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ВІЛЬНІ! НРІЦЯ ЛЮДИНІ ЗВЕЛИЧУЄ! х -■
На комуністичному суботннку працювало 4500
комсомольців і неспілкової молоді району. Біль
шість з них трудилася на
своїх робочих місцях.
Ознаменувати день свя
та праці ударним трудом
— під таким девізом ви
йшли на суботник молоді
трудівники. Так, на засі
данні комітету комсомолу
Другого імені Пстровського цукрокомбіпату бу
ло вирішено, що комсо
мольсько-молодіжні
ко
лективи змін но випуску
цукру-рафінаду «Дорож
или» працюватимуть на
робочих
місцях і при
змінній нормі 4,2 вироб
лять по 5,7 центнера цук
ру. Слова свого комсо
молі,ці
дотримали.
А комсомольці Наталка
Арута, Любов
Цимбал,
Юрій Гуренко — члени
комсомольсько - молодіж
ного колективу хлібозаво
ду — випекли для насе
лення району запашні ук
раїнські паляниці. В день
суботника вони подали до
столу трудящих хлібобу
лочних виробів на 1500
карбованців при змінній
нормі випуску 1300.
Молодь колгоспу «Іск
ра», як і хлібороби інших
господарств, в основному
працювали в полі. Петро
/Каботіїнськпй засіяв сво
їм 1ОМЗ-6 при відмінній
якості 20,3 гектара площі
при нормі 15,5.
А що райком комсомо
лу? Працівники райкому
провели суботник па під
шефній
молочнотоварній
фермі колгоспу імені Калініна.
Зароблені під час. су
ботника кошти будуть пе
рераховані у фон,'і п’яти
річки.

ФОТОРЕПОРТАЖ

І сота
блакитна
ялинка
«Червона субота» у вироб
ничому об’єднанні
«Друкмаш» почалася звуками орнестру, коротким мітингом.
На грудях робітників —
А великі черЕоні банти, начЬгстрій — бадьорий, піднесе
ний.
...Складальне еирооництео.
Комсомольсько - молодіжна
бригада складання
привід
них важелів, де бригадиром
Володимир Зінов’єв, випе
реджала час на дві години.
З повною віддачею пра
цювали і члени комсомоль
сько-молодіжної бригади об
робного виробництва. очо
люваної Володимиром Бахмуцьким (фото внизу спра
ва). Ударну працю проде
монстрували термісти, яки
ми керує комуніст А. Т. Сит
ник, шліфувальниця Т. Крав
ченко (фото вгорі справа),
слюсар механоскладальних
робіт А. Городилова (фото в
центрі).
Заготовче
виробництво.
При завданні на зміну склас
ти 500 електродвигунів, звідси складальникам уже до
13-ї години надійшло 400
електромоторів для друкар
ських машинок «Ятрань». І
в перших рядах ішли молоді
друкглашівці.
Адже
*~
лише
тут
понад
комсомольців
до
1500. А ще ж прийшли
і
товаришів
своїх
старших
учні 9—10 нласів підшефних
І^шніл N.№ 18 і 19 — їх було
'•W-.іайже 200.
Значна робота проведена
по благоустрою території, а
також на будівництві жит
лового будинку для друнмашівців. Тут добре показали
себе працівники
конструк
торського бюро, відділу го
ловного конструктора, відді
лу технічного контролю.
Територія
«Друкмашу»
славиться своїми зеленими
насадженнями, колектив не
раз виходив
переможцем
районних, міських, обласних
конкурсів квітникарів (бри
гадир озеленювачів І. М. Мо-

гила). До речі, в серпні цьо
го року на базі «Друнмашу»
буде працювати Школа пе
редового досеіду ВДНГ СРСР

по темі «Озеленення й бла
гоустрій територій промис
лових підприємств».
У день комуністичного су

ботника, присвяченого 116-й
річниці з дня народження
В. І. Леніна, біля фасаду під
приємства було висаджено

Б’Є ДЖЕРЕЛО ВЕЛИКОГО ПОКИНУ
Суботній квітневий ра
нок. Ранок традиційного
весняного робочого дня.
Традиційного звідтоді, як
забило джерело Великого
почину. Почину свідомої
вільної прані...
Погода, як на замовлен
ня: грайливе сонечко, ле
генький вітерець...
Дев ята година
ранку.
Центральна вулиця Бобринця — імені Леніна —
сповнена гамором закло
потаних людей: тут білили
бордюри, обкопували де
рева, чистили і підмітали
тротуари.
А годиною раніше біля
райкому партії відбувся
традиційний мітинг, звуча
ли напутні слова, побажан
ня трудитися з повного
віддачею. Бурхливі оплес
ки присутніх — то одно
стайне схвалення виголо
шеного...
У райкомі комсомолу
застали тільки секретарязавідуючу відділом учнів
ської молоді Ніну Мусієнко.
— Всі працівники рай
кому на закріплених об’єк
тах, — повідомила вона.

На спортивному комплек
сі
серед
працюючих
знаходимо першого сек
ретаря райкому комсомо
лу Миколу Паладія.

— 5300 комсомольців і
неспілкової молоді райо
ну вийшли сьогодні на суботник. Обсяги робіт дав
но визначені.
Особливо
багато комсомольців тут,
на будівництві і благо
устрої спортивного комп
лексу і там, біля краєзнав

чого музею. На спорт
комплексі працюють уч
ні сільськогосподарського
технікуму імені Героя Ра
дянського Союзу В. В. Порика, комсомольці ремонт

ного
підприємства райагропрому, міжгосподар
ської пересувної механізо
ваної колони, пожежної
команди...
— А скоро прибудуть
учасники обласного легко
атлетичного кросу, які до
поможуть нам споруджу
вати службове приміщен
ня спорткомплексу, — до
дає голова райспорткомітету
Василь Степанович
Рожков. — А це значить,

зробимо значно більше,
ніж намічали...
Біля краєзнавчого музею
голова райвиконкому М. М.
Синьогуб обкопував май
бутні ділянки під квіти.

— Експонати музею по
ки що в районному Будин
ку піонерів. До Першого
травня треба відкрити му
зей. Часу залишилось не
багато, але зробити треба
чимало. Тут працює в ос
новному апарат райвикон
кому. Почали дружно, ве
село. Думаю, такий підне
сений трудовий настрій па
нуватиме до кінця субот
ника...
Разом з другим секрета
рем райноЕлу комсомолу
Олександром Морозовим та
працівником районної га
зети
«Честь хлібороба»
Олександром Гавриленком
їдемо в радгосп «Олекс іївський»...
— В основному всі пра
цюють на
робочих міс
цях, — повідомляє секре
тар комсомольської орга
нізації господарства Ната
ля Кукілевська. — Праців
ники дирекції розділились
на деі групи: одні ремон
тують адміністративне при
міщення, інші — споруд
жують житловий будинок.
В період між доїнням дояр
ки молочнотоварної фер-

ми обсаджують приферм
ську територію деревами.
Це ж саме роблять пташ
ниці. Механізатори переві
ряють готовність техніки
до наступних польових ро
біт. А двоє — Сергій Ре
шетили і Володимир Білодідов сіють «чорнушку» —
є такий сорт цибулі...
Післяобідній
час, але
трудовий запал суботника
не спадає. В цьому ми пе
реконалися, завітавши в
колгосп
імені
40-річчя
Жовтня.
Чистенькою, причепуре
ною зустрічала нас Кетрисанівка. Обабіч дороги, що
єеде до правління кол
госпу, два юнаки обкопу
вали дерева.
— Тобі не здасться, —
мовить один, — що слово
«субота» римується зі сло
вом «робота»...
— На поезію тягне?! —
весело підморгує інший.
Обидва
веселішають.
Нам приємно дивитись на
дужих хлопців, які працю
ють ось уже шосту годи
ну, а їхній настрій, як і на
початку дня — бадьорий,
піднесений Такий день їм
запам'ятається. І не тільки
жартами, сміхом, а й за
вершеною роботою!

