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Крутая .

ЇНВ. №

Ці радісні діеча<а і хлоп
ці, які сьогодні весело спі
вають і гаряче сперечають
ся, танцюють до упаду, до
хрипоти
скандують
на
мітингах і поспішають яко
мога більше побачити й уз
нати за фестисальїіі дні, —
молоде покоління атомної
доби. Вони народились, ко
ли ще не Ещух біль Хіросіми
й Нагасакі, коли вітер роз
носив по світу ПОПІЛ бікіні.
Атомна бомба наче дала
молодим СБОЮ енергію, свій
динамізм, свій ритм. Але
вона ж породила і страх, за
таїла смертельну загрозу в
череві бомб і ракет. Плане
та
продоєжус
діставати
атомні ін'єкції. Американці
роблять це б середньому
через кожних три тижні. Хо
ча й сховано є надрах руй
нівну силу, все одно висту
пас назовні
радіоактивна
отрута.
Кожен нсеий атомний ви
бух робить дедалі сильні
шою і страхітливішою ядер
ну міць. її зростаючий тиск
відчувають усі. Цей тиск не
зняти словами. Потрібні ді
ла. І ось справжнє прагнен
ня до полегшення атомного
тягаря побачив фестиваль,
всі його /лолоді посланці з
різних країн у заяві Гене
рального секретаря
ЦК
КПРС М. С. Горбачова. Ра
дянське рішення припинити
будь-які ядерні вибухи ще

раз показує, хто щиро хоче
миру. Туг, у /Аоскві, на фес
тивалі, молоді хлопці з Аме
рики і ФРН, Англії і Фран
ції зможуть глибше зрозу
міти й гостріше відчути це.
І крок у відповідь, якого ми
чекаємо бід Заходу, зале
жить не тільки від урядів,
але й від єдиної, твердої еслі молодих.
«Молодь прекрасно розу
міє, що їй жити б наступно
му тисячолітті, і буде дуже
прикро, якщо цей сеіт зали
шиться таким же небезпеч
ним і напруженим, як той,
б якому ми живемо», — ска
зав кореспондентам ТАРС
гість фестивалю віце-прези
дент Академії наук СбСР
академік Є. П. Беліхов.
На Московському фести
валі, продовжував він, юна
ки і дівчата зможуть зустрі
тися з ровесниками з інших
країн, щоб обговорити на
сущні проблеми сучасності,
познайомитися з обгрунто
ваними й аргументованими
точками зору противників
мілітаризації космосу, на
власні очі переконатися, що
найважливіше для радянсь
ких людей — це мир, підне
сення економіки на благо
людини, питання розвитку
особи. Вони змушені будуть
самі визнати, що СРСР
є
головним бастіоном захисту
прав людини, познайомлять
ся з успіхами радянської
науки і великими перетво
реннями, які відбуваються в
нашій шкільній системі.
Важливо, відзначив Є. Веліхое, що багато учасників
фестивалю є активними бор
цями за мир, безпеку і роз
зброєння. Я часто зустріча
юся з молодими вченими —
їх багато в Радянському ко
мітеті вчених на захист ми
ру, проти загрози ядерної
війни, яким я керую. Вони
роблять чимало для того,
щоб стабілізувати обстанов
ку е світі, виступають проти
мілітаризації космосу і про
ти апологетів ядерної докт
рини.
XII Всес вітній фестиваль
молоді і студентів — вели
кий
політичний
форум,
вплив якого,
безсумнівно,
буде
величезним, заявив
учений.
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Телеграми
в номер

Добровелі'.чмвський ра
йон. Міцно утримують
першість серед комбай
нових агрегатів молодий
комуніст Микола Саврапський з колгоспу іме
ні Карла Маркса та його
помічник
комсомолець
Микола Таровик. Вони
вже намолотили понад 5
У тисяч центнерів зерна.
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Новоммргородсьіипі ра
йон. Комбайнер колгоспу
• Комуніст» член КПРС
Срмен Євгенійович Ва
силенко та його поміч
ник комсомолець Сергій
Скачко першими серед
комбаішер)в району ви
копали • соціалістичне зо
бов’язання на
період
жнив і вже намолотили
понад 4 тисячі Гісптиерів
зерна.

Вільшаїіськиїі район.
З двома сипами комсо
мольця .ми
працює па
жнивах комбайнер, кол
госпу імені Леніна ко
муніст Валентин Якович
Марннпч. Юрій — по
мічник у батька, а Сер
гій відвозить зерно від
комбайна на тік. Екіпаж
Марпннчів утримує пер
ше місце серед сімейних
екіпажів району.

«Восьмий, восьмий, вий гів господарства, на рем найвищої о
діть на зв’язок, прийом», летучках.
колгоспу добиваться
«П’ятий, вас просить вийти
Нині
колгосп ОДИН із комбайнерами В. Біденчом
на зв’язок четвертий». Ці перших в районі закінчив і його дружиною Людми
позивні в ці дні часто косовицю ранніх зерно лою. Вони ЕОДЯТЬ хлібним
можна почути у диспетчер вих, завершує і їх обмо полем' «Ниви» І ДОбИВВській колгоспу імені Щор лот. І хоч часом дощі ста ються високих намолотів.
са Долинського району. ють на заваді хлібороба/^, На їхніх агрегатах постій
Адже оперативний зв’язок тут уміло організовують но майорять черєоні пра
ой як потрібний у ці жнив
жнивний комплекс, манев порці.
ні дні, коли йде збирання рують технікою. Середній
Жнива в колгоспі йдуть
у комплексі. На зібраних
полях
уже пооядкують
ланки
скиртувальників,
орачів. Поля швидко змі
нюють свій колір. Турбо
ти хліборобів уже і про
майбутній урожай.
Високопродуктивній ро
боті ХЛІборобІБ
сприяє
добре організоване побу
ерожаю. З раннього ранку виробіток на комбайн ста тове забезпечення. У полі
і до пізнього вечора пра новить понад і 2 гектарів. • обладнано
агігвагончик.
Очолює
соціалістичне Для жниварів організова
цює диспетчерська. Вона
стала справжнім штабом змагання жниварів комсо не триразове безкоштсь
жнив. Тут /дожне одержа мольсько-молодіжний зби не харчування. До них ре
рально-транспортний загін гулярно приїжджають тор
ти різноманітну Гнформа
(начальник М. Г Баздір).
побутовими,
цію про хід жнив: де і як Високого виробітку доби говельники
культармійиі
працюють збиральні агре лися жаткарі брати Мико
Надійний заслі. постав
гати, хто сьогодні серед ла і Євген Віденки які
лено в господареві і втра
правофлангових жнив і г. д вже поклали у валки зер
там. Якість збирання пос
— Оперативний зв’язок нові на 350 гектарах. Під
тійно контролюють голов
допомагає чітко налагоди сумки соцзмагання підби ний агроном колгоспу О. В.
щодня.
Нині Загородній. агрономи від
ти роботу усього жнивного ваються
конвейєра, звести до міні прапор трудової слави лід ділків. Проводяться рейди
нято на честь комбайнера «Комсомольського
про
муму простої техніки че
комсомольця Сергія Кар- жектора». Щоранку ком
рєз поламки. — розпові
пенка. який з початку байни перш ніж зайти в
дає голова нолгоспу О. М.
жнив уже видав з бункера жнивну загінку, обов'язко
Собко. — А також пра своєї «Ниви» близько
2
вильно розставити зби тисяч центнерів зерна. Він во перевіряються і а ви
ральні агрегати. Рації вста іде попереду у соціаліс падок ВТСг'.т
С. ЮР'СЕ.
новлено на автол'.обілях тичному змаганні серед
Дояинський район.
комбайнерів
загону.
А
есіх керівників і спеціаліс-

