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АКТИВІСТ, ГРУПКОМСОРГ 
S БРИГАДІ № 3.

Фото П. МАЛСЄВА.

Бюро ЦК ВЛКСМ обговорило питання про участь 
комсомольців і молоді у змаганні за дострокове 
виконання нинішнього п’ятирічного плану розвитку 
народного господарства. В постанові, зокрема, гово
риться, що ініціатива комсомолі!' і трудові почини 
молоді спрямовані на дострокове завершення зав
дань п'ятирічки. Тепер одночасно шириться змаган
ня за гідну зустріч 100-річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна.

Надаючи винятково важливого значення участі 
комсомольців і молоді у змаганні за дострокове ви- 
конання п’ятирічного плану, бюро ЦК ВЛКСМ 
постановило підтримати ініціативу передових ком
сомольсько-молодіжних колективів по змаганню 
молоді за дострокове виконання завдань п’ятирічки^

Д© 100-річчя £ ДНЯ 
народження В. І. Леніна
КНИГА 
ПРО СІМ’Ю 
УЛЬЯНОВИХ

У видавництві -Радян
ський письменник» ви
йшла ноеа книга жито
мирського письменника 
Володимира К а н і в ц я 
«УЛ&ЯНО8И». В. Нанівець 
відомий як автор першої 
художньої біографії стар
шого брата В. 1. Леніна 
«Олександр 
яку випустило 
цтво «Молодая гвардия» 
б серії «Жизнь замеча
тельных людей». Над ра-< 
Маном «Ульянови» автор 
працював п'ятнадцять ро
ків.

Тепер Володимир Нані
вець готує книгу, яка роз
повість пре юнацькі роки 
Володимира Ілліча, про 
його навчання с Казан
ському університеті, про 
початок революційної ді
яльності Леніна.

© П’ЯТИРІЧКА. ВОНА ПЕРЕВІРЯЄ ТЕБЕ

ЮРІ ДОВІРИЛИ МИДИИ
Піднялась заметіль. Заскрипі

ли віконниці. «А як таы волоха
ті?» — майнула думка. ІІашвнд- 
ипруч одягнувся і пірнув у сиі- 
ОДій...

В приміщенні тепло, звичний 
запах. Тварини пізнали свого 
господаря і, ніби соїшшпики до 
сонця, повертали За ним голо- 
щі. Віктор оглянул дах, вікна, 
дебрі — відб ні щілинки. Про
йшовся З кінця в кінець. Зупи
нився біля молодняка. Череі мі
сяць деякі вівцематки з ягня
тами будуть.

Переконавшись, що все га
разд, попрямував додому.

Штер все не ищухав, А чаба
ну пригадалось літо.

Палило сонце. Завітав якось 
Віктор до голови колгоспу і ви
могливо:

— Ремонт приміщень пора по
чинати.

— Жарко. Аж трави соонго- 
ряди, а ти про звму турбуєш
ся.,.

Через хвилину вже лагідніше:
— Гарячкуватий, Давай спо- 

кійло сбгопрривои. Вам же ці
лу ремонтну бригаду треба.

— Самі з Володимиром Кули
бабою впораємось.

Голопа дав розпорядження 
видати необхідні матеріали.

..'.В артілі імені Леніна здав
на ррзцодять овець. Тільки ко
ристь від них но завжди мали. 
Від ста вівцематои і по сто яг
нят не одержували.

і ТОДІ хтось з членів прав
ління порадив посталити біля 
отари Віктора «’Гук’яновнча:

— Випускник школи. Комсо
молець, ХУдору любить.

Юнак погодився. Зразу ж 
взявся за спеціальну літературу, 
журнали. Ознайомився з роои- 
Тощ передових вівцеферм, ОНДС- 
мих чабанів. І того ж року по
чав, як кажуть, оббивати поро
ги правління колгоспу:

— Затверджували мене? Тож 
і допомагайте.

Сам старався. Згодилися на
вики теслярської роботи. По
крівельників теж не завжди ви
кликав. З Кулибабою псе лаго
дили.

З часом ферма змінила свій 
шігляд. В ювілейному році ча
бани одержали на сто вівцема
ток по НО ягнят. Настригли 
з тварини по 4 кілограми вов
ни. А доглядали ж 530 голів.

Недавно Віктор був делегатом 
районної комсомольської кон
ференції. Талі вів пообіцев дру
зям, що па честь 50-річчя 
ЦЛКСЛІ разой зі своїм напар
ником доб’єтеся нових успіхів. 
Від 100 вівцематок буде на 5 — 
0 ягйят більше, ніж у минулому 
році.

— А поживемо, і про інші 
цифри мову поведемо)

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Нойа ПраГа,
Олександрійський район.

У МУЗЕЇ 
В. І. ЛЕНІНА 
В ТАМПЕРЕ

Зростає число відвіду
вачів музею В. І. Леніна в 
м, Тампере. В 1967 році 
тут побувало г.онад 11 ти* 
СЯЧ чоловік.

Відвідувачами музею 
були не тільки фінські 
громадяни, е й іноземні 
туристи, зарубіжні гостг, 
З експонатами музею 
знайомились численні 
легації з Радянського 
юзу.

Великий інтерес до
ребуваннй В. І. Леніна у 
Фінляндії виявляють ра
дянські школярі, У відпа* 
еідь на іх запити музей 
надіслав у 1967 році дві 
тисячі листів.

НОВИЙ 
ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ 
ЗАЛ

Після реставраційних 
робіт відкрився Казан
ський музей В. І. Леніна. 
Він збагатився просто
рим експозиційним залом» 
в якому розгорнуте ЕИ* 
стаєку «В. І. Ленін —- 
вождь Жовтня».

У меморіальній частині 
музею есі кімнати, в те
му числі й кімнату Воло
димира Ілліча, певністю 
відновлено в тому вигля
ді, який вони мали 80 ро
ків тому.

(PAW),

Владно господарює зима. Бовваніють в степах 
сині намети. Тьмяно світяться слюдяним панциром 
замерзлі стави та річки. Дрімають‘засніжені сади.

Але хлібодари знають: весна не забариться. Треба 
готуватись до її зустрічі. Щодня, зранку до вечора 
не змовкає розмова молотків, верстатів у майстер
нях Крупського відділення «Сільгосптехніки». По
спішають молоді майстри. Оживають під їхніми ру
ками польові агрегати, переможно вони сурмлять на 
подвір’ї майстерень. Сурмлять про трудбву перемо
гу комсомольців Миколи Малащкевича, Миколи 
Дехтяренка, Володимира ГІетрушенка. Адже хлопці 
щозміни перевиконують свої завдання. А в цілому 
річний ремонт техніки закінчено 20 грудня недавно 
минулого року. Тож є чим похвалитись комсомоль
цям села Крупського.

Співають натруджені руки про весну. Зіскучи- 
лись по справжній роботі.

Уряд СРСР' заявив урядові США рі
шучий протест у зв’язку з новим роз
бійницьким нападом американської 
авіації на радянське торгове судно.

4 січня у ході варварського нальоту 
американських військових літаків на 
Хайфон зазнав бомбардування радян
ський теплохід «Переславль-Залесский», 
який був в порту. Внаслідок вибуху авіа-
акам

А. КРОЙТЕР, 
працівник районної газети «Зоря 
комунізму».