100-у блакитну ялинку (фо
то внизу зліва).

А. «УМАНСЬКИЙ.
Фото В. ГРИБА.

Біля правління застали
секретарів партійної і ком
сомольської організацій.
— В колгоспному саду
працювали учні середньої
шноли — зараз закінчують
побілку дерев. У самому
селі суботник вже завер
шується — працюватимуть
ще годину-півтори. А от
для механізаторів суботник
триватиме до закінчення
світлового дня.
З цими словами секре
тар
парторганізації
Ва
силь Петрович Гаранін по
їхав у поле. Там закінчу
ють підживлення озимих і
сівбу соняшника. Ось-ось
почнуть сівбу кукурудзи.
Василь Абрамець, ком
сомольський ватажок кол
госпу, коротко проінфор
мував про зроблене за
день комуністичної праці.
Розповів, що їхньому гос
подарству щойно вручено
перехідний Червоний пра
пор райкому партії за пе
ремогу в районному соціа
лістичному змаганні тва
ринників за перший квар
тал. Цей трудовий успіх
був ще одним моральним
стимулом до роботи сьо
годні. в день комуністич
ної суботи.
Ми повертаємось до Бобринця.
— Дзвонив з Кетрисанівки черговому райкому пар
тії, — каже О. Моро
зов. — Там сказали,
що
сьогодні в десяти госпо
дарствах району
почали
сіяти нукурудзу...

Репортаж вів
А. БЕЗТАКА.
Бобринецький район.

Н. БОЙКО,
перший секретар Олєксандрівського райкому
комсомолу.

Взамін
«п’ятірни»похвалу
— Нам треба довести,
що трудитися ми вміємо
не ліпне за партою — ви
рішити учні Богданівської
СІП № 2.
А тому вже заздалегідь
визначили, кому що буде
під силу. Молодші школя
рі
викликалися збирати
макулатуру, учні старших
класів постановили, що у
цей день частіша учасників
«червоної суботи» прапюватнме па колгоспному то
ку па перебиранні картоп
лі га на Зиам’япській меб
левій фабриці, а решта —
збиратиме металобрухт.
Підсумки
порадували
кожною. Металевого брух
ту зібрали дев’яті, тони,
що значно перекрило нор
ми; картоплі підготовлено
загалом 50 тонн А гнмчасові працівники меблевої
фабрики як впянилось,за
робили 180 карбованців,
їх вирішено перерахувати
до фонду п'ятирічки. Ра
дуватиме
односельців і
фруктовий сад. посадже
ний руками школярів де
сятирічки.
Л. БОЙЧУК,
Знам’янський район.
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«Молодий комунар»

СПРАВА ЛЕНІНА
ЖИВЕ І ПЕРЕМАГАЄ
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Небагатьом радянським кінематографістам різних
поколінь доля подарувала це велике щастя — до
торкнутися до миттєвостей життя вождя, зберегти ці
миті в небагатьох кадрах кінохроніки, відтворити їх
у художньому кінематографі.

ЕРШІ радянські опера
П
тори Олександр Лембере, Петро Новицький,

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

Сгарокучербаївськнй , мо
лочний комплекс колгоспу
«Октябрь» минулого року
став переможцем соціаліс
тичного змагання серед мо
лочних комплексів респуб
ліки.
Двічі па тиждень спеці
ально обладнаний при комп
лексі кабінет тваринництва
повниться голосами старшо
класників місцевої школи.
Під керівництвом виклада
ча Ш. 1. Біглова вони ово
лодівають тут професією
оператора машинного доїн
ня. /\ влітку юні тваринни
ки нерідко підміняють кол
госпних доярок.
Професія тваринника в
пошані у колгоспі. Недарма
слідом за дівчатами стають
майстрами високих надоїв і
хлопці: Айрат Садиков, Вуфар Рафіков.
За минулу п’ятирічку в
господарстві збудовано 80
квартир, дитсадок, лікарня,
два
культурно ■ побутові
комплекси... Проблема кад
рів завдяки цьому практич
но вирішена. Чимало кол
госпних стипендіатів після
навчання у вузах та техні
кумах ІШ-ШГОЄ (і рідному
селі.
Сьогодні В колгоспі не
бракує бажаючих працюва
ти па комплексі, де всі ос
новні виробничі процеси ме
ханізовано, в приміщеннях
тепло й сухо. А поряд —
працюють медичний профі
лакторій. магазин товарів
першої
необхідності.
В
їдальні — завжди гарячі са
мовари. чаєм, цукром, печи
вом тваринників колгосп за
безпечує за' свій -рахунок.
Благозарський районі'■

не завдання за короткий
час неможливо. Але крок
за кроком народжувалося
взаєморозуміння
худож
ників, що прагнули.якомо
га повніше, досконаліше і
глибше розповісти про Ле
ніна — історичного діяча,
вождя мільйонів трудя
щих.

Едуард Тіссе, Григорій Гібер, Олександр Левкцький
подарували наступним по
колінням радість спілку
вання з великим вождем;
ось Ілліч виступає з три
буни, ось він над чимось
замислився, а ось приймає
парад.
прогулюється у
дворі Кремля, відпочиває
у колі сім'ї... Із цих без
цінних кадрів починалася
радянська кіноленініана.
Борис .Васильович Щу
кін... Ім'я цього великого
актора сучасності назав
жди залишиться в історії
радянської культури і па
м'яті мільйонів глядачів—
йому випало щастя пер
шим втілити на екрані
образ В. І. Леніна у філь
мах Михайла Ромма «Ле
нін у Жовтні» та «Ленін у
1918 році». Борис Щукін
йшов до цієї великої ролі
майже 10 років. Ще у 1928
році А. В. Лупачарськпй
говорив про прямий зв'язок театральних робіт Щу.
кіна, що втілив на сцені
образи
ко.муністів-ленінців, із безсмертним Лені
ним. Максим Горький. по
Оператор ігор Гелеіін
бувавши на репетиції ви згадував тон вересневий
безпечення житлом комсо
стави «Єгор Булпчов», де ранок 1937 року, коли
мольців і молоді? Хотіло
Щукін грав головну роль, Щукін вперше вийшов зні
ся б, щоб на пленумі об
кому комсомолу у ряд не ■ висловив думку про МОЖ матися для фільму «Ленін
ЛИВІСТЬ створення актором у Жовтні». «Я добре па
відкладних питань було
образу Леніна.
м’ятаю, коли Щукін ви
поставлено і створення^ в
У своїх спогадах М. Ромм йшов і/ гримерної, пря
області МЖК. Чи є в об
закарбував
неповторну муючи на зйомочний май
ласті приклади створення
атмосферу тих днів: пер данчик. Нічого подібного
шу зустріч із Щукіним, ні до. ні після я не зустрі
МЖК? Умови для цьо
його недовіру до молодого чав... Щукін йшов абсо
го?
режисера і стислість стро лютно зібраний, зосеред
О. ДЯЧЕНКО,
другий секретар ґайвоків — іноді здавалося, що жений, ходою, яка, без
вирішити таке масштаб сумніву, була ленінською
ронського РК ЛКСМУ.

Потреба є! А умови?

