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КІРОВОГРАД ОСІННІЙ.

Все НОВІ і нові 
колективи звітують 
про виконання 
ювілейних 
соціалістичних 
зобов’язань

ЗА РАХУНОК
ПРОДУКТИВНОСТІ

Минуло кілька місяців відтоді, як за ініціативою другого меха
носкладального цеху колектив Кіровоградського заводу трактор
них гідроагрегатів включився у змагання за ювілейний ’ Почесний 
знак ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів 
СРСР-та ВЦРПС.

В соціалістичних зобов’язаннях, які агрегатники взяли на честь’ 
50-річчя СРСР, зазначено: виконати план по реалізації продукції 
за 1972 рік до 22 грудня, забезпечити понадпланову реалізацій? 
на суму 700 тисяч карбованців.

Вже підведені підсумки дев’яти місяців роботи г.ідпрмємстБа« 
План по реалізації продукції завод виконав на 103,8 процента« 
Як і зобов’язувались заводчани, на 20,8 процента збільшився 
об см виробництва в порівнянні з відповідним періодом минулого 
року. Цей приріст став можливим завдяки введенню в дію нових 
виробничих потужностей та за рахунок росту продуктивності пра
ці. Ось тому першими в соціалістичному змаганні на честь 50-річ- 
чя СРСР йдуть ті, хто щодня вишукує нові резерви підвищення 
ефективності праці, хто по-рсбочому цінить кожну хвилину зміни* 
Це токар першого механоскладального цеху В. Лоскутов, фрезе
рувальник Г. Чорномаз, токарі другого механоскладального 
Г. Шевченко та Б. Лаврусенко, шліфувальниця Ю. Євтушєнко, ро
бітники третього цеху В. Голубовський та Л. Ніколаєнко. Ці моло
ді виробничники працюють е рахунок лютого і березня І $73 року«

ограпськпго обкому лксиу

/ ВСІХ КРАЇН, ЄДНЛЯТЕСЯІ
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Р ОТУЮЧИ гідну зустріч 50- 
1 річчю утворення СРСР, тру
дівники ланів Новомнргород- 
щини намагаються своєчасно 
зібрати врожаї пізніх сільсь
когосподарських культур. Г о- 
ловне завдання водіїв — яко
мога швидше і без втрат пе
ревезти кукурудзу, соняшник, 
цукрові буряки у колгоспні ко
мори, на цукрові заводи.

З перевезенням цукрових бу
ряків успішно справляється ко
лектив Новомиргородськогр ав- 
топідпрнємства № 10040. На 
період буряковивезення тут 
створена комсомольсько - мо
лодіжна бригада (бригадир 
Володимир Совепко), яка йде 

І попереду в соціалістичному 
І змаганні серед бригад автолід- 
! приємства та районного відді- 
I лепкя «Сільгосптехніки*.
І Водії-комсомольці Микола

МОЛОДІЖНА
ЙДЕ ПЕРШОЮ

Коровій. Петро Макодзєбо* 
Сергій Харченко, Микала Па- 
цан, Василь Конопат. які ви« 
конують змінні норми на 130—- 
140 процентів, очолюють спи« 
сок кращих водіїв.

Ці юнаки відмінно трудили« 
ся і на перевезенні зернових« 
Днями, на святі врожаю, ком
сомольцю В. Копопату за від
мінну роботу на перевезенні 
зернових вручено вимпел райм 
кому партії, райвиконкому та 
районного управління сільсько-ч 
го господарства.

В. ШАРГїАРв 
секретар Новомиргород- 
ського райкому комсомолу«

НЕ МЕРКНЕ 
ПОДВИГ

5 жовтня в ЦК ВЛКСМ 
відбулася зустріч, при
свячена 30-річчю створен
ня підпільної комсомоль
ської організації «Моло
да гвардія».

Відкриваючи зустріч, 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Л. Матвеев підкреслив, 
що для нових поколінь 
радянського народу по
двиг /лолодогвардійців — 
цо яскравий приклад са
мовідданого служіння 
Батьківщині, партії. Юна
ки і дівчата Країни Рад 
свято шанують пам’ять 
сміливих і мужніх учасни
ків краснодонсьної орга
нізації.

Як почесні гості на уро
чистій зустрічі були при
сутні учасники краснодоч- 
ського підпілля — В. Борц, 
Г. Арутюнянц, Н. Іванцо- 
ва і мати Олега Кошово
го О. М. Кошова.

В зустрічі взяв участь 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельни-

II ОВСЯКДЕННА ударна праця, 
* життя і дозвілля — це те, 
про що цеховим бюро та груп- 
ксмсоргам доводиться давати 
звіт на звітно-виборних зборах.

Підготовка до них іде протягом 
усього року. Бо, рапортуючи най
вищому органу комсомолу — 
зборалА, не можна хвалитись «ду
тими» досягненнями, хвацько зби
тими у браву доповідь. Бюро зві
тує принциповому судді.

Довелось побуеати цими днями 
на звітно-виборних зборах в скла
дальному та двигуно-ремонтному 
цехах. Це наші кращі організації. 
В складальному цеху, де секрета
рем Борис Балецький, порушення 
виробничої дисципліни — явища 
рідкісні. Всі комсомольці-вироб- 
ничники з випередженням графіка 
виконують свої соціалістичні зо
бов’язання. Слюсарі Олександр 
Січкар, Леонід Баранов та Борис 
Балецький здають у ВТК продук
цію лише відмінної якості.

Проте, на зборах про це гово

КОБ.

ЗІ 
святом
ВАС,
ГОС
ПОДАРІ

рилось мало. Відмінна праця — 
це норма комсомольського життя. 
/Аслсді виробничники у своїх ви
ступах загострювали увагу на тих 
питаннях життя організації, які 
треба вирішувати невідкладно.

