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ПЕРША КОЛОНКА

НАСТАВНИК:
МИНУЛОГО, вівторка в магазині «Оксана» Кіровоградського міськ- 

промторгу під час обідньої перерви .запанувала урочиста тиша. 
Схвильовані і збуджені дівчата з комсомольсько-молод]жного колекти
ву зібралися з радісної нагоди. А ще точніше, з подвійної причини.

Молоді продавці відзначали скромний, але почесний ювілей — п’яти
річчя з того дня, коли вони одностайно вирішили зарахувати почесни
ми членами свого колективу Героїв Радянського Союзу Олега Кошово
го і Любов Шевцову. Всі ці роки заробітну плату молодогвардійців 
систематично перераховували до Радянського фонду миру.

І ось 21 лютого нинішнього року до них завітав секретар обласної 
комісії фонду миру Г. К. Лисенко. Під щирі оплески він вручив заві
дуючій магазином «Оксана» В. В. Тацеїчок пам’ятну медаль правління 
Радянського фонду миру, а всім членам подячні грамоти Українсько
го Республіканського комітету захисту миру. Благородну роботу членів 
комсомольсько-молодіжного колективу «Оксана» на користь захисту 
миру відзначено почесними грамотами обкому комсомолу, Кіровського 
районного комітету Компартії України, пам’ятними подарунками тощо.

Разом з молодогвардійцями молоді продавці «Оксани» примножують 
спої трудові зусилля, обіцяючи завдання трьох років десятої п’ятирічки 
виконати до славного ювілею — 60-річчя Ленінського комсомолу.

В. ВАСИЛЕНКО.

У трудовий колектив прийшов нова
чок. Уперше прийшов, ще не відчувши 
життя, в якому сам відповідаєш за свої 
слова, вчинки. За свою працю. А чи 
тільки сам? Чи не більша відповідаль
ність за долю новачка лежить на тих, що 
всі разом називаються бригадою, змі
ною, цехом?

З першої зустрічі зрозуміла Євгенія 
Миколаївна НеСкорожня, бригадир шту
катурів управління механізації будів
ництва комбінату «Кіровоградважбуд», 
що із сімнадцяти випускниць профтех
училища вийдуть не тільки висококвалі
фіковані штукатури, а й хороші люди. 
Бо вірила в себе і своїх подруг-ветера- 
нів, вірила в силу наставництва.

Цей приклад колективного настав
ництва не єдиний. Минулого року ком
сомольсько-молодіжна бригада пла
вильників цеху N° 8 Світловодського 
ордена Трудового Червоного Прапора 
заводу чистих металів імені 50-річчя 
СРСР, очолювана Миколою Петровим, 
вивела з відстаючих у передові три ко
лективи. Не тільки високими врожаями, 
а й педагогікою славиться колектив 
тракторної бригади колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Новоукраїнського району, 
де бригадиром двічі Герой Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталов.

Підопічні різними бувають. Той — 
скромний хлопець, до всього прислухає
ться, все старається зробити так, як учив 
наставник. Інший — з характером, колю
чий, на все у нього свої, особливі погля
ди, часто протилежні поглядам настав
ника. Якщо не з того боку зайдеш, втра
тиш його довір’я на все життя. А колек
тив — він усе може. І вже не вказува
тиме мододий робітник на конкретну 
особу: «Ось Петро Іванович, мій настав
ник. Інших я на ім’я не знаю, хоч і пра
цюю тут три місяці».

А таки частенько трапляється, що за 
новачком закріплюють лише «штатного» 
наставника. Все в порядку, хлопець під 
наглядом, не тинятиметься без діла. Ми
не час — дістане розряд. Та чому ж він 
байдужий до справ бригади, чому спіл
кується тільки зі своїм Петром Іванови
чем і ні з ким більше? Не будемо запе
речувати, Петро Іванович — справді зо
лота людина. Побільше б таких. Але ж 
його підопічний живе в трудовому ко
лективі. Можливо, йому треба поділити
ся своїми проблемами, планами на май
бутнє не тільки зі своїм наставником, а 
й з робітниками, старшими від нього на 
чотири — п’я’ь років.

Чомусь колективне, бригадне настав
ництво здебільшого практикується лише 
тоді, коли одночасно приходить багато 
новачків. А коли два — три? З ними пра
цюють одні «штатні» наставники.

У комсомольсько-молодіжних колек
тивів кращі можливості запроваджувати 
колективне наставництво. Для більшості 
членів таких бригад учнівський період— 
не вельми далеке минуле. Тож і зрозу
міти новачка легше (сам таким недавно 
був), і спільних інтересів більше (бо мо
лоді обидва).

Робітники-наставнини..-. Це дуже доб
ре, що вони є. У кожного в житті є лю
дина, на яку йому хочеться бути схожим. 
Вони, наставники, повинні вводити, лю
дину в колектив. Але це можливо лише 
тоді, коли працюєш, учиш і виховуєш у 
контакті з колективом. Разом з колек
тивом.

Фото В. КОВПАКА.

РІВНЯННЯ
НА ПРАВОФЛАНГОВИХ

БЮРО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ РОЗГЛЯНУЛО 
ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ 
ОБЛАСТІ В 1977 РОЦІ І ВИЗНАЧИЛО ПЕРЕМОЖЦІВ.

Серед колективів промис
ловості перше місце вибо
рола комсомольсько-моло
діжна бригада плавильників 
цеху № 8 ордена Трудового 
Червоного Прапора Світ
ловодського заводу чистих 
металів імені 50-річчя СРСР 
(бригадир М. Петров, груп
комсорг В. Татаренко). План 
ювілейного року вона вико
нала на 172,7 процента. Мо
лоді плавильники впровади
ли у виробництво 10 раціо
налізаторських пропозицій.

У будівництві перемогла 
комсомольсько - молодіжна 
бригада маляоів будівель
ного управління № 3 трес
ту «Олександріяважбуд» 
(бригадир Г. Русаков, груп
комсорг Є. Пістружак). Річ
не завдання колектив вико
нав на 132 проценти, зеко
номив фарби на суму 205 
карбованців.

Вугільна промисловість. 
Переможцем стала комсо
мольсько-молодіжна брига
да екскаваторників видо
бувної дільниці вуглерозрі
зу «Морозівський» (бри
гадир В. Бакун, групкомсорг 
В. Яковлєв), що видобула 
понад план 105 тисяч тонн 
вугілля і підвищила продук
тивність праці на 5,2 про
цента.

Серед колективів авто
мобільного транспорту пер
ше місце посіла комсо
мольсько-молодіжна брига
да водіїв автомобілів Кі
ровоградського автотран
спортного підприємства 
10661 (бригадир О. Колов). 
Колектив зекономив 2213 
літрів пального.
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Кращий колектив заліз
ничників — комсомольсько- 
молодіжна колона імені 
XXV з’їзду КПРС Знам’ян- 
ського локомотивного депо 
(керівник С. Ф. Токар, груп
комсорг А. Шкамарида). 
Молоді машиністи і їхні по
мічники провели 1770 вели
ковагових поїздів, перевез
ли 26 000 надпланових тонн 
народногосподарських ван
тажів.