Кіровоградський район.

цінної бомби радянське судно, що до
ставило продовольство для населення 
ДРВ, дістало серйозні пошкодження.

Радянський уряд вимагає покарання 
осіб, відповідальних за напад на радян
ське судно, і вжиття термінових та 
ефективних заходів до недопущення 
таких дій.

У зв’язку з обстановкою, яка створю
ється, відповідні радянські відомства 
будуть змушені здійснювати заходи по 
гарантуванню безпеки радянських су
ден, що йдуть у порти Демократичної 
Республіки В’єтнам.

(ТАРС).

САЛЮТ
Спливли талим снігом, відшуміли веснами роки. WWW

Jx аж двадцять чотири вже відділяє нас від того К ■ В Ж « '■ И ff і
V* як J':‘ocliea саміїом сповістила про звільнення В В В /Ж 1 п «І гі
Кіровограда від гітлерівських окупантів. 24 роки * * Ж
минуло. А піднімеш накази, фотознімки, спогади 
учасників визволення, і знову відчуваєш трудність і 
радість того дня. І не забудеться ніколи той день, 
бо він став початком і продовженням нашого з то
бою щастя, яке народилося водночас з Великим 
Жовтнем.

24-Р1ЧЧЯ

ЗВІЛЬНЕННЯ
КІРОВОГРАДА

ВІД

НІМЕЦЬКО-

ФАШИСТСЬКИХ

ЗАГАРБНИКІВ

На фото: дальпобійиа гармати Лавочкіиа веде бій в районі 
Кірояоі рада.

иВійська 2-го Україн
ського фронту, прорвав
ши сильну оборону нім
ців, сьогодні, 8 січня, в 
результаті вмілого обхід
ного маневру, оволоділи 
обласним і крупним про
мисловим центром Украї-

КН — містом Кіровогра
дом — важливим опор
ним пунктом оборони 
противника.

За чотири дні запеклих 
боїв наші війська просу
нулися вперед від ЗО До 
50 кілометрів, розширив- (Закінчення на 2-й стор.).



Лй з (859)

стоп

А С Т А
САЛЮТ

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

вану і чотири піхотних ди
візії німців».

(Із Наказу Верхов
ного Головнокоман
дуючого).

о
«Ми звільнили це міс

то. Хто забуде обійми і

ніста Дронова. Увірвав
шись у село Іванівну, чо
тири радянських танки 
знищили три німецьких 
танки, дві самохідні гар
мати, 5 мінометних бата
рей, 8 кулеметів і більше 
сотні гітлерівців. Танк 
командира Дронова йшов 
попереду. Ворожим сна
рядом відірвало Дронову 
ліву руку, але відважний 
офіцер продовжував бо-

ЛІК

№ 449 були важко пора
нені і не могли вести ма
шину. Тоді санітар під 
вогнем ворогів пробрав
ся до танка, подав пора
неним медичну допомогу 
і сам вивів машину з екі
пажем з поля бою.

Комсорг роти молод
ший лейтенант Рубін, ме- 
ханік-водій комсомолець 
Звірков, солдат комсомо
лець Шамаксудов, кому- 
ніст-лейтенант Рубінчик, 
ме*анік-водій сержант Зі
нов’єв, наш земляк кому
ніст сержант Рилов Борис, 
рядові Нурматов Парда і 
Ходжаев Халім, старший 
сержант Мора Ягмуров, 
комуніст сержант Мірзо- 
бекян Арташ, сержант 
Оганесян Галует і тисячі 
інших черзоноармійців

->мав V ЗЛИНЦІ
Хто рік ЧИ два тому н ільНИку^ В полі 

Марійку Бахмат? На * Д м ДЗвіноч- 
чи на фермі — скР'\,ють було, той 
ко/л дзвенів н голос. За у уються
голос хлопці і дівчата .. дГ.;йка там і навколо неї. Знали-- де Марійка, 
пісня весела, і справа 5.,ка. райко-*

Комсомольці обрали І. членом^ 
му. Ми всі рівнялися на 'неї

З шому заздрили. І люби и

Хто рік чи два тому

ТІЛЬКИ

чоловіка, у сім’ї, і «оли збиралася до 
клубу, винувато позирала на Анатол.я,

Згодом в комсомольській організації 
колгоспу імені Свердлова робота була 
занедбана вкрай. Комсомольці обрали 
нового ватажка. Марія, здавалося, була 
задоволена. Нарешті, залишили н у спо
кої. Перейшла працювати на роботу в 
контору.

| 3 того часу потяглися звичні дні: 
онянку — на роботі, ввечері — домашні 
справи. А коли все по господареву 
зооблено, молода жінка сідає біля вік
на і жадібно ловить відгомін вулиці. То

ДОМОГОСПОДАРКА?
ку. Ходили разом на репетиції худож
ньої самодіяльності, під місяцем мил}< ■ 
валися на своє село, шепотіли про 
хання.

До кожного по-різному приходи
но. Одному додає снаги, окрилює, а ін
шого розчиняє в собі," ие залишаючи и

І. Одному додає снаги, окрилює, а

сльози радості, з якими 
зустрічали нас кірово- 
градці, які провели два з 
половиною роки під ні
мецьким ігом».

(Із передової стат
ті газети «Суворов- 
ський натиск» від 
14 січня 1944 року).

ротьбу. Коли закінчилися 
снаряди і танк запалав, 
аж тоді сміливці залиши
ли його.

Поряд з комуністами 
стійко билися комсомоль
ці. Так, екіпаж комсо
мольця молодшого 
тенанта Олишнєва
щив два ворожих танки, 
а комсомолець механік- 
водій Хрустальов, сміливо

лей- 
зни-

О
«Бої, проведені на під-

різних національностей 
героїчно билися з воро
гом, звільняючи наше 
місто.

У боях за Кіровоград 
відзначився і прославле
ний навідник гармати 13-ї 
гвардійської стрілецької 
дивізії гвардії сержант 
Закір Шаймарданов, зни
щивши 24 ворожих танки.

краплини для загальної справи.
«Посторонньою» справою стала 

Марії комсомольська робота після того, 
як зустріла вона свого судженого А’!а" 
толія Негрєтова. Хоч хлопець і не був 
особливо активним, та все ж його не 
вважали і ханжею. Не боронив молодій 
дружині брати участь у художній само
діяльності чи прийти на комсомольські 
збори.

А Марія все рідше проводила засідан
ня комітету, в хорі зовсім не з являлась. 
Навіть перестала збирати членські внес
ки. Вона вважала, що час, витрачений 
на зборах чи в комітеті, вона краде у

для

збираються до клубу хлопці . дівчата. 
Йа кожного з них чекає хор, танцюваль
ний гурток, цікава суперечка на диспут, 
ЧИ робота над номером «Комсомоль
ського прожектора».

Мені боляче думати, що кожна дівчи
на яка виходить заміж, забуває за гро
мадські справи, не хоче бачити дат 
своєї сім’ї. Чи це вірно.

Чи не обкрадаємо ми себе?

Зіна ЧУПРИНА.
Колгосп імені Свердлова 
Маловисківського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Публікуючи цей 
лист, редакція сподівається, що читачі 
висловлять свою думку з цього приводу. 
Чи дійсно Марійці бути активною зава
жає сім’я? Чи, можливо, причина в чо
мусь іншому?