Зараз на заводі, як і на всіх під
приємствах нраїни, в розпалі со

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ЗНАКВИРІШУЄМО ПРОБЛЕМУ ЯКОСТІ
ціалістичне злчагення на честь 
50-річчя утворення Союзу PCP. 
Перед ведуть різчик ковальсько- 
пресового цеху Анатолій Раїна, 
робітник ремонтно-інструменталь
ного цеху Михайло Трсфімсв, то
кар механічного цеху Микола 
Будніков та інші. Але організація 
змагання хибує багатьма вадами. 
Місячні і декадні підсумки підео- 

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА-------------

Успішно завершують роботі: осіннього комплексу молоді хлібороби комсомольсько-нолодіжпої бригади колгоспу імені Кіроеа Бобрннгць- 
лого району. Туг одержало вагомі врожаї кукурудзи, соняшнику, вчасно засіяно озимі, воріто площі па ;?.б.

Па фото: члени комсомольсько-молодіжної бригади колгоспу мені Кірова Бобринецьного району (зліва направо) Микоза ПОЛОВЦЕВ» 
Олсксапдр ГОРБЕНКО, Віктор (ЕНДЭтОЖ, Володимир ШАФРАНСЪКИЙ, бригадир Володимир Олевсавдроввч СЕНДЭЮК, Микола ПАХА- 

РРЛІКО. " Фото Ю. ЛІВАШНИКОЬА,

дяться неоперативно, інколи ре
зультати змагання не доводяться 
до всіх учасників.

На звітно-виборних зборах в 
складальному та двигуно-ремовт- 
ному цехах комсомольці критику
вали бюро за несвоєчасне підве
дення підсумків змагання за зван

ня «Кращий по професії». Адже 
траплялось, що переможці визна
чались через два — три тижні піс
ля проведення змагання.

На заводі знають: якщо заго
товку виготував Анатолій Рвїна, то 
вона поеністю відповідає конструк
торським вимогам. Адже продук
ція Анатолія іде з комсомоль
ською гарантією якості. На жаль, 

послідовників у хлопця мало. Ось 
тому, обговорюючи звіти секрета« 
рів, комсомольці різко критику
вали бюро цехових організацій те’ 
заводський комітет комсомолу за 
зволікання е організації змагання 
за право давати продукцію з ком
сомольською гарантією якості,

До складу бюро цехових ком
сомольських організацій обрані 
найактивніші виробничники, т?« 
хотрі, не лише працювати вмІют^ 
а й зможуть організувати та меру« 
вати роботою первинних. Тому 
думається, що найближчим часом, 
ліквідуємо ті недоліки, які нрити« 
кувались на нещодавніх звітно-еи» 
борних зборах. Буде налагоджено 
організацію змагання колективів« 
А боротьба зв комсомольську га
рантію якості стане щоденною і 
турботою КОЖНОГО НОМССМОЛЬЦЯ«.

8, КНИШ, 
секретар комітету комсомолу 

ремонтного заводу «Укрсідь- 
госптехнікиї.



2 стор.---------- „МОЛОДИМ КОМУНАР“--------------------------- —---------

У S В J1. ; й В ТВ ОРНІМ!
Є В ХЛІБОДАРІВ

Д
О

 Д
Н

Я Т
РУ

Д
ІВ

Н
И

КІ
В С

ІЛ
ЬС

ЬК
О

ГО
 ГО

СП
О

Д
А

РС
ТВ

А

(ВІДШУМІЛИ жнива. Масними 
** скибами чорніє рілля, де 
ще зовсім недавно грало золо
тими хвилями пшеничне море. 
До останнього дня жнив не сти
хала битва за найбільший скарб 
землі — хліб. І зараз, коли під
бито підсумки, з певністю мож
на сказати, що трудівники райо
ну її виграли. Урожай зернових 
— 31,8 центнера з г“"’— ~ 
озимої пшениці — 36,2.

В тому, що у несприятливих цієниками 
погодних умовах успішно зібра
но врожай, значна заслуга і 
комсомолі! району. На достиглі 
ниви вивели зерноБІ комбайни 
17 молодих комбайнерів, день і 
ніч на перевезенні зерна пра
цювало 29 комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів вантажних 
автомобілів. Не тільки в райо
ні, а й далеко за його межами 
відомі імена Віталія Бурлаки з 
колгоспу «Росія», братів-ком- 
байнерів Андрія та Анатолія 
Гладких з колгоспу імені Улья
нова — кращого комсомольсь
ко-молодіжного екіпажу райо
ну, Григорія Дідурика з кол
госпу імені XXII з'їзду КПРС.

В період жнив у районі діяло 58 
комсомольсько - молодіжних вироб
ничих груп. В колгоспі імені Ульяно
ва — комсомольсько - молодіжна 
тракторна бригада, яку очолює Ана
толій Харкавий, стала ініціатором 
руху «За 50-цснтнсрниІ! урожай з 
гектара». Суворі умови цього року 
не дозволили комсомольцям досягти 
мети, але й те, чого добився колек
тив, заслуговує похвали. 44070 цент
нерів зерна з 1099 гектарів зібрала 
бригада.

Як же йшла бригада до успіху?
Ще восени минулого року заклада

лися основи майбутнього врожаю. 
Зерно висівали в оптимальні строки, 
тобто високоурожайннх сортів. При 
сівбі використовували перехресний та 
накладний спосіб, який не давав 
просівів навіть при роботі вночі.

Суворо контролювалася норма ви
сіву та внесення добрив. Правильна 
піротехніка обробітку грунту — теж 
одна із складових успіху.

Важкими були жнива. Ледь про
гляне сонечко, підсушить схилений 
колос, і знов дощі. Кожну погожу 
хвилину використовували механізато
ри колгоспу імені Ульянова. Брига
да А. Харкавою ще раз підтверджує

своє зобов’язання виростити в тре
тьому році п'ятирічки по 50 центне
рів. зерна озимої пшениці з гектара 
і вже зараз готує базу майбутньому 
урежаю.
"V НАШОМУ районі на різних
* ділянках сільськогосподар- 

гектарн, а ського виробництва працює 966
■ членів ВЛКСМ. Сумлінними пра-

і активними комсо
мольцями зарекомендували се
бе Ліда Коновал, доярка кол
госпу імені Ульянова, Віктор 
Цуркан, дояр колгоспу імені 
Леніна, Віра Грабчак, доярка 
колгоспу імені Фрунзе, Микола 
Животовський, комбайнер бу
рякозбирального агрегату кол
госпу імені Шевченка, Леонід 
Скоблик, тракторист колгоспу 
імені XXII з’їзду, Микола Ро
тор, шофер колгоспу імені 
Фрунзе.

