ці і два дні тому поїхав із
селища. Креслення він ні
кому не передав. Це було
влітку, а щойно ми від
значили 45-річчя «Молодої
гвардії» як і раніше,
без
музею.
Недавно
я
спробував
з'ясувати причини затримки
ремонтних робіт в одного з
керівників ЧЛЗ Л. Д. Патру
шева. «Так вони вам
по
трібні, ті приміщення, раз

ви не бігаєте, не добиває
тесь», — дістав
іронічну
відповідь.
Не знаю як вважають ре
дакція і читачі, а на мою
думку, при такому станови
щі зовсім недоцільно заки
дати у вину школярам та
молоді бездіяльність,
так
звану втрату пульсу
часу,
втрату патріотизму і т. д.
При такій «турботі» керів
ництва до запитів підрос
таючого покоління ще й не
те можна втратити...

М. КОВАЛЕНКО,
керівник
героїко-пат
ріотичного клубу «Мо
лодогвардієць»
проф
кому
Кіровоградсько 
го чавуноливарного за
воду.

раїнську
народну
пісню
«Ходить гарбуз по городу».
«Обізвалась жовта
диня,
гарбузова господиня» — ви
ходила переодягнена
під
цю «господиню» дівчина.
«Обізвались огірочки, гар
бузові сипи й дочки» — по
казувалися хлопчики в зе
лених костюмах з огірками
в кишенях. А в фінальній
сцені на вишитому рушнику
виносилася
посудина
зі
звареною учнями гарбузо
вою кашею.
Н. БОЙКО,

емт Олександрівна.
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_ ГТДННІМ часом помітно зросла кількість відвідуО вачів"кіровоградсько: картинно:
галереї. До їх
послуг — цікава постійно діюча експозиція, яка бу
ла доповнена у цьому році творами в.домих майстрів
Ж-°отже ІЗкартиннаХгалР®'"яУ переживає щасливу по
пу ВИЗНАЙ про що мр
кожен провінційний МУзей?В — з' таким запитанням я звернувся до старшо,
го наукового співробітника картинно: галереї Воло,
димира Миколайовича БОСЬНА.

«ВСЕ ЦЕ У НАС
НЕ КОПІЇ»
— Певне зростання ін
тересу мешканців міста де
галереї ми відчуваємо, але
не схильні його переоці
нювати. Серед причин, що
його обумовили, чи не
найголовнішою вважаємо
показ нашої галереї по
Центральному тел е б а чен •
ню у популярній програмі
«Час».
Як ви пам’ятаєте, ЦГ
надало можливість всій
країні побачити урочисту
церемонію передачі кар
тинній галереї виставки —
дару нашого земляка —
художника Петра Павло
вича Оссовського. Кращої
реклами годі п шукати!
Для більшості Кіровоградців саме телепередача з
Москви виявилась отим
першопоштовхом,
який
привів їх до галереї.

— Прочитавши
рядки
про те, що у картинній га
лереї є експонати,
яким
може позаздрити великий
музей, хтось, можливо, з
недовірою
посміхнеться.
Не могли б ви навести кіль
ка прикладів таких кар
тин?

— Це передусім унікаль
на мисливська корогва на
оленячих рогах невідомо
го українського майстра
XVIII століття. До речі,
це єдиний у музеях краї
ни зразок подібного роду
зображень, що зберігся до
наших днів. В експозиції
картинної галереї — пас
тельні портрети французь
ких художників середини
XIX століття
ПроспераГійома Дартнчепава та
Ігігіоліта
Робійяра. Вам.
мабуть, цікаво буде зна
ти, що творів останнього
в музеях нашої країни
всього вісім.
Нікого не залишають бай
дужими і величезне по
лотно польського художни
ка В. Коссака «Кривава
неділя», картини художннків-передвижників’О. К.
Саврасова, В. Є. Маковського, К- К. ГІсрвухіна,
С. В. Іванова та інших.
І, якщо мова йде про
картини,-слід сказати про
хорошу колекцію творів

відомого радянського ху
дожника, нашого земляка
О. О. Осьмьоркіна. У свій
час Київський музей ро
сійського мистецтва навіть
пропонував нам обмін: ми
їм картину Осьмьоркіна. а
вони нам іцо-нсбудь із
живопису XIX століття.
До речі, всі полотна в
галереї — оригінали. Ко
пій у нас немає взагалі.
— Наснільки мені відо
мо, наукові
працівники,
пробачте за тавтологію,
займаються і науновою ро
ботою. Не могли б ви тро
хи розповісти хоча б про
один її аспект?

— Як і в кожному ху
дожньому музеї, в зібран
ні галереї є твори неві
домих майстрів. Хто з му
зейних працівників
не
мріє повернути їм імена
авторів... Це найскладні
ший момент нашої робо
ти, невидимий для відві
дувача. У мистецтвознав
стві він носить назву ат
рибуції.
— Чи є в зібранні такі
твори?

— Уявіть собі, є! Вони
названі мною серед тих.
якими ми пишаємося.
— Якщо можна, розка
жіть більш
детально, ян
робиться атрибуція.

