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XV ОБЛАСНА
комсомольська
КОНФЕРЕНЦІЯ

РІШУЧІСТЬ

Комсомолець Микола 
БЕРГЕ.ПЕС — один із сім’ї 

механізаторів колгоспу 
«Зоря комунізму» 
Нопоарханісльського району. 

Фото В. КОВПАКА.

A. K'fTp;
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І ЗНОВУ Б ПУТЬ
Ну н засніжило! Білі сте

пи, білі дороги. Грудно про
йти від села до села, а ще 
тяжче проїхати. І все ж 
учасники художньої само
діяльності Глинського сіль
ського клубу не сидить 
склавші! руки. Цими днями 
роки влаштували кілька ви
їзних концертів у сусідніх ] 
селах" Захарівні, Федір ках, 
Івановій. Програма ннсту- 
nlu аматорів присвячена 

■ (W-річчю Ленінського КОМ
СОМОЛУ-

Зараз завідуючий клубом 
і іаіі Гуліїй ютуе агіткульт- 
брнгаду для концертних ви
ступів на фермах і трактор
них станах колгоспу.

О. КРИВОРУЧКО 
інструктор -Креміесіп- 
ського районного оід- 

! діду культури.

г йеТЕРАН РОЗПОВІДАЄ
учи! Зибківської серед

ньої ніколи зустрілися :і ста», 
комуністом, одним 1» 

,"сповіїикіп колгоспу «Путь* 
■пктрбря»' Сидором Іііанови- 
’ Голубом. Ветеран рол- 

' ‘„ПІП учням про перші дні 
к(>лсат»’п,?а‘Щ. "Ро трудно- 

. І І ЯКІ :іус грілії бідіїякн, 
істііогш'іши Ііове досіїодар- 
; °1’"' г. мррозов,
Г. . .Нібь.І ,

рЖЗИО?

АМіШУРТкСЯ нрид^яє уваги громадській робо- LiIXOriniiunAJ Ъ * U V/1 Tj в інституті. Л, по-друге, щоб 
uc прибути, туди без спеціальнос
тей, ми па місцевих новобудовах 
почали готувати своїх мулярів, 

ВІННИЦЯ 25 січня (РАТЛУ). штукатурів,- бульддзсристів, Кра-
Д \ ; ■ • • ' півників, електрозварників та ін-Цон екзамен не передбаченні! на* шнх спеціалістів СворпІпний ок- 

'за>'е" стійкісЙ- « ЧИэпчпу on- 
м. Осгроосі.кого. aV скласт,, 
ного на Відмінно прагне кожний % иапопсгліїпі "
студент вузу. Справа в тому, що наполегливі,
комсомольський комітет педаго- • 
річного інституту вирішив послати 
в період літніх канікул 95 добро
вольців для роботи па новобудо
вах півострова Ямал.

Заяв надійшло куди більше. 
. І ось тепер почався ретельний від; 

бір кандидатів до загону заполяр
них будівельників. ’ ---------- Vi... „

Командиром . загону затнердже- номером і на кабіні сьогодні вста- 
ппй секретар комітету комсомолу повили на постамент робітники 
інституту Борне Рупь. радгоспу «Победа» Ново-Варшав-

Ось що він розповів корссіїоп- сі,кого району Омської 'області, 
дейтоні РАТЛУ. t ІЗ років тому па штурм цілини

— В минулому році студенти його вела комсомолка Олена 
иаіною вузу працювали на ново- Шкода. Телер4’ відпрацювавши 
будовах Тюменської області. І хо-.своє, трактор став пам'ятником, 
ча серед .багатьох, загонів країни У бетонну осцрву монумента ро
ми зайняли одне з призових місць, бітники вклали; капсулу з листом, 
могли б зробити більше. Часом адресованим нащадкам.'' Він має 
поспіхом доводились ово.-юдіватп бути розпечатаний у 20І7 році — 
новими професіями. Тепер ми ви- в, день 100-річня Радянської дер- 
Till«!If Т111 11 ТА ТА D Г»/з -р її -< г гт .ачіл*,. < » « » «V —_ J** j * « « * ■ I" І’- . л л». — _ _ _ ._
і......V'»'*. •’і:,'"4''*! “ >«»АМ 1» і uimy 0UIM.I1H /п а пік і 1 П v І ППМИЧуеіЬС’Я Счіонами.’
інакіце. Но-першё. на Ямал* по- сХаіі героїчна праця Цілішників 

інніщ ( иавчщщд. щ прщ [;і ■
И ! ТІ. хто ПЯГйтл nnmniiikv* •—*'*>*.-"**.*. •'—
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Понад 600 представників 93-тисяч-1 
ної комсомолі! Кіровоградщини зі- І 
бралися вчора в обласній філармонії, 
щоб підвести підсумки роботи об
ласної комсомольської організації за 
звітний період.

Делегати одностайно обрали по
чесну президію комсомольської кон
ференції в складі Політбюро ЦК 
КПРС.

З звітною доповіддю про роботу 
обкому ЛКСМУ на конференції ви
ступив перший секретар обкому ком
сомолу М. Сиротюк.

, Зі звітом про діяльність ревізійної 
комісії обласної комсомольської ор
ганізації виступиз її голова О. Соро
ковий.

Про роботу обласної ради Всесо
юзної піонерської організації прозаі- 
тувала заступник голови обласної ра
ди В. Тулянцева.

В обговоренні доповіді взяли 
участь: А. Ніцой — перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсо
молу, В. Волохов — секретар комсо
мольської організації колгоспу імені 
Жданова Новоукраїнського району, 
В. Моторний — бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади колгоспу 
«Зоря комунізму» Новоархангель- 
ського району, В. Смаглюк — перший 
секретар Петрівського райкому ком
сомолу, А Агашков — інструктор 
Башкирського обкому комсомолу, 
О. Я. Терьошин — член КПРС з 1919 
року, П. Коверга — секретар коміте
ту комсомолу заводу «Червона зір
ка», В. Бур’янська — перший секре
тар Кремгесівського міськкому ком
сомолу, А. Кондратенко — перший 
секретар Иовомиргородського РК 
ЛКСМУ, Д. Ю. Стельмухов — заві
дуючий облвно, І. Ткаченко — стар
ша піонервожата Олександрізської 
школи-інтернату, І. Терещенко — 
електрослюсар Бандурівського вуг
лерозрізу, М. Тимофеев — машиніст 
локомотивного депо станції Знам'ян
ка та інші.

В роботі XV обласної комсомоль
ської конференції взяли участь пер
ший секретар обкому КП України 
М. М. Кобмльчак, голова облвикон
кому П. С. Кошевський, секретарі об
кому партії М. М. Лесник, Н. П. Су- 
харевська, члени бюро обкому КП 
України Г. П. Ковшар, С. 3. Сергієн- 
ко, відповідальний організатор ЦК 
ВЛКСМ і. В. Хрисков, член бюро ЦК 
ЛКСМУ, відповідальний редактор га
зети «Молодь України» О. І. Ситник, 
завідуючий сектором ЦК ЛКСМУ 
Л. Тупчієнко, гості з братньої Баш
кирі! — представники башкирської 
КОМСОМОЛІ!.

