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МОЛОДЬ, НА ШАХТИ ДОНБАСУ!

СПРАВА
ДЛЯ РУК
МОЛОДИХ
Вугільна промисловість — одна з основних галузей економі

ки нашої країни. А саме слово «шахтар» люди вимовляють 
якимось особливим захопленням, повагою, бо воно символізує 
собою героїзм робочих буднів і романтику підземних юри- 
ЗОНТІВ.

Шахти молодіють. Молодіють, бо вдосконалюється гірнича 
техніка, вдосконаленігься й процеси вуїлевидобуванни. А го
ловне — стають у шахтарський сірій ті, кому сьогодні трохи 
за двадцять. У Донбас їдуть з усіх куточків України. 27 лю
того цього року за комсомольськими путівками виїде ударний 
загін добровольців з Кіровоград шини, що нині формується. 
Наші земляки працюватимуть на шахті «Ленінська» виробни
чого об’єднання «Свердлгвантраиит», що у Воротилові рад- 
ській області. От.-ке, розповідь про шахту, місто Свердловськ і 
селище Ленінське.

(Див. 2-у crop.).

ГОТУЙСЯ ДО ВЕСНИ, ХЛІБОРОБЕ!

вища.
Відомо, ян не вистачає хліборобських 

рук у гарячі дні боротьби за врожай. Тож 
необхідно, щоб під час сівби і особливо — 
жнив кожен комітет комсомолу міг розра-

'лисо залучати всіх молодих трудівників 
села до оволодіння технічними спеціаль
ностями. У великій мірі це передоачає і 
закріплення юнаків та дівчат на селі.

Великі і відповідальні завдання стоять

. ховувати на допомогу тих, хто вміє управ- 4^ пяти технікою. Ось чому сьогодні так паж-

УРОШ-19А- . . .І в щ січневі морозні дні зимове по
ле — прекрасне. Спокійне й тихе своєю 
рівничьою безкрайністю, урочисте свят
ковою білизною снігів, мудре хлібороб
ською думою про врожай наступний. По
ле чекає весняної пори, тепла і дбайли
вих рук хліборобів, набирається сили для 
майбутньої родючості Та нема спочинку 
у його господарів. Повсюдно молоді ме
ханізатори вчаться дбайливо господарю
вати коло землі, підвищують професійну 
майстерність, опановують знаннями сіль
ськогосподарських наук. Особливо веле
людно сьогодні в класах колгоспних і 
міжколгоспних курсів трактористів-маши- 
ністів та курсів при райсільгосптехніках. 
Більше тридцяти юнаків і дівчат навко
лишніх сіл вчаться нині у майстерні кол
госпу «Україна» Кіровоградського району. 
Сотні вчорашніх випускників шкіл та 
звільнених у запас із лав Радянської Ар
мії оволодівають механізаторськими спе
ціальностями в Знам’янському, Новоук- 
раїнському, Долинському районах. Як 
свідчить аналіз стану справ на місцях, 
комітети комсомолу саме цих районів на 
постійному контролі тримають виконання 
комплексних планів роботи з кадра/ли 

ІГ сільського господарства, вміло і широко 
пропагують хліборобські професії, дба
ють про створення для молодих механі
заторів необхідних виробничих і побуто
вих умов. І хоч кожен комсомольський 
працівник згоден з тим, що інакше й бути 
не може, асе ж у багатьох з них, як ка
жуть, руки до цього діла не доходять. 
Більше двохсот чоловік кинули механіза
торську роботу торік в господарствах 
Голованівського району, однак план на
бору на курси трактористів-машиністів 
тут виконано на 71 процент, а на курси 
шоферів — усього на 38 відсотків. Що
року в колгоспі «Росія» Гайворонськогс 
району в середньому простоюють 4—5 
потужних тракторів через малоефективне 
використання техніки, нестачі механіза
торських кадрів для двозмінної роботи. 
Однак лиш недавно райком комсомолу 
зробив правильні висновки з того стано-

перед хліборобами Кіровоградщини в ни
нішньому році. Адже темпи зростання 
виробництва зерна серйозно відстають 
від запланованих. За три роки п’ятирічки 
недобір його до плану становить 440 ти
сяч тонн, а заборгованість державі — 256
тисяч тонн.

Першим іспитом у подоланні відставання 
стануть весняні польові роботи. Тож зрозу
міло. що тільки при завчасному і бездо
ганному ремонті сільськогосподарської 
техніни ми зможемо скласти його на «від
мінно». Але поки-що маємо надто невтіш
ний коефіцієнт готовності техніки до обро
бітку грунту та сівби. Комітети комсомолу 
багатьох_господарств або взагалі самоусу
нулись від цієї важливої справи, або пра
цюють всліпу, не визначивши вчасно ні 
об'єму ремонтних робіт, ні відповідальних 
за це. Влаштували собі канікули і «про
жектористи» деяких колгоспів та підпри
ємств райсільгосптехнінч.

Тим часом весна не за горами. І кожен 
день до її приходу треба найефективніше 
використати для того, щоб вийти в поле 
господарями землі, щоб закласти міцний 
фундамент врожаєві четвертого року де
сятої п’ятирічки.

УСПІШНО ПРОВЕСТИ 
ВЕСНЯНІ

ПОЛЬОВІ РОБОТИ
Цсиїра.тьний Комітет КГ1РС і Ра

ла Міністрів СРСР прийняли поста
нову «Про додаткові заходи по під
готовці і проведенню весняних польо
вих робіт у 1979 році».

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР 
зобов’язали Ш\ Компартій і Ради 
Міністрів союзних республік, мініс
терство сільського господарства 
СРСР та інші міністерства і відом
ства, крапові, обласні і районні комі* 
тетн партії. Ради Міністрів авгоком- 
ііііх республік і виконкоми місцевих 
Рад народних депутатів, місцеві 
сільськогосподарські органи, керівни
ків господарств забезпеч!! ці прове
дення у 1979 році в колгоспах, рад
госпах та інших сільськогосподар
ських підприємствах весняних польо
вих робіт па високому агротехнічно
му рівні.

