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Зустріч, яка відбулася
нетрадиційно — за сто
лами я десертом, відкрив
другий секретар Ленін
ського РК ЛКСМУ 10. УсТНПОВСЬКИЙ, котрий був
і ведучим вечора.
До робітників і студен
тів. воїнів-інтернаціона
лістів, котрі виконували
свій обов'язок в ДРА, та
афганських учнів, май
бутніх медиків, що при
йшли на дружню зустріч,
звернулись ветерани вій
ни полковник у відставці
М. К. Ссрокіи та кавалер
трьох орденів Слави М. І.
Жосан. Вони наголошува
ли на необхідності збере
ження миру і дружби
між народами як голов
них факторів
співісну
вання людей на
землі,
вихованні почуттів пат
ріотизму та інтернаціо
налізму.
Від імені
тих.
хто
вперше віддав свій го
лос за кандидатів у де
путати місцевих Рад і
народних суддів, виступи
ла працівник редакції
багатотиражної
газети
«Червона зірка» Тетяна
Котович. День
виборів
співпав з її днем народ
ження, і тому виступ
дівчини
був
особливо
хвилюючим.
Серед гостей було ба
гато воїнів-інтернаціона
лістів. а серед них моло
дих комуністів і канди
датів у члени КПРС. Про
армійську службу,
про
свої
нинішні
турботи
розповіли Ігор Шатошин
та Олександр Волошин.
Перед присутніми ви
ступили громадяни
Де
мократичної Республіки
Афганістан.
котрі
на
вчаються в Кіровограді,—’
Вахідулла і Джавіль.
На зустрічі виступила
другий секретар Ленін
ського райкому
партії
Т. 1. Валькова. Присутнім
дарували своє мистецтво
учасники художньої са
модіяльності
Палацу
культури імені Жовтня
та обласного
Будинку
вчителя. Звучали слова
«мир» і «дружба» росій
ською та афганською мо
вами лунала музика...

борна кампанія в області.
Голоси виборців віддано за
найдостойніших, тих, хто
дійсно гідно відстоюватиме
звання народних депутатів.
Вперше. Це слово при
наймні кілька разів дове
лося нам почути в день ви
борів, завітавши і до ви
борчої дільниці № 34. її
центром минулої
неділі
стала Кіровоградська сезвання народних депутатів.
— Я сьогодні голосува
ла вперше. — якось не
звично збуджено зізналася
технік-проект увальник інституту
«Кіроооградагропроент» комсомолка Окса
на ПУШКАРЬОВА (на знім
ку справа). — Хвилює, крім
усього, і велика відпові
дальність — адже від мого
голосу танож залежатимуть
результати виборів.
Таку ж відповідальність,
звісно, розділяють з Окса
ною І шістнадцять інших її
ровесників, для ного вру
чене агітаторами запро
шення на вибори дз 34-ої
дільниці
Кіровського
району обласного центру
стало першим знаком по
чатку їхньої загальнодер
жавної діяльності.
І дійсно — процес демо
кратизації нашого суспіль
ства для ножного з вибор
ців зокрема втілився (зно
ву ж таки вперше) у мож
ливості віддати свій голос
лише за найдостойнішого
серед кількох кандидатур,
гідних звання народного
депутата. Якість, результа
тивність І. головне, повсякмасність їхньої роботи, у
першу чергу, по виконан
ню депутатських доручень
— саме за такими критері
ями звітуватиме
згодом
кожен з обраних у своїй
депутатській
діяльності.
Тож такими важливими бу
ли дні й місяці підготовки
до виборів. Агітпункт у
школі № 18 постійно дію
чий. але особливо активізу
вав свою роботу він напе
редодні виборів до місце
вих Рад народних депута
тів двадцятого скликання
та виборів народних суддів
Кіровського районного на
родного суду м. Кіровогра
да. Голова виборчої комісії
виборчої
дільниці № 34
А. Г. Шаламай керував І
роботою агітпункту. Як ми

О СЬ уже третій тиждень та Іван Зачепа. У тому, що
розпочинаю свій
ро господарство заготовило
бочий день з відвідання вже понад 400 тонн сіна,
тракторних бригад і кор є чимала частка
їхньої
мових
дворів
колгоспу. праці. До речі,
розрии
Разом з обліковцями і ке між косовицею й підби
рівниками кормодобувних ранням сухої маси у нас
загонів підбиваємо підсум найменший у районі. А
ки роботи за попередню це — гарантія високої
зміну, визначаємо право якості фуражу.
флангових соціалістичного
Знайшлося діло й стар
змагання. І потім я відразу шокласникам місцевої де
поспішаю до контори кол сятирічки. Вони збирають
госпу.
Як правило, там різнотрав’я,
обкошують
уже чекають члени опе дороги, балки та неугіддя«
ративного комсомольсько А брати Василь та Петро
го штабу по проведенню Андрущенки, Юрко Тере
«зелених
жнив».
Наше щенко допомагають Про

ШТАБ ПРИЙМАЄ
РІШЕННЯ

дізналися, вся підготовча
робота була ретельно під
порядкована одній меті —
щоб у день виборів кож
ний відданий голос був
свідомим і відповідальним.
Для цього й були проведе
ні зустрічі з кандидатами,
їм передувала реєстрація
виборців, утворення вибор
них номісій, висування збо
рами трудових колективів
своїх кандидатів та їхня
реєстрація у виборчих діль
ницях та округах.
На
базі вісімнадцятої
шноли у цей же період бу
ло проведено обласний се
мінар по обміну досвідом
підготовчої роботи та по
дібний семінар в масшта
бах району. Враховуючи
упущення минулого, агіт
пункт проводив танож ве

чори запитань і відпові
дей, запрошував лекторів,
які інформували майбутніх
виборців з численних ас
пектів однієї великої теми
виборів.
Одне очевидно вже те
пер — вибори пройшли ор
ганізовано і піднесено. Цьо
му сприяла, звичайно, ак
тивність самих виборців.
Але й учні 10-А класу мо
жуть вважати свою допо
могу на реєстрації ваго
мою. Як і їхні молодші ко
леги з агітбригади, яка ра
зом з ВІА «Міраж» (гідро
лізно-дріжджовий
завод)
запропонувала увазі вибор
ців нонцертну програму.
Таким виборам бути від
тепер.
Наш кор.
Фото В. ГРИБА.

Треба сказати, що водії,
очолювані
Григорієм
Редькою, відмінно підго
тувалися до сінозбирання.
Вони обладнали всі грузо
вики спеціальним ришту
ванням, організували дво
змінну роботу. І це дає
відрадні результати: пра
ктично виключено втрати
сіна при транспортуванні,
не допускається й розкриву між косовицею та його
тюкуванням.
І все ж найбільша на
пруга стоїть сьогодні на
площах багаторіч^^ трав.
Там повним ходо-' ^деть
ся косовиця люцерни на
сіно та зелений корм. Від
значаються хорошою ро
ботою комсомольці Олек
сій Брюховецький та Пав
ло Махно, Олександр Мак
сименко,
Петро Куцевіл

ЛЮБАРСЬКИЙ.

Колектив
працьовитих
у виробничому
об’єд
нанні «Побутова техніка»
(місто Толбухін)
добре
знають молодіжну брига
ду з цеху
електроніки,
очолювану Маньо Мане
ним, яка добивається ви
сокої продуктивності зав
дяки застосуванню новіт
ньої техніки,
передових
прийомів організації праці. А інакше і не може
бути, адже продукція тут

завдання — випускати що
денний бюлетень трудово
го суперництва, «блискав
ки», котрі
повідомляють
про успіхи механізаторів
на заготівлі кормів, роз
повідають про передові
методи роботи.
Турбот у штабу стає все
більше. І це радує; зма
гання на кормовому полі
набирає розмаху, серед
передовиків
з'являються
нові імена. Кілька днів то
му привітали ми з відмін
ним
результатом водія
Миколу Клименка, котрий
на транспортуванні сіна
впорався
з
доведеним
завданням майже на 170
процентів, а сьогодні
в
КМК автогаража новий лі
дер — Олександр Гаври
ленко. Теж комсомолець,
працює на
автомашині
«ГАЗ-53». За зміну хлопець
зробив чотирнадцять рей
сів з поля до сіносхо
вищ замість восьми.

це — амперметри, елек
тронні
лічильники,
су
часні апарати, що засто
совуються у медицині.