— ІІа перший погляд,'
дуже просто. Ось найсві
жіший приклад вдало бук
вально днями проведеної
атрибуції. Скажімо, так:
добре знаючи твори неві
домих майстрів у зібранні
галереї, ви регулярно про
глядали більшість видань
з мистецтвознавчими ма
теріалами, і купили жур
нал «Огонек» № 32. Роз
глядаєте вміщені в ньому
репродукції картин іспан
ських художників із зна
менитого музею «Прано»,
які експонувалися навесні
в Москві та Ленінграді на
виставці «Іспанський жи
вопис XIX століття
від
Гойї до Пікассо». Раптом
одна з репродукцій зму
шує вас внутрішньо насто
рожитись. Вона здається
знайомою. Виникає вра-

ження, що ви щось поІдібне вже десь бачили.
Починаєте усвідомлюва
ти, що пізнаєте не саму
картину, а манеру, стиль,
в якому вона виписана.
Те, що називають почер
ком художника. Знаходи
те внизу репродукції дані
про автора: «Мартін Ріко,
! 833—1908». І тут ви зга
дуєте картину в експози
ції під назвою «Південний
пейзаж з тополями» із за
гадковим написом на ній
«Rico». Всі ваші спроби
розгадати його до цього
часу були марними. На
решті, ще одна удача! Ре
продукція в «Огоньке» на
стільки якісна, що ви має
те можливість навіть по
рівняти автограф худож
ника на ній із написом на
вашій картині. Вони май
же ідентичні. Це багато,
але ще не все.
Якщо наша гіпотеза під
твердиться, то картинна
галерея збагатиться уні
кальним твором. Іспансь
кий живопис ціниться над
звичайно високо. А мисте
цтво Іспанії XIX століття
взагалі практично не пред
ставлено в музеях нашої
країни.
— Як перевірити — пра
вильна гіпотеза чи ні?

— Необхідно звернути
ся в Ермітаж за підтверд
женням атрибуції. А че
рез нього, можливо, на
віть в Іспанію.
— Знаю,
нартинної
дять багато
вони дають
прилучення
тецтва?

що працівники
галереї прово
екскурсій. Що
людині у плані
до таїн мис

— Як ви розумієте, за
45 хвилин, які триває екс
курсія, навчити людину,
що вперше прийшла до
галереї (а
таких біль
шість), розуміти специфі

З с
ку мистецтва, особливості
його мови
неможливо.
Карл Маркс попереджав:
«Якщо ви прагнете отри
мати насолоду від мисте
цтва, ви повинні стати ху
дожньо освіченою люди
ною». Своє завдання вва
жаю виконаним, коли ба
чу, що вдалося пробудити
інтерес і повагу до мисте
цтва. Адже не секрет, що
в мистецтві не останню
роль відіграє суб’єктив
ність сприйняття. Наш же
глядач у силу художньої
неосвіченості
сприймає
здебільшого твори, які на
гадують йому фотографію.
Все інше відкидається з
легкістю
неймовірною:
«Якщо мені це не подоба
ється, це мазня!»
Великі надії на поліп
шення художнього вихо
вання ми покладаємо на
художньо - меморіальний
музей О. О. Осьмьоркіна.
Прийнята постанова про
його створення в облас
ному центрі.
Майбутній
музей розміститься в бу
динку, де художник наро
дився, формувався як ми
тець (вул. Леніна, 89).
Вирішено ряд першочер
гових проблем. Відселені,
наприклад сім'ї, що про
живали в будинку, неза
баром почнеться його ре
монт та реставрація.
— Ви багато розповіли
про майбутній музей. Чи.
тачів, мабуть, зацікавить
дата його відкриття.

— Точно назвати не на
важусь. Але знаю твердо
крайній термін:
музей
прийме перших відвідува- •
чів до 1992 року, тобто до
100-річчя з дня народжен
ня Олександра Олександ
ровича Осьмьоркіна.
Бесіду вів
Г. ХАРИТОНОВ.

^тор.

in-г--.
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«ЧЕРВОНА
ТРИВОГА
МАТЕРІ»
Поему під такою наз
вою (аьтор — лікар Ана
толій Кримський з Олександрівського
району)
проілюстрував художник
Олександр БОСИЙ.

«Не можна займати со
бою публіку більше двадця
ти хвилин безкарно... Пів
години жодна навіть знаме
нитість не протримається»,—
попереджував класик орга
нізаторів літературних чи
тань.
Михайло Семенович Ка- \
зінік, мистецтвознавець із
Мінська, у Кіровоградсько
му музучилищі говорив про
музику. Про те, що охоту
до
розуміння
класичних
творів у людей відбивають
передачі радіо та телеба-

!> 1. Автору
? стає відомо...

КОТРА ГОДИНА
НА ПСЕВДОБУДИЛЬНИКУ?

П О БОБРИНЦЯ приїхала з
Д метою
написати
про
самодіяльний
народний
драматичний колектив
ра
йонного будинку культури,
організований тут 20 років
тому покійним Г. П, Рябоволом.
У районному відділі куль
тури мені сказали: «У нас
ніколи не було проблем із
трупою. Бобринчани
люб
лять театр, стаціонару ж у
нас немає. Але режисери
чомусь не тримаються...».
Завідуюча відділом куль
тури райвиконкому 3. Ф.
Секрет навіть руками роз
вела, мовляв, не знаю, як
театр ще й існує до цих пір.