310 комсомольців-виробнични- 
ків беруть участь у русі за ко
муністичне ставлення до праці. 
Комітети комсомолу на місцях 
щомісяця проводять змагання 
на кращого по професії, вру
чають перехідні мандати пере
можця,

1972 рік — ювілейний. Бюро 
районного комітету ЛКСМУ ви
рішило кращих з кращих вироб
ничників нагородити спеціально 
виготовленими ювілейними зна
ками. Перший такий знак вру
чено переможцю районного 
змагання орачів Валерію Же
лудкову з колгоспу імені Улья
нова.

За досягнення комсомоли ра
йону о другому році дев’ятої 
п'ятирічки Ульяновську районну 
комсомольську організацію ви
знано переможцем в соціаліс
тичному змаганні. І ми з честю 
нестимемо це звання.

М. РЕДЬКО, 
перший секретар Ульянов
ського РК ЛКСМУ.

ДОСЛІД
І ДОСВІД

Кожен квадрат колгоспного поля 
чи дослідної ділянки — то невичерп
на, щедра комора. Однак комора ця 
дещо своєрідна, бо лише тоді вона 
відкривається сповна, коли господарі 
циви вміло й творчо застосовують 
агротехніку, нові досягнення науки.

Основна зернова культура Кірзво- 
градщннн — озима пшениця. Навчи
лись хлібороби вирощувати високі 
врожаї цієї культури. Виробництву 
були нами рекомендовані норми ви
сіву, строки посіву, кращі поперед
ники, дози І час внесення добрив 
для сортів «Мнронівська-808» «Біло- 
церківська-197», «Безоста-1». Врожаї 
цих сортів поступово почали підні
матись, але на зміну їм прийшли 
більш високоврожайні «Кавказ», 
«Аврора», «Одсська-51». Науково- 
дослідницька робота по цих сортах 
ведеться в таких напрямках: реакція 
на мінеральні добрива, сортодослід- 
женіїя, норми висіву насіння, строки 
висіву та підбір попередників. На
укові працівники відділу землероб

ства — кандидат сільської осподарсь- 
них наук А. Г. Горобець, технік С. Л. 
Борнмська, а ше раніше старший на
уковий працівник Ф. Д. Шпурни ба
гато зробили, щоб відповісти на ці 
питання.

Стійкість до хвороб та пошкоджс- 
ність шкідниками вивчаються на
уковими працівниками відділу захис
ту рослин.

Дослідження в питанні вирощу
вання високих врожаїв пшениці бу
дуть продовжуватись: потрібно пере
вірити одержані дані в умовах на
ступного року. В новому, 1973 році, 
область переходить на суцільну хі
мізацію, тобто,- одержить велику 
кількість добрив — потрібно вивчити 
вплив високих доз добрив на озиму 
пшеницю.

Л. СКАЛЕЦЬКА, 
завідуюча відділом обласної 
сільськогосподарської дос
лідної станції.

ГОЛОС в неї справді чаруючий. Що вже лірично-за- 
' думливий, а що ніжний...

Якось приїздив був у їхнє Червоне аж із само
го Києва чоловік. Таланти народні шукав.

Вислухав він, як Галина співала «Ой у полі три то
полі...», «Цвіте терен», не дослухавши навіть, вигукнув:

МІЛЬЙОНЕРКА
— Та це ж талант! Талант природний!
Галина розхвилювалась. Хвилин п’ять стояла мовчки. 

І, як буває в більшості вразливих людей у хвилини 
особливого збудження, перед її очима промайнуло все 
її життя.

А було навдивовиж просто і разом з тим складно. 
Хотілося навчатися далі. Раптово помер баїько. Мати 
часто хворіла.

Прийшла на ферму. Молода-молодесенька.
Дали цілу групу корів. Без ніяких скидок на моло

дість. Ой, намучилась першого дня, а видоїла до крап
лини кожну корову. На ранок руки, особливо пучки, так 
болять. Не вийшла на роботу. Розрюмсалась. Сором 
брав.

Як тепер вона на ферму прийде? Дивитиметься у вічі 
дояркам?..

Одначе, переборола ці думки... Пам’ятається, піді
йшла в кіпці роботи до Галини Настя Савченко і, яі£ 
мати: • _

— Нічого, дочко, я теж попервах втомлювалась хіба 
ж так Коли що — звертайся за поміччю.

Це було вісім років тому. Приїздили керівники з ра
йону. То Галина прямо:

— Доки ми будемо старих корів доїти?! В них уже 
зубів немає — де ж те молоко візьметься. Он у Мо
гильній молоді, з теличок... Чом же їм не гриміти на 
весь район.

Допомогли. Наступного року завезли з підпіркового 
стада 40 теличок. Укомплектували три групи, і діло 
пішло на краще.

...Народу в клубі — яблуку, ніде впасти. Німує зал. 
Механізатори, доярки, всі чесні трудівники села слуха
ли задушевний спів Галини Савченко. Після концерту 
я підійшов до неї.

Галина повідала:
— Я знайшла собі тут покликання . А снів не ки

даю. .
А другого дня зайшла в контору, а бухгалтер:
— Я оце підрахував, ти — мільйонерка! За час ро

боти на фермі надоєно мільйон літрів молока.
О. МІЩЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара».
Колгосп «Мир»
Гайворонського району.

Отак народилася «Дума 
про хліб», В щоденному 
спілкуванні з людьми, у ні
ким не чутій розмові з рід
ним полем, якому видатний 
хлібороб країни Олександр 
В а сильович Гіталов віддав 
1 молодість свою, і роки 
досвіду віддає щедро (Ф°* 

то вгорі)._____ '__________ _
Самовіддана ^іраця робить

Фото А. КОВПАКА 
та А. ^ДУЛАТЬБ.ВА^

» м ■ —

гарний вінець . Он яке сьо-

годні село Комишу вате,

батьківщина Олександра

Васильовича (фото внизу).-
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ДЗВІНКА не було, та молодь, ніби піс
ля нього, швидко розсілась за стола

ми, дістали конспекти. Широкі робочі 
долоні лягли на сніжнобілі аркуші, а 
пальці затисли самописки.

