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Вівторок, ЗО червня 1987 року

ПЛЕНУМ ЦК КПРС
25—26 червня 1987 року відбувся
Пленум ЦК КПРС. На Пленумі об
говорено доповідь
Генерального
секретаря ЦК КПРС М. С. Горбачо
ва «Про завдання партії по докорін
ній перебудові управління економі
кою».
Пленум прийняв з обговорювано
го питання розгорнуту постанову,
яка публікується в пресі.
Пленум Центрального Комітету
КПРС, говориться в постанові, вва
жає, що ключовим завданням пере
будови,
найважливішою умовою
прискорення соціально-економічного
розвитку є радикальна реформа
управління економікою. На перший
план тут висувається створення но
вої цілісної системи, покликаної
справити революціонізуючий вплив
на всі сторони праці і життя радян
ських людей, падати соціалізму по
вої якості, вивести його на новий
ступінь розвитку.
Схвалено сформульовані в допо
віді товариша М. С. Горбачова

основні напрями докорінної пере
будови управління економікою, цілі
і принципи її проведення.
У постанові підкреслено, що пе
ребудова економічного управління,
господарського механізму в цілому
є тепер центральним завданням, яке
визначає успіх усієї стратегії при
скорення. її здійснення — найваж
ливіша загальнопартійна, загально
народна справа, невід’ємна складо
ва частина процесу оновлення всьо
го життя країни, пряме продовжен
ня справи Жовтня.
Пленум затвердив подані Політ*
бюро ЦК КПРС «Основні положен
ня докорінної перебудови управлін
ня економікою».
Пленум схвалив допрацьований з
урахуванням всенародного обгово
рення проект Закону СРСР про
державне підприємство (об’єднан
ня) і доручив Раді Міністрів СРСР
внести його на розгляд Верховної
Ради СРСР.

№ 78 (3897).

На Пленумі прийнято рішення
скликати XIX Всесоюзну конферен
цію КПРС 28 червня 1988 року в
Москві в Кремлівському палаці
з’їздів.
На Пленумі ЦК КПРС розгляну
то організаційні питання.
Пленум перевів т.т. Слюпькова
М. М. і Яковлева О. М. з кандида
тів у члени Політбюро ЦК КПРС.
Пленум обрав секретаря
ЦК
КПРС т. Никонова В. П. членом
Політбюро ЦК КПРС.
Пленум перевів з кандидатів у
члени ЦК КПРС т. Язова Д. Т. —
Міністра оборони СРСР і обрав його
кандидатом у члени Політбюро
ЦК КПРС.
Пленум увільнив т. Соколова С. Л.
від обов’язків кандидата в члени
Політбюро ЦК КПРС у зв’язку з
його виходом на пенсію.
Пленум вивів із складу ЦК КПРС
т. Кунаева Д. А. за серйозні недо
ліки, допущені у керівництві респуб
ліканською партійною організацією,
коли він був першим секретарем
ЦК Компартії Казахстану.
На цьому Пленум ЦК КПРС за
кінчив свою роботу.
(ТАРС).

МОВ КАЛЕЙДОСКОП
ПОДІЙ І ВРАЖЕНЬ
ЗАПАМ’ЯТАВСЯ КІРОВОГРАДЦЯМ ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ
День радянської молоді гопака, звучала, торкаючись комсомольців з делегатом
струн душі, ук
проминув, лишивши по собі наіітонших
раїнська народна та автор XX з’їзду ВЛКСМ, першим
секретарем
Кіровоград
багаті, просто калейдоско ська музика...
пічні у своїй багатобарвнос
Навіть простий
перелік ського міськкому комсомо
ті й несподіваності вражен заходів свята займе забага лу М. Цигульським, яка про
ня. А для членів бюро Ле то місця. Адже, як вже мо ходила в кінотеатрі «Ком
нінського райкому комсо вилося, воно було позначе сомолець», засідання Клубу
молу м. Кіровограда та мо не цікавими заходами в знавців «Що? Де? Коли?» в
лодих депутатів райради різних куточках обласного будинку культури заводу
воєнізоване
народних депутатів він по центру. Ті з кіровоградців, радіовиробів,
чався ще напередодні в хто прийшов у неділю в спортивне свято «На варті
обласній науковій бібліоте парк імені В. І. Леніна, ста Вітчизни».
Цьогорічне
святкування
ці імені Крупської, де на ли свідками не лише чис
їхній зустрічі йшлося про ленних
Дня
радянської
молоді ми
виступів
кращих
молодіжні проблеми й зав аматорських колективів ра нуло, ставши ще однією по
дання комсомолу у їх вирі йону, які брали участь у літичною віхою в житті об
шенні. Тоді ж, у суботу, в фольклорному святі, але й ласного центру. Завершува
Ленінському районі від побачили урочисте відкрит лося воно яскравим карна
бувся конкурс поетів-почат- тя свята, конкурси дитячо валом і фейерверком. Зба
ківців «Ліра молодості», а го малюнка на асфальті, до гативши кіровоградців стіль
в Кіровському — перший якого залучали всіх ба кома новими враженнями,
тур конкурсу «Диско-87», жаючих, агітбригад старшо цей день засвідчив: у сьо
приурочені святу.
досить
класників, показові виступи годнішньої молоді
Так, взявши ще напере спортсменів; любителі ша снаги м таланту, аби в будні
додні розгін, свято молоді
розгорнулося в повну силу хів та знавці спорту взяли на совісті, працювати, а в
наступного дня. Зранку на участь в сеансі одночасної свята — вміло, з вигадкою
літніх майданчиках парків,
рна площі імені Кірова запа гри та вікторині «О, спорт, і гумором (а це значить —всерйоз) організувати своє
нував. як і належить в свя ти — мир!».
то, піднесений настрій. То
В обох районах на літніх дозвілля.
му сприяли запальні танці майданчиках парків відбули
С. ПЕТРЕНКО.
й пісні: театральні репризи ся виступи аматорів Клубу
На знімку: на площі
чергувалися з музичними веселих і винахідливих, за
номерами. Фольклорне свято ключні тури нонкурсів дис- Кірова під час свята —
виступ народного самодіяль
«Невичерпні джерела» ще
змагання із снетбор- ного
ансамблю бального тан
раз вразило багатством і котен,
дингу.
цю «Конвалія» Кіровоград
розмаїттям народних талан
Важливими подіями свя ського заводу радіовиробів.
тів степового краю. Не обі
йшлося й без традиційного та молодості стали зустріч
Фото Г.-. КОШКА.

Триває ударний
комсомольсько-мо
лодіжний
двомі
сячник по заготівлі
кормів для громад
ського
тваринни
цтва.