Перше місце у сфері об
слуговування зайняв комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив відділу музтовзрів 
універсального торговель
ного об’єднання «Кірово
град» (керівник С. Толочен- 
ко, групкомсорг Н. Мал- 
куш). План четвертого квар
талу він виконав на 151 про
цент.

У змаганні колективів мо
лочнотоварних ферм пере
міг комсомольсько-моло
діжний колектив МТФ № .1 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району 
(групкомсорг В. Махно). Се
редній річний надій молека 
від кожної корови ферми 
становить 3527 кілограмів.

Перше місце серед ко
лективів тракторних бригад 
виборола комсомольсько- 
молодіжна тракторна брига
да колгоспу «Дружба» Но
воукраїнського району(бри
гадир А. Лапа, групкомсорг 
А. Олійниченко). Молоді 
механізатори виробили на 
еталонний трактор 2198 
гектарів умовної оранки за 
рік, зекономили 62 307 кіло
грамів дизельного палива.

РАЗОМ
З МОЛОДОГВАРДІЙЦЯМИ
На фото: вгорі — Г. К. Лисенко вручає В. В. Тацснюк Пам’ятну 

медаль; унизу — винуватці торжества — члени комсомольсько-мело» 
діжного колективу «Оксани».

СТУПЕНІ
СХОДЖЕННЯ

Підбито підсумки соціалістичного 
змагання серед молодих майстрів доїн
ня і комсомольсько-молодіжних колек
тивів молочнотоварних ферм області 
за січень 1978 року.

Світлана ГРИГІР з.колгоспу імені Леніна Долинсько- 
го району за місяць надоїла від корови 539 кілограмів 
молока., .

Катерина ЧЕРНІЙ з радгоспу «Ульяновський» Улья
новського району — 367.

Тетяна РУДИКА з колгоспу імені Леніна Долшісько- 
го району — 335.

Наталія РОГОЖИНА з колгоспу «Мир» Гайвороп- 
ського району — 328.
-Тетяна ЧМИР з колгоспу імені Шевченка Новоукраїп- 

ського району — 324.
Любов МАЛОШТАН з радгоспу імені Димитрова 

Устннівського району — 323.
Людмила БО БОШ КО з колгоспу імені Горького Доб- 

ровелі київського району — 317.
Марія ТОЛУБ’ЯК з колгоспу «Родина» Долпнського 

райоьу — 314.
Надія НЕСТОРЧУК з Несватківського відділка Дру

гого імені Петровського цукрокомбінату Олсксандрів- 
ського району — 310.

Поліна АРТЮК з колгоспу імені XXV з’їзду КПРС 
Онуфріївського району — 310.

Ірина ЯРОШКЕВИЧ з колгоспу імені Калініна Ново- 
українського району — 308.

Серед комсомольсько-молодіжних колективів найви
щих показників досяглії:

комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми № 1 радгоспу імені Димитрова Устннівського 
району (групкомсорг Любов Малоштан), що одержав 
по 265 кілограмів молока в середньому від корови.

комсомольсько-молодіжний колектив ферми Несват
ківського відділка Другого імені Петровського цукро- 
комбінату Олександрійського району (групкомсорг 
Ярослава Андрущакевич) — 256.

комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми № 4 колгоспу «Родина» Долинського району 
(групкомсорг Євіенія Мельниченко) — 243,

комсомольсько-молодіжний колектив ферми радгоспу 
«Олександрійський» Олександрійського району (груп
комсорг Валентина Столяревим) — 235,

комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми колгоспу імені XX з’їзду КПРС Бобринецького' 
району (групкомсорг Володимир Мітенко) — 205



2 стор,----- -------------------------- >>Молодей комувар“

Комсомолки Катерина СУХОВА (на фото ліворуч) і Наталя НЄЖИНСЬКЛ працюють намотувальниця
ми звукових котушок головок динаміків Кіровоградського заводу радіовиробів. їхня змінна норма — 
2400 котушок. Ставши на ударну вахту, присвячену бС-річчю ВЛКСМ, дівчата щодня виготовляють по 
2(100—2700. Дострокове виконання особистих річних завдань буде трудовим дарунком молодих робітниць 
ювілею Ленінського комсомолу. Фото А. ДІБРОВНОГО.

___________ - 25 лютого року -

До 130-річчя «Маніфесту Комуністичної партії»

ПІДКОРЯЮЧИ
ПРОСТІР І ЧАС

ЯНІСТЬ НАШОЇ
РОБОТИ

Проблеми соціалістичного змагання 
молодих будівельників

1-І ЕПРОСТА це справа —
1 будувати магістраль. І 

цікава. Почесна. Молоді 
творці залізниці Долин- 
ська — Помічна з гордістю 
називають себе корчагінця- 
ми. Ні, не тільки заради ро
мантики приїхали вони о 
кіровоградські степи, а й 
від усвідомлення важливос
ті того, що роблять І що 
належить їм зробити в май
бутньому. Від усвідомлення 
важливості і потрібності ма
гістралі для розвитку еко
номіки Кіровоградщини.

Сьогодні на* обласній 
ударній комсомольській бу
дові зайняті 290 юнаків і 
дівчат. Наважусь твердити, 
що нині, взимку, робочий 
ритм не менш напружений, 
ніж у літні місяці. Адже 
цього року залізниця по
винна стати до ладу. І на 
фініші будівництва викону
вати свої норми на 100 про
центів — просто мало. Вза
галі такий показник біль
шість молоді не вважає за 
норму. 150—160 процентів 
норми, надпланові метри, 
кілометри стали звичайним 
явищем. Не хочу примен
шувати значення матеріаль
ної заінтересованості, але 
важливу роль у роботі сьо
годні відіграє соціалістичне 
змагання між комсомоль
сько-молодіжними колек
тивами та окремими буді
вельниками.

Але, якщо говорити про 
якість організації змагання, 
то до деякого часу вона бу
ла не на висоті. Та й нині ще 
не розв’язано чимало проб
лем. Одначе штаб ударної 
будови вже має право за
писати до свого активу пев
ні здобутки.

Нарешті штаб налагодив 
контакти з господарськими 
організаціями, будівельни
ми управліннями. Раніше 
існувала ось яка проблема. 
Постійно тримати на конт
ролі всі комсомольсько-мо
лодіжні колективи, комсо
мольські організації ми не 
мали змоги, бо розкидані 
вони по всій залізниці. Тож 
про одних ми знали майже 
все, про других — менше, 
про третіх знали зовсім ма
ло. Про якість підбиття під
сумків змагання говорити 
не доводилось. А з проф
спілковими працівниками, 
господарниками дружба 
якось не в’язалася. Вони 
самі по собі, і ми так само.

Цінність контактів показа
ла практика. Консультую
чись на місцях, ми маємо 
змогу об’єктивно підійти до 
результатів змагання, опе
ративно визначити кращі 

колективи. А це, як відомо, 
позитивно впливає на хід 
трудового суперництва. 
Розмовляючи з молодими 
будівельниками, нам часто 
доводиться відповідати на 
їхні запитання про те, як 
ідуть справи в інших колек
тивах. Значить, не байду
же їм.