чення, які слухають обідаю !
Було чому дивуватися. Ад
чи, .миючи посуд, підмітаю
же поназана на останній те
чи підлогу. Водночас... Му
атральній весні вистава «Ве
сілля в Малинівці» свідчить
зикант на прикладі «Танцю
про те, що в цьому театрі
маленьких лебедів»
Чай«все нормально».
ковського та полонезу Огін— Нормально? — Зоя Фе
ського показав, які наявні в
дорівна похитала головою.—
Приміщення затісне, гриму
них ритмічні співзвуччя не
вальних німнат немає, репе
одмінно позитивно діють на
тиційних — теж. У зал по
людську психіку.
трібно 5000
крісел.
Де їх
брати? Музичні інструменти
«Дитина тягнеться до кра
давно вийшли Із ладу. Но
сивого годинника. Дати?
вих не дістати. Пропонують
київські,
але
вони
дуже
Шестерень не збереш. Не
низької
якості.
Викручує
дати? Барабанні перетинки
мось, як можемо:
лопнуть. Вихід? Поставити
— Викручуємось, — під
поряд схожий зовні іграш
хопила Валентина Пижова,
ковий предмет, підсадити
інспектор відділу культури,
прохача до нього, і всі за
як згодом дізналася, акти
доволені. Це і є ілюстрацією
вістка народного театру. —
до поняття масової культу і Сьогодні у колективі 50
учасників. Всі вони зайняті
ри. Підробка замість оригі
налу на потребу естетично І у «Весіллі в Малинівці». Ко
лектив у нас хороший. Одна
нерозвиненому споживаче
біда — режисура.
ві».
«■Я вернулся в мой город,
знакомый до слез...». «Твор
чо переосмисливши»
вірші
О. Мандельштама, тан
що
дещо загубилося, дещо
пе
реінакшилося, Алла Иугачова написала музично прий
нятний для
всіх
вальсом,
янии крутили в усіх диско
теках. Танцювали під слова,
які репресований у 30-ті ро
ки поет адресував своїм то.
варишам по нещастю. «Ле
нинград, Ленинград, я еще
не хочу умирать...».

ЛІ. С. Казінік протримав
зал півтори години і згідно
зі згаданим на початку за
стереженням
письменника
був за це «покараний». Піс
ля зустрічей у кількох на
вчальних закладах обласно
го центру мусив вцетулити а
в музучилищі знову — на
прохання студентів.
Н. ДАНИЛЕНКО.

— Ви не подумайте, що
у нас претензії до Анатолія
Якимовича Бореи, — втру
тилася в розмову
«старо
жил» театру Тетяна Дави
денко (у колективі з 1972
року). — Він людина тала
новита, творча, але...

Ось тут і прозвучало ім’я
Валерія Решетникова, який
очолював колектив до А. Я.
Бореи. Не подумайте,
що
Борса вижив Решетникова.
Навпаки. Прийшов рятувати
колектив, що залишився без
керівника,
коли молодий
спеціаліст
В.
Решетников
розрахувався.

основному. Збирається весь
колектив. Одні
працюють,
інші спостерігають. Ні про
які індивідуальні заняття не
може бути мови, — розпо
відає Валя Пижова.
— То чому ж би не спра
цювалися з Решетниковим?
— Ми?! Нас ніхто не запи
тував. Ми за ним
навіть
жалкуємо.
ї

2. «І не рипайся!»
Ініціатором мого знайом
ства з Володимиром /Аедведєвим була та ж 3. Ф.
Секрет. Та вже й до того
про Володю я дещо знала,
зокрема, з публікації нашої
газети, яка розповідала про
молодіжний клуб «МОЛОКО». Нині Володимир пра
цює на будівництві моло
діжного кафе. Тобто пере
обладнує
підзал старого,

ще дореволюційного будин
ку у кафе. Працює один,
до того ж, поки що не от
римує за це грошей.
— Скільки я його кли
чу, — говорить Зоя Федо
рівна, — йди до нас дирек
тором клубу, — не погод
жується. «Не можу,
Зоя
Федорівно, я пообіцяв, що
в Бобринці буде молодіж
не кафе. Ось закінчу, тоді
поговоримо».
— Володимире, мені ска
зали, що ви берете участь

у виставах народного теат
ру. Що ви можете сказати
про Решетникова?
— Він людина одержима.
Не було
такої роботи, за
яку б не брався
Валерій.
Він там половину будинку
культури перебудував. Не
справедливо обійшлися з
Валерієм!
Про Решетникова доводи
лось чути різне.
Звинувачення у колючості, невмінні

працювати з
колективом,
Однак у колективу театру,
самодіяльних акторів, таких
як Валя
Пижова,
Володя
Медведев,
Т. Давиденко,
3. С. Єременко, Д. І- Тере
щенко до Решетникова не
має ніяких претензій...
__ Мені з Валерієм було
цікаво працювати, є в ньо
му жилка ентузіаста, — рі
шуче заявляє В. Медведев.
А ось інша думка. Заві
дуюча кабінетом політосві
ти райкому партії Л. О. Єв-

Тобто не прийшов, а при
їжджає: Борса живе в Кі
ровограді.
— Анатолій Якимович при
їжджає на суботу і неділю в
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ладенко; «У нас зараз та
кий час, якщо людина розу
міє, що не на своєму міс
ці, повинна йти. Решетни
ков зрозумів».
Цікаво, думалося
мені.
Люди, які працювали плічо-пліч з Решетниковим, пе
реконані, що саме він і був
на своєму місці, а Людмила
Олексіївна робить
проти
лежний висновок, хоча з
Решетниковим «ніяких без
посередніх контактів нема
ла..,».