Коли б не спецівки та не оті мозолясті ру
ки, могло здатися, ніби потрапили в якусь (з 
шкіл, а білі айстри і святковий настрій, що 
панував у залі, хвилювання тих, хто прийшов ■ 
уперше, ще більше підсилили б вашу уяву...

Двадцять п’ять юнаків та дівчат з ме
ханоскладального цеху № 3 «Червоної 
зірки» прийшли на Ленінський урок 
«Ми — патріоти, інтернаціоналісти» — 
перше заняття. В складі гуртка два май
стри, п'ять контролерів відділу технічно
го контролю, слюсарі, складальники, 
електротехніки, токарі — всі з середньою 
освітою, класні спеціалісти. Вимога часу 
покликала їх знову сісти за підручники.

О ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТКРОК в ЕКОНОМІКУ
— Адже суть занять по економіці со

ціалістичного підприємства, — говорить 
староста гуртка, контролер ВТК Тетяна 
Красновська, — не тільки в тому, шоб 
дати основні поняття про економічні 
процеси, а навчити вміло, з розумінням 
суті справи використовувати ці знання у 
повсякденній, на своєму робочому місці 
за верстатом, біля пульта. Не малень
кою деталькою величезного сучасного 
підприємства, а розумним господарем 
повинен відчувати себе кожен робітник, 
знати, куди спрямована і в що перетво
рюється його праця. Звідси — пошук 
економії сировини і часу, поліпшення 
якості продукції, підвищення продуктив
ності праці. Саме для цього потрібні 
нам економічні знання.

Начальник бюро праці 1 заробітної 
плати Ніна Якимівна Калугіна, пропа
гандист гуртка економічних знань, при
вітала слухачів з початком нового на
вчального, ознайомила з планом роботи, 
А потім — щира розмова про щасливе 
сьогодення нашої Вітчизни і ще прекрас
ніше її завтра.

— Більш, ніж півстоліття тому, — го
ворить вона, — Володимир Ілліч Ленін 
писав: «Старому світсві, світові націо
нального гноблення, національної гризпї 
або національного відособлення, робітни
ки протиставлять новий світ єдності тру
дящих усіх націй, в якому немає місця 
ні для одного привілею, ні для наймен
шого гноблення людини людиною».

Велику правду цих слів можна проілюстру
вати на прикладі навіть нашого цеху, в єди
ному колективі працюють українці, білоруси, 
росіяни, молдавани, разом, спільними зусилля
ми створюють машини.

І тут, де зовсім близько чути могутнє ди
хання цеху, ленінські слова по-особливому 
вражають, доходять до самого серця.

— Загибель нашого союзу не раз пророку
вали вороги усіх мастей. — продовжує Ніна 
Якимівна. — Та у дерзновенній праці, в смер
тельних боях, у нечуваній і небаченій за 
строками та масштабами відбудові довели си
ни і дочки всіх національностей свою братер
ську вірність. І тепер, в переддень 50-річія 
Союзу PCP, це єднання все більш міцніє. 
Згадайте, в скільки братніх республік іде про
дукція нашого заводу, а зі скількох прихо
дить на «Червону зірку» метал, паливо, при
лади. устаткування...

Цікавий, багатий на переконливі при
клади з життя цеху і заводу посходять 
Ленінський урок «Ми — патріоти, ін
тернаціоналісти».

...Коли останні слухачі виходять з кімнати, 
Ніна Якимівна стомлено, але задоволено по* ”> -■ 
сміхиулася: перша зустріч з новим слухачем 
пройшла успішно. Це нічого, що ускладнилася 
програма, що п групу прийшло більше, ніж 
об процентів новачків, з якими треба починати 
з найелементарніших економічних «азів».

Зацікавленість справою, вимогливість 
до слухачів, до себе в першу чергу, до
поможуть комуністу Калугіній. Та й у 
гуртку є на кого покластися: ще з мину
лого року здібними і ініціативними пока
зали себе Таня Красновська, Михайло 
Тнкман, Валя Козка. А де ядро міцне, 
там і колектив міцним буде.

Вже з першого заняття досвідчений 
пропагандист впевнена — новин навчаль
ний буде успішним.

Того дня ще 16 гуртків комсомоль
ської політосвіти розпочали заняття. До 
вивчення основ соціалістичної економіки 
приступило 430 комсомольців заведу 
«Червона зірка».

Особливо цікаво пройшли Ленінські 
УР°ки о гУРтках механоскладальних це
хів Аз 2 (пропагандист А. Ф. Назаренко) 
та № 4 (пропагандист Г. І. Борман), а ** 
також в групі ливарного цеху сірого ча- 
вуну» де пропагандистом старший еконо
міст В. I. Мельниченко.

А. ГАЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».
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Владислав Титов:

„Коли буває важно— 
приїжджаю 
в Краснодон“

ОФІЦІЙНО ЗАРЕЄСТРОВАНО, ЩО З 
дня СТВОРЕННЯ краснодонського 
МУЗЕЮ «МОЛОДА ГВАРДІЯ» ЙОГО ВІД
ВІДАЛО БЛИЗЬКО З МІЛЬЙОНІВ чоло
вік.

вічно житиме в 
серцях людських 
ПАМ’ЯТЬ ПРО МОЛО
ДОГВАРДІЙЦІВ. ЇХ 
ПОДВИГ НЕ ПІД
ВЛАДНИЙ ЧАСОВІ. 
ЙДУТЬ І ЙДУТЬ ЛЮД
СЬКІ ПОТОКИ ДО МУ
ЗЕЮ.

ЗАВЖДИ БАГАТО
ЛЮДНО БІЛЯ ПА
М’ЯТНИКА «КЛЯТВА», 
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ 
НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
ПЛОЩІ КРАСНОДО
НА.

ЯК РІДНУ ДОЧКУ 
ОБНІМАЄ МАТИ КО
МІСАРА «МОЛОДОЇ 
ГВАРДІЇ» ОЛЕГА КО
ШОВОГО ОЛЕНА’МИ
КОЛАЇВНА КОШОВА 
ЦЮ ДІВЧИНУ З ГЕ
РОЇЧНОГО В'ЄТНА
МУ.

Фото І. М1ЛЕТІНЛ.