Про стимули. Донині, як
що сказати чесно, штаб не 
мав до них відношення. Пи
таннями морального й ма
теріального заохочення 
займалися партійна і проф
спілкова 'організації, адмі
ністрація. А ми, не дбаючи 
про стимулювання, ослаби
ли свій вплив на розвиток 
змагання. Сьогодні будь- 
який колектив вважає за 
честь одержати вимпел з 
рук члена штабу ударної 
будови.

Вимпели і грошові премії 
вручаємо на дільниці, ко
лектив якої виборов пер
шість. Представники інших 
бригад мають можливість 
перейняти досвід кращих. 
А крім того, така практика 
несе в собі й моральний 
ефект. Кому не хочеться 
побути в ролі господаря- 
переможця, з гідністю зу
стріти гостей?

Шкода, що після такого 
мажорного вступу доведе
ться повести мову про цілу 
низку нерозв’язаних питань.

1978 рік — рік 60-річного 
ювілею Ленінського комсо
молу. Рік, коли від Долин- 
ської до Помічної має про
йти перший поїзд. Молоді 
будівельники взяли підви
щені соціалістичні зобов’я
зання. 1, якщо судити з ре
зультатів перших тижнів, 
наміри у «малобамівців» 
серйозні.

Одна з кращих на будо
ві — комсомольсько-моло
діжна бригада монтерів ко
лії, яку очолює Павло Гна- 
тович Касьянов. До 200 
процентів норми виробляє 
цей колектив щозміни. Але 
ж і зміни ті — по десять і 
більше годин.

Це, мабуть, найгостріша 
для будови проблема. Рай
коми комсомолу мали на
правити на залізницю доб
ровольців, 542 чоловіка. 
План набору не виконав 
жодний райком. Мало того, 
Знам’янський, Новгородків- 
ський, Кіровський міста Кі
ровограда, Нозомиргород- 
ський, Пегрівський райко
ми не прислали жодного 
юнака чи дівчини. На мою 
думку, вони просто не 
сприйняли цю справу все
рйоз. А шкода. Нам дуже 
бракує робочих рук.

ЩОБ 
ПІШЛИ 
ПО'ІЗДИ

Щодо студентських буді
вельних загонів, які працю
вали на будові майстрами 
під час літніх канікул, то 
існує лише одна оцінка їх
ньої праці — «відмінно». 
Для всіх без винятку. Сту
денти дуже нам допомогли. 
Нинішнього року ми змог
ли б прийняти, забезпечити 
всіма умовами для праці і 
відпочинку 450 студентів. 
Але, на жаль, обласний 
штаб СБЗ обіцяє направити 
до нас лише 250 чоловік. 
Не буду ставити під сумнів 
важливість інших об’єктів, 
але хіба рідкі випадки, ко
ли на спорудженні школи 
чи, скажімо, Будинку куль
тури довгий час не достав
ляють матеріалів? Студенти 
«загоряють», лаючи началь
ство, дисципліна, як це не
рідко буває, погіршується. 
А чому б не направити цих 
людей до нас? Даю чесне 
слово, що на залізниці вони 
не занудьгували б. Не лови
ти ж нам такі загони по се
лах. Сподіваємось на до
помогу комсомольських 
організацій колгоспів.

Чи повинні райкоми ком
сомолу здійснювати шеф
ство над ударною комсо
мольською будовою? На 
перший погляд, питання 
зайве. А ось для райкомів- 
ців, по території чиїх райо
нів проходить залізниця, 
шефство здається зайвим. 
За винятком хіба що до- 
линців. Якщо вони вже на
правили добровольців, то 
цікавляться їхнім життям на 
будові. Часто ми проводили 
спільні з комсомольцями 
станції Долинська субот- 
ники.

А Бобринецький, Устинів- 
ський та інші райкоми 
ЛКСМ України? Не пам’я
таю жодного випадку, щоб 
комсомольські «прожекто
ристи» влаштували рейд- 
перевірку. їм же краще від 
нас відомі умови, можли
вості району.

Скажете, що це не має 
ніякого відношення до зма
гання? Навпаки, розв’язав
ши ці проблеми (я не ска
зав про матеріальне поста
чання, але то вже окрема 
розмова), ми доб’ємось ви
сокого ритму, поліпшимо 
організацію праці. А без 
них і вимпели не допомо
жуть. Бо проблема змаган
ня розв'язується комп
лексно.

В. ЦЕБРЕНКО, 
начальник штабу облас
ної ударної комсомоль
ської будови — заліз
ниці Долинська — По
мічна.

У ЛЮТОМУ 1848 року в малень
кій друкарні на Ліверпуль-стріт 

у Бішофсгейті (тоді одному з районів 
Лондона) було надруковано невели
ким тиражем зовні дуже скромну 
брошуру обсягом у 23 сторінки. На
зивалася вона «Маніфест Комуністич
ної партії» і починалася словами: 
«Привид бродить по Європі — при
вид комунізму». Так негучно й просто 
в історії людства почалася нова епо
ха. На історичну арену виходив но
вий клас. Тоді, правда, це розумів ду
же мало хто, і першими серед них 
були автори «Маніфесту Комуністич
ної партії» — К. Маркс і Ф. Енгельс.

Наприкінці 1847 року в Лондоні 
відбувся 2-й конгрес «Союзу кому
ністів» — першої революційної орга
нізації робітничого класу, створеної 
Марксом і Енгельсом. На ньому було 
вирішено доручній Марксу і Енгель
су написати програму нової органі
зації. Цією програмою і став «Мані
фест Комуністичної партії». Маркс і 
Енгельс почали роботу зразу ж після 
закриття конгресу, потім продовжу
вали її у Брюсселі до від'їзду Ен
гельса в Париж. Остаточне опрацю
вання завершив Маркс, який надав 
«Маніфесту» тієї гостроти і закінче
ності формулювань і того літератур
ного блиску, які й сьогодні роблять 
цей твір зразком бойової революцій
ної публіцистики. Збереглася єдина 
сторінка його чорнового рукопису. З 
неї видно, з якою, ретельністю, напо
легливістю і вимогливістю працював 
Маркс, відшліфовуючи кожну фразу, 
невтомно шукаючи все нових, точні
ших слів і висловів.

Виходом у світ «Маніфесту» завер
шився етап формування марксизму. 
На цей час він склався як цілісний 
світогляд, як принципово нова кон
цепція пізнання і перетворення світу.

Строго науково, з граничною точ
ністю та лаконізмом Маркс і Енгельс 
виклали на сторінках «Маніфесту Ко
муністичної партії» основні принципи 
своєї теорії. Всупереч твердженням 
буржуазних учених, які доводили, що 
капіталізм є вінцем розвитку люд
ського суспільства, царством спра
ведливості і рівності, вони визначили 
місце капіталістичного ладу в лан
цюгу інших суспільно-економічних 
формацій. На підставі ретельного на
укового аналізу Маркс і Енгельс 
неспростовно довели неминучість його 
заінбелі в результаті закладених у 
ньому нерозв’язних суперечностей. 
Вони розкрили антигумаппість буржу
азного суспільства, де все є предме
том купівлі-продажу; показали, що 
буржуазія використовує державну 
владу у своїх корисливих інтересах, 
для збереження експлуатації трудя
щих мас.