Для потреб колгоспів і радгоспів 
внділяються додатково сільськогос
подарські машини, устаткування, за
пасні частини, деякі матеріали і хі
мічні засоби захисту рос.нш.

(Закінчення на 2-й стор.).

У КЛАСІ, У ПОЛІ, В МАЙСТЕРНІ
Колгосп «Шлях Ілліча» Зиам’янсььоїо району.
Тут молоді механізатори, ремонтники активно готуються до 

весняно-польових робіт: у навчальних класах проходять теоре
тичні заняття, напружений робочий ритм у ремонтних май
стернях...

Комітет комсомолу господарства, організуючи змагання мо
лодих дбає не тільки про строки ремонту техніки, а й про 
якість цієї роботи; частішими стали і рейди «Комсомольського 
прожект ора».

II а фото В. ГРИБА: ргорі — заняття за темою «Експлуа
тація машинно-тракторного парку» проводить головний інже
нер колгоспу О. К. ІЦЕДРІН; зліва — комсомолець Леонід 
ЧУБАР, токар центральної майстерні, нині виконує денні 
корми нл 115 процентів; справа — сівалки, шо стоять уже 
в полі, відремонтовані якісно, надійно — в цьому переконую
ться члени «Комсомольського прожектора».
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й СТАВЕН
ПОДВИГАМИ

І №АЙ
Південь Зорошилозград- 

щини — край шахтарської 
слави. Хто з нас не чув 
про зна?лениту бригаду 
робітників очисного ви
бою шахти «Червоний 
партизан» виробничого 
об’єднання «Свердлоизн- 
трацит», яку очолює і е- 
рой Соціалістичної Праці 
Володимир Григорович 
Мурзенко! Роботу цього 
колективу сміливо можна 
назвати трудовим подви
гом: щороку він видає на- 
гора понад мільйон тонн 
«чорного золота». Нині 
гірники наближаються до 
четвертого мільйона.

Це лише один приклад. 
А подивіться на карту 
області: Краснодон, Ан
трацит, Свердловськ... 
Десятки шахт, і на кожній 
із них є свої герої, пере
довики.

Вррошилозградщина — 
це й край бойової слави 
комсомолу. По дорозі з 
обласного центру до 
Сзердловська ви обов'яз
ково проїжджатимете міс
то Краснодон, місце ге-

ська», яка чекає послан
ців Кірозоградщини.

грудні ' мину
лого року ко
лектив шахти 
«Лені н с ь к а»«ЛЕНІНСЬКА»

МОЛОДІЄ
Підприємство 

ться молодим, бо 
видавати вугілля

вважає- 
стало 

на-горз

виконав план 
на 107 процен
тів. Для під
приємства хо
роший показ
ник. Чималий

НА ШАХТІІ

УСПІШНО ПРОВЕСТИ

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).
Радам Мине ірій со

юзних республік, мініс
терствам і відомої вам та 
їх органам на місцях до
ручено вжити невідклад
них заходів до посилен
ня завезення в колгосп;: 
і радгоспи пального і 
мастильних матеріалів у 
кількості, яка б за£. д; 
неч\ вала безперебійну 
роботу машинно-т рак- 
іорного парку в період 
весняних польових ро- 
,біг.

У постанові ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР 
визначено й інші заходи, 
спрямовані на успішне 
проведення весняних по
льових робіт.

ЦК КПРС і Рала Мі-

піст рів СРСР висловили 
впевненість У тому, що 
партійні, радянські, сі.н,. 
ської осиодарські, проф
спілкові І КОМСОМО.ІЬСС.,' 
організації, колгоспи д 
радгоспи, промислові . 
і ранснор і пі організації, 
керуючись рішенням,; 
липневою і листопадово- 
го (1978 р.) 
дМ КПРС,
усіх сил до 
виконання

Пленумів
докладу і ь
УТІШНОГО 

завдань по
дальшому розвитку сіль
ського господарства в 
1979 році і вживать угц 
заходів для того, щоб 
згбезяечіп (і проведенії:« 
ьесияиих ПОЛЬОШІХ робіт 
на високому агротехніч
ному рівні.

(ТЛРС).

СПРАВ А внесок у тру
довий успіх

ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК

„ЗВІТУЮЧИ,
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ“

худож- 
так 

нудьгувати

роїчного подвигу підпіль
ної комсомольської орга
нізації «Молода гвардія», 
батьківщину Олега Кошо
вого Улани Громової, 
Сергія Тюленіна. Затри
майтесь на годину в місті, 
вклоніться пам ятнику мо
лодогвардійцям.

А за кілька кілометрів 
від Краснодона стоїть дру
гий пам’ятник героям-ком-

в 1956 році. 380 тисяч 
тонн «чорного золота» ви
дає шахта щороку. її най
потужніша лааа — № 15. 
Щодоби в ній видобува
ють 850 тонн вугілля при 
плані 710. Оснащена вона 
новим струговим комп
лексом.

До речі, п'ятнадцяту ла
ву довірили молоді. Тут

бригада
Героя

про- 
Соціа-

Бориса

зробила 
хідників

лістичної Праці 
Володимировича Стецен-
ка. "За минулий рік вона 
пройшла півтора кіломет
ра гірничих виробок. Тоб
то за місяць прохідники 
долали у швидкісному ре
жимі до 200 метрів.

сомольцям — місто Мо- 
лодогаардійськ, яке ви
росло в післявоєнні роки.

І ось, нарешті, Сверд- 
ловськ. Навіть з оцю сіру, 
непривітну зимову погоду 
він привабливий, без пе
ребільшення можна ска
зати, красивий. Та про са
ме місто трохи пізніше. 
Тут знаходиться виробни
че об’єднання «Свердлов- 
антрацит», а в ньому біль
ше десятка шахт: «Маяк», 
«Центросоюз», «Червоний 
партизан», імені Свердло
ва, «Одеська», Всесоюзна 
ударна комсомольська бу
дова — шахта «Должан- 
ська-капітальна» (на фо
то внизу)... І шахта «Ленін-

працює комсомольсько- 
молодіжна бригада робіт
ників очисного вибою, 
очолювана Петром Івано
вичем Петришаком. У ко
лективі 66 чоловік, і ко
жен майстерно володіє 
гірничою технікою. Прак
тично майже всі виробни
чі процеси в лаві механі
зовано.

