
ТОКІО. Нещодавно у Пів
денній Кореї вмерла від 
променевої хвороби 27-річна 
корейка Хаясі, яка була під
дана у 5-річному віці атом
ному опроміненню під час 
бомбардування Хіросімн. 
Всього від цієї хвороби в 
в Південній Кореї загинуло 
в післявоєнний час 261 ко
рейця, які повернулися з 
Японії.

Тепер у Південній Кореї 
живе близько 5 тисяч чоло
вік, які були на території 
Японії під час бомбардувань 
у Хіросімі і Нагасакі. Бага
то з них терплять від на
слідків атомних бомбарду
вань. Проте південнокорей- 
ські правителі не подають 
їм ніякої медичної або ма
теріальної допомоги.

НЬЮ-ЙОРК. І9-РІЧІІОГО 
СОЛДАТА МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ АМЕРИКАН
СЬКОЇ АРМІЇ ДЖОРДЖА 
ДЕВІСА ВІДПРАВЛЯЮТЬ 
З НЬЮ-ЙОРКА ДО В'ЯЗ
НИЦІ ФОРТ-ДІКС (ШТАТ

НЬЮ-ДЖЕРСІ), ДЕ ЙОГО 
СУДИТИМУТЬ ПО ОБВИ
НУВАЧЕННЮ У ДЕЗЕР
ТИРСТВІ.

НЕЩОДАВНО .•ГІПС, 
ДІЗНАВШИСЬ. ЩО 1.ОГО 
НАПРАВЛЯТЬ ДО В'ЄТНА
МУ. ЗАЛИШИВ СВОЮ 
ВІЙСЬКОВУ ЧАСТИНУ, «я 
НЕ ХОЧУ ВБИВАТИ ТИХ. 
КОГО Я НЕ ЗНАЮ. - 
ЗАЯВИВ ВІН ЖУРНАЛІС
ТАМ. - Я НІЧОГО НЕ 
МАЮ ПРОТИ В’ЄТНАМ
СЬКОГО НАРОДУ».

(ТАРС).
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Республіканський огляд шкільних комсомольських 
організацій «Шляхами комсомольської слави», 

присвячений 50-річчю ВЛКСМ.

Ленінсікий комсомол, вся радянська молодь нині 
готуються до відзначення 50-річчя ВЛКСМ. З метою 
дальшого піднесення активності шкільних комсо
мольських організацій ЦК ЛКСМ України постанов
ляє: оголосити республіканський огляд шкільних 
комсомольських організацій під девізом «Шляхами 
комсомольської слави», присвячений 50-річчю 
ВЛКСМ.

В огляді передбачаються республіканські конкур
си і змагання: иа кращий музей (кімнату, куточок) 
комсомольської слави; на кращу учнівську виробни
чу бригаду; на кращий учнівський літературний твір, 
присвячений Ленінському комсомолу; на кращу 
шкільну фонотеку записів про визначні події з істо
рії Комуністичної партії, ВЛКСМ.

В цьому огляді беруть участь учнівські комсомоль
ські організації загальноосвітніх восьмирічних, се
редніх та шкіл-інтернатів.

Огляд почався 25 грудня 1967 року — в день 
50-річчя Радянської влади на Україні, завершується 
29 жовтня 1968 року — в день 50-річчя Ленінського 
комсомолу.

Комсомольські організації шкіл визначають кон
кретні завдання та заходи, виходячи з своїх умов 
та основних напрямків конкурсу.

«ТІЛЬКИ ПРАЦЯ ЗВЕЛИЧУЄ ЛЮДИНУ»
Кожна комсомольська організація повинна актив

но боротися за підвищення успішності піонерів, по
винна бути ініціатором створення учнівських науко
вих товариств, клубів юних винахідників, учнівських 
конструкторських бюро, проведення олімпіад, твор-

успішність, 
їх, суспіль^

$ В ЦК ЛКСМУ

чих конференцій, конкурсів, зустрічей з вченими, ін. 
женерами, науковцями.

Переможцем огляду може стати та комсомоль
ська організація, всі комсомольці якої наполегливо 
вчаться, встигають або значно поліпшили 
беруть активну участь у трудових справ 
но корисній праці.

«БАТЬКІВЩИНИ ВІРНІ МИ СИНИ»
Кожній школі — юнацькі патріотичні об'єднання, 

воєнно-спортивні клуби на громадських засадах. По
трібно створювати загони-супуїники юних космо
навтів, танкістів, авіаторів, моряків при клубах і 
Будинках культури. Треба організовувати змагання 
з військово-прикладних видів спорту, оволодівати 
основами з військових спеціальностей.

Переможцем огляду може стати комсомольська 
організація тієї школи, де кожен старшокла«шн> бе
ре участь у воєнізованих іграх та походах, вивчає 
основи військової справи, займається військово-при
кладними видами споргу, загартовує себе фізично.

«НАШІЙ ЗМІНІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ»
Обов’язковою умовою, яка визначатиме організа. 

цію — переможця огляду, є повсякденна допомога 
піонерським загонам у проведенні цікавої і змістов
ної роботи, у вихованні в юних ленінців ініціативи, 
самодіяльності, почуття колективізму.

Потрібно, щоб кожна комсомольська група стала 
колективним вожатим піонерського загону, комсо- 
мольці-старшокласники повинні організовувати піо
нерські гуртки і клуби за інтересами, спортивні сек
ції, команди, змагання на призи клубів «Шкіряний 
м'яч», «Золота шайба», очолювати експедиції, про
водити у школі військово-спортивну гру «Зарница».

ЦК ЛКСМУ встановлює для переможців огляду— 
кращих комсомольських організацій республіки — 
50 пам’ятних Червоних вимпелів, які вручатимуться 
з грошовою премією в розмірі 300 карбованців кож
на.

Представники кращих комсомольских організацій 
шкіл республіки влітку 1968 року візьмуть участь в 
поїздці по місцях комсомольської слави України 
(відвідання міст Шепетівки і Краснодона, Одеси і 
Севастополя, Жданова і Кривого Рогу), в республі
канському зборі шкільного комсомольського активу 
в таборі ЦК ЛКСЛА України «Молода гвардія».

S'.

Американські аїресорн продовжують варварські 
бомбардування мирних міст і сіл Демократичної 
Республіки В’єтнам. Своїми діями агресори на
магаються зломити волю в’єтнамського народу і 
поставити його на коліна. Але патріоти ДРВ да
ють достойну відсіч агресорам.

На знімку: внизу — жертва американських бом
бардувань ДРВ, вгорі — американський стерв’ят
ник, збитий зенітниками ДРВ.

Фото «Фрайє Вельт» — АПН.
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Тобі, радянська людино!
Першого січня 1968 року 

набрала чинності Постанова 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по даль
шому підвищенню добробу
ту радянського народу» від 
26 вересня 1967 року, прий
нята на виконання рішень 
XXIII з’їзду КПРС.