Але в Краснодоні побувало людей значно більше, 
ніж три мільйони. Не дивуйтесь, будь ласка. Нікому 
не злічити, скільки було незасвідчених візитів. У дум
ках, у мріях, сподіваннях. Ніякій статистиці не під 
силу визначити, в серця скількох увійшла «Молода 
гвардія», розбудивши надії, окриливши, надихнувши 
на добру справу. Пам’ятаю, шаною і вірністю тим 
ідеалам, за які боролись і віддали своє життя герої 
Краснодону, віддячують молодогвардійцям добрі лю
ди землі.

Йдуть у Краснодон листи з усіх усюд. З різних міст І 
сіл нашої Батьківщини, із-за кордону. Науковий співробіт
ник музею «Молода гвардія» Валя Косоротова вказує на 
шафу, вщерть заповнену стосами різнокольорових конвертів: 

— Це лише пошта останніх трьох місяців. В основному 
прохання — допомогти створити куточок «Молодої гвардії», 
провести піонерський збір, розповісти про нові експонати.

Значить жива «Молода гвардія», коли не слабне інтерес 
до всього, що пов’язане з її діяльністю, коли нові іі нові 
покоління хвилює подвиг підпільників Краснодоиа.

«Дорогі молодогвардійці! Вічний вогонь, запалений в бага
тьох містах Радянського Союзу і у вашому рідному місті 
Краснодоні, і в нашому місті Ровеньках, де ви мужньо 
приймали нелюдські тортури фашистів і віддали своє життя 
за Батьківщину, за наше щастя, вічно буде нагадувати про 
Ваш героїзм...

Дорогі молодогвардійці! Спокійно спіть вічним сном. Спра- ' 
па, за яку ви віддали життя, буде вічно жити, як і ви, в 
серцях поколінь.

За дорученням учнів класу ЛИПКО, 
БОГАЧОВА, ЗІН1ЧЕВА».

«Бути комсомольцем — це значить: не тільки мати комсо
мольського квитка в кишені, а й горіти тим вогнем справед
ливості, відзнаки і мужності, яким були наповнені серця мо
лодогвардійців. Ми, комсомольці 70-х років, не дамо згасну
ти цьому полум’ю.

Учні Горлівської лічильно-бухгалтерської 
школи».

«Ми пишаємось мужністю і героїзмом наших земляків. Як
що треба буде, то ми віддамо життя за нашу Батьківщину 
так само, як зробили це молодогвардійці.

Комсомольці механічного цеху Комунар- 
ського металургійного заводу».

Мені пригадуються рядки з передмови до путівника «Моло
дая гвардия», написані письменником Владиславом Тпто- 
вим: «Коли мені буває тяжко, и приїжджаю в Краснодон. 
Вічний вогонь, що гуде на могилі молодогвардійців, зігріває 
серце, загартовує його. Коли у мене збираються друзі, і нам 
буває весело, ми також приїздимо у Краснодон. Щоб гострі
ше бачити життя, глибше зрозуміти і оцінити його. Можли- 
по, навіть для того, щоб наше сьогоднішнє щастя було спов
на оцінене нами».

Жорстоко прорахувались гітлерівці-недолюдки, вважаючи, 
шо, знищивши фізично гсроїв-краснодонців, — вони вбили 
«Молоду гвардію». Помилились. Вона озвалась багатоголо
сою луною презирства й ненависті до фашизму, пригноблення 
й несправедливості в усьому світі. Вона стала підручником 
мужності для мільйонів людей земної кулі.

...Ми сиділи в просторому номері київського готелю 
«Мир». Тореза гортала свої папери і говорила, говорила без- 
упину. Ще по дорозі в номер вона весь час обіймала мене 
і твердила по-російському.

«Яка зустріч! Яка зустріч!»
А зустрілись ми з нею на одній з нарад. Під час перерви 

оюлоенли: до нас в гості завітали іноземні журналісти. На 
запитання: «Як би ви хотіли відпочити?» Тореза Нунес від
повіла запитанням: «А чи не можна переглянути фільм «Мо
лода гвардія»? Справа в тому, що у неї вдома, в Португа
лії. цей фільм заборонено.

Я взнала історію болючу і мужню.
Тоді, коли ми по черзі з гордістю декламували па уроці з 

російської літератури: «Хай мені всього шістнадцять років, 
не я винен в тому, що мій життєвий шлях виявився таким 
коротким...», коли принишклий клас дихав одним подихом, 
десь в далекому Ліссабоні дівча вчило французьку мову, 
іноб, заховавшись на горище, почитати подаровану другом 
книгу із загадковою назвою «Молода гвардія». Дівча знало, 
шо за це можуть кинути до в’язниці, але сяйво чужого 
подвигу перемагало страх.

Тореза читала ті ж рядки, що і ми. Вона назавжди увібра
ла в душу слова з монолога комісара «Молодої гвардії» 
Олега Кошового перед стратою: «і все одно я щасливий! 
Щасливий, шо не плазував, мов черв’як — я боровся...»

Коли ми прощалися, Тореза міцно стисла мою руку: «Я 
вихована партією, яка пишається тісним зв’язком з Кому
ністичною партією Радянського Союзу, вважав її своїм 
маяком. Я дуже люблю Радянський Союз».

Чорні очі її нараз спалахнули внутрішнім сяйвом: «Багато 
рокіп я мріяла побувати в Краснодоні. Пройтися вулицею 
Івана Туркеиича, посидіти в класі, де вчився Олег Кошовий, 
зайти до рідних Сергія Тюленіна. Але розумієш, у нас ін
ший маршрут. Будеш там. вклонися сивим матерям героїв, 
поцілуй священу землю Краснодона. Зроби це, будь ласка, 
за мене...»

Звідки недалекоглядним фашистським посіпакам було пе
редбачити, що через роки від Імені комсомольців сімдесятих 
років, від імені передової молоді світу краснодонський поет 
Анатолій НІкітенко у вірші «Матерям молодогвардійців» 
висловить заповітне бажання мільйонів:

...А мы, рожденные 
В часы прекрасные 
И незнакомые, 
Родные с Вами. 
От сердца просим мы 
У Вас согласия: 
Зовите, матери. 
Вы нас сынами.

Світлана ТВЕРДОХЛ1Б, 
спецкор ворошиловградської молодіжної га
зети «Молодогвардієць».

