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нільна останніх років нол- 
госп збудував їх понад 100 
—  для трудівнинів, надто 
для молодих сімей.

Звісно, одержавши ключ, 
дорослі Андрюни взялися 
до роботи обіруч. Одужа
ла доньна Оксанка, додаю
чи втіхи у щасливому домі.

. За батьками потяглися й 
діти. Вони змалечку при
вчені допомагати по госпо
дарству —  хлопці у дворі 
все попорають, загонять 
худобу І птицю, дівчатка в 
хаті поприбирають. Гали
на Дмитрівна хвалиться: 
«Наш Женя, син, 20 три
літрових банок фруктів за
крив трохи батько під ве
чір поміг. Все робили, 
як я...»

За вікном прогуркотів 
мотоцикл. Мати — здога
дом: «Може Віталя при
їхав. Він у нас, як тато,
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Гострий сигнал

ЩОНЕДІЛІ БІЛЯ «ДЕЛЬФІНА» 
ечіо, олександрійці!» — так була найпопулярнішою минулого 

Відповідь на виниклі запитання

ХРОНІКА ПОДІЙ

І

17 серпня до редакції «МК» надійшло телегра
фом повідомлення такого змісту:

«5 серпня пограбовано усипальницю героя вітчиз
няної війни 1812 року генерала Еммануеля. Сьогод
ні зводиться фундамент приватного будинку там, де 
знаходиться спустошений склеп — історична пам’
ятка. Громадськість міста надсилала скаргу у вище
стоящі органи. Міськими властями було прийнято 
рішення про припинення незаконного ..... *.-----
Однак, рішення це не виконується.

Смоленський, Гуцало, Дмитрієв
(всього 67 підписів)»
Від редакції. Про будівництво, що 

на місці поховань воїнів-визволителіз 
та склепу генерала Еммануеля, йшлося у фотозви- 
нуваченні, надрукованому в «МК» ще взимку ц. р. 
Чи ж не пора вже нарешті владі поставити крапку 
а цій історії, вживши букви закону?

будівництва, 

та інші

розпочалося 
Кіровограда

Поради наших 
читачі»

Передплата на газети й журнали проводиться цього 
року до 1 жовтня, а в зведеннях — мізерні порівняно 
з минулорічними тиражами цифри. За місяць з хвости
ком, іцо залишився, громадські розповсюджувачі мати
муть роботу, яку можна було б рівномірно розподіли
ти протягом року, адже велася передплата з 1 січня. 
Наш кореспондент цікавився, як підходять до перед
плати на комсомольсько-молодіжні видання в Олек
сандрійському райкомі ЛКСМУ.

тають охочіше. Передпла
чують її навіть діти, кот
рим далеко до комсомоль
ського віку. Цікаві публі
кувалися матеріали з істо
рії нашого краю, зокрема, 
про скіфів. Запам’яталися 
статті про голод 33-го ро
ку. Ще була публікація 
про нашу комсомолку, кот
ра залишила в родильно
му буднику дитину, а її за 
це хотіли з комсомолу й з 
роботи...

— «Низький гемоглобін» 
називалася. А яка 
цієї дівчини?

— її залишили на роботі 
і в комсомолі. Ми тут не 
в усьому згодні з газетою 
та колективом райміліції, 
де вона працювала. Вигна
ли б — куди людині поді
тися?

— У нас основні перед
платники — це два учили
ща, радгосп-технікум і 
школи, — говорить секре- 
тар-завідуюча шкільним 
відділом райкому Наталія 
Дейнега, — і якось не ви
ходить там передплата в 
кінці навчального року. То 
грошей нема, то ще щось. 
А на початку проведемо 
розмову з секретарями 
комсомольських організа
ції!, вожатими, і все буде 
гаразд.

Досить спокійно говори
ли про перспективи забез
печення молоді пресою і 
другий секретар райкому 
Олександр Ткаченко та 
інструктор Юрій Бичик.

— «Молодий комунар» 
було раніше важко роз
повсюджувати. А останні 
два роки вашу газету чи-

доля

«Зірка» — 
«Шахтар» — 3:1

Очима болільника

Привізши а південного 
«круїзу» три поразки та 
8 пропущених м’ячів, 
«Зірка» з перших же се
кунд матчу із павлоград
ським «Шахтарем» роз
почала активні дії на по
ловині суперника. А той, 
здавалося, з охотою від
дався на милість господа
рям, пропустивши вже 
на перших хвилинах два 
м’ячі, забитих з-за меж 
штрафного майданчика 
(особливо запам’ятався 
гарматний удар С. Шеле- 
ста метрів з тридцяти). 
Досвідчений воротар гос
тей Консевич був невдов
зі замінений. Однак і йо
го колега незабаром діс
тав м’яч із сітки — від
значився М. Федоренко.

Вперше нінішнього ро- 
ну в офіційному матчі 
футболку «Зірки» одягнув 
Сергій Лантіонов. і «сім- | 
на» господарів стала най
помітнішою в її складі, 
продемонструвавши тані 
якості як швидкість, ви
тривалість, дриблінг, чу
дове бачення поля, готов
ність у будь-яку хвилину 
вступити в боротьбу за 
М’яч. Може саме такого 
універсального гравця і 
не вистачало «Зірці» у 
Першому колі для реалі
зації потенціалу?

У другому таймі на по
лі з’явилася ціла група 
молодих гравців, котрі ді
яли розкуто, Імпровізо
вано. Запам’яталися 2 — 3 
індивідуальні проходи у 
штрафний майданчик
С. Мизенна. Проходи, про 
яні болільники вже по
чали забувати після пере
ходу Ралючениа в «Мета
ліст»...

Сумнівний пенальті, що 
врятував гостей від роз
грому, загалом не вніс 
сумнівів щодо незапереч
ної перемоги «Зірки» — 
3:1,

С. ШЕВЧЕНКО.

«молодий
КОМУНАР»

19 серпня 1939 року

((Добрий вечір, ОЛс г\ч,мі-пр .називається інформаційно-музична прог
рама, яка пропонується щонеділі о 21 го
дині в Олександрії на площі Леніна меш- 

знають про неї і стараються 
плавбасейну «Дель- 

(її веде 
____  е партії).

- . ,, що тут можна по-
інформацію про події, що 
Олександрії за тиждень:

"" -------

ненцям міста.
Люди вже 

в цей час бути біля 
фін», де проходить програма 
ідеологічний відділ міськкому 
Особливість її в тому, І 
чути цікаву 
відбулися в скільки зареєстровано шлюбів, розлучень, 
скільки народилося дітей, скільки продук
ції за минулий тиждень виготовили під
приємства міста, скільки перевезено ван
тажів. Знайомляться олександрійці і з по
відомленнями міського відділу внутрішніх 
справ. Є в програмі рубрика: «Яка чуткаБІЛЬШЕ ГОСТРИХ

— А які ваші побажання 
газеті?

— Заведіть рубрику для 
мисливців і рибалок (тіль- 

3 
газет). Про спорт 
пишіть. Оскільки 

багато піоне- 
давайте щось цікаве 

щономера. Може,

ки не беріть матеріали 
інших 
більше 
вас читають 
рів, 
для них 
якісь методичні поради во
жатим. І як друкуєте щось 
подібне до «Кулона з діа
мантом», то не робіть ве
ликих пауз між подачами, 
бо встигаєш забути, 
там писалося.

м. Олександрія.
* * *

В одному з цехів 
ловодського заводу чистих 
металів відбулася зустріч 
робітників з кореспонден
том «Молодого комунара».

Мова йшла про газету. 
Якою їй бути? Чи цікава 
вона для читачів? Що 
можна зробити для її по
ліпшення?

Про бюрократію говори
ти не взагалі, а конкретно. 
Більше проводити рейдів 
по магазинах, по роботі 
служби побуту, частіше 
звертатися до гострих со-

ЩО

Світ-

Відповідь на 
обов'язково.

Після інформації чи інтерв’ю з 
із запрошених на вечорі звучать пісні 0Ск 
пулярні народні та танцювальні меЛоП°? 
Даруються пісні й іменинникам минуп^ 

тижня.Під час програми олександрійці Зна. Л 

ляться з репертуаром кінотеатрів 
на наступний тиждень.

Здається, ця форма спілкування при>Чі. 
лася в Олександрії, і є надія, щ0 маційно-музична програма стане трад^ 
ційною в нашому місті. Приємно, щ0Д* 
неї можна прийти всією сім’єю: одержать цікаву інформацію, а діти В;Л| ■ 
починуть на свіжому повітрі,

1. ЛОЗОВА.

репертуаром кінотеатрів міста

МАТЕРІАЛІВ
ціальних проблем. Дуже 
хвилює зараз людей еколо
гічний стан. Нітрати, пес
тициди — скільки їх вли
вається зараз у нашу 
землю, що родить нам 
хліб, фрукти, овочі. Все це 
ми (і маленькі діти теж) 
їмо. Де гарантія, що в по
мідорах чи кабачках не
має тих нітратів? Чому не 
проводиться повсюдний 
контроль? Він, до речі, по
винен бути гласний. При
сутні на зустрічі вислови
ли пропозицію газеті час
тіше звертатися до цієї та 
інших екологічних проб
лем.

Хочуть 
газеті більше 
теріалів 
літнчних 
язково 
щова чи 
багато інших, в 
лі наших земляків.
б більше знати про життя 
письменників, які бувалі! у 
нашій області.

Звичайно ж, світловодці 
хочуть, щоб «Молодий ко
мунар» більше писав про 
їхнє місто, район.

Наш кор.

читачі бачити в 
цікавих ма- 

про колишніх по- 
діячів, і не обов- 
про Сталіна, Хру- 

Брежнєва. Було 
і тому чис- 

Хотіли

ПЕРЕДПЛАТА НА «МК»
(ЗА СТАНОМ НА 10 СЕРПНЯ Ц. Р.)

Міста і райони

Новоархангельський 
Вільшанський 
Петрівський 
Компаніївський 
Долинський 
Олександрійський 
Ульяновський 
Кіровоградський 
Г олоеанівський 
Устинівський 
Новгородківськнй 
Маловисківський 
Добровеличківський 
Олександрійський 
Новоукраїнський 
Новомиргородський 
Онуфріївський 
Бобринецький

19. Знам’янський
20. Гайворонський
21. м. Олександрія
22. м. Кіровоград
23. Світловодський

Всього

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

х о
8 « д 

~ іоб 5 зо э о*о
л
£

406 38,9
298 35,4
185 33,4
324 27,7
284 25.9 .
272 24.2 І
231 23.6 1
231 22,0
120 19,8
126 17,1
179 17.1
256 15.4
256
237
276 14,0
175 13,5
144 12,9
153 , с 12,8
225 9.8
186 9,1
344 7.7

1218 6,7
89 3,3

6213 12,6

В нагороду—пільгова путівка
Обком ЛКСМУ та від

діл ДА! УВС облвиконко
му організували облас
ний конкурс профмайс- 
терності серед молодих 
працівників ДАІ. Мета — 
удосконалення проф- 
майстерності.

Кандидати на право бу
ти кращим за професією 
представляли вісім під
розділів дорожно-пат- 
рульної служби УВС. 
Програма змагань вклю
чала 6 видів. Найскладні
шим, на думку самих 
учасників, було фігурне 
водіння автомобіля, де, 
окрім штрафних балів, 
враховувався і час про
ходження траси. Найкра
ще з цим завданням впо
рався інспектор ДПС Ві
талій Даниленко. Відмін
ний результат під час 
стрільби з табельної
зброї показав старший 
інспектор ДПС Олексій
Литвиненко, який був 
першим і в загально
му заліку. Він став воло
дарем перехідного при
зу імені Сергія Досужо- 
го — колишнього праців
ника ДАІ, що загинув 
при виконанні службо
вих обов’язків, Обком 
ЛКСМУ виділив пере-

можцю пільгову путівку 
для туристичної поїздки 
за кордон,

Олексій працює в нас 
чотири роки. Неоднора
зово затримував кримі
нальних злочинців, нар
команів. Конкурс для 
нього, як і для інших

учасників, був не демон
страцією, а новим етапом 
шліфування професій
них навичок, які, безпе
речно, ще не раз стануть 
у нагоді учасникам,

У командному заліку 
перше місце зайняла 
команда підрозділу, де

командиром А. С. Шапо* 
валов.

На знімну: під час кон
курсу.

О. САЙКО, 
секретар комітету 
комсомолу УВС обл
виконкому.

Фото автора.

Кримінальна 
хроніка

За даними УВС об.ш- 
копкому з 7 по 14 серф 
на території Кіровоград- 
щини було скоеио, 68 зло* 
чинів.

В одному із сіл Бобра- 
нецького району місцевий 
житель на своєму под
вір’ї вдарив сокирою по 
голові підлітка, а потім 
прийшов з новиною у мі
ліцію. Всього за цей пів
день трапилося 3 вбивст
ва, 5 тяжких тілесна! 
ушкоджень, які закінчи* 
ЛИСЯ смертю потерпілі А. 
1 згвалтування.

За тиждень скоєно 20 
крадіжок державного 
майна і 29 крадіжок/^! 
ватного майна гроиф- 
Почастішали випад*3 
злісного хуліганства.

Серпневого вечора ке* 
відомі на мотошікда1 
з’вилися у селі 
Новоукра їнського Раі’°* 
ну. де побили місцевого 
жителя, а потім на 
Ці збили двох передо* 
жих, спричинивши ЇМ Тґ 
леєві ушкодження.