Ціна 2 коп.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

СЕРЦЕ СПІВАЄ ПРО ДРУЖБУ
Гомінким і радісним було відкриття IV Фестивалю
інтернаціональної дружби учнів шкіл союзних рес
публік в Знам’янському районі, присвяченого 70-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Фес
тиваль став ще одним свідченням розквіту самобутніх
нультур націй і народностей нашої країни, об’єднаних
чуттям єдиної родини. Ось чому з таною любов’ю
представники дванадцяти союзних республік разом із
знам’янською молоддю та піонерами покладали живі:
нвіти до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну.
Вклонилися учасники свята й монументові Славиґ
героїв, які ціною свого життя відстояли здобутки Ве
ликого Жовтня у роки Великої Вітчизняної...
«Слухайте всі!»_ — почулося закличне; це означала
початок урочистої частини. Фестиваль відкрив голова
оргкомітету, заступник голови Знам’янсьного райви
конкому В. В. Клименко.
Наступна частина свята — XII районне свято музи
ки «Фанфари п’ятирічок».
Святковий концерт учнів шніл союзних республік
відкрив колентив з Дубівської СШ Тульської областе
РРФСР, який виконав пісню «Тульські прянини», ді
вочий танон і надриль. Один за одним на сцену вихо
дили колективи юних аматорів Ставропольського
краю, Башкирії, Білорусії. Узбекистану, Грузії. Азер
байджану...
«Про дружбу народів серце співає» — таким був
девіз IV Фестивалю інтернаціональної дружби учнів
шкіл союзних республік. У його роботі взяла участь
секретар обкому Компартії України С. М. Шапініна.
В. ОСТРОВЕРХОВА.

м. Знам янка.
•
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ІЦ М1І приміський колгосп імені Шевчен
ка спеціалізується на виробництві
овочів та молока. По виробництву мо
лочної продукції в розрахунку на сто
гектарів сільськогосподарських угідь в
останні роки господарство посідає чіль
ні місця в районі. Зрозуміло, що для
дійного стада завжди треба мати чима
ло кормів, у тому числі й сіна. У ниніш-

ТОН ЗАДАЮТЬ
МОЛОДІ
ньому році кормодобувники поставили
перед собою мету: припасти його 545
тонн за два укоси.
Та весна припізнилася, довго не було
тепла. Це позначилося на травостої.
Сінокіс почали на тиждень пізніше, ніж
у попередні роки. А закінчити треба бу
ло швидше, ніж раніше, щоб мати не
поганий ужинок і при другому укосі.
На косовиці люцерни на сіно вже в
перші дні ударно попрацювали досвід
чені механізатори Федір Данилович Чорноіващенко та Анатолій Іванович Вишневський.
Тільки поклали трави на перших де
сятках гектарів у валки, як літо піднесло
свої «сюрпризи» — що не день, то й
дощ.
Як тут бути? Включили в роботу ВСЮ
наявну техніку, підняли, як кажуть, на
заготівлю сіна всіх жителів нашого села
Первозванівки. Цим питанням зайнялися
правління, партком і комітет комсомолу
колгоспу. Щодня перевертати валки ви
ходило 35—40 чоловік. У цій роботі ак
тивну участь взяли молоді колгоспники
електрик Віталій Чистяков, економіст по

Д-турБота І
польська !|
сплаті праці Зінаїда Ворошилова, працівники консервного цеху, контори.
Перевернуті, підсушені аалки без зат
римки копчував агрегатом ПК-1,6А Віктор Махно. Щоденна' норма — 13 гентарів, а виконував молодий механізатор
на 2—3 гектари більше, хоч роботу доводилося починати не зранку, а післяоб:дньої пори, коли валки підсохнуть.
Ті копиці вантажив на автомашини і
тракторні візки
комсомолець Микола
Танчич. Затримки за ним теж не було.
На доставці сіна до місця скиртування
сумлінно попрацювали
комсомольці
Юрій Крисько, Микола . Коваленко, моледий механізатор Микола Ткаченко,
Приклад вони брали із старшого товариша, комуніста, орденоносця Анатолія
ІЕановича Вороненка.
Заскиртували сіно неподалік від кормоцеху, на молочнотоварному компленсі. У спеціальному сховищ! воно зберігається Організовано також досушування сіна методом активного вентилювання
Цього року, як і попереднього, на
скиртуванні у вільний від основної ро
боти час працювали слюсарі-сантехнікм
Сергій Чернявський. Олександр Кіншин,
слюсар кормоцеху Михайло Пяшои та
єлектоик Віктор Нагаєв.
Розповідаю про це в минулому часі.
бо сіно з першого укосу вже зібрано,
Заготовлено його 350 тонн. Це навіть
дещо більше, ніж планували на початку,
От що значить, взятися за діло всією
громадою!
Сіно зібрано. Та заготівля кормів триває. Зараз кормодобувними закладають
сінаж. На перевезенні сінажної маси
зразки удаочої праці показують згадувані вже комсомольці Юо!й Крисько та
Микола Коваленко.
Т. НІКІТІНА,
член комітету комсомолу колгоспу
імені Шевченка.
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Кіровоградський район.

бітку молоді водії виконують на 130—145 і
процентів.
Одночасно в господарстві ведеться за
кладання сінажу та виробництво вітамін
борошна. На косовиці
116 тонн сіна ваготовили з початку ного трав'яного
індивідуальне змагання меха- !
«зелених жнив» кормодобувники кол еспарцету
очолює комсомолець Михайло
госпу імені Ватутіна. Це — майже поло нізаторів
вина планового завдання 3 першого уко Копієвськнй.
Молоді кормодобувники підтримали по.
су. Збирання багаторічних трав продов чіиц
новоукраїнців: під час удапного дво
жується.
місячника добитися на заготівлі фуражу
На транспортуванні сіна з поля до для громадського тваринництва чайннпіої
сховищ відзначаються два Володимири продуктивності праці
Запорожці. Вовн — однофамільці, комсо
мольці. Не відстає від своїх товаришів 1
О. ПОГОРОДНЯ.
Сергій Закушвяк. Щоденні норми виро.
голованівський район.

Швидкісними рейсами
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«Молодий комунар»

«т^мто1
ІНТЕРВ’Ю

ЩОБ ПЛАКАЛИ «ГЕРОЇ»
Кіровоградський поет-гуморист Борис Чамлай —
давній і активний автор нашої газети. Нещодавно
його прийняли в члени Спілки письменників СРСР.
Наш кореспондент привітав Бориса Феоктистовича
з цією подією і взяв у нього інтерв’ю.