ТИЖДЕНЬ 
ЛИСТА

З 1957 року за пропози
цією Всесвітньої поштової 
Спілки в усіх країнах сві
ту щорічно проводиться 
Тиждень листа. В цьому 
році він проходитиме з 9 
по 15 жовтня. Одночасно 
з ним відбудеться і місяч
ник якості роботи підпри
ємств поштового зв'язку. 
Головною метою Тижня 
листа є поліпшення обслу
жування населення і на
родного господарства.

На Кіровоградському 
поштамті щорічно опрацьо
вується листів і листівок 
більше як 8 мільйонів 
штук, доставляється що
річно газет і журналів —• 
34 600 тисяч екземплярів.

З 1971 року підприєм
ствами поштового зв'язку 
проводиться велика робота 
серед мешканців міста по 
введенню нозого механізо
ваного сортування корес
понденцій із шестицифро- 
вим індексом.

Введення цифрової ін
дексації значно полегшить 
процес ручного сортування 
кореспонденцій і дасть 
змогу залучити для цієї 
мети всіх працівників, 
котрі не мають спеціаль
них знань. А це особливо 
важливо для своєчасного 
опрацювання все більш 
зростаючого потоку листів, 
що поступають у святкові 
дні.

Поштовий індекс адреса
ту повинен бути написа
ний відправником стилізо
ваними цифрами у спеці
ально відведеному для 
цього місці па конвертах і 
листівках. Цифрові індек
си можуть бути написані 
кульковою ручкою, чорни
лом будь-якого кольору, 
крім жовтого й зеленого.

Зараз на механізоване 
постачання пошти переве
дено чотири міських відді
лення зв’язку і п’ять по
ста пальних дільниць цент
ру міста. Згідно розробле
ного плану, до 1975 року 
будуть переведені всі мі
ські відділення зв’язку на 
моторизоване постачання, 
що дасть змогу збільшити 
продуктивність праці май
же на 45 процентів.

Пишіть листи своїм 
близьким, знайомим, ми 
вчасно їх доставимо.

в. євко, 
заступник начальни
ка Кіровоградського 
поштамту.
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Любов
і ненависть

Нещодавно виповнилось 60 
років датському художнику-ка
рикатуристу лауреату Міжна
родної Ленінської премії «За 
зміцнення миру між народами» 
Херлуфу Бідструпу. До ювілею 
датське видавництво «Тіден» 
випускає книгу його малюнків, 
Створених художником за 50 
Ізоків. Вже його дитячі роботи, 
також включені в збірник, по
казують, яке яскраве обдару
вання мав десятирічний Херлуф.

Ранньому пробудженню його та
ланту сприяв ряд обставин. Перш

за все допомога батька Херлуфа 
Бідструпа, маляра-декоратора по 
професії і художника за покликан
ням. Поталанило Херлуфу і в тому, 
що вчителі й товариші по навчанню 
досить терпимо ставились до »юіо 
смішних, а подекуди І дошкульних 
карикатур, які він малював на них 
крейдою на класній дошці.

Херлуф Бідструп, з яким автору 
цих рядків довелось познайомитися 
ще в 1915 році, — людина рілкої 
сталості. На все життя він залишив
ся вірний сатирі й гумору, своїй 
манері письма. Передові ідеї люд
ства завжди залишались провідною 
його зфкою. Чи не ним пояснюється 
його творче довголіття і нев’януча 
творча молодість?

Його перо сатирика точно б’є в 
ціль: воно висміює все, що заважає 
людям жити краще й чистіше, Дло 
ще в молоді роки він зрозумів, що 
мало висміювати людські вади. 
Конче потрібна корінна зміна капі
талістичного суспільства для того, 
щоб добитися соціальної справедли
вості. Напевне, саме цим пояснює
ться та особлива властивість бід- 
струпського малюнка, який здатний 
зробити наочним не лише образ, 
але і явище і навіть поняття. Той, 
хто уважно переглядав його малюн
ки, міг переконатися в цьому.

Мистецтво Херлуфа Бідстру
па не могло б стати таким ба
гатогранним і виразним, коли б 
він не був одночасно істори
ком, філософом і психологом, 
коли б він не відносився з та
кою великою і щирою лю
бов'ю до людей. До всього 
цього слід додати його рідкіс
ну спостережливість і виключну 
працьовитість. Навряд чи зу
стрінеш іншого такого карика
туриста, котрий так часто ви
ступав би у пресі: художник 
майстерно володіє журналіст
ським пером. Написане ним не 
менш талановите, ніж намальо
вано. ’

Малюнки Херлуфа завжди 
б’ють у ціль. Тому його боя
ться ідейні поотивнияи. Ап<* 
друзів у нього значно більше, 
ніж ворогів.

М. КОСО В. 
(ТАРС).

«Герої» Америки.

Мал. X. Бідструпа. z
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СЬОГОДНІ на дворі осінь.
«Ти йдеш від дому, минаєш кілька замріяних кле
нів, піднімаєш із землі ще не вкритим пилом буршти
ново-червоний листок. Стає трохи сумно за голубим 
весняним небом, за літнім буйнотрав’ям, за корало
вим намистом вишень біля хати. Потім задивляєшся 
на ошатний осінній килим, що простягся ген за небо
край.

‘ Все це було, є і буде. Тільки буде ще кращим, бо 
прийдешнім поколінням ми маємо передані світ, зі
грітий нашими долонями.

Оточуюча иас природа — не віковічна краса. Але, 
разом з тим, — це і ваше життя. Та чи завжди ми 
поводимось із лею, як дбайливі господарі?

Нещодавно сесія Верховної Ради СРСР прийняла 
постанову «Про заходи по дальшому поліпшенню 
схорони "природи і раціональному ви користанню при
родних ресурсів». Питання стоїть про почуття осо
бистої відповідальності кожного з иас -.а долю при
роди рідного краю. . ,

ЛІДЕРИ 
ЗНАМ'ЯНЦІ

7 жовтня 1972

лись стрільці, то тут верх взяли ті, хто 
визначився під час складання нормативів 
нового комплексу ГПО. В числі цих енту
зіастів представники заводу будівельник 
конструкцій — газорізальник Федір Мн- 
колащенко, інженер Євген Семенов» 
слюсар Віктор Леонов, арматурниця Ан
тоніма Кайгородоеа. Це вони принесли 
своїй команді переконливу перемогу. 
Другими призерами стали спортсмени 
головного заводу.