На конференції виступив з промо
вою перший секретар обкому КП 
України М. М, Кобипьчак.

Конференція обрала новий склад 
обкому ЛКСМУ та ревізійні комісії, 
затвердила обласний штаб «Комсо
мольського прожектора» та новий 
склад обласної ради Всесоюзної 
піонерської організації імені В. І. Ле
ніна.

(Докладний звіт про роботу XV об
ласної комсомольської конференції 
буде опубліковано в наступному но
мері «Молодого комунара»!.

ЛИСТ У XXI

Рік видання ЇХ.
СУБОТА, 27. (

СТОЛІТТЯ
Трактор. «ДТ-5$> з радгоспним

Пролетарі всіх країн, єднайтеся'

рінцілн провести підготовку зовсім жавн. Лист закінчується словами:
’ л . ......... “ по- «Хан героїчна йраця Цілинників

їй і ті; хто ’багато’ поколінь».
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ГрРУДЯЩІ Радянсько- 
•1- го Союзу, перетво
рюючи в життя рішення 
XXIII з’їзду КПРС, гід
но зустріли 50-річчя Ве
ликої Жовтневої соціа
лістичної революції і ДО
СЯГЛІЇ в 1967 році — дру- 
юму році п’ятирічки но
вих успіхів у створенні 
матеріально-технічної ба
зи комунізму. Про цс го
вориться в повідомлен
ні ЦСУ СРСР про під
сумки виконання Держав-

Достроково завершено 
виконання річного плану 
виробництва сталі, най
важливіших видів пали
ва, приладів, продукції 
хімічної, легкої, харчової 
та інших галузей промис
ловості.

Річний план по запіль
ному обсягу промисло
вої продукції 
шості найважливіших ви
дів виробів перевиконано. 
Приріст виробництва про
мислової продукції ста-

та біль-

УСПІХИ
ювілейного року

ного плану розвитку на
родного господарства 

■ СРСР у 1967 році.
Темпи зростання народ

ного господарства харак
теризуються, зокрема, та
кими даними: національ
ний доход становив 106,7 
процента до 1966 року, 
продукція промисловос
ті — 110 процентів, про
дукція сільського госпо
дарства — 101, реальні 
доходи трудящих на ду
шу населення — 106,
обсяг робіт по побутово
му обслуговуванню на
селення — 118 процентів.

В ювілейному році, від
значається в повідомлен
ні ЦСУ, досягнуто висо
ких темпів розвитку еко
номіки, культури і на
родного добробуту нашої 
країни.

повив 10 процентів, про
ти 7,3 процента, перед
бачених річним планом. 
Понад план випущено 
промислової продукції на 
суму близько 7 мільярдів 
карбованців.

На кінець 1967 року на 
нову систему планування 
і економічного стимулю
вання переведено 7 ти
сяч промислових підпри
ємств. На них зайнята 
третина всіх промислових 
робітників країни. Під
приємства, які працюють 
у нових умовах, переви
конали взяті ними підви
щені річні плани по реа
лізації продукції та при
бутку.

У 
ство 
ко З 
і 
пропозицій.

народие господар- 
впроваджено близь- 
мільйонів винаходів 
раціоналізаторських

хжсжяжаввмажжсзпмжвнжгмЕсс

ЦСУ СРСР вказує, що 
валова продукція сіль
ського господарства у 
1967 році, незважаючи на 
несприятливі погодні умо
ви в ряді великих зерно
вих районів країни, пе
ревищила рівень вироб
ництва високоврожайного н 
1966 року і була на 17 й 
процентів більша, ніж у 
середньому за 1961 — 1965 
роки. Успішно виконано 
план державних закупок 
основних продуктів сіль
ського господарства.

Поліпшився фінансовий 
стан колгоспів, 
доход колгоспів 
щив 21 мільярд 
ванців.

У минулому році капі
тальні вкладення держави 
і колгоспів 
господарство 
13,1 мільярда карбован
ців, або на 10 процентів 
більше, ніж у 1966 році.

Вантажооборот усіх ви
дів транспорту, говорить
ся далі у повідомленні 
ЦСУ СРСР, зріс на 9 
процентів.

За минулий рік стало 
до ладу близько 400 но
вих великих промислових 
підприємств.

Всі реальні доходи тру
дящих в розрахунку на 
душу населення збільши
лись на 6 процентів.

Населення одержало в 
минулому році з суспіль
них фондів споживання 
різних виплат і пільг в 
сумі 49 мільярдів карбо
ванців.

Досягнуто дальших ус
піхів у розвитку народної 
освіти, науки і культури.

(ТАРС).

ІХ'кр/ітнИ
МУЖНОСТІ

Валовий 
переви- 
карбо-

у сільське 
становили

В. ГАНОЦЬКИЙ

(Продовження. Початок в газетах 
за 18, 20, 23 і 25 січня).

Обидва хлопці, яких в» 
бачите на цьому знімку, — 
вугільники. Працюють вони 
на олександрійській шахті 
№ 2-3. Григорій ЄРМАКОВ 
(що вгорі) — прохідником, 
а Віктор ВОЛОТКОВСЬКИП 
— гірничим робітником.
Комсомольці навчаються.
Віктор — студент вечірньо
го відділення інституту, Гри
горій — одннадцятикласник. 

Фото А. БОЙКА.

◄
новини

ЧЕРЕВИКИ ДЛЯ 
ДВОХ МІЛЬЙОНІВ

Кіровоградська взуттєва фаб
рика приступила до освоєння 
нових моделей дитячих череви
ків, сандалет, ботннок. На тор
говельні бази області вже на
дійшли перші партії нових ви
робів, а протягом року їх кіль
кість сягне майже двох мільйо
нів пар.

П. СКРИПКА.

Життя в роті йшло своєю чергою. 
Бої, короткі хвилини перепочинку і зно
ву бої. Механік-водій Рябовол, який 
замінив Макаренкова, не раз водив в 
атаку свою машину і виходив перемож
цем. Осатюку було легко з ним воюва
ти. До одного ніяк не зміг звикнути 
лейтенант. Старшина Макаренков був 
прихильником швидкого маневру, а Ря
бовол намагався прищепити команди
рові свою тактику. Часто під час бою 
він стримував гарячого Осатюка:

— Не спіши, синок. Давай краще по
думаємо, що, куди і як.
—Згодом"4лейтенант почав розуміти ме
ханіка і прислухатися до його порад. 
Маючи багатий життєвий досвід, витрим
ку і головне — розсудливість, Рябовол 
умів глибоко проаналізувати будь-яке 
становище і знайти найкращий варіант 
бою Бійці часто по-дружньому жарту
вали над механіком.

Тобі б генералом родитись, —- го
ворили товариші.

