
В С І-Н А 
СУБОТНИК!

ИФОРМАЦІИНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
18 квітня 1973 року Пленум Централь

ного Комітету Комуністичної партії Ук
раїни продовжив свою роботу.

Тривало обговорення доповіді члена 
Пслітбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК КҐ1 України В. В. Щербицького «Про 
завдання партійних організацій республі
ки по дальшому поліпшенню роботи з 
надрами у світлі рішень XXIV з’їзду 
КПРС».

У дебатах виступили: А. І. КОРНІЄН- 
‘■‘.’кО — другий секретар ЦК ЛКСМ Украї

ни, О. М. ДНДРЄЄВ — перший секретар 
Черкаського обкому КП України, О. М. 
МАРИНИЧ — міністр освіти УРСР, Ф. С. - 
СДЕРЖИКОВ — перший секретар Гор- 
лівськсго міськкому КП України Донець
кої області, В. Д. АРЕШКОВИЧ — міністр 
промислового будівництва УРСР, В. В. 
ШЕВЧЕНКО — перший секретар Во-

рсшиловградського обкому КП України, 
А. С. МАЛЕНКІН — голова комітету на
родного контролю УРСР, В. Г. ДИКУСА- 
РОВ — перший секретар Чернівецького 
обкому КП України, І. X. ГОЛОВЧЕН- 
КО — міністр внутрішніх справ УРСР, 
К. П. ТЕРЕХОВ — перший секретар Жи
томирського обкому КП=України, Ю. М. 
ДАДЕНКОВ — міністр вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР, В. Ф. ТЕМ
НИЙ — перший секретар Бершадського 
райкому КП України Вінницької області, 
М. К. КИРИЧЕНКО — перший секретар 
Кримського обкому КП України.

Із заключним словом на Пленумі ви
ступив товариш В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ.

В обговореному питанні Пленум прий
няв відповідну постанову.

На цьому Пленум ЦК КП України за
кінчив свою роботу.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, СДНАПТЕСЯі Рік видання XIV 
№ 48 (1684) 
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Чг
Під стягом-іллічевим ідемо
Завжди — на бій, до праці, до добра. 
До люду щастя не прийшло само — 
Була борні Жовтневої пора.

Сьогодні — Червона субота. За почином москвичів, напередодні 103-х роко
вин з дня народження В. І. Леніна, тисячі і тисячі трудівників, комсомольців і моло
ді, піонерів і учнів шкіл Кіровоградщини стануть сьогодні, у вихідний день, до вер
статів, спустяться у забій, сядуть за кермо трактора, вийдуть на вулиці міст і сіл, 
щоб вміння і силу рук своїх, кмітливість і силу розуму свого віддати натхненній 
праці.

Праці колективній, радісній, безкорисливій — праці комуністичній! л
Для фонду дев'ятої п’ятирічки — наш труд! Виходь на працю Червоної субо

ти, ровеснику!

Р’ОРОК тисяч комсомоль- 
ців міста Кіровограда 

стануть сьогодні біля верста
тів, прийдуть у цехи, на 
□ порядкування територій, 
щоб ударною працею від
значити день Всесоюзного 
комуністичного суботника.

У міськкомі комсомолу 
було створено штаб керів
ництва суботником, на чолі

організацій міста, щоб в 
останній раз доповісти про 
свою підготовку, отримати 
накази штабу.

Особливу увагу ми звернули 
на приведення в стан готовності 
всіх агітаційних засобів: бойо- 

. г.их листків, «блискавок», фото- 
і радіогазет. Важливо, щоб во
ни оперативно, тут же на міс
цях, відзначали працю кращих 
комсомольців, своєчасно допо
відали про них у штаб керів-

з першим секретарем МК 
ЛКСМУ М. Скляниченком. 
Головне в цей день — опе
ративність.

Ми намагалися ввести до 
складу штабу людей, які 
були б у різних місцях про
ведення сьогоднішнього су
ботника. Тому не випадково, 
що до нього увійшли сек
ретар завкому комсомолу 
заводу «Червона зірка» 
С. Вишницький, вожак ком
сомолі'! педінституту В. Жу- 
сова та інші.

Напередодні вирішально
го дня відбулася нарада 
секретарів комсомольських

пицтва суботником. Успішне 
проведення суботника у великій 
мірі залежить від оперативності 
штабів кожної комсомольської 
організації. Отже, все в бойовій 
готовності.

Рапортує комсомольська 
організація заводу «Черво
на зірка»: на комсомоль
ських зборах, що відбулися 
у всіх цехах, вирішено в 
день комуністичного субот
ника дати Батьківщині 112 
комсомольських сівалок. 
Комсомольсько - молодіжні 
бригади різників коваль
сько-пресового цеху Мико
ли Скліфуса і Геннадія 
Брайловського. формуваль-

ників ливарного цеху сірого 
чавуну Володимира Бесєди 
та багато інших дали слово 
відпрацювати суботник на 
зекономленому матеріалі, 
дати за зміну півтори денні 
норми. Комсомольці меха
носкладального цеху но
мер один вирішили вироби
ти продукції на 24 тисячі 
карбованців і зароблені 
гроші перерахувати у фонд 
п'ятирічки.

Не відстають від них і ком
сомольці швейної фабрнкн. Мо
лодь вирішила в день суботника 
працювати повністю на зеко
номленій електроенергії. При
клад в цьому покажуть комсо
молки Надія Майборода, Лю- 
£ов Таран та багато інших.

Потурбувалися комсомольці 
міста і про «зеленого друга». 
Тисячі школярів вийдуть у пар
ки І скверн садити дерева, пра
цювати по благоустрою міста.

З комсомольським вогни
ком, з завзяттям вийдуть на 
комуністичну працю тисячі 
молодих кіровотрадців, щоб 
натхненною працею відзна
чити 103-і роковини з дня 
народження Володимира Іл
ліча Леніна.

1. ПОПЕРЕШНЯК, 
заступник начальника 
міського комсомоль
ського штабу по про
веденню Всесоюзного 
суботнииа
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ЦЕЙ ДЕНЬ
Ось і настав день Червоної су

боти, який ми з таким нетерпінням 
чекали. Настрій піднесений, радіс
ний і, можна з впевненістю сказа
ти, святковий. Святковий тому, що 
ця субота стане для всіх святом 
праці.