сторожів, підпилих дзірників і їм подібних, Начальство, як правило, обминали. Наркоманів не
згадували, ніби вони весь
КОР.: З чого, на вашу нашій літературі ліриків у час курили «Космос» і ходили на уколи до терадумку, починається гумо
кільканадцять разів біль пезта. Пора виходити на
рист?
ЧАМЛАЙ: 3 терпіння. ше, ніж моїх колег. Та і передній край сьогодення.
Адже для того, щоб напи вірші наші якщо і схожі
КОР.: Ви хотіли б, щоб
букети, то скоріш у Кіровограді був, скажімо,
сати жартівливий
вірш, на
іноді
списуєш даремно всього з будяків. А кому клуб гумористів?
ЧАМЛАЙ:
Безумозно.
паперр/ на цілий
роман. таке приє/лно нюхати? По
вертаючись до вашого по Але поки що у нашому
Тут уже не до сміху.
КОР.: А коли ж ви по переднього запитання, я місті немає навіть клубу
сміхаєтесь?
дав би таке своє визна творчих працівників. Та/л
ЧАМЛАЙ: Коли плачут» чення,
що гумор — це могли б збиратись місце
мої герої: п'яниці, ледарі, профілактика хвороби, а ві поети, художники, жур
бюрократи, злодії, хапу сатира — гіркі ліки. Шко налісти, артисти. Відбува
ги тощо. У мене з ними да, що в нас немає лише лися б цікаві зустрічі. На
дазня дружба навиворіт.
Замість «здрастуйте» я з
задоволенням
їм кажу
«прощайте».
КОР.: Борисе Феоктисто
вичу, в чому ви вбачаєте
різницю мін: гумором і са
тирою?
ЧАМЛАЙ: На це запи
тання
колись найкраще
відпозіз відомий україн
ський гуморист Олександр
Козі.чька. З ж сказав так:
«Коли ланкова дає брига
дирові дулю чэрез поле
— то це гумор, а коли під
самісінький ніс — то це
уже сатира». Ми здебіль- шого у своїх творах доб' ро-душно
підсміюємось
над циніками і крадіями,
запанілим начальством і
хабарниками. А їх потріб
но нещівно шмагати кан
чуками гострої, я б ска
зав, злої сатири.
• КОР: Отож, роботи ва
шим колегам вистачає?
. .ЧАМЛАЙ: На жаль. За
раз, коли по всій
країні
котяться могутні хвилі пе «швидкої допомоги», яка б жаль, поки що такого клу
немає.
ребудови і гласності, ми, вчасно навідувалась до буКОР.:
Але я чув розмови,
деяких
громадян,
що
під

гумористи, повинні
бути
що клуб творчих праців
хопили
вірус
міщанства
і
ників буде в обласному
завжди
на передньому
центрі.
краї наших буднів. А ус самонажиаи,
КОР.: Зараз багато пи
ЧАМЛАЙ: Ви вірите чут
пішно воювати із закоре шуть про перебудову в на
нілим злом можна лише шому суспільстві. Це — кам? Я не звик бажане ви
при одній умові: критику справді революційний стру давати за реальне. Надто
мінь нашого часу. Хоті багато ми чесали язиками
вати, дивлячись відверто в лось
би знати, ян він впли замість того, щоб займа
очі хай неприємної,
але ває на гумористів.
правди.
ЧАМЛАЙ:
Безумовно, тися корисними справами,
КОР.: Чи не здасться нам необхідно перебудо і в цьому біда не тільки
вам, що сатирику за його вуватися. Чого гріха таїти, вчорашнього дня. Декому
«довгий* язик іноді пере
падає не менше, ніж його полюбляли ми частенько перебудова, як кістка в
героям?
стріляти із важкої .гармати горлі. Зараз я готую но
.ЧАМЛАЙ: Більше. Така критики
гіо
горобцях вий рукопис.
Будемо чекати ва
вже його доля. Не позазд дріб’язкових
недоліків, шуКОР.:
нову книжну. Зичимо
риш. Ось чому, мабуть, з Кепкували з недолугих творчих успіхів.

Анатолій ЗАГРА^ЄНіКО
«

*

*

Теплий вітер віє над полями.
При дорозі ніжні васильки.
Не заниють ран колишніх шрами.
Райдужні, як в юності думки,
II до дідька всі життєві драми
Та незгод пекучі колючки!
Ані тіні лиха, ані плями.
Мов летять крізь душу ластівки.
Рідні барви, рідні серцю гами
І босоніж сходжені стежки.
Вдалині лісів зелені брами,
Синь одноіменної ріки.
По горбах, що пахнуть полинами,
поброджу до ночі залюбки,
поки над високими хлібами
не засяють трепетні зірки.
У нічній суворій панорамі
заростів примітні космаки.
В тон за голосними цвіркунами
срібних трав шепочуть пелюстки.
В низині туманів фіміами.
Між садів будиночків разки.
В літеплі столичної реклами
не забулись рідні вишняки.

ДЕТЕКТОРНИЙ ПРИЙМАЧ
Детекторний приймач. Антена між дерез.
Навушники надів і моз лечу над сзітом.
Лиш ручку покручу — чи моря
владний рез,
Чи то артист чита рядки із «Заповіту».
Тих різних передач, тих сонячних азів
І ввечері наслухаюсь і зрана.
Зірницею в душі. Шульженко щирий спів,
Хвилює неймовірно голос Левітана.
Ефір, як океан, і я на позідку
У просторі зіриозо-золотому:
То з Києві, а то вже в сонячнім Баку.
А облітавши так, знов приземлюсь удома.
* « *
Дух пожнивний, солодкий до щему,
Хто я, звідки мій рід, пам’ятаю.
Ген орел в піднебессі безкраїм
рідну землю чита, як поему.
І тополі, що тягнуться вгору,
З тихих долах засинені плеса,
цвіркунів голосна безперестань —
кращі образи вічного твору.
Скільки літ у запасі ще маю,
шумом спраглих вітрів не уп'юся.
Не набачуся, не надивлюся
на рахманність наземного раю.
Поле, зливою сонця омите,
наслуховує гул автостради.
Батьківщину, як дід мій і прадід,
я приречений вірно любити.
м. Знам’янка.

ТВОРИ ЗЕМЛЯКІВ
Іван Терентійович Чернецький у 50-х
роках викладав російську мову й літе
ратуру в Триліській середній школі. Ко
лишній фронтовик, в’язень Бухенвальду,
Студент педінституту.
Нині Іван Терентійович живе в Ленін
граді, працює вихователем ПТУ, пише
вірші українською мовою і у віршах його
вчувається свій голос, помітне своє ба
чення світу.

Іван ЧЕРНЕЦЬКИЙ

ДО РІДНОГО КРАЮ

Тих< плеса сонячного літа.

ХРОНІКА

■

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН. Перед тру
дівниками колгоспу імені Кірова висту
пили поети Лідія Кульбак (м. Київ) і Ва
лерій Гончаренко (м. Кіровоград). Май
стри красного слова прочитали нозі вір
ші, відповіли на запитання хліборобіз і
поділилися творчими планами.
■■ ф «
КІРОВОГРАД, Гуморист Петро Сиволап
завітав до учнів СПТУ № 2. Автор збір-

*

Фотоетюд В. ГРИБА.

ки «Душа і ноги» познайомив шануваль
ників гумору із своїми творами, розпо
вів про роботу над рукописом, який має
побачити світ у видавництві «Радянський
письменник».

$

♦

*

НОВГОРОДКА. В місцевому кафе від
бувся цікавий молодіжний вечір, присвя
чений художньому слову і пісні. З особ
ливою увагою новгородківці слухали
поезії гостя з Миколаєва поета Еміля
Январьова та своєї землячки, вчительки
Катерини Євсович.