Відстоювали
честь професії
Відбувся конкурс
про
фесійної майстерності се
ред молодих
кухарів
і
офіціантів у системі дер
жавної торгівлі
округу.
Честь професії захищали
понад п'ятдесят спеціаліс
тів. Серед кухарів
жюрі

Стефку Парчеву з ресто
рану
«Свобода»,
Івана
Іванова з ресторану «Ле
бідь», Галю Тинчеву, яка
працює в ресторані «Чай
ка». Кращими були офі
ціанти Лучезар
Петров,
Жулієта Даскалова і Стан
ка Господинова
всі з
об’єднання
громадсько
го харчування.

6 річний плані
Колектив вівцекомплексу із села Лозенець вико
нав річний план по надоях
молока. До кінця року ча-

ково 6 тисяч літрів цін
ної ■ продукції.
Найбіль
ший внесок у спільні здо
бутки — молодих вівчарів
Атанаса Добрєва, Кристьо
Кірова, Камена Маринова
та інших. В колективі йде
напружене трудове
су
перництво й за одержан
ня
високого
настригу
вовйи

Новатори
з поліклініки
В
окружному
відкрито виставку

центрі
гехніч-

Яких тільки експонатів тут
немає!
Але серед
них
особливу увагу відвідува
чів привертає
незвичай
ний виріб лікарів стома
тологічної поліклініки. Зуб
ний протез,
який скон
струювали Цветозар Кисьов і Ангел
Демирєв,
вирішує чимало проблем,
що стоять нині перед сто
матологами країни.

Піонерська
експедиція
Багато

добрих

справ на

копу Аврамовичу Олефіренку обслуговувати АВМ«
За тиждень вони вигото
вили 15 тонн вітамінного
трав’яного борошна, що
складає 38 процентів від
річного завдання. Частину
гранул — 5,5 тонни — ми
продали державі.
Комсомольському шта
бу, про який я вже згаду
вав, доводиться не лише
вітати переможців, розпо
відати про їхній дссв:д.
Оперативно реагуємо ми
й на факти безгосподар
ності. Ось і нині готуємо
«гострий сигнал», адресо
ваний
кормодобувникам
та зооветспеціалістам гос
подарства. Річ у тім, що
нині кожна корова отри
мує близько 60 кілограмів
свіжої зелені:
гороху
5
люцерни, сумішей бага
торічних трав з ячменем«
А от надої маємо низькії
близько семи кілограмів.
Чому? Можливо, невиправ
дано рано перестали змі
шувати зелену /ласу з со
ломою.
А
може треба
здобрювати зелень міне
ральними
добривами?
Так сталося, що на пе
ріод «зелених жнив» мЦ^
не змогли створити ком
сомольсько -молодіжного
кормодобувного
загону.
А от ланка є, очолює її
Олексій
Брюховецький«
Вона
й
представлятиме
колгосп в обласному со
ціалістичному
змаганнї
молодих
кормодобувників Відповідно, всі ком
сомольці й надалі брати
муть найактивнішу участь
в ударному двомісячнику«

С. КАРПЕНКО, і
секретар
комітету
комсомолу
колгоспу
імені Кірова.
Олександрійський район«

РУКУ, РОВЕСНИКУ!
ськоі організації. А нині
юні патріоти
проводять
ще одну дуже
важливу
акцію — експедицію
по
збиранню документів про
революційну боротьбу у
краї Вже є чимало експо
натів, записи спогадів ве
теранів, фотознімки та ін
ше. Частину з цих доку
ментів уже передано до
музеїв і музейних кімнат«
Добірку за матеріала
ми гопбу хінської ок
ружної газети «Доб»
руджанска
трибуна»
підготував В. ГАНОЦЬмий

«Молодий комунар» -

2 стор

ФОТОКОНКУРС «мк»

З ВИПУСКУ «ПЕРСПЕКТИВА»
проблеми Кірово
ПРОградського
СПТУ № 15

1

1

вже писалося в нашій га
зеті. У березневому ви
пуску «Перспективи» було
вміщено лист учнів з цьо
го училища під назвою
«Просимо вважати гост
рим сигналом». Згадували
вони і про ремонт примі
щення училища, який роз
тягнувся на три роки. І
про те, що їм доводиться
орендувати для проведен
ня занять класи вечірньої
школи. І взагалі все орен
дувати — приміщення для
проведення масових захо
дів, спортивних занять. І
не просто так, а за гроші.
Суми ж ці иемаленькі. Не
величкий клуб працівників
держторгівлі області, яким
раніше користувалось учи
лище, в аварійному стані і
будь-які
масові заходи
проводити там забороне
но.

Ми поцікавилися, чому
ж воно відмовилось. Як
виявилося, про таку про
позицію в управлінні гро
мадського харчування... і
не чули. А от директор
СПТУ № 15 1. X. Дере
в’янко запевняє, що аби
їм запропонували прийня
ти той клуб, то вони б і
не відмовилися. Училище
б власними силами відре
монтувало його.
Ну, а що ж стосовно то
го гарного залу в УТО,
якого так і не побачили
учні СПТУ № 15?
«Зал,
про який іде мова у стат
ті, призначений для де
монстрації мод і проведен
ня в ньому заходів колек
тиву УТО «Кіровоград». А
наступний абзац: «Прово
дити масові заходи у вка
заному залі немає можли
вості, бо він сполучається
з торговим залом УТО, де
зберігається товарно-мате
ріальних цінностей на за-

вали приміщення як зви
чайне житлове, адже на
другому поверсі живуть
люди. Виходить, що й тут 1
СИТУ (воно займає пер
ший
поверх)
«притер
лось»... Із нового року ре
монт припинили. Училище
склало договір з органі
зацією, що ремонтує, ще
на 16 тисяч карбованців.
Коштів, звичайно ж, таких
немає.
А що ж уже зроблено
протягом трьох років і на
що пішло майже 40 тисяч
карбованців? Треба сказа
ти, що ремонтники із РБУ
№ 1 і спецРБУ облрембудтресту показали приклад
безгосподарності у тому,
як можна кидати на вітер
державні гроші.
Після
цього ремонту адміністра
ція училища направила
лист в управління громад
ського харчування з про
ханням виділити фарбу та
необхідні матеріали, щоб

ХТО ж

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Учіїі з образою говори
ли і про те, що в училищі
добре пам’ятають, як обі
І
цяли їм давати в користу
вання актовий зал, що в
УТО «Кіровоград». (Це
коли він будувався і учні
ходили туди відпрацьову
вати). Але з тих пір, як
його відкрили, для них
він став закритим.
Отож, стосовно саме цих
питань, на адресу редакції
надійшли відповіді від
І'
першого секретаря Ленін
ського райкому партії, міс
та Кіровограда
О. М.
Спінка та начальника об
І
ласного управління тор
гівлі 1. І. Марковського. У
першій говориться: «Учи
1 лищу згідно з постановою
ЦК КПРС «Про поліпшен
ня використання клубних
установ і спортивних спо
руд» надана . можливість
безплатно користуватися
залами будинку культури
імені Компанійця 1 клубу
Імені Калініпа».
У СГІТУ № 15 про це
чомусь досі не знали і то
му продовжували платити
по 350 карбованців за
оренду залів. А коли ді
зналися, зраділи. Завуч Зінаїда Григорівна Бонда
ренко відразу ж набрала
номер телефону клубу іме
ні Калініпа і повідомила,
що СПТУ тепер має пра
во користуватися їхнім за
лом безплатно. Щоправ
да, невідомо, чи й на дру
гому кінці дроту були цій
звістці такі ж раді. Чи бу
ло відомо адміністрації
клубу про це рішення?
Що ж стосується другої
відповіді, то все в ній, щи
ро кажучи, дуже скидає
ться на звичайнісіньку від
писку.
Ось, наприклад,
рядки з відповіді: «Сто
совно приміщення клубу
працівників держторгівлі
області, про який говори
лося в статті; то воно не
в аварійному стані. Уп
равління торгівлі вносило
пропозицію
управлінню
громадського харчування
облвиконкому (яке є ба
зовим
підприємством
СПТУ № 15) взяти його
на свій баланс. Воно піс
1
ля незначного ремонту бу
ло б придатне для прове
дення будь-яких заходів.
Але управління громадсь
кого харчування від цього
відмовилось».
-------------------------------------------