Лава № 4-біс обладна
на комплексом КМК-97, 
теж характеризується ви
соким рівнем механізації. 
При плані 430 тонн вугіл
ля щодоби шахтарі видо
бувають 500—600 тонн. А 
в лаві № 8 при плані 160 
тонн видають на-гора

«чорного 
Такий факт: у

працюють гуртки 
ньої самодіяльності, 
що талантам 
не доводиться.

Хто має бажання займа
тися зміцненням здо
ров’я, той може записа
тися у спортивні секції. 
Футбол, теніс, баскетбол 
найлопулярніші на шахті. 
Тут виросли два майстри 
спорту з ьажкої атлетики.

Серед шахтарів, зви
чайно ж, є завзяті книго
люби. До їхніх послуг біб
ліотека художньої літера
тури. Любителі технічної 
літератури теж мають 
свою бібліотеку.

Навесні і влітку найкра
ще місце відпочинку гір
ників — база відпочинку 
на ріці Сіверський До
нець, знаходиться вона 
всього за 60 кілометрів 
від «Ленінської».

Нарешті, про харчуван
ня і побут. На шахті є чу
дова їдальня, буфет, а та
кож пункт гарячих страв. 
А хочеш — бери з собою 
«тормозок». Вибір страз у 
буфеті досить великий. 
При гуртожитку працює 
швейна майстерня.

Це з селищі. А Сзерд- 
лоаськ? Площа Миру — 
головна площа міста. І ок
раса її — Палац культури 
імені Свердлова, збудова
ний за останнім слозом 
сучасної архітектурної 
моди.

Є з місті спортивний 
комплекс із басейном, кі
нотеатр «Победа», працю
ють молодіжне кафе, кі- 
ноклуб. дискотека. І шлях 
від селища Ленінського 
до Свердловська 
гий — тридцять 
автобусом.

Свердловськ — 
місто. Нині тут І 
три дев’ятиповерхових бу
динки, кілька п'ятиповер
хових. Дуже красивий но
вий універмаг «Україна» 
(на фото вгорі). І всюди — 
дерева, квітники, парки. 
Справді, місто символізує 
собою молодість.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Саердйозськ, 
Ворошиловградської 
області.

недов- 
хаилин

сучасне 
височать

видають 
200—250 тонн 
золота».

ВІДПОЧИНОК 
НА «ВІДМІННО»

Шахтарі з «Ленінської» 
мешкають у селищі Ле
нінському, Це свого роду 
містечко. Молодіжний 
гуртожиток вважається 
одним із кращих робітни
чих гуртожитків на Украї
ні. '□ робітничому клубі

Тих, хто виявить бажання __ ,___ „и Ш,ЛЛІ1 К(...
нінська», дза місяці навчатимуть^шахтарських* профе- 
сіи у Св-зрдлоаському навчально-нурсозому комбінаті 
Основні спеціальності — робітник очисного вибою і 
прохідник. Але за бажанням можна набути професій 
електрослюсаря, машиніста підземного електровоза 
та інших. '

Ударний загін формується Кіровоградським обко
мом комсомолу. По довідки звертатися у вісяіл оо 

бітничої і сільської молоді обкому або у свої місью-а 
ми та райкоми ЛКСМ України. «»ськко-

працювати на шахті «Пе-

ЯК МИ ВЖЕ ПОВІДОМЛЯЛИ, В КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ ОБЛАСТІ ПОЧАЛАСЯ ГРОМАДСЬКО- 
ПОЛІТИЧНА АТЕСТАЦІЯ УЧАСНИКІВ ДРУГОГО ЕїаПУ 
ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ «ГІШЕКпЯ. 
XXV З’їзду КПРС — У ЖИТТЯ!», ПРИСВЯЧЕНОГО 
60-РІЧЧЮ ВЛКСМ.

ОДНИМИ З ПЕРШИХ ПРОВЕЛИ її КОМСОМОЛЬЦІ КІ
РОВОГРАДСЬКОГО льотно-штурманського учи
лища.

Це приємно — слухати 
про себе з уст товаришів, 
хороші слова. Це корис
но — почути доброзичли
ву кришку, побажання 
стати кращим, знайти се
бе в навчанні, громадській 
роботі. Це — ще одна па
года відверти поговорит її 
з колем ній про набутки 
і недоліки в навчанні, 
громадському житті. Саме 
такою була атмосфера 
і помадсько-іюлі іпчііоі ате- 
сіацй в навчальних гру
пах Кіровоградською 
• ІШУ.

Мара тоді Бакірову 
велося 
чимало 
колеги 
проаналізували, як Ліараг 
виконував кожен пункт 
особистого комплексного 
плану «Вчимося комуніз
му, будуємо комунізм», 
від шачішшії успіхи юнака 
в навчанні, іїиіо громад
ську активність.

Членам агесіаційноі ко
місії — к таєному керівни
кові В. Р. Вішнияуку, ком
соргові Леоніду Дєчшє’Оі.у, 
викладачу Володимиру 
іиіуряну — іеж було при
ємно атестуваїи учнів гру
пи, де більшість учиться 
на «добре» і «відмінно , 
охоче бере участь у гро
мадській роботі.

Першокурсникам є па 
кого рівнятися. 1 ОРДІСГЬ 
другого курсу — Анатолій 
Артубиєв і Євген Митро
фанов, вони склали залік 
на «відмінно». Вони __
представники 211-ї гр\пи 
що очолює соціалістичнії 
змагання серед майбутніх 
ДИс пстчерів.

Кожен, ХТО 
перед своїми і 
пункт особистих 
тримав 
те, як 
лий,

громадської
ТО J

цоясінозата
довелося У}

до- 
иичу і II про себе 

хорошого. Пою 
по груш детально

1 зачитував 
іоварпшіїмп 
--Д планів,

ПОВНИЙ звіт про 
Прожив він -мину- 

кчкгмЮ11ілс&,и1й Д-‘1я 
ЬЛКСМ рік, що корнсно- 
ю зробив для своєї групи 
Училища, Батьківщини я1-’ 
виконує ленінський запо
віт— учитися комунізму 

1°-.,0Аіває марксистсько* 
лші.щ ькою спадщиною.