Одного разу танкісти привели на 
командний пункт хлопчину. На його ху
дому, чорному обличчі рішуче горіли 
очі. З-під рваної куфайчини випирались 
гострі дитячі плечі.

— Ось знайшли, товаришу лейтенант. 
Командира хоче бачити.

— Що треба? — суворо запитав Оса- 
тюк, хоч у самого залоскотало в горлі 
і перехопило подих, коли він побачив 
цього обірваного, виснаженого хлопця.

— Воювати хочу! Фашистів бити!
— Ти звідки?
— З Ленінграда.
— А як же тебе батьки відпустили?
Лейтенант побачив, як сіпнулося 

хлопчаче лице, і все зрозумів.
— Мама померла, а батько загинув 

під Московською Дубровкою.
— Під Московською Дубровкою? — 

перепитав Осатюк.
І лейтенанту пригадався його перший 

бій під Московською Дубровкою і ра
порти командирові учбового полку, і 
бурхливі води Ладоги. Йому пригадався 
весь той шлях, який вів його, молодого 
командира, сюди, під стіни Ленінграда... 
"ОІЙНА увірвалася в тихе приволзьке 

містечко якось несподівано і рапто
во. Ще вчора воно вело розмірене жит
тя, і , здазалось, у нього й не було ін
шої турботи, як бажання сховатиь у за
тінок від пекучого сонця. У вихідні дні 
пляж був найлюднішим місцем. Тут, 
біля прохолодної волзької води, ожива
ли жарти, веселі ігри.

Неділі чекали і курсанти танкового

училища. Ще з суботи понались приГ0- 
тування. Дмитро Осатюк, високий, струн. 
кий юнак з України, підбирав гурт хлоп. 
ців, щоб вибратися десь далеко за міс
то і побродити у прибережних кручах.

Та «вилазка» не відбулась. Неділю 22 
червня 1941 року місто зустріло стриво
жено. Начальник училища перед стр0Єм 
оголосив, що курсанти пройдуть приско- 
рений курс навчання. Цього вимагаю^ 
обставини. "

Восени відбувся випуск. Його чекали з* 
нетерпінням. Але ж яке було_ розчару
вання, ноги Дмитро і кілька йоіо това
ришів одержали призначення в учбовий 
полк; Із заздрістю проводжали вони 
тих, хто їхав на фронт. Тоді Осатюк 
твердо сказав собі: будь-що, а доб’єть- 
ся, щоб і йсго відправили на фронт.

у взводі, яким командував молодий 
лейтенант, бупи здебільшого солдати, 
які до війни набули технічні спеціаль
ності: трактористи, комбайнери, механі
ки, мотористи. Вони швидко оволодіва
ли майстерністю водіння танка. В учбо
вих атаках на полігоні танкісти відточу- 
вали уміння орієнтуватись на полі бою, 
швидкий маневр.

Вже першу групу своїх вихованців від
правив на фронт лейтенант Осатюк, вже 
й навчання іншої підходить до кінця. 
Радіо і газети повідомляють про тяжкі 
бої. Фашисти топчуть рідну землю. їх 
кований чобіт господарює вже на Гай- 
воронщині, батьківщині Осатюка. Дмит
ро не може більше чекати. Він пише ра
порт командирові полку.

Ноги лейтенант зайшов у кабінет під
полковника Решетцова, той заклопотано 
ходив по кімнаті. Осатюк попросив доз
волу звернутись. Командир полку невдо- 
волено поглянув і різко запитав:

— Що там. у вас?
_  Рапорт, товаришу підполковник..,

І. МАКАРЕНКОВ. 
Фото *з газети 1£»48 р

Решетцов взяв аркуш паперу, швидко 
пробіг очима. Раптом його обличчя зро
билося злим. Він деякий час нерухомим 
поглядом дивився на Дмитра, а потім 
кинув:

Треба вміти воювати і тут, лейте
нанте. Ідіть!

Із штабу Осатюк вийшов червоний, як 
рак. «Все одно доб'юся свого», — ду- 
мав уперто.

(Далі буде).

ІНТЕРВ‘Ю - 
З ВІЙСЬКОВИМ 
ЗЛОЧИНЦЕМ

Отто Скорпені. З Іменем 
цього запеклого гітлерівця 
згадуються не лише організо
ване ним за особистою вка
зівкою Гітлера викрадення 
<дуче» Муссоліні, але й пат
ріоти, розстріляні чи закато
вані в СРСР, Чехословаччпні 
іі інших країнах Європи ка
ральними загонами, якими 
командував «майстер дивер
сійних справ» Скорпені. За 
свої заслуги в знищенні на
селення європейських країн 
він неодноразово був наго
роджений орденами гітлерів
ського рейху.

Тепер Скорцені — благоден-
• ствуючий ділок в Іспанії, де 

він очолює торгову фірму. 
Кореспондентові американ
ської газети «Бостон глоб» 
Уільяму Бьюнекену після річ
ного листування вдалося зу
стрітися з Скорцені в Мадріді 
і взяти в нього інтерв’ю.

В колншнього'есесівця не
має докорів совісті в зв’язку 
зі своїм бандитським мину
лим, він навіть пишається 
ним. У своїй квартирі па Кас- 
теллон де ла Плана в Мадрі
ді Скорцені показав амери
канському кореспондентові

медалі й ордени, одержані 
ним від Гітлера за «подвиги». 
Він розповів про свої зв’язки 
з Гітлером, Герінгом, Гіммле- 
ром, Геббельсом, про довір’я, 
яким він користувався у біс
нуватого фюрера. З цинізмом 
ката Скорцені повідав про 
спою участь в каральних опе
раціях проти партизанського 
руху на території Радянсько
го Союзу. Звірства проти ра
дянських людей він виправ
дав тим, що «в партизанській 
війні не може бути' ніяких 
правил війни». За його сло
вами, репресії 
ного населення «були виправ
дані».

Скорцені схвалює політику 
«випаленої землі», широко 
практиковану гітлерівцями в 
Європі. «Командирові не тре
ба наказу, щоб спалити ті 
матеріальні цінності, які мо
жуть допомогти ворогу», — 
цинічно заявив колишній есесівець.

В 1947 році, згадує Скорце
ні, він став перед амернкан-

проти цнвіль-

ським військовим трибуналом 
в Західній Німеччині як гіт
лерівський військовий злочи
нець. Трибунал виправдав йо
го... «за відсутністю доказів». 
Один з американських вій
ськових суддів заявив також, 
що... пишався б, якби коман
дував такими людьми як 
Скорцені.

Але Скорцені — це не тіль
ки минуле. З 1952 року він 
очолює торгову фірму в Мад- 

пка,1? 1955—1961 роках по
ставила більше чверті всіх ма
теріалів, викуплених амери
канськими ВПС і ВИС в За
хідній Європі для будівни
цтва своїх військових баз в 
ні"«™," зСі1--ні ангаР»Ь сталь
ні конструкції, трубн і т. ін.