ПРИГОЛУБИТЬ
ПАСИНКА?
гальну суму близько 100
мільйонів карбованців, а
також з метою дотриман
ня протипожежної безпе
ки...» Природно напрошу
ється запитання — для ко
го ж існує той зал-ця ця, в
якому все заборонено? А
відомо, що є хороший план
масових заходів, які про
водять працівники УТО.
Запитую про це у продав
ців універмагу. Стенають
плечима, перезираються —
не знають, як повинні від
повідати. Де проводять
масові заходи? Та є в них
така навчально-виробнича
кімната
філіалу СПТУ
№ 15, отам і проходять
збори, навчання та інші
масові заходи.
Виходить, .вірно, що
«Проводити масові заходи
у вказаному залі не є
можливим...»
Із залами ясно. За спор
тивні споруди, щоправда,
училище так і буде плати
ти. А суми такі: 2600 кар
бованців на навчальний
рік за спортивний зал (від
12.00 до 14.30 щодня), 300
карбованців — за басейн
і 600 за тир. Та все це,
виявляється, дрібниці, по
рівнюючи...
20-го червня цього року
тут чекали, як страшного
суду. Зарані було відомо,
що в цей день приміщення
вечірньої школи, яка гос
тинно
прийняла СПТУ
№ 15 па'три роки, буде
передано іншій організа
ції. Разом з приміщенням
типу сараю, яке знахо
диться на подвір'ї школи.
Там протягом усього цього
часу в одній кімнаті міс
тилася вчительська, дирек
торська, кабінети і... всі
иЛіслужбл. Неймовірно,
гд^фзкт. І тому зрозумі
лі розпачливі слова Зійш
ли Григорівни: «Та хто ж
нам нарешті допоможе?»
. Так за СПТУ № 15 міц
но закріпилася роль па
синка.
Три роки тому взагалі
стояло питання про за
криття училища. Своєї ба
зи немає, значить, нікому
й не потрібне? Ремонту-

ПРОСТО ЛІДЕР

І

Фотографію
Анатолія
Ковальчука,
випускника
третього курсу,
Ленін
ського стипендіата можна
побачити на Дошці поша
ни Гайворонського СПТУ
№ 35.
Він зовні нічим не ВИДІ
ЛЯЄТЬСЯ між іншими учня
ми. Та досить хоч трохи
поспілкуватися із цим за-
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ПРОБЛЕМИ ЕКОлЛ
і к/» АЖУТЬ, що крилата
( ШК
— (ЬпЯаЯ
фраза, ПИНАГРПЯ
винесена титй
тут в
заголовок, вперше зірва
лася з уст котрогось ста
рожила Ус,тинівки не рік
і не два тому. Скільки ча
су минуло звідтоді, вста
новити не вдалося, зате
Iі достеменно відомо: неманема та й приходить на
думку вона не одному
мешканцеві райцентру. До
ки устииівці на всі лади
І
(хоча здебільшого із су
мом) констатують
факт
молочності своєї річки,
Березівка поволі плине в
своїх природних (а також
штучних, бо меліоратори
в одному місці змінили
русло) берегах аж до са
*
мого Інгулу. А в Інгулі,
самі розумієте, і своїх від
ходів з різних виробництв
вистачає — це кіровоградці добре знають...
Iі

уже власними силами зро
бити ремонт. І гіошвидше,
адже їм нині подітися ні
куди. А як бути із серЙ03НІШІ1МИ недоробками?
ремонтники
Наприклад,
проклали
від взуттєвої
фабрики до корпусу училища електрокабель. За
рили його, зарівняли землю, заасфальтували. А ка
бель, виявляється, не по
дає струму. Кошти забра
ли, а от вчасно перевіри
ти не додумались. Хто те
пер буде ліквідовувати то
несправність
безплатно?
Це питання стосується, в
першу чергу, В. Г. Драпо
ва. Він у спецРБУ відпо
відає за роботу електри
ків. Або ще один прик
лад. Тут уже сантехніки по
казали своє «вміння»: піс
ля їхньої роботи санвузол
непридатний для експлуа
тації. Кошти теж не забу
ли за свою роботу взяти.
Отож
після ремонту і'
світла немає, санвузол не
функціонує, панелі обсипа
ються. А тут ще й сусіди,
що нагорі живуть, сюрп
ризи за сюрпризами дару
ють. В одній із відремон
тованих аудиторій стеля за
валилася. бо зверху залили
водою. В училищі, дореч
но сказати, лишається не
здійсненною мрія, щоб їм
передали в користування
і приміщення другого по
верху. З цим не раз звер
талися у міськвиконком.
Адже крім'того, що їм не
обхідні додаткові кімнати,
існують й інші причини.
М'яко кажучи, це несу
місність навчального за
кладу з житловими примі
щеннями.
Та н учні у своєму лис
ті «Просимо вважати гост
рим сигналом» запрошува
ли представників міськви
конкому обов’язково при
йти до них і все побачи
ти на власні очі. Адже, ні
як не хочеться учням ми
ритися з роллю’ пасинка.
Тим більше, коли про це І
всі знають, коли ніби н
співчувають...
3. КУЦЕНКО,

РОЗПОВІДАЄМО
ПРО ТОВАРИШІВ

втрашнім хліборобом, і
Єднає юнаків в училищі
неважко буде пізнати його й військово-спортивна гра
глибокий внутрішній світ. «Орля». Анатолій — комі
Толя не просто відмінник, сар підрозділу юнармійне тільки активіст у гро ців СПТУ.
мадському житті,
він
Так і народжуються лі
уміє товаришувати, добре дери. Оті, з неформаль
розуміє людей. За ці ри них.
си його й обирали до учи
Л. КУБКО,
лищного комітету
ком
учень Гайворонськога
сомолу.
СПТУ Н? 35.

і1

«Березівка

спускає у річку не здорово
цільне молоко, а відходи
від його переробки. Ці мо
лочні відходи не те. що не
сприяють здоров’ю річки,
а буквально отруюють її.
Щоправда, останні аналі
зи обласної гідрохімлабораторії показали, що вміст
шкідливих речовин у во
ді, яка витікає із отих
трьох різноколірних ста
вочків у Березівку, остан
нім часом трохи знизився.
Однак чи причина не для
висновків, ніби старі очис
ні (ті ставочки служили
колись для очищення від
ходів) і сьогодні ще мо
жуть задовольнити потре
би заводу? На жаль, під
став для оптимізму нема,
якщо врахувати, що за-

зібраний, електролвнг у»а
приводу аераторів взага
лі відсутні, а стінки ЦОКів
місцями пообвалювались.
— Чи ж є яка надія, що
ці очисні запрацюють?
запитав я.
— Якщо відверто, ТО
ніякої, — виповіла ТО’
ЛОВКИЙ інженер.
Довідалися ми і про речі зовсім неймовірні: ви*
являється, доки завод
ливає бруд у річку через
ЦОКн,
претензій
йому
пред'являють менше, а от
досить подати відходи на
старі очисні — санепідем
станція тут як тут... Коли
вже я залишав завод,
звернув увагу на двох ро
бітників
біля насосної

річка молочна»

Однак, певно, настав
вод тільки недавно відно
час підняти завісу над та
вив свою роботу після ре
ємницею народження до
монту, а казеїновий цех на
стославно! фрази,
такої
момент приїзду кореспон
популярної нині в найдента ще не було пущено
зовсім.
південнішому (а значить—
бідному на воду) рай V? ОМУ Ж ТОДІ завод,
центрі області. Щоб зро
чани вперто не хочуть
зуміти причини, досить
використовувати нові очис
ні, які стоять на балансі
прогулятися вздовж Бере
зівки через всю Устинівпідприємства?
Головний
ку вгору по течії. 1 там,
інженер сирзаводу Л. Т.
де збігав до річки каскад
Царенко
запропонувала
Із трьох невеликих, з’єд
разом пошукати відповіді
наних між собою водой
на це запитання. І ось ми
мищ (перше — бурого,
біля залізобетонного дива,
друге — сірого, третє —
доповненого одним вели
зеленого кольору), треба
ким ставком-відстійником
зупинитися. Щоб, задумав
і двома меншими. На дні
шись над походженням
ставків зібралося трохи
тих водоймищ, дійти вис
відходів виробництва (бо
новку: всі вони рукотвор
очисні ці час від часу таки
ні. Тобто — утворені зав
включають) і сморід’стоїть
дяки виробничій діяль
такий, що аж в голові на
ності Устинізського спр
морочиться. Як же тоді,
заводу.
коли ставки заповнені ціл
ком?
Розмовляємо з його ди
ректором О. Р. Чередни
— Тоді і в шоферів, ІЦО
ченком. Олексій Романо
проїжджають трасою "
Уе
вич переконує:
тинівка — Долинська. ду х
— Не одні ми забруд
перехоплює! — каже Ла
нюємо річку. У нас же й
риса Трохимівна.
баня та пральня на бере
Але ж і новіші очисні
зі стоїть, та й люди, бува,
не очищають відходів. То
сміття викидають.
му, що запроектовані без
Що правда то правда:
врахування потреб вироб
і сміття устшіівці немало
ництва. Тому, що і до розкидають у річку, і праль
комплектування не діяли
ня, бува, піділлє лужного
— проектанти просто не
розчину. А от щодо ба Кі
врахували, що для того,
то це вже не зовсім так.
аби біологічне очищення’
Бо. за словами в. о. голов
в
Циркуляційно-очисних
лікаря районної санепідем
каналах (ЦОКах) відбу
станції С. І. Трегякова,
валося, потрібно заповню
вже майже два роки вона
вати їх на дві третини по
не працює. Так, що своєю
бутовими стоками, яких
славою молочної ріки Бе
устипівцям просто
ніде
резівка має в першу чер
взяти через відсутність
гу завдячувати саме діміської каналізації. Нині ж
яльпості енрзаводу.
ЦІ очисні взагалі ні на що
Як читач уже. певно,
не придатні: розподільний
зрозумів, це підприємство
Шит приводу ЦОКів ро-