З МОЛОДЕЧИМ
ЗАПАЛОМ

ПРАВОФЛАНГОВІ ХЛІБНОЇ НИВИ

І. ЖУЙОЕА,
Л. ЧЕРНЕНКО
(йор ТАРС|.
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Москва. Святі-'о&ий похід.
спрямований до стадіону
Імені В. І. Леніна, — пролог фестивального торжества,
На знімну: зиучать радісні пісні у виконанні членів
національних делегацій СРСР і Куби.

Фото В МАСТЮНОВА.
Фотохроніка ТАРС.
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Ті дн: були в роботі мо
лодого комуніста комбай
пера колгоспу імені Лені
на Анатолія Єрмакова при
ємними. Саме про нього і
його
помічника Сергія
Ткаченка повідомила тоді
«блискавка»- за три дн’
своїм «Колосом» вони на
ааолотили
1590 центнерів
зерна, при високій якості
роботи і зайняли перше

місце серед комсомольсь
ко-молодіжних екіпажів в
Оауфріївському
районі
Годі перший секретар рай
кому комсомолу Ярослав
Мендус вручив Анатолію
іменний вимпел. А до цьо
го...
Анатолій пізніше за ін
ших включився в жнива
Не всі площі давалися до
збирання одночасно. Вже

свого «Колоса» е
загінку, — мовив тоді до
напарника, — головне уві*
йти б ритм, чітко організу
вати роботу». Результати
перших днів підбадьорили
обох. Перша перемога —
друге місце серед моло
діжних екіпажів. Трудили
ся високопродукіиЕно не
годі протиставл’їсчи орга
нізованість. маневр. Ось
коли ціна кожної хвилини,
та що там хвилини, кож
ної секунди набувала для
них такого вагомого зна
чення, ОЦІНИТИ :Х ЗМОГЛИ
лише сьогодні коли жни
ва вже майже позаду.
Сьогодні на комбайні
Анатолія сяє чотири зір
ки. Незабаром, появиться і
п’ята. 1 радіти б Анатолію.
Перший в районі і з най
кращими результатами за
кінчує жнива Та. мабуть,
не в його характері Вже
котрий раз
дзвонить в
райком комсомолу Б ньо
го єдине прохання. Мож
ливо комусь потрібна до
помога
Залишив біля комбайне
помічника (на всяк випа
док), сказав
секретарю
комсомольської організа
ції Олександру Бичксву
(до речі, теж комбайнеру,
з яким змагався), що за
гляне хоч на годину до су
сіда — Олексія Сморяла з
колгоспу імені XX з'їзду
КПРС. І за цей час допо
міг супернику півтора бун
кера зернА “амспотити
еодячи

Анатолій Постільмян з кол
госпу «Зоря» дав свої пер
ші сотні центнерів. За ним
вийшов у поле Іван Ана
ньсв з колгоспу імені XX
з'їзду КПРС А його ком. байн стояв
уже- другий
день перед визначеною
М. С А БЕННО.
площею — і НІ з, м.гая. І-’ерОнуфріївський СЕЙОН
вуЕас І ось■ настав гой
На знімку: Анз'гг А Срочікуваний момент. -За ілпчов.

с. X

«Молодий

1 стор

комунар»

З серпня 1985 року

Соціалістичної Спілки Мо
лоді Народної Демократич
ної Республіки Нємен. Він
уважпр вивчає музейний
стенд з рукописами.
— Вчитися, вчитися і ВЧИ
ко знайти твори Леніна, кни
ги про ЙОГО жігі гя. В універ ТИСЯ — цеп заповіт Леніна
ситеті провінції Альберта, де свято виконують наші юна
я вчуся, щоб крон ги курс ки і дівча і а. За иаріами —
марксизму, студенти об єд- кожен п'ятий > нас. Цей
пуються в самостійні і у рі м-узей, який має при і шальки. Гут, у музеї, я по-новому ну силу для сердець міль
переосмислила праці Лені йонів, — яскравий приклад
на, які читала раніше, во цього.
Мабуть, саме і ому вдру
ни постали передо мною
в усій повноті й ісійрнчній ге пришила сюди Маргарег
перспективі. Ці кілька днів Карон — медсестра дитячої
фестивалю допомогли мені клініки штату Каліфорнія
зрозуміти, чому у вас кож (США).
на людина вільна сама виз
Під час першого відвіДу
начати свою долю, обирати вашім музею і його залу
спеціальність, працювати і подарунків їй захотілося
вчитися.
залишиш гут пам'ять про
Такі можливості є в усіх свою крашу, і і людей. В
державах, які стали на руках у дівчиїпі — зробле
шлях, вказаний Іллічем. З не нею панно з яскравим
такої країни приїхав па зображенням свого міста
Московський фестиваль Алі Ріверсайда- Але не тільки
Салех Абдула — член ЦК рукоділл я м
за й м ається

Я ИДУ ДО ЛЕНІНА
«І МОСКВА »985

Історія, минулі роки н до
лі відображені в усіх музе
ях світу. Ллє Є серед них
такий, де світло негасимих
ідей осяває сучасне і майбуї не людства. Це — Цент
ральний музей В. і. Леніна
в Москві.
Ного притягальна сила
для гостей, і делегатів фес
тивалю величезна. Тут зві
ряють свої помисли пді.та з
життям великого вождя
мільйони людей.