Сьогодні весь колектив нашого 
електромеханічного заводу вихо
дить, щоб ударною працею від
значити 103-ю річницю з дня на
родження В. І. Леніна. І поруч 
старих, досвідчених робітників, 
ветеранів підприємства багато мо
лоді. Це майбутнє робітничого 
класу, його надія. Вони розійду
ться по цехах, дільницях, будугь

II А СТ А В
виготовляти продукцію, словом, 
робитимуть те, то роблять кож
ного дня. Близько чотирьохсот 
юнаків та дівчат візьмуть активну 
участь у суботнику.

А підготовка до нього почалася іце 
на початку березня. У всіх комсомоль
ських групах проводилися збори, на 
порядку денному яких стояло питання 
про підготовку до трудового езяїа 
всього радянського народу. Молоді ро
бітники говорили про те, як нони зби
раються його зустріти, як готуються до 
нього.

Велику роботу провели комсор
ги груп та пропагандисти. Вони 
виступали перед товаришами з 
розповідями про значення цього 
важливого заходу для економіки

нашої країни, про історію почину. 
І не дивно, що після кожної з та
ких розповідей слухачі засипали 
запитаннями комсорга цеху мета- 
локонструкцій Віктора Власенка, 
пропагандистів Івана Григоровича 
Чубача та Олексія Антоновича 
Еовненка,' робітницю Валентину 
Хлівну та інших. Молодь цікавили 
всі питання, що стосуються субот
ника.

Велику організаторську роль відігра
ла наочна агітація. В кожному цеху, на 
кожній дільниці з'явилися плакати і 
стіннівкп, з яких до молодих робітни
ків говорили слова: «Нашу ударну 
працю — третьому, вирішальному». В 
них повідомлялося про те, як готує
ться до Червоної суботи молодь під
приємство, які завдання вона ставить 
перед собою на цей день.

Скрізь створювалися штаби по підго
товці до суботника. І найголовнішим з 
них став заводський комітет комсо-^*. 
лу на чолі з секретарем Петром яг- 
цем. Кожного дня сюди надходили 
ті з иехіп, приходили юнаки та дівчата 
зі своїми пропозиціями.

Все не вже позаду. Зараз кож
ному відомо, що він повинен сьо
годні зробити. Більша частина ро
бітників працюватиме в завод
ських цехах, а інші упорядковува
тимуть територію. У фонд дев’ятої 
п'ятирічки буде перераховано 2200 
карбованців. Тут — значна част
ка праці молодих робітників.

В. ГЛУЩЕНКО, 
слюсар Олександрійського 
електромеханічного заводу.

РУКАМИ
ТИСЯЧУЧНІВ

Разом зі своїми батька
ми, старшими товариша
ми на Всесоюзний Ленін
ський суботник вийдуть 
школярі області.

Учнівські і педагогічні 
колективи міста Кірово
града планують спільно з 
шефами перемонтувати 
парти, меблі, поповнити 
навчальні кабінети по
трібними експонатами і 
роздатковим матеріалом.

Будуть упорядковані при
шкільні садиби.

В цей день школярі 
міста зберуть понад 180 
тонн металолому.

Школи №№ 4, 5, 6, 13, 
15, ЗО, 32 : 34 закінчать 
проведення дослідів на 
навчально-дослідних ді
лянках, посадято значну 
кількість коренів напар
ника, фруктових і деко
ративних дереа.

Окремі групи школя
рів візьмуть участь у 
благоустрої парків та ву
лиць обласного центру. 
Так, на алеях парну імені 
50-річчя Жовтня господа
рюватимуть до двох ти
сяч учнів з шкіл №№ 6, 
10, 31, близько півтори 
тисячі школярів з 4, 8, 18 
і 34 шкіл.

Міський відділ народ
ної освіти та міський ко
мітет профспілки праців
ників освіти заздалегідь 
розробили план заходів 
до Червоної. суботи і, 
без сумніву, робота сьо
годні буде ударною.

Р. ДАЙДАКУЛОВ. 
наш громадський корес
пондент.
м. Кіровоград.З НАЙВИЩОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Відзначити день народження В. І. Леніна найвищою продук
тивністю праці — так вирішили комсомольці нашого колгоспу. 
Для багатьох молодих механізаторів трудова вахта розпочала
ся ще вночі. Вони лаштували техніку, готували під посіви со
няшнику та кукурудзи грунт. Нещодавно пройшли доші і з’яви
лася необхідність провести ще одну культивацію з боронами І 
шлейфами. Вивели в загінки свої агрегаті' і члени комсомоль
сько-молодіжної ланки по вйрогцуван.'ію високих врожаїв про
сапних, яку очолює О. І. Бондар, — комсомольці Микола та 
Олександр Покришки, молодий комуніст Василь Бсрсап. Сім аг
регатів закультивують понад 120-гектарну ділянку, одночасно 
вносячи па кожен гектар по 5 центнерів суміші мінеральних 
добрив. А якщо дозволить погода Олексій Борідчепко, Микола 
Червоний, Іван Гарбуз розпочнуть сіяти соняшник.

Близько 50’автомашин будуть зайняті на вивезенні органічних 
добрив на поля, на яких висіватиметься кукурудза на силос. 
Право очолити колону виборов комсомольсько-молодіжний ко
лектив автопідприємства (групкомсорг Іван Дмитрієс), де тру
диться 15 комсомольців.

На своїх робочих місцях зустрінуть цей день молоді доярки 
Галина Мопільда, Любов Бурик, Тетяна Ипатьева, свинарки 
Меланія Дудник та Валентина Іванова.

Зароблені гроші будуть передані у фонд п'ятирічки.
Володимир ВОЛОШИН — тракторист, Дмитро 

ФОМЕНКО — агротехнік, Тетяна МАРТОЛО- 
ГА — секретар комсомо.ігської організації кол
госпу імені Леніна Знам’янського району.