>
станції. Лариса Трохимів*
на пояснила:
— Недавно ми відре
монтували насосну, так,
що хлопці скоро її увімк
нуть і всі. відходи знову
подаватимуться на ЦОКн.
Само собою ясне, що
толку від такої очистки
буде ніякої. Це добре ро
зуміють і заводчани. Так
само як і те, що ремонту
вати абсолютно неефек-£
тнвні очисні немає смислу.
Де ж вихід?
його були знайшли ще
кілька років тому. Прав
да, теоретично. Завод ви
ручать так звані «поля за
орювання», вирішили спе
ціалісти. І ось коли вже
з’ясувалося питання і з по
лем. куди перекачували б
відходи для цього типу
біологічної очистки, і кош
ти на його обладнання ви
ділили. справа застопори
лася. За інструкцією. потрі*
бен був дозвіл Кіровоград
ського філіалу інституту
«Укрміськбудпроект». Дай
цього необхідно було про
вести геологорозвідувальні
роботи, планом інституту
не передбачені. Через не
передали ділянку, призна
чену для спрзаводу- л’с?'
меліораторам. Нині на фй
уже виросли чималенькі, в
зріст людини дубки, по
саджені ще того пан яв
ного року. А заводські^
відходи тим часом, як і110
того, роками зливалася,в
річку. Нині, як бачимо,
надій на якісь кардняа-іь*
ні зміни на крате те*,,е'
ма.
П. СЕПЕЦЬКИЯ
спецкор
«Мояодого
комунара».
%
емт Устинівка.
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«Молодий комунар»
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І СВІТАНКОМ
І
ПЕРЕД

♦І

І
І
І
І
І
І

І

’ТРАПИЛОСЯ це о та* ній порі, ЯК зараз —
У природі
владарюва
ло літо, у стінах вузів —
сесія, у думках студен
тів — мрії про канікули.
Декому, правда, в тому
числі й
Й чотирьом
першокурсниікам з 229-ї кім
нати гуртожитку № 2 Кі

ровоградського інститу
ту
сільгоспмашинобу
дування, «світила» ще й
практика. Починалася во
на в понеділок, і за день
до неї а кімнаті зали
шалося двоє — Микола
і Сергій.
Олег
поїхав
додому, а Василь зано
чував у місті. У неділю
ввечері вирішив піти до
гуртожитку за
речами,
Відчинив
двері
своїм
ключем. Удома був лише Микола
спав. Василь забрав необхідне і
вдруге зайшов сюди ще
з одним
студентом
у
понеділок зранку.
Все
було як і раніше — Сер
гія не було, Микола ще
спав. Василь підійшов до
дзеркала, провів гребін
цем по волоссю — і від
сахнувся. Холодне скло
безпристрасно
відбило
Миколу на своєму міс
ці...
у вчорашній позі,
Ще за якусь мить стало
ясно, що староста їхньої
групи вже не піде з усіма студентами на практику. І взагалі не
піде
нікуди. І не зустрітися,
більше не заговорити їм
з Миколою ніколи і ні
де...
Експертиза
констату
вала: смерть настала від
електричним
ураження
і
асфіксії,
струмом
насильницька,
Смерть
але
слідчі у відповідь
на запитання про її мож
ливі причини чули тіль
ки
розгублене
«Не
знаю»... Миколу в групі
поважали і любили за
приязну,
врівноважену
вдачу. Служив в Афга
ністані, був командиром
відділення, службові ха
рактеристики бездоган
ні, видимих
ворогів у
своєму оточенні не мав.
Не могли пригадати хо
ча б
разових
сутичок
найого з ким-иебудь
знавіть дуже близькі
йомі — тосариші по кім
наті.
Але серед них не бу
ло Сергія,
котрий гли
бокої ночі з суботи на
неділю пішов від
сту
дента
цього ж
гурто
житку у 229-ту, де вже
і відтак
спав
Микола,
щез. Підозра впала на
нього.
гордови«Замкнутий,
тий, насмішкуватий. Врів
новажений.
ввічливий,
спокійний». Ці усні оцін
ки поведінки Сергія чер
гувалися
в
свідченнях
його знайомих десь
у
рівних пропорціях. Служ
бові характеристики хо
роші — чи
не
єдине
«але» в них — вступав
у суперечки з виклада
чами чи зі старшими по
званню (теж служив у
армії, був командиром
відділення) У тій групі,
де Микола буз
старос
тою, Сергій — профор
гом. Неприязні між ними
не було, навіть донедав
на разом ходили в бар.
на пляж... І знову ляга
ли в протоколи знайомі
ЩО
рядки «Не
вірю,
Сергій міг убити, не ба
чу мотивів». ? рядки ноїз
ві: «Він
зробив це
__
_____
•_
Миколи

заздрощів до
ного авторитету, до його
ХОРОШИХ
Цей

ОЦІНОК...».

ВИСНОВОК

ПИНИИ ІЗ

видимих фактіз. Микола

буз зезучим, йому
все
давалося легко, Сергій
озолодівав наукою
із
зусиллями. Однак учив
ся все ж непогано і ли
ше на тій, останній сесії
завалив екзамени.
Це
бачили, це знали. А от
іншого... На місці злочи
ну в «дипломаті» була
виявлена Сергієва
за
писка;
«Тату, мамо, простіть
мене, але я так більше
не можу жити. Хай кра
ще смерть, ніж усе жит
тя мучитися з ревнощів».
Ніхто
не чув,
щоб
свою
Сергій ревнував
дівчину до Миколи, До
інших — бувало, це во
на й сама
розказала
слідчому. А щоб до Ми
коли — ні. Микола
не
нав язував їй свого то
вариства, не виявляв ні
яких особливих
симпа
тій. І товариші не помі
чали за ним зацікавле
ності в Сергієвій подрузі.
Тим часом через кіль
ка тижнів після злочину
Сергій з’явився в Кіро
воград з повинною. Ось
уривки його зізнань
із
документів
криміналь
ної справи:
«З
Миколою
разом
училися на підготовчому
відділенні і жили в од
ній кімнаті весь пертий
курс. Стосунки були в
нас нейтральні, без не
приязні. З Валентиною
познайомився у листопа
ді, весь вільний час про
водили разом. Хлопці з
кімнати
ставилися
до
неї добре. На початку
червня Микола став го
ворити. що
Валентина
зраджує мені,
коли я
їжджу на вихідні до
батьків. В кінці сесії ми
були з ним у барі, і Ми
кола сказав, що
вона
зраджувала мені і з ним.
Я не
помічав
раніше,
щоб він якось особливо
до неї ставився, хіба що
дещо фамільярно. Гово
рив, що Валентина хоче
мене на собі женити. Я,
не називаючи імені Ми
коли, дорікав Валі, що
про неї кажуть погане,
вона переконувала,
що
то все неправда. Я вірив
їй, заспокоювався, коли
був з нею. А коли бачив
Миколу, знову все
це
згадував. Мені здавалознущається
ся, що він
Якось
він
наді мною,
відклав книгу, яку ни
тав, і сказав ми мохідь:
що
«А граф і не знає,
графиня йому зраджує».
Перед останнім екзаме
ном сказав біля аудито
рії
Олегу:
«Женись,
Олег, відкриємо притон
і будемо квитки прода
вати». Олег не збирався
женитися, і я сприйняв
сказане на свій рахунок.
Мені здавалося, що
всі
мають мене за дурника,
сміються
наді
мною.
Один студент сказав ме
ні: «У твоєму домі гра
тиме музика, а ти її не
чутимеш» — і я пов язав
те з моїм можливим по
хороном... Через ЦІ пере
живання одержав двій
ку, до останнього екза
мену не допустили. По
дав заяву на відрахуван
ня з інституту, але мені
її не підписали.
Того вечора повернув
ся до гуртожитку пізно.
Не пив. Ліг в одягу на
ліжко. Думав. ЩО скажу
батькам.
Приблизно
оп’вночі прийшов Мико
ла іще з одним студен
том Сашком. До їхньої
розмови не дуже прислу
хався. Про Валю нічого
попи не говорили.
Ми
кола ліг спати, а я пішов
ло Сашка. Десь близько
третьої повернувся дов
го не МІГ заснути. Потім
затримав, прокинувся на
світанку. Подивився на
сонного Миколу і згадав
його
кепкування
наді
МН.°.Коли Микола