Ленін... Це ім’я стало все
світнім прапором револю
ційної боротьби. Але у кож
ного, хто приходить у залп
музею, з ним зв'язані ще
надії і сподівання своєї кра
їни, свого народу. Як хви
лююче написав один з відві
дувачів у книзі відзивів,
«стежка до Леніна йде із
серця, з глибини душі —
значить, вона вічна».
Важким і небезпечним є
цей шлях для співвітчиз
ників молодого професора
літератури й
політики з
Ямайки Марій Дейтон.
— Але, незважаючи на
перешкоди, ми, члени мо
лодіжної організації На
родної Національної партії,
активно пропагуємо і про
водимо ленінські ідеї в жит
тя. Недавно я брала участь

Апартеїд
ганьба
двадцятого
Чужого
горя не буває.
Цю істину з болем у серці
ще раз відчули делегати і
гості фестивалю, слухаючи
виступ генерального секре
таря Африканського Націо
нального Конгресу (АНК)
Південної Африки Альфре
да Нзо на спеціальній сесії
«Апартеїд — ганьба XX сто
ліття». З трибуни центру ан
тиімперіалістичної солідар
ності, фестивалю він кидав у
зал слова,
які потрясають
Душу:
— Апартеїд — це щоден
не приниження цілих наро
дів, це — повне безправ я
аж до розстрілу на місці
без вироку тільки за те, що
білому не сподобалось ва
ше обличчя.
З самого початку центр
став своєрідним зсепланетним об’єднанням прогре
сивної молоді, який пред
ставляє близько 150 країн.
Це місце диспутів з наиак-

туальніших проблем,
ціка
вих зустрічей і, природно,
відпочинку.
Уже відбулося п’ять дис
кусій,
на яких розглянуто
такі проблеми, як місце мо
лоді в антиімперіалістичній
боротьбі за національну не
залежність, проти імперіа
лістичної політики втручан
ня, за самовизначення і со
ціальний прогрес. Тут побу
вали визначні керівники на
ціонально - визвольного ру
ху, борці проти диктаторсь
ких і фашистських режимів.
Культурна програма цент
ру починається, я>< правило,
увечері і закінчується пізно
вночі. Проходять зустрічі
делегацій,
відбуваються
концерти,
на яких можна
познайомитися з культурою
і мистецтвом народів світу.
З інтересом
знайомляться
гості центру з виставкою
«Радянська молодь у рядах
руху
антиімперіалістичної

у демонстрації протестуСто тисяч чоловік як один
виступили на захист демо
кратії і прав людини. Влас
ті відповіли стрільбою і
сльозоточивим газом. Але
репресії не можуть похитну
ти наші переконання. У цій
боротьбі сил нам
додає
справедливе й вічно акту
альне вчений Леніна.
...Філліпа Бек — студент
ка з далекого канадського
міста Едмонтона — прий
шла сюди без групи й екс
курсовода, щоб в усій пов
ноті відчути тут зв’язок ми
нулого і майбутнього люд
ства.
— Сьогодні мені відкри
лося стільки новою і хви
люючого про вождя світо
вого пролетаріату, про вашу
країну і людей. У нас нелег
солідарності». А в одному з Я
заліз іде тематичний показ В
документальних фільмів.
Продовжує роботу вільна І
трибуна. Десятки зарубіж
них делегатів,
які пред
ставляють
26
організа
цій
23
країн,
брали
участь у
неформальному
обговоренні найбільш живо
трепетних
проблем.
«Бо
ротьба за мир і роззброєн
ня» — цю тему для диску
сії запропонували представ
ники делегації Греції. Свої
питання для обміну думка-.
мй поставили представники
АНК, Кіпру, В єтнаму.
...Завершується сесія —
«Апартеїд — ганьба XX сто
ліття». Уже виступили пос
ланці
Нікарагуа,
Японії,
Швеції, Греції, Панами, Тан
занії. Кожний з них заявив
про повну підтримку націо
нально-визвольного руху на
півдні Африки.
Тисячі кілометрів відділя
ють цю гарячу точку плане
ти від Москви. Але центр
антиімперіалістичної
солі
дарності допоміг делегатам
Всесвітнього
фестивалю
краще узнати її тривоги,
біль і турботи, визначити
своє
місце в боротьбі за
визволення африканського
населення від колоніального
ярма.

3. жилякоз,
кор. ТАРС,

ПРАВО ЛЮДИНИ ПРАЦІ
Зустріч учасників центру
прав трудящої молоді з ве
теранами
робітничого
і
профспілкового руху 2 серп
ня зібрала широку аудито
рію. Інтерес молодих до роз
повіді умудрених досвідом,
але юних духом ветеранів
легко пояснити — і тих, хто
в залі, і тих, хто на трибу
ні, хвилюють ті самі проб
леми: як добитись того, щоб
людина праці мала можли
вість використати своє пра
во на працю вовною мірою,
вибрати роботу, яка відпові
дала б її здібностям та ін
дивідуальності? Не приховуюіь бажання учасники зу
стрічі розкрити корінні при
чини соціальних знегод, зна
йти форми і шляхи їх подо
лання. З
великою силою
звучить думка про те, що
питання прав трудящої мо
лоді невіддільні від щоден
ної боротьби
молодих за
мир, проти загрози ядерної
катастрофи.
Характерно,
говорить
представник міжнародного
профоб’єднання працівників
текстильної, швейної, шкіря
ної та взуттєвої промисло
вості Віктор Коппер (Чехословаччипа), що делегати
країн Заходу, які виступа
ють на цьому форумі, усві
домлюють, у чому причина
соціальїго-екопомічяої неста
більності у них на батьків
щині — у способі виробниціва, в принципі капіталістичноГ експлуатації. І саме

в цьому контексті пропону
ють шукати вихід із стано
вища. Не менш важливо, що
молодь тісно зв’язує обго
ворювані питання з бороть
бою за мир, розуміючи, що
тільки
під мирним небом
зможе вона реалізувати свої
права і життєві інтереси. То
му цілком природно, що, не
зважаючи на
відмінності
ідеологічного,
релігійного,
расового порядку, пересту
паючи через будь-які мовні
бар'єри, молоді люди одно
стайні у своєму іарячому
прагненні захистити від не
безпеки головне, невід’ємне
своє право — право на жит
тя, мирне існування.
Вражають серйозність і
почуття глибокої відпові
дальності, з якими прибули
в радянську столицю пред
ставники профруху
з усіх
континентів, висловлює свою
думку делегат із США Білл
Ленахен. Одним з головних
завдань роботи центру є,
по-моєму, створення міцних
зв'язків між профспілками
різних країн. Мені особисто
необхідною була можливість
прямого контакту з радян
ськими
людьми, радянсь
кою дійсністю, адже єдиним
джерелом
інформації про
вашу країну для мене на
самперед була наша преса,
яка змальовує часто далеко
не точний портрет.
На зустрічі