-Поповнювали розповідь 
косого У?ач,„ка л<.„£

Ріпі. Не обмішали жол- 
ного «ВДоліка-хай^®.

то «випадкова* трійка чи 
двійка під час навчально* 
і о процесу, иасіївінсіь чи, 
більше тою, небажання 
бути активним у громад
ському жиги колектив,'. 
Ось приклад. Кургані Вя
чеслав Гетьман навчає
ться добре. Тут до ііьшо 
ніяких пре;сизій не бг.іо. 
А ось щодо 
акт .чс.ності.
Вячеславові
свою пасивність. Непрії--^ 
ні це були хвилшг.і 
юнака, одначе корисні. Як
що пообіцяв колективом 
переборот свою інерт
ність, доведеться перела
мувати егоїстичні рнсн ха
рактеру. 1 всі 
що в такому 
колективі, як 
друга група, 
вдасться.

Чотири групи курсантів.< 
звітували тоді, коли я м 
вітала в училище. Ьд 
йшло організовано, по-ді-ж 
левому, принципово. Од 
нак були її недоліки. Над
то вже схематнчинмі!. як 
мені здалося, були коми- 
лсксіїі плані: учасників 
* Іеінпського заліку. Прак
тично кожен курсант тої 
бон язу вився: «скласти се-2 
сіііні заліки на «добре*- іс 
«відмінно: 
Ці В. І. 
Івана 
курсу 
крепі і 
праць, 
вався ятівчнти. 
ішлося про цс- 
і цей пункт: «Брати амнь-* 
чу участь у громадському! 
житті училища і спирт»’-1', 
ній роботі». Для самопро-1 
гримування особш. тот. 0 
звичайно, зобов’язання 
сить абстрактні. Над Ш* 
питаниям слід помірку«-1* 
ти як кожному учасник^? 
■ іенінського заліку, так »1 
КОМІгЄТОВІ КОМСОМОЛУ т3 < 
членам атеста типих 
місій. Адже третій 
- 'сніпського заліку і 
лнво відповідальний, 
присвячується 110-Й р . 
Щ з дня народження В. І- 
«Леніна.

переконані, 
дружному? 

двадця’ь 
це нону’

курсантів

«вивчити «РАД
Леніна». J 

.іешана 
я побачила 
назви 
які вій

. Іі.иіе
з Другою І 

КОЙ- 
ленінськиш 
зобов’яжу- ' 
У ІІіиИА 

взагалі, як

Т- КУДРЯ.
спецкор «Молодого 
комунара».
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ТАМАРА ЖУРБА

ГУСИ
П р о л о і

’• Апе.т.-п.кіц — площа для переклику 
в язнів у концтаборі.

ХЛІБ
упала крихта 
Черства і чорна,
Нем 33 скришився

Іриіоги мої не вмістяться 
Ні з хаті, ані за вікном.
Дерева не сплять проти місяця, 
І я — до вікна чолом.
Дерева, де гнізда пташині, 
Не сплять до мого вікна.
Така мовчазна і дитинна 
Планетна оця тишина...
Та враз паралелі змістяться, 
і десь немовля закричить, 
І викотить ніч не місяця, 
А древнього зоіна щит.
І знову хтось панцир крицевий 
Натягне на груди землі,
! з небі, що дихало птицями, 
Вже — Хижий ракетний слід.
І тиша натягнеться різко, 
Як нерва болюча струна... 
Дереза то чи обеліски
Не сплять до мого вікна?..

ЧЕРЛЕНІ РАНКИ
Лагідніла земля
Червнева
Під лелечиними 
Крильми.
І ходили ранки 
Черлені 
Од Дніпра 
І до Колими. 
Лагідніла, 
Не збита гільзами, 
Хліб несла 
На руках 
Святий.
І рясніли дерева
Гніздами,
і білили жінки
Хати.
А із білої хати- 
Хатиноньки 
Хлопченя — 
Пташенятко русе. 
Жінка вслід: 
«А куди ти, синоньку?» 
Лиш відлунило: 
«Гуси-гуси... 
Г уси-гусенята, 
Візьміть мене 
На криля-а-а..» 
Понад берегом 
Дика рута, 
Хвилька синя, 
Як з мами запаска.
Чудернацько 
Здійнявши руки. 
Хлопченя їм 
Кричало казку. 
Раптом стало...
А як те стало, 
Не збагнути 
Ніяк хлопчиську— 
Ні стежиноньки вже, 
Ні ставу, '
Ані бусла, 
Що був так низько... 
Хто ж те скаже: чи ці ось люди, 
Чи шляхи, ще пробігли мимо, 
Чи землі обгорілі груди, 
Забинтовані чорним димом, "
Чорним димом, як чорним жахом... 
«Гуси-.-усоньки, де ж ви, гуси?..» 
Висне небо, мов крила птахи, 
На дроти, що снуються густо. 
Кажуть, то он солдат — у касці, 
А ото, в хрестах — генерали... 
Що це, мамо, а якій я казці?
Ти мені таких не читала.
Дощ холодний, дрібний, як СЯЬОЗИ.,і 
Апель-плац1...
Тут стояти мусим: 
Ірма, Додо, Петрусь і Йозеф, 
Фредеріко, Вано і Густав.., 
Чорнооке дівча,
Мов чайка, 
Десь причуло: 
«Курли! Курли!» 
Руки з небо 
Зняло одчайно: 
«Це ж до нас вони, 
До Кури!..»
А під ноіи скотився бусел 
•з пораненими крильми.
І хлоп’я — пташенятко руса 
До землі прилягло грудьмт 
«Гуси-гуси, гусенята, 
Візьміть мене на криля-а-а...й