ВЕЛИКИМ науковим і революцій
ним відкриттям Маркса і Енгель

са було обгрунтування ними в «Ма
ніфесті Комуністичної партії» все
світньо-історичної місії робітничого 
класу. В ті дні, коли капіталізм іще 
переможно прямував земною кулею, 
вони пророчо передрекли, що бур
жуазія « не тільки викувала зброю, 
яка несе їй смерть, вона породила й 
людей, які спрямують проти иеї цю 
зброю, — сучасних робітників, про
летарів».

Ідеологи нового, революційного 
класу, Маркс і Енгельс розробили в 
«Маніфесті» основи його тактики і 
сі ратегії в боротьбі за своє визво
лення. Пролетаріат не може визво
литися сам, указували вони, не визво
ливши при цьому всіх інших експлуа
тованих класів, що робить усіх при
гноблених його природними союзни
ками. Величезне значення для рево
люційної боротьби робітничого класу 
мала сформульована Марксом і Ен
гельсом у «Маніфесті Комуністичної 
партії» теза про необхідність для 
пролетаріату взяти у свої руки полі
тичну владу, без чого неможливе 
його економічне визволення.

Через двадцять три роки справед
ливість цього положення переконливо 
підтвердила Паризька комуна — пер
ша в історії спроба робітничого кла
су зламати буржуазну державну ма
шину. Поразка комунарів довела пра
вильність іще однієї думки, яка впер
ше прозвучала в «Маніфесті», _
пролетаріат може добитися перемоги 
тільки на чолі з бойовою пролетар*

ською партією, озброєною науковою 
революційною теорією.

Вихід у світ «Маніфесту Комуністичної 
партії» збігся з початком лютневої рево
люції 1848 року у Франції, то відкрила 
період революцій у багатьох європейських 
країнах. У червні того ж року робітники 
Парижа із зброєю в руках піднялися на 
першу в історії битву проти капіталу. Вже 
1848 року «Маніфест» було перекладено 
па французьку, польську, датсьі-у, фла
мандську і шведську мови. Незабаром по
явилось англійське видання. До кінця XIX 
століття вийшли сербський, іспанський, 
португальський, чеський і болгарський пе
реклади «Маніфесту». Перекласти цей 
твір К. Маркса і Ф. Енгельса вважалося 
важкою, почесною і відповідальною спра
вою. Серед його перекладачів ми знаходи
мо визначного іспанського соціаліста Хосе 
Меса, угорського революціонера, учасника 
Паризької комуни Лсо франкеля, заснов
ника революційної болгарської соціал-де
мократії Димитра Благоева, керівника 
угорських комуністів Бела Купа.

1869 року М. Бакуніп уперше пере
клав «маніфест комуністичної пар
ні» на російську мову. Переклад оув 
неточним, відповідно до своїх анар
хістських поглядів ьакупін у ряді 
місць істотно перекрутив текст оригі
налу. Одначе навіть це недосконале 
видання почало швидко розповсюд
жуватись у революційних колах носії 
і відразу ж привернуло до сеое ува
гу царських властей. Крамольну 
книжку часто знаходили при оошу- 
ках у паперах народників, «маніфест 
Комуністичної парти», — писав 1672 
року цензор Єснпов, — кинув насіння 
на продуктивний і сприйнятливий для 
всякого безпорядку грунт пролета
ріату». На цій підставі він предста
вив книгу «до заборони для пуолікн». 
РОКУ 1862 один із перших росій

ських марксистів Г. ь. Плехапов 
створює новин переклад «Маніфесту». 
Передмову до нього написали Маркс 
і Енгельс. У ній вони відзначали, що 
тепер «...Росія являє собою передовий 
загін революційного руху в Європі». 
Енгельс високо оцінив якість плеха- 
ковською перекладу. «...Російські пе
реклади поки що найкращі з усіх, які 
я бачив», — писав він. Загородці за
ходи царської охранки не допомогли. 
«Маніфест Комуністичної партії» де
далі більше поширювався серед пере
дових російських робітників, його 
підпільні видання друкуються вже в 
самій Російській імперії. Жандарми 
знаходять його від Вологди до Одеси, 
гід Петербурга до Пермі.

1888 року Енгельс із цілковитою 
підставою міг назвати «Маніфест» 
«...найпоширенішим, найбільш міжна
родним твором усієї соціалістичної 
культури, загальною програмою, ви
знаною мільйонами робітників від 
Сибіру до Каліфорнії».

1893 року «Маніфест Комуністич
ної партії» переклав па російську мо
ву В. І. Ленін. Цей переклад (який, 
на жаль, не зберігся) читали в са
марських революційних гуртках. Про
тягом усієї своєї революційної діяль
ності В. І. Ленін постійно звертався 
до ідей великого твору Маркса і Ен
гельса. Він використовує їх у критиці 
ліберального народництва і різних 
напрямів опортунізму, в боротьбі за 
створення революційної партії робіт* 
ничого класу і розробляючи її про
граму, намічаючи завдання пролета
ріату в російській буржузно-демокра- 
иічній революції. «Ця невеличка кни
жечка, — писав Володимир Ілліч, — 
Еарта цілих томів: духом її до цього 
часу живе і рухається весь організо
ваний і революційний пролетаріат ци
вілізованого світу».

«Маніфест Комуністичної партії» 
став боновою зброєю революційного 
руху_ Росії. Перемога Великої Жовт
невої соціалістичної революції втіли
ла в життя ідеї Маркса і Енгельса, 
проголошені ними в «Маніфесті». 
Вперше в історії робітничий клас на 
чолі з Комуністичною партією і в 
союзі з іншими трудящими взяв вла* 
ду у свої руки і приступив до буДІВ' 
ницгва нового суспільства. Лозунг 
«Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» 
стає прапором світового комупістич- 
і.ого руху. Сьогодні «Маніфест Кому
ністичної партії» знають у найвідда- 
леніших куточках нашої країни. На 
початок сімдесятих років у Радян
ському Союзі було здійснено 447 ви
дань^ цього великого твору марксист- 

’георії 74 мовами в кількості 
24 341 тисячі примірників.

Н. ФЕДОРОВСЬКИЙ. 
(ТАРС).
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ЧЕСНО кажучи, їхала я 
до Кіровограда як до 

міста театралів. А як інак
ше? Минулого року по 
виконанню фінансового 
плану Кіровоградський 
обласний драматичний те
атр імені М. Л. Кропив
ницького посів друге міс
це в Радянському Союзі. 
Попереду був тільки все- 
світньовідомий держав
ний Великий театр опери 
та балету СРСР. Просто 
фантастична 
ністьі Адже 
що невелике 
курує з 
столицею!

I яким же 
здивування, і 
вечорів підряд на виста
вах театру кропивничан я 
бачила напівпорожній зал 
для глядачів. Виявляється, 
план і в даному разі «три
мався»: квитки розповсю
дили на підприємствах і в 
установах. Але на виставу 
мало хто прийшов.