з ветеранами

можна побачити і делегатів
країн, для яких фестиваль у
Москві чи не перша можли
вість познайомитись із сві
том своїх ровесників,
їх
проблемами й інтересами.
Для мене це, справді, пер
ший шанс, усміхається Ма
ла Кіріпо, делегат національ
ної спілки студентів і руху
демократичної молоді Папуа
Нової Гвінеї. 1 мені здаєть
ся, що
неблизький шлях,
який я подолав до Москви,
не пропаде марно. Мій ост
рів — постійний об'єкт екс
плуатації з боку імперіаліс
тичних держав, які вичерпу
ють його природні багатст
ва, виманюють кращих лю
дей, а натомість «дару
ють» нам безробіття, непись
менність, голод і злидні. Ра
дий був переконатися, що
нещастя моєї батьківщини
далеко не байдужі ие тільки
молоді з країн
з низьким
рівнем життя, а й для тих,
хто міг, здавалося б, спочи
ти на
лаврах соціального
благополуччя.
Відсутність байдужості й
самозаспокоєності учасників
московського
фестивалю,
мабуть, — одна з найбільш
привабливих йога особли
востей. Тут біди далекої Па
пуа Нової Гвінеї стають бо
лем серця кожного, хто при
четний до справи благород
ної боротьби за щастя при
йдешніх поколінь.

(Кор. ТАРС).

З відкритим
серцем
У традиції Всесвітніх фестивалів —
один з днів свята присвячувати країнігосподарці форуму юних. 2 серпня на
XII Московському — день Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.
Колективи десятків установ та органі
зацій, підприємств і колгоспів, наукових

М. Карон. Вона — в передових рядах борців за мир,
бере участь в ангивоєїшник
мітингах. Разом з панно
Маргарет принесла в музей
фотографію Доведеного в
її місті маршу протесту
проти агресії в Сальвадорі,
її подарунки
незабаром
з'являться в експозиції.
В музеї Маргарет зустрі
ла своїх молодих співвіт
чизників.
Вражені, вони
стояли біля стенда з ленін
ськими декретами. Виявля
ється, в країні, яка, як їх
переконують вдома, загро
жує всім війною, першим
державшім документом був
декрет про мир. ’(’спер я
вірю, сказала Маргарет, що
моєму місту і всьому світо
ві звідси не загрожує вій
на.
Т. ІВАНОВА,
С. САХНО,
кор. ТЛРС.
м. Москва.

і навчальних закладів гостинно запроси
ли до себе учасників фестивалю.
Яка вона, молодь Країни Раді Де і як
працює, навчається, відпочиває? Що ці
нує в житті нйбільше? Відповіді на ці за
питання багато делегатів уже одержали
за шість попередніх днів фестивальних
зустрічей. День СРСР дав їм можливість
ще повніше й глибше зрозуміти суть,

слів, які нерідко насторожують людей,
що вперше приїхали у Радянський Союз,
сліз, які ми вимовляємо з «ордіспо:
«Наш спосіб життя — радянський!»

ФЕСТИВАЛЬ У МОСКВІ — ФЕСТИВАЛЬ ВСЮДИ

В ЄДНОСТІ ДУМКИ
І СЛОВА
ЗО липня в парку куль- нали, а любителі музики
тури й відпочинку імені й поезії — робітники та
підприємст 8
50-річчя Жовтня відбувся службовці
конкурс політичної пісні й Кіровоградського району,
«Салют, фести- студенти навчальних зак
вірша
орі авізований ладів.
вальї»,
райкомом
Кіровським
У їхньому виконанні
ЛКСМУ обласного центру. прозвучали пісні, присвя
Не випадково народив чені боротьбі за мир, за
ся у нашій країні почни відвернення ядерної ката
«Фестиваль у Москві — строфи, пісні антифашист
фестиваль скрізь». Це ще ської спрямованості, а та
раз підкреслив секретар кож присвячені великому
Кіровського РІ\ ЛКСМУ
Сергій Алимов, Справді, свягу Перемоги. Авторами
поява почину є цілком за музики її слів деяких ІЗ
кономірною — з огляду представлених творів вис
"на величезний, ентузіазм тупили самі учасники.
молоді у дні підготовки
Як відзначило компе
XII Всесвітнього. Законо тентне жюрі, особливо
мірно й те, що в конкурсі емоційним і музикальним
брали участь не професіо- був виступ студентів Кі

На нашій
вулиці
Днями
координаційна
рада культурно - спортив.
ного номпленсу Устинівсьного району провела, в
райцентрі
свято вулиці

імені Леніна. Цей
захід
було присвячено XII В«;світньому фестивалю молоді І студентів.

ПоШна мешканців вулиці
Леніна
були
проведені
конкурси на краще вико
нання пісні,
танцю, ху
дожнього слова
на йол
Щии дитячий малюнок ■«!
люнок на асфальті та к£аЩІ кулінарні вироби. Особ
ливий інтерес викликала
виставка вишивання в'я

ровоградського інституту
сільськогосподарського ма
ніипобудування Олександ
ра Торговецького й Васи
ля Мепгеля, яких і визна
но переможцями. Най
більший успіх у глядачів
мала пісня про фестиваль
у Москві, авторами якої є
самі хлопці.
Друге
місце зайняв
Олександр 'Галка, робіт
ник заводу «Гідросила»,
який виконав популярну
пісню композитора Д. Тухмакова «День без пострі
лу». Па третьому місці —
інженер з виробничого
об'єднання
«Друкмаш»
(він іпредставив власну
пісіно ' під назвою «Мир
потрібен всім»)-

Є. ІГНАТЬЄВА,
музикознавець.

зання, швейних виробів,
випалювання, політичного
плаката, та квітів В кон
курсі «Малюнок на асфаль
ті» взяли участь діти з ін
ших вулиць райцентру.
На знімку:
на
перед
ньому плані малюють на
асфальті Оксана Фесенн®
та Світлана Пахнюк.