Тепер у нашій країні та
рифні ставки і посадові ок
лади встановлюються не 
нижче від 60 карбованців на 
місяць. Робітники і службов-

ці ряду галузей народного 
господарства в районах Да
лекого Сходу і Європей
ської Півночі одержать 
встановлені надбавки до 
зарплати і пільги, які пе
редбачені постановою.

З 1-го січня в середньому 
на 25 процентів знижуються 
ставки податків з заробітної 
плати у тих, хто одержує 
від 61 до 80 карбованців на 
місяць, підвищуються роз
міри допомоги по тимчасо

вій непрацездатності робіт
никам і службовцям при 
стажі роботи понад 8 ро
ків — до 100 процентів 
заробітку, від 5 до 8 років 
— до 80 процентів заробіт
ку.

У першій половині нового 
року буде підвищено в се
редньому на 15 процентів 
тарифні ставки робітникам- 
верстатникам машинобудів
них, металообробних під
приємств і цехів.

Для забезпечення цих за
ходів державний бюджет 
1968 року передбачає ви
тратити понад шість мільяр
дів карбованців.

(РАТАУ).

ЛИСТИ
вага - я

І
 Листи. Пожовклі, потерті. Одні без 

початку, інші — без кінця. Дбайливо 
попідклеювані. І всі акуратно згорнуті. 
Береже їх Тетяна Крисантіївна як най
дорожчу згадку про рідного сина. Іно
ді візьме цей згорток, притулить до 
грудей, і такий біль заполонить серце. А 
потім уже в який раз перечитує. Чи
тає і сльозами кропить. Вже он скільки 
літер тією росою розмито. Зараз така

РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ. істг-.'.г-^ *иут| И"Г№ ~ у 

велика скотилася. А ще ж тільки пер
шого листа розгорнула. Правда, і читає 
вже не все, лише окремі рядки.

«Добрий день, моя рідна мамо! 
Перш, ніж писати цього листа, дозволь 
передати свій студентський привіт. Ма
мо, одне погано, це те, що ти хвора. 
Я ж просив — гляди себе, взувайся, 
одягайся...

23 вересня 1939 р. 
Успенське».

«Добрий день, мамочко! Пробач, що 
не писав довго. Зараз я в Сталінській 
області на ветдільниці, на практиці. Жи
ву на квартирі у ветфельдшера.

Мамо; висилаю фотокартку на па
м’ять. Вона вже давно приготовлена, та 
боявся висилати. Думав, скаже мати: 

(Закінчення на 3-й стор.).
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• Людина боїться відокремитись від ко 
лективу. Це заслуга колективу? Щиром КрИТН^ /йор ..

«Зберігаю, як ре йквію, фо
тографії випуску нашої групи. 
Цп ,»■ шй починалася моя біо
графія лікаря і людини».

(З листа колишнього студента Кіро
воградської«» медичного училища, нині 
завідуючої ;> кафедрою урології Запо
різької» Інституту удосконалення ліка- 
ріп доценти Михайла Олексійовича 
ГОНЧАІ’А).

і.

Тамара Цимбал. «Ніколи не 
забуду своїх подруг. Усе б від
дала за них. З ними і жити кра
ще, цікавіше, веселіше...»

Ось уже розкрито журнал. 
Рука викладача зробила рух до 
чорнильниці. Запанувала тиша, 
незвична навіть тут. в анатоміч
ній аудиторії.

Тамара ковзнула поглядом по об
личчях подруг. Які вони всі напру
жені Милі, рідні дівчата. Хіба ж 
ото гака подія — моя оцінка? Чо
му затисла переплетеш пальні ти. 
Людо Воробіїова? Схилилась над 
столом Наталка Мороз? Підвелася 
староста (рупії Тамара Калінчук? 
Точнісінько гак, як не було півро-
ку тому...

такоїТільки годі ие було ти-
ші. Тоді хтось із дівчат поклав
їй, Тамарі Цимбал. руку на
плече:

— Одну хвилинку, Томб. По
говоримо...

Вона -.вернула увагу, що ні-
хто не одягається.

— Зговорились?
Тамара Калінчук вийшла Дґ>

столу Цнмбал поважала ста-
росту. Цю біленьку. з акурат-
ною зачіскою, невеличкого рос
ту дівчину. Та зараз настрої
лась проти неї, про пі дівчат: 
«І чого нони в’язнуть.— поду
мала сідаючи. — чи не однако
во?^ Та розмова пішла зовсім 
не гака, на яку чекала.

— Дівчата. — почала Каліп- 
чук,— ми не можемо далі до
пускати, щоб одна « нас погано 
вчилася...- Як доиомоїти Тамарі?

Мабуть. їй тяжко, але чому* 
Підвелася комсорі Люда Во- 

робйова
- Здається мені — треба по-

чннати ось з чого. Хай Тамара 
розповість, як вона готується до 
занять..,

І дівчата почали з початку. 
Відвідали її квартиру, познайо
милися з господарями. Похита
ли головою: І вчитись нема де, 
і відпочити.

Порадились з класним керів
ником — Любов'ю Семенівною 
І'уріною, як краще організувати 
допомогу, годинами просиджу
вали з дівчиною після лекцій. 
Домоглися переводу Тамари в 
гуртожиток.

Перо викладача упевнено ви
вело' «Добре» Це була її перша 
четвірка з анатомії.

У групі фармацевті« добре пам’я
тають випадок » Людою. Захопилася 
вона парашутним спортом. Це пре
красно, але дівчаы стали помічати, що 
на спорт у Jlronii йде весь вільний під 
лекцій час. Га основна причина для 
хвилювань — у дівчини слабке серце.

— Сидимо вдома. — розповідають по
други, — І нічого в голову не йде. Всі 
думки коло неї: як там. чи не трапило
ся чого... Всією групою умовляли її, 
написали магері. Турбувало й ге. що 
вчитися Люда стала гірше...

Свого дівчага домоглися. Вони 
довели, що у них є колектив, який 
живе, бореться за себе, відстоює 
себе.

Читаючи «Педагогічну поему» 
Макареика, ми захоплюємось 
здатністю перших колоністів само; 
організовуватись, самовнховува- 
тись. І в тон же час дехто чомусь 
вважає, що виховання — основні 
функції викладача Тільки його 
функції. Виявляється що саме а 
такого викладача група, клас чи 
курс менш за все пристосовані до 
самоіснувашія, до індивідуальної 
роботи, не виявляють здібності 
виховувати кожного члена колек
тиву.

Все це добре розуміють викла
дачі Кіровоградського медичного 
училища. Адже тут навчається 
більш як дев’ятсот учнів. Тридцять 
три групи, і кожна — це невелич
кий колектив. Нам почнуть запе
речувати: добре, коли колектив
вже є, коли він якось організова
ний. А якщо його нема?

II.

Віга Русакова: «Не уявляю своє 
життя без групи, де вчуся. Як же 
можна жити самому? lie ж сумно 
й безрадісно. Що може бути кра
щим. ніж почувати поруч лікоть 
товариша?»