Н79-Й

ЧУЄШ, ФРАУЯ

гусенята...*
Зайшлися криком. 
лГуситуси,

Саіт на крулиці 
Землі сухої, 
Де крутять жорна 
Людської муки 
догани й фрици. 
Поклав на пояс 
Гладку правицю 
Фашист по крозі 
І кат за фахом. 
Лискучий чобіт — 
На хліба ріску, 
Як надмогильний 
Зажучий камінь. 
Дитя зчорніле — 
Зотліла тріска — 
Враз потяглося 
Туди руками... 
Таке худюще, 
Аж світ хитнувся, 
Аж світ зігнувся 
Над тим дитятком, 
А кат сміявся, 
На пояс руку... 
І враз пристукнув 
Красивим тактом. 
Пройшовся чітко, 
Немов по клавішах, 
По тих малих, 
По кзолих пальцях,
І!(<-> все тяглися, 
Повзли до крихти... 
Земля здригнулась 
В залізних п'яльцях, 
І десь гусята

липка, як глина,Ніч жахна і
А у Мюнхені, чи у Дрездені 
Підбиває м'яку перину, 
Стелить постіль арійка Ельза.
Тихо тут. Ні плачу, ні стогону... 
О, вона так на любить пострілів. 
Фрау гладить волосся сонно, 
Упірнувши в пахучу постіль. 
На столі, перед ліжком, фото. 
«Вандершон Гаар! Мов пір’я в пази, 
їх до ріски обріже Отто 
(А дізчиська, напевне, спалить)» 
Ах! Дарунок із поля бою...
Отто, син її, не без хисту. 
Пахне постіль та сон-тразою, 
Материнкою і любистком... 
Фрау Ельзо, невже ночами 
Не ворушаться тихо коси 
Тих дізчаток, що відкричали 
В Маутхаузені і Гросс-Розені, 
Де сини твої крутять жорна 
Із липким і гарячим місивом? 
Як же потім той світ потворний 
На землі ми своїй помістимо?!
Тій землі, що зродила Гете, 
Гейне, Шіллера і Бетхозена.
Чуєш, фрау? Твоя планета 
Проклинз твоє смертне лоно.

З cm op.

ПОЕМА
Сїг’лвяйгагйапг

і

«ГУСИ-ГУСИ, ГУСЕНЯТА...»
(15-го січня 1945 р., згідно із звітом, 

з Освєнціма було відправлено 99 22і 
•комплекти дт якого одягу:

Плаття — 9000 шт. 
Куртки — 11 0S0 шг. 
Черевички — 22 С00ип.|.

Я беру у долоні 
Просочений одяг згаром. 
Немовлята а попоні... 
Пташат обгорілих зграя. 
Як обрубані крильця, 
Панчішки, банти зів ялі... 
Де ж та світу криниця, 
Що ваші пісні сховала? 
До грудей притискаю, 
І сіль проступа на серці 
Тих доріг, що вертають 
У їремблинку, Хелмво, Осзєнцім.., 
Де над схилом життя 
Суха передсмертна пилюка, 
Де дітей в небуття 
Ведуть матері за руку. 
Немовля на руках... 
Туманиться глухо розум. 
Йдуть по пам'яті, по серцях, 
По багнетах ступають босі, 
Прикриваючи ревно 
Од сонця малі голівки. 
еМайн муттер, даремно. 
Ще трішки. За ту он гірку. — 
білий оскал зубів, — 
Ду, медхен, тебе як зваги?..» 
Отто Гофман любив 
Не разом дітей вбивати... 
Ляжуть старші в рядах, 
’Б яругу, що довгим рогом, 
Матерів по краях, 
І ї/л немовлят під ноги. 
Потім назхрест. Свинцем. 
«Айн! Цвай!» І лежать мерцями. 
Можна и просто — жизцем. 
«Алле! Алле! Зіє! Кіндер, а яму!» 
Божевілля очей 
Землі з-під чобіт не зрушить. 
Він, володар, плечем 
Ще землю цю поворушить!.. 
Чорнооке дівча, як чайка, 
Десь причуло: 
«Курли! Курли!» 
Руки в небо зняло одчайно: 
«Це ж до нас вони, 
До Кури-и-и!.. >

ВІКНО РОЗКРИЮ
Відчинила вікно у простір, 
І війнуло а лице — вогонь! 
Як це просто. Ах, як це просто, 
Є життя, і — нема його... 
Люди торішнє листя палять. 
Ледь струмочками сизий дим. 
А мені динамітом пам’ять: 
Обгорілі плаття... банти... 
Черевички страшної долі... 
На шнурочках, чи на пряжках, 
Отакі, як в моєї доні, 
Що витупують по стежках? 
Он і сгід їх. А де ж дівчисько? 
Мовби зітром його знесло. 
«Еіе гей! Мала, одіззися!..» 
Це вже рушила за село. 
А смеркне ж. Піду шукати 
(Черевичок... ти ба... в трав;). 
Загубила. І в серце раптом: 
«В жовтій глині, немов в крові...» 
Гострий вітер гіркий полинний 
Fee хустину мені з плеча... 
Та над шляхом гусята — клином. 
І за ними... моє дівча!
«Гуситуси, гусенята, 
Візьміть мене на крилята!» 
Раптом в ноги скотилась пгс|ка 
Із пораненими крильми... 
кЩо з тобою, моя невдахо?» 
А дізча залилось слізьми...

ЕПІЛОГ
Тривоги мої не вмістяться 
Ні в хаті, ані за вікном. 
Заснуло дитя під місяцем 
З нахмуреним вперше чолом, 
Ледь мертву пташину затисши 
В свої рученята малі.
Спи, донечко, доки затишшя 
Е» тзоєму куточку землі.
А я ще не можу спати, 
Бо десь на планеті оцій 
Кричить надрозпачлизо маги,
І діти лежать — мерці.
З Освєнціма і з Касінги... 
Мій біль, мій одвічний страх. 
Планета, свинцем засіяна, 
Лежить на моїх руках.
І хтось надіває каску.
І падає мертвий птах.
І дивна дитяча казко 
Вмира на моїх руках.
Горить на вогні берізка, 
Як нерва болюча струна.
Дереза то чи обеліски 
Но сплять до мого вікна?..
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УВАГА! 
ФОТОКОНКУРС!

У червні цього року — 
велике свято — 60-річчя 
комсомолу України. Го
туючись до цієї знаменної 
події, редакція газети 
«Молодий комунар» ого
лошує фотоконкурс.

