
ЦИТУЁ
академік

Багатьом читачам «Молодого 
ім’я Миколи Стояна 

добре відоме. Він автор кіль
кох книг для дітей, а також 
численних матеріалів, які дру
кувалися в газеті.

Але багатьом, навіть близь
ким ного друзям, не відомо, 
мабуть, що лі, Стоян в автором 
Ряду статей, присвячених пи
танням методики викладання 
мов, а ц 19СВ році видавництво 
«Радянська школа»' нидас кни
гу для учителів М. Стояна та 
пі, Чечота «Навчаючи- —- виховуй І».

М, Стояну письменник І учи
тель,- часто виступає із грун
товними статтями про.культуру 
Української мови. Само одну 
із них, видрукувану V журна
лі «Дніпро» (Л- 7 за *1965 рік) 
Під назвою «Шануймо рідну 
Мову», широко цитує і високо - 
оцінює академік, наш земляк, 
відомий мовознавець, і. К, Бі- 
лодід у своїй праці. «Роз- 
гогп моа с<?Ц,алісііичннх націй 
м СР», яка вийшла наприкінці 
минулого року у видавництві 
АН УРСР «Наукова думка», 
Цн книга буде цінним посібни
ком не лише для студентів, 
Учителів мови і літератури, а і 
Для всіх працівників ідеологіч
ного фронту.

Р. 6ВГЕПОВ.
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У ВЕТЕРАНІВ
ДВОХ ВОЄН
Того дня в гарнізонному 

клубі зібрались ветерани ре
волюції, громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. Се
ред Присутніх були і ті, хто 
чув свідком і учасником ство
рення Червоної Армії, І ті, 
Що зодяглн шинелю II грізно
му 1911-му. Вони зібрались, 
Щоб порадитись, як зустріча
ти ювілей Радянської Армії і 
Військово-ЛІорського Флоту.

План роботи секції ветера
нів війни передбачає зустрічі 
із призовниками, воїнами вій
ськової частини. Ветерани по
бувають в школах, техніку
мах, виступлять із спогадами 
про своїх бойових друзів, про 
фронтові шляхи-дороги.

А. ЩЕРБА..
«. Кіровоград.

ОН, ХОЛОДШСН

На знімку: сту
дентка Кіровоград
ського педінституту 
Наталія ДЙРЕВ’Я- 
ГІНА.

РОЛЬ ВИКОНУЄ
ВІРА ТРИГУБОВА
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Фото В. КОВПАКА.
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НА ПЛЕНУМІ
ОБКОМУ ЛКСМУ

Вчора відбувся пленум обкому ЛКСМУ, який 
розглянув питання про проведення XV обласної 
звітно-виборної конференції.

Пленум постановив:
8. XV обласну звітно-виборну комсомольську 

конференцію провести 26 січня 1968 року з таким 
порядком денним:

3. ЗВІТ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІО
НЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 
ІЛЛІЧА ЛЕНІНА.

4. ВИБОРИ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ ЛКСМУ.
5. ВИБОРИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ 

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
II. Затвердити звітну доповідь обкому ЛКСМУ 

на XV обласній звітно-виборній комсомольській 
конференції. Доповідачем затвердити першого 
секретаря обкому комсомолу М. СИРОТЮКА.

На пленумі виступили перший секретар Ново- 
миргородського райкому комсомолу А. КОНДРА
ТЕНКО, перший секретар Кіровоградського рай
кому комсомолу Л. ДЕЙНЕКА, перший секре
тар Добровеличківського райкому комсомолу

fг

1. ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ОБКОМУ ЛКСМУ.
2. ЗВІТНА ДОПОВІДЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБ

ЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

М. КРАСКОВСЬКИЙ, секретар комітету комсомо
лу заводу «Червона зірка» П. КОВЕРГА, перший 
секретар Петрівського райкому ЛКСМУ В. СМАГ
ЛЮК, член обкому ЛКСМУ А. ДІГТЯР.

НАУКА ПІДВЛАДНА 
СТУДЕНТАМ.
Підбито підсумки республікан

ського огляду наукових робіт 
студентів сільськогосподарських 
вузів, присвяченого 50-річчю Ве
ликого Жовтня, У спільній по
станові, прийнятій ЦК ЛКСМУ, 
правлінням Українського рес
публіканського науково-техніч
ного товариства сільського гос
подарства і ректоратом Україн
ської ордена Трудового Черво- 
ного Прапора академії сільсько
господарських наук, відзначає
ться, що огляд сприяв поглиб
ленню професійної підготовки 
майбутніх спеціалістів, активі
зації діяльності наукових това
риств вузів, широкому залучен
ню молоді до участі в розв’я
занні актуальних завдань, на
мічених партією по дальшому 
розвитку сільського господар
ства.

Найактивнішу участь с огляді

взяли студенти Української 
сільгоспакадемії, інститутів Ума
ні, Харкова, Львова, Білої 
Церкви та Кам’янець-Поділь- 
ського. З 82 кращих робіт, роз
глянутих в другому турі огля
ду, 7 відзначено дипломом 
І ступеня. Багато з них своєю 
значимістю виходять за рамки 
студентських досліджень.

Так, напівпровідникова систе
ма електрозапалювання, запро
понована студентами Меліто
польського інституту механізації 
сільського господарства Олек
сандром- Жучаком та Юрієм 
Алсксєевнм, значно підвищує 
ефективність використання дви
гунів внутрішнього згоряння.

Великий науковий інтерес 
являють дослідження київських 
студентів Вячеслава Кучика і 
Василя- Кваші, випускниці 
Уманського сільськогосподар
ського інституту імені О. М. 
Горького Марії Гнатюк та ін
ших.

Автори кращих робіт нагород
жені ціниими подарунками.

МУЗЕЙ В КАЗЕМАТІ
У шахтарському місті Ровеньки, де 

25 років тому провели останні дні свого 
життя герої «Молодої гвардії» — Олег 
Кошовий, Люба Шевцова, Семен Оста
пенко, Дмйтро Огурцов, Віктор Суббо- 
тіи, відкрився музей, обладнаний в ка
зематі.