Вечір. Захід у червоному сяйві. Зда
леку лине гуркіт. Там, у полі, пра- 
цюкпі, трактори. Поос>іерявшн, дівчата 
збираються біля самотньої тополі. Спі
вають пісень. Сьогодні тут нема ніко
го. Сьогодні у серце кожної заповзла 
тривога: не повернулася з поля Валя 
Філіпови» Де вона? Що з нею? Вдень 
були ж разом з усіма. Не так вже й 
давно знають одна одну, та, бач, як 
розхвилювались. Знайомитись поб.іиж- 
че ні було часу. Іільки пережили пер
шу радість під звістки про зарахування 
до училища, прийшла звістка — треба 
виїздити її колгосп.

...Коли пізно вночі прийшла 
звістка, що Валя знайшлася, пер
шим почуттям була радість. А по
тім...

— Про це гірко згадувані, — 
розповідають дівчата, — в тон час, 
коли ми розшукували Валю в се
лі, вона спокійнісінько сиділа вдо
ма, у місті...

Що говорили Валі дівчата, мож
на здогадатись, але після цього 
випадку ні « нею, ні з ким іншим 
подібного не траплялося. Кожен 
відчув силу колективу.

Повернулися до училища здру
женими. Але ж то не закон — 
обов’язково посилати учнів на ро
боту: хай, мовляв, організовую
ться в колектив Все нові н нові 
методи виховання почуття колек
тивізму впроваджуються в учили
щі. Це — і змістовні вечори відпо
чинку, походи по місцях бойової 
слави, в музеї, загальні збори, дис
пути на теми, то хвилюють мо
лодь.

— Іноді здається — все! Більш 
нічого не придумати, — говорить 
директор училища Лариса Луків- 
на Лементарьора; — та куди там... 
То п тій, то в іншій групі несподі
вано, але обов'язково щось вини
кає.

Несподівано — то тільки здає
ться. Ініціатива групи підготовле
на цілим рядом причин, що допо
могли кожному прийти до думки 
про особисті обов’язки перед ко
лективом. І думки ці формуються 
під впливом нього ж колективу.

Розповідаючи мені, дівчата зга
дали про крос.

— Вийшло здорово! Спочатку 
стало відомо, що бігтимуть ба
жаючі. Потім порадилися: біг- 
тц —такусі.м. Навіть Люда Гри
горчук, якій за станом здоров’я не 
слід було б цього робити, обури
лася:

— Як то? Група буде брати 
участь у кросі, а я ні?!

Коли людина боїться відокреми
тися від колективу, це багато го
ворить па користь колективу. Зна
чить, він є, діє, притягує до себе.

Ініціативу первинної ланки ко
лективу — групи — треба всіляко 
розвивати і підтримувати. На 
жаль, цього не робить комсомоль
ський комітет училища.. Здається, 
і збори проводять но графі,ку, і 
«Прожектор» світить. Та комітет 
мало аналізує діяльність групово
го активу, не узагальнює кращий 
досвід. Третя акушерська та дру
га фельдшерська групи третього 
курсу, перша медсестерська друго
го курсу та багато інших живуть 
повнокровним життям, виявляють 
багато іпіпіатнри v всіх питаннях, 
а поруч з ними — перша аку
шерська другого курсу. За актив
ність не похвалиш.

В. ПОЛОНСЬКИЙ. 
наш громадський кореспондент.

Є п армії твердий «акоп — жити 
і служити суворо за Статутом. I мо
лоді солдати Н-ської військової 
частини уважно вивчають Статут, 
намагаються глибоко вникнути " 
йото зміст.

Фотохроніка ТАРО.

-----  ...---- ...

ЗЕЛЕНА обгортка, ніби 
віття розкішних яли

нок, що ростуть біля Сол- 
гутівської середньої ШКО
ЛИ. На ній ретельно виве
дено чіткі літери: «Пролі
сок». Це — літературний 
журнал школярів. У ньо
му вміщено кращі твори 
вчителів і вихованців міс
цевої школи. Тих, хто за
коханий у слово — по
езію і прозу.

Пишуть — ніби гапту
ють. Добирають образи і 
фарби, щоб яскравіше 
грала веселка у «Проліс
ку». З цими творами — 
про нашу славну Кому
ністичну партію, рідну 
Батьківщину, про натхнен
ну працю радянських лю
дей автори виступають

ректор школи В. П. Нас
тойко видав спеціальний 
наказ, яким теж відзначив 
здібного початківця.

...Стоїть на варті свя
щенних рубежів прикор
донник. Підніме льотчик 
у чисте небо срібнокри
лого орла, проводить ла- 
ном-степом комбайна кра
щий механізатор чи до
глядає отару чабан — все 
це стало предметом ува
ги і темою творів членів 
літературного гуртка. 
Звичайно, не всі ще тво
ри досконалі, бракує іно
ді майстерності. А щоб 
поглибити знання з теорії 
літератури і мови, вчите
лі часто проводять бесіди 
з членами літературного 
гуртка. Та найчастіше ке

рівник — ви
кладач мови і

иром критнИ/НОЯ...
НОВІШ РІК ВСТУПИВ ПЛ НАШУ ЗЕМЛЮ л 3 НИМ I В /КИПЯ РАДЯНСЬКОЇ .110- 

ДПІ!!' ІІРІІІІ11І.'І\ понизил понизил РАДІСНА. ВТІШНА...

Тбілісі. Сирники сестер Яшиілі «пучагь в Москві, в Лондоні, о Парижі, та, певне, 
найбільше прихильників їх гри збирають концертні зали рідного міста — Тбілісі.

Приходно. ранок І’іііом іінходкіь на вулицю сестри. Марина — триразовий лауреат 
міжнародних конкурсіїї доцеїи Тбіліської консерваторії. Там працює і Ярина — 
лауреат перріого яікапказького конкурсу мулікантін-іпіконипців: вона — асистент сво
їй біпька Луаргаба Яшиілі — професора Тбіліської, консерваторії. А Пана — студент
ка Московської державної консерваторії, учениця лауреата Ленінської премії Л, Ко- 
іаііа. Па «німку: Пана ЯІ111НЛІ. Фотохроніка ГАРС.

ДО ЮВІЛЕЮ 
КОМСОМОЛУ

ЖИТОМИР, 2 січня. 
(РАТ АУ). Ко л е к т и в и 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛ 0- 
діжних бригад Бердичів
ського машинобудівного 
заводу «Прогрес» вклю
чилися в змагання піл 
девізом: «Від ювілею
Батьківщини — до юві
лею комсомолу». Члени 
бригад Річарда То.ма- 
шсвської о, Володимира 
Сндорука, Олега Вонце- 
хівського вже записали 
на свої рахунки по кіль
ка машин і апаратів, 
достроково виготовлених 
для ударних комсомоль
ських новобудов.

Молодь заводу зобо
в'язалася до ювілею Ле
нінського к о м с о м о л у 
достроково випустити 45 
одиниць хімічного ус
таткування, .«економити 
200 тисяч кіловат-годин 
електроенергії. 45 тонн 
чорних і півтори тонни 
кольорових металів.

Умовами змагання пе
редбачено присвоєння 
кращим бригадам імені 
50-річчя Ленінського ком
сомолу.