«В справах служби» колиш
ній есесівець відвідує ФРН 
Де зустрічається зі своїми 
однодумцями. Скорцені скром- «ЗУ*стпГ|аЄ МСТО,° НИХ П$£ок 
тами? П3 “олишніми солда
тами». Про фінансову сторо
ну цих «зустрічей» в ФРН 
колишній гітлерівець вважає 
за краще не говорити.

І. ЛБЛАМов, 
ТЛРС-

ТЕМЗА ЗАГРОЖУЄ 
ЛОНДОНУ

опустився більш, як на п’ять 
метрів. І хоча занурення пі Г 
тридцять сантиметрів за сто- 
річчя багатьом може здатись 
не дуже істотним, небезпека 
затоплення міста Темзою т 
найближчі роки стала цілко« 
реальною. Тим більш, як під* 
кресліоють представники лон* ■ , - 
донського муніципалітету, пі3 
система попередження мож- 
■”"анх затоплень не відповідав 

учасннм вимогам. «Якщо W 
вжіпі радикальні з«* І 

ходи значна частина терито
рії Лондона може бути спу- І 
^.тошена водами Темзи», —пг- 
ше газета «Джоб», офіційні'1 
орган лондонської поліції.

Газета вміщує ннсловяР' 
«аяня різних офіційних осіб. 

Маіпкс одностайно В1ОІГЗ- 
оть можливість катастрофи ' J 
вимагають поліпшення енстг" 91 
ми загородження і засобів по- г 
переджепня. Адже, по evri 
опранн, затоплення 1953 1
застало всіх зненацька, і і 
. то не може гарантувати. Ш3 \ 
оі.іьні сильного затопленій : 
Відбудеться в найближчі 
сяпі. Важко сказати, чи бу 

тв виділені кошти на ні Іі?
Лі. Відверто кажучи, дуже 
л° надій на те. що в моме’*т І 
занх-рення британської оков®" ' 
міки в вир кризи влада се? 
позно буде займатися проб’*' І 
мою “
води

занурецця Лондона nL* 
Темзи.
Олександр ДРЯХЛОВ, 

кореспондент ТАРС. 
Лондон.



ВЕСНЯНОГО ПОРИВУ

після
ДЗВІНКА

виготовляти

радянських

„ВІТРИЛАМ“
ФОТОРЕПОРТАЖ

стадія капі та -

ХІЛЬБЕРТ, 
кореспондент ТАРС. 

Буенос-Айрес.

ГЛПКлЦ. Z3__

Від сьогодні, старшокласнику, ти маєш свою сто
рінку в молодіжній газеті. Ти сам господар «Вітрил». 
Вони будуть цікавими, якщо ти будеш їх творцем.

В сторінці ти прочитаєш про шкільні будні свого 
ровесника і його комсомольське доручення, про по
ходи по місцях бойової, трудової слави, технічну 
творчість, про аматорів сцени й літераторів-почат- 
ківців, про дружбу й товаришування, про те, як йо
му, твоєму ровеснику, обрати шлях у житті і про те, 
як він обрав. Як найраціональніше використати час 
для підготовки уроків і як сконструювати модель па
русника чи літака, короткі поради, що зшити собі на 
весну і який подарунок піднести дівчині чи матері 
на свят«. — все. що тебе хвилює, чим ти цікавиш
ся, знайдеш у сторінці для старшокласника.

Під рубрикою «Ти добре знаєш світ!» старшоклас
ник прочитає повідомлення, короткі розповіді про 
відкриття науки, про звичаї інших народів, пригоди, 
новини, про столиці зарубіжних країн. Про твого су
часника за кордоном розповість рубрика «За дола
ми і горами».

А якщо з'явилось перше кохання — як тобі бути! 
На це відповідь знайдеш у розповідях старших то
варишів, твоїх однокласників.

Про найголовніше ти маєш радитись на сторінці, 
як найбільше винести для життя корисного зі шкіль
них стін, яким шляхом іти до людей.

Редакція чекає твоїх розповідей, шкільних новин, 
фотографій, пісень, віршів, кросвордів, малюнків, 
кращих робіт.

Отже, ти — творець «Вітрил»!

А СТАНІНИ урок з ве- 
" * селим галасом зали
шає світлі класи Ново- 
миргородської восьми
річної иіколи-інтернату. 
Учні спішать до їдальні, 
де смачно парують на 
столах борщі, а після 
обіду... О, до їх послуг 
багато цікавих куточків 

Фїрідній школі.
Любителі слюсарної 

справи йдуть до май
стерні по обробці мета
лу, де вони можуть по
казати своє вміння. Ось 
і зараз (фото ліворуч) 
ентузіасти добрих справ 
схилились над блиску
чими новенькими дета
лями. Це витвори їх 
рук. Сьогодні учні за-

вериіують
деталі для діорами про 
перемогу
військ над фашистською 
Німеччиною у Великій 
Вітчизняній війні. Вона 
буде прикрашати кімна
ту бойової слави.

А що за цими двери-

ми? Давайте іихенько 
відкриємо їх. Тихше! 
Тут іде засідання клубу 
інтернаціональної друж
би. Старшокласники са
ме читають лист від сво
їх друзів з НДР (фото 
вгорі праворуч)

Юних спортсменів, 
звичайно, можна знайти 
у спортзалі. їм потріб
но вперто тренуватись.

щоб не осоромитись вес
ною на змаганнях (фото 
внизу).

За вікном гуде віхола 
Лютують січневі морози 
А в кімнатах іиколи-ін- 
тернату тепло. Тепло віо 
усмішок, від радості 
творчості.

П. МАЛЄЄВ. 
Фото автора.

м. ІІовомпртород.

ТИ ДОБРЕ ЗНАЄШ СВІТ?

Праці В. І. Лені».а видаються в Ар- 
гентіні протягом майже 50 років. Пів
сторіччя тому одним з перших кроків 
тих соціалістів-іптерпаціоііалістів, що 
пізніше створили Комуністичну партію 
Аргентині, було поширення марксист
сько-ленінської літератури. Вона по
винна була допомогти розгорнути шн 
року ідеологічну боротьбу проти дріб
нобуржуазних концепцій, які широко 
побутували в робітничому русі, і особ
ливо проти велемовносіі й пустослів’я 
анархо-синдикалістів.

11а цей час виходять перші видання 
творів В 1. Леніна в країні. В період 
з 1918 по 1922 рік видавництво «Інтер 
насіональ» опублікувало іспанською 
мовою такі роботи, як «Соціалізм і 
війна». «Держава і революція». «Про
летарська революція і ренегат Каут- 
ський», «Дитяча хвороба «лівизни» в 
комунізмі», «Дві тактики соціал-демо
кратії в демократичній революції».

«імперіалізм, 
лізму» і інші.