«УСІ МИ РОДОМ З 
КОМСОМОЛУ».

Запрошуємо всіх фото
любителів узяти в ньому 
участь. Ми чекаємо, ша
новні читачі, ваших фото
знімків, у яких ви відтво
рите образ нашого сучас
ника — людини, відданої 
справі партії і народу, лю
дини праці, творчого не
спокою.

Підсумки конкурсу бу
де підбито 26 червня

день 60-річчя ЛКСМ Ук
раїни. Переможців чека
ють премії: ПЕРША — Т00 
КАРБОВАНЦІВ, ДРУГА — 
60 КАРБОВАНЦІВ, ТРЕ
ТЯ — 40 КАРБОВАНЦІВ.

Фотознімки надсилайте 
з поміткою «На конкурс».

■ЯЬ'ЛіЗ £Ї1 ІІІаА
16 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 3.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — В. НІекспір.
«Дванадцята ніч». «1>ільм- 
вистави. Ио закінченій 
новини. 14.30 — Повпіііі. 
14.50 — «Сільські будні- 
16.00 — Всесоюзні змаган
ня з легкої атлетики. 16.45
— сМаміїна школа*. 17 1->
— «Основи Радянської 

авп і права*. 17.45 --
землі тюмоп- 

13.30 — « Веселі 
..... : «Сьогодні 
19.00 — «У нас в 

(К-д). 19.20 -
<Теслярські опо- 

Телсвнст.піа. 
21.35 — 

ї. По 
Сі оголій У

дер: 
«Літопис 
ської».
нотнії'. 18.45 
у світі ».
І ОСТЯХ '.
В. Бєлов. 
відання». 
21.00 — «Час*. 
Концерт О. Обрпзцової. 
закінченні — <Сі оголи! 
світі».

АЙ/КЕ два роки пра
цює цей заклад, 

створений з допомогою 
житлоео - експлуатацій
ної контори №1.3 пер
шої о ж дня в «Радості» 
почалась активна робо
та під девізом «Хочу 
все знати! Хочу все вмі
ти!». Діяльністю клубу 
керує рада на чолі з 
ученицею середньої

лищі санінструктором. 
Цю хвилюючу зустріч, 
напевне, учні запам’ята
ють назавжди.

*• У клубі «Радість» пра
цюють численні гуртки, 
і кожен тут може знайти 
собі справу до душі. 
«Умілі руки» (звичайно 
ж!) сподобався дівчат
кам; тут Еишивають, ви
готовляють різні вироби

малюнкіп, 
цьому

клубу

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

На радість
школярам

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КЛУБ «РАДІСТЬ»...
ПРО НЬОГО, ЯК МІСЦЕ АКТИВНОГО ВІДПО

ЧИНКУ ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК, ЯК ПРО СВОЄ
РІДНИЙ ФІЛІАЛ ШКОЛИ З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІО
ТИЧНОГО Й ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ, ЗНАЄ 
БУДЬ-ЯКИЙ УЧЕНЬ СВІТЛСВОДСЬКА.

школи № 2 Тетяною 
Ященко та вчителем 
С. М. Коцарем.

— Ми приділяємо 
найбільше уваги військо
во-патріотичному вихо
ванню молоді, — каже 
Сергій Михайлович.

Нещодавно клуб від
відав ветеран Великої 
Вітчизняної війни Антон 
Гордійович Куян. Ко
лишній льотчик виступив 
перед школярами зі 
спогадами, розповівши 
про подвиги бойоечх 
побратимів. А коли Ан
тон Гордійович розказу
вав про своє навчання у 
військовому училищі, то 
виявилося, що учасниця 
війни Катерина Павлівна 
Ьігуля, яка слухала роз
повідь, була в тому учи-

з паперу, допомагаючи 
люльковому театру.

Популярний і гурток 
художньої самодіяль
ності. Учні беруть участь 
у невеличких виставах, 
розучують нові пісні, 
танці. Виступи їхні спо
добалися батькам, за
прошеним нещодавно 
на загальні збори. А в 
ці дні читці-декламато- 
ри і виконавці і 
Нєля П’янкоБа та 
Спектор готуються 
конкурсу 
виконання 
творів про В. І. Леніна, 
присвяченого 110-й річ
ниці з дня його народ
ження.

Є в «Радості» й ху
дожники — Едуард Ма
нукян, Олексій Гончар— 
члени студії образо-

творчого мистецтва. Ни
ні, напередодні 60-рі ’чя 
ЛКСМ України, вони за
пропонували відвідува
чам клубу взяти участь 
у виставці 
присвяченій 
святу.

У діяльності
немає сезонності. Пори 
року вносять лише чес
ні зміни. Влітку до зви
чайної програми додаю
ться роботи по озеле
ненню ПОДЕІр їв і вулиць 
(так було, скажімо, то
рік, коли члени клубу 
обкопали деосса по ву
лиці Героя Радянського 

’ Союзу О. С. Єгорова, 
посадили фруктовий сал 
і квіти нлеколо нової 
автостанції). Ще — пітні 
сиди спорту, походи, 
екскурсії...

Зима приносить своє.
Цими днями закінчи

лися міські змагання із 
стрільби з пневматичної 
гвинтівки; команда жеку 
№ 1 стала тут пеое.мож- 
цєм, і клуб «Радість» 
нагороджено дипломом 
першого ступеня 
тету Фізичної 
та спооту 
конксмі.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Петро 
Панч. «Гомоніла Україна».
11.30 — Муз. Фільм «Мсло- 

• дії прибережні». 11.10 --
мШкільшііі екран» 10 клас. 
Українська літера гура. 
12.10 — Концерт артистів 
балету. 12.55 -- «Наука — 
виробництву*. 15.55—Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — Т.’Шіпоютт. 
С Ко.-іпг.анова 1 Т. Понос
ку. 16.45 — Дон-, телефільм 
«Тжорці*. 17.15 — Ка'н'Р- 
нпіі концерт. 17.45—«Зав
тра — початок Всесоюзно
го поп;ішсу населенням.
18 00 • Для дітей. «Ппу-.і
Ткомн Откпиткіиа» 18.30 
« До 32.5-річчя возз’єднання 
України з Росією». ?Тіте- 
ратурна іспмпо.".пі’ія. 19.00 

« Акту- іьіі.’і камера».
19.30 --’фільм « Ціляй вед
мідь». 20.45 «Па добра
ніч діти!» 21.no — «Час*. 
21.35 — «Зроблено V «Фі- 
тілі • 22.05 — «Старт». По 
р.акіпчс’пй — конини.