ЄШКІЛЬНИЙ „ПРОЛІСОК“
перед колгоспниками ар
тілі «Дружба», на моло
діжних вечорах.

Вже не перший рік ви
ходить «Пролісок», і не 
перший рік поспішають 
на літературні вечори жи
телі села Солгутового. Ба
гато випускників цієї шко
ли, колишніх членів літе
ратурного гуртка, сидять 
сьогодні у вузівських 
аудиторіях, працюють на 
будовах і в колгоспах, 
продовжують писати щи
рі рядки про велич на
ших днів. ІНШІ — ще не 
залишили стін рідної шко
ли. Учениця 9 класу Таня 
Дейнега взяла участь в 
обласному конкурсі на 
кращий учнівський твір 
на тему «За владу Рад», 
який проводився на озна
менування 50-річчя Вели
кого Жовтня. Обласне 
жюрі нагородило Таню 
Дейнегу грамотою, а ди-

літератури Ле- 
сьєв-Лесь Кос
тянтин Костян
тинович.

Характ е р н о, 
що кращі тво
ри початківців,
зоїсрема вірші, 
нерідко Вміщу

ють у шкільній стінній 
пресі. Найчастіше там ви
ступають Юлія Пойда, 
Петро Бабчук, Марія 
Мельник. Старша піонер- 
вожата Валентина Казмі-
ровська пише прозою. За- 
пам ятовуються .рядки з 
її нарису «Це не повинно 
повторюватись». Валенти-
на народилась 
воєнної веремії, 
про що пише, __
близьке і знайоме ї,

після 
Але те,

■ дуже
- їй. Ад

же в розповіді йдеться 
про рідну неньку, колиш
ню полонянку фашист
ського табору.

Члени шкільного літе
ратурного гуртка завжди 
беруть активну участь у 
проведенні ювілеїв ; зна
менних дат.

чрацівніж редакції 
•азетц «Вогні кому
нізму«».

Гайвороцський район.
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«Бач, гроші на харчі висилаю, а він пе
реводить». А це рішився. Невже моя рід. 
на мати таке скаже!

ЗО травня 1940 року. 
Н-Кринка».

.Скорий привіт і УспенкиІ Здрастуй, 
дорога мамочко! Повідомляю, що я йду 
в армію числа двадцять п’ятого цього 
місяця. Ще не знаю, де буду. Не пи
ши, поки повідомлю.

Цілую. 
Тіма.

21 вересня 1940 р.».

«Добрий день, рідна і ніколи незабут
ня мамо! Дозволь передати свій пал
кий червоноармійський привіт. Служу в

імині
листи

першій Московській дивізії. Одержав 
твого листа, і знову мене турбує твоє 
здоров’я. Мамо, я стану тебе просити, 
і дуже просити. І я думаю, що ти мене 
послухаєш. Не жалій для себе нічого. 
За мене не турбуйся. Я живий, здоро
вий. Щоб оце приїхав додому, ти б не 
впізнала. На мені шинеля, шапка з на
вушниками, галіфе синє діагональове, 
сорочка воєнна, все нове...

Цілую. 
Тіма.

13 грудня 1940 р.
Москва».

«Здрастуй, мамо! Твого довгожданого 
листа одержав і коли прочитав, що до
ма все добре, так зразу веселіше ста
ло, а то все печаль на серці. Ти нарікаєш 
на те, що живемо в лісі. Так, в лісі. 
Спимо на койках, а іноді доводиться 
спати і в воді, в канаві. Та уяви, ще як 
спиться! Жаль, що часу мало. Взагалі, 
мамо, військова людина мусить все пе
реждати. Спробувати і голоду, і холо
ду, вміти не спати по три доби. Це все 
наша закалка. Мамо, а саме інтересне 
для тебе, що я вже командир.

' Цілую. 
Тіма.

1 червня 1941 р.».

«Здрастуй, дорога мамо! Сьогодні 
неділя. Поснідав. Пішов погуляв. Вер
нувся в барак і так стало обидно. Ді
став фотокарточки. І твоя, мамо, є ма
ленька. Подивився — стало ще важче 
на душі. Все пригадав: нашу домівку, 
технікум, Онуфріївну, твої турботи про 
мене... Ех, якби не війна!

Син Тіма.
15 липня 1941 року».

«Ой сину, сину. Ти ж був такий смир
ний, тихий. Нікого й пальцем не зоби-

див. І професію вибрав благородну. 
Хай і не людям — тваринам, а все ж 
таки живим істотам готувався життя 
оберігати. Як же ти тепер? Чи < в тебе 
мужність воїна?» — бідкалася мати.

А Тимко, її тихий Тимко, воював.., 
Німецьких танків чекали з хвилини на 

хвилину. Тимофій Приходько ще раз 
перевірив прицільні пристрої, наказав 
поближче підтягти ящики з снарядами. 
Наче асе, як кажуть, на бойовому зво
ді. А в серці — неспокій. Сьогодні на 
незнайомій білоруський землі йому на» 
лежить зустріти свій перший справжній 
бій. На стрільбах без промаху падали 
рухомі цілі. А тут?..

Із-за лісу підіймалося липневе сонце, 
бійці побачили німецькі танки, що го
тувалися до атаки. Вони не ховалися, 
на очах у всіх перестроювалися, І від 
того, що весь час рухалися, їх важко бу
ло полічити. І тут команда:

— Гарматі Приходька по лівому флан
гу — вогонь!

— Вогонь!.. Вогонь! — вже сам собі 
командував командир гармати. Один 
танк огорнувся димом. Другий. Третій 
завертівся на місці.

Над полем скрегіт, рев моторів, роз
риви снарядів. Все змішалося в один 
страшенний гул. Здавалося, що сама 
земля гуде і ось-ось провалиться під 
ногами Тимофія.

— Скоріш, скоріш снаряди! — ква
пить він. — О! Ще один горить.

— Здається, восьмий? — уточнює 
замковий.

— Полічимо, як всі лежатимуть, га
ди! — кричить командир гармати.

Майже поряд здійнявся стовп землі. 
Світ поплив перед очима в Тимофія.

Він не послав матері листа того дня, 
не послав і другого. Не вистачило йому 
життя розповісти рідній про те, як йо
го 123-й окремий протитанковий диві
зіон нищив, мішав з землею фашист
ських загарбників. А мати чекала. Вже 
війна тільки в спогадах лишилася, а во
на асе чекала. Не раз ходила в військ
комат, шукала. Казали, що син не то 
помер від ран в німецькому полоні, не 
то загинув без вісті. Та не вірилося ма
тері. Не згоджувалось її серце. Як це 
так? Хай і загинув. Але щоб без вісті, 
без сліду? Ні, ні. Не такий її Тимофій...

І ось на сільську Раду прийшов лист. 
Писали з Білоруського державного му
зею історії Великої Вітчизняної війни. 
Просили повідомити про рідних колиш
нього воїна Приходька Тимофія Івано
вича. Разом з тим повідомлялося, що 
він, захищаючи білоруську землю від 
гітлерівців, вогнем своєї гармати 8 од
ному бою знищив десять ворожих тан
ків і що за це Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР від 22 липня 1941 ро
ку нагороджений орденом Червоного 
Прапора.