В період 1930—1915 рр. багато з цих 
робіт перевидається. Марксистсько- 
ленінське видавництво «ііроблемас» 
випускає «Впирані твори» Леніна >і 
чотирьох томах тиражем по 5 тисяч 
примірників кожний. Ці томи пізніше 
декілька разів перевидавались

Велику трудність цикли кав продаж 
праць В. 1 Леніна в Аргентіні. Перш 
за все. цьому перешкоджала влада. 
Крім того, заважала висока ціпа 1 все 
ж таки зібрання творів В. І. Леніна 
купували робітники, профспілкові ке
рівники (декілька комплектів знаходя- 

бібліотеках). 
чредста вішки

ться в профспілкових 
непартійні робітники, 
різних політичних течій

І.

ИЇВ ЗУСТРІВ НАС лапатим лагідним 
снігом. В приміщенні ЦК ЛКСМУ зі
бралося 70 школярів — учасників рес
публіканського семінару 
початківців.

Хвилюємося гак, що 
серця у сусіда. Вітає 
поетів, прозаїків, драматургів, 

кіп, пост Віталій Коротич. Говорить так щиро, 
пристрасно, з такою вірою в паші сили, що 
хвилювання поволі влягається. Але одразу 
виникає думка: а чи зможу я виправдати цс 
довір’я? По очах бачу, що це хвилює всіх. 
Починаємо відчувати значення події. Особли
во після виступу секретаря ЦК ЛКСМУ Та
мари Главак. Вона звертається до нас ссрйозт 
но, так, як до дорослих, як до справжніх гос
подарів країни: «Ви молоді, ви по-свосму, але 
чесно і прямо, дивитесь на життя, правильно 
його розумієте. Тож вам і звершувати гарні 
справи». Це підбадьорює, хоча і ставить не
легкі вимоги.

Знайомство почалося невимушено, просто. 
Кожей учасник семінару йшов до столу прези
дії, розповідав про себе, читав власний твір. 
В більшості це були вірші: цікаві за задумом 
і менш вдалі. Багато з них вражали щирістю, 
мали серйозну думку. Найбільш глибокими за 
змістом, оригінальними за формою я назвала б 
поезії моєї землячки з села 
»»архангельського району 
харків’янки Олени Продан.
Попцов привіз дві поеми.

З нетерпінням і якимось 
виступу Юрія Збанацького.

літераторів-

чути 
нас,

биття 
юних 

крити-

Кам’янечого Ho
ll аталки 

Одесит

острахом

Вржеш, 
Василь

чекали

Коли вірші були гарними, він узажно ди
вився на автора, посміхався куточками уст, а 
в очах спалахувало задоволення. Коли ж не
вдалими — то похмуро підводив погляд ку
дись убік. 1 ось він підвівся, глянув на при
сутніх, його очі якось молодо засяяли, і почав 
говорити про нас як про зміну, що прийде в 
літературу. «Не всі ви станете поетами, пись
менниками, але всі на все життя залишитесь

це цікавий народ. Весс-мої товариші. Який 
лий, розумний.

Після цього довго 
спустилися до Дніпра, ішов сніг, сипав до ніг 
м’яку, білосніжну доріжку, кутав дерева, ку
щі, зробив сивими вуса Богдана Хмельницько
го. Перехожі здавалися дідами Морозами та 
Снігурками, а Київ — містом казкового сну. 
Хотілося писати вірші.

ходили парками Києва,

ОЛ1 СКИ
РОЗПОВІДАЄ УЧАСНИЦЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

СЕМІНАРУ ЛІТЕРАТОРІВ-ПОЧАТКІВЦІВ

шанувальниками, знавцями поетичного слова». 
Розповів про свої враження від поїздки в 
Америку,, з якої щойно повернувся.

— Там майже немає зустрічей письменників, 
один автор не знає іншого. Тож цінуйте пік
лування партії, народу про вас, молодих.

1 ще одне зауваження:
— Не треба бути посереднім прозаїком 

поетом. Краще ним зовсім не бути...
Мені запам’яталися слова одного хлопчини: 

«Я пишу не вірші, не драми, не повісті« а за
лишаю на папері відбитки моєї совісті». Цс 
так, звичайно, так. Цю думку поділяють всі

ті

2Т

...І розпочалися трудові дні. Зранку — лек
ції, потім семінарські заняття, вечорами — 
зустрічі з літераторами України. У невимуше
ній обстановці, іноді просто в коридорі, на 
сходах, зав’язувалися цікаві бесіди.

Лекції Абрама Кацнсльсона за дещо профе
сійною темою «Елементи поетичного стилю» 
дали зрозуміти: поезія пов’язана з духовним 
світом людини, постом стаєш лише тоді, коли 
відчуєш красу. Питань виникало багато. На
приклад, що важливіше — зміст чи форма. 
І лекція переконливо доводила, що лише єд
ність змісту і форми дають класичний твір, 
шедевр.

Майже ніхто з пас у своїх творах не звер
тався до героїки громадянської війни. Виник
ло питання: а чи потрібно нам, молодим, тор
катися нісї теми? Відповіддю була бесіда 
Івана Цюпи «Героїка громадянської війни в 
українській радянській літературі». Кожен 
ірозумів своє завдання — відтворювати подви
ги героїв, повертати народу імена забутих.

Велика увага на семінарі приділялась мові, 
щоб ми ще більше відчули милозвучність, 
пісенність рідного слопа. На семінарських за
няттях 
пика.

Київ 
місця. .. . . . . _____
дію імені Олександра Довженка.

На С> січня Спілка письменників запросила 
нас на печір вшанування пам’яті В. М. Сосю- 
ри з нагоди 70-річчи від дня його народжен
ня.

Ще одна зустріч — з кіпомитцямп на кіно
студії ім. О. Довженка.

Заключна частина. Типів урочиста, святко
ва. Знову виступає Віталій Коротич, а потім 
перший секретар ЦК ЛКСМУ Юрій Сльчснко. 
Слухаємо, затамувавши подих, хочемо за
пам’ятати наказ, виправдати довір’я.

Коли на заключному вечорі назвали моє ім’я, 
я навіть не повірила. Від хвилювання забула 
перший рядок, але взяла себе в руки...

То були незабутні дні.
С. АНТОНЕНКО, 

учениця 10 класу середньої школи № 6.
м. Кіровоград.

давали рецензії творам кожного учас

відкрив перед нами всі спої видатні 
Ми відвідали Палац піонерів, кіносту-

йр ІДЦВІЛИ у вересні останні айстри, і... нудно стало 
в кімнаті без букета. А втім, є букети і зимові.

Красивий букет із болотяних трав: рогози, пухів
ки. очерету. Із рогози можна скласти самостійний букет, 
а можна приєднати його й до інших трав. Зрізати рогіз 
треба в червні, коли він ще не достиг.треба в червні, коли він ще

Із садових рослин для зи
мового букету можна вико
ристати ф>3ал'с з його оран
жевими ліхтариками (при 
складанні букета необхідно 
відділяти засохлі листки), 
люиарію, яка набуває деко
ративності після зняття 
стручка, багаторічцу гіпсо- 
філу.