Тенет І Лото М. САВЕННА-

З серпня 1985 року

«Молодий комунар»

З стор._____
ЗАВТРА —ДЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИКА

Кожен

V.

Свято молодості, миру,
щастя’ — таким увійшов
у ваше життя XII Всесвіт
ній фестиваль молоді
і
студентів,
який в ці дні
проходить у Москві. Пред
ставники всіх континентів
ще і ще
раз заявляють
свою рішучість у боротьбі
за мир, дружбу і солідар
ність. Фестиваль — це по
дія, яка має дати новий
імпульс комсомольській ро
бо і і, збагатити життя кож
ної комсомольської оргапізації, кожної молодої лю
дини. «Фестиваль у Моск
ві — фестиваль всюди» —
під таким девізом нині жи
ве і трудиться молодь на
шої області, як і всієї кра
їни. їхня мета — зробити
кожен день фестивального
тижня святковим і пам’ят
ним. По-ударному працю
ють нині на жнивах молоді
хлібороби, широкого роз
маху набрало соціалістич
не змагання серед робітни
ків, будівельників. Газета
вже повідомляла про їхню
ударну трудову вахту, за
ходи, які в ці дні прово
дять комсомольські органі
зації на честь фестивалю.
І тобі, комсорг, треба по
дбати про те, щоб оцей ен
тузіазм, творче горіння,
ініціативу закріпити і примножити.
В серпні у твоїй органі
зації набирає темпів соці
алістичне змагання назу
стріч XXVII з’їзду КПРС.
Першочергове завдання —
удосконалювати виробни
цтво, широко впроваджу
вати у практику наукові до-

сягнеппя, сучасні техно
логії. Кожен комітет ком
сомолу, молодий вироб
ничник повинні взяти ак
тивну участь
в науковотехнічній
творчості. Зу
силля мають бути спрямо-

день-

сьогодні важливо узагаль звітів і виборів треба пере
нити досвід кращих жни вірити стан внутріспілко
варів, надати йому широ вої роботи, навести поря
кої
гласності. Важливо док у документах тощо.
комсомольці мають
вчасно і без втрат зібрати Всі
урожай, доставити його на взяти участь в підготовці і
заготівельні підприємства. проведенні звітів і виборів
3-11 по 18 серпня в ком
сомольських орі апізаціях
країни проводиться Тиж
ЩОДЕННИК
день Військово-Повітряних
Сил- Проведення тижня —
важлива форма шефства
ГРУПКОМСОРГА:
Ленінського
комсомолу
над авіацією.
Серпень у вищих і спеці
СЕРПЕНЬ
альних навчальних закла
дах — пора вступних екза

по-ударному
пані на успішне завершен
ня завдань останнього ро
ку і одинадцятої п’ятиріч
ки в цілому.
Збирання
врожаю —
головна подія року для
хліборобів. Нині у розпалі
жнива.,Ударно трудиться
па жнивному
полі й мо
лодь. Щодня в редакцію
надходять повідомлення з
місць про успіхи жниварів.
Організовано працює на
збиранні хлібів комсомоль
сько-молодіжний збираль
но-транспортнії загін кол
госпу імені Щорса Долинського району. У нелегких
умовах молоді комбайнери
досяглії виробітку па ком
байн понад 12 гектарів
Нині
тут уже закінчили
косовицю зернових. /\ най
вищого намолоту добився
збиральний
екіпаж
С. Мельничеика і О. Моро
женка
з колгоспу імені
Шевченка Новоукраїпського району — понад 5 ти
сяч центнерів зерна. Тож

Серпень — час підготов
ки до звітів і виборів у ком
сомолі. Особливу
увагу
при підготовці до звітновиборної кампанії
треба
звернути на те, як викону
ється постанова ЦК КПРС
по комсомолу. Комсорг,
пам’ятай, що предметом
ділового, принципового об
говорення мають стати
і
питання практичної участі
кожної комсомольської ор
ганізації, кожного комсо
мольця в реалізації важ
ливих завдань, що випли
вають з рішень квітневого
(1985 р.)
Пленуму
ЦК
КПРС. Напередодні звітів
і виборів па зборах, засі
даннях комітету важливо
підбити підсумки тих кон
кретних справ, які твоя ор
ганізація виконувала про
тягом
року.
Пам’ятай,
комсорг, від їх результату
багато
в чому залежить
авторитет комсомольської
організації.
У період підготовки до

менів, час напруженої ро
боти штабів «Абітурієнт».
Перед початком нового
навчального року відбуду
ться серпневі конференції
працівників народної осві
ти. На них будуть обгово
рюватись актуальні зав
дання комуністичного ви
ховання підростаючого по
коління
в світлі рішень
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС. Вам, сек
ретарі
учительських
і
шкільних комсомольських
організацій, треба вже сьо
годні подумати над тим,
як піднести авторитет пер
винних піонерських дру
жин, посилити їх роль
в
підвищенні якості навчан
ня, організації суспільно
корисної праці і змістовно
го відпочинку.
Як бачиш, комсорг, тур
бот в серпні у тебе буде
багато. Тож від твоєї орга
нізованості, наполегливос
ті, ініціативи в значній мі
рі буде залежати успіх у
виконанні всіх справ.

Микола Караченцов
погляд
боку куліс
Яніна Євгенівна
чекала
сина. У всі часи ма гері чека
ють своїх дітей. Давно вже
у сина своя сім’я, до мате
рі приїжджає гостем, і все
одно вона чекає. Іноді при
мчаться втомлений, знерво
ваний, мати наллє тарілку
супу, погладить по голові,
{^ВТІШИТЬ, і обом легше.
Микола завжди був ла
гідним, турботливим хлоп
чиком. В школі навчався —
матері не доводилось черво
ніти. Непосидючий, швид
кий, але старанний. Книжки
читав захоплено. Якось про
читав Шарля де Костера
«Легенду про Тіля» і «захво
рів». Сміливий герой витіс
нив всі інші пристрасті, зай
няв перше місце серед улюб
лених літературних персона
жів. І хто міг тоді подума
ти, що доля зведе його з Ті
лем ще ближче.
Карачешюв працював уже
не перший
сезон, коли в
Московському театрі імені
Ленінського комсомолу з я^Ч'вііВСЯ новий головний режи
сер Марк Захаров. Пригляиався-ііримядався і раптом
доручив Караченцову грати
п новій виставі роль Ііля.
Все завертілося в йогожитті Робота, книги, музеї, ро
бота. «Попіл Клааса стукає
в МОЄ серце...».
Тоді,
»
’973
році,
мало хто вірив, що у Кара
ченцова щось
вийде. Але
саме «Тіль» став тією виста
вою дякуючи якій Микола
не тільки став популярним,
а й повірив у себе.
__ Чи не так?
,
_ Це люблю слово «ПО■ Нпуляриість». Є в ньому щось
іншочйте. Популярність це дуже В малій мірі ви
знання І вже далеко ке все
народна любов. Справжній