Звістка скоро облетіла село, завітала 
і до Тетяни Крисантіївни. Учні місцевої 
школи, де навчався Тіма, запросили її 
до себе в гості. Вручили Тетяні Крисан- 
тіївні квіти, подарунки. Занесли в спи
сок почесних піонерів. Сльози гарячі, 
материнські, не давали їй тоді говори
ти.

На прохання Білоруського музею Те
тяна Крисантіївна відіслала їм портрет 
сина. Тімині ж листи завжди з нею. 
Пожовклі, потерті і, як життя — дорогі.

т. ЗІНЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

с. Онуфріївна.

Шф» /ИОЛ... І-

На знімку: Нова модель мікроавтобуса 
РАФ-982 «Латвія».

Фото УЛАСЕЧИЧА. 
ЛИН.

В Інституті кібернетики АктгДемії наук УІ’СР.
Щоб скласти «мислячий» пристрій слск'іюііііо-обчнслю- 

вальної машини, погрібна ослика точність в розрахунках. 
З цим успішно справляється технік-комсомолсць Євген 
Краткой, якого ви бачите на фото.

ФотоП. Здоровила. 
Фотохроніка РАТЛУ.

Низький авгобусний завад випустив нову 
модель мікроавтобуса І‘АФ-982 «Латвія». Ця 
машина володів попільним ходом І добрим 
маневруванням. Н її просторому салоні роз
міщені одинадцяті, м’яких сидінь. Венти
ляційний лиж автобуса забезпечує постійний 
приплив і циркуляцію свіжого повітря п са
лоні, Ііе роблячи протягу

І ------- ----------------------------------------------------------------------—- .

САМОГУБСТВО НА

Ж ЕТЯТЬ шляхами автобуси, 
по Кіровоградщині, Чер

кащині, Київщині.,« В їх по
тоці чимало таких, де пасажи
рами допитливі туристи, чий 
шлях пролягає до знаменних 
та історичних пам’яток, по 
місцях бойової і трудової сла
ви радянського народу.

Недавно цікаву поїздку в 
Київ здійснила група туристів 
Кіровограда. Будівельн и к и, 
конструктори, викладачі, сту

денти з великим інтересом оз
найомилися з видатними міс
цями столиці України, відвіда
ли цирк, театр російської дра
ми, кінотеатри.

А наприкінці грудня ще од
на група юнаків і дівчат з Кі
ровограда вирушила до Києва.

Г. ОЛІИНИЧЕНКО.
в. о. завідуючого Кірово
градським екскурсійним 
бюро.

са >м s ас
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ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»
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«Холодно, ой, холодно...»—так називалася критична 
замітка, вмішена в номері «Молодого комунара» за 
І грудня 1967 року. В ній йшлося про те, що продав
щиці магазину села Журавлипки Голованівського 
району Піна Зйгороднл та Олена і Альбіна Нагернюк 
працюють в неопалюваних приміщеннях з цементо
ваними підлогами і одинарними вікнами без спеціаль
ного одягу.

Редакції газети (копія голові правління Голованів- 
сь'коТ ранспоживспілки і голові райкому профспілки) 
відповів голова обкому профспілки працівників ра
дянської торгівлі А. Черненко.

В своєму листі він повідомляє нам, що згідно з 
постановою Укоопспілки № 119 вій 27 березня 1962 
року продавцям, які працюють в неопалюваних при 
мішсішях, повинен бути виданий теплий спецодяг, 
а саме:

а) валянки;
б) куртки на ваті.
В цьому ж листі пропонується голові правління 

Голбванівської ранспоживспілки С. І. Іщенку і голо
ві райкому профспілки Б П. Легкому терміново 
розібратися в суті справи і про вжиті заходи повідо
мити обком профспілки.

Прекрасний зразок відписки. Воістину — Степан 
киває на Петра, бо молоді продавщиці до цього часу 
ловлять дрижаків

Я ’ ’
АРЕНІ

Нещодавно в одному з сіл 
поблизу Мадріда (Іспанія) 
глядачі, що зібрались на бій 
биків, були свідками трагіч
ної події Коли бики вибігли 
на арену, назустріч їм кину
лась людина, ніяк не схожа 
на торреро. Це був батько 
багаточнсельної родини Ма- 
нуель Бас Растролло. Ліану- 
ель не був торреро і не бився 
з биками. За свідченням пре
си. він вирішив покінчити 
життя самогубством, вибрав
ши таку смерть, щоб привер
нути увагу до своєї до.іі і 'до
лі своєї сім’ї.

Не можна сказати,, щоб 
Млнуель Растролло нічого не 
робив для того, щоб прого
дувати свою сім’ю, то скла
далася з 9 чоловік. П’ять 
років він провів далеко від 
рідної Іспанії, в якій не міг 
знайти роботи. Тяжкою пра
цею йому вдалось відкласти 
860 доларів, на які пін думав 
збудувати дім після повер
нення додому.

Але будинку побудувати не 
вдалось — не вистачало збе
режень, а тоді гроші скінчи
лись. а роботи знову знайти 
не зміг. ■

На знімку: Мануель кидає
ться на роїи розлютованого 
бика.

Фото «Уікенд»—АПН.

у НЕВЕЛИКОМУ місті u Траи-
V сваалі в Піпдснно-Афріїкаїї- 
ській Республіці Н-річпа дін- 

О чинка Сандра Лайпг уже два 
роки не відвідує школу. Це ціл
ком закономірно для ПАР, де 
немає обов’язкової освіти дли 
нсбілих і багато дітей не мають 
можливості навчатися в школі.

ІЦо ж незвичайного в справі 
Сандри Лайпг? Чому історія з 
нею привернула особливу ува
гу? Та тому, що ця дівчинка 
біла і по закону вона зобов’я
зана учитись.

Справа я тому, що батьки 
Сандри не можуть знайти шко
лу. яка згодилася б прийняти 
їх дочку, бо у Сандри Лайпг

ДІВЧИНКА 
І РАСИЗМ

(хоч нона офіційно зареєстрова
на як біла) смуглява шкіра І 
багато шкільних товаришів, а 
особливо їх батьки, вважають 
її кольоровою.

До лютого ІПіііі року Сандра 
ходила н школу для білих ді
тей в Пітс-Рсліфе. Але одного 
разу їй запропонували покину
ти школу, тому що в зв’язку з 
анонімною скаргою в раду по 
реєстрації населения її перереє
стрували як кольорову. Дівчин
ку вивів з класу поліцай.

Батьки Сандри, що мають по
свідчення білих, прийшли і: жах 
і одразу ж оскаржили рішен 
ня про перереєстрацію їх дочки 
Однак поки діяла неповоротке 
машина, що розслідувала г 
пар расову приналежність 
Сандри сиділа ндомя. (Ішли мі 
сяііі. і’. канцелярії десь є 
Преторії чиновники з байдужії 
ми обличчями вивчали доку 
менти Сандри, роздивлялись Її 
фотої рафії, читали повідомлен
ня директора школи про колі) 
її обличчя. Якийсь місцевий чи 
мовник навіть прислав повідом 
лення про форму її вух і побу
дову волосся. Все не має зна
чення в Південній Африці з її 
расовою одержимістю.