Хороші для зимових букетів

ЗИМОВИЙ
БУКЕТ

л

___ ...... ________ ___  усі види сухоцвітів, насін
ні коробочки піонів, маку, ясениці, всі види колючників, 
декоративний садовий ячмінь. Для зимового збереження 
ячмінь потрібно зрізати в кінці літа, тоді він збереже 
колір.

Дуже красиві чагарникові ягоди: обліпиха, шйпшина, 
барбарис, сибірська яблуня. Гілки з ягодами потрібно 
знімати в той час, коли плоди особливо інтенсивно за
барвлені.

На світлому фоні стій і меблів гарно виділяються сухі 
гілки дерев: вільхи, липи. дуба.

Зимові букети можуть бути в різних посудинах: висо
ких 1 низьких, широких і вузьких. Прозорі, легкі, пух
насті рослини привабливий вигляд мають в товстостінно
му склі. Складаючи букет, намагайтесь його не переван
тажувати. використовуйте один, два, найбільше три види 
рослин. Тоді він буде легким і розкидистим.

V ________________

В Ліаловисківському будинку піонерів працює немало гуртків. Один з кращих — 
іурток, в якому навчаються юні моделісти. Вони виготовляють моделі різних машин, 
Літаків, суден. . глпмгі

На знімку: десятикласник Малописиігикіої сгез&ньої школи Петро ьллім- 
РЄВ за виготовленням моделі літака. йото В. ТОПЧІЯ-
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перемігши у
і канадців

«ПОЕМА ДВОХ 
СЕРДЕЦЬ»

_______ > пре-
футбола СРСР

на центральний хокейний матч 
універсіади: СРСР — Чсхослб- 
паччнна.

КРУГОМ П’ЯТЬ! го великого снігопаду, що, 3Да* 
валося, сніг може засипати в 
дорозі.

Час переможниць 1 година 
4 хвилини 37,8 сек. Срібні меда
лі вручено польським спортсмен
кам, бронзові — ЛИЖНИЦЯМ 1С- 
хословаччішн (правда, > третій 
час показала інтернаціональна 
команда, але вона внетупал. 
поза конкурсом).

Чимало спортсменів з Инсбру
ка незабаром вирушать в «Рс* _ -- • /т ..і
Ігріь 1, паче, перекидаючи міс
ток від універсіади до олімпіа
ди, австрійці показали своїм 
молодим гостям французький 
фільм про Гренобль Олімпій
ський.

Пізно увечері, п четвер, на
певно, всі <100 студентів, які 
приїхали ’о Іисбрук, вирушили

1НС.БРУК, 25 січня. (Спец, 
кор. ТАРС). Студенти II кра
їн — СРСР, Японії, Чехословач- 
чннн, Норвегії, Шнеіі царі ї, 
ФРН, Австрії, Польщі, Фінлян
дії, США та Італії вже одер
жали медалі білої універсіади, 
що проходить у столиці Тіро
лю, а чемпіонами оголошено 
представників перших семи з

У наших спортсменів-студсн- ка незаоаром вируиюіь 
тій на 25 січня було «кругом ’ "а Х З‘,мов| Олі
п'ять» — п’ять ЗиЛОГИХ, п’ять 
срібних і п’ять бронзових ме
далей. За числом призів ї.х те
пер ніхто не випередить.

І сьогодні досягнуто нового 
успіху. Рівновагу «п’ятірок» по
рушили наші дівчата, які ви
грали лижну естафету 3x5 км. 
Гонка проходила під час тако-

У ФУТБОЛІСТІВ 
НОВИН ПРЕЗИДЕНТ

МОСКВА, 25 Січня. (ГАРС). 
Сьогодні п Москві закінчився 
пленум федерації футбола 
СРСР. Він підбив підсумки чо
тирирічної роботи і намітив 
завдання на новий сезон, в яко
му вітчизняному футболу минав 
сімдесят років.

Пленум обрав головою 
зидії федерації С 
Л, Никонова.

НОВИНИ ЕКРАНАи.ЯЛЛЛДІЬІЛ* иіві £11. І (2:1), радянські хокеїсти повернули 
с'обі титул олімпійських чемпіонів, 
йкий вони завоювали вперше в 1956 
^оці. Переможну шайбу у ворота ка
надців закинув в і--«----—• 
Майоров. Закинув, здавалось би, з 
Невигідного становища, не маючи 

. .жодної точки опору,'крім однієї — 
і Прагнення до перемоги. Шайба 

йлетіла в сітку майже в той 
/йомент, коли Майоров, збитий 

захисниками, посунувся по 
Льоду.

; Ніші Євген Майоров — стар- 
■щпй тренер московського хо
кейного клубу «Спартак», чем

піона країни 1967 року. Для 
\Йього, як і для багатьох ін- 
..ших асів нашого, хокея, це 

. лише спогади про давно мнну- 
; 4е. Із збірної

віше, багатше, розумні
ше», . • .

Виробництво кіностудії 
... . . «Ленфільм». ’•Кохання сильніше від

смерті... Давня, як СВІТ, пПро5удн<ЕННЯ»
• гема. Тема легенд усіх.на
родів. •їй присвячена І 
безсмертна поема таджи; 
цькрго поета XVII століт
тя Мірзи /“77.------- Г'
Бедіг.я.

Вродливий і великодуш
ний співець Мурад врято- 
вус зід смерті художника ф^'тови){ ПОЯснив хлоп- 
Лохаоі і наоодного ватаж- __• __ _____■ ч/ • щи ■> Ціь» ю.ппцолі’

і а найкращі було вбито вісім фашис- итц лпппмпг- /
т,8; ■ < *.

, • По-різному ставляться

миром Вікуловйм та Віктором По- 
лупановнм.

Майже весь цей час відбувалась 
реконструкція і трійки Вячеслава 
Старшинова, який грав разом з дво
ма братами Майоровыми. Але Євген 

Іисбруку Євген Майоров через травму плеча раніше, 
ніж передбачалось, пішов з льодово
го майданчика, і його місце в збірній 
два роки залишалося вакантним. Мн-

Це — своєрідний кіно- Е 
альманах, який складає
ться з трьох новел: «Бала- 

Абдулкздира ПР° гвинтівку», «День
Ікара», «Льолька».

Одного разу шестиріч
ний Алька виловив у морі 
стару гвинтівку. Колишній

Лохарі і народного ватаж- ^,коа; (цо 3 цієї гвинтівки 
ка Рустама. Та найкращі б- В5ИТО вісім фашис- І 
друзі не можуть допомог-
ти Мурадозі з.шолоді.тн 'Цо-різному ставляться 
прекрасною, та змицею люди’до дльчиної зиахід-.’ 
Мадіною, аабин'-ы хитро- Ки.- Дл<» одних вона — 
го ■» жорстокого Ка,: шаха, просто .іржаве залізо, Для 
У його царстві немає міс- других — брухт, треті а за? 
.ця коханню г радощам. гги1< не звертають-уваги.