В. ЧАПОВСЬКИЙ.

Сотні молодих робітників Світловод- 
ського виробничого об’єднання сДніпро- 
с-нергобудіндустрія» вийшли но старти 
спартакіади, яку проводить місцевий ни
зовий колектив фізкультури. В шеренгах 
тих, хто бере участь у змаганнях, біль
шість комсомольців та молоді. Особлнзо 
напруженими були поєдинки на волей
больних і тенісних майданчиках, зрослу 
майстерність продемонстрували сеітло- 
водці, як визначалась першість з плаван
ня, туризму. А коли в боротьбу включи

Старти обласної спартакіади 
сільських і селищних Рад ви
являють все нові І нові імена 
здібних спортсменів.

Вже фінішували велосипе
дисти, важкоатлети, стрільці, 
футболісти, легкоатлети. Після 
п’яти нидів змагань турнірну 
спартакіадну таблицю очолю
ють представники Зпам’ян- 
ського району. На їх рахун
ку — 155 очок. За нііми йдуть 
спортсмени Олеї самарійського 
(152,5 очка). Ульяновського 
(145,5 очка) районів. Замика
ють таблицю спортсмени Олек
сандрійського, Новоукраїч- 
ського та Новгородкіиського 
районів. Останні набрали тіль
ки 29,5 очка.

В. М1РВИЧ.
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8. Що ти зробив би, аби зустрівся з бракснъсрсм?

У СЕ-ГОА'НЯ ДО 33-РИ Всга-ну, по ШИРОКОМУ ПРОЙДУ

Читачу! Ми запрошуємо тебе до АНКЕТНОЇ РОЗ
МОВИ на цю тему. До тебе — наші запитання. Че
каємо на них відповідей.

1. Чи любиш ти природу? 
Що найближче тобі —- ліс, 
річка чи степ? Що більше ці
кавить — рослинний чи тва
ринний світ?

2, Чи с близько твого села, 
міста ліс. У якому він стані? 
Як поводять себе є ньому від
почиваючі?

Коли оголошується 
ступ танцювального ансам
блю «Пролісок», в залі зав
жди пожвавлення. Цей дитя
чий колектив з кіровоград
ського Палацу піонерів (ке
рівник М. Є. Коротков) зу
мів заполонити серця існяд 
глядачів, В репертуарі ан
самблю чимало цікавих 
танців, ігрових інсценівок, 
— танцюристи виходять на 
сцену з справжнім задово
ленням.

Па фото: танцює дитячий 
танцювальний ансамбль кі
ровоградського Палацу піо
нерів * Пролісок» і

Фото В. КОВПАКА.

Жт музичиш
ла прохання Л. Сазонооої із м. Світловодська, дев’яти

класниць Надлацької середньої школи Новозрхангельськзго 
району та багатьох інших читачів друкуємо пісню М. Фрад 
ьіна на слова Р. Рии:дествснеькоіо <ії за того’ парня».

3. Чи с у твоєму місті, селі річка або став? Чи во
диться у ньому риба? Яка? Чиста у водоймищі вода, 
чи ні? Якщо ні, то хто в цьому винен?

4. Чи завжди ти дихаєш сві
жим повітрям? Яке підприєм
ство забруднює атмосферу в 
місті, де ти живеш?

5, За -Селом простягтись 
яруги. Щовесни вони більша
ють. Що робиться у твоєму 
селі для боротьби з ерозією 
грунту? Що робиться, щоб 
грунт не зносився у річки?

6. Чи є у твоєму місті, селі парк відпочинку? В яно- 
му він стані? Чи цвітуть квіти біля вашого Будинку 
культури, клубу?

7. Скільки дерев ти посадив за цей рік, за 
життя? Чи збираєшся садити цієї осені?

Я сегодня до зарн встану, 
По широкому пройду полю. 
Что-то с памятью моей стало, 
Все, что было нс со мной — помню. 
Бьют дождинки по щекам впалым, 
Дли вселенной — двадцать лет мало. 
Даже не был я знаком с парнем, 
Обещавшим: «Я вернусь, мама». 
Л степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены,
Просыпаемся мы — и грохочет над полночью 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. 
Обещает быть весна долгой, 
Ждет отборного зерна пашня, 
И живу я на земле доброй 
За себя и за тою парня.
Я от тяжести такой горблюсь, 
Но плаче жить нельзя, если 
Есе зовет меня его голос, 
Все звучит во мне его песня. 
Л степная трава пахнет горечью, 
Молодые ветра зелены, 
Просыпаемся км — » грохочет над полночью 
То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.

9. В містах (на околицях) часті випадки, коли меш
канці рубають багаторічні розкішні дерева на вулиці 
(акація, клен) та садять фруктові. Якої ти про 
думки?
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10. Твої пропозиції щодо поліпшення охорони при
роди та раціонального використання природних ре
сурсів, створення умов для відпочинку на природі, 

поліпшення зеленого вбрання 
твого населеного пункту.

Виріж заповнену анкету іпо- 
іач на конверті: ^Анкета 

«МК»-72»,
НАША АДРЕСА: 316050 ГСП, 

КІРОВОГРАД-50, ВУЯ. ЛУНА- 
ЧАРСЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР».