3. Позиція
спостерігача
із Валерієм
Решетнико
вим, як уже сказала, мені
зустрітися не довелося.
— Не треба нас
зайве
травмувати, — сказала Лю
бов Решетникова, його дру
жина, — Валерій вже трохи
почав заспокоюватися. Пра
цює керівником агітбрига
ди в ОПТУ. Знаєте, що пе
реповнило чашу терпіння?
Валерія звинуватили у то
му, що він має «нетрудові
доходи», взявши зароблені
1 GO карбованців за сцена
рій. Які ж це нетрудові до
ходи? Можливо, я щось не
розумію.
— 100 карбованців? Он
за сценарій до 220-річчя
Бобринця взагалі 500 чи й
700 заплатили, — сердито
сказала Валентина Пижова.
— До того ж цей сцена
рій повністю повторює той,
Що був написаний для Олек
сандрівни, здається, — до
дала Тетяна Давиденко. —
Тільки факти місцеві.
Решетников хоч сам усе
організовував,
говорили
аматори, а тут тільки сценарій написано, а решта на
•хні плечі лягає. 3. Ф. Сек
рет Дивувалася, мовляв, 18
років проробила в школі,
ніколи ніхто за неї ніяких
сценаріїв не писав та ще й
гроші не
платив.
Мова,
зрештою, зовсім про інші
сценарії, але не в Решетникові з його «нетрудовими
доходами» і не в сценарії
міського свята справа. У на
родному театрі! Як сказав
Володимир Медведев:
«У
нас не люблять
ініціатив.
Сиди і не рипайся.
Будь
хорошим виконавцем вка
зівок районного
керівни

5 стор.

цтва. Саме тому я пішов із
посади заступника головно
го архітектора міста. Те ж
саме трапилося і з Вале
рієм Решетниковим. Нас не
влаштовує позиція спостері
гачів, коли йде перебудо
ва!».

4. Про культуру—
на першу полосу
ЛАи звикли, що проблеми
культури займали
далеко
не головне місце у нашому
житті. Але ж дуже важливо,
піде молода людина у «МО
ЛОКО» чи з підворітню. За
хоплюватиметься «Майстром
і Маргаритою» чи
зовсім
інший «шабаш відьом»
її
приваблюватиме.
І тому необхідно доклас
ти всіх зусиль, щоб театр у
Бобринці, де «ніколи не бу
ло проблем із трупою»,
отримав нарешті постійного
керівника. Який зможе не
просто поставити «Конотоп
ську відьму», наприклад, а
й проводити з учасниками
колективу заняття з питань
теорії мистецтва. Ви думає
те, багато молодих бобринчан знають про історичне
минуле свого міста, котрому
у жовтні виповнюється 220
років? Чи про місце Бобринця в житті корифеїв ук
раїнського
професійного
театру М. Л. Кропивницького і І. К. Тобілевича? Зна
ють, звичайно, але так по
верхово.
— Особисто мене, — ска
зав другий секретар рай
кому комсомолу
В. Мирненко, активіст
народного
театру (у «Весіллі в Мали
нівці» з успіхом грає Пет
ра) — турбує
відсутність
вільного часу,
неможли
вість регулярно відвідувати
репетиції.

А в редакції місцевої га
зети «Честь хлібороба» у
мене поцікавились, чи не
скарга В. Решетникова при
вела мене до Бобринця. За
певняю, що ні. Про В. Ре
шетникова я дізналася піз
ніше. Постфактумом.
Не
хотілося, щоб бобринчани
дізналися про існування сво
го театру саме так — при
нагідно.

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

У Кіровоградському театрі імені
Кропивницького
Відбулася прем'єра вистави «Провінціалки» за п’єсою
українського драматурга Я. Стельмаха.
На знімку: сцена зі спектаклю. Лідія Андріїв
на — заслужена артистка УРСР Н. С. ІГНАТЬЄВА, Бо
рис — артист А. ЛИТВИНЕНКО.
Фото А. ДУБОВИКА.

Валерий СОРОКИН
Ах, ты, память моя — гончий пес на заброшенной улице—
все скулишь, ищешь след и хозяина хочешь найти...
Над тобою года, словно запахи вечности, кружатся
и сбивают тебя с правильного пути.
Не скули, гончий пес.
Дом твой здесь. Пред тобою. Так близко.
Подойди. Я поглажу твою необмытую шерсть...
...Что ж ты голову, память, к земле наклонила так низко,
что в глазах у тебя ничего уже мне не прочесть?

Виктор ШИЛО
Разговор
5

Я буду говорить с одним,
Я буду говорить с двумя,
II крылья вспорют кожу
спин
Двоих, что слушают меня.
Они потом расскажут вам.
Не захотят — мне все
равно.
Вы не поверите словам?
А в небе след простыл
давно.

КЛАСИКИ—
ПЕРШІ
Кореспонденти ТАРС за
рубежем провели опиту
вання жителів
країн, де
вони акредитовані. Мета:
дізнатися, які твори
на
шого музичного мистецтва
знають і люблять за кор
доном. На першому місці
у закордонного слухача—
музика П. Чайковського,
С. Рахманінова, А. Хачату
ряна.

УВАГА!
Завтра в приміщенні обкому комсомолу
відбудеться
чергове заняття молодіжної літстудії «Сівач».
Початок о 18-й годині.