Я живу біля синього моря,
Де впадає-в затоку Нева,
Де ялини зійшли з косогору,
Де туманами пахне трава.
В дев’ятиповерховім будинку,
Звідки видно Зимовий і шпиль,
Де завжди і, бува, безупинно
Вибива дощ на вікнах кадриль.
Котить море в запінених хзилях
Із далеких країв кораблі,
І поблискують лайнерів крила,
Що спускаються вниз до землі.
На балконі малюю картину, —
Ось — верба, далі — внучок і дід...
Враз почулись пісні України, —
Увімкнув магнетолу сусід.
І даремно, що Київ далеко,
Його пісня в будинку луна.
Хоч сусід мій — із краю евенків^
Та Вітчизна у всіх нас одна.
Я сувої північного сяйва
Привезу вам, своїм землякам,
Засвічу у селі сзітограєм,
На стрічки нареченим роздам.
Хоч далеко ти, краю, далеко, —«
Чую в пісні твої вечори,
Чую жайворів рідного степу,
,
Кличуть В рідне село явори.
м. Ленінград.
"1
УЧАЛА'ЧЛЛЛЛЛЛ.ллл л - - -

Володимир ВАКУЛИЧ

* * *
Дядечку, розпутайте коня!
Дайте степ і сонечко гнідому.
І біжить мій коник, доганя
Білу хмарку в небі голубому.
Грива натягнулась, як струна,
Що співа в ній вітер — я не знаю.
Дядечку, не спутуйте коня,
Хай летить мій кінь до небокраю.
м. Кіровоград.

І*

Валерій ІЩЕНКО

БІЛИЙ ЦВІТ НАДІЇ
Яблунька маленька у моїм садку —
Дівчинка тендітна в білому вінку.
Віти-рученята простягає нам:
__Виросту велика, не скорюсь вітрам!
Сонечко голубить тихий її цвіт.
Не захмарте, хмари, синій небозвід.
Хай в садку моєму білий цвіт дзвенить! <*
Білий цвіт надії землю оновить.

ЧИТАЛЬНЯ ІВАСИКА-ТЕЛЕСИК^

ТРИ ІСТОРІЇ
ПРО ВСЕЗНАЙКА
ІГРАШКА
Маленький Петрик дуже любив дава
ти поради дорослим. їх зін щедро роз
даровував на вулиці, вдома і в гостях.
Саме за цю дивовижну здачу малюка і
прозвали Всезнайком.
Якось у величезному магазині «Дитя
чий світ», куди малюк потрапив разом з
мамою, Петрик на прилавку побачив чу
дову самохідну автомашину, що виблис
кувала рожевою фарбою і пускала со
нячні зайчики із крихітних шибок мале
сеньких віком. У Всезнайка аж очі роз
біглися від захоплення.
— Мамо, — смикнув він за рукав свою
матір, — бачиш, яка гарна машина?
<
— Бачу.
— Купи мені цю іграшку.
— Але ж, синку, вона дуже дорога.
— Ну то й що?
— Не можу я її купити. Немає в мене
таких грошей.
Всезнайко якусь мить подумав, а по
тіла повернув до матері радісне обличчя:
— А я знаю, що треба зробити.
— Що?
— Ти спершу купи собі гроші, — він
помовчав і серйозно додав, — а по
тім за них купиш мені цю машину.

І4

ГОЛКА
Петрикоза бабуся ніяк не може заси
лити нитку в голку. Всезнайко дивується:
— Хіба це так важко?
— Недобачаю, внучку, — зітхає ста
ренька, — і окуляри одягла, але й вони
не допомагають,
— Візьми мій бінокль.
— і він не допоможе, — сміється ба
буся, — ось, якби мені твої очі, тоді
все було б гаразд. Адже ти бачиш доб
ре?
— Добре, — відповідає Петрик, і- на
хвилину замислюється.
— Бабусю, — раптом весело вигукує
Всезнайко, — я вже знаю, як тобі до
помогти.
— Допоможи, ріднесенький.
■— Це ж дуже просто, — пояснює
кмітливий малюк, — давай я своїми зір
кими очима буду дивитися на голку, а
ти в цей час бери нитку і швидко її за
силиш у вушко.

ЦУКЕРКА
Мама збирається йти до магазину і
запитує в Петрика;
Синку, тобі цукерки принести?
— Принеси.
А які ти найбільше любиш?
— Солодкі.
Вони ж усі солодкі. То яких же ти
хочеш?
Всезнайко глибокодумно морщить ло
ба і поважно відповідає:
Хай будуть солодкі, але недорогі.
— Значить, карамелька.
Купи карамельку, —- погоджується
етрик, і тут же попереджує, — тільки
Щоб вона була обов’язково шоколад
ною.
м. Кіровоград.

Наталя БОРИСЕНКО.
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«Молодий комунар»

ТРЕТИНУ
ШЛЯХУ ПРОЙДЕНО
Сорок п’ять футбольних команд виробничих колек
тивів області беруть участь в обласному чемпіонаті-87.
Усіх їх розподілено на дві групи.
Позаду тільки перша третина першості, але впевнено
можна сказати, що звання чемпіона області буде
розіграно в цікавому двобої кіровоградських «Буре
вісника» (педінститут імені О. С. Пушкіна) та «Хімі
ка» (гідролізно-дріжджовий завод).'Від інших колек
тивів вони значно вирізняються високою результатив
ністю. Однак ще не сказав свого останнього слова
світловодський «Дніпро», який пропустив кілька мат
чів. А ось «Спартак» — дивує. Ця команда має у
своєму складі надійного голкіпера С. Ткаченка і... один
з найгірших показників в графі «пропущені м'ячі».
Т-упніпна
-------Турнірна таблиця п₽»птї
першої групи
після шести турів:
І В Н П
М
І . «Хімік» (Кіровоград)
6 4 2 0 17— з
. «Буревісник» (Кіровоград) 5 5 0 0 19—
' «Металіст» (Олександрія) 6 З 2 ї 12— 9 10
5
8
«Колос» (Долинська)
5 З 0 2
8-9
6
«Шахтар» (Смолімо)
6 2 2 2
4— 9
6
«Дніпро» (Світловодськ) 4 1 2 1
5— 4
4
«Спартак» (Кіровоград)
6 2 0 4 12—12
V». «Колос» (Новоукраїнка) 6 1 1 4 6— 12 4З
9. «Тясміїн» (Олександрівна) 6 1 1 4 7-19 З
10. «Вись» (Мала
6 0 2 -X
,
_ Виска)
------ ,
4
и-- 11
2
3-11
Команди другої групи розподілено на чотири зони,
переможці яких дістають право па підвищення в ранзі
наступного сезону.
Першість у першій зоні розігрують команди облас
ного центру. Тут головну несподіванку піднесли данамівці, яких включили до розиграшу тільки в останню
мить. А одна з найрезультативніших команд зони
«Червона зірка» й більше всіх пропустила.
Ось трійка лідерів першої зони за станом на СЬОгодйїшній день:
І В Н П
М
О
1. «Динамо»
5 4 1 0
8- З
9
2. ЧЛЗ
6 3 2 1 13— 6
8
3. «Червона зірка»
6 4 0 2 16—17
8

Я

І
*5

«ЗІРКА» —
«ШАХТАР» Пг—0:1

До складу другої
зони увійшли коман
ди західних райо
нів Кіровоградщннн.
Турнірну таблицю
очолюють гайворон
ні та ульяновці, які
втратили лише по
одному очку:

1. «Локомотив» (Гайворон)