я

залишив

затих
запис-

вийшов
з гурто
житку, поїхав в Олек
сандрію до Валі.
Але
там до неї не пішов, бо
не знав, чим пояснити
смерть Миколи. Тоді ж,
у неділю, хотів у посад
ці повіситися, але шнур
обірвався, а другий раз
я
не
наважився,
Знаючи,
і
що
мене
шукатимуть,, пішки ГіІшов додому до батьків
у Миколаївську область.
Харчувався овочами з
городів. Дома
якийсь
час жив у лісі, брав по
тихеньку з дому продук
ти, а потім показався
батькам і розповів їм усе.
Через тиждень з’явився
в прокуратуру...».
І все. Ні під час слід
ства, ні на суді не сплив
ло більше жодного до

обов’язково притягують
незвичайні кипариси —
здаля кучерявіші й пиш
ніші від стрімких своїх
одноплемінців, поближче і зовсім дивні: замість
традиційних м’яких го
лок у них пістряві кленоподібні
листочки
з
восковим полиском. Гар
но! А геть зблизька —
страшно. Бо від кипари
са там лише приблизна
форма, стовбур і гілки.
Сухі гілки — їх умертви
ла ліана, що безпере
шкодно повзла вгору і
душила природну
пер
шооснову дерева, пере
творюючи його в невідображеного в ботаніці
мутанта... її рухові ніхто
вчасно не перешкодив,
Отакий чіпкий
в’юнок
домислів, підозр, злості
розкущився
в
Сергієвій душі,
засушивши
в
ній
природну
людську
пер
шооснову
—
повагу до со
бі
подібних,
здатність
ре
ально оцінюва
ти обстановку,
навіть
на
якийсь
час інстинкт
самозбереже н н я.
Але ж людина

не дерево не
рухомо, а ро
зумна
істота,
якій під сипу
скинути з себе
удааа.
Сергій
не зміг.

злодаткового мотиву
чину, крім названих Сергієм. Вся ця непомітна
для сторонніх внутрішня
ворожість до
Миколи
виникла в Сергія неза
довго до страшної ночі,
і гризалість її обмежу
валася якимись
тижня
ми. Логічно було б до
пустити: якщо все одно
практично
немає свід
ків тих розмов Миколи і
спричинили
Сергія, що
кінець,
то
фатальний
Сергій для самозахисту
міг і придумати
будьякі моменти, що вистав
зловісному
ляли б у
кривдника.
світлі його
поНаприклад, що той
грожував чи вплутував у
злочинні
справи. Вони
якось би зриміше
під
тверджували, що Сергія
до страшного кроку до
вели. Але це, повторюю,
все. Беззахисну людину
було позбавлено життя
через одні тільки сказа
ні віч-на-віч слова.
Кіровсьиий
народний
суд м. Кіровограда за
судив Сергія за зумисне
вбивство до 14 років по
збавлення золі. Облас
ний суд залишив вирок
у сипі.

2. КМвбРИС
І ЛІАНА
ці місяці, поки об
УСІдумувала
статтю, ме

не переслідував спогад.
У Сочинському дендра
рії погляди охочих
ДО
милування субтропічною
флорою
екскурсантів

Батько Сергія
людина,
що,
вважай,
знає
його як ніхто,
так оцінив вчи
нок сина: «Він
дуже близько
до серця прий
няв ті розмови
про
дівчину».
Такої ж думки
і слідчий,
що
допитував Сер
гія. І вони, ско
ріше
всього,
праві. Хто з нас
хоч раз у житті
не корчився в
німотних судо
ужалерогах,
словом?
ний
Навіть сказаним не з метою вколоти, а навмання,
непродумано. Та
коли
воно зачіпало наші
ін
тимні почуття...
Адвокат підсудного на
процесі сказав: «Він під
дався низькому
почут
тю — ревнощам...». Не
згодна. Біль від того, що
близька тобі людина від
дає (навіть гіпотетично)
переваг/
комусь іншо
му, — почуття нормаль
не. І хіба воно завжди
зло? Ні. Ревнощі спону
кають людину і до само
вдосконалення, і до біль
шої уваги тому, хто не
байдужий. Коли ж вток
мачити в голову, що це
почуття низьке (що й ро
биться нерідко І 8 побу
ті, і друком), то при його
виникненні людина тіль
ки більше закипатиме
від люті і на себе (під
дався низьким порухам),
й на тих, хто спровоку
вав низькі почуття... Рев
нощі муляють у душі, як
гострі каменюки. І те. що
виникають вони не
на
фундаменті
реальних
Фактів, а в хворобливо
збудженій уяві, як у цьо
му разі. — тільки поси
лює муки.
Як і кожна
непевність і невизнане
чість — згадаймо шекспірівського мавра.. Лю
дина підсвідомо шукає
прориву з цього задуш
ливого тупика. Вихід да
ють дія, вчинок, без
діяльність добиває
ос
таточно. Чому ж Сергій
зважився саме на такий
вчинок?
V нього бупи спроби
для інших, Намагався з
Валентини
присутності
«поговорити» з Мико-

лою, — безуспішно, і це
викликало новий спалах
неприязні до нього. Але
ж Сергій не уточнив, про
що хоче вести
мовуї
Психіатр, з яким ми дов
го говорили про це, за
уважив, що тут дуже ба
гато залежало від дізчини: вона мала розвіяти
підозри. Та ж І Валентині Сергій нічого не пояснив конкретно, Вона в
той час захищала
диплом, уже мала їхати за
направленням в
інше
місто, а Сергій з одру
женням не квапився, раз
навіть ударив за «те ж
саме»... У справі є свід
чення, що Сергій і сам
непоштиво
відгукнувся
про Валентину. Тими ж
словами, що
приписує
Миколі. Тут їй було від
чого розгубитися...
Сергій по цьому ду
шевному сум’яттю блу
кав наосліп, як у тумані.
А хто б його навчив орі
єнтуватися? Хто вчив цьо
го нас? Не поспіхом, до
слова, а професіонально
вчив справлятися з ду
шевним
хвилюванням,
приводити в
порядок
свої нерви, не втрачати
здорового глузду під на
тиском емоцій? Говоря
чи про реформу школи,
чого ми тільки їй не ба
жаємо: і комп’ютериза
ції, і збільшення
кіль
кості уроків праці й фіз
культури, і годин хоро
ших манер... А хто коли
всерйоз говорив про не
обхідність
введення в
програму уроків психології?
А то як душа болить—
куди побіжиш? Розкажеш
товаришу? Можуть
по
кепкувати. Навіть добро
зичливий співрозмовник
після розповіді про на
ші сердечні справи тіль
ки й «заспокоїть»:
«Та
кинь тиі НачхатиІ Тримай
себе в руках!».
Легко
«чхає» на словах, бо то
не йому в цю мить пе
че... Звернутися до не
вропатолога?
Запишуть
у «психи»... В деяких
містах є телефони
до
вір'я, а в нас нема. У
деяких віруючих — мож
ливість
висповідатися
священнику, а ми атеїс
ти. У героїв «Братів Карамазових» ф. М. Достоєвського були душеспасителі й миротворці Зосима і Альоша Карама
зов, а де вони довкола
нас? Може, педагоги?
Прохання відрахувати
його з інституту Сергій
мотивував
«сімейними
обставинами». Заступник
декана відповів, що це
так не робиться, треба
або вказати ці причини,
або перездати екзамез
ни. Сергій пішов ні
чим. Чому викладача не
ненасторожив такий
звичний візит? Адже інший невдаха-студент про
сто кинув би інститут
без усяких заяв.
якби
навчання стало йому не
до снаги. Не розібрався
заступник декана,
що
справа тут не тільки у
двійках — і було втранагоду
чено безцінну
збити Сергія з фатальної дороги, по якій він
уже котився
Студенти КІСМу (кіль
ка десятків підписів) ви
магали для засудженого
сувооішої кари за
те,
шо він убив їх товариша
характеі «мав погані
Не я перша
оистики».
обурююся ТИХА, що прийчяті в нашому обігу ха
оактеристики точно пеоелають тільки біогра
фічні віхи і практично
нічого не повідомляють
поо індивідуальні. влас
не характеоопогічні особ
пивості. притаманні пи
иіе пій людині Справді
хіба поийнято там писа
ти. наприклад, шо чог>
мапьна людина.
випив
ши, може безпричинно
вдаоити когось чи нама
гатися хтбзна чого
ви-