л—-------\

РАХУНОК ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ
Сьогодні на свої робочі місця стануть близько 4 тисяч юнаків та дівчаг 

«Червоної зірки».
З нетерпінням чекали Червоної суботи члени комсомольсько-молодіжні 

бригади Віктора Недопаса. Нещодавно їх бригадир від імені товаришів запевнив, 
що 2і квітня воші виконають змінне завдання на 150—180 процентів.

Взяли високі зобов’язання на цей день і інші молоді робітники. Разом зі 
своїми старшими товаришами, ветеранами вони пообіцяли випустити з цехів за
воду 308 сільськогосподарських машин на суму 221 тисячі карбованців, а запас
них частіш до них і: а 6 тисяч карбованців.

В. МИХАЙЛЕНКО, 
член комсомольсько-молодіжної бригади ковальсько-пресового цеху за
воду сільськогосподарського машинобудування «Червона зірка».

НА ФОТО (вго
рі): свердлуваль
ниця механоскла
дального цеху

2 заводу «Чер
вона зірка» ком
сомолка Олена 
Брипорош, яка ви
конує норми на 
180 процентів, 
(зліва): заводська 
продукція готова, 
(справа): ветеран 
заводу С. І. Ко
вальов бесідує з 
молодими робіт
никами

Фото 
В. КОВПАКА.

Володимир БОНДАРЕНКО

ЧУДОВИЙ почин
Великий почин — суботник, 
Чудовий почин такий!..
Вже сонцеві безтурботно 
Дають інтерв’ю шпаки.
Все просто, але й не звично: 
В суботнику — щось від свят. 
«Давай 

по-комуністичному!» — 
Злітає палкий плакат.
Не просто слова для слова, 
Но просто слова для слави — 
Зростають новобудови 
Під пучками мозолявими, 
Робочі крокують весняно, 
Зі стажем і молоді. 
І вулиці, ніби весла, 
Занурюються о сади.

Уже по розквітлих скверах 
Дзвенить веселкова пісня — 
То зграйками піонери 
Усміхненим линуть містом.
В квітневім попоні очі 
Серця — у його полоні, 
Суботник, як гімн урочий, 
Охоплює всі райони: 
«Черемушки» й Балашівку, 
Кущівку і Миколаївку 
А хмари, немов листівки, 
Пливуть в голубому маєві,., 
Сьогодні о Кіровограді, 
В містах — на Дніпрі і Лені, 
Як завжди, в усіх бригадах 
З нами працює Ленін.

ТТАМ’ЯТАЮ перші суботники на 
нашому заводі «Червона зір

ка». Це були тепер далекі та не
забутні двадцяті роки. Саме на’ 
той час великих творчих звер
шень, 'трудових перемог нашого 
народу і припала моя комсомоль
ська .юність. Зрозуміло, що ми, 
молодь, не могли стояти осто
ронь перетворень, змін, що відбу
вались навколо нас. Прагнули 
бути в центрі подій, вносити 
щось своє, тому — то значна 
частина суботпиків проходила з 
ініціативи комсомольського осе
редку.

виходили 
З ПІСНЕЮ

Виразно пригадую субопгики, 
зароблені кошти на яках ми пе
рераховували у фонд допомоги 
Червоній Армії. То були складні 
для нашої країни роки. Вона 
знаходилась у ворожому кільці, І, 
зрозуміло, що всі сили були на

правлені на зміцнення її оборіу 
нездатності. Тяжко було працо/1 
вати, голодно й холодно. Але кЙЙ 
не шкодували сил, бо знали — 
так потрібно нашій країні. Скрізь, 
де працювала молодь, майоріли 
прапори, лунала пісня.

Минули роки, десятиріччя. Те
пер я на заслуженому відпочин
ку. Та щороку в день комуністич
ного суботника йду працювати до 
свого четвертого складального 
цеху.

п. сидяк, 
комсомолець 20-х років.

ЧЕРВОНА СУБОТА 
МОЛОДІЖНИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Вчора всі творчі працівники редакції обласної 
молодіжної газети «Молодий комунар» виїхали в 
міста і села області, на місця натхненної праці

комсомольців і молоді — на заводи і фабрики, 
вугільні розрізи і в школи, на ферми і поля, — 
щоб подати розповіді про хід Червоної суботи 
на Кіровоградщині,

Гонорар, розмічений за замітки спеціальних ко
респондентів про суботник, молодіжні журналісти 
перерахують у фонд дев'ятої п'ятирічки.
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Q УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ
Вчора в приміщенні обласної філармонії відбулося 

урочисте засідання представників партійних, радян
ських і громадських організацій міста, воїнів гарні- 
вТлен"нТвЯЧвНв 1°3’Й РІЧНИЦІ 3 АНЯ Н0Р°А*ен”я

3ПА°"°^АЮ ™ступиа секРетаР обкому КП Украї
ни Л. Ф. Кібець. Він зупинився на всесвітньо-історич
ному значенні ленінських ідей, які сьогодні успішно 
втілюють в життя трудящі Радянського Союзу під 
керівництвом Комуністичної партії.

Учасники засідання надіслали вітальні листи на ад- 
ресу ЦК КПРС, Ради Міністрів Союзу PCP, Президії 
Верховної Ради СРСР. Вітальні листи були надіслані 
на адресу ЦК КП України, Ради Міністрів Україн
ської PCP, Президії Верховної Ради УРСР,

Урочисте засідання завершилося співом «Інтерна
ціоналу».

Після закінчення відбувся концерт.
Урочисті збори, вечори, присвячені дню народ

ження В. І. Леніна відбулися в усіх містах і селах об
ласті.

ЗАВТРА ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ В. І. ЛЕІІПІА А

роки йдуть:.. Все важче 
пригадуєш пережите в дале

кій юності. Ми, кремлівські кур
санти часів героїчної боротьби за 
владу Рад, бачили і чули Леніна, 
служили і вчились, постійно від
чуваючи його турботу й увагу. І 
хоча наші голови вкрила сивина, 
ми і зараз з душевним хвилю
ванням пригадуємо кожну роз
мову з Іллічем, навіть кілька ми
мохідь сказаних ним слів, будь- 
який, хай навіть незначний штрих.. 
ІІе кожен може пам’ятати подро
биці. Але все, що можна крок за 
кроком відновити в пам’яті, по
трібно зберегти для тих, хто не 
бачив Леніна.