11— 4
9;
2. «Цукровик» (Ульяновка) 4
ІЗ
5
75
3. «Аврора» (Вільшанка)
5
16- 8
В минулому: сезоні бобрннецькі футболісти
....................посіли І>
передостаннє місце в зоні. Тоді команда пропустила в /
свої ворота 49 м’ячів (найгірший показник серед усіх ,*
колективів). Нинішнього року колишніх невдах просто/
не впізнати. Вони значно посилили ГРУ і займають £
вищий щабель третьої зони:
м
оІ
І В Н П

5І

І. «Новатор» (БобринецЬ) 6 5 0 1 27—13 10/
2. «Шахтар» (Новомпргород) 6 5 о 1 13- 8 105
3. «Алмаз»
- (Кіровоград)
______ __________6З _ 2. 1 10—5 „8<
А ось лідер обласної псршості-86 сзітловодська «Чай- /
ка» не здає своїх позицій і в новому сезоні. Команда »}
впевнено перемогла таких сильних суперників, як но-/
вопразький «Автомобіліст» (4:2) та світловодський *
«Металург» (3:1). В останньому турі у принциповій/
грі з «Нивою», яка наступає «Чайці» на п'яти, світло- £
водні добилися нічиєї в гостях (1:1).
5
Група лідерів четвертої зони має такий вигляд:
"І В Н п
М
О/
1. «Чайка» (Світловодськ) 6 5 1 о 16- 4 11'
2. «Нива» (Цибулеве)
6 З З о 17— 9
9/
3. «Локомотив» (Знам’янка) 5 4 І о 11—3 9'
Наша газета й надалі на своїх сторінках висвітлю- /
ватиме хід першості області з футболу.
С. БОНДАРЕВ.

ГРАНІ МОРАЛІ
клятви Гіппократа протягом
рРЯДКИ
цієї статті цитуватимуться не раз.

«Присягаю... усіма богами і бо
гинями, беручи їх у свідки, вико
нувати чесно, згідно з моїми си
лами і розумінням, таку присягу!
письмове зобов’язання...».

Начальнику Ііовгородківського РВВС,
підполковнику міліції тов. Шевченку
В. І. від громадянки...

Вирішальний гол у грі на
16-й хвилині забив захис
ник павлоградців Станіслав
Бабенко, який колись свій
шлях у великий футбол по
чинав саме в нашому місті.
У час, що залишився до
перерви, «Зірка» мала чи
мало лузжливостей віднови
ти рівнЬзагу, але ні Калиті,
ні Дезисенку не пощасти
ло
зробити
прицільного
удару. І після відпочинку

прізвище, спитав, ким працює мін бать
ко і сказав, що добре його знав. Спи
тав, в якому стані знаходиться автомо
біль «Запорожець», бо йому потрібні
деякі запасні частини. Потім спитав,
що в мене болить. Я відповіла, що сер
це.., Коли я розляглась, Дегтярьов
встаз, підійшов до холодильника, па
якому знаходився чорний предмет
(футляр, в якому був вмонтований фо
тоапарат — С. С.) і щось з ним ро
бив...».

/

ВАКАНСІЇ
ВИКОРИСТАНО!
Дві команди здобували
право на продовження бо
ротьби в республіканській
футбольній першості серед
ДЮСШ відділів народної
освіти в зоні, ігри якої бу
ли проведені в Олександрії.
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на заводі». Бадьоро звучать і рядки ;
характеристики з інституту: «...Навчав
ся добре. Брйв участь у роботі науко
вого студентського гуртка, у громад
ській роботі інституту: був командиром
оперативного загону дружинників, чле
ном товариського суду, членом бюро
комітету комсомолу лікувального фа
культету, членом ради гуртожитку...».
Характеристика зразкового студента,
зразкового громадянина. Після за
кінчення інституту — робота в район-

ПОСТАНОВА

І?

І
4

«Чисто і непорочно буду я про
водити своє життя і своє мис
тецтво...».
У результаті обшуку в робочому ка
бінеті № 22 райлікарні і за місцем про
живання Дегтярьова органи міліції ви
явили кілька плівок, як проявлених,
так і непроявлеиих, фотоапарат «Зор
кий», 51 друкований аркуш із порно
графічними зображеннями, пристрій
«Єліта-4» з отвором для фотоапарата,
«Потерпілі» — якщо нам у буденно
му житті зустрічається це слово, то, як
правило, в уяві виникає якесь стихійне
лихо. Та в цьому випадку не було ні
повені, ні пожежі. Може, тому, слова
офіційного документа «визнати потер
пілою» викликають передчуття чогось
страшного і ворожого. У цій справі за
ни і криються події які уявити люди------- : ■'і гверез н
на при здоровому глузді
спроможна
пам’яті неспромояс
Наївні і беззахисні; рядки свідчень'
потерпілих...- нядкп,
Рядки, ;які тихим гнівом
відлунюють у
У скронях:
скронях «Коли я була
уже роздягнена,. Дегтярьов спитав, що
а мене болить. Я відповіла
відповіла, що "в мене
*
болить біля
біля серця
серця...». «Я
~ сіла на сті
лець. Лікар поклав мені н.з очі вату і
затягнув гумовим джгутом...». «...Я ду
мала, що псе так і повинно відбува
тися...».
Рядки, в яких свята довіра хворих
людей до свого можливого зцілителя:
«-..Він узяв мою карточку, подивився

У спразі «визнано потерпілою» двад
цять одну дівчину віком до 18 років,
учениць ’шостих—десятих класів, яких
до кабінету за номером 22 привели
різні хвороби, різні біди, і одна на
дія — на допомогу...
«Цс психічно ненормальна людина,
маніяк» — скажете ви, тому, що не змо
жете уявити, щоб здорова людина мог
ла вчинити подібне. І якби Дегтярьов
виявився психічно хворим, хоч як би
це не було жахливо, все б стало на свої
місця. Та ні, медична експертиза впзна- і
ла Дегтярьова В. ІО. цілком здоровим,
здатним усвідомлювати свої дії.
У нашій уяві негідники подібного ти
пу далеко не «кваліфіковані спеціаліс
ти». а навіть зовні потворні істоти.
Та в нього нормальне, звичайне, на
віть у чомусь привабливе обличчя —
обличчя дитини для матері, обличчя
чоловіка для дружини, батька — для
дітей, співробітника — для колег, ліка- *
ря — для хворих... Він був серед нас.
вітався, тиснув руку, чув вдячні слова (
вилікуваних людей. І тому нема мож
ливості відхилитись від питання — «Де?
Коли? Чому?». На якому етапі життя
людина втратила право називатися лю
диною і опинилася на лаві підсудних?
З рядків біографічних довідок і ха
рактеристик постає звичне життя. «На
родився у сім'ї робітника, ріс і розви
вався нормально, в школу пішов з семи
років, закінчив 10 класів, працював рік
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ЗАЯВА

«В який би дім я не зайшов,
увійду туди заради користі хво
рого, будучи далеким від усього
зловмисного, неправдивого і шкід
ливого, особливо від любовних
справ з жінками і чоловіками,
вільними і рабами».