316050 ГСП, КІровоград-58, вуя. Луяачврського, 26. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя= 245’35, відділу пропаганди, від. 
«ту лисіі« І масової роботи те інших відділів—145-34,
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»МОЛОДОЙ КОММУНАР», ергав Кировоградского 
сббом» ЛИСМУ, г» Кировоград,

Друкарня !м, Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул, Глпшп, 2.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 7 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко

льорове телебачення. Гімнасти
ка для всіх. (М). 9.20 — Но
вини. (М). 9.30 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. Теле
візійний фільм «Чудо-іарбуз». 
(М). 10.05 — Ковнерг. (Воро
неж). 10.35 — Виступ А, Соф- 
ронова. (М). 11.00 — «Земля
ки». (Ленінград). 11.45 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Діти дон-КІхота». 
(М). 13.15 — «Людина і за
кон». (М). 13.30 — «Актуаль
ності, проблеми, науки І куль
тури». (М). 14.00 — Кольорове 
телебачення. «Музичні зустрі
чі». (М). 14.30 — Науково-по
пулярна програма «Здоров'я», 
(М). 15.00 — Кольорове теле
бачення, Чемпіонат СРСР з 
хокея. «Спартаи» (М) — «Кри
ла Рад». (М). 17.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
Програма мультфільмів, (М). 
18.00 — Новини, (М). 15.10 — 
«Вогні цирку». (М). 18.50 —
На запитання телеглядачів 
відповідає політичний оглядач 
газети «Правда» Ю. Жукоя. 
(М). 19.3» — «Веселі поради». 
(К). 20.15 — «Музичні зустрі
чі», (Дніпропетровськ). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час», (М), 
21.30 — Художній фільм «Вій
на і мир». Третя серія, «1812 
рік». (К). 22.50 — Вечірні но
вини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«ЗОЛО7І ключі». (Львів). 17.30
— Народний телеуніверентет. 
(К). 18.00 — «Київська пано
рама». (К). 19.09 — Інформа
ційна програма «Вісті». їді.

- М. Горькніі. «Міща- 
Фільм-спсктакль. (М). 

Програма «Час». (М). 
Продовження спектак

лю. (М). 22.40 — Кольорове те
лебачення. «Вечірні мелодії». 
<М). 23.05 — Новини. («).

НЕДІЛЯ, 8 ЖОВТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Рай
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.со — «Музичний кіоск», 
(М). 10.30 — «Сьогодні — Все
союзний день працівників сіль
ського господарства». (М). 
10.45 —• Кінопаиорама. (М). 
11.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт для працівників 
сільського господарства. (М). 
12.00 — Для дітей. Телеспек
такль, (М). 12.55 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. Про
грама мультфільмів. (М). 13.25
— Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту, (Каліііінград). 
13.55 — Художній фільм «На
передодні». (М). 15.20 — «Сіль
ська година», (М). 16.20 —
«М. Горькніі — основополож
ник літератури соціалістичного 
реалізму». (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення, «Клуб кіііо- 
подорожеіі». (М). 18.00 — Тс- 
лефестияаль художньої само
діяльності областей республі
ки. Звітує Хмельниччина. (К). 
19.00 — «На меридіанах Украї
ни». (К), 19.30 — Сьогодні •— 
Всесоюзний день працівників 
сільського господарства. <К). 
20.50 — «На добраніч, діти!» 
<К). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Кінокомедія
«Опіку»». (К). 22.50 — Вечірні 
новими. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. )7.00 - 
Для юнацтва. «Орієнтир», 
(Донецьк). )8.00 — Новини,

(М). 18.10 — Художній фільм 
«Постріл на кордоні». (МУ»'
19.30 — «Америка перед внбо>. 
рами». (М). 20.00 — Відкриття 
концертного сезону в Колоний* 
му залі Су липку Рад». (МК 
21.00 —• Програма «Час». (Мга
21.30 — Продовження тракелц*
ції концерту. <М). 22.40 — К04' 
сини. (М). ' . ..!■

ПОНЕДІЛОК, 9 ЖОВТНЯ» 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 
Республіканська фізико-матей’ 
матична школа. (К). 17.30 «

А V

«Від понеділка до понеділка;« 
(К). 18.00 — «Партійне жнй
тя». (К). 18.30 — «Сільську
жнива». (М). 15.45 — Кольб*, 
рове телебачення. Концерт 
народної музики, (М), 19,30
— Міжнародна панорама« 
(М). 19.55 — Телевізійний ба? 
татосерійпий художній фільм 
♦Людина в прохідному дво
рі». І серія. (М). 21.00—Про
грама «Час». (М). 21.30 
Художній фільм «Війна | 
мир». 4 серія. «Л’єр Безу«- 
хов». (К), 23.05 — Вечірні но
вини. (К). ДРУГА ПРОГРА-. 
МА. 17.00 — Для школярів. 
«Вогнище». (М). 17,30 — Ко
льорово телебачення, «Візе
рунки». (М). 18.00 — Повни». 
(М). 18.10 — Концерт. (МП
18.30 — Музичний фільм «Спі
ває Роза Джамаиова». (К)’о 
19.00 — Інформаційне про-
грама «Вісті». (К). 19.30 -4 
«Сім’я». (Донецьк). 20.30 -Ц 
«Тиждень листа». (К). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К)і 
21.00 — Програма «Час». (М)<
21.30 — «Музичнії афіша«-
<М). 22.20 — Спортивна про-- 
і рама. 4М). 23.10 — Новн-
НИ. (М). -

ВІВТОРОК, 10 жовтня«4’ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 -* 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Вогнище», (МГв 
10.15 — Художній фільщ
«Страждання молодого Бога* 
чека». (М). п.45 — «П’яти
річка, рік другий». (ЛІ). 12.1!з
— Кольорове телебачення» 
Телевізійний музичний фільм 
«Пісні сонячного краю». (М)2 
12.45 — Програма телевізій
них документальних Фільмів. 
(М). 13.35 — «Сільські жни- 
ва». (М). 17.00 — Для школя
рів. «Сурмач». (Львів). 17.30 
-* «На головних напрямках 
п ятнрічки». (Запоріжжя)» 
18.00 — ФІльм-концсрт «За
прошуємо до танцю», (К)«
18.30 — Для дітей. «Олівець-
иалювець». (К). 19.00 — Ін
формаційна протрама «Віс
ті», (К). 19.25 — Програмі? 
передач, оголошення. (КірО? 
вогрпд). 19.30 — Концерт»
(М). 19.55 — Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм 
«Людина я прохідному дво
рі». II серія. (А)). 21.01) 
Програма «Час». (М). 21.Зф 

<— Кольорове телебачення» 
Концерт. (Ленінград). 22.00 
Кольорове телебачення, Слобг» 
типна програма. Чемпіона^ 
СРСР з футбола: ЦСКА 
«Арарат». 2-й тайм. Чемпіон 
пат Єівропп з баскетбола^ 
Жінки. СРСР - Італія, <М?. 
23.20 — Новини. (М),

фільмів.
<1 ЖНИ"
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