ступах до Кіровограда, 
багаті прикладами 
смертних подвигів і 
ваного героїзму.

Ну, як не назвати 
гвардійців російськими 
богатирями, як гвардії 
сержант Гуссв, який в 
поєдинку із сімома гітле
рівцями п’ятьох знищив, 
а двох взяв у полон, як 
розвідники Новиков і Ква- 
чук, які в селі Кандауров- 
ка напоролися на ІЗ нім
ців і всіх їх захопили в 
полон...

Навідник гармати Герой 
Радянського Союзу Зозу
ля Андрій, командир Вой- 
налович і комсорг Мос- 
ковченко захопили у во
рога 75-міліметрову гар
мату, повернули її проти 
німців і відкрили вогонь 
по виступаючому про
тивнику...».

(Із спогадІЕ гвардії 
генерал-майора М. Г 
Сорюгіна).

без* 
нечу-

таких

ввірвавшись вогневі
позиції і в колону про
тивника, знищив 3 гарма
ти, 2 мотоцикли, 11 авто
машин і близько півсотні 
офіцерів і солдат.

Особливу відвагу ви
явив санітар танкового ба
тальйону рядовий Пінега. 
Члени екігажу «7-34»

Він був удостоєний зван
ня Героя Радянського 
Союзу.

І. АРТЕМЕНКО, 
співробітник Кірово
градського педінсти
туту, учасник звіль
нення Кіровоград- 
щини

®
При прориві оборони 

відзначилася рота кому-

ВЕЧІР був по-святковому метушливий.
Пахне ялинкою, звучать жарти, 

сміх... Зал каруселить у райдужному 
настрою дівчат і юнаків. Лунає ніжна 
мелодія. Щасливо усміхненими очима 
чорнява дівчина пробігла по цифербла
ту бутафорського годинника.

— Ласкаво запрошуємо!
Дівчина попрямувала далі. Десь бли

зько біля себе почула поздоровлення на 
свою адресу. її привітав Робот. Потім 
дав деякі поради, відповів на її запи
тання. Робот порадив зайти спочатку 
до малого залу, де можна придбати 
гарні квіти, новорічні сувеніри, пошту.- 
Листоноша розповсюджує картки, і 
чорнявій Ганнусі припала рожева на 
колір.

— Що це? Тут слова Офелії...
— А в мене — Дездемони...
— Та й у мене слова Джульєттп...
Дівчатка голосно 

своїх героїнь.
— Дозволь, мила 

тебе до танцю...
Вони кружляли у

лись. Це був Гамлет. 
тільки літературною парою, а весь свят
ковий вечір провели вдвох.

«Бам-бам-бум!» — вистукує Робот у 
мікрофон. Його звук відлунюють бен
тежні серця.

— Ганнусю, давай візьмемо на щастя 
новорічні лотерейні квитки...

Звучать фанфари. То з'являються тра
диційні Дід Мороз і Снігурочка.

— Є геніальна ідея, — говорить Ган
нуся. — Давай візьмемо участь в ім
провізованому концерті-конкурсі.

Після закінчення концерту заходять 
кухарчуки і вносять у величезній ко-

І
ПРОЙШЛО
ПЕРШЕ
ПОБАЧЕННЯ
Повий рік
у гостям 
старшокласників

жартують, цитують

Офеліє, запросити

вальсі. Познайомн-
Вони стали не

ГпардіГ генерал-майор М. П СЕРЮГІН 
бесідує з жінками о одному із звільнених 
сіл під Кіровоградом (фото вгорі).

Зустріч із визволителями (фото в центрі). 
Генерал-лейтенант КУРКІВ і підполков

ник СОЛОМАХ]Н на вулицях звільненого 
Кіровограда (фото внизу).

робці пиріг. Тут його розрізали і вру
чили переможцям.

— їжте на здоров’я, але їжте обе
режно. Ваш сувенір — десь всереди
ні, — говорить шеф-кухар.

— Який смачний пиріг! Його приготу
вали для нас наші молодші товариші — 
піонери, — ласуючи свою долю, відпові
ла Ганнуся.

— Ходім он до того барабана. Там 
провіримо свої квитки.

— Зараз ми будемо слухати пісню, 
яку виконають «майбутні лауреати між
планетних фестивалів», — жартівливим 
тоном нашіптував Гамлет Офелії.

В цей час посипались з усіх боків по
здоровлення. Який щасливий вираз об
личчя був у Ганни, коли вуста Володі 
промовили: «Хай у Новому році ща
стить на кожному кроці!»

А ось тепер Володя кудись поспішає. 
Може, на побачення до Ганнусі? Ну н 
що ж! Пройде багато днів, місяців, 
можливо, років, та не розтануть в па- 
м яті оці веселі новорічні вечори стар
шокласників!

Т. КОВАЛЬОВА.
Кіровоградський Палац піонерів.

• СИГНАЛ ГРОМАДСЬКОЇ ТРИВОГИ

Кого ж
з клубу 
виганяти?

Дорога редакція! Звер
тається до тебе молодь 
села Братського, що в 
Компапіївському районі.

В нашому селі є чудо
вий клуб, яким завідує 
€. О. Чоповська. Але пра-

ЦЮЄ він не так, як треба. 
Клуб часто буває на зам
ку» перед демонструван
ням кінофільмів 
опалюється, 
телів села 
щоб у клубі 
ці я.

А
ред _„г ___ .
її чоловік дуже вразили 
нас своєю поведінкою. 
Після кіно ми грали в на-

рідко 
Ніхто з жи
ве пам’ятає, 

читалася лек-

зовсім
святом, завідуюча і

недавно, пе-

сильний теніс, коли з’яви
лися вони (він в нетвере
зому стані) і почали гру- 
ОО виганяти нас з клубу. 
Святковий настрій було 
зіпсовано. Просимо допо
могти нам.
юнаки АКЦІЇ: Шановні
Ваше пп д{вчата- Адресуємо

ДОД.ЇЇХ.

Події в Китаї
В Китаї опубліковано дуже скудну інформацію 

про те, чого було досягнуто за минулий рік в житті 
країни. В пекінських газетах повідомляється про пе
ревиконання планів видання творів Мао Цзе-дуна, 
про випуск кількох мільйонів грамофонних пласти
нок із записом окремих робіт і цитат Мао Цзе-дуна 
і пісень, написаних на ті ж цитати. Агентство «Сінь- 
хуа» повідомило про освоєння в Шанхаї «вироб
ництва» великих кольорових портретів Голови Мао,

вкритих пластмасою. «Це новий успіх», — резюмує 
агентство. •

Всі новорічні газети надрукували спільну дирек
тивну статтю «Женьмінь жібао», «Хунці» і «Цзе- 
фанцзюнь бао», в якій ставляться завдання на но
вин, 1968 рік. Стаття, зокрема, пропонує «очистити і 
впорядкувати партійні організації». Чистці мають 
бути піддані всі, хто висловлює незгоду з групою 
Мао Цзе-дуна або не виявляє достатньої' стараннос
ті в схилянні перед Мао. їх місце в партії повинні 
зайняти активісти «культурної революції» — хун- 
вейбіни і цзаофані.