—------- &
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«МолоДи* комунар»

Валерій СйДНіН

СПОДІВАННЯ СНУ
Розчулене дитя в нас присинає час,
метелика, бджолу, листочок зелененький.
Тон Невблаганний час, час — помахом меча.
1 даленіють в часі ласкаві руки неньки.
Огорнені у сон, з якого вороття
крізь дріб’язки полуд немає майже зовсім,
не всі спроможні ми свої життя з буттям
привести до ладу, хоча й спокійні зовні.
І похапцем живем, і в суєті суєт.
Та снить у нашім сні збентежений хлопчисько
І сподівання сну, що ми не зіпсуєм
те поле-далечінь, той час і пам’ять чисту.

ЧИТАЧ ПРОПОНУЄ

А ЯКЩО НЕМАЄ
«ЕКРАНУ»!

У будиночку зі шпилем унікальної архітектурно'
форми розмістився Олександрійський міськном комсомолу.
Фото В. ГРИБА.

ІНЕМАТОГРАФІСТИ «Ленфільму» вкотре відгук
нулися на молодіжні пробле
ми новою картиною «Дитя
чий майданчик».
З перших же кадрів ми,
глядачі, поринаємо у найсьогоденніше життя моло
дих. Камера стежить за ни
ми ненав’язливо, так, щоб
ми відчули себе майже се
ред них
або
принаймні
десь поблизу, поруч.
Як запросто все у них, без
дорослих церемоній. І до
звілля, і знайомства. І на
віть
любов.
Зустрілися
двоє, подивились одне одно
му в очі, порозмовляли ні
бито й ні про що. Одначе
порозумілися,
закохались,
як кажуть, з першого по
гляду.
І дарма, що
незатишно
їм у житті, — так це ж на
різно, а разом — навпаки.
І затишок, і тепло душевне,
не дуже витрачене у мину
лому недавньому дитинстві.
Байдуже, що деяка незграб
ність присутня у вияві по
чуттів словами. Це від три
валої нашорошеності, при
мусового стримування емо
ційної щирості.
Та от усе гірке, чого до
велося хильнути, вже поза
ду. Почалося цнотливе по
дружнє життя, сповнене по
всякчасних радощів і сімей
них турбот. От би і розпові
ли нам автори фільму про
їхню любов. Та, як вияви
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лося, «любов хвилює кров»
у даному контексті
лише
для того, щоб надалі зруч
ніше було плавно (на дум
ку авторів) перейти до тра
диційного оскомистого мо
ралізування.
Досить несподіваний по
ворот сюжету за допомо
гою вікна квартири моло
дят: за вікном хулігани ко-

Я розумію — глядач
приходить до кінозалу від
почивати. Але ж привчаю
чи глядача, особливо мо
лодого, до розважальної
«мозкової жуйки» чи од
номанітних мелодрам, ми
відбиваємо в нього охоту
думати.
Тоді
серйозні

тирної крадіжки Романа і,
не зупиняючись на досягну
тому, планує пограбування
інкасаторів. Ось до. чого
можуть призвести необачні
знайомства!
Роману
автори відвели
роль телятка, яке всьому
вірить, нічого абсолютно не
розуміє у цьому житті і ли
ше кохає свою
Жанну та

«ТА ДЕ ВИ БАЧИЛИ?.,»
гось б'ють, випадково трап
ляється це на очах Жанни
(Д. Шпаликова). Жанна втру
чається... А далі вже
все
йде «як по нотах». Хулігани
погрожують, але герой Ро
ман (В. Любшин) всупереч
погрозам іде в міліцію. І
ось тут, буквально на поро
зі кабінету слідчого,
його
стримує знову-таки Жанна,
яка, до речі, і заварила ка
шу. А мотивує вона відмо
ву від заяви небезпекою
помсти від хуліганів. Та й
міліції довіряти, на її дум
ку (а можливо, є певний дос
від), нема підстав.
І тут двоє соціально без
порадних за браком життє
вого досвіду молодих лю
дей дозволяють
втягнути
себе у цілком серйозну і
небезпечну злочинну
ді
яльність. Негідник з потя
гом до
філософствування
Карпов (В. Проскурін) ро
бить співучасником квар

кліпає здивованими очима.
Виходячи з цього
посилу,
тобто з повчальної думки,
напрошується певний
еле
мент узагальнення, типіза
ції, до якої ми так звикли.
А якщо це так, то на місці
сучасного юнака можна бу
ло б і образитись за, я ска
зав би, «дебілізацію» у ти
пізації молодих (вибачте за
каламбур).
У народі кажуть: «Та де
ви бачили?..», коли стосує
ться чогось вже вкрай ней
мовірного. Хлопцеві ні за
що ні про що дають кош
товні сережки, а він знову
тільки те й робить, що ра
діє дурником і кліпає зди
вованими очима. Зауважи
мо: Роман працює водієм
«швидкої допомоги», він не
вихованець старшої групи
дитсадка і не
хлопчисько
піонерського віку,
якому
справжній
пістолет — не
штука, з якої, трапляється,

>

фільми «не доходять».
Нам потрібні різні фільми,
але виховані, добре під
готовлені глядачі нам ще
потрібніші. Добре, що в
Кіровограді діє кіноклуб
«Екран». А як бути тим,
хто живе не в місті? Не
вже не можна створити
подібний заочний клуб при
вашій газеті?
О. КАЄНКО,
студент.
Олександрійський район.