пісень 
) Інга

ДО 
на краще 

віршованих

І Ради 
«На

В клас.

комі-
КУЛЬТ', ри 

пои міськви- 
Б-згато очків 
команді Бо- 

Боронський. 
Свиступ. Олег

17 СІЧНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
«’’Т: З./'О ГІМПЛСТЦ-

« Т-'С-
Тс- 

♦ К.’Р’б 
По •••"•іц. 

1/1.90 — 
/По Т/-ПЛ-

принесли 
ПОДИМНО 
Анатолій 
Хома... Щотижня в клу
бі — турнір з настіль
ного тенісу. Його пере
можи ями найчастіше
бувають Сергій Малиш
ко. Сеогій Солобутін. 
Юоій Боежпнюк та ін
ші учні. Популярними 
стели також змагання 
з шашок і шахів.

Завжди весело й ці
каво V «Ра пості»...

А ВЕНЦКОВСЬКИЯ. 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

у. Світ.товолськ.

ка. 9.05 — В Бє on. 
лаоські опоніп-чі’я». 
левпстава. 10 35 
кі ноподопол, <• й * 
пенні — пп*ніш.
Новини. 14.50 — 
ції». Кіноппогоама. 1-5.-’О — 
«Р:лнл "пітона». 16.05 ■ 
Співає Л Тулсшсва. 16 30

— рік 
«Bi-irvK- 
1Я ПО ’ — 
18 30 --

«Підмосков’я 
1972-й* 17.30 —
ніться сурмачі-.» 
Життя ИИУКП >.

шь за днем» (К-д). 18.45 
«Сьогодні у світі». 19 00 
«Алгю.голі-і.м. Бесіди лі- 

кппя-і. 19 20 — Хокей:
пгкд. — CKA (Лспіїн-юд). 
(91 00 — «Час*) 22.10 — 
«Фестивалі конкурси, кон
церти...» По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повив1’ 10.15 — Теле
фільм «П'янії Г.ОЛМІДЬ». 
11.10 — Співає ф, Кяеимо- 
га 11.40 — «Шкільний ек
ран-. 10 плпо Суслі 'ьетво- 
лня-встпл. і!» 1.5 — Пля ді
тей. «Дп’”»і Тьо'ш Откпат- 
і;1;ір» 15 55 — Для.малят
«Срібний .Тавіночоь-.* 16.15
— «Назустріч виборам по
Пеп'-овної 
16.25 —
п’копГ». (.......
16.55 — Концерт Київської 
дитячої Філармонії. " 1.3 00
— Реклама. Оголошення.
18.20 — «Сьогодні — по
чаток Всесоюзного пере
пису населення*. 18.30 -
«■Актуальна камера»'.' 19 09
— Хокей- «Сокіл» — «Ди
намо > (Москва). (20.45 -- 
«Па добраніч літи'-» 21 00

«Час»), 22.10

19.30

Редактор М. УСПАЛЕНКО

21 СІЧНЯ

19 СІЧНЯ

ДРУГА 
Повні

СРС.Рл. 
допомогу

Фізика

Ле-
По

1-1.30 
Док.

325-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією». <Великий 

..... и не-

1 9 95 
91.09 
Концепт, 
новини.

‘концерт дружби». В 
рерві — повніш.

тячого ансамбля Говен- 
да». (Польща). 17.10 
« Адреси молодих». 18.00 
«Співає «Орера». 18.30 
Для Школярів. «Старти на
дій». 19.00 -- «Актуальна 
камера/. 19.30—«Обереж
но: алкоголізм». 1У-55 “ 
Народний артист
А. Солов’лпепко. 20.о0 --- 
«На добраніч, діти-» 21.00 
— «Час*. 21.35 — Фільм 
«Свято печеної кпртоплі». 
Но закінченні — новини.

18 СІЧНЯ
ПЕР.ПА ПРОГРАМА. 8.09

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9 35 —Телефільм 
<Джульетта живе поруч». 
11.00 — Концерт колекти
вів лауреатів премії 
пінського комсомслу. 
закінченні —повніш.
— Новини 14.50 — .. 
фільми. 16 00 — «Спортші 
ний клас». 16.»15 
церт Державного 
мінного 
родного 
Осипова. 17.30 
ня XXV з’їзду КІЇРС 
життя». Передача з 
гос.пу «Перше травня* 
ловпсківського 
(К-д). 17.50 —
(К-д). 17.55 ------ --------
(К-д). 19.00 — «Ленінський 
унінерсіїті Г МІЛЬЙОНІВ». 
Передача 1. 18.30 — «Му
зичне містечко». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Людина і закон*. (К-д). 
19 30 — Док. телефільм 
«По Монголії». 19.50 — Те
лефільм «Проводи*. 1 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
••Заспіваймо, друзі!». По 
закінченні — «Сьогодні У 
світі».

- Кон- 
акадё- 

російського на- 
оркестру імені 

------ «Рііиен- 
— в 
J.-.TI- 
Ма- 

ряйоїіу. 
Телефільм.