стрибнути з вікна друго
го поверху? Із Сергієм
таке траплялося. Що з
того, що він «не пив»--у розумінні часто і ба
гато? Однак тана
вже
проклята
властивість
спиртного — інколи до
сить його у дозі «ледьледь», аби людина пе
рестала адекватно сприй
мати дійсність і зрештою не змогла зупинитися на межі між обра
зою і розправою. І не
обов’язково бути п’яним
у ту мить — механізм
самоконтролю був без
поворотно підточений ра
ніше...
«Убив і мав погані ха
рактеристики.
Ми
не
згодні
з твердженням
прокурора, що потерпі
лий і підсудний харак
теризувалися майже од
наково»... Але ж Сергій
теж був одним із цих
хлопців
і дівчат,
що
вважають:
позбавлення
людини життя — недо
статня для суворої кари
вина, її ще обов’язково
треба підсилити «написа
ним». Звідки благоговін
ня перед нікчемним по
своїй суті папером? Від
нашого квітучого і всепроникного
бюрокра
тизму.
Девальвує цін
ність
людського
іс
нування засилля «роз
важальних»
фільмів,
де персонажі артистич
но і віртуозно відправ
ляють один одного на
той світ. І наша черст
вість, невихованість, не
тактовність, неповага до
чужої біди. Сергій, для
котрого особиста образа
здалася вартою чужого
життя, був одним із тих,
хто вважав, що можна
вбити із заздрощів до оці
нок... Хто на цьому су
довому процесі.., рего
тав.
Виїзна сесія суду від
бувалася в будинку куль
тури інституту. Очевид
но ж, з виховною і про
філактичною метою. По
ки суд, пішовши зі сцени, виносив вирок, юристи вирішили використати цей час для консультацій з правових питань
— очевидно ж, з благо
родною
просвітитель
ською і дипломатичною
(щоб не кричали
«Бий
його!») метою. Зал спо
чатку мовчав, а потім
пішли
записки,
Деякі
справді безглузді, І хай
хихотіли над ними 50 чоловік із 800, хай більшість сиділа заціпеніло,
у
спинку
вчепившись
стільця чи руку сусіда, зі
сльозами на очах — але
ж сміялися вони там, де
йшлося про смерть їхнього товариша! Там, де
й
сиділи
його рідні
близькі... Двоє міліціоне
рів біля підсудного про
тягом процесу, коли го
ворилося про вбивство
невинної людини, майже
їхнього ровесника, теж
жваво жестикулювали й
весело
перемовлялися
між собою... І це бачили
рідні і друзі Миколи...
Знаю, що і я їм зараз
завдаю болю своєю стат
тею, І прошу мене вибачити за це. Знаю, що у
тих, кого близько торкнулася трагедія в 229-й
гнів:
кімнаті, спалахне
чого це газета так носиться з убивцею, розписує його переживання, намагається розділи
ти його вину з товари
шами, викладачами, су
спільством?
«Носитися» з Сергієм
треба було раніше — то
ді Микола лишився б жи
вий. А в цій
статті я
намагалася розібратися,
на якому
соціальному
грунті і в яких потаєм
них закутках людського
єства можуть прорости
оті непоправно дефор
муючі
його
повзучки.
Нам же необхідно
це
знати, адже так?

Н. ДАНИЛЕНКО.
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«Молодий комунар»

23 червня 1987 року

кументальний
телефільм.
9.05 — Кіноафіша. 9.50 —
Англійська мова. 10.20 —
Телефільм «Звіздар», з се
рія. 11.25 — Мультфільми.
11.55 — Наука і життя.
12.40 — Фільм «Гікор».' 14.00
— Новини. 18.00 — Новий«.
18.15
«Повернення
до
солдатської юності».
Про
зустріч ве геранін 151-ї Жме
ринсько- Будапе с і течкої стрі
лецької ДИВІЗІЇ. 18.45 «Для всі:; і дня кожного».
Спільний рейд з дйпутагСЬКОІО КОМІСІЄЮ ВерХОННОЇ
Ради СРСР по розвитку
мас: > зої фізку;; ьту ри і ерорТ.- в Харківській" області.
19.15 — «Радянський
. .. —J. патріот». Кіножурнал.
Г...... ........
19.30 —
А ЦТ (І програма)
«Співдружність», Те.чожур7.00 — Ранкова зарядка. пал. 20.00 - Вечірня казка.
Ju., .штфільм. Музина. 7.30 - 20.15-Теніс Уїмблдогісь'ккй
«ч ас»: 8.05 — «Сашко». турнір 21.00 -- «Час». 21.40
ф,..ті.іл-вистава. 10. 10 - Д:->- — Концерт М ЕЙСТРІЕ ШІСте ■леФі.іьмя. ТСЦТВ і ТВОО-ІОЇ молоді в КоKV ...ЄІІТііЛЬНІ
10. 55 — Новини. 16 00 — лонному залі Будинку спіНо СИНИ. 16.15— Ф:. іьм «Мск- лей. 22“45 — НОрЙнй. 22.50
сіканець». 17.40 -- Новини. —Теніс. УїмО.' донський тур17.45 — Концерт. 18.20
«Зелений острів Мадагаскар». Кіноварне. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Новини
Наш сад. 19.30
19.35 — Зустріч з Героєм Д ЦТ (І програма)
Соціалістичної Праці, керую
7.00
Ранкова зарядка.
чим трестом «Мособлсі.-їь- Мультфільм.
7.30 —
буд-18- М. Травкіним в Кон «Час». 8.05 Музика.
Фільм-кон
цертній студії Останкіно. церт. 8.35 —’ —
і чому.
21.00 — «Час». 21.40 — Кі- Передача для Чого
дітей.
9.05 —
нонанорамл. 23. ] () — Сьо Концерт. 9.30 — Докумен

годні у світі. 23.25 — «Чср
телефільм, «наука
боні пісні». Зліт сімнадця тальний
Кіножурнал. 10 00
тий. Фестиваль політичної і—техніка».
. Джерела, ’одо — Для
пісні в Берліні.
ВСІХ і для КОЖНОГО. 11.00 —
«Батьківський день субота».
А УТ
12.30 — Грае М. Чайковська
10.00 — Новини. 10.15 — (віолончель). 12.50 — «Фе
Виробнича гімнастика. 10.25 дір Абрамов».
14.00 —
— У кадрі і за кадром. 11.20 • Співдружність». Тележур
— «Тобі, Вітчизно.
пісні нал. 14.30 — Новими. 14.50
мої». Фільм-концерт. 12.25 — — До Дня винахідника і ра
Молодіжна студія «Гарт». ціоналізатора. «Новатори і

З 23 по 28

ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — До 7.0-річчя
^Великого Жовтня. «В. L Ле
нін. Сторінки життя». Бага
тосерійний телефільм «Встулаючи у двадцяте століття.
4893- 1900 рр.». Фільм 1.
«Настав час». 9.10 — Фільм
«Сходження». 10.55 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.15
— «Чи знаєш ти закон?».
Тележурнал. 17.00 — Нови
ни. 17.05 — Фільм-вистава.
«Малюк». 18.45 — Сьогодні
V світі. 19.00 — Назустріч
Пленуму ЦК КПРС. «Наука
і життя». 19.30 — Новини.
19.35 — «Якшо хочеш бути
здоровим». Туризм. Переда
ча 6. 19.50 — До 70-річчя Ве
ликого Жовтня. «В. І- Ленін.
Сторінки життя». Багатосе
рійний теле<Ьільм «Вступаю
чи у двадцяте століття.
1893 - 1900 рр.». Фільм 1.
«Настав час». 21.00—«Час».
21 40 - Камера дивиться у
світ 22.40 — Сьогодні у сві
ті 22.55 — А. Вівальді. «Гло
рія». Кантата для солістів,
хору і оркестру.