На дорогах області зд 
Цей тиждень траиі!«ос 
14 дорожно • транспор т 
НИХ подій, в яких загни) 
ло 8 чоловік і 13 трав*1 
вано.

Щорічно а День фізкультур
ника в міському парку культури 
та відпочинку імені В. І. Леніна 
зустрічаються любителі шахів на
шого міста, де розігрується тра
диційний турнір з блискавичної 
гри в шахи.

Не була винятком і минула су
бота. В бліцтурнірі взяло участь 
11 шахістів. З перших турів лі
дерство захопив працівник ли
варного заводу першорозряд

«БЛИСКАВИЧНА» ПЕРЕМОГА В. ЛЯШЕНКА
ник В. Г. Ляшенко. Не програв
ши жодної партії, він і зайняв 
перше місце (9,5 очок). На очко 
менше
спорту на
дидатз в майстри спорту Ю, П. 
Пігарєва, який на початку зма
гань програв переможцю, але 
швидко зумів оговтатись від по
разки.

У гострій боротьбі вирішува
лась доля третього місця. Його 
виборов працівник ПМК-139

у ветерана шахового 
КіровоградщинІ, кан-

М. ф, Гулак

нагороджений 
Цінним подарун-

Міської Ради ДСТ профспТ-

• першорозрядник 
(6,5 очок).

Переможець 
дипломом та 
ком 
лок.

На жаль, керівництво парку не 
надало належної уваги учасни
кам традиційних змагань. Спо
чатку воно відмовлялось від 
проведення їх в клубі. Потім ви
ділили не зовсім зручний для

гри стіл. Те, на чому сиДять'^. 
кістам довелося шукати на # 
торії парку. Не всім повезло- ' 
час партії деяким шахістам 
водилось стояти. А вже сп 
рігати за грою можливе*71 > 
зовсім обмежені. Не пр0 
валося керівництво пар«У 1 
призи переможцям...

г. РЕЗНИК°8 
головний суддя змагань, 
м, Кіровоград.



окулярах намагається хоч на се

кунду відтягти початок розмови

з молодим лікарем, тупцюючись

АКТУАЛЬНО

Р УКИ тремтять, ноги затерпли, 

спина холоне. Висока особа в

У дверях: «У вас... обов’язково

роззуватися?» — її попередники

залишали туфлі за порогом і ча

пали по кабінету босоніж. «Та ні,

як хочете», — привітна усмішка,

запрошувальний жест у крісло, і

відступати вже нікуди...

— Лікарю, що робити, коли лю
дина п’є потихеньку?

— Потихеньку — це як?
— Ну... Не дуже по багато і не 

так щоб часто... Разів три-чотири 
на тиждень. Якщо є можливість, 
то частіше...

— По скільки п’єте? Адже це 
•^Іси про себе?

— Н-ну... Не обов’язково. А, 
може, і я. По кілька склянок або 
й по пляшці. Залежно від того, 
скільки чоловік у товаристві. Чим 
більше людей, тим менше діста
неться...

— Іноді хочеться й без компа
нії, самій випити, так?

— Хочеться. Погано спиться, в 
ян вип’єш — легше.

— А що п’єте?
— Шампанське... Вино. Горіл

ку — ні. І коньяк — ні.
— А що змусило звернутися до 

лікаря?
Ж- Ну... Це ж ненормально — 

випивати постійно. Це ж так мож
на допитися... А ви вважатєте, тре
ба лікуватися?

— Треба, Це вже друга стадія.
— А як? Що ви робитимете?
— Буде медикаментозне ліку

вання. Голковколювання. Потім 
кодування.

— А це довго? А надійно? Чо
го ви так усміхаєтеся?
_ Ви так розпитуєте есе... І та

ка похмура....
Ну, досить. Розпитую через те, 

що професія 8 мене така. Похму-
---- бо подумала, що для лю

дини, котра зважилася зайти сю
ди, алкогольні веселощі вже да
леко позаду. Втім, цілком віро
гідно, що справжні пацієнти ту
тешніх медиків говорять не те, 
що я, і не з таким виразом об
личчя. А я — несправжня, шам
панське п’ю раз на півроку, зви
чайного вина і смак забула, тож 
незатуманений погляд не про
пустив У назві цієї амбулаторії 
слова «госпрозрахункова». Буду
чи як, певно, і більшість читачів, 
дуже добре знайомою зі стилем 
нашого найбезплатнішого в світі 
дледобслуговування, я, звичайно, 
ж, подумала, що за гроші лікують 
якось особливо, може, персонал 
уважніший. Може, черги менші. 
Може, інтер’єр багатший. Може, 

?к££має паперової тяганини. Мо- 
же... Ну от і вирішила глянути на 
все спочатку не як журналіст.

л м м * »
Бесіда з лікарем, яку ви прочи

тали на початку, мене загалом 
влаштувала Він не підганяв мене 
9 розповіддю не писав нічого, 
поки я говорила. І не сказав ме
ні, як колись одна лікарка в об
ласній лікарні: «Що треба, те вам 
я робимо. А ЯК будете допікати 
нас своїми істеричними розпиту
ваннями, то ми вас на селище Но
ве до психіатра відправимо!». Об
становка у приймальні була до

сить незарегламентованою: ні 
реєстратури, таблички на дверях 
із прізвищами, а не з фахом лі
каря, приходь, сідай, дивись у ку
ток на екран телевізора і шукай 
кабінет нарколога самотужки. 
Можна попитати у хворих. Див
ний тут, я вам скажу, був контин
генті Кілька жінок середнього 
віку, літній чоловік, бабуня на 
костурах і двоє дівчаток років 
дванадцяти. Оце п’яниці й нарко
мани! Я крадькома шукала на ли
цях жінок ознаки похмілля, а на 
руках дітей — слі^к уколів, аж 
поки десь із кабінету не вигульк
нула медсестра: «Вам до кого! А 
вам! До нарколога! Ну, добре, 
чекайте, усіх прийме». За півго
дини очікування мимоволі слуха
ла розмову сусідок, але вона бу
ла настільки непідходящою для
стін цього закладу, що я вже ста
ла й забувати,-де знаходжуся. Ко
ли це знову сестричка: «Вам до 
кого! А вам! До нарколога! Ану 
зайдіть сюди», — і завела мене у 
схоже на маніпуляційну примі
щення:

«Що вам тоеба? Проконсульту
ватися? З якого приводу — нар
команія, алкоголізм, куріння? Ал
коголізм? Ви вже десь лікували
ся? Ви тутешня чи ні?». — На ці 
питання я відповідала ще більш- 
менш спокійно, змирившись з 
тим, що сестра й думки не до
пустила, що «проконсультуватися» 
може означати й порадитися не 
тільки щодо свого здоров’я, а, 
скажімо, відносно когось із 
близьких, хто сам не наважується 
чи не хоче прийти на лікування. 
Але зацікавлене «А скільки вам 
років?» примусило мене зреагу
вати по-одеськи; запитанням на 
запитання:

— А навіщо? Я читала, що ам
булаторія ваша анонімна, а хіба 
в ній обов’язково знати такі речі?

Анонімність, як пояснив мені 
пізніше нарколог С. В. Зубик, по
лягає не у відсутності будь-яких 
даних про хворого, крім тих, котрі 
він вважатиме за потрібне пові
дати сам, а в тому, що факт ліку
вання тут не повідомляється ні на 
роботу, ні 8 міліцію. Хворий мо
же назвати видумане прізвище, 
але в його ж інтересах якомога 
більше розказати про себе.

— У нас і грунтується все на 
довір’ї, — пояснює Сергій Віта
лійович. — Бесідуємо іноді мало 
не щодня. Спочатку не агітуємо 
лікуватися, а намагаємося оціни
ти стан хворого. Навіть характер 
сновидінь допомагає в цьому. 
Пропонуємо приходити з близь
кими, намагаємося впливати че
рез них, бо в людей, котрі п’ють, 
дуже занижена самокритика, во
ни свій стан об’єктивно оцінити 
не можуть. Лікування алкоголіків 
у нас таке: спочатку ін’єкції пре
паратів для зняття інтоксикації, 
потім голковколювання і за ба
жанням — кодування на певний 
строк.

—• Ампулу зашиваєте?
— Ні, впорскується в рот спе

ціальна речовина — на зразок то
го, як малим дітям уводять вак
цину. Строк дії — за вибором 
хворого. І він, І близькі дають 
розписку, що в разі прийняття 
ним після кодування спиртного 
ми не несемо відповідальності ні 
за його здоров я, ні за його жит
тя.

— Невже це так серйозно? І 
що ж буває з тими, хто вип’є піс
ля кодування?

— Реанімація... Можливий ле
тальний кінець.

Вмерти можна...
— Сергію Віталійовичу, цікаво 

було б глянути на якусь процеду
ру лікування, я сказала це, не 
підозрюючи, що через якусь 
хвилину сидітиму з голками у ву
сі й на ліктях. Колючи голочками 
пацієнтів, лікар щоразу питав: 
«Струм!» і отримував відповідь 
«Так». Це значить, що попав у 
точку. А я хоч убий не відчувала 
ніякого струму. Виявляється, що 
дехто починає відчувати ефект 
лише з третього сеансу. Кололи
ся ми під акомпанемент магніто
фонного запису з аутотренінгом: 
«Ваша ліва рука важка. Ваша пра
ва рука стала приємно тяжкою. 
Ви відпочиваєте... Всі турботи геть 
відступили...».

Одна турбота від мене вперто 
не відступала: пролежати весь 
час із заплющеними очима не 
вдалося, а дивитися поперед се
бе, де лежав чоловік з голками 
ма голому животі, було дуже не
зручно. Пізніше мені сказали, що 
це тимчасові труднощі через по
в’язану з новосіллям неустатко- 
ваність, а взагалі чоловіки й жін
ки прийматимуть процедури ок
ремо.

Під ці заклинання звучала й му
зика. Один із хворих охрестив її 
похоронним маршем, на нього 
цитьнули, а я з ним погодилася. 
Записані там класичні мелодії 
навівали скоріше тривогу, ніж 
необхідний спокій.

Мене запевняли, що півгодин
ний сон під голками -ч- цілющий, 
ві<н вартий цілої ночі без голок.

Наркомани сюди приходять 
рідко, сказав Сергій Віталійович. 
Але під час мого другого візиту 
до нього порадував: «Був сьогод
ні один. Опіум коле. Так знаєте, 
скаржився, що мак стало важко 
діставати. Це ж добре, це зна
чить, міліція попрацювала...».

— Ви колете голки, вони ж не 
одноразові. Не страшно зарази
тися у вас СНІДом?

— Вони півтори години знахо
дяться в спецрозчині, проходять 
обробку сухим жаром і спиртом. 
Стараємося, адже нам люди гро
ші платять.

Чи треба розуміти ці слова так, 
що у лікарнях «без грошей» ме
дики не так ретельно ходять ко
ло голок і шприців? Мій співроз
мовник на це питання тільки ус
міхнувся.

Під час нашої бесіди до кабі
нету зазирнула жінка. «Теж моя 
пацієнтка, —- сказав Сергій Віта
лійович, — схуднути хоче...».

Під вивіскою «наркологічна ам
булаторія» лікують І ожиріння. А 
ще — відвикання від куріння (вар
тість курсу лікування — 35 кар
бованців). Схуднення — приблиз
но стільки ж. Відвикання від при
йому спиртного — 75 карбован
ців. А якщо з кодуванням 
100—150. Кодуватися бажають не 
всі. «Коли ми кажемо людині, що 
вона після цього вже ніколи-ні
коли не зможе випити ні краплі 
спиртного, ви б бачили ці очі! 
Який у них жах!».

Пристрасть до алкоголю хоче 
залишити собі хоч маленький 
простір для відступу. Тут я впер
ше (хоч писала про захоплення 
міцними напоями не раз) почула

термін «алкогольний гумор». Це 
коли людина, про що б вона не 
починала говорити, обов’язково 
закінчує алкогольною тематикою: 
де пили, з ким, що, скільки пля
шок, хто кому що—сказав... Цей 
гумор добиває печінку та серце і 
самому «веселунові», » нерви 
його ближнім: зі мною разом 
одержували голочки хворий на 
алкоголізм та його дружина — у 
неї невроз на грунті пияцтва чо
ловіка...

А пам’ятаєте, я дивувалася, що 
побачила в цій лікарні дітей? Ні, 
слава богу, то не малолітні п’я
нички. Радикуліт, нетримання се
чі, гіпертонія, бронхіальна астма, 
сердечні захворювання — у них 
один із цих діагнозів. Бабуся з 
костурами теж, певно, до невро
патолога. Візит до нього коштує 
два з лишком, до нарколога — 
1 карбованець. Гроші за повний 
курс лікування відправляються 
поштою.

Сергій Віталійович, за його сло
вами, запеклий противник меди
каментозних препаратів («Голко
вколювання принаймні ніколи не 
зашкодить»). Він називав недовгі 
строки ефективного лікування. 
«Ідуть сюди «ті, хто вже лікував
ся без кінця і зневірився с інших 
методах». В одному з сіл області 
позбирали бажаючих із різними 
діагнозами і різного віку, виділи
ли автобус і щодня возять лю
дей на процедури.

— Послухати, гак ви просто 
маг, Сергію Віталійовичу. Якщо 
лікування гут, як ви кажете, гак 
допомагає тим же алкоголікам, 
якщо люди погоджуються плати
ти за це гроші, годі чому б усі 
наркологічні лікарні не зробити 
по образу і подобі вашої? Наві
що тоді нам 26?