имя читачів

артист радість отримує не
від квітів і аплодисментів, а
від роботи, творчості.
— Справа в тому, що є
різна
популярність. Одна
справа, коли у кумира на
магаються відірвати гудзика
на сувенір, інша, коли зви
чайна зустріч з ним на вули
ці на весь день підіймає на
стрій. Домовимось, ми гово
римо про другий різновид
популярності. Миколо Пет
ровичу, що дала вам по
пулярність?

— А що вона повніша да-1
ти? За молоком і
хлібом
стою в черзі, як усі. Прав
да, іноді продавщиця гляне
і посміхнеться... злякано. Фі
зіономія в мене...
— З вашою зовнішністю Я
ви аристократа граєте...
— А куди я дінусь! Спра-В
ведливо. Коли мені Захарові
доручив центральну роль у а
«Юнопі» і «Авось», я, чесної
кажучи, засумнівався. Мп-1
кола Петрович Рє.ізнов пре-1
красна, благородна людина,"

блискучий офіцер. 1 Микола
Караченцов, якому хлопча
ки з усього кварталу не да
вали проходу після телеві
зійного
фільму «Пригоди
Електроніка»,
де я грав
шпигуна: Урі! УріІ
У виставі
«Юнона»
і
«Авось» Караченцов краси
вий мужньою красою (сло
ва мужчина і мужність —
одпокорінні). Ного обличчя
натхненне і прекрасне, сяє
світлом великої любові і на
дії. Не випадково Миколу
Резанова, людину вже не
першої молодості, полюбила
юна Копчігта. 1 як полюби
ла! Одного разу і назавжди.
Не дочекавшись коханого на
каліфорнійській землі, — а

Залізниця — це завжди чіткий ритм і залізний роз
клад роботи. Інакше й бути не може в такому велико
му й складному господарстві.
Мчать залізничними рейками великовагові вантажні
поїзди, електрички везуть пасажирів; безперебійно пра
цює зв’язок між станціями, чергова по станції оголошує
прохід та вихід пасажирських составів; загоряються й
гаснуть сигнальні світлофори на межі станцій... І все
це злагоджене й напружене функціонування служб за
лізниці неможливе без електромонтерів. їхня робота,
непомітна збоку, є необхідною умовою дотримання чіт
кого ритму. Досить їм не спрацювати як слід — і по
рядок на залізниці порушиться.
Втім, там, де працює комсомольсько-молодіжний ко
лектив електромонтерів цеху № ЗО До.іинської дистан
ції сигналізації і зв’язку, надійність роботи іарантована. Недарма КМК успішно справився із своїми соціа
лістичними зобов’язаннями до дня відкриття XII Все
світнього фестивалю молоді й студентів у Москві. Хлоп
ці надійно полагодили лінію магістрального кабелю
зв’язку.
На знімку: К.МК електромонтерів цеху № ЗО Долинської дистанції сигналізації і зв’язку.
Фото С. ФЕДЯНЕНКА.

чекала його тридцять років, ■ Раскольиикова. Пошуками
не знаючи, що він помер у І себе в різних жанрах можна
І пояснити численні виходи
Красноярську, — вона замк-|
пула себе в монастирі: <Я Караченцова в різні сфери.
тебя никогда не забуду
и І То він перед мікрофоном
Всесоюзного радіо «демон
уже никогда не увижу»...
струє» свої голосові мож
— А буває така любов У ливості, то показується ца
житті?
телеекрані з розкритим то
— Певно, буває.
Ми її миком відомого поета; До
просто не помічаємо,
усе речі, відносно телебачення...
життя жаліємося: не зустрів Він його дуже любить, не
я свою Джульетту. Кончіт- рідко з’являється у телевиставах і телефільмах. Не
давно ми познайомилися з
героєм Караченцова лейте
нантом Орловим у фільм»
«Батальйони просять вогню».
Будемо відверті, і в цьому,
фільмі герой Караченцова
нагадав нам багатьох його
веселих, мужніх, чесних, не
спокійних персонажів. Мож
ливо, навіть
Володю
із
«Старшого сина» (досі кра
ща робота Караченцова на
телебаченні). Я особисто в
лейтенанті Орлові, у якого
так недоречно і прозаїчно
заболіли зуби, виявила щось
спільне з відчайдушним не
можливим Тілем! Цікавою
була зустріч з Миколою І араченцовим у фільмі біло
руських кінематографістів,
знятому вже для великого
екрану — «Білі роси» за
сценарієм талановитого дра
матурга
О. Дударєва. де
Микола грав Ваську. Щи
рістю і людською привабли
вістю позначена
роль по
пулярного естрадного співату, а вона в цей час із крам-1* ка Валентина Озернпкова у
і телевізійній стрічці молдапниці поспішає...
«Тіль» — його найдорож-1I ських кіномптців «Маленька
ча вистава. Більше десяти!І послуга», хоч досить носероків він у репертуарі теат |п редній драматургічний ма
ру імені Ленінською комсо
теріал це дав «розвернути
молу. Більше десяти років ся» Караченцову на повну
Микола Караченцов одягає силу свого веселого і щасли
червоний ковпачок свого ге вого таланту.
роя. Вистава завжди вима
Коли я запитала у Мико
гає від нього великого і мо ли, що йому ближче — театр
рального, і фізичного напру чи кіно, він віддав перевагу
ження.
першому. «Театр — моя про
«Тіль», «Зірка і смерть фесія», — сказав він наго
Хоакіна Мур’єти», «Юнона» лошуючи на слові «профе
і «Авось» — прекрасні ви сія». Цим дав зрозуміти» що
стави, прекрасні акторські основну справу, якій слу
роботи, але розкривають ще жить, він любить як свою
не всі його творчі можливос долю.
ті. Караченцов — актор пси
В. ЛЕВОЧКО.
хологічної школи і, граючи
Москва — Кіровоград.
Тіля Улепшпігеля, мріє про

«Мелодий

комунари
а;-.