Д УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
•Час рішень — час дій. Ькономіка і екологія. 10.55 —
Художній фільм «Місто на
речених». 12.25 — Концерт
класичної музики. 12.55 —
Новини. 13.10 — Доброго
вам здоров’я. 1.6.30 — Нови
ни. 16.40 — Назустріч Пле
нуму ЦК КПРС. Телепост на
будівництві стана «550» на
/Ді ііпропетровському
мета
лургійному заводі ім. Петровського. 16.55 — Фільм, нконцерт.
«Лише
шість
-.-струн •. 17.30 — «Міфи і
-■Дійсність». «Крах ідеологіч
ної диверсії». 18.00 — День
на днем. (Кіровоград). J8.10
— «На хвилі дружби». Мос
ковський камерний оркестр.
(Кіровоград). 19.00 — Акту=альна камера.
19.35 —
-«іСправа всіх і кожного».
(Кіровоград). 20.35 — Вечірля гімнастика. 20.45 — На
•добраніч. діти'. 21.00 —
«Час» 21.40 — І тільки мувика... 22.40
Актуальна
камера. Вечірній випуск.
'А ЦТ (Н програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Співає вокальний ансамбль
1— сестри Кпиш і В. Карасенко. 8.40 — Будильник.
9 10 — Документальний те
лефільм. 9.30 — «КиштимСька світлиця ■ 10.05 — Ша
хова школа. 10.35 — Фран
цузька мова. 11.05 — Фільм
«Ранок мудріший за вечір-.
12.10 — Мультфільми. 12.40
- ■ Документальний фІЛЬМ.
ЇЗ.ЗО — ФІЛЬМ «Зелений
острів» 14.35 — Музичний
кіоск. 15.05 — Новині!. 18.00
■— Новини. 18.15 — Фольк
лорні мелодії Молдавії 18.45
X—
Ритмічна
гімнастика
19.15 — «...До шістнадцяти і
старші». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Теніс. Уїмблдпнськин турнір. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Звіздао». 1 серія. 22.45 —
Теніс Уїмблдонський тур
нір. 23 45 — Новини.

'А

-О програма)

7.00 -- Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
«Час». 8.05 — До 70-річчя
Великого Жовтня. «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Багатогерійнпіі телефільм «Всту
паючи у двадцяте століття.
1893—1900 рр.». Фільм 1.
«Настав час .. Фільм 2. «Шлях
сибіоськнй палений». 10.10
■- Новини. 16.00 — Новини.
16.10 - «Автограф». Літе
ратурна вікторина для стаотпокласчиків. 17.35 — Нови
ни 17.4(1 — Документальні
’гелеФішми. 18.20 — Танцює
Судхараиі Раджхгпаті 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
«Парад Перемоги Докумен
тальний Фільм. 19.50 — Но
вини. 20.00 — До 70-п|ччп
Великого Жовтня. «В. І Ле
нін. Сторінки життя». Багатгг серійний телефільм. «Всту
паючи у двадиТте століття.
1893 - 1900 рр.». Фільм 2.
«Шлях сибірський далекий».
21.00 -■ «Час». 21.40 — «12-й
поверх- 23.10 — Сьогодні V
світі. 23.25 — Концепт учас
ників конкурсу «Братіслав<йл:г> піна».

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —'
Мелодії Узбекистану. 11.05
Документальний фільм.
12.10 — Художній фільм
«Полип-трава гірка». 13.40 —
Новини. 13.55 — їптерклуб.
16.30 — Новини. 16 40 —

червня
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Студія «Золотий ключик».
Зустріч з майстрами цирку.
17.20 — Музичні баізнії.
17.30 — Агропром: пробле
ми і пошуки. Тваринницт
— промислову основу. !;■(• •
— Телефільм «Пора он и;
лення». 18.30 — Фільм :: чі
церт
«Пісні
ВОЛИНСЬКИХ
озер». 19.00 — Актуален,
камера. 19.35 — «Залежить
від нас». Драма на межі.
20.10 — «Міфи і дійсність.
Повернення з «раю». (Кіро
воград). 20.45 - На добра
ніч. діти! 21.00 — -Час».
21.40 — Мультнпанорама.
22.40 — Актуальна камера.
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—
Концерт. 8.50 — Докумен
тальні фільми. 9.20 — Ро
сійська мова. 9.50 — Мами
на школа. 10.20 — Теле
фільм «Звіздар». 11.25
Мультфільми. 11.55—Фільмконцерт. 12.25 — Німецька
мова. 12.55 — «Безмовні дру
зі». 14.15 — Сторінки істо
рії. Вітчизняна війна 1812
року. 14.45 — Новини. 18.15
— Із скарбниці світової му
зичної культурі!. П. Масканьї. Дж. Верді. Фрагменти
з опер. 19.15 — Міжнародна
панорама. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Теніс. Уїмбл
донський турнір. 21.00 —
• Час». 21.40 — Телефільм
«Звіздар». 2 серія. 22.45 —
Новини.
22.50 — Теніс.
Уїмблдонський турнір.

ФОТОКОНКУРС «мк»

А ЦТ (І програма)

7.00 —’ Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — До 70-річчя
Великого Жовтня. «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Бага
тосерійний телефільм «Всту
паючи у двадцяте століття».
1893 — 1900 рр.». Фільм 2.
«Шлях сибірський далекий».
9.05 — Світ рослин. 10.05 —
Здрастуй, музико! 10.35 —’
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — «Нас запрошує
Свеодловсьісйй
оперний».
17 00 —’ Новини. 17.05 —
«...До шістнадцяти і старші».
17.50 — «Перебудова. Досвід
і проблеми». Документальні
телефільми. 18.40 — Фптоконкурс «Батьківщина улюб
лена моя». 16.45 — Сьогодні
у світі. 18.55 —’ «Сашко».
Фільм-вистава 21.00 — «Час».
21.40 — «Грай.
гармонь!».
23.00 — Сьогодні у світі.

А ЦТ (II програма)

ду ВЛКСМ. 17.45 - Якщо
хочеш бути здоровим. Ту;
ризи. Передача 7. 18.00 -V
Міжнародна панорама, 18.45
— Мультфільми. 19.20
Фільм «Доживемо до попе,
ділка». 21.00 — «Час». 21.40
— «Азбука дружби». Теле,
міст СРСР — НРБ. Про сізя*
то слов'янської писемності,
культури і освіти. 22.55 -ч»)
Футбольний огляд. 23.40 А1
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20
Ритмічна гімнастика, ю.40-4!
О. Дмитренко. «Аист». (Жит
тя і подвиг воїна-інтернаціок
наліста і поета О. Стовби).
11.10 — Х.удожнііі телефільм
для дітей. «У пошуках капі
тана Гранта». 6 серія. 12.1.5
— «Дирижабль у відомчих
гіутах». 12.50 — Кіно без
гри. 13.50 — Новини. 14.00 —
Катрусин кінозал. 15.00 —'
Село і люди. 15.30 — «ім
провізація». Естрадна про
грама: 16.00 — Слава сол
датська. 16.55 — «Грані пі
знання». 17.30 — До 70-річ-:
чя Великого Жовтня. «Бра
терство». На землі сонячно
го Узбекистану. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 -г-’
Прямий зв’язок. «Що може
комсомол?..».
20.45 — на
добраніч, діти!
21.00 —
«Час».
21.4С • Художній
фільм «Осяйний с-йт». 23.10
— «Актуальна камера». Ве
чірній випуск, 23.40 —’
«Листки з альбому».