Сюди в січні 1943 року привезли на до
пит заарештованих комсомольців Крас- 
нодонського підпілля. Молодогвардійці 
трималися стійко. Кошового сильно били, 
і він кинув и обличчя катам: «Все одно

усі загинете, фашистські гади! Наші вже 
близько!» Любов Шевцова дала ляпаса 
жандармові і гнівно крикнула: «Негід
ник!»

...Кам'яні плити підвалу. У кімнаті, 
де мутились понад п’ятсот радян
ських патріотів, написи: «Вмираю за 
Батьківщину», «Живі, пометіться за 
нас». Тут же експонуються фотографії, 
деякі особисті речі страчених.

Масивні з «вічком» двері оббиті залі
зом і мають чавунний засув. Біля входу 
до камери напис: «Товариш, зупинись! 
Земний уклін віддай ньому місцю». Тут

в одиночці тримали посивілого у свої 
16 років комісара «Молодої гвардії» 
Олега Кошового.

Ніколи не забудуть люди чорних зло
чинів фашистських окупантів. Вічно жи
тиме в серцях народу подвиг героїв «Мо
лодої гвардії». В Ровеньках на могилі 
замучених патріотів установлено пам'ят
ник. Кожної пори року юнаки і дівчата 
приносять сюди живі квіти.

В. КОМАРОВСЬКА, 
кор. РАТАУ.

ПАЛАЦ ЗНАНЬ
В столиці Україна біля Центрального ста

діону виросте оригінальне наукове містечко •• 
культурно-освітній комплекс товариства «Знан
ня».

Красипою і незвичайною буде ця споруда, 
В її центрі підніметься 39-метрова башта, вся 
будівля з великим сферичним куполом, легки
ми приміщеннями із скла та алюмінію підні
меться на десятках колон. До складу комп-

лексу ввійдуть планетарій, хіміко-фізнчна 
аудиторія, лекторій з двома залами на 1200 і 
400 місць, астрономічна обсерваторія.

Тут будуть використані найновіші досягнен
ня науки і техніки. В кінолекційному залі — 
індивідуальне освітлення, система синхронно
го перекладу на шість мов світу. Дві астро
номічні башти обладнуються досконалими те
лескопами. Немов справжній центр по підго
товці астронавтів — такий вигляд матиме 
«Атракціон космонавтів» з навчально-трену
вальними стендами, центрифугою, віброкріс- 
лом та багатьма іншими пристосуваннями, що 
надаються в розпорядження юннм мрійникам. 
Тут же поруч: великі макети ландшафту Мі
сяця, Марса, інших небесних «сусідів».

Великий інтерес викличе і павільйон із своє
рідною назвою «Геотрон», де розміститься 
триметровий унікальний глобус.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
В ФОТОГРАФІЯХ

У НАС, В ШЛЯХОВІЙ
На фото (справа наліво): учні Шляхів- 

ської середньої школи Бершадського району 
вінницької області Валерій МАКАРЧУК, Ка
терина СТОРОЖУЙ, Ольга НЕЧИПОРУК та 
Василь СТОРОЖУЙ проводять досліди в хі
мічній лабораторії.

Фото К. ДУДЧЕНКА та 10. КОПИТА,
д. з. лютий 1967 р. 

(Фотохроніка РАТАУ),

В Києві відкрилась республіканська вистав
ка художньої і документальної фотографії 
«Українська РСР за 50 років Радянської вла
ди». На ній представлено близько тисячі фо
тографій, зроблених фотожурналістами кіль
кох поколінь.

В розділах виставки багато фотодокументів 
иро безприкладний подвиг народу, який вер
шив Велику Жовтневу революцію, відстоював 
її завоювання від ворога, побудував могутню 
соціалістичну державу.
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, Надворі — місячна піч. Л він схилився над кінною Вран- 
і ш молодий педагої Кіровоградського інституту сільськогос

подарського машинобудування Анатолій ПІККЕИ зустрі
неться з студентами. | знову вони почують від нього про 
новизну.

Фото Євг. БАЄВА.
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із життя
АНГЛІЙСЬКОГО 
КОМСОМОЛУ
В порівнянні із захистом 

звинувачення мало вигляд блі
дий і непереконливий. Скла
далось враження, що проку
рор не зацікавлений у суво
рому вироку. Він пред’явив 
підсудному звинувачення в 
«замаху на вбивство», але 
вже в ході процесу він змі
нив його па «випадкову стрі
лянину у громадському міс
ці». Коли б не велике число 
свідкіп, які підтвердили зви
нувачення, вопи б з радістю 
виправдали звинуваченого «із- 
за відсутності доказів».

Чим же була викликана ця 
судова комедія?

Комсомольці лондонського 
району Ламбет проводили 
спої збори в невеликому ка
фе, де вони збирались по тра
диції з року п рік. Іншого 
приміщення, яке могло б вміс
тити всіх членів .організації, 
у них не було, а заплатити за 

І аренду залу не дозволяли фі
нансові можливості. Та й звід
ки пзятн гроші хлопцям, шо 
працюють в гаражі, або дів- 
чатам-друкаркам? На зборах 
обі опорюпалось питання про 
те, що можна зробити для 

І кампанії, що широко розгор- 
I нулася в багатьох містах 

Англії проти американської 
агресії у В’єтнамі, в кінні 
зборів співали, як завжди, 
«Інтернаціонал» і розходи
лись.

В цей час біля тротуару за
скрипіли гальма машини. З 
неї вискочили молодчики в 
шкіряних куртках з фашист
ською свастикою на рукавах. 
Пролунали постріли. Один із 
учасннкіп зборів був серйозно 
поранений.

Т> ОДНІЙ із шкіл румун
ів ського курорту Мангалія 

на Чорному морі другий рік 
працює «Гурток підводного 
туризму». Спочатку старшо
класники, які записалися до 
нього, вивчали теорію підвод
ного плавання. Влітку прово
дились практичні заняття. Уч
ні придбали підводні маски, 
акваланги і рушниці. З мор
ського дна було піднято кіль
ка древніх грецьких амфор. 
Значно збагатилась колекція 
школи екземплярами рідкіс-

Поліціі вдались наздогнати 
і заарештувати тих, що стрі
ляли, При обшуку па їх квар
тирах були знайдені зброя 
і боєприпаси, що належали 
районній фашистській органі
зації. За зберігання вогне
стрільної зброї без спеціаль
ного дозволу, замах на вбив
ство, і особливо за обстріл по
ліцейського авто, нападникам 
загрожувала серйозна кара: 
від 5 до 10 років тюремного 
ув’язнення. Але суд поставив
ся до них поблажливо.