— Так у народі називають об
ласний наркологічний диспансер, 
розміщений у Кіровограді по 
проспекту «Правды», 2 б. Там ста
ціонарна «коєчна» система, ре
жим, зв’язок із органами внутріш
ніх справ і виробництвом..,

— Ну, може, гам плюс у тому, 
що п’яниці й наркомани на де
який час ізолюються від суспіль
ства, — і далі розповсюджуватися 
на цю гему співрозмовник не 
став, хоч і сказав, що працював 
на 2 6.

Руки тремтять, ноги 
затерпли, спина 
холоне. Перед білими 
дверима — 
судомний вдих, 
за білими дверима 
перед білим 
халатом — 
здавлений видихі 
«Оце вже місяць 
нічого немає, 
подивіться та дайте 
направлення, 
бо нащо ж мені 
трете«..». Відгомін 
сотень чи й тисяч 
жіночих дум 
і голосів ще чаїться 
десь у закутках 
цього старовинного 
особняка, але то вже 
інерція. Бо за 
осиротілими без 
акуратних білих 
шторок шибками 
першого поверху 
нашвидкуруч 
накидана записка: 
«Жіноча 
консультація 
переноситься на... 
вулицю Жадова... 
Для мешканців 
центральної вулиці 
Тімірязєва — це десь' 
аж під Малою 
Вискою, далеко, 
їхати незручно. 
Саморобна вивіска 
в голому вікні 
мимоволі примушує 
подумати, що 
суспільство більше 
потребує послуг 
фірми-новосела, 
аніж турботи про 
здоров'я жінок. 
Тепер тут лікарня 
для...
М.І для жінок теж«

— Ви краще хворих попитайте, 
як їм.

Середнього в’ку жінка:
•— Не знаю, тільки почала. В 

Одесі лікувалася до того...
Дівчинкв-підліток:
₽» Зразу боялася І плакала, а 

тепер зовсім не страшно.
Чоловік років тридцяти п’яти:
— Сама спробуй, годі взнаєш, 

тільки я тобі таких болячок не ба
жаю...

Словом, як у кожній лікарні.
А от схуднеш за місяць ва 

10—15 кг без шкоди для здо
ров’я, без дієти і ліків, лише на 
голках, не в кожній.

— А можна у вас схуднути ви
бірково? — Скажімо, щоб одні 
частини фігури залишилися таки
ми ж, як І були, а інші зменши
лися?

— НІ, худне все тіло пропор
ційно...

Не все в здоров’ї навіть за гро
ші поправиш...

Н ДАНИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

«молодий 
КОМУНАР»

19 серпня 1989 року



ПЕРЕБУДОВА? 
твоя ПОЗИЦІЯ

РОЗДУМИ 
ПЗСЛЯ ПЛЕНУМУ

ЦК ВЛКСМ .

Можна було б 
назвати це диску
сією. Але щоразу 
я ловила себе на 
думці, що, хоча 
ми й намагалися 
довести щось од
не одному, але 
не були опонента
ми...

Коли комсомольська преса 
опублікувала матеріали VIII пле
нуму ЦК ЗЛКСМ, у мене особис
то склалося таке враження, що 
вони будуть обговорюватися ду
же жваво. Проте через кілька 
днів я зрозуміла, що жваво об
говорюють пленум лише «апа
ратники». Але ж від пленуму че
кали великих перемін, оскільки 
центральним було питання про 
стан справ у комсомолі. XX з’їзд 
ВЛКСМ рішучого повороту не 
зробив. Ще два роки тому гово
рилось про необхідність прийня
ти власну Програму спілки, але 
відповідь зверху була приблиз
но така, що всю суть своєї діяль
ності ВЛКСМ бачить у здійснен
ні Програми КПРС. Програма 
партії — Програма комсомолу. 
Тепер же дійшли висновку, що в 
Програмі комсомолу необхідно 
відобразити його сутність як ко
муністичної і суспільно-політич
ної організації, його мету і зав
дання, місце в політичній систе
мі суспільства і так далі.

Мабуть, це — крок уперед! 
Але наскільки своєчасний! Дума
ється, ми запізнилися щонаймен
ше на два роки — тоді перебу
дова набирала лише темпи, а те
пер, виходить, буксує... XX з’їзд 
ВЛКСМ розчарував багатьох са
ме тому, що міг прийняти рі
шення, які б хоч якось піднесли 
престиж комсомолу в очах ком
сомольців, але не зробив цього. 
Суспільний інтерес до ВЛКСМ 
гасне на очах. Зайвий раз пере
коналася з цьому, коли почала 
шукати охочих обмінятися дум
ками з цього приводу. Тож, ко
ли секретар комітету комсомолу

Недавно

Кейстон —•
ТАРС

повідомляє

Під таким девізом у Швейца
рії відбулися дуже цікаві змаган
ня «Сонячний пробіг». Його учас
ники — гонщики на автомобілях з 
батареями, що заряджаються від 
енергії сонця, пройшли шість не
простих етапів, подолавши на 
своєму шляху відомий Сен-Готард- 
ський перевал на висоті понад 
2000 метрів. Переможцю змагань 
було присвоєно титул чемпіона 
світу-89.

На знімку: на одному з етапів 
«Сонячного пробігу» далеко не со
нячним був, певно, настрій Ервіна. 
Хангербюхлера, в автомобілі 
го трапилась поламка. Та Ервін 
справжній спортивний боєць — 
усе ж дістався таки фінішу за ак
тивної підтримки болільників.

Кейстон — ТАРС.

ГРАНІ МОРАЛІ

»«■
5 ЙТ""’
пр<,Мдйсьі<іс7к> п орган,*заціями Прав У взаємодг Начено'

^РЖня І СПЄв

&

ку<”Ції спір,—

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

серпня 1989 року

З цією метою на початку року 
УВС розробило спеціальну комп
лексну програму на нинішній і 
наступний роки і направило її у 
всі міськ- та райвідділи міліції. 
Для надання практичної допомо
ги в її реалізації органам внут
рішніх справ, котрі працюють в 
складній оперативній обстанов
ці, всіляко допомагали зацікав
лені відомства та засоби масової 
інформації. Стан боротьби з пи
яцтвом, алкоголізмом і самого^ 
новарінням обговорювався на 
засіданні колегії обласного уп
равління внутрішніх справ, три
чі — на оперативних нарадах у 
керівництва УВС, де й визнача
лись заходи по усуненню нега
тивних тенденцій, давалась прин
ципова оцінка реального вкладу 
і ролі кожної служби у вирі
шенні цієї важливої соціальної 
проблеми.

Сергій 
на роз-

настрої

заводу радіовиробів 
Давидяк сам напросився 
мову, відверто зраділа.

Вивчаючи соціальні 
молоді, соціологи виділяють 
окрему групу молодих людей, 
яка щиро вірила у ідеали соціа
лізму і зараз глибоко переживає 
процес переоцінки цінностей, 
у тому числі і втрату комсомо
лом свого минулого авторитету. 
Зони не кидають своїх робочих 
місць і не біжать у кооперативи 
за довгим карбованцем. їм за
раз найважче. Сергій Давидяк 
поділяє цю думку.

С. ДАВИДЯК: Цікавитесь, яке 
враження на нас, комсомольських 
працівників, справили рішення 
пленуму? Наскільки вони ради
кальні? Думаю, вони були 6 та
кими ще два-три роки тому. 
Сьогодні вони дещо запізнилися. 
Спад авторитету комсомолу по
чався на початку 80-х. І вважаю, 
саме за останнє десятиліття ком
сомол став по-справжньому бю
рократичною організацією. Коли 
я вступав у комсомол (підкрес
лю, вступав за власним переко
нанням і до того ж хотів бути 
прийнятим одним із перших у 
класі), я знав, що він дасть ме
ні путівку в життя, Сьогодні по
дібне зізнання будь-кого з чо
тирнадцятилітніх було б нещи
рим. Та й навряд хто відважив
ся б говорити подібними «ло
зунгами». Сьогодні комсомол — 
це апарат і... усі останні.

Ініціативи знизу, якої ми все 
ще наївно чекаємо, немає і бути 
не може. Ми звикли до того 
(привчили спілчан), що усе вирі
шує апарат. I тому я не дуже ві
рю, що спілчани самі запропону-

Завдяки пожвавленню прак
тичної роботи немає зростання 
злочинності у стані алкогольно
го сп’яніння в Олександрійсько
му, Гайворонському, Кіровоград
ському, Новгородківському та 
інших районах, м. Олександрії. 
Помітно активізувалась боротьба 
з виробниками і продавцями са
могону, Особливо з цьому плані 
можна відзначити Добровелич- 
ківський райвідділ, працівники 
якого виявили 173 випадки само
гоноваріння і притягли до відпо
відальності 21 продавця хмільно
го зілля.

Разом з тим, критично оціню
ючи підсумки роботи в першому 
півріччі, комісія відзначила, що в 
більшості районів активність і на
ступальність протиалкогольної 
боротьби помітно знизилась. Не 
дивлячись на те, що ще на по
чатку року комісія викрила цю 
негативну тенденцію керівники

цей момент ДО розмо- 
ився член “°мітв’7 
контролер ВТК ЛІД- 

Олександр масгои

комітету

ють,_ склімо ^роект Програм _
чи Статуту ВЛКСМ, оунх 
мобрз,И ‘якби ^^обговорення 

пройшло активно..>
Саме а ц ■ — 

ви підключився член 
комсомолу 
приємства <--------- - -
ІЧ’^’ Ви дивилися учора телепе
редачу про пленум? Як вам спо- 
дооались висловлювання ПР° ' 
що якщо завтра хліба не ста 
в магазинах, це помітить кожен, 
а якщо раптом розпустять ком
сомол, то багато людей і не зна
тимуть цього. Що ВІН Є, ЩО НІ 
більшості, моаляа, однаково, 
от думка про те, ЩО ХЛІ з їзд 
ВЛКСМ треба скликати достро
ково, бо через рік на нього вже 
нікого, крім комсомольських 
працівників, не збереш, мені 
сподобалась...

С. ДАВИДЯК: Ми можемо су
дити про це по своїх КОМСО 
мольцях. Я навіть не можу уяви
ти, щоб, скажімо, завтра у нас 
на підприємстві пройшли хоча о 
комсомольські збори з Ініціати
ви самих спілчан, а не комітету 
комсомолу... Хоча таку пасив
ність сьогодні пояснюють тим 
якраз, що комсомол втратив 
свій авторитет, йому не вірять... 
А кому вірять? І що нам допо
може відновити цю віру?

О. НАСТОЯЩИЙ: Комсомол по
винен бути не єдиною 
ною організацією, 
ти, як і з усьому, 
Що саме я міг би 
ти? Якби знав — 
би... Хоча, вважаю, 
сомолу, як і біди

з молодіж- 
повинна бу- 
альтернатива. 
запропонуза- 
запропонував 
що біди ком- 

суспільства

Саме 
в 16 районах об- 

серед яких Новоунраїнсь- 
Знам’янський, Долинський,

ряду міських і районних відді
лів внутрішніх справ заспокоїли 
себе позитивними результата
ми і продовжували ставитись до 
боротьби із цим злом безініціа
тивно і безвідповідально.
з цієї причини 
ласті, 
кий,
Вільшанський, Бобрмнецький, від- 
бі/п»га «п’яних» зло-булося зростання 
чинів.

Незадовільна 
робота, небажання 
вати зростаючу активність трудя- 
“,и* відкритого об-

проблем боротьби з 
сприяли зростанню 

тяжких резонансних 
скоєних на вулицях 
та в місцях масового

профілактична 
використову-

щих, можливість 
гозорення 
пияцтвом, 
кількості 
злочинів, 
міст і сіл. і---’-

Відпочинку людей. Конкретна ін
дивідуально-профілактична ро
бота » усіма, хто порушує проти
алкогольне законодавство не 
стала на жаль, головним напря- 
мом боротьби із цим лихом. До 
майже трьох тисяч алкоголіків, 
пяло’Рушук>ть гР°маДський по
рядок І злісно ухиляються від лі- 
ливЛно-; суворі заходи вживе. 
ЛИСЬ рідко, а можливості приму
сового Лікування в ЛТП не вико- 

груп антигромадськоіФ°пХУЗаННЯ 
«ості, котрі грубо порушуй0:::

тому, що МОЛОД! 
нашому суспільстві 
соціальних проблем 

низька зарплата, не. 
І хоче

Думаю,
КОМСОМОЛЬСК

озагалі, в нашій економічній В|Дч 
сталості— не побоюся саме цЬд, 
со слова. Задумаємося, чому Овч 
танні роки звучить відверто сп^ 
живацьке: а що мені дав комсо„^ 
мол? Та саме —..........~
людина в 
має безліч 
_  житло, низька зарпла- 
влаштованість і т. д. От і 
молодь, щоб комсомол хоч в чо, 
мусь захистив її. Хоч у якихось 
правах...

КОР.: А Закон про молодь} 
Идея його за комсомолом!

О. НАСТОЯЩИЙ: Побачимо,
що з того вийде, в якому вигляд 
ді ВІН буде прийнятий, як спра
цює.

КОР.: А підвищення зарплати 
комсомольським працівникам
стане радикальним заходом у по
верненні комсомолу колишньо- 
ГО ааторитету!

О. НАСТОЯЩИМ:
сильнішим стане ----------
кий апарат. А сила комсомолу 
в тих, хто піде за ним...