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальний фільм. Кі
ножурнал. 9.00 — Ритмічна
гімнастика. 9.30 — Ранкова
пошта. 10,00 — Світова художия культура. С. Аксаков.
Сторінки життя і творчості.
-11.10 — Танцюють - О. Чеичккова і М. Даукаєв. 12.00—
Запрошує телетеатр. А. Че
хов. «Нудна історія». Телевистава. 13.25 — Мульт
фільм. 13.55 —Музична пе
редача для юнацтва. 15.50—
Баскетбольний' огляд. 16.35
— Здоров'я. 17.20 — Фільм
з субтитрами «Післямова».
19.00 — Спортивна програ
ма. Під час перерви — 20.00 А ЦТ (II програма)
— Вечірня казка. 21.00 —
8.00 — На зарядку ставай!
«Час». 21.40 — Фільм «Бор 8.20
Фільм «Борги наші?!.
ги наші». 23.05 — Новини. 9.45 —
Науково-популярний
23.15 '— Легка атлетика. Ку фільм—«Заводський
портрет?.
бок Європи. 23.40 — Теніс. 10.05 — Російська
мова.
Уїм блдон ський тури і р.
10.35 — «Концерт в Желязбрій Волі». Ліспі Ф. Шопена.
11.05 — Програма Казахі
Ського телебачення. 12.25---'
КВН-87.
Фінал.
Зустріч
команд Одеського упіверси«
тету і Московського хімікбА ЦТ (І програма)
технологічного
інституту
ім, Д. Менделєєва. 14.40 -—'
7.00 — Ранкова зарядка. Міжнародний фестиваль те
Мультфільм. Музика. 7.30— лепрограм народної твор-«Час». 8.05 — Концерт ор чості «Веселка». Танці Рю
кестру народних інструмен кю (Японія). 15.05— Мульт
тів ЦТ і ІїР під керуванням фільм, 15.15 — В. Александр
М. Некрасова. 8.30 — Рит рі. «Деспот Воде». Вистава.
мічна гімнастика. 9.15 — 18.00 —ІЗ скарбниці світо
Тираж «Спортлото». 9.30 — вої
музичної
культури.
Будильник. 10.00 — Служу С. Прокоф’єв. Камерні тво
Радянському Союзу! 11.00 — ри. 19.00 — Світ рослин.
Ранкова пошта. 11.30 —Клуб 20.00 — Вечірня казка. 20.15
мандрівників. 12.30 — Му — Кінний спорт. Чемпіонат
зичний кіоск. 13.00 — Сіль СРСР. 21.00 — «Час». 21.40
ська година. 14.00 — Здо — Фільм «Попереднє роз
ров'я. 14.45 — Дитячий гу слідування». 23.15 — Доку
мористичний
кіножурнал ментальний фільм. 23.40 -42
«Єралаш». 14.55 — «Спад Легка атлетика. Кубок Єв
щина». Телеадьманах. 15.55 ропи.
— Новини. 16.00 — II Все
союзний фестиваль народ
ної творчості. Позивні фес
тивалю. 16.30 — Докумен
Редактор
тальний
телефільм
«До
Ю.
СЕРДЮЧЁНКО.
вір'я». Про роботу XX з’їз-

І РЕШИЛ • оголошмкя-довідюП

А УТ
10.00 — Новини. 10 15 —
«Ситуація». 10. Бедзик. «Що
робити, дорогий зятю?». Ху
дожньо-публіцистична
пе
редача. 11.15 — «І знову на
ша розповідь про танець».
12.30 — Документальний
фільм «Вісім кутів під од
ним дахом». 13.20 — Нови
ни. 13.35 — «Народні талан
ти». Самодіяльний ансамбль
«Яблунька». 16.30 — Нови
ни. 16.45 — Для школярів.
«Варіант». 17.15 — Доку
ментальний телефільм «Со
нячна мозаїка». 17.35 —'
«Закон і ми». Нетрудовим
доходам — заслін. 18.00 —
Мультфільм для дорослих.
18.30 — Концерт естрадносимфонічного оркестру і
солістів Українського теле
бачення і радіо. ]9.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
«Тверезість — норма жит
тя».
Науково-популярний
фільм «Алкогольний
об
ман». 19.40 — У кадрі і за
кадром. 20.35 — Вечірня гім
настика. 20.45 — На добра
ніч. діти' 21.00 — «Час».
21.40 — Молодіжна студія
«Гапт». 23.10 — Актуальна
ра.-ірпа. Врчіпній випуск.
А ЦТ (II програма)

З 2 по 31 липня у приміщенні
музично-драматичного театру
імені М. Л. Кропивницького

ГАСТРОЛІ

Дощ втіка за горизонт,
Налякав його наш зонт!
Не малий я відтепер:
Не боюся, дощ, тебе!
Жаль, в руці ще мало сил —
Маму е поміч запросив...
Фотоусмішна О. ШУТЕНКО.
13.35 — Новини. 16.40 —
Новини. 16.45 — Фільм-ба— Для старшокласників,
лет «Дім при дорозі». 17.25
«Товариш». 18.00 — День
за днем. (Кіровоград). 18.15
— Телепост на спорудженні
корпусу № 200 виробничого
об'єднання «Червона
зір
ка». (Кіровоград). 18.30 —
Співає народна артистка
УР’СР Р. Кириченко. 19.00—
Актуальна камера. 19.35 —
«Темп». Телерадіопереклик
з проблем науково-техніч
ного прогресу. 20.35 — Ве
чірня гімнастика. 20.45 —
II і добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — А, Сент-Екзюпері. «Маленький принц».
Прем'єра телевистави. 23.10
— Актуальна камера. Вечіонін випуск. 23.40 —
«Листки з альбому». Музич
на програма.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Фільм-концерт. 8.50 — Доку
ментальний телефільм. 9.20
— Концерт. 9.50 — Наш сад.
10.20 — Телефільм «Звіз
дар». 2 серія. 11.25—Мульт
фільми. 11.55 — Іспанська
мова. 12.25 — Фільм і.ч суб
титрами. «Тепле осіннє сон
це». 13.45 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.10 — Ритмічна
гімпастика. 18.40 — Сільська
година. 19.40 — «І знову в
Юрмалі». 20,00 — Вечірня
казка. 20.15 — Теніс. Уїмбл
донський турнір. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Звіздар». З серія. 22.45 — А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—
Новини.
22.50 — Теніс.
Уїмблдонський турнір.
Фільм-концерт. 8.45 — До-
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«Молодой коммунар» —
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ЛКСМ Украины.

вуя. Луначарського, 36.

На украинском языке.

Новини. 13.55 — Для школяріс. «Кур'єр». Ідеї, відкрит-.
тя, винаходи юнацтва. 14.25
— Доброго вам здоров'я.
Профілактика і попереджен
ня серцево-судинних захво
рювань. 15.00 — «Суботні
зустрічі». Народне
мисте
цтво України. 16.30 — «Са
тиричний об'єктив». 16.40 —
Екран молодих. «Одержимі».
17.50 -■ «Живе слово». 18.20
— Співає Анне Весні. 18.45
— Скарби музеїв України.
Вироби ковалів Київської
Русі. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — «Сонячні
кларнети». Самодіяльні ху
дожні колективи
Хмель
ницької області. 20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Вперше на
екрані УТ художній фільм
«Триптих». 22.55 — Акту
альна камера. Вечірній ви
пуск.

БК 03236.

Індекс 61103.

консерватори».
15.35 —
Фільм «Підранки». 17.20 —
Очевидне —неймовірне. 18.20
— Мультфільми. 18.40 —
«Лупа». Ведуча — Г. Шерго
ва. 19.30 — Міжнародний
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка».
Танці Рюкю. (Японія). 19.50
— Новини. 19.55 — «'Давай
те поговоримо...». Аркадій
Райкіи. Частина І. 21.00 —
«Час». 21.40 — «Давайте по
говоримо...». Аркадій Рай
кін. Частина II. 22.45 — «Ли
ше один день». Співає Р. Караклаїч. 23.35 — Новини.

КАЛУЗЬКОГО ОРДЕНА
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО
ПРАПОРА ДРАМАТИЧНОГО
ТЕАТРУ ІМЕНІ
А. В. ЛУНАЧАРСЬКОГО.
Дорогі кіровоградці!
Від усієї душі прийміть щирий привіт від калуїкан. Ми будемо раді бачити вас па спектаклях
нашого театру. Сподіваємося, що ми станемо доб
рими і вірними друзями! Чекаємо на вас!
Колектив театру.

Калузькому ордена Трудового Червоного
Прапора драматичному театру
ім. А. В. Луначарського
ПОТРІБНІ
квартири на час гастролей у Кіровограді з
червня по 31 липня.
З пропозиціями звертатися по телефону
4-15-03.

зо

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 —
Ритмічна гімнастика, 10,30
— Сьогодні — День вина
хідника і раціоналізатора.
• Від ідеї до практики». 11.15
— М. Мусоргськнй. «Борис
Годунов». Вистава Одесько
го театру опери та балету,
Під час перерви — 12.30 —

Колектив редакції газети «Молодий комунар»
висловлює глибоне співчуття корентору газети
Л. С. Сердюченко з приводу тлжної втрати —
передчасної смерті матері
КАТЕРИНИ ЛАРІОНІВНИ.
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