Цей випадок добре ілюструє 
ставлення прайлячих класів 
Англії до молодих комуніс
тів. На папері в країні про
цвітає необмежена демокра
тія. На ділі комсомольців си
стематично цькують. Буржу
азна преса намагається всіля
ко перекрутити справжні по
гляди комсомольців. З іншого 
боку, газети повністю замов
чують велику роботу, яку про
водять молоді комуністи під 
час організації виступів по 
важливих питаннях, що хви
люють англійський народ. По
казово, що в минулому році 
під час 20 з’їзду англійсько
го комсомолу преса повністю 
обійшла увагою його роботу.

Незважаючи на пересліду 
ванпя і погрози, англійський 
комсомол продовжує набира
ти сили. Молоді комуністи бе
руть найактивнішу участь в 
боротьбі англійських трудя
щих за свої економічні І по
літичні права, в страйках і в 
русі боротьби проти брудної 
війни у В’єтнамі. Комсомоль
ці зібрали більше 60 тисяч 
підписів під петицією уряду 
з вимогою відокремитись ПІД 
американської агресії.

Діяльність комсомолу при- 
пертає до себе увагу найбільш 
широких верств англійської 
молоді.

Юрій УСТИМЕНКО, 
кореспондент ТАРС.

Лондон.

ТУРИСТИ- 
ПІДВОДНИКИ

них мешканців підводного сві
ту. Молодіжна газета «Скіш- 
тейя тінеретулуй» повідомляє, 
що молоді туристи-підводни- 
ки Із Мангалії готуються до 
нових походів по дну Чорного 
моря.

Д. ДИМОВ, 
кореспондент ТАРС.

Бухарест.

ТАК ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ВЕЛИКИЙ ХОКЕЙ

Хокей її ЧехословаччннІ — 
один з ведучих видів спорту. 
Саме чехословацькі хокеїсти 
були першими вчителями ра
дянських спортсменів. Збірна 
Чехословаччини неодноразово 
добивалась великих успіхів на 
світових і європейських чем
піонатах по хокею. І хоча за 
останні роки радянська збір
на є загальновизнаним ліде
ром в Цій грі. Чсхословаччи- 
иа як завжди залишається од
нією з найсильпіших хокейних 
країн, і це. не дивно. В краї
ні велика увага приділяється 
підготовці молодих хокеїстів.

Ведучі клуби країни, п яких

працюють досвідчені тренери, 
із тисяч і тисяч здібних хлоп
ців, бажаючих присвятити се
бе хокею, відбирають най- 
талановнтішнх, з яких вирос
тає достойна зміна хокеїстам 
республіки.

Юнацькі хокейні секції ор
ганізовані при всіх великих 
клубах республіки і на бага
тьох заводах і підприємствах. 
Чудова секція створена і на 
автомобільному заводі «Шко
да» в місті Млада-Болеслав. 
Більше Я0 юних спортсменів 
тренуються тут під керівни
цтвом тренерів на відмінному 
льоду заводської штучної ков
занки.

На знімку: дитяча команда 
хокейного клубу заводу «Шко
ла» на тренуванні.

Фото ЧТК - АПН.

• 125 З ЛЕНІНСЬКОГО ПРИЗОВУ
• ПОХВАЛЬНІ СЛОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

СТАРОСТИ
• ВІД МЕРТВОГО ЦЕХУ ДО ЗОЛОТА
' ЗАКОРДОННОЇ МЕДАЛІ

Ц ІД ДАХАМИ заводських корпусів безпечно 
гніздились горобці, пустувала заводська рам

па, Машини мовчали. Подекуди в приміщеннях 
лежали перемети снігу, нанесені сюди через про
биті снарядами стіни та вибиті вікна.

Віру в можливість оживити мертві верстати і 
будувати нове життя, як і віру в перемогу над 
капіталістами, надихали робітникам комуністи.

Відбудова заводу йшла успішно. І це радувало 
трудящих. Та ось долітає тривожна звістка; тяж
ко захворів Володимир Ілліч. Кожен рядок, кож
не слово чераонозорівця про набігле горе спов
нене і безмежної любові, і найглибшої скорботи. 
Як і всі трудящі, червонозорівці з тремтливим 
хвилюванням слідкують за повідомленнями про 
стан здоров'я любимого вождя. А в день свого 
пролетарського свята 1 Травня 1923 року, зібрав
шись разом із заводськими гостями — селянами, 
вони посилають лист Раднаркомові СРСР, в яко
му запевняють, що будуть і надалі зміцнювати 
ленінську змичку робітників і селян. Разом з най
кращими побажаннями Іллічу, виражають . свою 
любов і щире піклування про його здоров я.

«Ми шлемо привіт дорогому вождеві Володимиру Іл
лічу Леніну і бажаємо якнайшвидшого видужання, а та
кож бачити знову товариша Леніна коло керма радян
ського корабля і вносимо пропозицію, щоб Леиін не при
ступав до роботи до свого цілковитого видужання».

ЗВІСТКА про смерть Леніна прийшла до єлиса- 
ветградських робітників вранці 22 січня 1924 

року. Як блискавка, пронеслася вона по всіх це
хах. Прогудів гудок. Один за одним спинилися 
•мотори, гасли горна, стали токарні і лісопильні 
верстати, перестали рухатись крани, стукати мо
лотки. Невимовний сум обійняв пролетарські
серця.

О 10-ій годині червонозорівці з траурними пра
порами пішли до міськвиконкому. Звідти послали 
телеграму сім’ї помер-
лого і всьому пролета
ріатові, в якій виразили 
скорботу з приводу тяж
кої втрати і волю до бо
ротьби за здійснення за
повітів Ілліча.

В день похорону В. 1. 
Леніна робітники заводу 
провели траурний мітинг. 
За всю історію жодна по
дія не збирала в Єлиса- 
ветграді в суворі січневі 
морози стільки людей, як 
смерть безмежно доро-

Орден Трудового Червоного Прапора Української РСР, 
яким були нагороджені в роки відбудови червонозорівці.