Тільки в серпні 1967 року 
батькам Сандри сповістили, що 
їх дочка .знов)’ зареєстрована 
білою.

Однак на цьому Історія Санд
ри не закінчується. Інспектор 
шкіл дав зрозуміти, шо не слід 
знову посичати дівчинку в шко
лу в ПІте-Рсліфе.

Сумна історія Сандри Лайпг 
не єдина і: ПАР. В серпні ці.ото 
року'п пресі з’явилось повідом
лення про інцидент, який став
ся « школі для білих дітей в 
Папській провінції. Батьки >15 
школярів .забрали своїх дітей із 
школи в знак протесту проти 
прийняття в школу двох дітей, 
які, хоча воин й вважались офі
ційно білими, не пололілії до
статньо білою ІІІКІІМНО.

Б. БАНТІ II Г. 
кореспондент ТАРС.

190 юдин 
над річкою
Артист • кіш і гоходеці. АпрІ 

встановив оригінальний рекорд. 
На тую натягнутому дроті на 
висоті 200 метрів над рікою 
Луара у Франції пін ііробалан- 
сувап майже вісім діб — 190 го
днії. Попередній рекорд, вста
новлений три роки тому, дорів
нював 182 годинам.

Коли одна нога затерпала, 
АпрІ переносив центр паї и на 
другу, балансуючи жердиною 
вагою в 22 кілограми. їжу І 
питво пін брав сам з корзини, 
підвішеної до дроту. Всі 110 го
дин пін розмовляв по радіо з 
дружиною і сином, щоб не за
снути.Лондон.



земляк — член 
Всеросійського то- 
«Знання». Читає 
в Літературному 
імені О. М. Горь-

стор.

□

Ы

о НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

Вій — член 
пнсьменнн-

На знімку студента Григорія МЕДВЄДЄВА—° 
його колегн-студійці: Валерій СТЕЦЕНКО, Ва
лентина ШАЛЬКО і Марія МІІХАЙЛИШІІНА 
на заняттях.

В № 135 «Молодого комунара» ми 
почали друкувати розповідь про пер
ших комсомольських письменників —> 
наших земляків. Продовжуємо її.

„Повік
КОМСПІАКИ

. Е Е'ЕЭуТй
^3

л^ВГЕН ПОПОВКІН — росій- 
ськнй радянський пись

менник. Народився 26 лютого 
1907 року в с. Петроострові 
Новомиргородського району.

Навчався в Новомиргород- 
ській трудовій школі. До ком
сомолу вступив 1921 року. З 
1922-го — секретар сільських 
осередків комсомолу, секретар 
Новомиргородського райкому. 
З 1924 но 1928 роки працював 
у Кіровоградському окружкомі 
комсомолу і в окружкомі 
КП(б)У.

В 1931 році закінчив літера
турний факультет Москов
ського університету. З 1929-го 
по 1933-ій — відповідальний 
секретар журналу «Коммунис
тическая революция» (Моск
ва). В 1936 — 1939 — співробіт
ник газети «Молот» (Ростов- 
на-Доиу>.

З 1939 р. Поповкін — в ар
мії. З цього ж року до війни— 
старший редактор «Военизда- 
та». Під час війни редагував 
фронтові газети.

Перші замітки і кореспон
денції Євгена Поповкіна з’яви
лись у 20-х роках у єлисавст- 
градських газетах, з 1923 — в 
центра іьній пресі. У 1931 — 
1932 роках виходять його бро
шури про цосвід партійної 
роботи. 1940 р. в Ростові-на- 
Дону видав свій перший ро
ман «Большой разлив» — про 
організацію колгоспів на Дону.

В 1947 р. почав друкуватись 
роман «Сім’я Рубашоків», 
удостоєний в 1952 р. Держав
ної премії.

В 1955 році опублікував 
книгу про Сергеева - Ценсько- 
го, в 1956 — «Чехословацкие 
впечатления», в 1901 — «Не

сентиментальное путешествие», 
«На древней земле Эллады» 
(1957).

З 1958 року Є. Ю. Попов
ній — головний редактор жур
налу «Москва», 
правління Спілки 
ків СРСР, член Радянського 
комітету захисту миру.

Нагороджений багатьма ор* 
денами і медалями.

Нещодавно вийшла книга 
оповідань нашого земляка 
«Як обирали Катерину».

(і ЕМЕН ТРЕГУБ — відомий 
' російський радя н с ь к и й 

критик і літературознавець. 
Народився в 1907 році; В Єли- 
савстграді, на Бсрнславській 
вулиці, пройшли дитинство і 
юність. Батька його вбили 
грпгор'єрці. Навчався в 9-ій 
трудовій школі і одночасно 
працював. У 1922 році вступає 
до місцевої профтехшколи, тут 
захоплюється літературою.

«Тоді ж я познайомився і з 
поезією Маяковського, котра 
стала незмінною супутницею 
мого серця. Його віршами го
ворила революція. «Хочу від
дати життя 
сав я в 1923 
комсомолу, 
надпять».

Трегуб став юнкором газе
ти «Красный путь», переіме- 
нованої пізніше в «Червоний

• З НАШОГО КРАЮ

шлях». Брав участь у ство
ренні загонів юних спартаків- 
Ців, був їхній вожатим.

Б 1923 році направлений ок
ружкомом комсомолу на «Чер
вону зірку». Болторізна, то
карний цех. Член комітету за
воду, керівник загальнозавод
ської бази инінх піонерів, зав- 
асітпропколектикм при парг- 
ко.мі. секретар цехового ком
сомольського осередку.

Блігку«1925-го, в числі деся
ти робсі.тькорів, командирує
ться вчМосі;ву. В редакції 
«Праіад»*» був на зустрічі з 
Маріью Іллівною Ульяновой.

Восени 1926-го року Трегуб 
стае членом партії. Тоді ж 
йог-» посилають вчитися до 
Харкова. Зустрічі з Маяков- 
ським. Московський інститут 
журналістики. Газетярська 
практика в «Уральском рабо
чем» (Свердловськ). Магніт- 
ка. Челябінський тракторний. 
Солікамськ. Хімкомбінат у 
Березниках. Враження від 
поїздок лягли в книжечку 
«Большой Урал'», видану «Мо
лодой гвардией» до ІХ-го 
з’їзду ВЛКСМ.

Достроковий випуск КІЖ’у. 
Робота в газеті Середазкрай- 
кому ВЛКСМ «Комсомолец 
Востока». Зав. відділом, від
повідальний редактор. Член 
ЦК комсомолу Киргизії. З 
1934 — секретар Середазкрай- 
кому ВЛКСМ.