КОЛГОСП
ВИХОВУЄ ЗМІНУ

Вечір відкрив вожатипвиробішчиик В. Мішаєв. Він
розповів історію створення
музею.
Засновано
його
чверть століття тому при
активній допомозі рідної
сестри героя Л. І. БрюхапоВ Бураєвському районі вої, яка була присутня іі
відбувся конкурс колгосп цього разу.
них агітбригад. Він прохо
Учні школи вперше побу
див у рамках ЗІ Всесвітньо вали на батьківщині М. І.
го
фестивалю
народної Кузнецова в 1965 році, впер
творчості,
присвяченого ше пройшли місцями, ' де
70-річчю Великої Жовтневої воював герой, в 1966. Ім'я
соціалістичної революції.
М. І. Кузнецова музеєві
Кращим було визнано ви присвоєно в 1975 році. За
ступ агітбригади «Тук ба- час його функціонування тут
шаклар» («Зріле колосся») побувало близько 3 тисяч
колгоспу «Іскра». Особливо відвідувачів.
Е. ЯКОВЛЕВА.
відзначено роботу її керів
ників — директора буднику
культури
села - Каєилпк
Г. Фаюршшюї,' недавньої
випускниці Стерлітамацького культосвітнього училища
М. Зіігапшшіої та секретаря
комсомольської організації
Важливу роль у втіленні
господарства Д. Арслано в життя основних вимог
во! . Цікавими були виступи шкільної реформи педагогіч
колективів колгоспів «Мир», ний колектив школи № 5
«Родина», імені Вострецова, м. Давлеканово надає занят
імені Жданова, присвячені тям батьківського всеобучу.
боротьбі за мир, проти гон
Якщо раніше заняття туї
ки озброєнь, за солідарність проходили у трьох групах
(молодші, середні й старші
з прогресивними силами в
усьому світі А найнесподі класи), то тепер кількість
ваніше для глядачів стало таких груп сягнула десяті:
ся наприкінці конкурсу: з (за кількістю класів). Що
місяця за спеціальною про
рук учасників концерту зле
грамою займається кожна
тіли в повітря десятки го група. Заведено журнал від
лубів —- птахів миру...
відування.
Г. ХАННАНО8А.
За словами керівника бать
ківського університету Г. М.
Маркіної, з минулого року
в школі ведеться робота по
організації занять для бать
ків під дня народжепня ди
тини, а не від часу її при
ходу в школу. З цією ме
В середній школі № Ю5 тою педагоги взяли на об
м. Уфи відбулося відкриття лік сім'ї прилеглого мікро
нової експозиції музою іме району, що мають дітей до
ні Герой Радянського Союзу одного року.
М. І. Кузнецова. •
3. ХАЗИМУРАТОЗ.

ГОЛУБИ...
НАД СЦЕНОЮ

ВЧАТЬСЯ
БАТЬКИ

«КУЗНЕЦОВА»
ЗВІРЯЮТЬ КРОК...

завершення урочистої це
ремонії відкриття XII Мос
ковського
міжнародного
кінофестивалю, його учас
никам і гостям було пока
ходою. Для будь-кого, ХТО зано нову роботу Сергія
його бачив, було ясно: ко Юткевича та Євгена Гав
ридорами «Мосфільму» у риловича — фільм «Ленін
1937 році йшов живий у Парижі». «Поетична хро- «
піка у восьми розділах»— |
Ленін».
Саме в 1937 році, коли такий підзаголовок дали Ц
країна аплодувала кіно автори цьому фільмові,
картині «Ленін у Жовтні» що став новою вершиною |
Сергій Юткевич готувався у творчих пошуках С. 1От->і
до зйомок фільму «Люди кевича.
Останні двадцять років
на з рушницею» за сцена
відзначені особливо пиль
рієм Миколи Погодіиа.
ною увагою майстрів різ
Подивившись Максима них поколінь до розробки
Штрауха у ролі Леніна в ленінської теми. «Синій зо
п'єсі О. Корнійчука «Прав шит» Льва Куліджанова,
да» (це було перше вико дилогія «Серце матері.» й
«Вірність матері» Марка
Донського, «Шосте липня»
Юлія Карасика. «Довіра.»
Віктора Тригубовича, «Ле
нін у Парижі» Сергія Юткевнча... Ці картини впи
сали в кіноленініану нові
яскраві сторінки, познайо
мили нас з новими вико
навцями ролі Леніна —
Михайлом Кузнецовнм, Родіоном Нахапетовим, Юрі
єм Каюровим, Кирилом
Лавровим, Олексієм Устюжаніновим.
Шістдесят вісім років
майстри радянського кіно
працюють над кіноленініаною, відтворюючи мит
тєвості життя ВОЖДЯ, ВИсокий злет ленінської дум
ки, людяність ленінського
характеру. У пам'яті по
стають численні роботи
кінематографістів, присвя
нання ролі вождя на мос чені життю В. І. Леніна,
ковській сцені), режисер але тема далеко не вичер
запрошує його зніматися у пана. її неможливо вичер
картині. Максим Штраух пати, як неможливо осяг
— видатний актор радян нути одним поглядом всьо
Іллічем.
ського театру і кіно — го зробленого
Життя іде, і воно щоразу
втілив образ Леніна у по-новому висвітлюватиме
трилогії С. ІОтксвпча «Лю і діла його, і слова. І зав
дина з рушницею», «Розпо
віді про Леніна», «Леніну дання кінематографістів:
зупинити кожну таку мит
Польщі» і був удостоєний
тєвість, подарувати її лю
за роботу у фільмі «Роз дям.
повіді про Леніна» Ленін
І. ПІДОПРИГОРА.
ської премії
На знімку: кадр з
В липні 1981 року після фільму «Ленін у Польщі-.

ВДИВЛЯЄМОСЬ В ОБРАЗ ВОЖДЯ

Радянський народ, усе ГУБ, О. А. ТИТАРЕНКО,
прогресивне людство уро В. С. ШЕВЧЕНКО, В. А.
чисто відзначають 116-у річ- ІВАШКО, 10. П. ПОЛО
ііицю з дня народження МІ Є ЦЬ, В. Д. КРЮЧКОВ,
Й. 1. Леніна. Безсмертне ім’я В. А. МАСОЛ, С. Н. МУХА,
Володимира Ілліча стало Я. II. ПОГРЕБНЯК. Тут же
символом
революційного члени Президії Верховної
оновлення світу, його вчен Ради і Ради Міністрів УРСР,
ня — могутня зброя борців члени бюро Київських міськ
за щастя людей. Ленінські кому і обкому партії, знатні
ідеї — у звершеннях і пла люди столиці республіки,
нах трудящих нашої краї представники Збройних Сил
ни. Вірність ленінізму була СРСР.
Урочйсті збори відкрив
і Залишається непорушним
законом діяльності КПРС. член Політбюро ЦК Ком
Цю вірність ще раз з особ партії України, перший сек
ливою силою підтвердив ретар Київського міськкому І
партії Ю. Н. ЄЛЬЧЕНКО.
XXVII з’їзд партії.
21 квітня в Києві відбу- . Велично прозвучали мело
лись урочисті збори пред дії державних гімнів СРСР
ставників трудящих міста, і Української РСР.
Області і воїнів Київського
З доповіддю на зборах І
гарнізону, присвячені 116-й виступила член Політбюро
річниці з дня народження ЦК Компартії України, Го
В, І. Леніна. У Палаці куль лова Президії Верховної
тури «Україна» зібрались Ради УРСР В. С. ШЕВЧЕН
передовики виробництва, ве КО.
терани партії, війни і праці,
Учасники урочистих збо
виконали партійний
діячі науки і культури, мо рів
гімн «Інтернаціонал».
лодь.
У президії — товариші
Того ж дня керівники
В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ, Ю. Н. Компартії України і уряду
ЄЛЬЧЕНКО, Є. В. КАЧА- республіки поклали квіти до
ЛОВСЬКИП, Б. В. КАЧУ пам’ятника В. І. Леніну в
РА, о. п. ляшко, І. о. Києві.
МОЗГОВИЙ, в. о. соло(РАТАУ).
І
І
ПЕРЕБУДОВА: ТВОЯ ПРОПОЗИЦІЯ З
і
®
На XII пленумі ЦК
ВЛКСМ наголошувалось,
що під будівництво МЖК
підведена надійна мате
ріально-правова база, цей
рух повинен стати масо
вим, загальпокомсомольським.
Комсомольські органі
зації нашої області ось
уже два роки працюють
за конкретними рубежа
ми. А яку конкретнішу
справу ще треба, ніж за
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АША розмова про со
Н
ціологію іі місце її у
житті суспільства почала