Обидві путівки до фіналу
вибороли наші земляки з
команд СД1ОСШОР (іре
пер В. Ликов) та ДЮСШ
(тренер 10. Коваль). Зван
ня переможця буде розії ра
но з 3 листопада в Терно
полі.
Читачам пропонуємо таб
лицю турніру.

СДЮСШОР(Кіровомд]
2 ДЮСШ (Олександрів)
1

ГІрошу притягнути до карної відпо
відальності громадянина
Дегтярьова
Валерія Юрійовича, лікаря-терапевта
Новгородківської ЦРЛ, який 21 листо
пада 1986 року у кабінеті № 22 підчас
огляду моєї дочки роздягнув її до по
яса, фотографував і задовольняв ста
теву пристрасть з неповнолітньою дів
чиною в спотворених формах.

ПРО ПОРУШЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Прокурор гіозгородківськоге району
Кіровоградської області, розглянутий
матеріали перевірки по заяві громадян
ки..., встановив: Дегтярьов В- ІО., пра
цюючи лікарем-терапевтом ' Новгород
ківської ЦРЛ. тривалий час неоднора
зово задовольняв статеву пристрасть
у спотворених формах по відношенню
до неповнолітніх, займався виготовлен
ням порнографічних предметів.
Постановив; порушити проти Деггярьова В. Ю. кримінальну справу...».
Знову слова з клятви Гіппократа.

господарі
демонстрували
гострокомбінаційну
гру,
диктуючи свої умови. Та
відмінно зіграв захист шах
тарів, очолюваний досвід
ченим Юрієм Грєвцозим і
воротарем Віктором Консевичем.
Склад «Зірки»: Ю. Колаковський, В. Самофалов,
В. Димов (С. Улицький),
с. Кучеренко, С. Литвинов,
в. Черних, В. Крамаренко,
Л. Федороз, Е. Денисенко,
М. Калита, І. Іщенко (А. Кончельскіс, І. Макогон).

ній лікарні.
Усього кілька місяців (з
...
......
.1
серпня по 1 грудня 1979 року). До цьо(о періоду відносяться наступні рядки:
«...Зі слів співробітників, проявляв ін
терес до ікон, але офіційних свідчень
про це немає».
Досить' різкий контраст між двома
уривками характеристик, що окреслю
ють коло інтересів. А розділяє їх не
більше кількох місяців. Може, помилка,
може, хибний сигнал? Відповідь на це
питання ми знайдемо, звернувшись до
документа, який стосується роботи
Дегтярьова В. ІО. у Всршннокам’янській дільничній лікарні (1979—1981
рік) Новгородківського району. Кон
кретно — постанови про припинення
карної справи і переданий винного на
поруки. 27 березня 1981 року.
«Дегтярьов В. ІО., працюючи голов
ним лікарем Вершішокам'янської діль
ничної лікарні і зловживаючи своїм
службовим становшцсм, у серпні, ве
ресні, жовтні і листопаді 1980 року за
рахував на роботу підставних осіб (спи
сок з прізвищами шести чоловік), за
яких отримав гроші у сумі 690 крб. 95
коп.
З цієї суми Дегтярьов В. 10. при
власнив 138 крб. 70 коп. і витратив
на власні потреби...». ...Таким чином,
він здійснив злочин, передбачений час
тиною 1, етапі 84 і ст. 172 КК УРСР.
Однак, беручи до уваги, що Дегтя
рьов винним себе визнав повністю, у
скоєному розкаявся, завданий збиток
відшкодував, від колективу Новгород
ківської районної лікарні надійшло
прохання про переданий Дегтярьова
па поруки...».
Це дуже гуманно — взяти па пору
ки. Співчуття, людяність, бажання до
помогти, підняти того, хто схибив...
Нагадаю: 27 березня 1981 року. Та вже

в травні 1981 року, мабуть, вважаючи,
що Дегтярьов остаточно перевиховав
ся. ного звільняю іь із займаної посади.
Далі в його.біографії виникають північ
ні обрії нашої країни. Тюменська об
ласть. Лікар. Пробувши там чотири мі
сяці, він повертається до нашої області
і' влаштовується в листопаді 1981 ро
ку па посаду лікаря «Швидкої допо
моги».
«Гіо характеру запальний, самоппевненин. Були скарги на грубе ставлення
до пацієнтів. Хворобливо реагував па
зауваження адміністрації з приводу
порушень медичної етики», — ви здога
дались, що цс рядки з характерне піки
вже цього періоду життя І ДІЯЛНІІОСІІ
Дегтярьова-. Звільнившись у вересні
1982 року, він знову влаштовується до
Новгородківської районної лікарні. Там
і здійснив свій останній злочин.
Рядки з вироку: «Дегтярьов Валерій
Юрійович в приміщенні ЦРЛ з вико
ристанням безпомічного стану непов
нолігпіх. із застосуванням погроз, фі
зичного насильства здійснив замах на
згвалтування неповнолітніх; неоднора
зово із застосуванням фізичного на
сильства з використанням безпомічного
стану потерпілих задовольняв статеву
пристрасть у спотворених формах,
здійснив по відношенню до неповноліт
ніх, що не досяглії 16 років, розпусні
дії, виготовив порнографічні вироби
фототехнічним засобом...».

«Мені, непорушно виконуючому
клятву, хай буде дано щастя в
житті і в мистецтві і слава у всіх
ліодей на пічні часи. Порушуючо
му і даючому неправдиву клятву
хай буде зворотне цьому!».

:

На цьому, може, й слід було б за
кінчити. Вирок — 11 років позбавлен
ня волі з перебуванням у виправній ко
лонії посиленого режиму. Але ця по
дія поставила багато питань, які че
кають відповіді.
По-перше, юридична, стична, мораль
на інфантильність дівчат-школярок.
Адже дехто з них, безперечно, зрозумів,
ЩО трапилося. Але звідки така безпо
радність, таке непротивлення потвор $
ному злу?
По-друге, стосунки батьків і дітей.
Чому у вас, шановні батьки, з дітьми
такі взаємини, що вони не звернулися
до вас за порадою, допомогою? Люд
ську гідність довго розпинали, знуща
лися над нею, і тільки одна людина
стала на захист не тільки свого, а й
вашого достоїнства... А що колеги Дег
тярьова? Як пояснити те, що після ка
саційної справи і передачі справи на
розгляд обласного суду знову знай
шлись «сердечні» люди, які поставили
спої підписи під проханням «пом’якши
ти» вирок? Мотивували тим, що Дег
і
тярьов вилікував багатьох хворих —
24 прізвища під листом.
Я подумав, що. може, не всі, хто під
писав цього листа, знали детально об
ставини справи. Може, тепер, познайо
мившись із нею, «співчуваючі» замис
ляться, кого захищали.

с. синеок.

смт Новгородка.