Про економічні завдання в статті говориться над-

то глухо, в найбільш загальних »
ться «стимулювати розвиток виЙ ВаХ‘ ПР°П0НУЄ- 
вати роботу і стимулювати .Р^ннцтва, стимулю- 
Проте стиму лювашія" виробництва07?/^- Д0 війни»’ 
в статті, ні в якому разі не повки»’пЯК Л Дзначьється 
матеріального заохочення У статтінабиратн форми 
ЯеобхіДШСТЬ «суворо критикувати ї Г0В0Р«ТЬСЯ про 
чорній пошесті економізму»" тобто 1давати відсіч 
ким вимогам поліпшення вдттяшиппР°ТИДІЯТН вся*

Пекінські і провінціальні газети роких мас- 
креслюють керівну роль збройні« ДЄНЬ У день під" 
«культурної революції» і в УСЬСіхгч СНЛ у 3Д’1"сненні 

в усьому житті країни.
-----  (ТАРС).
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ЄЛИСЛВЕТГРАДСЬКА 
ЗИМА 
Володимира
СОСЮРИ

йому було б сімдесят. І не вірилосп б, що Володимирові 
* Сосюрі — сімдесят. Перед нами він — завжди юний, 

дзвінкоголосий, 3 нестерпною жагою світла, пісні, високої 
голубої високості, червоного польоту, червоного сходу...

О, не даремно, ні, в степах гули гармати,
і ллялась наша кров і падали брати...
Це звучить із задумливою ніжністю, це звучить лунко, як 

молоде залізо, це звучить мужньо, невідступно, як помах 
орлиного крила. А головне — звучить молодо у нашій душі. 
Молодо і вічно.

Не даремно! Ні.
Не даремно у перерві між боями міняв боєць Сосюра 

дзвінкий багнет на дзвінке перо. Не даремно горів, плекав 
надію на своє слово, кликав, не даремно співав про «золо- 
тооку Україну».

Ми, молоді, низько вклоняємося Вітчизні, ми готові іти на 
смерть задля сонця над нею. Мн низько вклонялись нашій 
матері — українській землі, гордимося, підносимо її своїми 
трудами. 1 в усьому цьому — є щось від Володимира Сбсю- 
ри, його натхненного заклику, від його любові.

О, не даремно, ні...

’ЇЇ’АК, саме зима. Вірні-
• ше, дві, заметених 

снігами, збагрянених зма
хами мстивих шабель над 
головами махновців, — 
місяці листопад і грудень 
1920 року та січень 1921 
року. Місяці, без яких не 
міг обійтись Володимир 
Сосюра, місяці, які на 
багатій талантами приін-> 
тульській степовій землі 
народжували поета Со- 
сюру.

Про свої зв’язки з Єли- 
саззтградом поет згадує 
в азтобіографії:
«Після миру з поляками за

кінчив військово - політичні 
курси при поліувідділі 14-ої 
армії і був учасником боїв 
проти банд Махна в грудні 
1920 року під Єлисавстградом 
(нині — Кіровоград)».

Ці рядки і наштовхну
ли на думку: а чому б не 
перегорнути газети за мі
сяці, що передують груд
ню і — після грудня?

Тривожні заголовки 
«Известий елисаветград- 
ского Совета рабочих, 
крестьянских и красноар
мейских депутатов».

Вперше ім'я Сосюри 
з’являється в місцевих 
«Известиях» 26 листопада 
1920 року (№252). В 
«Страничке коммунисти
ческой молодежи» (яку, 
до речі, редагував ком
сомольський працівник і 
поет, вчорашній солдат 
М. Серебрянський) в роз
ділі «Почтовый ящик» се
ред відповідей кореспон
дентам читаємо:
«Курсанту Соссюре (з двома 

літерами «с» — прим. В. Ч.). 
Товарищ! Все ваши стихії та
лантливы. Будут напечатаны 
а ближайших номерах. Ре
дактор убедительно просит 
заглянуть к нему в редакцию 
Для близкой беседы».

Хто він, той товариш, 
що дав відповідь через 
газету? Він один з перших 
дав високу оцінку тво
рам: «талантливы!».

Володимир Сосюра ак
тивно включається в будні 
робітничої молоді міста, 
відвідує клуб ім. Луначар- 
ського, бере участь в ус
ній газеті комсомольців. 
Про це знозу ж таки свід
чить газета: 1-го грудня в 
статті Ів. Ткачова «С уст
ной газетой в комсомо
ле» знаходимо рядки: 
«...читаются стихи курсан
тов т. Соссюро, Соколо
ва». А 19 грудня 1920 ро
ку в «Известиях» видру- 
ковано вірш «За солн
цем», підписаний В. Сос- 
сюр. Тричі прізвище май
бутнього «солов’я Украї
ни» редакція давала в 
неправильному написан
ні, та це, однак, аж ніяк 
не вплинуло на поезії.

Ось цей вірш у первіс
ному його видрукові:

ЗА СОЛНЦЕМ
Отпламенела ночь, 
В заре золоторжавой 
чеканятся шаги 
под мерный звон штыков. 
К вершинам держим путь 
за солнечною славой, 
и павших на камнях 
дрожат мозги и кровь. 
Мы, как песок морей... 
О мать моя — Коммуна! 
Кто мог сдержать в веках 
наш громоносный бег... 
Уже пылает день 
вдали сереброструнный, 
как на родных полях 
веселый чистый снег. 
И свежая трава 
шумит неторопливо, 
склоняются цветы 
приветливо кругом, — 
пред нами пышные 
раскинулнся ннвы 
ковром сияющим, 
задумчивым ковром. 
Так хочется прилечь 
в отдохнуть немного, —

но весть дозор принес, 
что там, в лесу, враги.,. 
И снова стынет даль 
в мучительной тревоге, 
и чутко цокают 
спокойные штыки...
Як схоже це на майбут

нього великого Сосюру: 
і зоря у нього «золото
ржавая», і день у нього 
«сереброструнный», і весь 
вірш — без зайвинки. 
Все на місці. То нічого, 
що багнети — спокійні, 
хай це не страшить. Вони 
дуже чутливі у впевне
них, спокійних руках юна
ка з неспокійною вдачею 
поета.

Чомусь день, коли ти 
вперше з’явився в газеті 
чи журналі з кількатисяч- 
ним тиражем, запам’ято
вується до найменших 
подробиць і найдовше. 
Згадує про нього в лис
тах до кіровоградців і 
поет В. М. Сосюра:

«Наші курси тоді містилися 
в колишній Пушкінськін шко
лі (тепер школа Лї 7 — В. Ч.), 
і мені доводилося брати 
участь в обороні Єлисаветгра- 
да од махновців. У єлисавет- 
градських «Известиях» друку
валися мої перші, власне, 
юнацькі вірші. Тоді газети 
ліпили на стінках будинків. 
У мене не було штиблетів, і 
дівчата пошили мені капці з 
шинельного сукна. В тих кап
цях, зимою, я бігав за кілька 
кварталів, щоб подивитися, чи 
надруковані мої вірші».

З яким же трепетом біг 
до газети курсант у кап
цях, — і уявити важко! 
Тим більше, бігати дове
лося даремно з 26 листо
пада аж до 19 грудня!