У .кінці грудня 1919 року я був 
призначений на пост біля зовніш
ніх воріт Спаської вежі. Стояли 
тридцятиградусні морози, різкий 
вітер бив у обличчя. Всі, хто да

коювали курсанта, котрий 
жав тривожного листа з 
його батьків незаконно відібрали 
хліб.

Ми знали, що Володимир Ілліч 
установив порядок розбору скарг, 
що надходили на його ім’я, про
тягом двадцяти чотирьох годин. 
Хтось порадив курсанту написати 
Леніну. Але в тон час Володимир 
Ілліч несподівано підійшов до 
нас. Став розпитувати, як вчимо
ся, що пишуть з дому. ІІе зручно 
було скаржитися. Ми сказали 
Іллічу, що все йде добре і для 
такого важкого часу навіть году
ють добре. Але Ленін помітив, 
що всі чимось схвильовані, і звер
нув увагу па юнака з листом у 
руці:

— Ви чимось стурбовані, това
ришу курсант? Що 
лось?

одер- 
села: у

До думки про участь команди
рів Червоної Армії у мирному 
будівництві Ленін повергався не 
раз.
07 ЖОВТНЯ 1920 року Ленін 
*•' був присутній на перегляді 
документального кінофільму про 
роботу Шатурської електростан
ції і про новий спосіб видобуван
ня торфу з допомогою торфососу 
інженера Р. Е. Классона. Я добре 
запам’ятав той! вечір. А через 
кілька десятків років з хвилюван
ням прочитав про цю подію.

У , Свердловський зал Кремля 
зібрались па перегляд кіностріч
ки й курсанти. В центрі перепов
неного залу був залишений віль
ний ряд крісел. Туди сіли Ленін, 
Крупська, Калінін, Кржижанов- 
ський, Вінтер, який тоді був на
чальником будівництва електро
станцій на Шатурськпх горф’я-

трапи-

що одержав 
листа. Воло-

АКТУАЛЬНІСТЬ
» ГЛИБИНА, 

ДІЄВІСТЬ
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ЖУРНАЛІСТІВ ОБЛАСТІ

Відбулась чергова прес-конференція, організована об
комом КП України. На неї були запрошені працівники 
обласних газет, редактори міськрайонних і районних 
газет, працівники обласного телебачення і радіомовлен
ня, кореспонденти-організатори районного радіомов
лення, власні кореспонденти центральних і республікан
ських газет, члени групи громадських оглядачів газет, 
телевізійних і радіопередач при відділі пропаганди і 
агітації обкому КП України.

0 питанні ідейно-виховної роботи газет, телебачення 
і радіомовлення виступив секретар обкому КП України 
Д. С. Сиволап. Він зупинився на вузлових питаннях ідео
логічної роботи, зокрема на пиіаннях ідеологічного за- 
бззпечення виконгння планів і зобов’язань третього, ви
рішального року п’ятирічки, поглиблення пропаганди 
/латеріалів грудневого (1972 р.) Пленуму ЦК КПРС, до
повіді Л. І. Брежнєва на ювілейному засіданні. Ці зав
дання повинні виконуватись в єдиному руслі при забез
печенні єдності господарської та ідеологічної роботи. 
Д. С. Сиволап звернув увагу на ті сторони в роботі га
зет, телебачення і радіомовлення, котрі у зв'язку з цим 
вимагають докорінного поліпшення. Головне завдання 

** преси нині — всебічно висвітлювати організацію і роз
виток соціалістичного змагання. Для цього треба підви
щувати дієвість виступів, піднімати актуальні проблеми, 
давати глибокий аналіз ходу виконання соціалістичних 
зобов язань.

Тсв. Сиволап спинився на окремих недоліках у роботі 
газет, телебачення і радіомовлення.

У питанні «Партійне керівництво соціалістичним зма
ганням і завдання засобів масової інформації і пропа
ганди» виступив завідуючий відділом пропаганди і агі
тації обкому КП України І. П. Оліфіренко.

Результати змагання, відзначив тов. Оліфіренко, за
лежать від того, наскільки предметно займаються цим 
гитанням партійні, профспілкові, комсомольські органі
зації. В області чимало зроблено для ідеологічного за
безпечення трудового суперництва. Однак, ще трапля
ються випадки формалізму s організації змагання.

Тов. Оліфіренко Еизначив завдання преси, радіо і те
лебачення у висвітленні питань соціалістичного зма
гання.

Д. С. Сиволап та І. П. Оліфіренко відповіли на запи
тання учасників прес-конференції.

' ФЕСТИВАЛЮ
100 №8
БЕРЛІН. У ці дні, коли 

залишилося 100 днів до 
відкриття X Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів у Берліні, столиця МДР 
Живе однією думкою — 
зробити все, щоб стати гід
ним організатором фестива
лю і виправдати довір’я 
молоді світу, заявив обер- 
бургомістр Берліна Г. Фех- 
пер в інтерв’ю агентству 
АДН.

Прикмети X Всесвітньо
го фестивалю молоді і сту
дентів, який відкривається 
28 липня, всюди видно в 
нашому місті, сказав він.

За минулі тижні і місяці 
приготовлено квартири для

учасників і гостей фести
валю, високими темпами 
провадиться будівництво 
фестивальних об’єктів. Бу
дівельники Берліна і добро
вільні молодіжні і студент
ські бригади зобов’язалися 
достроково здати спортивні 
та інші споруди. Десятки 
тисяч берлінців, і в першу 
чергу — члени Спілки Віль
ної Німецької Молоді, на 
масових суботниках поса
дили більш як мільйон 
квітів, кущів та інших де
коративних рослин, створи
ли нові парки і сквери. Сто
лиця НДР одягається у 
святкове вбрання.

Наш земляк І. К. Матусевич, член КПРС з 1919 
року, з грудня 1919 но червень 1921 року навчався і 
служив у Військовій школі імені ВЦВК. Друкуємо 
його спогади про В. 1. Леніна.