Оі ОЛОПІЄПНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.00
— Новини. 10.15 — Муз. 
Фільм «Хор паподпнй». 
11 15 — • До 225-піччя во:- 
з'єдіїашія України з Ро
сією». «Від Москви до Кар
пат» Кіпопрограма. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — «На
зустріч виборам по Всп- 
хоішої Ради С.РГР». 16 30

— - Коіїцсрт. «17.05 — ' Єд
нання сердець». 18.00 — 
Телефільм < Молодіє гь
тпачторограда*. 18.20 --
«Виступає дитяча хорео
графічна студія засл, са
модіяльного ансамбля тан
цю « Запорожець >. 19.00 - ■ 
«Актуальна камера». 19.50
— Концепт оркестру і!’’- 
роди”” ІШ'ТРУМСЧТІП. 20.00
— «По 225-піччя возз’єд
нання України з Росією». 
ВідсоФіль’і «Паніки ■ ра
зом». 20.45 — «Па добра
ніч діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 - Фільм-опера ‘ Бог
дан Хмельницький». По 
.Ч.-М-ІЧЧ.'ІШІ — НОВИНИ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чиє-.. я/іо — Гімнасти
ка. 9.05 — «Веселі старти*.
9.50 — Тсдсфільм «Прово
ди». 1 серія 11.00 — Кон
цепт артистів народів Пів
ночі. По закінченні — по
вніш. 14 30 — Новини.
14.50 — «Твій труд—твоя 
висота» Док. фільм. 15.50
— «Шахова школа». 16.20
— «ДЯя вас. вчителі». Фі
зика. 16.50 — Грає квар
тет їм. Лисснка. 17.15 — 
«•Рік четвертий, ударний*. 
18 00 — «Подвиг». 18.30 — 
«День за днем». (К-д). 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19,00 — «П’ятирічку — 
достроково». (К-д). 19.20 — 
К. т. «Зимова Фантазія-. 
(К-д). 19.50 — Телефільм
«Проводи» 2 серія. 21.00
— «Час». 21 35 — «Про 
балег». 22.55 — «За ва
пнім проханням». Музич
на програма По закінчен
ні — «Сьогодні у світі».

316050, ГСП. Кіровоград-50. еуп Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій* 
гькоео-патріотичного виховання та сперту — 2-46-37.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
гидавництва «Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії України 
м. Кіровоірад, вул. Глічки, 2.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — «Тра
диції першоцілпнннків 
примножуються». 11.15 — 
Фільм коіїцсрт. «Візерунки 
зими». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Російська 
література. 12.10 — «Дже
рела життя». 15.55 — Для 
малят «Срібний дзвіно
чок». 16.20 — Концерт дп-

БК 31551, індекс Сі 197, Обсяг 0,5 друк, ери. Зам. № 26. Тираж 56 OOP.

20 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час-. 8.40 — Гімнасти-

9 05 — < АБВГДсііка».
- Телефільм «Прово- 

2 серія. 10 45 — «Для 
батьки». 11.15—«Ран

кова пошта-. 11.45 — 
музеях і виставочних 
лах->. 12.30 — «Більше 
поіних товарів*. 13.00 
Грає ласлужешш артист 
РРФСР. ІІаседкіїї. 13.30 -- 
• Спортлото*. 13.45 —«Здо
ров’я». 14.30 — Фільм «Ді
ти Паміру-. 15.40 — 1Гон; 
церт оркестру народної 
музики «Флуераш». Ю.ЗО
— «Очевидне — нспмовір- 
нс». 17.20 — Чемпіонат 
Європи з ковзанярського 
< порту. Чолзг.іїш. (Голлан
дія). ’18.00 — Бесіда 
міжнародні теми по.чіті 
ного оглядача газе 
«Правда» Ю. О. Жукова. 
13.50 — Дж. Норді. «Іра- 
віата*. Філ* м опера. 21.00
— «Час*. 21.35 — «Нумо, 
дівчата!». По закінченні — 
повніш

ЛГУГА ПРОГР АМА 10.00 
-■ Повніш. 10.15 —- Фільм- 
конце.г.т «Заспівачі. впе
ред!» 10.50 -- Фільм «Че
кайте мене, ос.тпог.и». 12.00 
■ «Народні таланти*. 12.45 
М. Завушній. «Відлетимо 
з п’тоамн'. Фільм-вистава. 
13.55 — Всесоюзний теле- 
клнь' пс моло:шх виконає- 
пін. 15.30 
му ПО.ЧУ

-- «Так в 1Ю111О- 
j .... довелося». 16.15 
- «Меблі В нашому домі*, 
зсідання громадської ра- 
іі якості «Робітничої гл
ети» і Республіканського 
е.чебачсіііія. 17.15 — «Со
пшії кларч« ги •. 18.20 —
слсФЬіьм «Ті шо засвічу

ПЕШ1ІА ПРОГРАМА. 8 00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для ’ііті'й. 9.00— Е. Грі 
Соната № 3 дні скрипі 
ФОПТСПІЯНЛ ч ЗО — «
пильник*. 10.00 — . Сл’ 
Радянському Союзу! > 1l.no

- Мультфільм «Казка про 
рибака та рибку». 11.50 — 
«Творчість юних». 12.30 — 
«сільська голипа». 13.30— 
«Музичний кіоск». 14.00— 
«Улюблені сторінки». Ви
става -концент. ] 5.35- Док 
телефільм «Стати робітни
ком». 16.05 — «Клуб кііо- 
нопопожен*. 17.05 — Чем
піонат Європи з ковзаняр
ського СПОРТУ. ЧОЛОВІКИ 
(Голландія). 18.00 — «Між
народна панорама
— «За нашими

—. ФІЛЬМ 
—• «Час». _____

По закінченні

16.45 
листями*. 
< Довір’я» 
21.35

програма 10 00 
чі. 10.15 — Док. 

фільм «Телескопи». 10.55 
— «Доброго вам здоров’я». 
11 °5 — «На сонячній зем
лі Закарпатті! •>. ц .55 _
«Співає аг Гіієціу» 12.15-- 
Фільм / Людина з руїннії • 

п-'15 — її. і. чаїі- 
й. Симфонія N« 5 

- «Снігова королс- 
лялькова вистава 

і ^'Слдвв сочплгг-ькад. 16.30 — <-’ СОЛЛЛ1 
Семенович КозловськїГії“’ 
1/.‘>0 — «Палітра.». 18 00 — 

<3і|імається кіно...» 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 - <по рід- 
нін країні». 20.15 - <Пс- 
Дільнии сувенір». 20.45 — 
« Па добраніч, діти!» 21 00 
ФІл^маС* Ті 21/10 - Теле- 
J, ’ЛЬМ ' Н1О зберегли вогонь» По закінченні — новини.

vu.UUli , 
Фільм 'Іван L
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