ся з розмови про... літера
туру, точніше, про Василя
Шукшина. Саме до кого
творів звертається найчас
тіше молодий лектор, коли
веде зі своїми слухачами
мову про людину в колек
тиві, про ті нерозривні і в
той же час ледь помітні
зв'язки, які єднають окре
му особистість з тими, хто
живе і працює поряд. А
нарис Шукшина «Про про
стоту людської поведінки»
В. Т. Успенський взагалі
вважає ледве не обов'яз
ковим посібником соціоло
га.
Соціологія... Це слово
явно не належить до на
шого активного лексикону.
Справді, запитаймо себе,
що воно означає — і, пев
но, не кожен одразу відпо
вість. А тим часом наука
ця — про нас із вами,
— У мене розроблено
десять тем соціологічних
лекцій, — говорить Вяче
слав Тимофійовші, — і най
більшим попитом, чи що, у
слухачів користуються та
кі, як «Шляхи впливу на
морально - психологічний
клімат у трудовому колек
тиві», «Як активізувати
людський фактор», «Твере
зість проти гшяцтва в кон
тексті способу життя (за
матеріалами
соціологіч
них досліджень)»...
В. Т. Успенський — со
ціолог. (Є нині така поса
да на заводі чистих мета
лів у Світловодську). Вій
не лише теоретик соціоло
гії, кандидат філософських
наук, але й практик—пра
цює над створенням со
ніологічної служби па під
приємстві.
_
Така служба, — каже
він, — дозволить не лише
знати, скажімо, моральнопсихологічну ситуацію в
колективі, але й управля

ти нею. В плані мобіліза
ції людського фактора це
не просто важливо — це
необхідно.
Свою лекторську діяль
ність В. Т. Успенський роз
глядає як частину своєї
основної роботи соціолога.
Вважає, що йому пощас
тило: основна іі лекторська
робота знаходяться у пов
ній гармонії з його осо
бистими нахилами й упо
добаннями.
— У соціолога в колек
тиві є два головних зав-

займається справами,
здавалось би, далекими
від його
спеціальності^^приміром, багато праіцоСТ^
нині над своїм словнико
вим запасом,
підшукує
слова простіші, дохідливі
ші, навіть почав подуму
вати про лексичні «підбір
ки», розраховані на ту чи
іншу аудиторію.
Вячеслав Тимофійович
закінчив аспірантуру в Ле
нінграді. І обрав для жит
тя Свігловодськ.
— Мені пощастило з.у-

вііі

ЛЕКЦІЙНА

ПРОПАГАНДА
Відчувати
себе будівничим

“------------------------------ —---------------------даний, — каже Вячеслав
Тимофійович, — це, поперше,
переконати усіх
його членів і керівників у
практичній віддачі соціо
логії, а по-друге, — до
вести до автоматизму влас
ний професіоналізм. Лек
торська діяльність допома
гає. в цьому. Але саме то
му підходжу до свого
вкладу в цю справу само
критично. Аналізую, по
рівнюю, роблю висновки.
Ось коли зараз пригадати
мою першу лекцію, чітко
бачу свою найбільшу, то
дішню помилку: занадто
зосередився я під час лек
ції на своїй особі, а от за
аудиторією не слідкував,
не контролював її уваги.
В результаті — була явна
невдача. Що, питаєте, свід
чить про успіх лекції? На
мою думку, реакція ауди
торії. Не бачу живого від
гуку в очах людей — вва
жаю, даремно згаяв час...
• Живий відгук в очах
людей; Саме- з а* ради нього

стріти у Світловодську хо
роших людей, з якими по
дружився, знайшов спіль
ні
інтереси, — говорить
В. Т. Успенський. — Вони,
ці люди — ті, хто будував
Світловодськ, щоб жити В
ньому. — підкорили мене
широтою своїх натур, мас
штабністю діянь. Ну, і по
тім, тут же, на заводі чис
тих металів,
непочатий
край роботи для соціоло
га: великий
інтернаціо
нальний колектив, форму
вання якого ще в стадії
активного розвитку. І все
це — в умовах великого
сучасного індустріального
виробництва. ’ Ви тільки
вдумайтесь, яке у мене тут
складне й відповідальне
завдання: адже мені стоя
ти біля витоків формуван
ня нових стосунків, мо
рального клімату колекти
ву завтрашнього дня, бути
до якоїсь міри їх творцем,
будівничим.
С. ПЕТРЕНКО.

м. Саітлоаодськ.

'
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Знайомтесь; Наташа Рудковська, Саша Бугайчук,
Валерій Зеленкін, Юра Корявкін. Всі вони старшо
класники Кіровоградської середньої школи № 14 іме
ні Георгія Димитрова, комсомольці.
По-дитячому зосереджені і по-дорослому трохи
стомлені, а можливо, просто пригнічені незвичною
тишею, що настала в цьому залі. Щойно тут пройшли
звітно-виборні комсомольські збори, несподівано
бурхливі і гомінкі — присутнім учителям не раз до
водилося втихомирювати особливо галасливих. Але
чи варто відносити все на рахунок недисциплінова
ності комсомольців?

«Молодий комунар»----------------------------- —-------- З стор4----------- піонер прийде вступати в
комсомол, він уже повинен
відчути — для цього не
достатньо лиш вивчити
Статут спілки. Тож, наша
комсомольська
організа
ція, зокрема, бюро, прагне
дотримуватись принципу:
у комсомолі не повинно
бути випадкових людей.
Т. Є. ПЕТРЕНКО, орга
нізатор позакласної роботи:

ЗВІТИ І ВИБОРИ У ШКІЛЬНОМУ КОМСОМОЛІ

ПІСЛЯМОВА ДО ЗБОРІВ
З самого початку, коли
комітет комсомолу розпо
чав підготовку до зборів,
спілчани
вирішили, що
проведуть їх так: «Не хва
литися успіхами, а погово
рити про недоліки». Не
секрет, що комсомольські
збори
часто проходять
нудно, безініціативно, як
то кажуть, для «галочки».
НАТАША: Не можна ска
зати, що збори пройшли
повністю так, як задумали.
Ще мало відвертості, ще
критику сприймають як
особисту образу. Досить
було прослідкувати за по
ведінкою залу. Більше обу
рення, ніж схвалення піс
ля кожного критичного
виступу.
ыСАША: Це тому, що
вказувалися конкретні іме
на і прізвища, а не «деякі
комсомольці нашої шко
ли». Я ж гадаю — так і
повинно
бути.
Чомусь
звикли до того, що завжди
питають з керівників і по
гану робот}' організації
ставлять в докір ватажку.
Але ж кожен, хто вступає
в ряди комсомолу, пови
нен пам’ятати, що бере на
себе ті ж самі зобов’язан
ня, що й інші.
ВАЛЕРІЙ: Але все ж се
ред них є новачки і зі ста