Атестат ВЦВК, одержаний червонозорівцямн на Всесо
юзній сільськогосподарській виставці.

гої всім людини. Вони заповнили найбільшу в 
місті площу, що називалась тоді Красною (нині 
парк імені В. І. Леніна) і стояли в урочистому 
мовчанні. На обпалених морозом обличчях — 
сліди глибокої скорботи.

В траурні дні свідомі робітники ще і ще раз 
продумували своє ставлення до Ленінської Кому
ністичної партії. Вони ще більше зріднилися з нею 
і стали виявляти бажання вступити в її ряди. До 
заводського партійного осередку «Червоної зір
ки» від робітників поступили сотні заяв. Канди
датури бажаючих всебічно обговорювалися на 
загальних зборах. До партії приймали комсомоль
ців і робітників, що пройшли сувору школу гро
мадянської війни, брали найактивнішу участь в 
громадському житті, самовіддано боролися за 
відбудову заводу, всіх, хто готовий був віддати 
своє життя за справу Леніна. Всього за час Ленін
ського призову в заводську партійну організацію 
влилося 125 найкращих робітників від верстата. 
Це — близько 60 процентів всіх, хто вступив до 
партії за Ленінським призовом в місті Єлисавет- 
граді.

II ЕЗАБАРОМ з ініціативи комуністів і комсо
мольців в пам’ять про вождя в заводському 

клубі було відкрито Ленінський куток, любовно 
прикрашений старанними руками молоді та жі- 
нок-робітниць. Згодом Ленінські куточки були 
організовані при всіх цехах. Сюди робітники зби-

вжиття, 
є

(ВІЧНІ
III життя
СВІТЛИЙ ОБРАЗ ВОЖДЯ 
НАДИХАЄ НА ПОДВИГ

рали все, що мало відношення до пам’яті пре» 
Володимира Ілліча. У вільний від роботи час у 
Ленінських куточках заводська молодь проводила 
своє дозвілля за книгою. Любила вона слухати 
тут розповіді робітників-комуністів Г. Журбин- 
ського, Л. Полупанова та інших, яким пощастило 
особисто бачити і розмовляти 
Іллічем.

Кожен робітник усвідомлював, що 
Леніна не є смертю його справи і що 
лузанням пам’яті є творення добра на землі, кипучий 
звільнений труд.

Свою вірність заповітам великого Леніна червонозорій- 
ці доводили на ділі. В числі перших в країні вони за
вершая» відбудову рідного підприємства. Першими с£- 
ред колективів машинобудівних заводів України такого 
профілю вже наприкінці 1924 року досяглії, а до кіпця 
періоду відбудови і значно перевершили довоєнний рі
вень продуктивності праці. За відгуками селян та внР- 
новкамн цептральпих та місцевих спеціальних комісій 
якість продукції на сЧсрвоній зірці» була визнана най
кращою.

Влітку 1925 року чєрвонозорівський колектив 
був удостоєний вищої державної нагороди Ук
раїнського Радянського Уряду. За кілька днів до 
нагородження на «Червоній зірці» побував Гоа 
лова ВУЦВК Г. І. Петровський. 1 липня 1925 реку 
за пропозицією Всеукраїнського Старости Прези
дія ВУЦВК постановила нагородити робітників 
«Червоної зірки» Грамотою і орденом Червоного 
Прапора. "•

Це була вже друга висока урядова нагорода. Першу т? 
Атестат ВЦВК. підписаний М. 1. Калініним. червоніло* 
рівці одержали в серпні 1923 року на Всесоюзній сіль
ськогосподарській виставці. На вій виставці червонозо? 
рівські машини завоювали першість не тільки серед виро? 
бів вітчизняних заводів, а й 12 зарубіжних капіталістич
них країн, які були на ній представлені.

За самовіддану працю багато заводських робітників 
тоді були нагороджені орденами і грамотами. Першими 
серед них найвищу нагороду — опден Трудового Черво
ного Прапора — одержали Є. 3. Беїлатний. Д. І. Бур
лака, А. П. Карпов, В. 1. Федоров.

Політична оцінка успіхам заводського колек
тиву дана у привітанні Одеського губному КП(б) 
України, надісланому з приводу нагороди заводу, 
де говориться;

«Товариші робітники «Червоної зорі»!
Напруженням своїх пролетарських сил і волі, під ке

рівництвом завкому і партактиву, при надзвичайно важ
ких часом умовах, ви зуміли, завдяки високій продук
тивності праці.■ значно підвищити загальний виробіток 
заводу і здешевити собівартість продукції. А це має. В 
свою чергу, надзвичайно пеннее значення в справі зміц
нення змички робітничого класу з селянством і ДЛЯ 
дальшого ровнтку сільського господарства».

В наступні роки червонозоиівці не раз примно
жували успіхи радянських машинобудівників. Од
ними з перших в країні вони виявили ініціативу 
в справі конструювання і освоєння масового ви
пуску тракторного інвентаря, який до того не 
вироблявся не тільки в СРСР, а й за кордоном. 
Саме на заводі «Червона зірка» була сконструйо
вана перша радянська тракторна сівалка. В 1929 
році вона удостоєна найвищої нагороди __ Золо
тої медалі — на міжнародній виставці сільсько
господарських машин в Лібаві (Латвія). Вже в ро
ки першої п'ятирічки Радянський Союз перестав 
ввозити сівалки з-за кордону.

Червонозорівці. дотримали свого пролетарсько
го слова. Вони дійсно по-пролетарськи виконува
ли .виконують заповіти Ілліча. За доброю тради- 
2°’ Р°КУ В Р'К під час ювілейних Ленінських 

УЮТЬ’ ЩО 3Р°блено ' ЩО треба зробити. 
Відзначаючи, наприклад, 91-і роковини з дня на- 
взяТнГсебВ‘ ’•/Є"ІНа’ бага™тисячний колектив 
взяв на себе зобов язання — боротися -їа та шпб 
ТИЧНОЇ ПО»>0'Л НтаЗИВа-ВС’ ДПРИСМСТВО М КОМ^ІС- 

бон" д
заводі Д’ рем’ Дільниці і зміни на
завжди пеоел ЦЄ почесне звання. Як І
завжди, перед ведуть в цьому могутньому ВУСІ 
сучасності комуністи та комсомольці У РУ 

Боротьба триває. Боротьба на ...Г *
генієм Леніна, вічним його життям У' °СЯЯН0МУ

з Володимиром

фізична смерть 
найглибшим вціа-

п. БЕЗТАКА,
викладач педінституту.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МУЗЕЙ '
В.І. ЛЕНІНА РОЗШИРЯЄТЬСЯ 
тьс. кількість з₽аліЛ Цадтраіь- нГплощГреіо^ціі В6ДДИНКУ 

не ТІЛЬКИ „ЄРШИЙ і другий п~ПИіИВ,о£

квадратних метрів, в одному з 
’Л,В 6уяе РРЗ^РНУТО вистав. 
У подарунків трудЯЩих в !