Відчайдушна сміливість/ Дпе ДПЯ; Аяькй'.твинтів-1 < 
. юнака’ малб/не . змусила ка стає.рел.ікзієюї н Зоні яс>| 

сіадого шаХв. віддав юна-/ морська, десайтнаЬ. -. ' С’ • 
КОЗІ- кохану,, і ця ж відваг ’у другій новелі — - День ’ 
га трохи не призвела спів- (ісара» — розповідається І 
-ця до загибелі. . ' про, шестикласника Костр

Ціною власного- життя Лук’янова,' який . вирішив 
врятувала його Мадіна, будь-що піднятися в небо,’ 
дірчина радо йде на стра- як герой стародазнього 
ту. Та Мурадові не потріб
на золя без Мадіни. Кра
ще загинути разом...

У головних ролях знГ-. 
мались Жанна Смєлян- 
ська, Бібо Ватзєв, Гані Аг- 
замов.

Виробництво кіностудії
иУзбекфільм».

м

«їшжйПЕРЕД ГРЕНОБЛЕМ
Гренобль. Можливо, це будеВОНИ в 1 рСііООЛЬ. ГПО/Ь.гнои.

трійка в ск.'іаді Олександра Якушева, 
Веніаміна Александрова і Віктора 
Якушева, яка непогано виступила в
турне, в’зв’язку з цим шанси інших 
трійок помітно похитнулись. Оста
точне рішення буде прийняте після 
січневих матчів із збірною Швеції. 
Хоч Якушев останнім часом одержав 
серйозну травму і ланка майже роз
палась, у нього є дублер — Валерій 
Нікітін. Але Нікітіну вже '28 років, і. 
він не так вдало виступає, як Олек
сандр Якушев.

Словом, Аркадію Чернпшову і 
Анатолію Тарасову доведеться зно
ву вибирати з кількох атакуючих ла
нок, які претендують у збірну, одну 
— педостаючу. Решта вакансій в 
команді зайнята міцно.

Місце у воротах тренери віддали 
Віктору Коноваленку, Віктору Зін- 
геру і Борису Зайцеву.

Захисні ланки - ---- *.....
муть Олександр Рагулін, і Віктор 
Блинов, Віталій Давидов і Віктор 
Кузьмі«, Олег Зайцев, та Ігор Ромі- 
шевський. Всі вони відомі на міжна
родній арені.

Я не помилюсь, якщо скажу, що 
збірна СРСР набагато випереджає 
у всіх відношеннях ту команду, яка 
виграла олімпійське золото в Інсбру- 
ку.

похитнулись. Оста-

нулої зими вакансію зайняв молодий 
спартаківець Євген Зімін. Новачок 
відмінно показав себе в іграх чем
піонату країни за «Спартак», був 
введений в склад збірної, їздив ра
зом з нею в канадське турне, але 
там розгубився і тому не виявився в 
списках команди, яка виступала на 
чемпіонаті світу у Відні.

Цьогорічний сезон Зімін почав 
добре і в «Спартаку», і в збірній. В 
недавньому турне по США і Канаді 
він показав себе досвідченим хокеїс
том.

Трійка Євген Зімін — Вячеслав 
Старшинов — Борис Майоров вва
жається зараз- у збірній номером 
один, хоч дехто вважає, що ланка 
Володимир Вікулов — Віктор Полу
панов — Анатолій Фірсов не посту
пається старшииовській.

Питання про третю атакуючу лан
ку ще не вирішено. Навіть тренери 
не знають зараз, яку трійку повезуть

з|е. Із збірної СРСР пішли Костян
тин Локтєв, Олександр Альметов, 

-Юрій і Леонід Волкови, Едуард Іпа- 
-• нов, Володимир Брежнєв. Так що 
’/про команду, яка завоювала’в Іксб- 
7 руку олімпійський титул, можна го- 

- порити лише відносно. Всі її ланки 
.•/■7за чотири роки значно змінилися.

Процес зміни поколінь проходив у 
. збірній СРСР поступово. Керівники 
'радянської національної команди 

'Аркадій Чериишов і Анатолій Тара- 
ісов виявилися досить далскоглядні!- 
-ми, щоб попередити можливість по
милок. Уже в Іисбруку любителі 

, хокея змогли помітити в складі збір
ної СРСР одного новачка, який з’яв
лявся лише в епізодах. Цс був Ана
толій Фірсов. його ім’я ще нікому 
ні про що не говорило. Та спеціаліс
ти і оглядачі вже тоді звернули на 
нього увагу. Через два роки він ви
ходив, на лід з двома новими парт
нерами, теж армійцями — Володи-

збірної складати-

стародазнього 
міфу — І кар.

Стрибок на лижах, з 
трампліна мало ке 'кошту
вав хлопчикові життя, але . 
Костя здійснив свій на- 
‘мір — зробити щось, не
звичайне, спробувати свої 
сили'. ......
. ... У життя кожної люди
ни приходить кохання. Так 
сталося з тринадцятиріч
ною Льолькою, героїнею 
третьої новели.

Виробництво Централь
ної студії дитячих та юна
цьких фільмів їм. М’..Горь- 
кого.

І/

Володимир КИРИЛЮК, 
спортивний оглядач АПН.

о

НАКАЗ МІНІСТРА

Q ПОКАЗУЄ
КІРОВОГРАД

ф ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

доброго 
22.00 
22.30
(М).

ПХЕНЬЯН. Міністр національної оборони КНДР Кім Чан Бон 
поздоровив особовий склад підрозділу ВМС Корейської Народ-, 
ної армії, який затримав американськії!! озброєний розвідуваль
ний корабель, що вторгся 23 січня в прибережні води КНДР у 
районі Вонсана.

Як повідомляє ЦТАК, генерал Кім Чан Бон закликав особовий 
скл-'Л до ' підвищення пильності і бойової готовності.

(ТАРСі

настрою». (Харків).
— Документальний фільм.
— В ефірі -Молодість»,

ПОГОДА
28—29 січня буде хмарно 

з проясненням, часом сніг, 
слабка хуртовина, Вітер пів
нічно-західний, помірний. 
Температура вночі — 14—19, 
вдень — 4—9 градусів мо
розу.м. Кіровоград, вуя. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального сенретаря — 2-45-35, 8ЇДДЇ- 
ліз — 2-45-36.

Друга програма. 19.30 - «Сіль 
сьций клуб». (Мінськ) 17.15 - 
Сім днів Міжнародна програ
ма. (М)

ВІВТОРОК, ЗО січня. Перша 
програма. 10.05 — Телевізійні 
новішії. (М). 10.15 — Фільм з 
цивільної оборони (Кіровоград). 
10.25 — Художній фільм «Ста
рики на збиранні хмелю». 16.20 
— Для дітей Сиігои і короле
ві». (Одеса). .17.10 — Телевізій
ні вісті. (К). 18.00 — Для до
шкільників і молодших школя
рів. «Внсіавка Буратіно». (М) 
13.30 — Фільм з цивільної обо
рони (Кіровоград). 48.40 —
«Життя — мов спалах». До 
50-річчя Збройних Сил СІ’Ср. 
(Кіровоград). 19.00 — Художній 
фільм «Старики па збиранні 
хмелю». 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). *21.15 — 
Мо.іьєр. «Міщйннн у дворян
стві». Спектакль Білоруського 
драматичного театру їм. Ліній 
Купали.