І в наступному листі 
(від 30.ХІІ.1959 р.):
«Мені дуже дорогі ці вірші.- 

Я хочу їх включити п збірник 
«Вітчизні», який уже вида
вався Держлітвидавом Ук
раїни. В цьому збірнику були 
надруковані мої юнацькі вір
ші 1920—23 років і вірші тро
хи пізнішого періоду (які ме
ні не подобаються, я хочу їх 
при перевиданні «Вітчизні» 
зняти І замінити юнацьки
ми)».

«Між іншим, — згадує 
Володимир Миколайо
вич, — в єлисаветград- 
сьчих «Известиях» було 
надруковано мого вірша, 
якого я забув, але пам’я
таю рядки з його середи
ни:
Нас выслали в дозор.
Мы были с гор Донбасса, 
шинели рваные — 
эмблемы новых дней.
Пустап станция... 
вагон второго класса, 
да ржанье тихое 
оседланных коней...»

На жаль, віршів цих у 
газеті не віднайдено. Ін
ший вірш В. Сосюри «Про
летарий» видруковано аж 
9 лютого 1921 року. Хто- 
зна, чи читав вірш сам 
поет, бо, як він згадує в 
листі від 1 лютого 1960 р., 
«...в середине февраля я 
был демобилизован и 
уехал из Елисаветграда 
на родину, на Донбасс!» 

Вчитайтесь уважно в 
рядки вірша:

Пусть на худых ногах 
засохло мясо в клочья, 
где кожа содрана 
и в трещинах руда... 
Но тем дороже нам 
наш новый мир рабочий, 
но тем полней дрожит, 
крылатый звон труда.

Чи • не нагадують вам 
процитовані обидва вірші 
«Червону зиму»? Адже І 
розмір, і ритм — май
бутньої поеми, і чи не 
можна з певністю сказа
ти, що зрів майбутній ве
ликий твір поета в боях 
за Знам’янку і на лісоза
готівлях у Нерубайці, на 
посту і над паперовим 
аркушем?

21—23 квітня 1929 року 
Сосюра виступав у нашо
му місті з групою пись
менників, серед яких бу
ли, крім Володимира 
Кузьмича, Леоніда Пер- 
вомайського, наші земля- 
ки-кіровоградці Іван Ми- 
китенко, Сава Голованів- 
ський та Антін Дикий. 
Письменники виступили 
тоді в клубі радторгелуж- 
бовців, в театрі заводу 
«Червона зоря», стріча
лися з робітниками-мета- 
л]стами, одвідали цехи 
заводу, виступали перед 
працівниками освіти, на 
«Червоному Профінтер- 
ні», комсомольським ак- 

4 тивом, студентами пед
технікуму та учнями труд
школи № 4.

В. Сосюра читав поезії 
«Сад», «Знову я на содо
вім заводі», «Мати». Як 
відмічає газета: «...най
більший успіх мали това
риші Володимир Сосюра 
та Іван Микитенко».

23 квітня газета «Єли- 
саветградський пролетар» 
надрукувала вірш В. Со- 
сюри «У місті», можливо, 
написаний у Єлисаветгра- 
ді, під враженнями вось
милітньої відсутності.

А вірш «Кіровоград, 
тебе ми покидали...» 
з’явився на честь визво
лення міста від фашист
ських катів у газеті «Кіро
воградська правда» в січ
ні 1944 року. Поет пер
шим привітав людей, 
котрі стали йому близь
кими і рідними. Причому, 
привітав теж зимою, че
рез 20 з лишком років, 
гаряче дякуючи Єлиса- 
ветградщині за те, що 
виколисала в своїх степах 
«Червону зиму».

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лектор
ської групи обко
му ЛКСМУ,

А. ІЦЕРБА, 
член КПРС з 1919 
року.

Гомінкі вечори в клубі колгоспу <- Росія» 
Олександрійського району. По-особливому 
кличуть вони своїми вогнями, коли тут 
мають виступати сільські аматори.

НА ЗНІМКУ: доярка Люба ПЛЯКЛ та 
колгоспник Степан ЧМИР.

Фото В. КОВПАКА,

Листування „Молодого комунара“
В листі до редакції вчителі села Нововодяного 

Новоукраїнського району В. Чуйко, В. Таровик та 
Н. Павленко скаржилися на погану роботу клубу, 
на те, що в селі не працює радіо і немає електрич
ного освітлення.

Як повідомив нам голова Новоукраїнського ви
конкому районної Ради депутатів трудящих М. Ва
ривода, бригадний клуб колгоспу «Україна», розта
шований в селі Нововодяне, нині пожвавив свою і] 
діяльність. В ньому читаються лекції, проводяться д 
бесіди.

Внаслідок кліматичних умов цьогорічної зими ра- . 
діолінія нерідко виходить з ладу, тому І трапляю
ться перебої в роботі радіоточок. Працівники зв'яз
ку вживають всіх заходів, щоб радіо в селі працю- В 
вало безперебійно.

Село Нововодяне не електрифіковане. Електри
фікувати його своїми силами колгосп не може че
рез відсутність потрібних матеріалів. “

■/---------- :----------- ’vnwffj
й ЦЬОМУ році болгарська молодь бу- окремі виконавці будуть демонстру- 

де хазяїном IX Всесвітнього фе- пати своє мистецтво, змагатися за

молодь
БОЛГАРІЇ 
ГОТУЄТЬСЯ

стивалю молоді і студентів. Вся кра
їна готується гідно зустріти багато- 

гостей — представників 
континентів. Хоча сви

не скоро, фестиваль- 
. . вже відчувається в 

Національному підготовчому комітеті, 
створеному з представників всіх гро
мадських організацій і творчих спі
лок. При комітеті розгорнули кипучу 
діяльність 12 оперативних комісій.

Болгарська 
буде однією 
3500 юнаків і 
лятн молодь 
світньому ; 
Бонн повинні . 
реконливість своїх ідей, високу куль
туру і освіченість свого народу, пе
реваги соціалістичного суспільного 

ладу.
Відповідальність за достойне пред

ставлення болгарської молоді па її 
зустрічі з друзями припадає на ко
місію по підготовці болгарської деле
гації. Щоб дати можливість біль
шій кількості юнаків і дівчат прояви
ти свої здібності, в 6 округах краї
ни будуть проведені зональні огляди- 
концерти. Молодіжні й дитячі хори, 
музичні і танцювальні ансамблі І

численних 
молоді ВСІХ 
то молоді ще 
па атмосфера

оперативних комісій, 
делегація на фестивалі 
з пайбагаточисленніших. 
дівчат будуть предстап- 
країни на цьому все- 

форумі молодості світу.
‘ продемонструвати пе-

почесне звання «Делегат IX Все
світнього фестивалю». Радіо Софії 
познайомить своїх слухачів з най
кращими з них.

В комсомольських організаціях бу
дуть проведені жваві диспути, полі
тичні дискусії і суперечки, цікаві 
вікторини і теоретичні конференції. 
Для представників молоді різних 
професій буде об’явлено змагання 
по характерних показниках длп цих 
професій. Окружні комітети комсо
молу виявлять переможців, які та
кож будуть делегатами фестивалю. 
Передбачається, що до квітня 1063 
року болгарська делегація буде оста
точно сформована і почнеться її спе
ціальна підготовка до фестивалю.