вбивають людей, а всьогонавсього «потрясна» іграш
ка...
Цікаво, що б робили сце
нарист (П. Фіни) із режисе
ром (С. Проскуріним], якби
герой виявився якщо вже
не кмітливим, то хоча б ро
зумово повноцінним?.. Звід
ки б тоді їм довелось ви
смоктувати свою повчальну
мораль? Мабуть, уже оста
точно заплутавшись у своїх
задумах, автори
беруть і
зарізують коріння зла
Карпова за класичним при
кладом під колесами локо
мотива. Таким чином, самі
карають своїми кіношними засобами.
Заради
справедливості
треба сказати, що не лише
у першій, а у двох інших
третинах стрічки подекуди
розкидані живі деталі, точ
но схоплені факти
життя,
що
емоційно
вражають.
Приміром, спогад
Жанни
про те, як мати покинула її
одну, і саме біля «Дитячо
го світу», тицьнувши в руки
іграшку. Або стервозна кербудша. А ще епізодик
на
пікніку, де постає вродлива,
але безсловесна істота жі
ночої
статі,
характерною
рисою якої є майже
тва
ринна покірність «сильній»
половині.
Повертаючись у початок:
ось би на чому зосередити
небайдужу авторську увагу.
С. ВАЛІЄВ.

Роман ЛЮБАРСКИЙ^

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Роняя яблоко с ладони,
Идешь к мольберту
не спеша.
И в синем взоре снова
тонет
Твоя смятенная душа.
Ты все, что утеряли
звуки,
Берешь из красок
на крови...
Устало опускаешь руки
И шепчешь мне:
«Благослови...».

И на холсте в тревоге
линий,
Из боли и любви рожден,
Вобравши тысячи имен,
Вдруг оживает взор
твой синий.

КОНЦЕРТ ТРАНСЛЮВАВСЯ ПО СУПУТНИКУ
З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛІВ

❖

Перший у СВІТІ рок-фес
тиваль було Проведено у
каліфорнійському містечку
Монтрей 16—18 липня 1967
року під девізом «Музика,
любов і квіти». Були при
сутні 60 тисяч глядачів. Усі
вилучені кошти пішли на
благодійницькі
потреби.
Серед учасників: Дженіс
Джоплін, Джіммі Хендрікс,
«Мамаз енд Папаз», «Кров,
піт та сльози», «Хто», «Сай
мон енд Гарфункел», відо
мий індійський музикант
Раві Шанкар.

Кількість глядачів
«Ярмарну музини та мистецтва»
у невеличкому місті Вудс
ток на півночі штату НьюЙорк збільшилося
від 500
тисяч спочатку до 2 мільйо
нів.
Виступили:
Сантана,
Джонні Мітчел, Раві
Шан
кар, Джіммі Хендрікс, відо
мі виконавці пісень протес
ту Джоан Баез, Арло Гатрі,
Джо Копер, тані групи, як
«Джефферсон
Ейрплейн»,
«Хто», «Через 10
років»,
«Кріденс Кріеруотер Рівайвал» — всього 32 ансамблі
та солісти.
В Аламонті (Каліфорнія,
грудень 1969 року) під час
виконання групою «Роллінг

виступу кращих груп та ви
конавців із багатьох країн

РОК-МУЗИКИ

світу.

Стоунз» пісні «Потяг до
диявола» було вбито юнаканегра...

Наш «Автограф» ви

конав композицію А. Сітковецького «Запаморочення».
Окрім того виступили Де-

1969 рік. На фестивалі у
Торонто (Канада) виступив
Джон Леннон із своєю но
вою групою «Плестік Оно
Бенд», що була
зібрана
майже перед концертом —
репетирували у літаку.
Перший фестиваль
віт
чизняного року
загально
союзного масштабу відбув
ся 1973 року у Талліні. Крім
естонських груп, виступали
«Машина часу», «Високосне
літо», «Араке». 1980 року
в
Тбілісі проходить
рокфестиваль «Весняні ритми».
Тут грають «Акваріум», «Ав
тограф»,
«Гунеш», «Лабі
ринт», «Діалог», «Сіполі» та
інші.
1985 рік — для збирання
коштів у фонд допомоги на
селенню Африки, що голо
дує, було проведено фестиваль-телеконцерт на лон
донському стадіоні Уемблі.
На великі екрани за допо
могою супутникового зв’яз
ку подавалося зображення

від Боуі, Елтон Джон, Дж.уліан Леннон, Пол Маккар-тні, Мік Джеггер, Тіна Тарнер, Боб Ділан, Елвіс Кас
телло, «Куїн», «Статус кво»,
«Дюран-Дюран» та інші.

Рік тому у травні прово
дився
рок-фестиваль
у
Вільнюсі «Літуаніка-86». Бу

ли представлені всі стилі і
напрями вітчизняного року:
від хеві метал («Гетеро») до

поп-музики («Браво»). Звер
нули на себе увагу «Метро»,
«003», «Юмправа», «Сіполі».
Гран-прі одержав
«Аква
ріум».
Не так давно у Москві'
проходили концерти фести
валю «Рок у боротьбі
за
мир», де виступали «Арія»,
«Лотос», «Яблуко».
На цьогорічному фестива
лі
«Л ітуаніна-87»
головні
призи
завоювали «Антіс»
(Вільнюс), «Ліви»
(Лієпая),
«Наутіліус» (Свердловськ).