С. ДайИДЯК: Думаю, з підаи- 
щенням зарплати не збільшить
ся кількість бажаючих стати ком
сомольським працівником. А от 
багатьох тепер, і справді, не ві
дірвеш від крісла. Що ж сто
сується перспективи, то, думаю, з 
часом цей захід буде справді 
позитивним у «реанімації» ком
сомолу. Бо я з тих «несучасних», 
хто вірить у комсомол.

Крапку в цій розмові ми не Я 
ставимо. Як не поставив її і пле
нум ЦК ВЛКСМ. Хоча він проде
монстрував свою готовність до 
рішень не поверхових. Чи не 
так? ,

Л. БОРИСОВА,

ля

кони нашого співжиття, здійсню* 
ють особливо зухвалі злочини.

Дуже негативно позначаєть* 
ся на результатах боротьби з пи
яцтвом незадовільний контро^* 
за роботою підприємств громад
ського харчування та торгівлі, 
котрі реалізують вино-горілчані 
вироби. у ресторанах, барах 
продають спиртні напої особа*' 
Що не досягли 21 року, там 
буквально «накачують» відвіДУ- 
вачів, однак працівники відділу 
боротьби з розкраданням соці** 
лістичної власності, дільничні ін* 
спактори та працівники інспекцій 
У справах неповнолітніх змири* 
лися з таким становищем, 
привело до зростання там різн0- 
манітних п’яних конфліктів.

Не можна визнати зaдoв,'г'^", 
ною боротьбу з самогоноаар’*- 
ням і підпільними шинкарями 9 
Олександрійському, Голованів- 
ському, Кіровоградському, 1 е?- 
Р’вському, Кіровському м. 
вограда районах, в яких не дг' 

поспішають ліквідовувз-— поспішають 
«зеленого змія».

, Емісія суворо попередив 
Ліа координаційних рад п0 . 
Р°тьбі з пияцтвом ТИХ ААІСЬК' 
Рййвідділ!8 міліції, ЯКІ ОСОбЛИ*0 
«відзначились» і прийняла Р°г
горнуті рішення, в котрих в«зна* 
пені конкретні практичні заходу 
спрямовані на усунення існую4* 
недоліків.

8. МОМО’ 
заступник начальника віДЯ1’ 

охорони громадського 
порядку УВС облзиконкомї'
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Знову «Без 
певного місця 
проживання»
В одному з червне

вих номерів «Молодо
го комунара» був на
друкований * лист 
Л. Вихватнюк з м. Кі
ровограда «Не можу І 
зрозуміти побачено
го...>. в якому наша 
читачка писала, що 
недалеко від кар’єру 
прямо у невеликому 
гайку живе покинутий 
усіма старий чоловік, 
до того ж і інвалід.

Відповідь з відпо
відної служби міськ
виконкому секретаря 
Н Т ЦИГАНОВОЇ 
надійшла у кінці 
червня. Ось що V ній 
повідомлялося:

*Гр. Писарєв Віктор 
Пилипович, "£528 року 
народження, Інвалід 
(ампутована права но
га) без певних 'за
нять і місця прожи
вання.

Останнє місце робо
ти /з його слів) — 
колгосп імені Горь
кого Кіровоградсько
го району. Веде бро
дячий спосіб життя. 
Пенсію ,ЗЯ нрб.). при
значену ВІДДІЛОМ €О- 

і ціального забезпечен
ня Кіровоградського ра- 
йонч не стримує. За 
даними Кіровсьнсго 
РВВС мілька разів яе- 
peбveaв у прийглальни- 
ну-оозп ОД І Л ЬНИН V Я'! а в

сулчмість.»
ПІСЛЯ кількох бесід 

з відповідальними пра
цівниками міськви
конкому райвиконко
му товариства Черво
ного Хреста В П. Пи
сарев дав згоду на
правити мого Е буди
нок - інтернат для 
престарілих

Відповідь з Кіроєсь- 
ного райкому това
риства Червоного
Хоеста підписана йо
го гплаг.ою РЛ Д. ОХ- 
РІМЕНКО котра надій
шла в серпні, міс
тила новішу інсЬорма- 
Ц'ю Марія Демидїєна 
повідомила, що *В. ГВ. 
Писарєв пройшов курс 
лікування в обласному 
госпіталі для інеалідів 
Великої Вітчизняної 
війни з 26 06 по 25.07 
цього року Обласним 
соцзабезом йому було 

направлення 
713 в Пнздитровєь- 

кии будинок інтернат 
для престарілих Од- 
?Д-КА-Л ДЄНЬ РИПИСНИ 
<25.07) В П ПисарєЕ 
їхати © будинок-інтер
нат категорично в дме 
вився. МОТИВУЮЧИ своє 
Рішення ТИМ. ЩО е!н 
поїде в Узбекистан де 
прпчгия 20 РОКІВ

Слід додати що 26 
червня п р обкомом 
товариства Червоного 
Хреста йому була на
дана матеріальна до
помога в сумі 30 нрб.»

о

иків и, — вважає

вона.

А кіоскер Тамара Григо
рівна Тимошенко каже:- До нас у кіоск по

трапляє 150 примірників 
«МК». За день-два розкупо
вують. Але часто беруть 
через програму. Програ
ма потрібна — «Молодий 

комунар» можна взяти. А ти пиши для них ста- 

оайся 

Ну, добре, як не перед
платите газету, не буде
що розносити поштарці 
Олені Задворній (її ви ба
чите на фото) та іншим її 
колегам, то будемо, так і 
знайте, «Молодий кому
нар розповсюджувати з лі

така!

18 ’8І **

■ - ° . оЄ -
к з-'0’1
,6 ®->*е ка'

, на 
СНОМ я

казать о совеіх.чой 
об этой не знаю, 

о це / 'же не ра- 
* Це '» Чиа

і «молодий КОМШІ А ї»„
|19 серпня 1989 раку



УЖИНОК «СІВАЧА»
Цього року вперше при об

комі комсомолу була створе
на агітбригада «Сівач» на ба
зі молодіжної літстудії. Очо
лив агітбригаду член Спілки 
письменників СРСР, поет Ва
лерій Гончаренко.

«Сівачі» — це поети-публі- 
цисти, лірики, гумористи і ви
конавці авторських пісень 
(барди). В їхньому репертуа
рі твори, народжені пробле
мами нашого сьогодення і 
світлі рядки про любов до от
чого дому, матері, Батьківщи
ни і, звичайно ж, інтимні пое-СТОРІНКАКРАСНОГОСЛОВА

Доробок молодих 
літераторів —. 

жниварям

О

ГРАНІ МОРАЛІ
а Гриміло ВЄСІЛ- І 

ля... і] тут же, поряд, І 
сталася трагедія.,.

@ ІЗ кримінальній 
справі — виправлен-; 
«я цифр» випадок •■ 
ЯИ..Л І

Сі Свідки плутають ; 
показання...

Три заяви з ко- 
лоної

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР».

О серпня 1989 року

ни і, звичайно ж, 
зії.

Кіровоградські 
ці започаткували 
пи зустріччю із 
колгоспу < .

культармій- 
свої висту- 

хлібодарами 
колгоспу «Прогрес» Кірово
градського району. Понад го
дину поети звітували перед 
звитяжцями жнивного поля 
своїм красним словом. Щирі, 
дружні оплески супроводжу
вали появу на сцені ліриків 
Романа Лимарського, Петра 
Довбненка, виконавицю автор
ської пісні Тетяну Литвинце-

ву і гумориста Анатолія Ви- 
соцького.

Наступні лекціїкоііцерти 
«Сівача» відбулися теж у цьо
му районі в колгоспах імені 
Вагутіна, Боженка, Чапаева і 
колгоспі «Україна». Кірово
градські культармійці взяли 
участь у районному святі Зо
лотого копосу.

У складі «Сівача» виступа
ли гумористи, член Спілки 
письменників СРСР Борис 
Чамлай, Пегро Сиволап, по
ет і прозаїк Валерій Сорокін, 
відомий кіровоградський бард 
Всеволод Поляничко І самоді
яльний композитор Андрій 
Хоменко.

Свій перший творчий ужи
нок учасники агітбригади «Сі
вач» присвячують славним 
майстрам золотих степів Кіро- 
воградщини. Хай їм щедро 
сіється і ще щедріше родить
ся!

СЬОГОДНІ «соняшник» 
РЕПРЕЗЕНТУЄ ТВОРИ 
УЧАСНИКІВ АГІТБРИГА
ДИ «СІВАЧ».

Петр ДОВБНЕНКО
Ф * *

Огромный город. Друзья по вечерам.
А мне твердят: «Там фон завышен.»
Ну, что мне фон, стремлюсь душою к вам 
и сердцем становлюсь добрее, чище.
Мне говорят, что это все пройдет: 
сквозь сито лет отсеется стремленье.

а

9
І
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МУЗИКИ гриміли на все село. Галина Іванівна 
та Василь Федорович Сакалі женили одного 

з шести своїх дітей — сина Михайла, 
прийшов, у ракетних військах служив, на 
вивчився, ось-ось права одержить, у 
працюватиме, коло матері, а це ось і 
як квітку, до хати привів. В один клас 
Світланою ходили, давно дружать.

Гості проголошували тости, заводили весільних 
пісень, вітали молодих... І все ж не дуже радісно 
було на серці у матері — на днях приїздив слід
чий з району, казав нібито Михайло брав участь у 
згвалтуванні і не минути йому тюрми. Господи, 
наче й непоганий виріс хлопець, чи дружки які 
завелись? Вже раз затримували його, але відпус
тили — не було доказів. Тепер — знову.

І все ж була надія — може ж таки це помилка, 
ось з’ясують все в районі, та й не будуть викли
кати Михайла в міліцію. І Світлана ж...

Але надії виявилися марними. Як поїхав Михай
ло в понеділок після весілля в Олександрію до 
слідчого, то й по сьогодні. Засуджений на шість 
років позбавлення волі.

З армії 
шофера 
колгоспі 
невістку, 
вони із

1.

А МІСЯЦЬ до Сакалеаого так само змгразапо- 
витанцьовувало весілля у сусідньому з Новою 

Прагою Олександрійського району селі Лозоват- 
ці. Був уже пізній час, гості потроху розходились, 
як до двору під’їхало кілька мотоциклів і маши
на. Двоє зайшли на обійстя, ще двое чи троє за
лишились на вулиці. З двору вийшла родичка на
реченої Варвара Петрівна Наконечна, слідом за 
нею й хлопці, що пішли було на весілля. Жінка 
була нетвереза, погано трималася на ногах. Ана
толій Зубов викликався її проводжати. Попросив 
Сакаля допомогти. Провели вони жінку, закури
ли, а далі...

Далі події розгорталися трагічно. В ніч на 18 
травня В. П. Наконечна була побита, згвалтована, 
в тому числі в спотвореній формі. Але от чи був 
там М. Сакаль! Як видно із матеріалів криміналь
ної справи, Сакаль твердить, що після того, як 
Зубоз попросив у нього запалити, він пішов до 
свого мотоцикла, не міг його завести — десь за
губився ключ, котив мотоцикла майже півдороги, 
потім усе ж завів без ключа і благополучно до
їхав додому,

По судовій справі згвалтування В. П. Наконеч
ної проходять А. Зубов і М. Сакаль. С. Бичков 
та С. Кохан як свідки. На той час, а було це в 
травні 1986 року, Сергій Кохан був неповнолітнім.

Зубоа Анатолій 
рійського СПТУ-7 
третій день після 
сказав слідчому: 
потім катались на 
Сакаля. Пішли до Олексія (О. Горбенко букваль
но цими днями повернувся з армії — О. С.) ви
пили по 400 грамів горілки, Олексій запропону
вав піти на весілля до його друга. Коли ми прий* 
шли, гості вже почали розходитись. Із двору вий
шла жінка. Вона була п’яна. Першим з нею всту
пив у статеві стосунки Бичков Сергій, потім Кохан 
Сергій, Сакаль і я. По другому разу вона почала 
пручатися. Я її кілька разів вдарив. Хлопці ніхто 
її не бив». Отже, так говорив А. Зубов 20 травня.

А вже 22 травня на очній ставці із Сакалем 
скаже таке: «...Я підійшов до цієї жінки, щоб до
мовитися з нею, щоб вона пішла зі мною на пус
тирище. Після цього я підкликав Сакаля Михайла 
і попросив закурити, одразу після цього він пі
шов, а я залишився з тією жінкою». <• <

23 тразня він підтвердить те саме, 4 червня
• І) . . і ’ > і •

Андрійович, учень Олександ- 
був затриманий 20 травня, на 

скоєння злочину. Ось що він 
«Ми з Коханом пішли в кіно, 
мотоциклах, зустріли Бичкова і

•і *’і

КОЛИ Б ТИ МІГ

Анатолій I

колонка

Тетяна ЛИТВИНЦЕВА

ПОВІСТЬ

(Продовження. Початок у J

*у &з

Коли б ти зміг мене заколисати
І втішити, як лагідне дитя, 
внести мене до маминої хати 
І залишити там на все життя.
А потім з неслухняної малечі, 
Що галасує каверзно щомить,
Зробити ту, що розрізнявши плечі. 
За обрій мрій з тобою яолетить. 
Нехай спочатку прийдеться нелеї к , 
Нехай проходять роки, але, втім, 
Я бачу світ і білого лелеку, 
Що прилетить з пакуночком в наш Д • 
Ти тільки не шкодуй ДЛЯ /иене^ сили 
І слів, що колисковою дзвенять.
Ніколи я тебе не зраджу, милий, 
Ти тільки пам’ятай, що я — дигя.
У кожної людини є бажання 
Такі палкі, що вводять в забуття.
Я мрію тільки про твоє кохання,
Якого я чекаю все життя.