правлявся у Кремль, намагались 
пошвидше покінчити з формаль
ностями, пред’явити вартовому 
перепустку і в'їхати у ворога. Ме
ні, молодому курсанту. який 
щойно прибув з фронту і не знав 
в обличчя працівників Кремля, 
доводилось подовгу загримувати 
кожну машину чи сани.

До кінця зміни я побачив ма
шину, що швидко під’їжджала 
до воріт. Вона зупинилась без по
передження. З дверей покачалось 
знайоме обличчя: Ленін. Приві
тавшись зі мною, він протягнув 
перепустку.

Я розгубився 
зустрічі, читаю 
ліося Леніну в

— Товариш 
їхати? — м’яко запитав Володи
мир Ілліч, помітивши моє хвилю
вання.

— Будь ласка, товаришу Ленін, 
можна їхати, — поспіхом відпо
вів я і нарешті здогадався по
вернути перепустку.

Я розумію, вартозий не повинен 
розгубитися на посту, і, коли б 
суворий караульний начальник 
дізнався про мою поведінку, мені 
б добре дісталося. Але Ленін на 
мене не образився.. Взявши пере
пустку, він так само м’яко ска
зав, від’їжджаючи:

— До побачення, товаришу кур
сант, бажаю вам успіхів у нав
чанні...
ТІ ЕРЕЗ півроку я ще раз пере- 

х копався у винятковій душев
ності Леніна. Це було вліїку. Ми 
стояли біля Цар-гарматн і заспо-

від несподіваної 
перепустку, див- 

обличчя і мовчу, 
курсант! Можна

Курсант відповів, 
з дому неприємного 
димир Ілліч попросив прочитати 
його вголос.

Уважно вислухавши, Ленін 
сказав, що конфіскація майна у 
батьків червоноармійців — спра- 
ва рук ворога. Він записав у за
писничок адресу батьків курсанта 
і попросив його негайно написати 
заяву. Крім того, Ленін сказав 
нам, що Реввійськрада па основі 
постанови Радянського уряду ви
дала наказ, який забороняє будь- 
які переселення сімей військово
службовців чи реквізицію їх май
на. Він порадив нам одержати 

• потрібні довідки з посиланням, на 
цей наказ і послати ці документи 
батькам.

Чи варто говорити, наскільки у 
кожного з пас, стурбованих за до
лю своїх батьків, стало легше на 
серці. А батькам мого товариша, 
звичайно, негайно допомогли.

У бесідах з нами Ленін говорив, 
що перехід до мирної праці по 
відбудові народного господарства 
потребує чимало спеціалістів і що 
декому з нас, можливо, незаба
ром доведеться змінити військову 
спеціальність на цивільну. Ленін 
запитав якось, чи не вважаємо 
ми потрібним разом з воєнними 
предметами вивчати якусь цивіль
ну спеціальність, наприклад, елек
тротехніку.

Через деякий час на курсах по
чав працювати гурток по вивчен
ню електротехніки, яка надалі 
стала для багатьох основною 
спеціальністю.

них масивах, та інженер Классон. 
Ленін сидів попереду мене на од
не крісло праворуч, і я чув, про 
що запитував він своїх сусідів, 
які робив зауваження і що радив.

Коли па скрапі показали босо
го робітника на майданчику роз
ріджуваного торфу, Ленін сказав 
товаришам із Шатурн, що конче 
потрібно поліпшити охорону пра
ці. Після перегляду фільму Воло
димир Ілліч продовжив бесіду з 
робітниками електростанції. •_ Ті 
показали зразки торфу, назвали 
його калорійність, зольність. Слу
хаючи бесіду, ми оточили Лені
на. Я стояв найближче до Ілліча, 
він дав мені в руки шматочок 
торфу і, звертаючись до всіх кур
сантів, сказав, що перед нами но
вий вид палива, з допомогою 
якого ми швидше електрифікуємо 
нашу республіку. За торфом не 
потрібно спускатися глибоко в 
шахту, не потрібно затрачати ба
гато "праці й часу — він добува
ється на свіжому повітрі. Ленін 
нагадав, що після громадянської 
війни багато курсантів будуть 
працювати в промисловості і по
рекомендував серйозно постави
тися до найповнішого викорис
тання місцевих енергетичних ре
сурсів.
/ч ЛОБА Ілліча виявилися про- 

рочнми. Кінчилась громадян
ська війна. Одні міцно зв'язали 
своє життя з армією, інші пішли 
на навчання, на господарську ро
боту, але кожний з нас назавжди 
зберіг кремлівський атестат, що 
нагадує про зустрічі з Іллічем.

Із збірника «Пост-27».

?

Квітень в Ульяновську — 
це море квітів, безугавний 
прибій багатомовного гомону. 
Ленінський меморіал відвіду
ють до 15 тисяч екскурсантів 
на день. За останній рік тут 
побувало понад 1,5 мільйона 
чоловік.

Багато незабутніх зустрічей 
пам’ятає ця земля. Часті гос

УЛЬЯНОВСЬКІ ЗУСТРІЧІ
ті ульяновців — старі більшо
вики, яким випало щастя осо
бисто знати Володимира Іллі
ча і працювати з ним.

Напередодні 103-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна 
місто на Волзі гостинно зуст-

ріло делегацію з Німецько" 
Демократичної Республіки. 
Гостями Ульяноаська були де
легації Польщі, Фінляндії, Чо- 
хословаччини, Франції, Японії, 
Болгарії, Італії.

(ТАРС),

І

і

РЕЛІКВІЇ РОЗПОВІДАЮТЬ...
Майже сорок мільйонів! 

Стільки людей -побувало в 
Центральному» музеї В. І. 
Леніна у Москві з часу 
його відкриття. За'один 
тільки минулий рік по його

матеріалів. Це дає можлп-ник, казанок, коса, граблі,
весло та інші предмети, вість ще ширше показати 
якими користувався вія у героїчний шлях, пройдений 

^_заЛп 3 МУЗС1- н.и* ‘Розливі, знайомі мілько-
нам з фотографій — френчі. другого з'їзду

залах пройшли більш як реліквії 
півтора мільйона чоло- Аю» т 
вік —- людей з усіх куточ
ків нашої Батьківщини, за
рубіжних гостей.

V .... ..........,...........