А. ВАСИЛЬЄВ.

ЛАТИНЬ, АНАТОМІЯ
І ПЕНЗЕЛЬ

Пам’ятник комсомольським
поколінням
Кіровоградщини в обласному центрі — зразок напрочуд гар
монійної скульптури.
Фото Б, ГРИБА.

Той, хто відвідав обласну
виставку самодіяльного об
разотворчого та декоратив
но - прикладного мистецтва,
яка проходила навесні цьо
го року у Кіровоградській
картинній галереї, не міг не
звернути увагу на картини,
виконані самодіяльним ху
дожником з
Добровеличківського району Віктором
Юрійовичем Вієвським.
У маленького Віті малю
вання було одним з найу
любленіших уроків. З п'ят
надцяти років він починає
справжні
заняття живопи
сом. Однак
основну про
фесію вибрав іншу — всту
пив до Одеського медично
го інституту.
Але
незважаючи на об
маль часу, студент не по
лишає своїх занять живопи
сом І нині Віктор Юрійо
вич згадує свою першу пер
сональну виставку, яка де
монструвалася в
інституті
Вена була не
дуже вели
кою — близько
двадцяти
робіт, а рецензентами ви
ступали не фахівці, а друзі
по навчанню.

Нині Віктор Юрійович Вієвський працює лікарем у
Добровеличківській
райлікарні. І як у минулі роки,
живопис — поруч із ним.

Цікава
деталь. На пер
ший погляд Віктор Юрійо
вич як лікар маз би малю
вати людей. Адже ж працює
з ними, скільки характерів і
доль проходить мимо ньо
го щодня.
Та ця
думка
з'являється лише до того,
як побачиш його ооботи.
Це і чудові пейзажі.
Серйозні роздуми
над
композицією, хороший ма
люнок, добре володіння олі
єю дозволяє художнику пе
редати зачарування приро
дою, яке охоплює людину
при виїзді до глеу або на
річку. Невипадково один з
найулюбленіших
художни
ків аматора — І. Шишкін.
Картини
Віктора Юрійо
вича Вієвського добре ві
домі землякам. Його полот
на знаходяться у районному
краєзнавчому музеї у Добровеличківці, у Липнязькому музеї.

І

В. ГРИШИН.
Доброзеличківський
район.
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8 стор

Щ О? Д Е? КОЛИ?
раховуватнметься два очка,
за неповну — одне. Додат
кові очки за розширену від
повідь не добавлятимуться;
навпаки, перевага надава
тиметься коротким.
Завдання (тематика їхня
довільна) підбиратиме не
тільки жюрі — їх можете
надсилати і ви. Не обов’яз
ково три. можна й більше—
на вибір. Вказуйте відпові
ді та джерело, звідки взяті
дані. За кожне питання ав
тор також одержуватиме
два очка. 1 тут стислість
вважатиметься за достоїн
ство.

Телевізійна
вікторина
«Що? Де? Коли?», ще не до
сягти піку
популярності,
щезла з екрана, правда, по
дейкують. що тимчасово. Ну,
а поки суд та діло, ми вирі
шили якоюсь мірою запов
нити паузу
в суперництві
знавців та глядачів і влаш
тувати змагання між наши
ми читачами-ерудитами
на
зразок телевізійного.

УМОВИ нового
КОНКУРСУ:
Щоразу пропонуватимемо
вам три питання, відповідь
на які вимагає не тільки
ерудипії, а й- кмітливості,
спостережливості.
гумору.
За правильну відповідь на-

На добраніч, діти. 21.00
Час.
21.40 — На
виставці
тнанин. Телеафіша.
Погода
на
завтра.
21.50 — «Світ
кінофантастики».
;Художній
фільм « Під сузір'ям Близню
ків». 23.30 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

жовтня
А ЦТ (І програма)

♦

А ЦТ (II програма)

7 00 — «90 хвилин». 8.35
— Фільм — дітям. «'Кожен
мисливець
бажає знати...».
9.50 — Татарські народні ме
лодії. 10.10 — Новини. 16.00
— Новини.
16.20 — Доку
ментальні телефільми. 1655
— Новини. 17.00 — Веселі
старти. 17.45
—
Програма
телебачення ФРН.
18.40 —
Хвилини поезії. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат світу з шахів. 19.05 —
«Нам є чого вчитися одне у
• одного». «Круглий
стіл» в
Академії наук СРСР, 19.50 —
Телефільм
Новини. 20.00
«Дама з Амстердама».. 21.00
Прожектор
21.40
— Час.
перебудови. 21.50і — ТелеЛенінград
— Майни
міст
“
'
. .
(ФРН). 22.50 — Сьогодні у
світі.