А втім, сценаристи, хореографи, 
режисери і музиканти вже розроб
ляють проект сценарного плану учас- 

ж . болгарської делега-
в 

В
ті у фестивалі ____ г____
ції. Найбільш цікавим моментом 
ньому буде «Свято Болгарії», 
один із фестивальних днів гості бол- 

познайомляться з 
багатством бол- 
його самобутнім 

славним

гарської молоді 
усім національним 
гарського народу, 
мистецтвом І культурою, 
минулим І героїчним теперішнім.

Разом з багаточислеиними і різ
номанітними заходами в галузі мис-

тецтва, науки і політики болгарська 
молодь буде мати можливість вільно 
зустрічатися з представниками мо
лоді різних країн І організацій в 
«Болгарському клубі», який повинен 
стати центром знайомства і зміцнен
ня дружби.

Підготовка до IX Всесвітнього фе-
зстивалю в Болгарії поширюється 

кожним днем.
/(. НІ КО ЛАЄ В.

(ТАРС).

ХІРОСІМА?
А ДЕ ЦЕ?

ХІро-— Ви знаєте, що трапилось у 
сім!?

— А де це?
— В Японії.
— Ні, я ніколи про це не чула. А що 

там трапилось?
Це уривок з нещодавно опублікова

ного в журналі «Шпігель» інтерв’ю Із 
сімнадцятирічною аиглічанкою ЛеслІ 
Харбср, яку друзі і прихильники нази
вають «ТвіггІ», що означає «каланча», 
її ріст 160 сантиметрів, а важить вона 
всього тільки 45 кілограміо. ТвіггІ зі-

знається, що «принципово не читає ні
чого, крім коміксів, і дивиться тільки 
фільми про вбивства». По-англійськи 

і вона говорить гірше, ніж продавщиця 
квітів Еліза Дулітл із п’єси Б. Шоу 
«Пігмаліон».

Зараз ТвіггІ — джерело чималих 
• прибутків тих, хто робить бізнес на 
і фото. Вона систематично знімається 

для журналів мод І рекламних оголо
шень, Фото голої або напівголої ТвіггІ 
на фоні нової автомашини друкується 
в сотнях газет І журналів. Про неї ви
пущено декілька фільмів.

Мода на ТвіггІ почалася приблизно 
два роки тому. У Франції, Англії, 
США продаються плаття, «як у Твіг
гІ», I «духи, як у ТвіггІ». В Англії їй 
уже споруджений пам’ятник.,, але по
ки що із иоску. Він стоїть у знамени
тому лондонському музеї ВОСКОВИХ фі
гур-Щоправда, про тс, ро Тпіггі за своїм 
розвитком відстає від' вівия десятиріч
ної дитини, її прихильники, мабуть, не 
знають. Журнали мод і рекламні ого
лошення про це, природно, замопчу- 
ють. Для тих, хто спорудив їй пам’ят
ник, важливо отримати прибуток — фі
нансовий і... політичний. Адже ЦЯ Твіг
гІ так допомагав підвертати молодь від 
серйозних актуальних проблем!

М. ОЗЕРОВ. 
(ТАРС).

Ж
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® з телетайпної стрічки

путь...

НА ЗАСНІЖЕНОМУ ОБНІЖКУ.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ГУМОРЕСКА

НОВИНИ  --------—-—

—-----— КІНОЕКРАНА

ЦЕ БУЛО в далекі часи. На головній 
площі Самарканда повинні карати ху

дожника ЛохарІ. Він вчинив злочин перед 
аллахом — намалював портрет людини. Ллє па 
допомогу побратимові по мистецтву приходить 
Мурад, любимий співець народу. Врятований 
художник показує новому другу свої малюн
ки, серед яких — портрет гарної дівчини. 
Це — Мадіна, танцюристка і рабиня Караша- 
ха — володаря далекої країни. Охоплений ба
жанням знайти дівчнцу, Мурад вирушає в

Так починається повий художній фільм 
«Поема двох сердець», що па кіностудії «Уз- 
бекфільм» у Ташкент! наставив народний ар
тист СРСР, кінорежисер Каміл Ярматов — ав
тор широко відомих картин — «Алііпср Напої» 
і’«Лвіценва». с

Кадр Із фільму «Поема, двох сердець» (сту
дія «Узбскфільм»). Мадіна — артистка Ж. СМІ- 
ЛЯНСЬКЛ, Мурад — артист Б. ВЛТЛЄВ, Ка
рашах — артист Г. АГЗЛМОВ.

З ТВОРІВ, відзначених на КОНКУРС4

В ДЯДЬКА
Тополиної НОЧІ( 
Коли місто Мовчить, 
Дядько склеплює очі, 
А, буває, що й спить.
І тоді сорок п’ятий 
Сниться дядькові рік — 
Тигра череп лобатий, 
Протитанковий рів.
Сняться білі палати, 
Сниться чорна земля... 
Мамо...
Матінко... 
Мати!..
Руки, руки болять.
.1 заходить до дядька 
Автоматників рій: 
—• Що там, друже, чувати? 
Ти ж на світі цім свій. 
Дядько б рад не мовчати, 
До півнів розмовлять, 
Тільки ж руки прокляті, 
Дуже руки болять.

РУКИ БОЛЯТЬ
А оце, перед світом, 
Находився, приліг — 
Із букетами квітів 
Дітлахи — на поріг.
Він підняв над собою 
Вілобрисе маля — 
І проснувся від болю: 
Як же руки болять! 
...І виходить до сонця 
Добрий дядько Архип, 
Вслід зелена віконниця 
Тільки — скрип, тільки — схлип. 
Так не хочеться дядькові 
По проспекту гулять, 
Ео ще люди дізнаються, 
Як то руки болять... 
...Перед ним сині далі, 
А під ним сивий брук. 
Дві на грудях медалі 
І рукава без рук.

Вячеслав СОКУРЕНКО.
м. Кре.мгсс.

СІ ПСИХОЛОГИ твердять, що мислення у дітей 
(Особливо молодшого шкільного віку) конкретне 
і образне, а тому без унаочнення їм іноді оувае 
дуже важко зрозуміти якісь узагальнення, 
абстрактні поняття. Ох І важко!

Цю глибоку теоретичну істину довелося мені 
практично збагнути на уроці в однієї молодої 

вчительки... Коли після довгих поясіень і роз’яснень НІХТО 
у класі так і не зрозумів, що такс «іменник», вчителька з 
гіркотою на серці взялася пояснювати заново. Уже щікіпчу- 
валося трете пояснення, і невблаганно йшли останні хвили
ни уроку, але вона бачила, що в класі панує тиша. Повне 
Нерозуміння. Це ще більше пригнічувало її.

І раптом... раптом розпач зник. Вчителька засіяла. «Уна
очнення!» — промайнуло в думні, і так же блискавично, як

УНАОЧНЕННЯ
S

прийшла ця думки, взявся молодий педагог 'її реалізо
вувати.

— Дітки! — радкнйм і схвильованим голосом звернулася 
вона до класу. — Дітки, іменники — цс все тс, що ми бачи
мо, що ми можемо попробувати руками. Цс всі предмети. 
От, наприклад — і вчителька високо над головою підняла 
учнівську ручку — Що цс таке?