Но черт возьми; стремлюсь душою к вам, 
где вкопан этот камень преткновенья.
Где спор горит — не тлеет фитильком.
Где жажда утомляется свободой.
Где даже жизнь, сгорая мотыльком, 
не разведет печаль, как виски содовой.
Где друг так друг, какой он в жизни есть. 
Любовь — любовью будет пробиваться 
сквозь снег невзгод и сквозь людскую лесть. 
Где правду говорить не побояться.••••••••в

Анатолій формулює езоі показання вже так; Роз
дягни ми її разом із Сакалем. Вірніше, перед 
тим як я її роздяг, Михайло пішов (?—О.С.) до 
хлопців, вони залишились біля мотоциклів».

А вже 9 червня А. Зубов пише щиросердне 
зізнання на ім’я прокурора району Г. Г. Чорнова- 
лова. Наступного дня відбувся додатковий допит, 
і тільки тоді Анатолій визнав: «Першим вступив з 
нею в статевий акт Кохан Сергій. Вона йому опо
ру не чинила. Після того як Кохан встав, вступив 
з нею в статевий акт Бичков Сергій. Потім Сакаль 
Михайло. Ми із Сакалем це робили по черзі кіль-

в еї
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ХОМЕНКА

Відлітає вже обрій квітневий, 
Утікають шляхи молоді.
І розходяться сумніви

Ніби кола на сизій воді.

Колосочок останній не 
вижну,

ІЗ ноги пам’яті не 
поклонюсь.

Жалкувати за втраченим — 
смішно, 

А сміятися страшно чомусь.

І
ГОНЧАРЕНКА

ОзиМв:ь „а святодвнне _ 

Ян зм-неся ЖИТТЯ небокруг.
1 аіДїздита» вже погляд від

н* зорог,

ч Валерзя

та вже і не 
ДРУГ.

захмарену 
невідь, 

.гл більш — 
не молю, 

небо квітневе,

с!- ъаыг

а
відліті: вже
І ЙОГО я з долоні ловлю.

стати моєю дружиною». Це при тоЬ, що 
нечна на 18 років старша Анатолія.

Я не знаю як у вас, шановні читачі, зле в 
щиросердні зізнання Зубова і ві в ці
лому, не викликають довір’я. Чому зЬнання Коха
на з'явилося лише після зізнань Зуозва? Що зна
чить непослідовні свідчення Анатолії на початку 
слідства! Нагадаю, на той час С. Кохан був не
повнолітнім, і те, що він не буде звинувачува
тись, знімало з Зубова статтю Криштального ко
дексу про залучення нгповнол!тиьои\до

Ще один кит, на який спиравс- суд,

Нако-

мене

злочину, 
виносячи

«а разів. Сакаль 
формі.

Запитання: Чому 
на дали таких детальних показань?

Відповідь: Тому, що Кохану Сергію цієї осені 
йти □ армію, у Сакаля вагітна дружина. Зараз же 
я хочу правдивими свідченнями і щиросердним 
розкаянням спокутувати свою вину. Я вперше 
вчинив злочин, засуджую свій вчинок, раніше до 
кримінальної відповідальності не притягався мі
ліцією ніколи не затримувався, у медвитверезни
ку не був».

Після цього героїв нашої розповіді прямо 
осяйнула «божа милість», їх серця розм’якли 
стали чутливішими до добра і зла, а в справі піді 
узивалися чергові щиросердні зізнання. 17 черв' 
ня Анатолій Зубоз пише ще одне зізнання де 
вже говорить, що Сакаль підштовхнув на злочин 
Наступного дня Сергій Кохан, який до того нічо- 
го конкретного по справі не говорив, побажаа 
«... слідству розказати правду».

і Сакаль роздягли Нако- 
П — - ------акг. але

ішов до Бичкова, який стояв біля

запропонував у спотвореній

аи вперше з своїх свідченнях

«Я бачив, що Зубов і Г ___  ___
начну, я хотів вступити з нею в статевий 'акГ 
передумав. Пішов до Бичкова, г.::;.Г, '
мотоциклів на протилежному боці дороги 
проти того місця, де Зубов і сакаль гва'лтувТГи' 
Наконечну». У вироці констатація така: « ="2
підошов до них і побачив, щО потерпіла лежала 
на землі ! була роздягнена, а Сакаль лежаз не 
далеко в,д неї, чи то спав, чи то відпочивав».
_ Іерез кілька днів А. Зубов написав заяву на 
їм я сл.дчого А. Г. Дякова, де виклав такі свої 
вистраждані думки: «Прошу вашого, громадянин^ 
слідчий, сприяння для очної ставки з ГПП^І 
кою Наконечною В. П., де я збираюсь Р адян- 
ти її про свою заяву і одночасно просити ігодй

передумав.

Петрівни 
повинна 

„ ___ , --екс
пертизу 'на предмет' можливою об^чтивні 
свідчення (вона інвалід дитинства, ;ОечЬ
справі відсутні документи, я«1 к0 
її інвалідність). Цього зроблено ь _ Як псн
ЯСНИВ А. Г. Дяков, це робиться 33”НЯ“ СЛ’А" 
чого, тобто, якщо він вважає п0ТР*е 
водить таку експертизу, якщо ні Покц^ дить*Варвара Петрівні в' пврщих < раннях 

СВІДЧИТЬ, що НІЧОГО не пам ЯТд;'_-була ляпано 
гвалтували невідомі хлопці, що ставці із
кзна і майже без свідомості- що о чи- А 
А. Зубовим 9 червня вона не ма₽
чорнявий і кучерявий. Д°Сак. І тільки кпп* 
якого відношення - він рус^ А Зуб^и 

пїдт-в-ерджУ77иТм. ,ЦпТзХ

‘ .3а^Хкох^мПравда. 

А.’- х
» ХЛОПЦІ, 

(те- ЩОс-— 8арв 

могла

вирок — свідчення потерпілої 
Наконечної. По-перше, це люд*ї-,, 
була б, у ' свою чергу, пройти

можливо.-'*'* °б- .
(вона інвалід

3 ЯВЛЯЮТЬСЯ щиросердні 
вона г*
ЩО СЛІДСТВО не ь«,.,____

зрюваного Сакаля серед кіль«”1 
була очна ставка із Г 
став стверджувати, що ті
зав В. Г). Наконечній, цв'ч..і», 
Що чинили над вами насилля.Т 
сія (саме про вину Сакаля » Сакаля ~Ко?

“ і..— - "Р® вИНУг0,омР час очної 
------- , „...3 була г лЯ((.нини і в де, 
незаперечно. _Б’ОбУв у курт.

• ; з • ’ ' ми с му гаї-
«орпчневій, то в чорній, тл°й0Д3^іи Наконечну, 

^^глими смуга- 
звпам’ята- 

ч. з СПОТ8О-
я,

виникнути й інша— 
хвна і, Бичкова) вже 
ставки — і 
талях свідчень потерпілої. 
Ш коричневій, то в чорній, Haкoнeчнvми. Коли Зубоз і Сакаль "Р^Ьлими смугІ!
Сакаль і справді був у «УР’ЬД - •
ми спереду і варвара Петрі«на;; (, 
ти ті смуги, а от чи гвалтуй’ Ш^ч 
Реній формі) Сакаль, от у «°мУ

♦

е

* і
Ти, вічний холостяк, де 

Григорій, не заходнчи в ні 
порогу показував на годинки 

— Поченай, — підняв голов 
галтерію для прокуратури. О 
маєш, знаходиш, а потім у і 
рають.

— Припустимо, шукав і 
Шевчук, а ти лиш номандува 
уважив Григорій. — А збипсті 
зже хай прокуратура.

— Ти впевнений, що було 
чи теки в сейф, запитав Мои

— Слідство покаже, •— п 
відповів Григорій.

* * *

МІсто жило звичайним жит 
вирувала вулицями.

кожній й Коваленио йшли 
кожний про СВОЄ. Ще ОДИ»' д 
справу зроблено.

— Зачекай, — зупинився І
Він підійшов до бабусь, я» 

туарі щедре розмаїття літа, 
звички такої не мав, купив

— По {Ремарку дієш? — ус?
— Чому — по Ремарку? —
— Він казав: «Купуйте жію 

вони всі наші гріхи покривав
— Вона заслуговує, — усл 

Тепер ще зайдем у *Ласуню 
моїм візьмемо.

У вироці говориться: «Вона злякала« 
ла свідомість і не може згадати, що з 
ли. З такому стані була згвалтована, е 
вольнили свою пристрасть у спотвореї 
Раніше вона цих людей не знала. Вона 
(? — О. С.) що підсудні саме ті хлопці, 
її лід руки, побили j згвалтували»,

Є розходження у свідченнях Зубова 
Наконечної.

— і ви це помітили, — каже начальн 
по нагляду за розглядом кримінальних 
судах обласної прокуратури В. В. Шал 
а розходжень у свідченнях Сакаля не ; 
мі чати!

Я й справді, не занотувала собі & бл 
які моменти. Скрізь Сакаль говорить, 
попросив його провести Варвару Петр 
це зробив. Причому, тримав її за руку 
мать і обидва Серги — Кохан і Бичков. 
ж місці є такі слова: «Зубов запретим 
пронести Наконечну. Я відмовився... аі 
через кілька слів: «Я коїив позаду мо 
підтримував її, коли вона падапаг € ж 
Кохана і Бичкова, що Кохан сам котив 
з гори. Так, розходження беззаперечн 
те, що я їх не помітила, не дає підстав 
повалову твердити, мовляв, я не без 
ставлюся до справи. Просто розходи 
ших свідченнях (Зубова, Наконечно^ 
мішими, і я звернула більше увагу на і 
фактично протилежними. Тут же вмий 
нина з мотоциклом, що немає еирішаг 
чення, і факт, що Михайло йшов із 3yt 
конечною залишається, от тільки чи ни 
ючи за руку чи «...підтримував її, коли 
ла»!

Ще один свідок — Бичков Сергій. 8 
таке. «Зубов і Сакаль пішли її провод; 
із них почав до неї чіплятися. Потігл л 
ном поїхали а Нову Прагу». Це було 
слідства. Ближче до його кінця (18 
підтвердив те саме. У вироці ці свідче 
туються як такі, що 
ля.

«Коли вони повели 
хочуть вступити з нею
заважати, він з Коханом мотоцикли од 
водили, а відкотили їх на чималу зідс 
ки потім завели і поїхали». (Із вироку 
ня 1986 року Олександрійського рані 
родного суду).

Яка зворушлива й передбачлива тур

II.

вказують на ви*-

її, то я зрозум: 
в статевий акт.

О ОБРЕ, СВОДКИ свідками, а в такиз 
справах обов’язково проводятьс 

медичні експертизи. Наконечна зверну 
каря на ранок 18 травня. Того ж дк 
крита кримінальна справа. Тож одразу 
ло взято (пакет № 7). А зробивши 
аналіз, можна визначити, по спермі 
злочину. Та документів про це а спрі 

Михайла Сакаля перший раз затрим< 
ня. Цього ж таки дня слідчий А. Б 5< 
вів тоді справу) пише постанову про 
ня експертизи. В справі підшито -В* 
пеРта № 166 від 20 травня на основі

21 травня». (? _ о. С.). Тут к 
а момент огляду яких-небудь тіяесі 

тс» Ь На гР°^Д«нинові Сакаль не виї 
* мазок». В постанові слідчого один 
вважатиПравлено на “У"», і все це мс 

гадком (як пояснив В. В. 
починається рік я завжди помня1



Анатолій «УМАНСЬКИЙ

WA’

МІГ

повість
(Продовження. Початок у №№ 25—30. 32).
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лгу

Ніби кола на сизій

не <30рОГ,Колосочок останній

Се

Не
ЇСТЬ, ♦

ме 
вижну,

наш дім, 
t сили 
ть.
ий, 
итя*

ЇИМ1Г
/ Лл -іяну, а

мене
та вже і не

ДРУГ.

лечі,
4ТЬ

і легко, 
гім,

Відлітає вже обрій квітневий 
Утікають шляхи молоді.
І розходяться сумніви

е мебів 
воді.

В ноги пам’яті не 
поклонюсь. 

Жалнуоати за втраченим — 
сміиіно, 

А сміятися страшно чомусь.

я. Слова
Валерія

ГОНЧАРЕНКА
Озиравсь на свято 

буденне —
ЗМІНЯВСЯ життя 

небокруг. 
у зідаад-ить вже погляд від

Ще

захмарену 
неаідь, 

.м більш — 
не молю. 

Відлітає оже небо квітневе,
! ЙОГО Я в долоні ловлю.

* * *
ГпигопІ^ІЧм2’Й1Л°С2СТЯІ<2 Я°«?МУ збираєшся? 

порогу показував на'годиннинТ 
— . ченаи’ — Підняв голову ТОЙ

Ä

о 
с

Ä<lr-V>

& Q
_ .мл

*<?* Ду

«J
=

Музика
Андрія ХОМЕНКД

^г ^Х) W

Гвигопім л А°Д°МУ збираєшся?-о^7^И«,Н„%ЛаХ°?^и...в...ка8'нвт ДО Можнія, 

гялтр.пі'^Єн^= ’ ~ піднва ГОПОВУ ТОЙ. — Кінчаю бух- 
нагІ!Р нРочУРатури. От і працюй тут. Шу-
рають. Я ’ 3 П°ТІМ у тебе З'під носа заби’

шЛ "РИПуС.ТИМО- шукав і знаходив я й Петро 
Шевчук, а ти лиш командував, — добродушно за
уважив Григорій. — А вбивство розслідувати — то 
вже хай прокуратура.