Потім подив переріс у 
розчарування, коли я по
говорила із самими кіро- 
воградцями і зрозуміла: 
друге місце у змаганні і 
Почесна грамота Мініс
терства культури СРСР — 
це далеко не все. Театр у 
місті не популярний.

Чому?
Щоб з’ясувати це, 

рзЬроілась магнітофоном, 
записником, двома сотня
ми примірників анкети і 
пішла в школи, інститути, 
на підприємства, в уста
нови обласного центру.

Першу групу відповідей 
дістала від місцевих «ес
тетів»: «Не той рівень...»

Я недарма слово «есте
ти» взяла в лапки: у авто
рів подібних оцінок на
вряд чи є високе відчуття 
мистецьких цінностей. Як 
професіонал, можу ска
зати—в Кіровограді склав- 

к ся досить цікавий творчий 
г колектив акторів. А щодо 

режисури, то нині музич
но-драматичний театр очо
лює, на мою думку, один 
із провідних режисерів 
України—заслужений діяч 
мистецтв нашої республі
ки М. 8. Гіляровський. 
Прийшло поповнення з 
Київського інституту теат
рального мистецтва імені 
Карпенка-Карого, з Дні
пропетровського театраль
ного училища. Хто бачив 
у виконанні сьогоднішньо
го колективу театру «Сріб
ну павутину» О. Коломій- 
ця, «Думу про Сухомлин- 
ського» Івана Драча, «Дім 
Бернарди Альби» Федері- 
ко Гарсіа Лорки, «Тил» 
Миколи Зарудного, той 
може знайти у виставах і 

І цікаву
цікаві режисерські вирі
шення. Тож 
могли б пустувати 
глядачів, якби на 
була стіна тільки естетич
ного несприйнягтя.

Причина в іншому. Як 
з’ясувалося, багато моло- 

не
У 

віддає 
видови-

популяр- 
це означає, 
місто кон- 

театральною

було моє 
коли кілька

акторську гру, і

навряд чи 
місця 
заваді

ті кожної людини. Спо
чатку театр ляльок, потім 
молодіжний, потім театр 
дорослих. Росте людина, 
зростає в 
театру, як

Давайте пройдемо цими 
«сходинками зростання» в 
Кіровограді. І почнемо з 
театру ляльок. Особисто я 
вважаю, що цей ступінь 
найголовніший. Бо саме 
тут починає формуваїися 
глядач.

І тут, хай вибачать мене 
любителі мистецтва, дове
деться, на жаль, говорити 
про тонкощі аж ніяк не 
сценічної гри. Бо ж те
атр — це не тільки актори 
і сцена. Це — цілий комп
лекс засобів емоційного 
впливу, і далеко не остан
ню роль, особливо з наш 
час, відіграє його зовніш
ність, та сама «вішалка», 
з якої починається театр, 
про що казав Станіслав- 
ський.

Як же в цьому плані в 
театрі ляльок?

Фасад театру пофарбо
вано у брудно-рожевий 
колір, подвір’я — неначе 
армійський плац... Що 
приверне тут увагу дити
ни? Що викличе бажання 
прийти сюди ще раз?

За все це, як і за багато 
інших «сюрпризів», діти

ній і потреба 
виду мистецтва.

актори 
в інші

до

Репертуар міг би бути 
ще кращим, а вистави — 
високоякіснішими, якби у 
театрі не стояла так гост
ро проблема кадрів. У 
ляльковому постійно зай
маються оновленням ви
став, новими введеннями 
в роль, оскільки 
їдуть працювати
місця. Нещодавно 
Кривого Рога виїхало пра
цювати відразу вісім (!) 
чоловік...

Ми недарма стільки 
уваги приділили театру 
ляльок: гут виростає, тут 
формується дорослий 
глядач. І цей процес фор
мування, виховання треба 
вміло регулювати.

Але повернімося до те
атру дорослих. Хочу на
вести вам кілька відпові
дей на анкету, яку я за
пропонувала людям, що 
побували в театрі імені 
М. Л. Кропивницького.

В. Іващук, . заступник 
секретаря комсомоль
ської організації педаго
гічного інституту, студент 
п’ятого курсу фізико-ма- 
тематичного факультету:

— Чому рідко ходжу в 
театр? Хотів би на сцені 
нашого драматичного ба
чити вистави по п’єсах та

ТИША В ПАРТЕРІ
Про «порожній» театр, про непопулярність популярних,

• про культуру глядача і про багато інших питань, пов’язаних з головним

зимно. Та й того, що я хо- І 
тіла б подивитися на сце
ні, мало. Наприклад, я і І 
мої дівчата з бригади із І 
захопленням подивилися 
б «Ромео і Джульетту».

В. Іванченко, робітник 
заводу «Кізель^ур»:

— Мене не влаштовує, 
та що там не влаштовує— 
дивує реклама театру. Ди
вишся у вітрину магазину, 
а там між молоком та 
ковбасами — пожовклі 
фотографії акторів. Ціка
во, для них не образливе 
таке сусідство?

Перелік побажань мож
на було б продовжити. 
І у відповідях на анкету, 
і в інтерв’ю молоді люди 
висловили чимало суттє
вих зауважень. Але не на 
всі запитання можна від
повісти втішно. Скажімо, 
щодо реклами, то театр 
має відчувати просто за
здрість до «Спортлото». 
Для плакатів типу «За- , 
кресліть 7 із 49 — і би 
щасливії» відведено в Кі
ровограді найкращі, а це 
означає,- найбільш людні 
місця. А ось для театраль
ної реклами ніяк не мо
жуть знайти підходящого 
місця.

Добре було б, якби міс
то мало свою театральну 
касу, де глядач міг би ді
знатися про вистави, що 
йтимуть у театрах, сплану
вати свій час.

Проблем чимало. Без
перечно, їх будуть роз
в'язувати. Хотілося б, щоб 
це робили якомога швид
ше. А поки що 
працюють у тих 
які є. і працюють 
ну силу. У театрі
готують вистави «Бремен
ські музиканти» і «По 
щучому велінню». В му
зично-драматичному гля
дачі незабаром побачать 
прем’єру «Прощання в 
червні» за п'єсою драма
турга Вампілова, музичну 
виставу «Моя чарівна ле
ді» Бернарда Шоу. Йдуть 
позапланові репетиції «Ро
мео і Джульєтти»...

Театри чекають глядача. 
Бо ж тільки разом з ним 
може творитися високе 
мистецтво — мистецтво 
сцени.

театри 
умовах, 
на пов- 
ляльок

театр це високе мистецтво, але творити його повинні не тільки актори

дих людей просто 
звикли проводити 
театрі. Багато хто 
перевагу іншим 
щам і розвагам.

Як же сталося, 
місті, котре має таку слав
ну театральну історію, в 
місті, де народився пер
ший на Україні професіо
нальний театр, у місті, яке 
має свою філармонію, два 
театри, виникла проблема 
глядача?

Спробуємо розібратися.

час

що в

повинні бути «вдячні» на
чальникові ремонтно-буді
вельного управління № 2 
А. О. Давидову. Скажімо, 
за те, що діти, приходячи 
у свій театр, найперше 
бачать у фойє слюсарний 
верстат і дошки.