— Ручка! — веселим хором відповіли діти.
— Та Іменник же це. І парта — Іменник, і зоини — іменник, і 

все тут — Іменники.
Очі дітей світилися довірливим здивуванням, і ножей ба

чив перед собою не товариша, а Іменинна, і весь клас уже 
був не звичайним собі класом, а суцільним зборищем Імен
ників.

У вчительки одлягло від серця, бо навіть найменший Пав
лик па запитання 
па класну дошку 
тим...

Лише Петрикові
іменник, чи вона таки вчителька?

дати приклад іменника тицьнув пальцем 
Усе здавалося таким зрозумілим і прос-

було всстсрпно цікаво, чи вчителька теж

Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — «Кіпопанорама».
(АІ). 22.J5 — Програма УГ, «На
родна творчість». Я. Мамонтов— 
«Республіка па колесах»*. (Хдр- 

«Тількп фактії».

ПАРИЖ. ВІЙЦІ НАРОД
НИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ ВИЗ
ВОЛЕННЯ ПІВДЕННОГО 
В’ЄТНАМУ АТАКУВАЛИ АЕ
РОДРОМ И, РОЗТА ШОВА)11 
ЗА 200 КІЛОМЕТРІВ НА ПІВ
ДЕНЬ ВІД ДАНАНГА. В РЕ
ЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО ПОШКОД
ЖЕНО 15 АМЕРИКАНСЬКИХ 
ВЕРТОЛЬОТІВ.

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. Сумно 
почався новий рік для жите
лів Західного Берліна: тут бу
ло запроваджено значне під
вищення цін на багато това
рів масового споживання, У 
тому числі на молочні про
дукти, м’ясо, овочі. Збільши
лася також іілдта за побуто
ві послуги, вартість іїізу і 
електроенергії.

УСПІХИ РУХУ НОВАТОРІВ 
В НДР

БЕРЛІН. 13 процентів усіх 
трудящих НДР є воцатордмп 
виробництва. Кожен з майже 
лівмільйіінпої армії новаторів 
вніс торік по одній або кілька 
раціоналізаторських прополи- 
цін.

ГЕГЕРАН. Останніми днями 
іранська преса б’с тривогу в 
зв’язку з масовими випадками 
отруєння хлібними продукта
ми в Тегерані. За минулий 
тиждень потерпіло понад 700 
чоловік. Причиною отруєння 
було американське борошно, 
заражене отруйними грибка-

САНТЬЯГО. Б Чілі опублі
ковано розиирі.джсиїї;: про 
підвищення цін па борошно на
27.9 процента і на'хліб — на
18.9 процента. Найближчим 
часом мають бути -.знову під
вищені ціни па молоко, масло, 
рис та інші продукі щ ,

МОНГОЛІЯ - КРАЇНА 
МОЛОДОСТІ

УЛАН-БАТОР. ТЕПЕР 62,8 
ПРОЦЕНТА ВСІХ ЖИТЕЛІВ 
НАРОДНОЇ МОНГОЛИ - ЦЕ 
ЛЮДИ, ЯКІ ЩЕ НЕ ДОСЯГ
ЛІЇ ЗО-РІЧН0ГО ВІКУ. 1Ю- 
НАД 80 ПРОЦЕНТІВ УСІХ 
ТРАКТОРИСТІВ І КОМБАЙ
НЕРІВ У КРАЇНІ - ЧЛЕНИ 
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ СПІЛКИ 
МОЛОДІ, ЮНАКИ 1 ДІВ
ЧАТА.

КОМБІНАТ - СИМВОЛ 
ДРУЖБИ

ПРАГА. Східночехословаць- 
кіій металургійний' комбінат— 
наймолодше у Чехословаччпні 
металургійне підприємство — 
торік виплатів понад мільйон 
тонн сталі. До 1971—1972 року, 
досягнувши повної потужності, 
він почне давати країні 4 
мільйони тонн сталі, майже 
половину нинішнього виробни
цтва сталі у Чсхословаччіїні.- 
Корбіпат споруджується з тех
нічною допомогою Радянсько
го Союзу, він працює па кри
ворізькій руді і донецькому 
вугіллі.

(ТАРС).

Фото В. КОВПАКА,

НЕДІЛЯ. 7 СІЧНЯ. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
школярів. (М). 9.15 — «Будиль
ник». (ФрУїІЗС). 14.45 — Телеио- 
впни. (М). 10.00 — На екрані 
фільми-лауреати II Всесоюзно
го фестивалю телефільмі!). 
«Тільки земля і люди». Доку
ментальний фільм. (М). 10.30 — 
♦ Пам’ятники архітектури».

■ «Первісткії радянської архітек
тури», (М). 11.00 —.Для юна
цтва. «Свято знань». (М). 12.00 
— Новорічне свято в Кремлі. 
(М). 13.00 — Для школярів.
«Капітан Тенкеш». Телефільм. 
9 серія. (М). 13.30 — Програма 
для жовтенят. «Зірочка». (К). 
14.00 — Програма Кольорового 
телебачення. (М). 15.30 —
«ТЕК-68». (К). 16.00 - Для вої
нів Радянської Армії і Флоту, 
«Діоди з легенди». (Ростов). 
16.30 — «Музичний кіоск». (М). 
17.00 — Молодіжна програма 
«Погляд». (К). 18.00 — Літопис 
іїіввіку. «Рік І957-ІІ». Телефільм. 
(М). 19.00 — О. Пушкін — «Ма
ленькі трагедії». Спектакль. 
(М). 21.00 — «Камертон доброго 
настрою». Естрадна програма.

Друга програма. 14.00 — Про
грам;! УТ. «НодЬрічна ялинка». 
(К). 15.15 — Фільм для дітей. 
(Дніпропетровськ). 15.50 — «Ве
селка». Концерт. (Дніпропет
ровськ). 16.30 — «Будь сильним, 
будь спритним». (Львів). 17.15— 
Мультфільм. (К). 18.30 — Слу
хачам шкіл основ марксизму- 
іепіпізму. історія КПРС. «Вілр- 
шовикв в роки першої СБІТОНбї 
війни». (М). 19.00-— П. Вале — 
«31-й відділ», 
спектаклю. (1 
град). 20.15 — 
рант. (М).

Прем’єра теле- 
ссрія). (Ленііі- 
Музнчпнй ант-

СІЧНЯ. Перша
— Для школя- 

ТелС-

ПОНЕДІЛОК, 8 СІЧНЯ. Пер
ша програма, і 1.00 — Для шко
лярів. «Красін». Телеспектакль. 
(М). 12.00 — Для школярів.
«Капітан Тенкеш». Телефільм. 
(10 серія). (М). 12.30 — Тслевіс- 
ті. (К). 17.30 — Телсвісті. (К).
18.00 — «Наша загальна спра
ва». (Донецьк). 18.30 — Теле- 
^ільм «В старій Москві». I та 

серії. (Кіровоград). 20.30 —м. Кіровоград.

Є РЕГУШЕВСЬКИИ.
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«Будильник». (М). 12>00— 
Новорічне свято у Кремлі, (М). 
13.60 — «Капітан Тенкеш». Теле
візійний фільм. 9 серія, (М). 
13.30 — Телевізійний журнал 
«Для оас, жінки», (М). 16,00 — 
ДЛя воїнів Радянської Армії і 
Фйоту. (Ростов). 16.30 — «Му
зичний кіоск». (М). 17.00 — В
ефірі «Молодість». (Ленінград). 
18,00 — Літопис пігйіку. «Рік 
1957-іі». Телевізійний фільм. 
(Я). 19.00 — О. Пушкін — «Ма
ленькі трагедії». Спектаклі.. 
(®). 21.00 — «Камертон доброго 
наётрою».' (К). 23.00 — «Тільки 
факти». (М).