понад 12 тисяч експоііа- І
тів — тексти ленінських.. кепка; пальто, прострілсне 
рукописів і рідкісні видать кулею порога і старанно 
ия його праць, партійні .................
документи, революційні

’ Я Подарунки вож- 
твори мистецтв, які 

змальовують його образ.
Тут же й особисті речі Во
лодимира Ілліча — чай-

заштопане Надією Костян
тинівною...

Експозиція музею по
стійно поповнюється. Тіль
ки за останній рік до неї 
включено більш як чоти
риста нових документів і

ленінською партією з часу 
другого з'їзду РСДРП, 
ширше висвітлити діяль
ність КГІРС та її вождя 
В. І. Леніна по утворенню 
СРСР, 50-річчя з дня ство
рення якого недавно пиь 
роко відзначила наша краї
на.

в. князєв, 
кор. ТАРС.
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КОМСОМОЛЬСЬКИЙ вогник...
Як відчути, побачити його 

конкретний прояв — актив
ність шкільної комсомольської 
і комсомольських організацій 
кожного класу, зокрема, на 
зсітно-виборних? Звичайно, пер
ше враження про ритм життя 
комсомольського колективу ---
від звітної доповіді комсорга, 
виступів. Коли в доповіді і ви
ступах робота не подається ли
ше цифровим вираженням, а 
захоплює багатим фактажем, 
прикладами, конкретністю, ко
ли збуджені, небайдужі голоси, 
що линуть з трибуни, свідчать 
про діловитість, відчуємо: тут 
є здобутки, тут працювали.

Саме такий настрій панував на 
звітно - виборних комсомольських 
зборах у Кіровоградській СШ № 24. 
Все, про що говорили виступаючі: 
про урізноманітнення форм бороть
би за глибокі і міцні знання, полі
тичне загартування, роль комсо
мольської групи, роль ватажка пер
винної, змагання з комсомольсько- 
молодіжними бригадами шсфів- 
взуттєвиків, — вилилося в струнку 
систему багатогранної роботи ком
сомольської організації.

Знання — основа для прак
тичної діяльності людини. Без 

глибоких і міцних знань немає 
висококваліфікованого робіт
ника, спеціаліста. І важко потім 
перебудуватися тим, хто не 
здобув цієї основи, яка закла
дається саме у шкільні роки.

І
 ШКІЛЬНИЙ комсомол. 

ЗВІТИ І ВИБОРИ.

ЗВИВІРЕШКИ»“■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■□■■■■в
• КОМСОМОЛЕЦЬ — ВЗІРЕЦЬ У НАВЧАННІ.
• СТОРОННІХ НЕМАЄ. @ НАГОРОДА ЗОБОВ ЯЗУЄ.

Про це йшлося у доповіді сек
ретаря комітету комсомолу 
Лариси Луміш, восьмикласниць 
Л. Єременко та В. Ники- 
форової, секретаря пар
тійної організації школи Бриги 
В. П., воїнів підшефної части
ни. Тому комсомольський 
комітет найпершим обов’язком 

кожного комсомольця вважає 
боротьбу за тверді знання, ви
користання найрізноманітніших 
форм її — ПОСТИ ЕСеобучу, 
предметні гуртки, експедиційні 
загони, проведення олімпіад, 

предметних тижнів — сприяє 
вихованню в учнів потягу, інте
ресу до знань. Тож і не дивно, 
що серед 227 членів ВЛКСМ — 
жодного відстаючого, зменши
лось до мінімуму число не- 
встигаючих серед неспілкової 
молоді.

Кожен комсомолець школи має 
конкретні доручення, виконання 

яких періодично перевіряється ко
мітетом. Цей факт говорить на ко
ристь 'того, що активність комсо
мольців у навчанні не стоїть обіч 
активності у громадському житті 
школи, що, в свою чергу, обумов
лено добре налагодженою ідеііно- 
г.і'ховною роботою. Цс і створений 
з ініціативи комітету гурток «Наш 
Ленінський комсомол» для восьми
класників, для учнів десятих — гур
ток по вивченню біографії В. І. Ле
ніна, і щотижневі політіиформації 
у кожному класі, до речі, відчутну 
допомогу юним політінформаторам 
подає «Шкота юного лолітінформа- 
тора», очолювана комуністом Р. О. 
Османовою. На високому рівні про
ходять політіиформації у 9-Б, вони 
заі жди про тс, що найбільше хви
лює молодь — життя і боротьбу ро
весників за рубежем, повне звер
шень і перемог життя юнаків і дів
чат Країни Рад.

Складові успіхів комсомоль
ського колективу в цілому обу
мовлюються успіхами кожної 
первинної' комсомольської ор
ганізації зокрема. З 11 органі
зацій на правах первинних скла
дається комсомольська органі
зація школи. Та не на однако
вому рівні поставлена в них 
робота. Так, в комсомольській 
організації 9-А, вона визнана 
незадовільною, недостатній 
ріст комсомольських лав у 8-А. 

Безумовно, за загальними здо
бутками, хиби в роботі назва
них первинних не так вже й 
видно, але вже той факт, що 
вони наявні, значний мінус в 
діяльності всієї організації.

Закінчився перший етап здачі Ле
нінського заліку, який вніс конкрет
ність у справи комсомольців, допо
міг кожному учневі усвідомити 
свою особисту роль у виконанні 
завдань третього, вирішального ро
ку п’ятирічки, у вирішенні головно
го завдання комсомолу — вихован
ні молоді. Один з наслідків заліку, 
що не забарився проявитися, — 
добре поставлена шефська робота 
комсомольської організації над 
піонерськими загонами. Комсомо
лець — старший товариш і настав
ник піонера. Нині питання в органі
зації стоїть так, щоо вся комсо
мольська організація була шефом 
піонерської дружини.

На правильному шляху ком
сомольська організація СШ 
№ 24. Про це свідчить чітка 
визначеність у напрямках ідей
но-політичного впливу, успіхи в 
навчанні та багато інших хоро
ших справ. »

А. БАБАК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.