4 стор.
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

30 ЧЕРВНЯ
'А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка

Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — Фільм «Позакінчена п’єса для механічного піаніно» 9.45 — Документальні фільми. 10.15 —
Новини. 16 00 - Новини,
«Мамина школа».
16.15
16.45 — Є. Светланов. «Сільська доба». Сюїта для квінтету духових Інструментів
16.55 — «.Разом з республікою». Кінонарис. 17.15 —
Новини. 17.20 —Грає Ю. Слюсарєв. 17.55 — Документаль
ний телефільм. «Дах над го
ловою». ЇЙ.45 — Сьогодні V
світі. 19 00 — Говорять де
путати
Верховної
Ради
СРСР. 19.15 — «Я» в сучас
ному світі». Філософські чи
тання
молодих
вчених.
19.50 — Новини
20.00 —
Творчість народів світу. Мис
тецтво Індії. 21.00 — «Час».
2] 40 — Телефільм «Міф».
1 серія 22.45 — Сьогодні у
світі. 23.00 — Супутник те
леглядача. 23.40 — Теніс.
Уїмолдовський турнір.

ної Ради УРСР делегатом
XX з’їзду ВЛКСМ Л. Нононенком. 18.00 — День за
днем. (Кіровоград). 18.15 —
«Театральне фойє». У паев
гостях артисти Калузького
державного
драматичного
театру Імені А. В Луначар
ського. (Кіровоград). 18.30
— Кінопрограма. «У світі
цікавого». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.36 — Стосує
ться кожного. 20.40 — На
добраніч, діти! 21.00 —
«Час» 21.40
Молодіжна
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
«Час». 8 .05 — Мультфільми.
8.35 — Грає уральське тріо
баяністів 9.00 — Телефільм
«Міф». 1 серія. 10.05 — Но
вини. 16.00 — Новини, 16.15
—фільм «Білий слон». 17.35
— Новини. 17.40 — «...До
шістнадцяти І статні». 18.25
____
— Науково-популярний фільм
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — «Наука і життя».
Пошуки стабільності.
Пе
редача 2. 19.30 — «Кінема
тограф: вчора, сьогодні 1...».
20.4:5 — Концерт падянської
пісні. 2100 — -Час». 2140
‘— Телефільм «Міф*. 2 сепія.
22.45 — Сьогодні V світі.
23 00 —’ Теніс. Уїмблдонськ,;1 турнір.

А УТ

10.00 — Новини 10 10 —
Новини кіноекрана. 11.25—
Музика І час. 12.15 — Ма
льовничий світ дитинства.
■12.50 — Народні таланти.
^Кіровоград на Республікан
ське телебачення). (Хорова
капела «Медик»). 13 20 —
Новини.
16 30 — Навини.
Т6.40 —‘ Телевізійна школа
спорту.
Уроки плавання.
Ч6..5?) — «Перебудова і кад
ри» 17.20 — Українські мо
тиви. 17.30 — Зустріч шко
лярів з депутатом Верхов-

Інформує Укрнобутрехлнма
Послуги ,,Райдуги
Мабуть
немає
зараз жінки, яка б
лишилася байду
жою до чудових
витворів з трико
тажу, з легких ба
вовняних,
штапельних
тканин,
гарних кашно, панзроблених

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—
Документальні фільми. 8.55
— Веселі старти. 9.30
Клуб мандрівників іо зо
Шахова школа. 11.00
Р Бредбсрі. Сторінці жит
тя і творчості.
11.45 —
Мультфільм. 12.15 — Ні
мецька мова. 12.45 — Фільм
«Капітани». 13.50 — Програ
ма Архангельської студії
телебачення
14.50 — Ро
манси російських компози
торів V виконанні Л. ІІІтаиько. 15.10 — Документальний
Фільм. 15.35 — Новини.
18.00 — Повний 18.15 —
Виступає хор «Іскра» Пала
цу культури заводу їм. Во
лодимира Ілліча, 18 30 —
Футбол. Чемпіонат СРСР.
ЦСКА — «Спартак». 20.15 —
Вечірня казка. 20.30 — Му
кіоск. 21 00 — «Час».
зичний
А УТ
21.40 — «Юрмала-87». 11 Все
10.00 —' Новини. 10.10 — союзний телеконкурс моло«Доброго
вам
здоров’я». дих виконавців радянської
Профілактика і попереджен естрадної пісні. 1-й tvp (2 іі
ня ссріїевп-судинних захво день) У перепей — Новини.
рювань. 10.45 — Художній
фільм «Осяйний світ» 12.15
— НТТМ — аукціон ідей.
12.50 — Студія «Золотий
ключик». 13.55 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
Телепікола спорте. 16 50 —
2 ЛИПНЯ
Кінопрограма «По Радян
ському Узбекистану». 17.30 А ЦТ (І програма)
— По музеях і виставочних
залах. Живопис В. Яценка.
7.00 — Ранкова зарядка.
.18(10 — Для школярів «Ва Мультфільм. Музика. 7.30 —
ріант' 18.30 — Пісні для «Час». Я 05 — Очевидне —
9.05 — Теле
вас. 19 00 — Актуальна ка неймовірне.
мера 19 35 — Новини кіно фільм «Міф». 2 серія. 10.10
екрана 20 50 — На добра — Повніш 16.00 — Новини.
ніч. дітиі 21.00 — «Час». 16.15 — Фільм «Смок і Ма
21 40 — У концертних За люк» 1 серія. 17.20 — Но
лах України. 22,45 — Акту- вини. 17.25 — «Як ми від
альна к.-’мера Вечірній ви почиваємо» 17.55 — «Міськ
пуск.
ком. Через рік» 18.25
Мультфільми. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Світ
А ЦТ (II програма)
і молодь. 19 35 — Грає ан
8.00 — Гімнастика. 8.20— самбль скрипалів Великого
«Співає і танцює молодість». театру СРСР 19 55 — Теле
Я.35 — «Будильник». 9.05— фільм «Кіпця Індія». 21.00 —
Документальний фільм. 9 25 «Час»: 21.40 — «Юрмяла-87».
— «Джерела». 9.55 — Ро II Всесоюзний телекоикурс
сійська мова. 10.25 — Грає молодих виконавців радян
Є Юрист (баян). 10.50 — ської естрадної пісні. 2 й
«Місце під сопнем». Корот тур. У перерві '■— Сьогодні
кометражний
телефільм. V світі.
11.10 _ «Натка і життя».
Пошуки стабільності. Пере А УТ
дача 1. 11.40 — Мультфільм.
10 00 — Новпігн. 10.15
12.10 — Французька мова.
12.40 — Концерт естрадно- «Узбекистан — любовмоя».
и зо - - «Темп».
симфонічного оркестру ЦТ І Концерт.
—
Рр 13.10 — Фільм — дітям. 12.30 — Новини. 12.45
«Тихі трієчники». 2 серія. Дівчата, хлоп’ята і кіно.
Новини.
16
40
—
16.30
14.15 — Акробатика. г Чем
піонат Сиропи-. 14 .45 — Но Телевізійна школа спорту.
—'
вини. 18.00 — Новини. 18.15 Уроки плавання. 16.50
•— «Співдружність». 18.45—’ Народний депутат. 17.20 —
Ритмічна гімнастика. 19.15 Фільм-концерт «Слово в сло'—Теніс Уї.мблдонський тур ВО». 17 45 — Екран пошани
телебачення
нір. 20.00 — Вечірня казка. Українського
20.15 — «...До шістнадцяти 18.00 — День за днем. (КІРО—
Телефільм
воград).
18.15
і старші». 21.00 — «Час».
21.40 — «Юрмала 87». II Все (Кіровоград), 18 30 — Mvсоюзний телеконкурс моло зичний ФІЛЬМ. 19 по — Акту
дих виконавців радянської альна камера. 19.35 — Тан
естрадної пісні. 1-й тер. (1-й цює М Ергашева. 20 00 —
футболу.
день) У перепві — Новини. Чемпіонат СРСР
Перша .ліга. «Зоря» — «Чор
номорець». 2-й тайм. 20.45—На добраніч, діти! 21 00 —'
«Час». 21 40 — Художній
Фільм «Закохані» 23 00 —
Актуальна камера. Вечірній
випуск. 23.30 — Відповідає
1 липня
мо па запитання глядачів
«Суботніх зустрічей»
*А ЦТ (І програма)
А ЦТ (Н програма)