ГлЗВ

З МІШКА ГУМОРЕСОК

ВКРАДЕНИЙ БОРЩ

» Ж ■

...ОПІШИПСЯ Омелько літнього спекотного дня не де
інде, а на Кіровоградському автовокзалі № 1. Поки
стояв у черзі, за квитками. захотів пити. Але терпів —
втішав себе, що ось купить квиточка — і одразу до
буфету: дайте, мовляв, дві пляшки лимонаду... А як
прийшов до буфету, то йому кажуть: «Який гам ли
монад, ось пиво є. Беріть швидше та відходьте!».
Не взяв Омелько пива — бо яке пиво в гаку спе
ку. Та й не до смаку воно йому. «Нічого, — подумав,
— вокзал великий, торговельних точок кілька — має
ж бути хоч десь вода...». Аж не так сталось, як гада
лось. Кинувся до торговельних точок — нема води,
кинувся до автоматів — нема... Оббіг кілька прилег
лих кварталів — нема! Що робити! Коли б.не про
снувся, то. певно, не витримав би і напився таки пи
ва...
*
*
*

Бухгалтер міського від
ділу соціального забез
печення Катерина Баси
лівна Безкоровайна 'за
йшла б їдальню і, висто
явши в довгій черзі, взя
ла нарешті обід: півбор
щу, котлети по-кіровоградськи, пляшку кефіру
і булочку. Вона поспі—шала: час обідньої пе
рерви витратила на уні
вермаг, а тут ще й така
черга.
Катерина
Василівна
розставила обід на сто
лику коле вікна, повіша
ла свою
сумочку на
спинку стільця й понесла
пластмасову тацю з-під
посуду. А коли, вимивши
руки з мило/и, поверну
лась — в неї відібрало
мову: за столиком сидів
чоловік похилого віку і
сьорбав борщ. Поруч не
торканими ще стояли та-

рілка з котлетами по кі
ровоградськії
пляшка
кефіру й булочка.
•«Як вам не соромно»,
— хотіла було сказати
Катерина Василівна, але
ще раз глянула на чоло
віка і язик не повернув
ся — такий він бур ху
денький
і ложка його
дзвеніла об тарілку.
Другий раз у чергу,
яка стала ще довшою,
ставати не було часу. «Та
й чого цс буду панькатися: всієся без дозволу,
розумієш а ти мовчи та
ще й бійся торкнутися
за своє...» І Катерина Ва
силівна рішуче присуну
ла до себе котлети покіровоградськи. Чолоеік
тільки очі звів — жаліс
ливі такі. «Щось не при
гадую такого чоловіка —
подумала Безкоровайна.
/Ложе,
нетутеш-

Михайло СТОГНИ.

Висівки
4 Довгий карбованець?
Так він же фальшивий.
А Зробили з мухи сло
на? Годуйте!
А. На боксера махнули
рукою, а він вибився в
призери.
А Не обов’язково бути
пасічником, щоб уміти мас
тити губи медом началь
никові.
А, Ті, кому море по ко
ліна, тонуть у ложці води.

тебе й люблю.
забути головного:
прекрасніший від того.
1 згодом ще зроблю.
Валентин Мороз.
(«•Крізь пам’ять». 1982).

резіє. за те
•0 ре данії!
зліт листка
[о я зробив

І
а
І

Володимир ПОЛІЩУК.
м. Кіровоград.

Що б це взяти?

Фотоетюд М. САЕЕНКА.

РЕШЕТО

Загомоніли

Антоніма КОРІНЬ.

ФЕСТИВАЛЬ ПОСМІХАЄТЬСЯ

«Що його тане робить? —
Міркував Данило. —
Щоб про мене все село
Вмить загомоніло».
І в крамниці у вікно
Гепнув головою...
Потім місяць замітав
Вулицю мітлою.

Гомонить тепер село:
«-Дурневі наука:
Коли нема голови —
Хай працюють руни».

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага,
Олександрійський район.

СОН СПРАВДИВСЯ

Прибрали

ЧЕРЕВИЧОК ДЛЯ КАТЮШІ

Мал. В. ГОРДІЄНКА.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

пул. Лукачарського, 36.
БК 02508.

річку

Це було ще напочатку і фото помістив у газету.
літа, 8 червня. Наснилося
Начальник виробничого
тоді Мірошникові Оме.ть- управління водопровідноку, що з’явилася у Кірово каналізаційного господар
граді крім відомих Інгулу, ства Кіровоградського облСугоклсї, Біанки ще одна комунуправління
ІО. А.
річка. І не де-небудь, а на Табачний повідомив редак
вулиці
Пацаева, прямо цію, що справді таки текла
проти воріт виробничого вода по вулиці Пацаева.
об’єднання «Друкмаш». Та Тільки не з джерела, а з
що найдивніше, такий же водогонів теплотраси. Нині
сон приснився й фотомель- проведено ремонт теплових
никові К.тацкіну і він на мереж в згадуваному ра
віть клацнув його, тон сон, йоні, вода не тече.

«Молодой кс/лмунар» —

На украинском языке

Кирило ДОЛИНКО,
Еесиль ТЕЛІЖАН.

4- Яким треба бути ро
зумним, Щоб вміти зароб
ляти... дурні гроші!
4- Склероз: їхав до Хо
ми, а заїхав... до куми.
■4 Почерк
форварда:
хвилину біжить, а гри... ле
жить.
4- Деяких ревізорів зу
стрічають смаженим, щоб
не запахло... смаленим.
4 Час не жде. Звідти й
цейтнотн.