Ляльковий не має під
собного приміщення, а 
столярної майстерні, де 
виготовляють театральні 
декорації, ще й не почали 
будувати. Хоча здати цю 
будівлю управління № 2 
мало ще в другому квар
талі минулого року.

Всередині театру ремонт 
виконано аОияк, неохайно 
пофарбовано стіни, підло
гу. У приміщенні холодно: 
котельна, котра обслуго
вує театр, з метою еконо
мії встановила обмежува
чі. А щодо дітей, то хай 
мерзнуть...

Умовам роботи лялько
вого не позаздриш іще й 
з інших причин. З дванад
цяти місяців року театр 
працює в стаціонарі тіль
ки п’ять. Решту часу він 
обслуговує не місто і на
віть не Кіровоградську 
область. Проза життя: те
атр повинен 
країні і просто 
гроші. Так, так. 
нансовий план 
стійно зростає, 
ку, приміром, 
становить 62 тисячі 
бованців (маленька довід
ка: квиток до лялькового 
коштує 20 копійок). 1975 
року було заплановано 
856 вистав. Нині ж — 1054. 
Зяісно. мало часу лишає-

їздити по 
заробляти 
Адже фі- 
його по- 
Цього ро- 

він уже 
кар-

ться у колективу для по
ліпшення якості вистав, 
деяких інших сценічних 
тонкощів...

Від постійних виїзних 
вистав театр багато втра
чає. Тим-то йому потрібна 
допомога. В тому числі й 
від глядача. А її поки що 
немає.

Скажімо, дивну позицію 
займають заклади народ
ної освіти. Де, як не в 
школі, в першу чергу має 
формуватися майбутній 
театрал? А що на прак
тиці?

Театр проводив тиж
день «Театр—дітям». Але 
школи не виявили достат
ньої заінтересованості. 
Взяти хоча б школу № 32, 
де я побувала. Тут май
же по чотири початкових 
класи, в кожному близько 
сорока учнів. А ось театр 
під час зимових канікул 
відвідало менше двохсот 
учнів. Слабке уявлення 
про театр ляльок в учнів 
молодших класів 16-ї, 34-ї 
шкіл. І це при тому, ЩО 
він на всі свої прем'єри 
запрошує директорів
шкіл, аби ті мали уявлен
ня, що театр пропонує ді
тям.

Дрімає й інша сила. В 
місті є педагогічний ін
ститут, в ньому — факуль
тет громадських професій. 
Мені здається, є потреба 
в тому, щоб студенти 
цього факультету мали 
хоча б кілька днів прак
тики в театрі. Тоді вони 
могли б надалі в школах 
ділитися своїми знаннями

з дітьми, що так важливо.
У ляльковому театрі 

працюють люди, які люб
лять свою справу. Це — 
безперечно. Цікавий і ре
пертуар. Напевно, подо
баються глядачам «Твоя 
зірочка» болгарського 
драматурга Івана Остри- 
кова, вистава на героїко- 
патріотичну тему «Скажи 
своє ім’я, солдатеї», що 
отримала премію Мініс
терства культури респуб
ліки як одна з кращих 
вистав, присвячених 60-річ- 
чю Великого Жовтня.

ких радянських драматур
гів, як Шукшин, Вамлілов. 
Герої їхніх творів -- наші 
сучасники. Вважаю, що 
театр має цікавитись тим, 
які проблеми хвилюють 
молодь. А для цього і 
акторам і режисерам бу
ло б цікаво зустрітися зі 
студентами нашого міста.

С. Толоченко, бригадир 
комсомольсько - молодіж
ної бригади імені XXV 
з’їзду КПРС комплексу 
номер один УТО «Кірово
град»:

— Не подобається мені 
в театрі. Якось незатишно,

3. БАНКІВСЬКА, 
студентка Київського 
державного інституту 
театрального мисте
цтва імені І. К. Кар- 
пенка-Карого.

ВИРІЖ І ПОКПАДИ ДО КОНВЕРТА

отоподииішішіііар

то

ЯКА ТВОЯ ДУМНА
ПРО ГЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

Чя згоден ти з міркуваннями авторки? Якщо ні, 
чому?

А ти часто буваєш у театрі? Чи було так, що квиток 
брав, але на виставу не йшов? Чому?

Як ти оцінюєш репертуар театру? Чия гра подобається 
тобі І чим?

Що б та побажав артистам обласних театрів?

НА ФОТО: НАРОДНИК ХОР 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РА
ЙОННОГО БУДНИКУ КУЛЬ
ТУРИ (ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК 
В. САВУСТЯНЕНКО).

ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ СВОГО 
ІСНУВАННЯ КОЛЕКТИВ ВІД
ЗНАЧИВ 1970 РОКУ. А ТОРІК 
НАРОДНИЙ ХОР СТАВ ЗО
ЛОТИМ ЛАУРЕАТОМ ТРЕТЬО
ГО ТУРУ 1 ВСЕСОЮЗНОГО 
ФЕСТИВАЛЮ ХУДОЖНЬОЇ 
САМОДІЯЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ 
ТРУДЯЩИХ

Фото В. КОВПАКА.
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Червень 1977 
року. Зустріч од
нополчан у селі 
Ставидлах Олек
сандрійського ра
йону. Зліва на
право: Г. ІО. ХУ
ДНИ. О. Л. БЕН
ДА. М. І. ГН1- 
ДНП, І. С. ГЕЛЬ
МАН.

травня 
1945 року. Спра
ва наліво: М. Т. 
ГНІДИЙ. М. С. 
КАРНАУХ. О. Л. 
БЕНДА; в центрі 

«батя». пол
ковник В. А. КО- 
ТЕЛОВСьКИЙ.

«Батя» ЗБертає увагу полковників на вогні нашого 
полку, нанесені на план Берліна:

— Дивіться, — освітлює карту ліхтариком, — пе* 
рекрнваються всі найважливіші напрямки. Во* 
гснь-98 — майданчик Гроссерштерн біля статуї Пе
ремоги. Ось тут вогнями 92 і 113 блокуються райони 
рейхстагу і Брзндепбурзьких воріт. Усе, більше в Гіт- 
лера не лишилося території! Всюди — ваші...

Вибух! Та такий, що в голові задзвеніло. Кілька 
секунд нічого не видно й не чути. Душить порохо
вий дим.

— Бетонобіїпшм усадив! — сказав хтось, закаш
лявшись.

Кілька человік здувають з шинелей розжарене ву
гілля, що вилетіло з пічки. Та ось чиркають сірники, 

’ іскрять трофейні запальнички. 1 все пішло своїм 
звичаєм.

— Приціл сорок нуль-нуль, лівіше нуль-нуль двад
цять, вогонь! — командує «батя».

— Зару-єден, я — Зару-два! — викликає по ра
діо полковник Перхоровськгш.

Охман кричить у телефонну трубку:
— Першому батальйону захопити входи в метро! 
Складним, напруженим життям живе КП. Справ у 

всіх безліч, та не полишає тривожна думка: чому 
мовчить Бенда? Що там трапилося?