8.00 — Гімнастика 820 —
Документальний телефільм
«Варіант». Я 50 — «Буратіно». Фільм-вистява Цент
рального театру ляльок під
керуванням народного ар
тиста СРСР С. Образцова.
10.00 — «Мамина школа»
10.30 — «Уроки історії». Те
лежурнал 11.15 — Іспанська
мова. 11.45 — Мультфільм.
12.25 — Фільм «Місто прий
няв'». 13 40 — Мотобол. Чем
піонат СРСР «Автомобіліст»
(Еліста) — « Коврове ць» (Ков
ров). 14 05 — «Батьківський
день — субота». 15 35 —
Новини.
1800 — Новини.
18 15 — Із скарбниці світо
вої
музичної
КУЛЬТУРИ
А. Брукнер. Симфонія № 6.
19 20 — Ритмічна гімнасти
ка. 19 50 — «Будівництво і
а ох ітект ура »
К і і іож ур і пі л.
20.00 — Вечірня казка. 20 15
— -Д ія всіх і для кожно
го». 20 45 — Якщо хочеш
бути здоровим. 21 00 —
«Час», 21.40 — Фільм «Подо.лигня*. 23 00 — Новини.
23.10 — Теніс. Уїмблдопський турнір.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

способом макра
ме.
Всі ЦІ TSKL нот
рібні кожному ре
чі. можна не лише
купити, а й еив’япошити,
зати,
сплести самому
Саме для тих
хто бажає навчи

тися в'язати, крої
ти, шити, а також
друкувати на ма
шинці у Кірово
граді при гарні
зонному офіцер
ському клубі пра
цюють курси:
п'ятимісячні —
виготовленню
макраме;
дворічні
крою і шиття;

і

ЯКЩО БАЖАЄТЕ
І БУТИ БУДІВЕЛЬНИКОМ
Па порозі вибору трудо
вого шляху
радимо вам
опанувати одну з найдав
ніших і наймпрпіших про
фесій — професію буді
вельника.
Нові будинки, школи,
корпуси фабрик та заводів,
мости, гідростанції — все
це зведено будівельника
ми. Романтична, хоч і не
легка доля цих людей. Не
дарма називають їх твор
цями ц першопрохідиямн.
У будівельних профтех
училищах області ви на
будете необхідних профе
сійних павичок, оволодіє
те прогресивними бригад
ними формами організації
прані, станете спеціаліста
ми своєї справи. Учили
ща мають для цього необ
хідну навчально-виробни
чу базу. Учбові класи й
кабінети,
лабораторії і
майстерні, спортивні зали,
гуртожитки, їдальні, су
часна будівельна техніка
— все це віддано учням. У
будівельних СПТУ є ве
ликі можливості і для
розвитку талантів та здіб" 1

постен молоді: гуртки ху
дожньої та технічної твор
чості, клуби за інтересами,
спортивні секції тощо.
Подаємо адреси та те
лефони будівельних проф
техучилищ:
СПТУ № 2 — 316026,
м.
КІРОВОГРАД. ВУЛ.
(
ЧЕРВОНОЗОРІВСЬКА. 23,
ТЕЛ. 7-14-17,
СПТУ № 3 — 317060,
ВУЛ.
м. ЗНАМ’ЯНКА,
ТЕЛ.
СВЕРДЛОВА, 18.
5-20-95;
СПТУ № 7 — 317900,
м. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ.
ТЕЛ.
НАГІРНА,
104,
2- 83-11;
СПТУ № 8 — 316017,
м. КІРОВОГРАД, ВУЛ.
ТЕЛ.
ВОЛКОВА,
15.
3- 15-32;
СПТУ № 11 — 317620,
ВУЛ.
м. УЛЬЯНОВКА,
ТЕЛ.
ГАГАРІНА,
15,
9-11-10;
СПТУ № 16 — 317403,
м. МАЛА ВИСКА, ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА, 56/1, ТЕЛ.
9-29-66.
У цих училищах навча
ються таких спеціальнос
тей:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарського, 36
БК 01768.

Індекс СІ 103.
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| Кіровоградський
І обласний
навчальний
комбінат
УПК ЦСУ УРСР

\\
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муляр,
монтажник сталевих та

залізобетонних конструк
цій,
облицювальний • мозаїст,
муляр-штукатур, маляр
по художній обробці,
машиніст бульдозерів,
машиніст автомобільних
кранів,
столяр-тесляр,
столяр-паркетник,
електрослюсар
(буді
вельник),
слюсар-сантехнік,
газозварник,
електро
зварник, електромонтаж
ник по освітленню.
Для вступу до училища
необхідно подати:
заяву
на ім’я директора учил it*
ща, документ про освіту,
медичну довідку
(форма
№ 086/у), довідку з місця
проживання і про склад
сім’ї, 4 фотокартки 3x4 см.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА,
ВСТУПАЙТЕ ДО БУДІ
ВЕЛЬНИХ
СЕРЕДНІХ
ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧ
НИХ УЧИЛИЩ КІРОВОГРАДЩИНИ!

1 М|11

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар»

десятимісячні —
в'язання;
десятимісячні —
машинопису.
Запис на курси
здійснюється
Б
бюро
побутових
фірми
послуг
«Райдуга» за ад
ресою: м. КІРО
ВОГРАД, куп. ГАГАРІНА, 7, 3 8.0®
ДО 20.00, КРІМ
СУБОТИ І НЕДІЛІ.
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На украинском языке.

ЗО червня 1987 року.

«Молодий комунар»

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1987—1988
<
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на денне та вечірнє на-4
вчаніїя на спеціальності:“
бухгалтер — строк на
вчання 8—10
місяців
(денне). 15 місяців (ве
чірнє);
оператор обчислюваль
них електронно-клавіш
них машин — строк на
вчання 5 місяців.
На курси приймають
осіб, які мають середню
та восьмирічну освіту.
Навчання — платне.
Прийом без
вступних
екзаменів.
Для вступу необхідно
(<
подати такі документи:
атестат, характеристику,
медичну довідку (форма
№ 286/у).
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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 —
2-59-82; учнівської молоді. моральноестетичного виховання — 2-55-65; війсьново-патріотичного виховання та спор
ту. фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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Галета виходить у вівторок,
четвер, суботу.
Друкарня Імені Г, М. Димитрова-ф
видавництва
«Кіровоградська правдап
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінни. &