А УТ
16.40
—
16.30 — Новини.
........ __
17.00 —
Срібний
дзвіночок.
Народний депутат. 17.30 —
Незабутні. 18.00 — ДЕНЬ оА
ДНЕМ. (Кіровоград). 18.15 (КіровоНАШІ
ДОВІДКИ..
_(«■
—’рад).
18.30 - АГРОПРОМ.
19.00 — Анту(Кіровоград),
."5 — «Час
альна камера. 1935
Дій». Гнучкий
рішень — час
1
гоаФік роботи: за і проти.
20.05 — Концерт. 20.^5
Вечірня гімнастика. 20.45 —

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Фізика. 10 кл.
9.05. 13.35 —Французька мо
ва.
10.05 —
М. СалтиковЩедрін.
Казки. 10.35, 11.40
— Природознавство.
З кл.
10.55 — Науково-популярний
фільм.
11.10 — Російська
мова. 12.00 — Фільм «При
ходьте завтра». 14.05 — Но
вини. 14.10 — Діалог з ком
п'ютером. 18.00 — Новини.
18.15 — «Шо заважає автовелетню?». Про проблеми ре
Горьковського
конструкції
____________
18.45 — «...До
автозаводу.
шістнадцяти і старші». 19.30
— Музичний кіоск. 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — Рит.
мічна гімнастика.
2045 (apiba)
Грас Е. Москвітіиа
21.00 — Час. 21.40 — Прожектор перебудови. 21.50 —
Фільм-концерт
«Пісня кли
че». 22.55 — Документаль
ний телефільм. 23.15 — Но
вини.

14 ЖОВТНЯ
ПТ
(І програма)
А.
7.00 — «90 хвилин». 8.35
«Веселі старти». 9.00
—

♦

'■

«Молодой коммунар»
Ня

укояии«чту

языке
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Строк надсилання відпо
відей — два тижні з Дня
опублікування питань. На
конверті робіть позначку
«Ерудит» і вказуйте свою
точну адресу.
Якщо завдання здадуться
вам надто складними
чи
навпаки — примітивними,
напишіть нам про цс.
Вікторина проводиться в
кілька турів,
Переможців
чекають цінні призи.

ЗАПИТАННЯ

ПЕРШОГО
ТУРУ КОНКУРСУ:

1. На території СРСР є
населений
пункт.
назва
якого звучить як ім’я
та
по батькові. Де він знахо
диться і звідки дістав таке
наймення?
2. Три російських пись
менники.класики XIX сто1

Телефільм «Дама з Амстер
дама». 10.20
—
Новини.
16.00 —
Новини. 16.10 —
Музика міста. 16.40
—
До
національного свята Народ
но-Демонратичної
Республі
ки Йемен. Кінонарис.
16.55
— Новини. 17.00 — «Росій
ський музей». Радянська гра■ьіид 17.30 — <».
«...До шістмалцяти і старші». 18.15 — До
кументальний
телефільм
18.45
—
Сьогодні
у світі.
19.00 — До 70-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної ре
волюції.
Радянська Грузія.
Програма Гпузинського теле
бачення. 21.00 — Час. 21.40
Прожектор перебудови. 21.50
— Концерт иолентивів Держ
телерадіо СРСР. У перерві
— Сьогодні у світі. По закін
ченні —
Чемпіонат світу з
шахів.

А УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
ФІльм-концерт.
10.35
—
Шкільний екран. 6 клас. Фі
зика. 11.05 — Майстри
гумору. 12.00 —
До 70-рІччп
Великого Жовтня. «На хвилі
дружби». Концерт. 13.05
—
Новини. 13.20 — Екран мо
лодих.
16.30
—
Новини.
16.40
—
«Срібний дзвіно
чок». 17.00 — Агропром
—
проблеми і пошуки. З досві
ду роботи Закарпатської об
ласті. 17.30 — «Сонячне ко
по». 17.55 — Програма
пе
редач. 18.00
—
«Наука
І
час».
18 30 - ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ (Кіровоград). 18.45 —
ТЕЛЕФІЛЬМ.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Чемпіонат СРСР з
хокею «Сокіл» — «Автомо-

♦♦♦♦♦♦♦

біліст». (2 і 3 періоди). 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21 40 — Танцювальний
етюд. Телеафіша. Погода на
завтра. 21.50 — Молодіжна
студія «Гарт». 23.20 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.

-»
♦
•>
*

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35
—
Суспільство
знавство. 10 кл. 9.05 — Ро
сійське мистецтво. Дерев'я
на архітектура. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.40 — Загальна
біологія.
9 кл. 11.05
—
АЬВГДейка.
12.10
—
Телефільм «Місто
над головою». 1 серія. 13.30
— Німецька мова. 14.00
—
Новини.
14.05 — Сільська
година.
18.00
—
Новини.
18.15 — Мультфільм.
18.35
— з скарбниці світової му
зичної нультури К. Дебюссі.
«Хмари»,
«Свята».
«Бсргамаська сюїта». 19.25 —
За
безпеку руху.
19.30 — Для
всіх і для ножного. 20.00 —
Вечірня
казка.
20.15 —
«Начдив
Олександр Пархоменко».
Документальний
фільм.
20.25
—
«Наукова
фантастина і майбутнє люд
ства». За підсумками
Між
народної зустрічі письмен.
мині9-сЬа“тастІп.
21 00
—
Чаг. 21 40 —. Прожектор пе
—
Хокей.
ребудови. 21.50
...........
СРСР. СКА
Чемпіонат
«Спартак». 2 і 3 періоди. В
перерві — 22.25 — Новини.

♦
♦
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лгття в назви своїх трьох
широко відомих творів ви.
несли три визначні
речі
Петербурга,
якими й
по
сьогодні милуються ленін
градці й гості міста.
На
звіть ці твори та їхніх ав
торів. (Підказка: одне із цих
чудес можна бачити лише
кілька місяців на рік).
3. Як називають
збірні
команди Швеції та Канади
по хокею з шайбою?
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