жем. Тож . старші повинні
допомогти молодшим. Ось,
наприклад, всі члени бю
ро комітету комсомолу,
яких сьогодні переобрали,
вирішили неповних два мі
сяці, які їм залишилося до
випуску, допомогти ново
обраним входити в курс
справи. А в свій час вони
теж передадуть досвід мо
лодшим.
ЮРА: Добре було б, аби
побільше довір’я молод
шим, більше простору їх
ній ініціативі. Доречно тут
буде згадати про само
врядування. така форма
практикувалася в нашій
школі. Але щось не зовсім
виходить у нас. Тому ви
никають конфлікти. Здає
ться, що ми вже доросли
до самоврядування, але
вчителі нам ще мало дові
ряють. А коли не довіря
ють, то, значить, це до
вір'я треба завойовувати.
Починати, на мою думку,
треба з дисципліни і від
повідальності комсомоль
ців.
НАТАША: Але ти, Юрію,
сам собі заперечуєш! Ад
же комсомолець з самого
початку і повинен бути лю
диною дисциплінованою та
відповідальною. Почина
ти треба раніше. Коли

І В КАЗКАХ-ИЕНАВИСТЬ
«...Я ввійшов до автобу
са. Слідом піднявся араб
і сів поруч зі мною. У ме
не ж відразу промайнула
думка, що треба пересісти
на інше місце, і я пересів.
І араб теж пересів на ін
ше місце. Я подумав, що
вія готує щось проти ме
не, і сказав про це водію.
Араб хотів вийти з авто
буса, але водій викликав
поліцію, і вона відвезла
араба до тюрми». Так
описав свою зустріч з па
лестинцем підліток з ізра
їльської середньої школи
в м. Хайфа.
Він був одним із кіль
кох сот учнів, котрих по^ЩОСИЛИ розповісти про
свої контакти з арабами,
що становлять більше 17
процентів населення Ізра
їлю. Відповіді школярів
мали відкрито расистсь
кий характер і показали,
наскільки глибоко в їх
свідомості
укорінялось
презирство до арабів і
страх перед ними.
Сіоністські і расистські
ідеї прищеплюють ізраїль
тянам уже в ранньому ві
ці. В будь-якій кинзі ка
зок чи пригод «для най
менших» араб найчастіше
змальовується як «люди
на, то живе в пустелі,
котра пасе худобу і но
сить куфію на голові».
Він «жахливого вигляду»,
завжди «ворог», «пері нестримана по ха
рактеру людина, яка не
вміє
керувати собою».
При цьому ні словом не
згадується
про високу
грамотність палестшщів,
про те, що палестинський
народ
вніс величезний
вклад У розвиток всієї

арабської
національної
культури.
Начитавшись расистсь
ких книжечок, ізраїльські
діти ідуть в школу, де
піддаються подальшій, ще
більш витонченій обробці.
Міністерство освіти і
культури Ізраїлю підготу
вало нещодавно новий
тритомний звід інструкцій
для викладачів шкіл, від
повідно з якими учнів
треба переконувати, що в
«арабів немає коріння в
ізраїльській землі», що
«араби не садять дереза і
ніколи не будуть їсти їх
ніх плодів».
Недивно, що проникаючись такими ідеями, бага
то учнів сповнюються ду
хом ненависті. «Ми повин
ні вбивати арабів, вішати
їх, садити на електричний
стілець», — пише один із
школярів у своєму творі.
А якщо вже й заходить
мова про мир в регіоні,
то, виходить, МОЖЛИВИЙ
він тільки в тому випад
ку, якщо араби визнають
«абсолютне
ізраїльське
панування над ними».
«По-моєму, — заявляє ін
ший учень, — неможливо
добитись миру тому, що
араби ненавидять ’ нас».
«Треба вигнати арабів з
країни», — доповнює тре
тій.
Багато ізраїльських вче
них, які займаються соці
ологічними
проблемами,
вважають, що переважна
частина молоді Ізраїлю
дотримується вкрай пра
вих переконань, їй влас
тиві чітко виражені ра
систські і фашистські на
строї.
Опитування громадської
думки, що проводилося 0

Не все скажеш з трибуни
на зборах, адже у комсо
молу багато завдань і
проблем, пов’язаних з ни
ми. Є успіхи, є прорахунок
і невдачі, коли просто
опускаються руки. Невесе
ло згадують комсомольці
своїх шефів з олієекстракційного заводу. Це болюче
питання. Щось не ладиться
спільна робота заводчан і
школярів. Звичайно, учні
ходять допомагати на за
вод, але з кожним разом
переконуються, що роблять
нікому не потрібну роботу.
Шефів у школі майже не
бачать. Ось і на звітно-ви
борні збори ніхто не при
йшов, хоч і запрошували.
Хто перший розтопить
цей лід? Хотілося, щоб-де
зробили шефи.
Збори закінчились. Прий
нято рішення, обрано но
вий склад комітету. Нехай
ще слабо, але все ж намі
тився курс на перебудову.
Головне тільки, щоб пер
шість тут належала самим
комсомольцям, щоб уміли
бачйги недоліки і само
тужки їх долати. Допомо
га педколективу необхідна,
але ні в якому разі не
опіка.
3. КУЦЕНКО.

У Кіровограді закінчився республіканський відбірковий турнір з боксу
спортсменів 1964 року народження і молодших.
Фото В. ГРИБА.

ПОСМІШКА ЕРУДИТА

ЯК ВАС КЛИЧУТЬ?
Які прізвища найпоши
реніші в Росії? Скажете
—- Іванов, Петров, Сидо
ров? Відносно Іванова
все вірно, а далі найпопулярнішї зараз прізвища —
Попов, Смнрнов, Кузіїєцов...
Взагалі нелегко дово
диться і володарям пріз
вищ рідкісних. Одного із
мешканців
Саи-Франціскб
називають Захарі

Ззззззззззра.
Звичайно,
такс прізвище ні з ким не
переплутаєш, але уявіть
собі, скільки труднощів
виникає, коли прізвище
потрібно сказати або за
писати.
А як же лондонцю з
прізвищем Таксі? Вдень і
вночі у його квартирі по
стійно дзвонить телефон.
«Найскрутніше мені в свя
та, особливо під Новий

1985 році, показує, що
популярність ультрапра
вих і фашистських органі
зацій типу «Ках» М. Ка
лане. «Гут емунім», партії
«Техія», різко підросла
Останнім часом. На вибо
рах в кнесст вони могли б
одержати в найменшій мі
рі в три рази більше голо
сів виборців, ніж в липні
1984 року. Фашисти вже
вимагають: «Кахане — в
прем’єр-міністри!».
Цей заклик все частіше під
хоплюється учнями серед- •
міх шкіл, студентами, мо
лоддю воєнізованих посе
лень в окупованих райо
нах. В боротьбі за владу
ізраїльські ультра роб
лять ставку на молоде
поколінний,
одурманене
примарними ідеями «боговибраиості»,
створення
«Великого Ізраїлю від Ні
лу до Євфрату».
В Тель-Авіві люблять
розбалакувати про праг
нення до міцного миру в
регіоні. Але, коли справа
доходип. до конкретних
дій. сіонізм показує своє
справжнє обличчя. Па ос
танній сесії Генеральної
Асамблеї ООН
Ізраїль
разом з США проголосу
вали проти резолюції про
необхідність
прийняття
ефективних заходів проти
нацистської, фашистської
і неофашистської діяль
ності, всіх інших форм то
талітарної
ідеології
і
практики, заснованих на
расовій нетерпимості, не
нависті і терорі.
Чотири десятиліття то
му людиноненависницька
ідеологія нацизму була
прибита до
ганебного
стовпа
па
засіданнях
Міжнародного
трибуна
ФРН. Антивоєнні мітинги і збори, що проводяться
лу в Нюрнберзі. Як бачи
мо, цей урок не пішов на
в рамках традиційних весняних «маршів миру», відбули
користь тим, хто сьогодні
ся більше ніж в 300 містах та інших населених пунктах
пробує при допомозі сіо
ФРН. Політичні діячі, представники профспілок і масо
ністських ідей зростити
вих громадських організацій вимагали від властей виве
нове покоління «надлю
зення із країни ядерної зброї США, відмови від участі у
дей», які претендують па
здійсненні американської програми «зоряних воєн».
панування над іншими на
Н а знімну: учасниця антивоєнної демонстрації
родами.
У Дуйсбурзі.
В. ДЬОМІН.