— Ти впевнений, що було вбивство? — ховаю
чи теки в сойф, запитав Можній.

Слідство покаже, — голосом Підопригори 
відповів Григорій,

* * *

Місто жило звичайним життям. Людська нипінь 
вирувала вулицями.

Можній й Коваленко йшли непоспіхом, мовчали 
кожний про своє. Ще один день позаду, ще одну 
справу зроблено.

— Зачекай, — зупинився Григорій.
Зін підійшов до бабусь, які виставили на тро

туарі щедре розмаїття літа, не торгуючись, бо 
звички такої не мав, купив бунет троянд.

—- ГІо Немарну дієш? — усміхнувся Можній.
— Чому — по Ремарку? — не зрозумів Григорій.
— Він казав: «Купуйте жінкам квіти, чоловіки,— 

вони всі наші гріхи покривають».
— Вона заслуговує, — усміхнувся Григорій. — 

Тепер ще зайдем у «Ласунку» — щось шпачкам 
моїм візьмемо.

— Ну й штука — сімейне життя, — похитав га
ловою Можній, ноли вони вийшли з «Ласунки».

— Вчись — у пригоді стане, — менторським то
ном порадив Григорій.

* * *
Ян сновида, піднявся східцями свого будинку 

Василь Петрович Гамаюн. Побачив знайомі двері, 
почав шукати ключі, машинально штовхнув двері 
і відчув, що вони відкриваються —• він навіть не 
занрив їх, коли за дружиною примчала «швидна».

Пройшов на кухню, вийняв з холодильника по
чату пляшку коньяку, ватними ногами поплівся 
до свого кабінету.

Телефонний дзвінок вивів його з шокового стану.
— Ну?
—• Васю... Ще раз висловлюю тобі свої спів

чуття...
Великий настінний годинник — подарунок вдяч

них співробітників, — почав бити. Раз... два... три... 
чотири., п’ять... шість... сім...

— Ну?
— Ще одне, мабуть, найголовніше, пробач, що 

тане саме зараз кажу.
— Для мене, Миколо, зараз немає ні найголов

нішого, ні не найголовнішого... Для мене немає 
нічого й нікого. Ні дружини, ні си... ні Вадима...

— Васю, і все ж таки вислухай... Я не маю ні
якого права тобі про це говорити, але... Завтра на 
сесії міськради стоятиме питання про твоє депу
татство. Ти мене розумієш?

— Розумію... Це й справді так
— Справді.
— Чому ти мені це сназав?
— Згадай випуски! екзамени, 

річну.
Російсьну мову й літературу , ___

у них викладав фронтовик Іван Іванович. Не було 
в нього правої руни, десь залишив у Прусії, але й 
лівою двійки й одиниці він вимальовував вельми 
справно. Був Іван Іванович на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів і там якийсь дурень йому з 
мови й літератури четвірку вліпив. Іван Іванович 
не приховав це від учнів, але сказав: «Я предмет 
знаю на чотири, то чи можу вас навчити на п’ять?». 

На випускних екзаменах все-таки одна учени
ця — староста нласу Люда Цимбалюк п’ятірну 
отримала, та й то, мабуть, за те, що нижчу поста
вити було б просто нечесно — всі інші екзамени 
вона склала на відмінно. Гамаюн здав на трійну, 
а Міщенко вхопив четвірку.

Одразу після ензамена вони удвох пішли на 
річку.

і амаюн поплив на той берег. Озирнувся —• Ми
кола плескався з насолодою. Та коли допливав, 
знову оглянувся — Міщенка на воді не було. А 
плавати він не вмів.

Гамаюн рвонувся до берега, вистрибнув^ пробіг 
кілька метрів, знову стрибнув, доплив до того міс
ця, де зник товариш, пірнув і дістав з дна. Збіг
лись люди — відкачали.

Коньян був холодний і терпкий, але це Гамаюн 
лише розумів, бо ніякого смаку зараз не відчував...

серйозно?

Івана Івановича,

в сьомому нласі

* * *
Через нілька днів у кабінеті Підопригори »о 

дзвенів телефон.
— Привіт. Тимонін.
— Привіт. Що у тебе?
— Чудов оклигав.
— Тобі дали?
— Мені. Хочеш глянути?
— Є кілька запитань.
В прокуратурі Василь Андрійович Тимонін пра

цював з незапам’ятних часів. Та ян почав слідчим 
після юрфаку, то так ним і залишався. Пропону
вали, й не раз, вищі посади — завжди відмов
лявся під всякими приводами.

Він дотримувався власної теорії,
— їй, Петре, зрозумій діалектику, — говорив 

він Підопригорі в нечасті зустрічі. — Дуб, скажі
мо, ого яким вимахати може, а калина, приміром, 
вище себе не стрибне. Кожному — своє. Але •— 
повністю, без залишку.

А стиль у Тимоніна був такий. З тими, ного він 
допитував, вів себе залежно від того, хто перед 
ним сидів. З мовчунами був мовчуном, з балаку
нами — балакуном, з хитрими — хитрий, з весе
лими — веселий. І саме це давало йому явну пе
ревагу перед тими, хто бачив перед собою злочин, 
а не того, хто його скоїв.

Зайшов сержант, пропустив Чудова.
— Сідайте, — показав Тимонін на стілець. — 

Прізвище, ім’я, по батькові?
Тимонін часто мав справу з тими, кого вже 

«карала руна закону». Ксі потрібні дані у нього 
були, але він майже ніколи навіть не торкався їх 
до закінчення слідства. Лише поставивши крапну 
на звинувачувальному висновку, звіряв добуте й 
вияснене з тим, що оуло відомо раніше.

— Я очунявся в лікарні в чому мама народила 
і без рубля в кармані, — відповів Чудов. — Ду
маю, всі документи у вас.

— Прізвище, ім’я, по батьнові? — рівним голо
сом повторив Тимонін,

— Ага... Чудов, значить, Микита Павлович, 1943 
рону народження, з профспілки виключений, осві
та верхня.

— /ієно. Адреса проживання?
— Вулиця Денікіна, 15, квартира... Там хулігани 

номерок зірвали, шпана невихована, так що на 
знаю номера.

— От шиоенини, — поспівчував йому Тимонін.— 
Коли й де ви познайомились з Вадимом Гамаюном?

— А я з ним ніде не знайомився. Клянусь фрон
том Імені Фарабундо Марті, що такого не знаю!

— Підійдіть сюди... Ось на фото. Пізнаєте?
— Цього? Цього узнаю... Це той, що мене, зна

чить, по нумполу.
—• Коли познайомились, за яких обставин?
— Коли? А того ж дня, коли він мене, той, — 

погладив забинтовану голову.
— І будинок 63 по вулиці Пожаренного вам 

незнайомий теж?
— Не знайомий

(Далі буде).

(е так. Роз- 
і/е. перед 
-О.С.) до 
кліа». 
циросердне 
Г. Чорноаа- 
овий допит, 
м вступив з 
і йому опо- 
таа. вступив 
отім Сакаль 

> черзі кіль-

стати моєю дружиною». ІДе при толлу, що Нако
нечна на 18 років старша Анатолія.

Я не знаю як у вас, шановні читачі, але в мене 
щиросердні зізнання Зубова і К<£ вна, вз?^-.а ці
лому, не закликають довір я. Чому зізнання Коха
на з'явилося лише після зізнань ЗубозаІ Що зна
чить непослідовні свідчення Анатолія на початку 
слідства! Нагадаю, на той час С, Кохан був не
повнолітнім, і те, що він не буде звинувачува
тись, знімало з Зубова статтю Крим к ильного ко
дексу про залучення неповнолітнього до злочину.

Ще один кит, на який спирався суд, виносячи

спотвореній

х свідченнях

ю цієї осені 
іа. Зараз же 
щиросердним

Я вперше 
сг раніше до 
игягався, мі* 
азитверезни-

віді прямо 
розм'якли, 

в справі під* 
інй. 17 чера- 
зізнання, де 
в на злочин, 
що того нічо- 
в, побажав

5ДЯГЛ.И Нако- 
»аий акт, ало 

стояв біля 
»роги, нав- 
I» гвалтували 
каг . ... він 
тіла лежала 

лежаз не- 
очиваз».
в заяву на 
із такі свої 
громадянине 
з громадян* 
ь повідом«* 
зсити згоди

Ваовари Петрівни зирок _ свідчення п°терпілої з повинна 
Наконечної. По-перше, це А 7 хологічну - екс- 
була б, у свою чергу, ПР°ИТ дати об Хгивні
пертизу на предмет .«ожля тва> до речі, з 
свідчення (вона інвалід Аит . кОНкретизували б 
справі відсутні документи, я енО не було. Як по- 
їі інвалідність). Цього зроо бажанням слід-
ЯСНИВ А. Г. Дяков, це робить - потрібним, то про
чего, тобт^, якщо він вважає не проводить,
водить таку експертизу, якЩ°иХ своїх показаннях 

Варвара Петрівна в Пв‘Оа;1яТає, 1X2,0 *’ били і 
езідчить, що нічого не пам в*она була переля- 
гвалтували невідомі хлопці» очній ставці із
кана і майже без С0ІДоллО<:‘ гар.ал^> один був 
А. Зубовим 9 червня вона ^акалЯ Ц* не має ні- 
ЧОрМЯЗНЙ І кучерявий. Д° гявий- ’ ТІЛЬКИ коли 
якого відношення —• 3,н. ^зізнання А. Зубова, 
з’являються щиросерДИ’ г аЛя. ПРИ тому«
вона підтверджує айну М. лО їй взнати підо- 
що слідство не запр°пОНСкох чолоак. Правда, 
зрюваного Сакаля сереД ’ллпоМ- Я^не маю під- 
була очна ставка і ^^ лчий 'Дяков ска-
став стверджувати, Щ° с 1 т’ хлопці,
зав 3. П. Наконечній, те, що В0р-
що чинили над еами насилля. ^у6о8а, бо могла 
сія (саме про вину СакаЯ у зубова, Свкаля, Ко- 
виникнути й інша— ПР°Й Врз ’ г<эт°*а 1. час. очно 
хаиа і бичкова) вже буяагатО г.лУу’*ини , в дв. 
ставки — незаперечно- хле”1® ;-п КУРТ*

тЛ-гх>ллілоі- ;-г се^пими смуга-
талях св.дчень ійг то Наконечну,
щ коричнев,«, то в_чор прово^сві,лими см \ 
ми. Коли Зубов > -а«а тЦ1 ” ГЛв запам ятз.
Сакаль і справді був у івНа^ /0 т. ч. з спотво- ми спереду і Варвара " а3 М АтгаНня. 
ти ті смуги, а от чи гвалту ри
реній формі) Сакаль, • ••••

У вироці говориться: «Вона злякалась, втрати
ла свідомість і не може згадати, що з нею роби- 

3 такому стані була згвалтована, вони задо
вольнили свою пристрасть у спотвореній формі. 
Раніше вона цих людей не знала. Вона впевнена 
(? — О. С.) що підсудні соме ті хлопці, які взяли 
її під руки, побили і згвалтували».

Є розходження у свідченнях Зубова, Кохана, 
Наконечної.

— І ви це помітили, — каже начальник відділу 
по нагляду за розглядом кримінальних справ в 
судах обласної прокуратури В. В. Шаповалов, — 
а розходжень у свідченнях Сакаля не хочете по
мічати!

Я й справді, не занотувала собі в блокнот де
які моменти. Скрізь Сакаль говорить, що Зубов 
попросив його провести Варвару Петрівну і він 
це зробив. Причому, тримав її за руку, що свід
чать і обидва Серги — Кохан і Бичков. В одному 
ж місці є такі слова: «Зубов запропонував мені 
провести Наконечну. Я відмовився». Але тут же 
через кілька слів: «Я котив позаду мотоцикл і 
підтримував її, коли вона падала». Є ж свідчення 
Кохана і Бичкова, що Кохан сам котив мотоцикл 
з гори. Так, розходження беззаперечно є. Але 
те, що я їх не помітила, не дає підстав В. 8. Ша
повалову твердити, мовляв, я не безпристрасно 
ставлюся до справи. Просто розходження в ін
ших свідченнях (Зубова, Наконечної) були ваго
мішими, і я звернула більше увагу на ті, що були 
фактично протилежними. Тут же вийшла плута
нина з мотоциклом, що немає вирішального зна
чення, і факт, що Михайло йшов із Зубовим і На
конечною залишається, от тільки чи йшов, трима
ючи *за руку чи «...підтримував її, коли вона пада
ла»!

Ще один свідок — Бичков Сергій. Він говорить 
таке: «Зубов і Сакаль пішли її проводжати. Хтось 
із них почав до неї чіплятися. Потім ми з Коха
ном поїхали в Нову Прагу». Це було на початку 
слідства. Ближче до його кінця (18 червня) він 
Підтвердив те саме. У вироці ці свідчення конста
туються як такі, що вказують на вину М. Сака
ля.

«Коли вони повели її, то я зрозумів, що вони 
хочуть вступити з нею в статевий акт. Щоб їм не 
заважати, він з Коханом мотоцикли одразу не за
водили, а відкотили їх на чималу відстань. І тіль
ки потім завели і поїхали». (Із вироку^ від 5 серп
ня 1986 року Олександрійського районного на- 

РОЯкИаОГззорушлиВа й передбачлива турботливість!