Чотири реки в «Комсомоль
ской правде» на посаді заві
дуючого відділом літератури і 
мистецтва. Тут, у квітні 1935 
року, з’явилась рецензія Тре
губа на роман «Как закаля
лась сталь*. Сам Островський 
писав: «Стаття Трегуба пре
красна... написана з такою 
комсомольською теплотою, що 
веселішає на душі». *

В роки Великої Вітчизняної 
війни С. А. Трегуб нагородже
ний трьома орденами і меда
лями.

Зараз наш 
методрадн 
вариства 
спецкурси 
інституті 
кого.

В останні роки вийшли нові 
книги — «Супутники серця», 
«Живий Корчагін», моногра
фія про життя і творчість Ми
коли Островського.

кишить
6ИЯі

Вона зовсім молода, ця студентська 
кіностудія. Тільки робить перші кроки. 
Бо ж народилася в жовтні минулого 
року. І народилася якось просто. 17 
ентузіастів — студентів Кіровоградсько
го педагогічного інституту — зібралися і 
вголос висловили свою мрію. Відразу ж 
вибрали й правління з чотирьох чоловік. 
До нього ввійшли Григорій Медвєдєв, 
Анатолій Пономаренко, Юрій Шилко, 
Валентина Шалько. 1 тут виявилося, що 
тільки двоє з сімнадцяти обізнані в кі- 
носправі, половина ж із фотоапаратом 
не знайома. Думаєте, розгубилися? Ні
трохи. Вирішили, що заняття почергово 
провадитимуть «знавці».
„Ентузіастів підтримав Будинок народ

ної творчості. Методист В. М. Руденко 
провів перше заняття, допоміг скласти

програму навчання, дав необхідну літе
ратуру.

— Тепер у нас уже двадцять три сту
дійці, — розповідає член правління сту
дії студент Григорій Медвєдєв.—Прове
ли двадцять занять. Велику допомогу 
нам надали викладачі кафедри фізики, 
лаборантка фотолабораторії Т. В. Авдее
ва, завкабінетом технічних засобів на
вчання В. М. Шай, профком інституту.

Григорій не згадав тільки комітет ком
сомолу, бо він все чомусь не помічає 
аматорів. А даремно. У них добрі заду
ми. Вже в нинішньому році підготували 
кінонариси про рідне місто та про Хутір 
Надію. І кому ж, -як не комсомольцям 
домагатися того, щоб задумане дійсніс
тю стало.

В. СИНЕНКО,
пані громадський кореспондент.

НЕ ДИВО Є5£

революції», — пи- 
році, вступаючи до 

Мені було П’ят-

скільки мов 
НА СВІТІ?

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської групи 
обкому ЛКСМУ,

ЗОВСІМ ЦЕ

ЛІ! «МОЛОДОЙ коммунар» 
LJ орган Кир/вотридекого Наступний номер «Молодого комунара»

вийде в неділю, 7 січня ц. р.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

СУБОТА, 
програма, 
длч всіх», 
вннч. (М). 
роджений!»

обкома ЛКСМУ
г. Кировоград.

юнадгва.
Львівського 

глядача ім.
19.30 — На

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СЕРЕДА, 3 січня. 10.15 — Пе
редача «Здоров’я». (М). 10.30—

м. Кіровоград вул. Луначарськото, 36, 
Телефони: редактора — 2-45-00, відповідального 

секретаря — 2-45-35, відділів — 2-45-36.

ТАЄМНИЦІ 
ЧЕРВОНИХ ГІ1СКІВ

ДО НЕДАВНЬОГО ЧАСУ 
ВЧЕНІ ВВАЖАЛИ. ЩО КИ
ЗИЛКУМІ! В МИНУЛОМУ 
БУЛИ МАЙЖЕ 11ЕНАСЕЛЕ- 
НІ. АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗ
КОПКИ ПОКАЗАЛИ. ЩО ЩЕ 
ТРИ — ЧОТИРИ І ИСЯЧОЛІТ-

ТЯ ТОМУ ТУТ БУЛО БАГАТО 
ОЗЕР З ПРІСНОЮ ВОДОЮ 
І ДЖЕРЕЛ. БАГАТО ЗЕЛЕНІ 
І РОДЮЧИХ ЗЕМЕЛЬ. АЛЕ 
КОЖНОГО РОКУ В ЦИХ 
МІСЦЯХ ОСІДАЛИ ШАРИ 
СОЛЕЙ В 2,5 САНТИМЕТРА. 
ВОНИ І ПОГУБИЛИ СТАРО
ДАВНІЙ ОАЗИС.

Естонський вчений 
уль Ашісте описав 
мов, якими говорить 
пер людство. В його

зі можна знайти, до якої

Б К 00802. Індекс 01197,

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, З СІЧНЯ- Перша 
програма. 10.05 — Теленовинп. 
(М). 10.Із — «Здоров’я». Нау
ково-пізнавальна програма. (М). 
10.30 — Для школярів. «Капітан 
Теикеш». Телефільм. З та 4 се
рії. (М). 17.40 — Кіровоград
ські вісті. 17.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18 00 — Для юна
цтва. «Дон Жуан». Вистава 
Львівського театру юного гляда
ча ім. М. Горького. 19.55 — Теле
фільм. (Кіровоград), 20.05 — 
Фільм-балст «Снігуронька». (Кі
ровоград). 21,Го—«Гобі. юність!» 
(М). 21.45 — «Майстри мис
тецтв». Народний артист СРСР 
В. Ванін. (М). 23.00 — «Тільки 
факти». (М).

ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ. Перша 
програма. 10.05 — Теленовинп. 
(М). 10.15 —Для школярів. «Ка
пітан іепкеш»-. Телефільм. 5 та 
6 серії. (М). 11.15 — Телеиісті. 
(К). 18.00 — «Навколо ялинки». 
Концерт. (Чернівці). ",™ — 
Співає Я. Головчук.

18.30 — 
_____,(Львів).

19 00 — «Добрий вечір, хліборо
бе'» (К) 19.50 — Художній
фільм «Ніхто не хотів умирати». 
(Кіровоград). 21.30.— «Кращі
спортсмени 1967 року»- (М). 
22.15 — «їм аплодує світ». Му
зична програма. (К).

П'ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ. Перша 
програма. 10.05 — Теленовинп. 
(М). 10.15 — «Здрастуйте, діти». 
(М). 10.30 — Кінолекторій «Ко-

Па- 
.670 
те- 

кни-

сім'ї або підгрупи нале
жить кожна мова, скільки 
чоловік і на якій терито
рії нею користуються, да
ні про писемність мов, 
алфавіт, історію розвит
ку літературної форми.

лос», 
юність!». (Донецьк).
Для школярів. «Капітан Теп- 
кеш». Телефільм. 7 та 8 серії. 
(М). 18.00 — Для
«Сім’я». Вистава 
театру юного 
М. Горького. (К).
допомогу вивчаючим марксизм- 
ленінізм. Політекономія соціа
лізму. «Соціалістичне відтво
рення і процеси обігу». (К). 
20.00 — «Дари Терека». Теле
фільм. (К). 20.30 — Естафета
новин. (М). 21.15 — «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 22.15 —
А. Чехов — «Тїгрус». Прем’єра 
телеспектаклю. (М). 22.50 — Пе
редача з Москви.