. <

Телефото АДН — ТАРС.

рік, — скаржиться він. —•
В ці дні мій телефон нё
замовкає ні на хвилину.
Але ж мій рід існує вже
800 років, а тому я ніко
ли не поміняю своє пріз
вище».
Прізвище одного із гро
мадян США — 1069. І
предки тут ні до чого. Де
кілька років тому його
звали просто — Міхаель
Герберт Денглер, і меш
кав він в ФРН, Проте,
придбавши американське
громадянство,
Денглер
заодно вирішив змінити і
прізвище. І вибрав число.
Є. КАРАЄВ.

Молодіжний
проти

расизму
БРЮССЕЛЬ. (ТАРС).
Тут проходить спеціаль
на конференція форуму
молоді країн ЄЕС —
об’єднання, до якого вхо
дять 25 національних мо
лодіжних
організацій
країн співтовариства. Во
на присвячена пробле
мам боротьби з дедалі
частішими проявами ра
сизму і зростанням нена
висті до іноземців у
країнах «Спільного рин
ку».
Велику стурбованість
прогресивної західноєв
ропейської молоді викли
кають численні факти за
конодавчого та іншого
обмеження прав іммі
грантів та іноземних ро
бітників, які прибувають
у’держави «малої Єв
ропи» в пошуках заро
бітку. Особливе занепо
коєння викликає тс, що
дітям іммігрантів у міс
цевих школах намагаю
ться прищепити усвідом
лення їх неповноціннос
ті, культурної та загаль
ної відсталості.
Учасники конференції,
на яку запрошено депу
татів Європейського пар
ламенту, представників
Міжнародної
асоціації
юристів-демократів та ін
ших міжнародних орга;
нізацій, обговорять про
граму спільних дій за
встановлення в країнах
ЄЕС етнічної та куль
турної рівності, фактич
ної свободи віроспові
дання, за ліквідацію всіх
проявів расизму.

«Молодий комунар»
почка». Вистава. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. Ук
раїнська література. 12.10—
Художній телефільм «Доку
мент «Р». 1 і 2 серії. Під час
перерви — Повніш. 16.00 —
Новини.
16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — На до
помогу
школі.
Музика.
«Творчість М. В. Лисейка.
16.55 — Телефільм «Паш
орач». 17.15 — Співає М. Гиатюк. 17.35 — Комуністи 80-х.
18.00 — Кроки шкільної ре
форми. За партою — шестиліті.и. (Кіровоград). 18.30 —
День за днем. (Кіровоград).
18.45 — «Підсобним госпо
дарствам — сучасний
рі
вень». Виробниче об’єднан
ня «Дпіпроенергобу^пром».
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — З
людьми і для людей. Заві
дуючий лабораторією інсти
туту
електрозварювання
ім. Є. О. Патона, лауреат
Державної премії СРСР О. М.
Скачко. 20.25 — Телефільм
«Кристали». 20.35 — Телеві
зійна школа спорту. Вечір
ня гімнастика. Урок 1. 20.45
— На добрані1;, діти 2і ои—
«Час». 21.40 — Художній
фільм із субтитрами. «Зоря
ний інспектор». 23.00 — Но
вини.

«Ермітаж». Прикладне мис
тецтво середніх піків. 16.30
— Новини. 16.35 — Твере
зість — норма життя. 17.05
— Фільм «Будьте напогото
ві, ваша високість». 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — II Всесоюзний
фестиваль народної твор
чості. 19.25 — Фільм «Білий
ворон». 21.00 — «Час». 21.40
— Лауреати Ленінської пре
мії 1986 р. в галузі літерату-

гд ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». !5:?°„7пвід’
гукніться, сурмачії 910 —
Спорт за тиждень, или
Фільм «Сім'я Ульяпових».
1100 — Повніш. 14.30 —
Новини. 11.45 - Докумен
тальний фільм. І.і.З.) — Спі
ває ансамбль революційної
пісні Палацу культури хар
ківського заводу «Серп 1 мо
лот». 15.55 — «Жити разом,
Ікити в мирі». Бесіда з ке
рівниками
комуністичних
партій Західної Європи і
Америки. 16.20 —- Новини.
16,25 — С. Прокофьев. Кон
церт № 3 для фортепіано з
оркестром До мажор. 16.о5
— Урочисте засідання і кон
церт, присвячені 116-й річ
ниці з дня народження В. І.
Леніна. Трансляція з Кремлів,
ського Палацу з'їздів. 21.00
— «Час». 21.40 - - Чемпіонат
світу з хокею. Збірна СРСР
—- збірна США. 2 і 3 періоди.
23.00 — Сьогодні у світі.
23.10 — Чемпіонат світу з
хокею. Збірна ЧССР — збір
ри, мистецтва і архітектури.
на Канади. З період.
22.55 — Сьогодні у світі.
23.10 — ІІІсня-86.
А ЦТ (II програма)
А ут
8.00 — Гімнастика. 8.15—
10.00 — Новішії. 10.20 —
Симфонічна музика. 11.10— Документальний телефільм. ▲ ут
Літературний театр. 1. Шве 8.35, 9.35 — Основи інфор
дов. «Присяжний повірений». матики і обчислювальної
10.00 — Новини. 10.25 —
12.20 — Музичний фільм «В техніки. 9 кл. 9.05. 12.55 — Виробнича гімнастика. Урок
кожному серці голос Бать Німецька мова. 10.05 — Уч 1. 10.35 — Шкі.іьннй екран.
ківщини». 13.25 — Новини. ням СПТУ. Астрономія. 10.35. 5 клас. Музика. Камерні во
16.00 — Новини. 16.10 — 11.40 — Історія. 9 кл. 11.05 кальні твори. 11.05 — Худож
Срібний дзвіночок. 16.30 — — -Прості складні істини». ній телефільм «Документ
для батьків. «Р». З серія. 12.20 — «Живе
Неспокійні серця. 17.00 — Тележурнал
Танцює «Пролісок». (Кірово 12.10 — К. Симонов. «Третій слово». Відповіді па листи.
ад
’
ютант».
13.25
— Електро 12.55 — Новини. 16.00 —
град). 18.25 — День за днем.
(Кіровоград). 18.40 — Теле ніка і ми. 13.55 — Сільська Новішії. 16.10 — Срібний
фільм. (Кіровоград). 19.00 — година. 14.55 — Етика і пси дзвіночок. 16.30 — Культура
сімейного життя. російської мови. «Нові слова
Актуальна камера. 19.30 — хологія
Скарби
музеїв
України. 15.25 — Повніш. 18.00 — і значення». 17.00 — «Народ
М. Крітський. «Леніи-учи- Товариська зустріч з футбо ний депутат». День відкри
тс.'іь». 19.45 — О. Нетрашке- лу. Збірна Румунії — збірна того листа у м. Первомайвнч. «Змова». Вистава: 20.45 СРСР. В перерві — 18.45 — ську Миколаївської області.
— На добраніч, діти! 21.00 — Якщо хочеш бути здоровим.
«Час». 21.40 — Продовжен 19.45 — Документальний 17.30 - «Мелодій звуки ча18.00 —
ня вистави «Змої;;-.••. 22.50 — фільм. 20.00 — Вечірня каз рівні»-.за Концсрт.
днем. (Кіровоград).
ка. 20.15 — Повніш. 20.25— День
Повний.
18.20
—
«Тверезість
— норРеклама; 20.30 — Пісня про
жнття».
(Кіровоград).
комуніста. Еріїст Тельмап. ма
& ЦТ (II програма)
21.00 — «Час». 21.40 — Те 19.00 — Актуальна камера.
;!.( () — Гімнастика. 8.15— лефільм «Багач, бідняк...». 19.30 — «Незабутні». Худож2
серія. -22.55 — Ііубок
Кубок СРСР ник Олекса Новаківсьний.
Документальний телефільм.
V. 23.25 — 20.30 — Телевізійна школа
8.35. 9.35 — Природознав 3 кінного спорту.
ство. 2 кл. 8.55 — «Нові ви Новини.
спорту. Вечірня гімнастика.
роби техніки. Вакуумні ви
Урок 2. 20.40 — На добраніч,
микачі». Науково-популяр
діти! 21.00 -- «Час». 21.40—
ний фільм. 9.05, 12.-10 —
. Художній телефільм «Золота
Французька мова. 9.55 —
стріла». 22.45 — Новини.
«Геометрія для малюків».
23.10 — Естрадні ритми.
Учням СИТУ. Есте10.05
тичпе виховання. 10.35, 11.40
ЦТ (І програма)
— Ботаніка. 5 кл. 10.55 —
д ЦТ (II програма)
14.30 — Повніш. 1
«Розвідка йде на північ». Документальний
фільм.
15.00
Науково-популярний фільм. — Чемпіонат світу з хокею.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
11.10 — Шахова школа. 12.00 Матч
«Приємного апетиту». Науко
команд
фінальної
гру