ли.

із.

повели її, то я зрозумів, що вони

ОБРЕ СВІДКИ свідками, а в таких серйозних 
справах обов’язково лРОВОАЯІься_..7\Я?В°'

медич^експертйзи. Наконечна звернулася до лі
каря на ранок 18 травня- Того ж дня була від
крита кримінальна справа. Тож одразу мазки бу. 
по взято (пакет № 7). А зробивши відпов.днии 
аналіз можна визначити, по сперм, учасмик.в 
злочину. Та документів про це а справі нема.

Михайла Сакаля перший раз затримали 21 трав
ня Цього ж таки дня слідчий А. В Бойченко (він 
вів тоді справу) пише постанову про призначен
ня експертизи 8 справі підшито і «Висновки екс
перта № 166 від 20 травня на основ, постанови

„Р " вня„ (? - О' с-)' Тут констатУ£ТЬСЯ 
ВМ.2момент огляду яких-небудь тілесних пошкод- 
жень н Г громадянинові Сакаль не виявлено. Взя- 
* мазок»: В постанові слідчого одиницю у циф
рі 21 виправлено на нуль. І все це можна було б 
вважати випадком (як пояснив В. В. Шаповалов, 
коли починається рік я завжди помиляюсь . пишу

минулий, в потім виправляю), якби експерт 8. А. 
Дегтярьов не посвідчив на суді, що фактично ма
зок був узятий 23 травня, а дати були виправлені 
за проханням А. Г. Дякова. На той час справу 
вів Бойченко. Причому ж тут Дяков?

— А я допомагав йому, — пояснює Анатолій 
Григорович. — Він недосвідчений, молодий, не 
все зробив оперативно і до ладу.

У Дякова справді великий досвід — близько 
32 років роботи. Але для чого ж йому ця підроб
ка?

Яким же числом датований пакет з мазком, пе
реданий експертам? Мені вдалося зв’язатися з 
експертом обласної судово-медичної експертизи 
Л. Г. Буяковою, підпис якої стоїть під висновка
ми. Ось що вона сказала:

— На пакеті не було дати. А повинна бути.
Слідчий А. Г. Дяков, прокурор району Г. Г. 

Чориозалов і згадуваний 8. В. Шаповалов не вва
жають, що це якесь серйозне порушення — 
просто випадок, помилка в цифрах, яку можна 
не брати до уваги. I тільки майже через годину 
гострої дискусії з Володимиром Володимирови
чем, він визнав, що прокурор нагляду повинен 
був все-таки звернути на це увагу. Тим більше, 
що вирок констатує вину підсудних на основі 
«...оголошених висновків судово-цитологічної екс
пертизи, з яких видно, що в мазках-відбитках із 
статевих органів підсудних виявлені елементи ка
лу у вигляді залишків непереварених м’язових 
волокон». Ті елементи не були зіставлені з аналі
зом, відібраним у потерпілої. Не ставимо під сум
нів об’єктивність експертів, але без такого зі
ставлення слідство і суд навряд чи мають підста
ви звинувачувати М. Сакаля.

Тут же у вироці йдеться про те, що вина під
тверджується й «...оголошеними висновками екс
пертизи речових доказів, з- яких видно, що сліди 
різного кольору на одязі потерпілої і підсудних 
могли виникнути в результаті виділень як від На
конечної, так і підсудних».

Так, справді, на одязі Анатолія Зубова експер
тиза виявила сліди крові групи потерпілої. Одяг 
же Сакаля на експертизу не направляли. Тільки 
під кінець слідства А. Г. Дяков проводить огляд 
предметів. І робить висновок: «Куртка із тканини 
«болонья» коричневого кольору, застібається на 
блискавку і кнопки. На передній і задній поверхні 
ромбовидна смуга жовтого кольору. Брудна, з 
різними плямами, ношена. Плям, схожих на кров, 
не знайдено». Це при тому, що скрізь у справі 
говориться, що вони гвалтували потерпілу не 
роздягаючись. Була ніч, були п’яні, В. П. Наконеч
на (за її ж свідченнями) була вся в крові. € по
казання свідка С. Г. Димби (односельчанки Вар
вари Петрівни), яка проходячи вранці мимо пус
тирища знайшла туфель Наконечної, а на огоро
жі біля веранди Наконечних бачила одяг Варвари 
Петрівни забруднений і в крові.

Припустимо, навіть всупереч сказаному з спра
ві, що вони роздягались. Про це свідчить, як до
водить В. В. Шаповалов, майка Зубова, знайдена 
на місці злочину. В такому випадку за моєю не- 
юридичною логікою, слідство мало б шукати до
казів того, що Сакаль теж був роздягнутий. Цьо
го в справі не знаходжу. Навіть якщо він і роздя
гався, за перерахованих умов (ніч, потерпіла в 
крові, сам був п’яний) на одязі могли б залиши
тись хоч якісь сліди (принаймні руки помити там 
ніде було). А експертиза може встановити наяв
ність плям крові навіть після прання чи хімчист
ки.

И ще одне, Анатолій Зубов а ході слідства пе
ребував у ізоляторі тимчасового ув’язнення 
Олександрійського Р8ВС, зустрічався там із Сер-

гієм Ігнатьєвим (він проходив по якійсь зовсім ін
шій справі) і признався йому, що заів наклеп на 
Михайла Сакаля «...так, як його співучасник був 
неповнолітній, а за залучення неповнолітніх до 
злочину буде більша міра покарання». (Із скар
ги з порядку нагляду прокурору Української 
РСР, підписаної адвокатом Дрлинської юридичної 
консультації Л. Д. Михайловою).

Те ж саме Анатолій говорив у вересні в слідчо
му ізоляторі м. Кіровограда Валентинові Бордю
гу, а в липні там же і того ж року Валентинові 
Мічкуру.

Пізніше всі ці хлопці зустрілися в Черкаській 
виправно-трудовій колонії з М. Сакалем. Михай
ло, звичайно, розповів про все своїм рідним, ко
ли вони приїжджали до нього на побачення. Во
ни, в свою чергу, запрошують адвоката Л. Д. Ми
хайлову, яка, приїхавши в Черкаси, в присутності 
чергового лейтенанта записала їх свідчення. Було 
відправлено те саме а прокуратуру республіки, а 
В. Мічкур надіслав свій лист ще й до редакції 
«Молодого комунара». їх свідчення разом із 
скаргою Б. І. Семеренка (тестя Михайла) проку
ратура УРСР направила в область.

В. В. Шаповалов з цього приводу говорить:
— Всі їх пояснення написані однаковими фра

зами. Це елементарний зговір. Ми написали від
повідні висновки і відіслали назад у Київ.

Те, що Зубов зустрічався з Сергієм Ігнатьєвим 
ще в Олександрії для нього було новиною.

— Такого буть не може, — стверджує Володи
мир Володимирович.

— Хтось перевіряв таку вірогідність?
— _Ні.
Даремно, мабуть, було б чекати від С. Ігнатьє- 

ва, В. Бордюга та В Мічкура художньої майстер
ності у викладі своїх думок. Припустимо, вони, 
навіть, кажуть неправду. Але перевірити чи могли 
вони у названий час і в названих місцях зустріча
тися все-таки треба було. Отож, заявам С. Ігнать- 
єва, В. Бордюга, В. Мічкура не надали ніякого 
значення. А якщо й справді А. Зубов, С. Кохан 
звели наклеп на Сакаля? Цьому ж треба дати 
відповідну оцінку.

III.

ЧЕСНО КАЖУЧИ, мені нелегко було готувати 
цей матеріал. Цю справу вже не раз переві
ряли. Три роки, як ув’язнений Сакаль, і три роки, 

як його рідні оббивають пороги найрізноманітні
ших інстанцій у Кіровограді, в Києві. Є й офіцій
ні відповіді від голови обласного суду В. І. Теле- 
ганенка, від першого заступника голови Верхов
ного суду УРСР П. Г. Цупренка. У справі все 
правильно, М. Сакаль засуджений правильно. От 
і все. Але хто ж нарешті дасть відповідь на всі 
сумніви? Чи вони не мають ніяких підстав? І А. Г. 
Дяков, і Г. Г. Чорновалов, і В. В. Шаповалов зва
жають, що не мають. В. І. Телеганенко, вислухав
ши мене, сказав, що підстави для сумнівів є. Ко
ли людина відбуває покарання треба, щоб ніяких 
сумнівів не було ні в неї, ні в працівників право
охоронних органів. Володимир Володимирович 
же взагалі вважає, що писати про це не слід. 
Пропонує інші справи цікаві, повчальні. Звичай
но, про них треба писати, але ж і олександрійсь- 
ку ситуацію відкидати не можна, адже від цього Я 
залежить доля М, Сакаля, доля його сім’ї. «$|

І ще одне: чому ніхто з юристів (не рахуючи Ж 
адвокатів) не звернув увагу на перераховане ви- 
ще. Чому ніякого сумніву не виникало! 0. 0- Ша- Ц 
повалов каже: Я'

— Всі вони брешуть, щоб себе вигородити. 
А як же шукати істину!

ж
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КЛ ©ВА Г8ІДВ пре сільскі
СПТУ. Очевидно було б 

перебільшенням вважати, що 
сільські профтехучилища від
різняються якимись свої
ми особливими проблемами. Біль
шість того, про що йтиметься у 
цим замітках, характерне І для 

Хочу 
листуватися

Добрий день, ровес
ники і ті, хто хоче 
знайти нових друзів 
через газету. Пишіть 
мені, відгукнусь обов’
язково. Звати мене 
Оксана Асіна. Мені 12 
років. Люблю читати 
книжки, вмію в’язати, 
шити, вишивати. Ко
лекціоную календари
ки. Моя адреса: 
317154, Кіровоградська 
обл., Новгородківсь- 
ний р-н, село Верши
мо - Кам'янка.

А я Люда Матросова. 
Вчуся у 8 класі. Дуже 
люблю спорт, співаю, 
танцюю, захоплююся 
музикою, особливо по
добаються групи
«Елект-роклуб». «Фо
рум», * Міраж». Цікав
люся піснями інших 
естрадних співаків. 
Хто хоче зі мною лис
туватися. пишіть на 
адресу 317090, Кірово
градська обл., Знам’- 
янський р-н, с. Трепів- 
на Я. С. Матросовій.

Живу я в Новоукра- 
Тнському районі. Люб
лю спілкуватися з дру
зями і хочу їх мати 
багато - багато. Моє 
найбільше захоплен
ня — політика. Вив
чаю німецьку мову, 
читаю книги, відвідую 
шкільні гуртки, захоп
лююся музикою. Пи
шіть мені на адресу: 
317338, Кіровоградсь
ка обл., НоЕоукраїн- 
сьний р-н, с. Новоєго- 
рівка, вул. Гагаріна, 
28. Кобзар Тетяні.

Хто хоче зі мною 
листуватися? Звати ме
не Олександр Щерба. 
16 років Захоплююся 
зарубіжною і радянсь
кою естрадою, читаю 
книги, ходжу в диско
теки займаюсь спор 
том Адреса моя:
317710, Кіровоградсь
ка сбл., м. Долинсьна, 
еул. Макаренка, 209.

Я з шахтарської 
Олександрії, Наталя 
Цимбал. Із задоволен
ням читаю «Молодий 
комунар», колекціо
ную календарики,
люблю дивитися індій
ські фільми і кіноко
медії. Хто хоче зі 
мною листуватися,
прошу писати на ад
ресу: 317912, Кірово
градська обл., Олек- 
сандрія-12, вул. Ма
гістральна, 4. Цимбал 
Наталі.

Дуже хотіла б мати 
друзів на Кіровоград- 
щині. Мене звати Ма
рина Кукуваченко. 20 
років. Інвалід II групи 
і тому ніде не пра
цюю. Коло моїх інте
ресів широке: літера
тура, філософія, мис
тецтво, музика, люб
лю шити і в’язати. Пи
шіть мені всі, кому 
сумно, хто відчуває 
потребу в звичайному 
людському спілкуван
ні. Ось моя адреса: 
325001, м. Херсон, 
провулок Насипний 
26_ 13. Кукуваченко
Марині.

«молодий 
КОМУНАР»
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ян
училищ міста. 8 все-таки не слід 
забувати, в якому становищі сьо
годні опинилося село. З'їзд на
родних депутатів СРСР, а згодом 
перша сесія Верховної Ради від
крили очі нв те, що власне, не 
було секретом, але якось бла
женно не помічалось. Людина на 
землі перестала бути господарем 
і винив в цьому не тільки вона са
ма, а ті умови, в яких живе сіль
ський трудівник. Абсурд, але в 
селі, яке нас годує, не випити мо
лока — далеко не кожен має 
змогу і бажання тримати корову, 
а в магазин його не завозять. Ні 
сметани, ні масла, ні молока. Зви
чайно, село на село не схоже, 
однак більшість сіл таких.

Ви подумаєте, яке це має від
ношення до оголошеної теми? 
Найпряміше. Селу треба поверну
ти господаря. Сільські профтех
училища — одна з найголовніших 
ланок «кування кадрів» для села. 
Та, на жаль, наші розмови про 
село, розуміння завдань і пер
спектив поки що дуже мало до
помагають престижності сільських 
СПТУ.

Мені доводилось зустрічатися і 
розмовляти з директорами сіль
ських професійно-технічних учи
лищ, про що розповідатиметься 
далі, і для кожного з них голов
ною і найважливішою проблемою 
залишається набір учнів. По-різ
ному підходили мої співрозмов
ники до можливості вирішень цієї 
проблеми, але в основному пе
реконані: набір в СПТУ не пови
нен бути тільки турботою самих 
училищ.