До першої вирішено прокласти радіотелефонну лі
нію. За напрямок узявся старший сержант Кулибаба. 
Перш, ніж іти на лінію, він віддає санінструктору 
Галі Селезнєвій будьонівку:

— Ось-ось війні кінець, — говорить гожій, красивій 
дівчині. — Шкода, якщо пропаде...

А мене попросив:
— Тут нас, кіровоградців, немало. Он Герой Ра

дянського Союзу полковник Микола Петрович Охман 
з Великих Троянів. (Він перед війною агрономом там 
був). Багато тут робітників, колгоспників з наших 
країв На випадок чого — передайте їм будьонівку, 
хай додому відвезуть. Вона громадянську пройшла 
і Вітчизняну мусить закінчити...

Я хогів його заспокоїти, сказати, що нічого з ним 
не трапиться. Та, глянувши на спокійний рішучий 
гпраз обличчя, збагнув, що ніяка розрада йому не 
потрібна.

Де ж зараз Кулибаба та Поморцев, що пішов за 
ним? Де Андріюк? Перебираю в думці всі можливі 
варіанти відновлення зв’язку з Бендою.

— Андріюк його знайде, — ніби вгадавши мої дум
ки, говорить «батя». І тут же він міняється на облич
чі, нервово встромлює в карту циркуль-впмірник, під
водиться. Сходами спускається Кулибаба. На руках 

. у нього — закривавлений Андріюк. «Женя!..» — ви
ривається в мене.

Його вкладають па носилки, з головою вкривають 
шинеллю. На нових погонах — дві зірочки. Більше 
не буде...

— Тільки встановили рацію на березі Шпреє,—тихо 
розповідає Кулибаба.

Все. Розривною кулею в голову...
Неможливо навіть поховати, віддати воїнські почесті, по

прощатися. Для цього є спецкоманда з топографів. Вони 
проберуться в тил, де братська могила.

Андріюка виносять. Назавжди. Впускає сумку з червоним 
хрестом і ридма ридає Аня Селезнева.

«Батя», полковник Котеловеькпй. поглядає на годинника...
— Щоб зв’язок був через десять хвилин, — тихо говорить 

він Кулибабі. .
— Єсть!
За кілька хвилин ми бачимо смертельно блідого Кулиба- 

бу — без зброї й рації. Поморцев вносить і обережно кла
де на розіслану шинель свого командира відділення. Рука 
Кулнбабн безсило звисає.

— Дивися, Дімо. будьонівка поряд, — ковтаючи 
сльози, говорить Аня Селезнева. — Повернешся до
дому — синові подаруєш...

На зв’язок з Бендою йдемо я і Поморцев. І ось ли
шається подолати якихось п’ятсот метрів. Наближає
мося до міста через Ландвер-канал. Довкола бушує 
полум’я 3 гуркотом то тут, то там валяться стіни — 
тріщить дерево, дзвенить скло, розлітається цегла. 
Повземо по землі. Тремтить нагрітий пожежами ас
фальт. Ні, так ми не доберемося до мосту й за годи
ну! Зігнувшись, біжу вперед. Думка одна: тільки б 
не зачепило рації. Бігом, бігом!.. Свистять і плавля
ться від ударів об камінь кулі.

Міст. Проїжджої частини вже немає — висаджено 
в повітря. А скраю, де була панель для пішоходів, 
укладені мішки з піском. Об чавунні поручні дзвя
кають кулі. Сковзаючи по металевій балці мосту, 
добираюся до берега. Величезна воронка — скоріш 
туди! Де Поморцев? Ось вій, бісеня, поруч.

— Перша! — показує він за ріг напівзруйпованого 
будинку.

Ми з’являємося перед Бендою несподівано. Обні
маємося на радощах.

— Скажи пароль! — в очах у Бенди, мабуть упер
ше за всю війну так зарослого, скачуть . пустотливі 
іскорки.

— Кукурудза! — гаркавлю я, і ми регочемо з влас* 
ного жарту.

По вимові цього слова він безпомилково взнає ме
не в ефірі.

— Як ви сюди потрапили? — запитую, знаючи, що 
Берлінер-штрасе прострілюється до сантиметра.

— Крізь стіни, — Бенда показує проломи. — Мас
лов напоумив. Рвали толом... Замполіт щойно був 
тут. Он гармата на третьому поверсі — геж його ідея.

— А там як? — вказую на парк Тіргартен. Знаю: раз був 
Маслов, — не обійшлося без новин.

— Фашисти нашого парламентера вбили. Запросили до се
бе, ніби для переговорів. Відмовилися від беззастережної 
капітуляції і... автоматну чергу в спину.

Важко збагнути таку жорстоку підступність.
За дві хвилини зв’язок з КП полка підновлений. Бенда 

відразу ж дістає наказ почати штурм.
Шлях нашим військам, що атакують Тіргартен із заходу, 

заступає високий залізничний насип, за яким засіли фа
шисти з кулеметами і; фаустпатронами. Там, де Бсрлінштра- 
сс перетинає його, — міст. Па нього націлені гармати пря
мої наводки. Туди ж повзуть сапери з вибухівкою.

Гуркочуть моторами три танки; на їх броні — піхота. 
Цс — штурмова група Бенди. Позад нас відкривають вогонь 
«катюші»...

Повертаюся па КП. Надіваю навушники, збиваю 
настройку. Але що це? Па всіх хвилях гітлерівська 
пропагандистська радіостанція, що йменувала себе 
«катюшею» і яка з початком вуличних боїв заклика
ла нас здаватися в полон, зараз заговорила по-ін
шому.

«Увага! Увага! Увага! Німецьке верховне команду
вання просить радянське командування припинити всі 
види.погйїр з третьої грдини за московським часом, 
з години за берлінським часом. Ми капітулюємо. Ува
га! Увага! Увага!..»

«Ми капітулюємо беззастережно. Беззастережно!»—• 
волає, благає ефір.

* * «

Багато моїх колишніх однополчан і зараз живуть 
у різних кінцях нашої неозорої Батьківщини. «Батя», 
полковник Котеловеькпй, — у Вітебську, «кум» Гні
дого, Карнаух, — у Дпіпродзсржіїнську, Яковлев — 
у Ленінграді.

Через багато років по війні, в березні 1977 року 
зустрівся з Михайлом Тихоновичем Гнідим, прослав
леним командиром другої батареї, який живе в с. Ста
видлах Олсксандрівського району. Після демобілізації 
він працював директором МТС, головою колгоспу. До 
бойових нагород його прилучився ще орден «Знак 
Пошани». Разом з Олександром Леонтііїовичсм Бен
дою, котрий мешкає в Бєлгороді-Дністровському, ми 
побували в гостях у ветерана, який уже на заслуже
ному відпочинку. Пригадали минулі дні, однополчан. 
Зокрема, славного хлопця (у нашій уяві він так і 
лишився юним) Дмитра Івановича Кулпбабу. па слід 
якого нам. на жаль, ніяк не вдається натрапити.
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Г. ДУБІВКА

НАШ КОНКУРС

ТАЄМНИЦІ
НА ШАХІВНИЦІ *

- ВІДПОВІДЬ
НА ЗАВДАННЯ № 2

1. Наведемо перелік 
елементів шахової так
тики.