Друга програма. 10.15 — Пе
редача з Москви 11.30 — Теат
ральні зустрічі. «Моя перша 
ролы. (М) 18.30 — Співає
В. Трошин. 19.09 — «Старт-68». 
Тележурнал. (К.) 19.30-— Зимо
ві розваги (Дніпропетровськ)

II Е Д І Л Я, 28 січня. 9.00 — 
Гімнастика для школярів. (М). 
9.15 — «Будильник» (М) 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Телевізійний журнал «Для . пас, 
жінки». (М). 10.30 — «Пам’ят- 

ПОНЕДІЛОК, 29 січня. Пер- ішк мужності». (Ленінград), 
ша програма. 16,30 — РеспублГ- Ю.45 — Для юнацтва. «Шлях 
камська школа юних гіатсмати-• ” Г <А1уї1'1'
ків. (К). 17.00 - Рідне місто Дл.я
мое. (К) 17.35 — Телевізійні
вісті. (К). 18.00 — Для школя
рів. Телеагентство «ПІонерія».
(Волгоград). 18.30 — Розповіда
ють документи. До 150-рІччя з 
дня народження Карла Марк
са. (М). 19.00 — Художній
фільм. (К). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». 21.15 
Кійопрограма. (Кіровоград).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кироглгралского 

обкома ЛКСМУ 
. г. Кировоград.

«день сонця 
І ДОЩУ»

«Хоч головні герої філь-
• ■му «День сонця і дощу». 
— діти, — говорить його 
постановник Віктор Соко
лов, —• всо ж картину ми 
адресуємо - дорослим». І 
це дійсно так. •

Один день, з ранку до 
пізнього вечора, Мухін 
Микола і Кронов Олексій 
провели разом. Цей день, * 
згаяний для навчання, не 
був змарнований у житті. 
Сталося багато подій. 
Найважливішою з них бу
ла зустріч Мухіна з Кро
новим..

Навряд чи Мухін і Кро- 
до кінця,, 

цього 
почує 
звер

ков зрозуміли 
що сталося з ними 
дня, але глядач 
схвильоване, щире 
нення авторів: «Люди доб- 
рҐ, розумні, чесні, зеликі 
і маленькі, ви дуже по
трібні Одні одним, дуже. 
Пробийтеся через усе, що спраги», 
вас роз'єднує, знайдіть чі>> га. інші, 
одні одних та будьте ра
зом, і життя стане яскра-

«ТИСЯЧА ВІКОН»

На Ленінських «орах 
Москві височить велична 
споруда університету. За 
кожним з тисяч ві,кон — 
сучасний світ з усіма йог.о 
проблемами і супереч
ностями.

Про. що ця карти.чаї 
Про те, Як людям жити 
одному З Для го
ловного героя білоруса 
Андрюші людяність — це 
братерство, незалежно 
від нації і. кольору шкіри.

. Виробництво кіностудії 
■юєлар'/сьфільм».

Крім анотованих філь
мів, глядачі найближчим 
часом зможуть перегляну
ти кінокартини «Земля 
батьків;», «Вгаму в а н н я 

«Короткі зустрі-

На знімку: кадр з філь
му «Тисяча вікон»,

КК 00043. . Індекс 01197.

НЕДІЛЯ, 28 січня. Перша про
грама. 12.00 — Ні екрані філь- 
ми-лауреати II Всесоюзного 
конкурсу телефільмів. «Сон
це намалював я». (Цілино
град) 12.15 — «Роби з нами, 
роби, як ми. роби краще нас». 
(НДР). ІЗ.'Ю — До 50-річчя Ра
дянської Армії «Революцією 
створена-. (М). 13.30 — Для
воїнів Радянської Армії і Фло
ту Концерт ансамблю пісні і 
ганцю двічі Червонопрапориого 
Балтійського флоту.. (Каліиіи- 
град). 14.00 — Програма кольо
рового телебачення. (М). 15.15 — 
Першість Європи з швидкісного 
бігу на ковзанах (Норвегія) 
16.30 - «ТЕК-68». (К). 17.00 - 
Маленький концерт. (К). 17.20 — 
Паші прем'єри. В. Лег.чьрваніїА. 
«Хотинські Повели» Четверга 
частиііа. (К). 18.00 — Першість 
Європи з фігурного катання на 
ковзанах. (Швеція). 20.30 — Лі
топис піввіку. «Рік 1963-й». Теле
фільм. (М). 21.30 - Камертон 
доброго настрою. (Харків) 

.00 — Поштовий калейдоскоп

в науку». (М). 11.45 — «Музич- 

дітей. «Роби з нами, роби, "/як 
ми, роби краще нас». (НДР). 
13.00 — До 50-річчя Збройних 
Сил СРСР. «Революцією створе
на». (М). 13.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (1(а- 
ліиіиград) 15.15 — Першість 
Європи з конькобіжпого спор
ту. (Норвегія). 16.30 — «Сіль
ський клуб». (Мінськ). 17.15 — 
-Сім днів». Міжнародна програ
ма. (М) 18.00 — Першість
Європи :і фігурного катання. 
(Швеція). 20.30 — ЛІюпие пів
віку, «Рік 1963-й» Телевізійний 
фільм. (М). 21.30 — сКа.мсртои

ПОКАЗУЄ МІГКОЛАЇВ
НЕДІЛЯ, 28 січня. 9.00 — 

Гімнастика для школярів. (М), 
9.15 — «Будильник» (М). 9.45 — 
Телевізійні новини. (М). 10.00—» 
Телевізійіїйй журнал «Для вас, 
жінки» (М). 111.30 — «Пам'ят
ник мужності» (Ленінград). ' 
10.45 — Для юнацтва. «Шлях 
в науку». (М). 11.45 — «Музич
ний кіоск». (М). 12.15 — Для 
дітей. «Роби з нами, роби, як 
ми, роби краще нас*. (НДР). 
13.00 —- До 50-річчя Збройних 
Сил СРСР. «Революцією ство
рена», (М). 13.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (І\а- 
лінінград). 15.15 — Першість 
Європи з конькобіжпого спорту. 
(Норвегія). Ю.ЗО — «Сільський 
клуб». (Мінськ). 17.15 — «Сім 
днів». Міжнародна програма. 
(М). 18.00 — Першість Європи з 
фігурного катання. (Швеція), 

.. “ Літопис піввіку. «Рік 
/'>4 1 І’*' Телевізійний фільм. 
(М). 21.30 — «Камертон доброго 
настрою». (Харків). 22.00 — Мо
лодіжний телевізійний журнал 
«Ровесник». 22.30 — В ефірі 
«Молодість». (М)

aESggg^-^Tr.^'MnwumwiifcrnrHiMiii щ---- ІГ
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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