ЖОРНА

Мороз наступить і мороз минё, —
усе життя іду я з часом в ногу.
Презіє, за те люби мене,
що завжди прагну я до головного!
Політ листка довершений такий:
летить листочок, списаний в корзинку...
Себе я критикую залюбки.
Поезію ж люблю, як власну жінку.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Чолоеік старанно лід
чистив мисочку з бор
щем, відломив собі півбулки. Е’ДЛИБ > склянку
кефіру Чглерина Василів
ча мовіки потупивши очі
в тарілку.
дожовувала
котлету, і коли він підВІЕСЯ з-за столу і пішов
до
виходу, подумала:
«Навіть і не подякував,..»
Півпляшки
кефіру й
пієбулки вона, зиркнувши
на годинник, з’їла як на
вогні, і підвелась
з-за
столика — похололо в
грудях: на спинці стільця
не було її сумочки. «Oct
тобі й чоловік, ось тобі й
жалісливі очі», — вже ті
пало її та погляд раптом
упав на сусідній с голик:
не спинці стільця мирно
висіла її сумочка, а на
столику недоторканими
стояли миска з борщем,
тарілка з котлетами покіровоградсіки. пляшка
кефіру й рум’яна булоч-

Е рожами

...заїхав якось до друзів на вулицю Пацаєва, що в
Обласному центрі. Завітав у будинок № 53. І^адо но
го зустріли, запашним чаєм пригостили. І захотілося
мірошнику Омельку з далекої дороги поніжитися в
гарячій ванні.
— Про що мова, — здивувалися жильці, —ось уже
третій місяць у нашому будинку немає гарячої ВОДИ.
— Як немає, — заперечив Омелько, — а у всіх бу
динках на Пацаєва є вода. Чому ж у вас?..
— У жекові № 10 сказали: не то ремонтують труби,
не то будівельники повни будинок підключають, —
£7ляться своїми бідами жителі будинку, — Мй телеонували у міськвиконком. Але нас і слухати не за
потіли. Вживаємо заходів, мовляв, і все тут.
Поспівчував Омелько та й поїхав додому, сподіва
ючись, що це був сон.

Самокритика

Обсяг 0.5 друк. лрк.

раку

З серпня

З ІНОЗЕМНОГО
ГУМОРУ
ПОГОВОРИЛИ
— Синьйоре.
прошу
кас. дайте мені тисячу,
лір: я од ранку нічого не
ЇВ.
— Я теж!
— Ну тоді дайте . дві
тисячі, і я нас запрошую
повечеряти зі .мною.

ХТО РИЗИКУЄ
Розмовляють
майбут
ній тесть із майбутнім
зятем: •
— А хто може ручи
тися.
молодий чоловіче,
що ви хочете одружити
ся з моєю
донькою не
заради приданого?
— Еге, папе
Дюпон,
ми обоє
ризикуємо: хто
мені може гарантупатп
ідо при нинішньому спа
ді ви не обанкротитесь
наступного тижня?

ГРОШІ ДЛЯ ЖЕБРАКА
Дзвонять
Господаи не
відчиняє.. але запитує, че
рез замкнені двері:
— Хто це?
— Будь ласка, кілька
крон для жебрака...
— Добре, підсуньте їх
під двері!
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4 СЕРПНЯ
А ЦТ (1 програма)

8.00.— - Час». 8.35 — Грає
духовні: оркестр 'Міиістеоства шляхів СРСР. 8.55 —
-Сонячна стс-жна». Пауковопопулярний Фільм. 9.15
31-й" тираж
'Спортлото»
9.30 — Будильник. 10 00 —’
Служ'’ Радянському Союзуі
11.00 -— Щоденник Фсстнвапо. 11.30 — Дитячий гумо
ристичний кіножурнал «Єра,
лаш>. 11.45 — Ранкова пош
та. 12.15 — Документальний
телефільм. 12.30 — Сільська
година
13.30 - Музичний
кіоск. І4.00 — «Таке стрімке
життя». Науково-популярний
фільм про радянського авіа.
конструктора А. Мікояр~х
14.20 — Г. Владичіна. «Кт ІМ
чоботях» Фільм-вкстава Дііф
жаэвого Центрального
те
атру ляльок
15.10 — Клуб
мандрівників. 16.10 — Повн
іш. 16.15 — Сьогодні — Дснь<4ьзалізничника 16.45 — «Піс-^^
ля зміни». Концерт, присвя
чений Дню залізничника
18.00 — МіжнаРОДЦа пано
рама 18.45 — Мультфільми.
19.25 — Повніш.
19.30 -2Навколо сміху Вечір гумо
ру. 21.00 — «Час». 21.35 —
До побачення, фестиваль.
22.50 — Футбольний огляд.
23.20 — Новини.

± УТ
12.55 — Філі-м-концерт. 13.35
— День залізничника. 14.оо
— С. Прокоф'єв. «.Олександр
Невський». 14.45 — Худож
ній фільм «Брашіет-2:-. 16.00
— Слава солдатська 17.00—
ФілЬм-копцерт. 17.15 — Ліни
ва. Із циклу «Село і люди»
17.45 — Чемпіонат СРСР з
регбі. «Авіатор» (Київ) —
-Приморець» (Ленінград). 2-й
тайм. 18.30 — Компас турне,
та. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Художній теле
фільм «Склянка води», і се.
рія. 20.40 — На добраніч,
•ги! 21.00 — -.Час». 21.35
Художній телефільм .-Скл
на води». 2 серія 22.40
Новини.

& ЦТ (И програма)
8.00 — На зарядку ставай)
8.15 — Ритмічна гімнастика.
9.00 — Російська мова. 9.30
— До Дня залізничника. До
кументальні фільми. 10.10—.
Концерт Великого симфоніч
ного оркестру 1ДТ і ВР. 10.55
— Світ рослин
11.45 —.
Фільм — дітям.
«Фантазе
ри». 12.50 — VI Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
про народну творчість 'Ве
селка*. «Відкриваємо талан
ти». (Маврікій). 13.20 — На
ціональні ігри 1 традиції на
родів СРСР. 14.05 — «Чарів
на біла ніч». Фільм-концерт
з участю Аль Бано і Роміїїп
Пауер. (Італія). 15.00 — Те
лефільм «Знайти кохану».
16.10 — Пісні народів світу
виконує народна артистка
Таджицької РСР Я. Рахмето
ва. 16.40—«Уссурійська тай
га».
Науково - популярний
фільм. 17.10 — «Будинки бі
ля Пушкіна». Документаль
ний телефільм. 18.00 — Ви
датні радянські КОМПОЗИТІ?;
ри — лауреати Ленінської
премії.
Д. Кабалевський.
18.55 — »Це ви «можете».
19.40 — Концерт. 20.00 — Бочірия казка. 20.15 — Документальні телефільми 21.00
— «Час», 21.35 — Фільм
«Клишоногий друг».
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оголошує прийом

учнів

НА 1985-1986
навчальний рік

на денне та вечірнє
відділення на спеціаль
ності:
бухгалтер
строк на
вчання — 8—10 ‘Місяців
‘(денне), 15 місяців (ве
чірнє).
оператор обчислюваль
них електронно-клавіш
них машин.
строк на'• вчання — 5 місяців.
На курси приймають
осіб.з восьмирічною і се
редньою осиітою.
•Навчання — плитне.
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подати такі документи:
атестат, характеристику,
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