ПЛАНЕТА — «MK»

СРСР—МЕКСІКА:

СПІВРОБІТНИЦТВО РОЗВИВАЄТЬСЯ
З 12 по 19 квітня в Радян

ському Союзі перебупав з офі
ційним візитом Президент Мек- 
Сікн Луіс Ечеверрія. Він він пе
реговори з товаришами Л. І. 
Брежнєвим, М. В. Підгорни»; і 
О. ЛІ. Коснгіннм, під час яких 
Були обговорені питання радян- 
сько-мексіканських відносин і 
актуальні міжнародні проблеми. 
У спільному радяисько-мексі- 
канському комюніке проведений 
обмін думками охарактеризова
но як корисний. «Обидві сторо
ни, — говориться, зокрема, в 
цьому документі, — висловили 
прагнення розвивати і зміцню
вати дружні зв'язки між СРСР 
і Мексікою».

Світова преса з великою ува
гою стежила за зустріччю керів
ників двох країн. «Переговори 
у Москві, — підкреслює мексі- 
канська газета «ДІа», — озна
менували собою початок нового 
бтапу зовнішньої політики Мек- 
сіки і сприятимуть зміцненню 
незалежності нашої країни».

Народи двох країн з давніх 
давен підтримують дружні від- 
цосиїїн. Ще в 1924 році Мексіка 
Рершою з країн західної півкулі 
офіційно визнала Радянську 
державу на зорі її існування. 
Відтоді світ невпізнанно змі
нився. Радянський Союз міцно 
зайняв своє місце в авангарді 
держав, які виступають за мир 
і справедливість на землі. З 
його думкою не можуть не раху
ватися найбільші імперіалістич
ні держави, які були в минуло
му безроздільними хазяями 
всієї планети. Що стосується 
таких країн, як Мексіка, то во
ни бачать в СРСР надійну опо
ру в своїй боротьбі проти імпе
ріалізму, па захист національ
ної незалежності і свободи.

У зовнішній торгівлі Мексіка 
досі значною мірою залежить 
від СШЛ, на які припадає 70 
процентів мексіканського екс
порту і 65 процентів Імпорту. 
Більш як 80 процентів Інозем
них капіталовкладень в еконо
міці країни, що становлять 
близько 4 мільярдів доларів, на
лежить північноамериканським 
ділкам.

Після того, як у грудні 1970

(Ж) Наша адреса і телефони
316050. ГСП., Кіровоград-50, вул, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту 2-46-87.
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року до влади в Мсксіці при
йшов президент Л. Ечеверрія, 
ця одна з найбільших держав 
Латинської Америки докладає 
найсерйозніших зусиль з тим, 
щоб позбутися засилля інозем
них монополій. Провадиться на
ціоналізація підприємств наф
тової, електроенергетичної, хі
мічної, гірничорудної і деяких 
інших галузей промисловості. 
Міністерство промисловості і 
торгівлі Мсксіки оголосило, 1Ц0 
віднині капіталовкладення з іно
земних джерел допускатимуться 
тільки в тому разі, якщо вони 
служитимуть справі прискорен
ня розвитку країни.

Новий курс Мсксіки дістав 
свій вияв не тільки у внутріш
ній. а й у зовнішній політиці. У 
таких важливих міжнародних 
питаннях, як збереження миру 
і зміцнення співробітництва між 
народами, точки зору СРСР і 
Мсксіки або збігаються, або 
близькі. Мексіканський уряд 
вжив заходів для розширення 
відносин з Кубою, висловив ак
тивну солідарність з народом 
Чілі. Яскравого антиімперіаліс
тичного забарвлення набрали 
виступи мексікаиських делегатів 
в ООП.

Під цим же кутом зору слід 
розглядати і поїздку президен
та Л. Ечеверрі в Радянський 
Союз. Серед конкретних прак
тичних результатів цієї поїздки 
можна, зокрема, згадати рішен
ня утворити радянсько-мексі- 
канську комісію, яка повинна в 
найближчі два місяці провести 
перше засідання для розгляду і 
прийняття програми культурно
го, наукового і технологічного 
співробітництва на 1973—1974 ро
ки, підписання торговельної 
угоди І, нарешті, досягнення 
домовленості про періодичне 
проведення консультацій в пи
таннях, які становлять взаєм
ний Інтерес.

Розвиток і зміцнення радян- 
сько-мексіканської дружби і 
співробітництва відповідає Інте
ресам народів обох країн, ін
тересам миру в усьому світі.

А. КРАСИКОВ. 
(ТАРС).

Індекс 61197.

О К МИ вже повідомляли, представпп- 
ки колективу фізкультури Кірово

градського олійжиркомбіна гу взимку 
взяли участь у перших стартах спарта
кіади Міністерства харчової промисло
вості УРСР, що проводиться за про
грамою нового комплексу ГПО. Тоді

В РЕСПУБЛІЦІ—

СЕРЕД ПРИЗЕРІВ
вихованці інструктора по спорту Ми
хайла Мнцеля в командному заліку бу
ли третіми.

І ось в Запоріжжі знову відбулись 
змагання, що входять до заліку спар
такіади. На цей раз вже поєдинки літ
нього сезону. Майстерністю мірялися 
стрибуни, метальники, кросмени. Поміт
ного успіху домігся слюсар комбінату 
Юрій Паній. В стрибках у довжину він 
був першим (5 м 33 см), стометрівку

ФУТБОЛ

...І РАПТОМ - ПОРАЗКА
Перемога на чужому 

полі перед матчем з сум
ськими футболістами зно
ву додала впевненості 
кіровоградській «Зірці». 
І наші земляки зайняли 
наступальну позицію. 
Уболівальники (а біль
шість з них були при
хильниками сумського 
«Фрунзенця») вже споді
валися на серію одинад-

Зам. № 13171 

цятиметрових ударів. Та 
результат зустрічі вирі
шила не раптова атака 
наших земляків, і не 
щасливий прорив госпо
дарів поля. Так трапи
лось, що м’яч влучив в 
суддю Миколу Гарбузни- 
кова, а від нього — од
разу в сітку воріт «Зір

ки». Отже — несподіва
на поразка.
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РОЗВИВАЄТЬСЯ НАРОД
ИВ МИСТЕЦТВО, КВІТНЕ 
ЕГСЕЛКОВИМИ БАРВАМИ, 
ЗБАГАЧУЄТЬСЯ РЕПЕР
ТУАР САМОДІЯЛЬНИХ 
АРТИСТІВ, ВСЕ НОВІ КО
ЛЕКТИВИ ПРАГНУТЬ ДО 
ЗУСТРІЧІ З ГЛЯДАЧЕМ.