— Історія. 8 кл. Початок ре17.30 -• «...До шістнад во-популярний фільм. 8.35.
ВО.'ІІОЦІЙПОЇ діяльності В. І. пи.
цяти і старші». 18.15 — За 9.35 — Географія. 8 кл. 9.05,
Леніна. 12.30 — «Телемеха словом
мова.
-- діло. 18.45 — Сьо 13.10 — Англійська
ніка в народному госпо годні у світі.
19.00 — Мульт 10.05 — Поезія М. Дудіна.
дарстві». 13.10 — Б. Полєвой. фільми.
19.20 — Чемпіонат 10.35, 11.40 — Фізика. 8 кл.
«Повість про справжню лю світу з хокею.
Матч команд 11.05 — Історія. Культура і
дину». 13.40 — Твоя ленін фінальної групи.
2 і 3 періо наука в Стародавньому Ри
ська бібліотека. В. 1. Ленін. ди. 21.00 — «Час».
—
12.10 — Творчість Кукрп• Завдання спілок молоді». Науково-популярний21.40
фільм мі.
піксів. 13.40 — Театр І. С.
14.20 — Людвіг впії Бетхо- ♦ Зустріч з незнайомкою».
Тургенева. 15.05 — Новини.
веп. 15.10 — Повніш. 18.00 — Про проект «Бога». 22.-10
Повніш. 18.15 — Музичний Сьогодні у світі.
18.00 — Новини. 18.20 —
кіоск. 18.45 — «Співдруж
«Місто і підліток». Про
ність». Тележурнал. 1.9.15 — А УТ
юнацькі
клуби м. Пензи.
«...До шістнадцяти і старші».
18.55 — «Знання — сила».
16.00 — Повніш. 16.10
20.00 — Вечірня казка. 20.15
19.25 — Г. Свиридов. «От
— Здоров'я. 21.00 — «Час». Срібний дзвіночок. 16.30
21.40 — Телефільм «Багач, Республіканська фізнно-ма- чалившая Русь». Поема на
бідняк...». 1 серія. 22.55 — ■гсматпчна школа. Розвиток вірші С. Єсеиіна. 20.00— Ве
поняття про число. Переда чірня казка. 20.15 — Для
Повніш.
ча НІ. 17.00 - - "Грають юні всіх 1 для кожного. 20.45 —
музиканти,
17.30 — Теле- Документальний телефільм.
фільм «П'ять дпів і один ве 21.00 — «Чає». 21.40 — Те
чір». 18.00 — день за днем. лефільм «Багач, бідняк...». 4
(Кіровоград). 18.15
Теле22.50 — Кубок СРСР з
Фільм. (Кіровоград). 19.00 — серія.
спортивної гімнастики. 2335
Актуальна
камера.
19.30
—
'А ЦТ 0 програма)
Рішення XXVII з'їзду КПРС — Повніїи
8.00 — «Час». 8.40 — Оче — у життя. «Курсом приско
видце — неймовірне. 9.40 — рення». 20.00 — Молодіжна
Грає камерний оркесто Уз студія «Гарт». 20.45 — Па
бецького радіо і телебачен добраніч, діти! 21.00—«Час».
ня. 10.10 — Фільми «Що 21.40 — Л. Герольд. «Марна
можна Кузенкову?», «Лабо пересторога». Балетна виста
"
▲ ЦТ (І програма)
раторія».
11.15 — Новини. ва. Під час перерви — 22.35
14.30 — Новини. 14.45 — — Повніш.
8.00 — «Час». 8.40 — Грає
«Людина і природа». Науко
композитор Анатолій Затій.
во-популярні фільми. 15.40 А ЦТ (II програма)
9.00
— «Прості складні істи
— Грає духовий оркестр Па
14.00 — Людвіг ван Бетлацу культури Новочеркась ховен. 15.00 — Новини. 18.00 ни». Тележурнал для бать
кого
електровозобудівного — Новини. 18 15 — Народні ків. 9.30 — Хор. 10.00 — Здо
заводу. 16.00 —' «Доброво мелодії. 18.30 — Чемпіонат ров’я. 10.45 — Рух без не
лець свободи». Документаль світу з хокею. Матч команд безпеки. 11.15 — Народні ме
ний фільм про життя і ді фінальної груші. 1 період. лодії. 11.30 — Для всіх і для
яльність угорського ппсь- 19.10 — Із скарбниці світо кожного. 12.00 — Докумен
менніїка-комуніста М. Залки. вої
музичної
культури. тальний фільм. 13.10—Фільм
16.20 — Повніш. 16.25 — В А. Рубінштеііп. 20,00 — Ве -.’Ііобити людину». 1 серія.
концертному залі — школя чірня йазка. 20.15 — Новіт 14.30 — Новини. 14.45 —
рі. 17.25 — Наука 1 життя. нії. 20.20 — Ритмічна гім Фільм «Любити людину». 2
Лауреати Ленінської премії настика. 20.50 — «ГІорошко- серія. 16.05 — «Про.часі про
себе». Поетична антологія.
1986 року в галузі науки і ва металургія». 1
Роїкдественський.
техніки. 17.55 — Р. Штраус. пулярпий фільм..Пауково-по21.00 — Всеволод
Симфонічна, поема
«Тіль «Час». 21.40 — Телефільм 1.6.20 — Новини. 16.30 — У
Улепшпігель». 18.15 — «Роз < Багач, бідняк...». З серія. світі тварин. 17.30 — Доку
ментальний телефільм «Від
мова по суті». Про виробни 23.05 - Новини.
Чікяго до Філадельфії». 18.30
цтво товарів народного спо
— Чемпіонат світу з хокею.
живання па підприємствах
Матч команд Фінальної гру
важкої індустрії м. Харкова.
ші. 21.00 — «Час». 21.40 —
Участь бере перший секре
В суботу ввечері, «у нашому
тар обкому партії В. П. Мисдомі». Естрадна
вистава.
пвчепко. 18,45 — Сьогодні у
23.20 — Новини.
світі. 19.00 — Мультфільм.
ЦТ
(1
програма)
19.10 — Світ І молодь. 19.45 ▲
8.00
«Час». 8.40
— Новішії. 19.55 — Фільм
у
«Загублені в пісках». 21.00— концертному залі — школя А УТ
«Час». 21.40 — Літературний рі 9.40 — Світ і молодь.
альманах. 22.50 — Сьогодні 10.15 — Роби з нами, роби
10.00 — Повніш. 10.20 —
У світі.
як ми. роби краще за пас. Ритмічна гімнастика. 10.50—
11.15 — Грає А. Фраучі (гі Науково-популярний
теле
А УТ
тара). 11.35 — Новини. 14.30 фільм «Дивовижні озера».
10.00 — 1]. піти. 10.20 — — Новини. 14.45 — Доку 11.05 — Солдатські листи.
Фортепіанний концерт. 10.40 ментальні фільми. 15.25 — 11.40 — Концерт популярної
— Для дітей. «Червона ша- Російська мова. 15.55 — музики. 12.20 — Наука і час.