Леніну і цк КПРС.
Роботу по розширенню му- 

100-річ^"Ч3ЄНдн Закінчнти 
Є Аня н вродження
Володимира Ілліча.
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В КОРОТКУ і'Ліуіину перепочинку між 
боями зібрались біля машин,

*- Вистачить нам сьогодні роботи, чг 
звертаючись до механікїв-водіїа, екізйв 
Іусатий ремонтник і додав:

ііь Ех, йкби це у нас були важчі танки. 
Нічого, — посміхаючись, відповів 

лейтенант Осатюк. — Ми, так би мови
ти, танцююча бригада. Нас не так прос
то впіймати в приціл.

Лейтенант тільки що повернувся з 
бою, і більшість бійців бачила, як пе
ред носом у ворога «танцював» його 
танк, маневруючи під пострілами фа
шистських батарей.

Цей жарт став на фронті крилатим. 
Бо саме він, лейтенант Дмитро Осатюк, 
І його механік-водій старшина Іван Ма
каренков яскравіше від усіх в бригаді 
демонстрували тактику віртуозного ма
невру. Машина лейтенанта «жила» із 
бою, слухаючись будь-якого його нака
зу. Невловима в приціл, вона вихрем 
носилась по полю бою, знищуючи живу 
силу і техніку ворога.

Через кілька хвилин пролунала коман
да «по машинах!», і командир роти 
знову показує своє мистецтво.

Лейтенант Осатюк підтримував на
ступ піхоти. Бійці піднімались в атаку

(Продовження. Початок в газеті 
за 18 січня).

ТАНКОВОГО БОЮ
На фото: командир бригади полковник В. ХРУСТИЦЬКИЯ вручає Д. ОСЛТІОКТ 

медаль «За оборону Ленінграда».

МУЛНОСГ
в ганоцький

I знову залягали п!д шаленим вогнем. 
Звідкись настирливо бив кулемет. ОЙІ- 
Т.К?к роздивився і засік вогневу точку 
фашистів.

Тримай на сопку, — наказав меха
нікові.

Старшина Макаренков і сам зрозу
мів, яка небезпека чекає на них. За ку
пою торфу сховались десятка півтора 
гітлерівців. Машина була від них мет
рах в тридцяти, і ворог міг закидати її 
гранатами. Старшина не дав опам’ята
тись фашистам, натиснув на газ і нале
тів на повній швидкості. Вогнева точка 
замовкла.

Осатюк напружено вдивлявся вперед. Болі
ли від напруги очі І хотілось хоч на хвильку 
закрити їх. Отак відірвати руку від кулеме
та і теплою долонею закрити. Ллє ж не мож
на. Он бачить лейтенант у вузеньку щілину 
в броні, як німці викочують гармати на пря
му наводку.

— Увага!
Старшина зрозумів командира — стишив 

хід. лейтенант кілвкома пострілами розстрі
ляв протитанкові гармати.

— Порядок в танкових військах, Іване Ми
хайловичу! — на вухо гукнув він водієві. — 
Додай швидкості!

Макаренков не встиг виконати його 
наказ. Ворожий снаряд розірвався по
руч з танком. Машина зупинилась.

Найстрашніше, що може.бути під час 
бою, трапилось. Тепер танк був нерухо
мою мішенню для ворожих гармат. Він 

стояв серед поля, маленький і беззахис
ний, який тільки-но наводив на фашистів 
жах.

— Брешеш, — шепотів старшина, ре
монтуючи правий лінивець. — Ми ще 
повоюємо...

Не помічаючи остогидлого дзижчання 
куль, ні оглушливих вибухів, обидва тан
кісти ремонтували машину. На злому 
морозі не слухались задубілі пальці. 
Шкіра приставала до металу. «Швидше, 
швидше», — стугоніло в скронях..

Вони підоспіли в розпал бою. Фашис
ти перейшли в контратаку. Близько п’я
тисот гітлерівців, яких підтримували 
важкі танки, вийшли із лісу. Три назем
них броненосці рухались на машину 
Осатюка. Як бути?

— Ну, Ваня, на тебе надіяі — гукнув 
лейтенант своєму водієві. — Танцюй!

Легка машина, ніби її підстьобнули, 
кинулась вперед.

Командир не збирався таранити во
рожі танки. Це було б ніщо інше, як са
могубство, а шкоди броненосцям не за
подіяло б. «Малятко» підійшло близько 
до страховиськ, щоб зосередити на со
бі увагу їх екіпажів. Задум визрів бли
скавично: треба було ніби стати легкою 
здобиччю, щоб як слід розпалити нім

ців, які сиділи під захистом товстої 
броні.

Фашисти не зразу зрозуміли, що трапилось. 
Спочатку їх машини здивовано зупинилИЙІ 
а потім, коли «малятко» відкрило швидкий 
вогонь, вони кинулись на Т-60, вирішившії 
скористатись легкою здобиччю.

«Клюнуло!» — перезирнулись радянські тан
кісти.

Почалась гонитва. Так, так, саме гонитва, 
Тепер наш танк свідомо тікав від ворога, то 
зупиняючись, то швидко кидаючись вбір.

— Тримай вздовж лісу! — вигукну» 
Осатюк. — І танцюй, танцюй!

Механік-водій вправно працював ва
желями.

Тільки б дотягти, до узлісся! А там уже 
лейтенант Осатюк знав, що робити, бін 
покаже самовпевненим фашистам!