Основні елементи: подвій
ний удар, відкритий напад, 
відкритий шах, напівзв'язка, 
зв’язка; допоміжні елементи: 
заманювання, відвернення, 
усунення захисту, перекриття, 
блокування, звільнення поля, 
передача черги ходу (цуг
цванг).

Тактичні елементи здійс
нюються на практиці як шах, 
жертва обміну фігур, загроза 
мата І т. д. Всі тактичні Ідеї 
зустрічаються у вигляді ком
бінацій — комплексу тактич
них ідей, об’єднаних однією 
метою.

Тактичні елементи І ком
бінації можуть застосовува
тись для досягнення матері
альної чн позиційної перева
ги. Але найчастіше мста так
тичних елементів: мат; мат на 
останній горизонталі; спер
тий мат; мат па передостан
ній горизонталі; зруйнування 
пішакового захисту короля; 
пат; повторення ходів (пози
ції); перетворення пішака.

Пои проведенні тактич
ної комбінації подивую
ться ще дві тактичні ідеї: 
контрудар і проміжний 
хід.

Наш конкурс буде по
будовано на вивченні еле
ментів стратегії і тактики 
шахів.

2. «Скажена» тура — це 
беззахисна тура, що без
перервно переслідує ко
роля противника (іноді ін
шу фігуру), користуючись 
тим, що її не можна бра
ти через пат. Комбінація 
із «скаженою» турою до
зволяє стороні, яка пере
буває під загрозою по
разки, добитися нічиєї.

Ось приклад зі «скаже
ною турою:

Білі; КрИІ, ТйЗ.
Чорні: Кр!і5, Тс2, пп: а2, 

1і2.
1. Тц5 + І КрЬ4 2. Тр4+ 

КрИЗ 3. ТбЗ і т. д. Нічия.
3. Етюд розв’язується з 

допомогою тактичних еле-

ментів на заманювання І 
відкритий напад:

1. Tg8-h — з метою за-
манути чорного короля на 
поле «Ь7». 1... Кра7 2. ab 
Кр;Ь7 3. Tgl ЄІК+ 4. КрЬ2 
а1Ф+ 5. Кр:а1 .Кс24- 
6. КрЬ2 К:Ь4, але це не до
помагає. 7. Cg2^- КрЬ8 
8. чКрсЗ Каб 9. ТЫ+ Кра7 
10. ТЬ7Х.

Першими правильні від-
повіді прислали:
Чорноліського 
Знам’янського

інженер 
лісгоспу 
району

С. Харченко, економіст 
Гайворонського райфін
відділу С. Кирилов, члени 
іщхового гуртка Кірово
градського Палацу піоне
рів (тренер П. Г. Кравчен
ко), інженер Кіровоград
ського заводу друкар
ських машинок В. Цівільов, 
Микола і Валерій Коше- 
ленки (м. Олександрія), 
робітник з м. Гайворона 
М. Атаманюк, кіровогра- 
дець П. Ратушняк.

ЗАВДАННЯ № З
1. Що таке заочні зма

гання? Які види заочних 
змагань ви знаєте? (1 оч
ко).

2. Що означає в шахах 
термін «млин»? Наведіть 
приклад. (2 очка).

3. Розв’яжіть етюд: 
Білі: КрЬ8, пп: £б, 115. 
Чорні: Кре7, Ка2, п Ь5.

Білі починають і роб
лять нічию. (З очка). -

21.30 — К. т. «Кіномозаїка». 
По закінченні — К. т. Но
тній.

ПОНЕДІЛОК, 
27 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Танцює дитячий хореогра
фічний ансамбль «Джерель
це». 9.20 — Телефільм «Штях 
до Софії». 1 серія. 10.35 — «У 
світі тварин». 14.30 — «Твій 
труд — твоя висота». 15.40 — 
Концерт хору молоді й сту
дентів Московського хорового 
товариства. 10.05 — Концепт. 
(К-д). 17.05 — Кубок СРСР з 
біатлону. 17.29 — «Майстри 
мистецтв —. дітям». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15— 
«Адреси молодих». 18.35 — 
«Співає заслужена артистка 
Латвійської РСР Л. Дайне». 
18.45 — «Екран запрошує». 
(К-д). 19.30—Чемпіонат СРСР 
з хокею: «Динамо» (Москва)
— «Хімік» (Воскрссснськ). 
(21.00 — «Час»), 22.05 — «В 
добруцуть». Програма за 
листами глядачів. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
К. т. Док. фільм «До чнеюї 
криниці». 10.20 — «Шахтар
ські горизонти». 11.00 — К. т. 
Новини. 11.15 — Муз. фільм 
«Екзамен на сцені». 11.40 — 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Фізика. 12.10 — «Наука і жит
тя». 17.15 — «Впевнена хода 
п’ятирічки». 17.30 — Фільм- 
концерт «Посмішки Артека». 
18.00 — «Партійне життя». 
18.30 — «Для пас, учителі». 
Українська літератупа. 19.00— 
К. т. «Вісті». 19.30 — Док. 
фільм «Зима. сніг. лід». 19.45
— Концсрт-вітання трудівни
кам села. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».

ВІВТОРОК, 
28 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 V
— Мультфільмі). 9.25 — Теле
фільм «Шлях до Софії». 2 се
рія. 10.25 — Коннерт артистів 
балету. 14.30 — Док. фільми 
про профтехучилища. 15.35 — 
«На землі добрій». Музична 
композиція. 15.45 — «Спортив
ний клас». Ковзани. Ю.ЗО 
«Зустріч з письменником 
ІО. Нагнбіннм». 17.00 — «Се
ло: діла і проблеми». 17.30 — 
«Та заводська прохідна»'... 
(К-д). 18.00 — Новини. 18.15— 
«Хочу все знати». 18.25 — 
Рейд комсомольців-дружин- 
ників. «Пияцтву — бій». 19.10
— Для молоді. «Моя п’ятиріч
ка». (К-д). 19.40 — Телефільм. 
(К-д). 19.55 — Телефільм
«Шлях до Софії». З серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — За
ключний концерт учасників 
Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості 
радянської міліції. По закіц»-^ 
човні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Людина та її справа». 10.30
— Муз. фільм. 11.00 — К. т. 
Новини.. 11.15—Фільм-копцсрт 
«Мелодії моєї Батьківщини». 
11.40 — «Шкільний скрап». 
9-й клас. Історія. 12.10 — К. т. 
«Кіномозаїка». 16.30 — «Ру
бежі 10-ї п’ятирічки». Кахов
ська зрошувальна система. 
17.00 — «Но сторінках оперної 
кгасики». 17.30 — «Телевізій
на школа механізатора». 18.00
— «Книжкова полини». 18.30
— К. т. «Вісті». 19.00 — К. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею.' 
«Сокіл» (Київ) - СКА МВО. 
1 і 2 періоди. 20.45 — К. т. 
«На добраніч, діти!» 21^00 —1 
«Час». 21.30 — К. т. Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» (КИ’?>з- 
їв) — СКА МВО. 3-й період. ' 
22.10 — «Старт». 22.55 — К. Т. 
«НопІ мелодії року». По за
кінченні — к. т. Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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