6 СІЧНЯ. Перша 
9.09 — «Гімнастика 

(М). 9.45 — Телсио- 
10.00 — «З днем на- 

г ..... Музично-розва
жальна програма. (М). 11.00 — 
«Мистецтво і ми». Тележурнал. 
(М). 12.00 — «Від семи до 12». 
Художній фільм для дітей.-(М). 
13.30 — «Новорічні вогні». (М). 
11.00 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 15.30 — «То
поля». Програма для юнацтва. 
(К). 1'3.00 — «Радимо, пропонує
мо. повідомляємо», (К). 16.15 — 
«Поет і кохана», 
передача. (К). 16.45 — 
вини. (М). 17.00 — В 
«Молодість». (Мінськ). 
Літопис, піввіку. - «Рік 
Телефільм. (М). 19.00 — 
нни концерт Міжнародного фес
тивалю естрадної пісні. Переда
ча з Кремлівського Палацу 
з’їздів. (М). 21.30 — «На мери
діанах України». (К). 22.00 — 
Розважальна програма з І1ДР. 
23.15 — Теленовинп. (М). 23.35
— «Танцювальний зал». (М),

Літературна
Телено- 
ефірі — 
18.00 — 
1956-й». 

Заключ-

О ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, З СІЧНЯ. 10.30 — 
«Капітан Теикеш». Телевізійний 
фільм. (З і 4 серії). (М). 11.25— 
Фільм для дітей. 12.05 — «Криш
талеві фанфари». Репортаж з 
новорічної ялинки. 17.00 — 
Дніпповські новини. 17.15 — 
Для дітей. «Червона квіточка». 
18.00 — Для школярів. «У нас 
канікули». Спортивний огляд. 
(ЛІ). 13.30 — «Народний музей 
«За владу Рад». (М). 19.00 —
«Театральні зустрічі». 20,00 —

Актуальний діалог. «Змагання 
вчора, сьогодні, завтра». 20.30— 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
«Тобі, юність!». (М). 21.45 — 
«Майстри мистецтв». (Народний 
артист СРСР В. Ванін). (М). 
23.00 — «Тільки факти». (М).

ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ. 10.05 — 
Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
«Капітан Теикеш». Телевізійний 
фільм. 5 і 6 серії. (М). 17.00 — 
«Музичний екран школяра».
17.30 — Телевізійні вісті. 18.00— 
«Навколо ялинки». _ Концерт. 
(Чернівці). 18.30 — Співає Я. Го- 
ловчук. (Львів). 19.00 — «Доб
рий вечір, хліборобе!» (К). 19.50 
Кшопрограма. 20.30 — Програма 
«Час». (М). 22.15 — «їм аплодує 
світ». (К). 23.00 — «Комсомоль
цям 20-х років». Музична пере
дача.

П’ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ. П.ЗО - 
«Капітан Теикеш». Телевізійний 
фільм. 7 і 8 серії. (М). 12.25 — 
Фільм дл.і дітей. 15.45 — Для 
школярів. «Солов'їне соло». Лі
тературна передача. 17.15 — 
С. Чорний — «Попрошена гос
тя». Телевізійний спектакль. 
(Одеса). 18.00 — Для юнацтва. 
«Сім’я». Спектакль з Львова.
19.30 — Телевізійний нарис. 20.30 
— Естафета новин. (М). 21.15 — 
«Клуб кіномапдрівників». (М). 
22.15 — «Кафе дебютів». Твор
чий звіт молодих митців об
ласті.

СУБОТА, 6 СІЧНЯ. 9.00—Про- 
граг.іа навчального телебачення. 
11.00 — Кінопрограма. 15.30 — 
А. Гайдар — «Комендант сніго
вої фортеці». (М). 16.45 —
Фільм для дітей. 17.00 — Теле
візійна вечірня газета. 18.00 — 
Літопис піввіку. «Рік 1956-й». 
Телевізійний фільм. (М). 19.00— 
Заключний концерт Міжнарод
ного фестивалю естрадної піс
ні. (М). 21..':0 — «На меридіанах 
України». (К). 22.00 — Розва
жальна програма з НДР. 23.15— 
Телевізійні повніш. (М). 23.30 — 
Концерт. (М).

«Капітан Теикеш». Телевізійний 
фільм. (З і 4 серії). (М). 16.40— 
Передача з Одеси. 17.30 — До
кументальний фільм. 18.03 — 
Для школярів. «У нас каніку
ли». Спортивний огляд. (1\Ц. 
18.30 — «Народний музей «За 
владу Рад». (М). ІУ.иО — Ху
дожній фільм «Зустріч на Ель
бі». 20.30 — Програма «Час». 
(Лі). 21.15 — «Тобі, юність!». (М). 
21.45 — «Майстри мистецтв». 
(Народн ій артист СРСР В. Ва- 
нін). (М). 23.00 — «Тільки фак
ти». (М),

ЧЕТВЕР, 4 СІЧНЯ. 10.15 - 
«Капітан Теикеш». Гелевізійний 
фільм, 5 і 6 серії. (М). 17,00 _ 
Передача з Одеси. 17.30 — Те
левізійні вісті. 18.00 — «Навколо 
ялинки». Концерт. (Чернівці), 
18.30 — Співає Я. 1 оловчук. 
(Львів). 19.00 — «Добрий вечір, 
хліборобе!». (К). 19.50 — Доку
ментальний фільм. 20.30 — Про
грама «Час». (М). 22.15 — «їм 
аплодує світ», (К).

П’ЯТНИЦЯ, 5 СІЧНЯ. 11.30
— «Капітан Генкеш». Телеві
зійний (рільм. 7 і 8 серії. (М). 
12.25 Художній фільм «Слово 
має прокурор». І7.іл> — Мульти
плікаційний фільм. 17.15 _ 
С. Чорний — «Напрошена гос
тя». 1 елевізійиий спектакль. 
^Д^са). 18.00 — для юнацтва. 

Спектакль з Львова.
и.ЗО — Актуальний» екран. 20.00
— Документальний фільм. 20.30
— Естафета новин. (ЛІ). 21.15 — 
«Клуб кіномапдрівників». (М). 
22.1а — Концерт.

СУБОТА, 6 СІЧНЯ. 9.00 - Пе
редача з Одеси. 15.30 — А. Гай
дар — «Комендант снігової фор
теці». (ЛІ). 16.45 — Передача з 
•гєйсс’І8 оо'°5 ~;.ФГяьм для д>- 
«Р и 8 іи«ГЛ/,Гтопнс яіивіку. 
сійлкм Телевізійнийчільм. (М). із.оо — Заключний 
концерт Міжнародного фестива
лю естрад іої пісні. (М) 21 30 — 
$,а «еридшнах України». (К). 
з’НПР Й7“ажальиа програма 
' І , (МІ м Телевізійні НО
ВИНИ. (М). 23.Зо — Концерт. (М).
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