Останні десять метрів командир уже 
не зміг подавати команди. В роті пере
сохло, на обличчі виступив піт. Нарешті 
час! Лейтенант натиснув плече товари
ша. Заревівши, танк розвернувся під 
прямим кутом, підставивши борт під 
удар. Переслідувачі не чекали такого і, 
розгубившись, не вистрілили. Макарен^ 
ков кинув машину вперед. Розлютовані 
гітлерівці теж розвернули машини за 
«втікачем». Тепер вони бортами повер
нулись до лісу. Звідти пролунали пост« 
ріли. Один, другий. Передній танк за
крутився на місці, інший окутався ди
мом, а третій встиг повернути назад. Та 
і його наздогнали влучні постріли артй^ 
леристів батареї старшого лейтенанта 
Романова.

— Чудової — полегшено зітхнув Оса
тюк, витираючи лоба. — Заманули...

Т-60 розвернувся і знову пішов в ата-

Слава знаходить сміливих. Знайшла 
вона і екіпаж Дмитра Осатюка. І гра 
«в кішки-мишки» була лише одним із 
епізодів у бойовій біографії командира 
роти.

Після прориву блокади був день від
починку. Небагато. Але його вистачило, 
щоб зробити підрахунки. З початку нас
тупу відважний екіпаж знищив 11 гар
мат і 15 кулеметів, спалив 20 автомашин 
і відправив «на той світ» не один деся
ток фашистів.

Іван Макаренков, ховаючись в укрит
тя, переходив від екіпажу до екіпажу.

(Далі буде).
еру«.-

НАГІДКИ
ПІД
СНІГОМ

Оленка рвучко відчиняє двері 
в і стає снігуркою на порозі.
І — Ой, мамочко! Якби ти бачи- 
| лаі Мете — очей не відкриєш, а 

у нас на грядці зелені нагідки 
визирають з-під снігу. І від чого 
таке буває?

— Не можуть, мабуть, в хо
лод повірити... Зголодніла?

Мати усміхається. А в усміш
ці — сум. Давній. Ще з раннього 
дитинства Оленка його пам’ятає.

— Як вовченя, голодна! — 
сміється. І запитливо поглядає 

. на матір. — А немає...
— Є, є. Он в кімнаті на столі. 

Давно чекає.
Оленка розриває рожевий кон

верт. Поспішає, аж пальці не 
слухаються.

Тоді чптає. Вся радісно напру
жена, як струна, що зараз роз
сиплеться найшасливішою мело
дією.

А в матері у куточках вуст — 
сум. На скронях — сум.

Одвічний.
Невимовний.
— Мамо, — пробуджує щебет 

доньки, — уже всього 250 днів 
лишилося. І приїде Володя з ар
мії. Приїде!

Кружляє по хаті, радість роз
бризкуючи.

Аж в матері очі процвітають, і 
сум біля куточків вуст розтає.

— Тоді візьмемось за руки і 
підемо на наше місце. Туди, за 
село, де верби, — горнеться. — 
Три роки, як же ж то довго...

Матері й розрядно, і плакати 
хочеться.

— Ой лишенько! — сплескує 
Оленка. — Я ж спізнююсь!

Похапцем обідає і мерщій — 
знову на роботу. Мати довго ди
виться у вікно дочці услід.

І їй тоді стільки ж років було, 
як Оленчин батько пішов вою
вати.

Три роки чекала.
Тоді тричі по три.
Оленка росла.
Вдовина печаль росла.
Сивиною на скронях.
Імлою в очах.
Чекає...
А може, повернеться?
Тоді її роки повернуться. Вдо

вину долю за вітром пустить.
1 підуть... удвох за руки... на 

їхнє місце... за село... де верби 
коси розчісують...

За вікном сумом повивав зем
лю сивий сніг, та в холод не мог
ли повірити зелені нагідки...

Світлана СУРМАЧ.

м. Кіровоград.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ШТАБ КВК
Міський комітет комсомолу, виконуючи рішення 

III Пленуму ЦК ЛКСМУ «Про завдання комсо
мольських організацій республіки в зв’язку з пере
ходом робітників і службовців підприємств і орга
нізацій на п’ятиденний робочий тиждень з двома 
вихідними днями», разом з відділом культури мі
ської Ради депутатів трудящих з метою поліпшен
ня відпочинку молоді прийняли рішення про ство
рення міського штабу Клубу веселих і кмітливих.

Шістнадцять комсомольських організацій взяли 
участь у жеребкуванні. Складений і затверджений 
графік проведення зустрічей серед команд КВК, в 
якому доля зведе команди агрегатного заводу і рем
заводу «Укрсільгосптехніка», педагогічного інститу
ту і інституту сільськогосподарського машинобу
дування, команди ШВЛП і обласної лікарні, заво
ду «Червона зірка» та заводу радіовиробів, панчіш
ної та взуттєвої фабрик, військової частини і швей
ної фабрики, будівельного технікуму та технікуму 
сільськогосподарського машинобудування, медич
ного та музичного училищ.

Старт 1/8 фіналу буде данин 28 січня. Зустріну
ться команди кмітливих агрегатного заводу та рем- 
зс^оду «Укрсільгосптехніка».

А. СТОЯНОВ, 
інструктор Кіровоградського міськкому 
комсомолу.

Листування 
„Молодого 
комунара”

КУДИ ПІТИ 
вчитись?

«Дорога редакція, — пи
ше нам восьмикласниця з 
села Тишківки Добровелич- 
ківського району Валя Ма
каренко. — Після закінчен
ня школи хочу вступити до 
технікуму, але не знаю, які 
є в Кіровограді. Допомо
жи».

Від РЕДАКЦІЇ: В Кіро
вограді такі технікуми: 
кооперативний (вул. Луна- 
чарського, 13), механізації 
сільського госпо д а р с т в а 
(вул. Гоголя, 151), сільсько
господарського машинобу
дування (вул. Фрунзе, 6), 
оудівельний (вул.’ Лені
на, 5/5), технікум радян
ської торгівлі (вул. Но
ва, 5).

Ж А Й В І Р
Кажуть, жайвір в досвіт синій 
Починає вгору прясти,
Щоб на день ясний людині 
Хоч краплину сонця вкрасти.
І жонглює на цимбалах, 
Тче своє прощання журне: 
Може, сонце крила спалить 
В небі тихім та ажурнім. 
Подивіться, добрі люди: 
Не боїться він згоріти — 
Поряд з сонцем знову буде 
І надішле вам привіти...