НА ФОТО: ТАНОК
ВИКОПУЮТЬ УЧАСНИКИ 
ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬ
НОСТІ КІРОВОГРАДСЬКО
ГО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОГО МАШИ
НОБУДУВАННЯ,

Фото Б. ТУХТАБАЄВА.

подолав за 12 хв. З сск. В цілоцу коман
ді вій приніс 500 очок. А в особистому 
заліку Панів став першим призером. ’

Успішно фінішували під час всіх 
стартів фільтрувальниця Галина Колес
ник та інженер Олександр Морозов.

Турнірну таблицю змагань очолили 
фізкультурники Запоріжжя. В них — 
1182 очка. А в наших земляків — 1125. 
Це — третій результат. Підсумувавши 
зимові і нинішні старти, судді визначи
ли кіровоградцям загальнокомандне 
друге місце.

Адміністрація комбінату відзначила 
всіх учасників спартакіади — Анатолія 
Новохатнього, Тетяну Ар гишкову, Юрія 
Паніка, Галину Колесник, Олександра 
Морозова. І найбільша похвала — Ми
хайлу Мицелю, який зумів згуртувати в 
колективі фізкультури таких здібних 
спортсменів. І вони тепер його перші 
помічники під час проведення заліків з 
фізичної та військово-технічної підго
товки за програмою комплексу ГПО.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Кіровоградський олінжнркомбіиат.

Тепер після п’яти мат
чів в наших земляків —5 
очок, співвідношення за
битих і пропущених м’я
чів: 4—3. В турнірній таб
лиці «Зірка» на десятій 
сходинці. А очолюють її 
футболісти «Говерли», 
«Авангарду» і «Таврії» — 
в них відповідно по 8—7 
очок.

Чергова зустріч кіро
воградських футболістів 
— з полтавським «Коло
сом», яка відбулася 20 
квітня теж на виїзді.

ПОГОДА
За даними Українського 

бюро погоди, 21—22 квітня — 
мінлива хмарність, місцями 
короткочасний дощ, можли
ва гроза. Вітер південний, 
5—10 метрів на секунду. Тем
пература повітри вночі 3—8, 
удень 10—21 градус тепла.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГР/ІД

НЕДІЛЯ, 22 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новині:. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (Лі). 
10.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (ЛІ). 10.30 — 
«Сільські жнива». (ЛІ). 10.45
— Фінал Всесоюзного кросу па
приз газети «Правда». (Віль
нюс). 11.15 — «Музичний кі
оск». (ЛІ) 11.45 — Докумен
тальний фільм «Живий Ле
нін». (ЛІ). 12.15 — Концерт
класичної музики. (Лі). 12.50 — 
Худои/іій фільм «Доля люди
ни». (ЛІ). 14.30 — «Сільська 
година». (М). 15 .30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіноии- 
дорожей». (ЛІ). 16.30 — «Кі- 
роноградщина на суботіпіку». 
(Кіровоград). 17.00 — Чемпіо
нат СРСР з футбола. «Зоря» 
(Ворошиловград — «Дніпро» 
Дніпропетровськ). II тайм. 
(Ворошиловград). 13.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.50 — Кольоро
ве телебачення. Концерт ра
дянської пісні. (М). 19.15 —
Художнііі фільм «Серце мате
рі». (Лі). 21.00 — Програм:!
«Час». (Лі). 21.30 — ІіітсрііО- 
чення. Кольорове телебачеимИ-' 
«Наша адреса — Радянський 
Союз». Концерт. (М). 22.25 — 
Спортивна програма. (М). ПО 
закінченні — новини. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.40 
Програма передач. (К). 13-45 -* 
Для школярів. «Весела еста
фета». (К). 14.30 — Кольорове 
телебачення. «Я доганяю 
літо». Вистава. (К). 16.00 
Першість СРСР з футболе. 
«Зоря» — «Дніпро». 1 тайм. 
(Ворошиловград). 16.45 — «Вес« 
на третього, вирішального». 
(К). 17.05 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. «Сонеч
ко». (К). 17.35 — «Трудовиіі 
переклик».(Дніпропетровськ). 
18.25 — «Екран молодих», 
(К). 19.30 — «На меридіанах 
України». (К). 20.00 — «Пое
зія - 73». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти». (К). 21.60 —’
Програма «Час». (Лі). 21.30 -? 
Художній фільм « Ленін у 
1918 році». (К). 23.15 - Вечір
ні новини (К).

ПОНЕДІЛОК, 23 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16120 -г 
«Економічна географія СРСР». 
«Литовська РСР». (М). 17.00
— «Ганебна суть сіонізму»,
(К). 17.25 — «Знайомтесь:
лауреати». (Кіровоград). 18.10
— «Міжнародна панорама»'. 
(Лі). 18.40 — Телевізійний му* 
зичний фільм. (М). 19.00*Хс-«' 
Програма «Час». (Лі). 19, 
Чемпіонат СРСР з хокея. 
ЦСКА — «Спартак». (Лі). 21.45
— «Музиканти про музику», 
(М). 22.45 - Новнпн. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА: 17.00 — 
Для школярів. «Вогнище». 
(М). 17.30 — «Рік третій, вирі
шальний». (Лі). 18.00 — Ре
спубліканська фізико - мате
матична школа. (К). 18.30 
Фільм-концерт «На крилах 
юності». (К). 18.50 — «Від по
неділка до понеділка». (К). 
19.00 — Програма «Час». ’(Лі). 
19.30 — Художній фільм «По
вернення до життя». Перша 
серія. (К). 20.45 — «На добрав 
піч, діти!». (К). 21.00 — Ін
формаційна програма «ВІ£ТІ». 
(К). 21.30 — Художній фільм 
«Повернення до життя». Дру
га серія. (К). 22.50 — «Музич
ний телефільм «Залицяльни
ки». (К). 23 20 — Вечірні но- 
вини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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