ВІВТОРОК. 9 
програма. 11.40 „....
рів. «Капітан Тенкеш»............. _
фільм 11 та 12 серії. (М). 17.40
— Телефільм «Глобусята ідуть 
по Уралу». (Кіровоград). 18.10— 
Для школярів. «Республіка 
«ШК.ІД*. (Кіровоград). 20.00 — 
«Кроки ювілейні». (Кіровоград). 
20.15 — Музичний антракт. (М). 
20.30 — Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.15 - Р. Шуман— 
«Карпавал». (К). 22.05 — Теле
реклама «Ю00 порад». (К). 22.10
— «Надія Обухова». Художній 
телефільм. (М). 23.00 — «Тільки 
фанги».

ПОНЕДІЛОК, 8 СІЧНЯ. 12.00
— «Капітан Тенкеш». Тед єн із ін
шій фільм. (10 серія). (М). 14.00
— Новорічна ялинка. (К). 15.15
— Фільм для дітей. 15.50 — 
«Веселка». Концерт. 16.30 — 
«Будь сильним, будь спритним». 
(Львів). 17.15 — Мультипліка
ційний фільм. (К). 17.30 — Те
левізійні вісті. 18.00 — «Пашо 
загальна справа». (Донецьк). 
18.30 — Слухачам шкіл основ, 
маркспзму-лсвімізму. (М). 19.00
— П. Вале — «31-й відділ». Те
левізійний спектакль. (І серія). 
(Ленінград). 20.15 — Музичний 
антракт. (М). 20.30 — Програ
ма «Час». (М). 21.)5 — «Кіно- 
папорама». (М). 22.15 — «На
родна творчість». Я. Мамонтов
— «Республіка 
(Харків),

Телевізійні НОВИНИ. (М). JO.OÖ -«■ 
На скрапі фільмн-.і^уреатп 11 
Всесоюзного фестивалю тє'лезі- 
зійпих фільмів. (М), 10.3(1 — 
«Пам’ятники- архітектури». (М>. 
1Г.ОД — «Свяго знань». (М). 
12.00 — Новорічне свято у Крем
лі. (М). 13.00 — «Капітан Ген- 
кеш». Телевізійний фільм 9 се
рія. (М). ІЗ.Зо — Телевізійний 
журнал «Для вас, жінки». (М), 
16.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту, (Ростов), 16 30 — 
«Музичний кіосид, (М), 17.00 —- 
В ефірі «Молодість». (Ленін
град). 18.00 — Літопис піввіку, 
«Рік 1957-й». Телевізійний 
фільм. (М). 19.00 — О, Пушкін— 
«Маленькі трагедії». Спектакль. 
(М). 21.00 — «Камертон доброго 
лаітроіе». (К).

на колесах».

(М).

програма. 12.05 — Ба- 
місяців». (Диіпропбт- 
15.00 — Програма УТ,

Друга 
лет «12 
ровськ). ____ __
Новорічна ялинка. (К). 16.15 — 
Фільм для дітей. (Дніпропет
ровськ). 17.00 — Дніпровські но
вішії. (Дніпропетровськ). 17.15— 
Програма УТ. «,” 
слави». (Львів). 17. 
т). (К). 18.00 -
С. ПрОкоф’єв 
«Найбільший
Кйліііінського ___ .............. .......
(К); 18.40 — «Пошта*. Мульт
фільм. (К). 19.00 — П. Вале — 
«31-й відділ». Прем’єра теле
спектаклю. II серія. (Ленін
град). 19.45 — Програма УТ. 
«Лелій 1 Україна». «За пора
дою Ілліча». (К). 21.15 — Му
зичне вітання з берЛтв В.тНі- 
вц. (Дніпропетровськ). 21.55 — 
КІпопрогрзма. (Д п і п р о п е т- 
ровськ).

■ Люд и трудової 
17.40 — Телевіс- 
- Для дітей, 
і Г. Сапіїр — 

друг». Вистава 
театру ляльок.

? .
П. Вале —

0 ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ,' 7 СІЧНЯ, 9.00 - 
Гімнастика для школярів. (М).

ВІВТОРОК, 9 Січня, 11.10 — 
«Капітан Тедкеш». ТСлепізіїїний 
фільм. (11 і 12 серії). (М). 12.05- 
Балет «Дванадцять місяців». 
15.00 — Новорічна ялинка. (К). 
16.15 — Фільм для дітей. 17.00— 
Дніпровські новини. 17.15 — 
«Люди трудової слави». (Львів), 
17Л0 — Телевізійні вісті. 18.00— 
Для дітей. «Найбільший друг». 
Лялькова вистава. (К). 18.40 <— 
Мультиплікаційний фільм. (К). 
19.00 — П. Вале — «31-й відділ». 
Телевізійний спектакль. (2 се
рія). (Ленінград). 19.45 — «Ле
нін і Україна». «За порадою 
Ілліча». (К). 20.15 — «Тижнева 
паШтй». 20.30—Програма «Час». 
(М). 21.15 — Музичне вітання з 
берегів Влтавп. 21.55 — Кіно- 
програма.

ПОНЕДІЛОК, 8 СІЧНЯ, 12.60 
— «Капітан Тенкеш», Телеві
зійний фільм. (10 серія), (М). 
14.00 — Новорічна ялинка. (К).
16.30 — «Будь сильним, будь 
спритним». (Львів). 17.15 — 
Мультиплікаційний фільм. (К),
17.30 — Телевізійні вісті. 18 00 —
«Паша загальна справа». (До
нецьк). 18.30 — Слухачам шкіл 
основ марксизму-леиінізму. (М), 
19-00 - П. Ва'Ле-«31-й відділ». 
Гслевізійннй спектакль. () се
рія). (Ленінград). 20.15 — Кіно
хроніка. 20.36—програма «Час», 
(М). 21.15 — «Кіпонапорами».
(М). 22.15 — '»Варрдна твор
чість». Я, Мамонтов — «Рес
публіка на колесах». (Харків).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 9 СІЧНЯ. 10.00 — 
Кіііоврої рамо. Н.ір — 
Гепнеш». телевізійний фільм. 
(П і 12 серії), (М). 15.00 — Но
ворічна ялинка. (К). 16 )5 
Фільм для Дітей, 10.40 — Акту
альний екран. І7.15 - «Люди 
трудової слави». (Львів). 17.40— 
Телевізійні вісті. 18.00 — Для 
дітей, «Найбільший друга« 
Лялькова вистава. (К). 18.40 —' 
М^ьт»»лікаЦІйп>ій Фільм. (К).

ю Т.?‘ ,}.але *31-й відділ»- 
Тслє'іизійний спектакль. (2 сС- 
Р «)• (Ленінград), 19.4'3 — «ЛС« 
нін 1 Україна». «За порадою 
Ілліча». (К), 20.15 — Доиумен-'

г ПВД.ЛЯ, , спад. 9,ю _ КЙ:*1®-. К 2 И?,:
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