Гляньте ж, гляньте — світло стало 
Від жарини золотої,
Що з пташиною упала 
Десь в пахучім хлібостої. 
Жайворонок не озветься, 
Поки й ніч зведе розкрилля, — 
Відпочине й знов збереться 
В сині писі, серцю милі.

* * *
Ти радиш відпочити трохи — 
Однак, мовляв, далеко йти...
А хто ж тоді у вир епохи 
Пірне, щоб істину знайти?
І піднести її, як прапор, 
Що гріє нас і кличе нас.
О ні, я не спущусь по трапу 
І не спишуся ще в запас.
Бо поки в світі бурі люті 
Ще не вляглися до кінця, 
Потрібні партією куті 
І перевірені серця.
Бо і тоді, як штиль заляже, 
Життя не спиниться в путі — 
Нові вершини нам покаже 
І гострі висхідці круті...
Не відверну від правди очі: 
Інакше радості нема.
На всіх вітрах стояти хочу, 
Під громовицями всіма!

Г. ЩЕРБИНА

З НОВИХ ПОЕЗІЙ
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1
Школа. Ти і зараз при

вітно світишся високими 
вікнами назустріч Вірі Три- 
губовій. Рідна вулиця Кар
ла Маркса, школа № 8. 
Ноги звично рахують гра
нітне доміно східців. Раз, 
два, три — в'ються наго
ру дерев'яні бильця. Ти 
пам'ятаєш, школо?..

«Давній актовий зал сяяв 
у святковім вбранні. Нас 
вітали із закінченням де
сятого класу. Квіти весело молодій 
посміхались, а ми плака
ли. Квіти були помпезні і 
байдужі, а ми — урочисті 
і схвильовані. А потім — 
вальс».

Ранок був схожий на го
лубого птаха, який обпа
лив на обрії своє лазуро
ва пір'я і високо здійняв
ся в небо. Скінчився 
шкільний останній вальс. 
Віддзваніли по асфальтах 
кроки дитинства і...

Віро, після зміни при
йдеш на репетицію?

—• Обов'язково!
Невеличка на зріст, чор

нява, з великими допитли
вими очима Віра Тригубо- 
аа, робітниця Кіровоград
ської взуттєвої фабрики, 
щодня поспішала після 
роботи до клубу.

Працюючи, Тригубова всти
гала кругом: не запізнитись 
на читку п’всн в Будинку 
культури імені Калініна, по
трапити на концерт худож
ньої самодіяльності фабрики. 
Образами своїх героїнь сип
ла. Відшліфовувала кожну 
мізансцену, кожен жест.

Той день аплодував Ві
рі Тригубовій тендітними 
весняними листочками. Ка- 
лінінці підготували п’єсу 
Рассомахіна «Однокурсни
ки». Дівчина хвилювалась 
подвійно: за себе і за 
свою героїню Наталію. 
Поважне жюрі, що сиділо 
за столом, застеленим 
червоною скатертиною, і 
насторожувало, і лякало.

Але після закінчення 
спектаклю, навіть, най
більші скептики не шко-
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! ВМІННЯ,

В. ГОНЧАРЕНКО.

Вірі, як 
над об- 

із п’єси
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Q Групп в п’єсі М. Ста- 
риЦЬКОГО «Сорочпнський Яр- 
марок».

® В. ТРИГУБОВА в ролі 
Леснка в п’єсі С. Богомазо
ва І с. Шатрова «Том <*• 
велике серце».

Друга програма. 9.45 — Кіно- 
програма. (Дніпропетровськ)
19.15 — К. Молчанов — «Брест
ська фортеця*. Музичний спек
такль з Воронежа. 21.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма.
(М). 22.00 — «Апасіоната». Те- 
лефізп,м. (М)

дували своїх долонь, від
даючи належне успіхо
ві молодих аматорів.

Після обговорення ви
стави Вірі Тригубовій рап
том запропонували йти 
працювати... в театр імені 
М. Л. Кропивницьного.

Радість. З її променів 
можна зіткати прапор, під 
яким не страшні ніякі не
згоди і застороги.

З

шів. Це і незабутній Г. П. 
Рябовол, і К. Й. Параконь- 
єв, М. О. Донець та заслу
жена артистка УРСР Л. П. 
ТІмош.

Вистукують щось своє 
каблуки. Поспішає Віра на 
репетицію. Готують нову 
виставу. Перед очима ви
мальовується постать су
часної простої дівчини Ка
ті. А в думках... Гадаєте, 
легко бути комсоргом? Це 
не тільки комсомольські 
збори, членські внески... 
А це і творчий зв’язок з 
підшефними організація
ми, і допомога самодіяль
ним' колективам.

Наближається славний 
ювілей Ленінського ком
сомолу, Вся молодь теат
ру запалюється бажанням 
поставцти гарний спек
такль до цієї знаменної 
дати. Щоб у ньому сурми
ли дороги нашої комсо
молі«, ^горталися гордими 
сторінками п'ятдесятиріч
ні кроки.

Відкриваються двері, ні
би роблять реверанс. Те
атр. Як і сім років тому, 
щоранку, коли приходить 
Віра Тригубова сюди, її 
охоплює хвилювання. На 
цій сцені лунали кроки

Важкувато доводилось 
артистці. Успіхи 

і невдачі чергувались, як 
пелюстки і колючки на 
кущі троянди. Але посту
пово приходило 
і майстерність.

Пригадується 
вона працювала 
разом Петьки 
Шатрова «Іменем рево
люції». їй, двадцятиріч
ній, треба було відтвори
ти на сцені одинадцяти
річного хлопчака. Доводи
лось учитися носити руки 
в кишенях, свистіти по- „;иКЛ°"^Н**ЦЬо°Г°'.._М1Са’ 
хлоп’ячому і.., ходити. До
ма Віра придивлялася до 
сусідських хлопчаків і за
карбовувала в пам'яті їх
ні жести, вирази . облич. 
Ось той. насуває картуз 

а цей 
грудях,
це не

цього...

на самісінькі очі, 
схрещує руки на 
як Наполеон. Ні, 
підходить. А у 
дівчина придивляється. А 
згодом на сцені з’являє
ться справжній Петька. 
Бойовий малюк, який го
товий відстояти себе 
свого друга Ваську.