«Молодой коммунар»
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12.50 — Новини. 13.05 —
Письменницькі діалоги. 14.00
— Міжнародна студія УТ.
14.35 — «Ритми диктує час».
Молодіжна програма. 15.25
— Сатиричний об’єктив.
15.35 — М. Старицькіш (за
М. Гоголем). «Сорочинський
ярмарок». Вистава. 18.25 —
Документальний фільм «Бра
ти но долару». 18.45—«Скар
би музеїв України». Невідо
мий художник. «Портрет
Г. Сковороди». 19.00 — Ак-

туальна камера. 19.35
«Сонячні кларнетів». Само
діяльні художні колективи
Ровенської області. 20.50 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Пригоди Шерлока
Холмса та доктора Ватсо
на». «Собака Баскервілі в».
1 серія. 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
«Світильники
Ермітажу».
Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнастика.
9.00 — Ранкова пошта. 9.30
— Стадіон для всіх. 10.00 —
Наш сад. 10.30 — Фільм-вистава Київського українсько
го
драматичного
театру
ім. ]. Франка. «Поєдинок».
11.55 — Телефільм «Юркові
світанки». З серія. 13.00 —

БК 01240.

Обсяг 0,5 друк. ерк.

8.00 — «Час». 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 —
Документальний телефільм.
9.20 — 17-й тираж «Спорт.ютаю
9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Радянському
Союзу!
11.00 — «Ранкова
пошта». 11.30 — Клуб манд
рівників. 12.30 — Музичний
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — До національ
ного свята Афганістану —
Дня [.'еволюції. «Афганістан
сьогодні». Кіноогляд. 14.25—
«Наш дім».
Тележурнал.
15.10 — Ю. Бондарєв. «Діалог
з читачем». 16.25 — В гос
тях у казки. «Червоні чере
вички». 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Дитячий
гумористичний журнал «Єралаш». 19.00 — До Всесвітньо
го дня поріднених міст. Ек
ран збирає друзів. 19.45 -Повніш. 19.50 — Художній
фільм «Все навпаки». 21.00
— «Час». 21.45 — «Дзеркало
сцени». 23.05 — Футбольній)
огляд. 23.35 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай І
8.20 — Концерт. 8.55 — По
музеях і виставочних залах.
Музей-заповідннк «Одеський
замок».
9.40 — Програма
Молдавського телебачення.
10.25 — Прем’єра докумен
тального фільму «Династія
Дуровнх». 10.55 — Російська
мова. 11.25 — 'На чиїй ву
лиці свято'.’». 12.20
«Юр
кові світанки». Художній те
лефільм. 4 серія. 13.25 —
Світ і молодь. 14.00 - Очевидне — неймовірне 15.00
— «Гребля». Худою л фільм
(Афганістан). 16.15
Розповідають най'
понденти. 16.45 — И. Гайдн. Симфонія № 97. 17.15 — «Це ви
можете». 18.00 - Чемпіонат
_____
СРСР з футболу: «Зеніт» —
«Динамо» іТбілісі). 2-й тайм.
18.45 — «Тамбов» Докумен
тальний телефільм. 20.45 —
«Палац
Марлі». Докумен.
тильний телефільм. 21.00 —
«Час». 21.45 — Екран при
годницького Фільму «Паро -.ь
— «Готель «Регіиа».

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастккя. 10.50—
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ШАНОВНІ
КІРОВОГРАДІ,
ГОСТІ МІСТА,
МЕШКАНЦІ
РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

ВЕСНЯНА
ЗАКУПІВЛЯ

Заготівельні орга
нізації споживчої ко
операції республіки в
необмеженій кількос
ті закуповують у на
селення картоплю, яка
вимогам
відповідає
Державного стандарту.
Оплата — за домовленістю, але не
більше, як 20 копійок
за кілограм.

КАРТОПЛІ

Індекс 61103.

ЗАПРОШУЄМО
ВІДВІДАТИ
«СЛУЖБУ СІМ’їа

У разі потреби зда
вачі забезпечуються
мішкотарою, можуть
скористатися послу
гами транспорту за
готівельної контори.
Товариші! Здавай
те лишки картоплі на
заготівельні
пункти
споживчої коопера
ції?
Головне управління
заготівель
Укооп
спілки.
Укоопторгреклама.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —
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вуя. Луначарського, 36

На украинском языке.

Художній фільм для дітей.
«Мій перший друг». 12.00 —
«Стояла я і слухала весну».
Музична ксмл.ниція. 12.25
—’ «Зустріч з театром». Рбвенський музично-драматич
ний театр ім. М. Острів
ського. 13.30 — Доброго вам
здоров'я. 14.00 — -Закарпат
ські візерунки». Концерт.
14.30 — Село і люди. 15.00—
Мультфільм на замовлення.
16.00 — Слава солдатська.
17.05 — Програма «Братер
ство».
18.30 — Актуальна
камера.
19.00 — Футбол:
«Динамо»
(Київ) — «Спар
так» (Москва). 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.45 — Художній телефільм
«Пригоди Шерлока
та доктора Ватсона». -Соба
ка Баскервілів». 92 серія.
23.00 — Повніш.

А ЦТ (І програма)

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины

Клуб мандрівників. 14.С0 —
Для вас. ветерани. Концерт.
14 50 — Мультфільг- 15.00—
Чемпіонат світу . хокею.
Матч команд фінальної гру
пи, 17.30 — Екологічний що
денник. 17.50 — «Життя сла
ветних». Фільм «Семен Деж
нев». 19.10 — Квіти V вашо
му домі. 19.30 — Концерт
Великого симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. Трансляція
з Коло і: кого залу Будинку
спілок. В перерві — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження кон
церту Великого симфонічно
го Оркестру ЦТ і ВР. По закінченні — Новини.
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Тираж ЄЗ 700.

де вам запропонують дві
форми обслуговування —
користування картотекою,
прізвище іі адреса в якій
не зазначаються, і публі
кацію оголошень у --Кіро
воградському тижні» під
рубрикою
«Служба зна
йомств», які даються ано
німно, під назвою «Або
нент №...».
Вартість оголошення в
«Кіровоградському тижні»
— ЗО крб.
Звертаючись до «Служ
би сім'ї», треба обов’я-^А
во мати при собі паспорт.
Приймають лише осіб, які
неодружені. .
Години роботи служби:
щодня—з 10.00 до* 19.30,
у суботу — з 10.00 до
16.00.
обідня перерва—з 14.00
до 15.00,
вихідні
С.’НЛЯ, попеділок.
Наша адреса: м. Кіро
воград, вул. Полтавська,
37-а. їхати тролейбусами
№№2, 6. 1. 5. автобусами
№№ 5. 7. 20. 12 до зупин
ки «Вул. Васнецова».
Будемо раді бачити вас
у нашій службі й допо
могти г.ам у вирішенні ва
ших сімейних проблем.

Газета виходить v вівторок
четвер. C-VfioTV
Друкарня імені І. М. ДимктроЕа
видавництва
«Кіровоградська правдап
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінкн, 2.