А хіба забудеться робота 
над образом старої Хаї із п’є
си М. Кропивницьного «Вій». 
Тут уже довелося спостеріга
ти за повільними рухами і 
старечою ходою баиусь. І зно
ву працювати над собою.

Кроки на сцені. В одних 
вони лунають так, що їх 
чують роки, сторіччя, а е 
інших — не чути, далебі, 
в першому ряду. Кроки на 
сцені. Тм теж треба 
тись.

довського, М. Заньковець- 
кої, М. Садовської-Барі- 
лотті, М, Ліницької. Кро
ки. В мистецтві ж вони 
повинні бути завжди пер
шими. А перші кроки, 
безумовно, важкі.

На знімках:

Q Хатня робітниця в п’єсі 
Карпенка-Карого «Мартин 
Боруля».

З вдячністю згадує Віра 
поради старших товари-

за золоті
гозорить Валерій, — на нас edj як 

ле

I

ж

Один з київського «Динамо»
Днями а гості до кіровоградців завітав наш 

земляк, гравець київського :;Динамо» Валерій 
Паркуян. Він зустрівся з любителями футбола. 
Паркуян розповів, що настрій у чемпіонів бойо
вий, склад команди зберігся повністю, і динамівці 
мають намір знову боротися за золоті медалі. 
«Звичайно, 
кажуть, «гострять зуби», і це зрозуміло, 
здавати позицій не збираємось».

Днями команда розпочне підготовку до но 
сезону. До початку лютого тренузання будуть

ГО

Б К 00827. Індекс 01197.

м. !<ірозоград, вуя. Луиачарського, 36.
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

проходити в залі, потім футболісти виїдуть на 
південь.

На закінчення бесіди болільники задали Вале
рію кілька запитань:

— Чи гратиме капітан динамівців Василь Турян- 
чик?

— Так, настрій у нього чудовий, складати 
зброю аж ніяк не збирається.

— Як справи у Мунтяна?
— Володя зараз цілком здоровий і готовий до 

футбольних баталій.
— Чи згоден ти з визнанням Едуарда Стреяь- 

цова кращим гравцем сезону?
— Так, цілком. На мій погляд, Стрельцов кра

щий гравець не тільки сезону, а взагалі. Він ве-

линий стратег, надзвичайно тонко відчуває гру і 
так же тонко грає.

— Чи буде «Динамо» виступати у весняному 
турнірі «Пролісок?»

— Поки що сказати цього не можу. Це вирі
шить керівництво команди.

— Якими видами спорту, крім футбола, захоп
люєшся?

— Люблю волейбол і баскетбол.
— Які особисті плани на майбутнє?
— Добре виступити а новому сезоні. .
На закінчення бесіди Валерій дав любителям 

футбола автографи, а йому було вручено сувенір

С. МИ КОЛЕН ко.

НЕДІЛЯ, 21 січня. 9.00 — «На 
зарядку ставай!». (М). 9.15 — 
«Будильник». (М). 9.45 — Те
левізійні ноьпни. (М). 10.00 — 
«Телеііізійппй календар». «50 
років з дня відкриття першого 
Всеросійського з’їзду профспі
лок». (М). 10.30 — «ТЕК-68»
11.00 — Відкриття Всесоюзного 
місячника культурно-шефській 
заходів, присвяченого 50-річчю 
Збройних Сил СРСР. 16.00 — 
«Радянським Збройним Силам 
присвячується». (М). Ю.30 — 
«Музичний кіоск». (М). 17.00 — 
Телевізійний матч з акробати
ки. (СРСР — Польща). 18.15 — 
Літопис піввіку. «Рік 1901-й». 
Телевізійний багатосерійний до
кументальний фільм. (М). 19.15
— Концерт Білоруського народ
ного хору. 20 00 — «Зустріч з 
минулим». Новий художній 
фільм. (Для дорослих). (К). 
2Г.40 — Літературна передача 
«Слово про партію». (К). 22.05
— Концерт. (Одеса).

16.00

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
ооган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

ПОНЕД1ЛОК, 22 січня. Пер
ша програма. 17.00 — «Династія 
металургів Васильєвих». (До
нецьк). 17.15 — «Маяки запалю
ють люди». (Миколаїв). 17.30 — 
Кіровоградські вісті. Спеціаль
ний випуск. (Кіровоград). 17.45 
— Телефільм «Хазяїн землі». 
(Кіровоград). 18.00 — Для 
школярів. Композитори дітям. 
Д. Кпбалсвськнй. (М); 13.30 — 
Для слухачів шкіл основ марк- 
ензму-леиіцізму. Історія КПрС. 
«Більшовики в роки першої сві
тової війни. Друга революція в 
Росії». (М). 19.00 — Улюблені 
твори Ілліча. (Львів). 19.30 — 
До 100-річчя з дня народження 
М. Горького. «Буревісник». Лі
тературна передача. (Одеса). 
20.10 — Програма передач. (К),
20.15 — Телереклама. «Тисяча 
порад». (К). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час*. (М).
21.15 — Для молоді. «Конкурс 
самодіяльної молодіжної пісні».

вітальня. (К).

• ПОКАЗУЄ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 21 січня. 9.00 — «На 
зарядку ставай!». (М), 9 15 Д 
СЬУДИЛЬІІИК». (М) 9 45 — Кіно- 
програма. 11.оо - ‘ Вілкрііпй. 
пп ш0,,?зпого м,сич«нка культур- 
ПогпЄ^ЛЬК|І,Х 3аХ°Д,в< прнсвячс- 
СРГР о0/7Цч',ІіО- „Збройних Снл 
., ^1 . 5-30 — «Наука •—
ЖСі,,пЦТі’у>- <м>- 1(5.00 - Для 
?v мУаІг'-1пЬКОЇ А₽и,ї 1 фл0’ 
оск* «Музичний кЬ
м'ят«' ■ 7>°° ТсЛеИзійННЯ
матч з акробатики. (СРСР -- 
КУ°Л«Рік' ісгі5«“" 'Літопис півні- 

'і

t n-і'пА ‘ 5п~ <?С,М л,,1а>- Міжна
родна програма. (М). 22.00 -•
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