Якщо ми хочемо зрушень Б 
економіці, нам треба міняти по
літику — ця думка розвинута у 
виступах багатьох учасників З’їзду 
народних депутатів, і коли я за
мислилася над нею, то зрозуміла, 
що це якраз те, над чим і нам 
думати. Треба змінювати «полі
тику» ставлення до профтехучи
лищ.

— Але ви не думайте, — попе
редив мене заступник начальника 
управління народної освіти Л. М. 
Капченко, — що відкрито про на
ші складнощі ми заговорили тіль
ки тепер...

ЗУСТРІЧ ПЕРША. УЛЬЯНОВКА.
Ульяновське СПТУ існує 20 ро

ків. Готують тут спеціалістів сіль
ського будівництва. Не випадко
во Л. М. Капченко порадив мені 
познайомитися саме з цим учи
лищем. Я розумію, у Леоніда ЛАи- 
колайовича були і якісь інші мо
тиви, але насамперед суть у то
му, що в училищах з суто буді
вельними професіями труднощі 
особливі. І все-таки протягом 20 
років училище існувало. Гірко-ве
село, але існувало. Готувало спе
ціалістів, які роз’їжджалися по 
базових підприємствах області. 
Хоч, зрозуміло, не всі затримува
лися на будівництві.

— Я не можу сказати, — гово
рить директор СПТУ В. І. Крижа- 
новський, — що училищу зовсім 
не приділялась увага. Але тільки 
в 1979 році побудовано гуртожи
ток на 200 місць, а в 1980 — на
вчальний корпус. До цього учи
лище знаходилось у пристосова
ному приміщенні вузла зв’язку. 
Майстерні і нині розміщені у 
радгоспних майстернях, які існу
ють... понад 100 років.

— Володимире Івановичу, у вас 
ведеться будівництво і зараз, як 
мені відомо.

__ Так. Колишній базовик «Кі- 
ровоградсільбуд» зумів «вибити» 
для нас будівництво нових май
стерень на 480 робочих місць і 
суспільно-побутовий корпус. Зна
єте що я думаю. Ось ми всі жа
ліємося на те, що важко набира
ти учнів. Не йдуть до нас. Непре
стижна це робота, вважають. Та 
Ще й технікуми оголосили набо
ри без екзаменів. Звичайно ж 
технікум закінчити краще. То мо
же СПТУ не потрібні? То може 
«закривати лавочку»? Не думаю. 
Треба зацікавити дітей, створити 
для них умови. Нелегко це роби
ти нині, зізнаюсь вам, раніше ми

були більш самостійними, неза
лежними.

Раніше, — це коли існувала си
стеме профтехосеіти. Нині вона 
підпорядкована системі народ
ної освіти, куди входять також і 
школи. Між іншим, не тільки Во
лодимир Іванович скаржився на 
те, що $ появою управління на
родної освіти профтехучилищам 
жити стало гірше. «І чого мудру
вати?» — приблизно так говорили 
мої співрозмовники, вважаючи, 
Що якісних змін у профтехосвіті 
не відбулося. Ну, можливо, як 
сказав поет «большое видится на 
рестояньи», однак поставлені ми

ЖИВЕШ,
в такі рамки, коли далекі відста
ні небезпечні. Якщо профтехучи
лища вже сьогодні не відчують 
реального притоку сил, станови
ще набагато ускладниться. Воло
димир Іванович цілком справед
ливо вважає, що дітей треба за
цікавити, тільки тоді про училище 
піде добра слава. Я вірю в те, що 
в Ульяновці таке трапиться. Вірю 
ще й тому, що про директора 
Крижановського чула багато хо
рошого ще в Кіровограді. А потім 
побачила «розмах» його будів
ництва — зимовий плавальний 
басейн — це еперше в училищі 
будується. Побувала й на пасіці 
в чарівному місці недалеко від 
села Грушки. Справа в тому, що 
училище, крім будівельних про
фесій, має ще й групу бджолярів. 
Недавно тут почали будувати 
теплицю. Купив директор 4 швей
ні машинки. «Дуже важко діста
вати, — зізнається — гроші є, а 
купити ніде». Шкодує Володимир 
Іванович, що дівчат в училищі 
малувато, мовляв, Івану потрібна

Мар’я. А мене це все-таки ра
дує, що малувато, — в раптом 
крок до вирішення проблеми ви
користання жінок на важких ро
ботах?!

В моєму журналістському блок
ноті списано багато сторінок в 
Ульяновці, шкода, часу обмаль, 
щоб все це представити читачу. 
Сподіваюсь ще повернутись і на 
пасіку до гостинного майстра- 
бджоляра Івана Федосійовича, і 
в училище, яке незабаром напов
ниться голосами своїх вихован
ців. Поки що нас чекають інші 
зустрічі.

ЗУСТРІЧ ДРУГА. ОНИКІЄВО.

У директора Оникієвського 
СПТУ № 37 В. М. Шостака з ві
домих причин, настрій теж час
тенько псується. — Тільки балачок, 
що країну нагодувати треба, а хто 
годувати буде!.. — Вільям Мико
лайович махає рукою.

Училище в Оникієво готує трак
тористів - машиністів широкого 
профілю і працівників тваринниць
ких ферм. Існує вже ЗО років. Се
ред його випускників народний 
депутат СРСР, член парламенту, 
механізатор колгоспу «Дружба» 
Малсвисківського району Б. С. 

Бреурош. € чим пишатися учили
щу. Але сьогодні училище живе 
своїми щоденними турботами і 
надіями. На що сподівається 
Вільям Миколайович? Ну хоча б 
на те, що зміниться ставлення до 
СПТУ у керівництва колгоспів І 
радгоспів, у комсомолу.

— Ви не повірите, — сам аж 
дивується Вільям Миколайович,— 
деякі голови колгоспів, секретарі 
партійних організацій не можуть 
сказати, скільки колгоспних дітей 
навчається у СПТУ чи будь-де.

Звідси і з працевлаштуванням 
велика проблема, вважає дирек
тор СПТУ. Чому в ситуації з під

готовкою кадрів осторонь зали
шається агропром, комсомол. Хі
ба не можуть в училище направ
ляти за комсомольською путів
кою. Чи не занадю часто само

усувається комсомол? Ніби ви
ховний процес у комсомолі хтось 
відмінив. Розповів мені Вільям 
Миколайович таку історію. Якось 
подзвонили з райкому комсомо
лу, дайте дані про набір. У нас, 
бачите, селекторна нарада, треба 
відрапортувати. «Не дам!» — від
рубав Вільям Миколайович. Мов
ляв, ей що до цього руку при
клали. Чистої води бюрократія!

Слушним видалось мені І на
ступне зауваження В. М. Шостака.

Нині при ремпідприємствах від
криваються курси по підготовці 
трактористів. Чим така необхід
ність викликана? Зрозуміло, кри
зисною ситуацією на селі. Але 
давайте трохи здорового глузду. 
Ну якщо нам потрібні просто «ро
ботяги», то давайте позакриваємо 
профтехучилища. Бо який же ду
рень буде три роки вчитися в 
училищі, коли можна за значно 
коротший строк оволодіти про
фесією. Та чи можна в цьому ви
падку говорити про професіона
лізм?

ЗУСТРІЧ ТРЕТЯ. НОВГОРОДКА.

— А ви не радійте, — зупинив 
мене директор Новгородківсько- 
го СПТУ № 36, такого ж профілю, 
як і Оникієвське, Л. М. Косячен
ко, — думаєте профтехучилища 
дають таких вже високопрофесіо- 
налів. Я вам скажу так, погана у 
нас професійна підготовка.

Причину цього явища Леонід 
Михайлович вбачає у тому, що 
навчальїно-виховний процес побу
дований неправильно. Закріплю
ючи майстра за групою, ми при
мушуємо його бути, як кажуть, і 
швецем, і жнецем. А майстер по
винен бути насамперед ремісни-- 

ком. Не може ві’Н навчити дітей 
абсолютно всьому з однаковим 
успіхом.

— Я так розумію, — похмуро 
говорить Леонід Михайлович, —■ 
що комусь це вигідно платити не 
за роботу, а просто так. На рік 
майстер має 1800 годин. Добре, 
як він працює 6Q0, а останні 1200?

— Що заважає вам правильно 
побудувати роботу? — не втри
мався заступник начальника уп- 
равлініня народної освіти Л. М. 
Капченко.

— Інструкція, — Леонід Михай
лович трохи помовчав. — Ет, ме
ли 6 можна було майстрів ье за
кріпляти за групами. Я нічого по
ганого про /лайстра не говорю, 
це може бути хороша робоча лю
дина, але ж навіщо майстру на
в’язувати виховні функції. Чи не 
краще вихователя закріпити за 
групою, Я підрахував, у мене пра
цює 32 майстра, потрібно ж ме
ні 17.

Багато цікавих думок вислов
лював Леонід Михайлович. Зо
крема про виховання. Виховате
лям, вважає директор Косяченко, 
треба долати психологію унтер- 
пришибєєвих. Справді, до СПТУ

потрапляють далеко не кращі ді
ти. Та хіба від того, що хлопчик
не знає, скільки областей на Ук
райні, йому слід навішувати «олі
гофренію б стадії дебільності». 
Якось Косяченко не втримався і 
запитав у лікаря, котрий досить 
примітивно перевіряв розумові 
здібності учня СПТУ: «Ви знаєте, 
скільки областей в Латвії?». Зви
чайно, викликав вибух гніву на
щадка Гіппократа. Мовляв, за ко-
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го ви мене маєте і т. д. А все, між 
іншим, дуже просто: в Латвії не
має областей.

НАПРОШУЄТЬСЯ ВИСНОВОК...

Не могла я не запитати у Леоні
да Михайловича, як у нього з на
бором. Та ж сама картина. На
брали 90 чоловік, ще треба 60. Як 
«викрутяться» — невідомо. Рані
ше значний приток давав Долин- 
ський район. Нині тут подалися 
до Кривого Рога. Після закінчен
ня гірничого технікуму, працюва
тимуть на комбінаті. Там їм від
разу обіцяють квартиру. Що мо
же пообіцяти директор СПТУ? 
Високу зарплату? Житло? Його /
пообіцяє навіть директор Улья
новського СПТУ, котре готує сіль
ських будівельників.

Я підтримую думки моїх спів
розмовників про те, ЩО КОЛГОС
ПИ, агропром повинні повернути
ся обличчям до сільських ПТУ. 
їх проблеми не можна розгляда
ти, як проблеми місцевого зна
чення або районного масштабу. 
Проблеми ці державні.

Валентина ЛЕВОЧНО« 
спецкор «Молодого комунар*”*
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разом з членами рейдо
вої бригади обласного 
штабу «Комсомольського 
прожектора» я побував 
на кількох елеваторах і 
хлібоприймальних під
приємствах області. і 
скрізь бачив картину, що 
стала мало не ознакою 

У жнивної пори — черги. 
Водії, котрі транспорту
вали збіжжя з госпо
дарств, скаржилися: нічо
го, мовляв, не можемо 
вдіяти, щодня втрачає
мо по кілька годин на 
розвантажуванні. Праців
ники елеваторів висува
ли свої аргументи: не 
встигаємо приймати хліб, 
бо не ті у нас потужнос- 

«Не ті» — це значить 
^Мкдостатні.

от несподіванка: на
елеваторі в Куцівці — 
черга відсутня. Випадко- 
вість!

— І так, і ні, — відпо
відає директор підприєм
ства Юрій Анатолійович 
Розум. — у пік збираль
них робіт ми теж не зав
жди забезпечували рит
мічну роботу транспорт
ників. Просто фізично не 
встигали. Зараз напруга 
дещо спала, отож увій
шли з нормальну колію. 
Та не варто скидати з ра
хунку й те, що після пе
реходу елеватора на 
госпрозрахунок колектив 
стаз працювати краще...

Кілька слів про мого 
співрозмовника. Дирек
тор молодий — йому 
ледь за тридцять. Закін
чив Одеський техноло
гічний інститут харчової 
промисловості. Два ро
ки працював головним 
інженером. А далі — 
несподіване призначен
ня: оперуловноваже-
ним районного відді
лу боротьби з розкра
данням соціалістичної 
власності. П’ять років 
боровся Юрій Анатолі
йович (і небезуспішно] 
з крадіями, Чи подоба
лася нова робота? Від
повідає просто: «Звик. 
До того ж імпонувало 
те, що результати її 
при бажанні завжди 
можна було перевести 
у карбованці, кілограми 
і тонни. Повернуті дер
жаві». Він навіть зби
рався податися на на
вчання до вищої школи 
міліції. Але тут втру
тився випадок,,.

ІКЗ. А. Розум: Микола 
Иванович Геращенко, ко
лишній директор нашого 
елеватора, несподівано 
зазбирався на пенсію. 
Знайти заміну спеціаліс
тові такого різня, люди
ні, котра успішно керува
ла підприємством з пер
шого дня його утворен
ня, виявилося справою 
непростою. У цій ситуації 
ініціативу на себе взяв 
колектив. Було вирішено 
не чекати призначення 
зверху, а провести вибо
ри на альтернативній ос
нові. Люди попросили 
мене висунути свою кан
дидатуру. М. І. Геращен- 
ко (а його авторитет з 
колективі як був, так і 
залишається беззапереч
ним) підтримав. Моїм 
конкурентом буз спеціа
ліст, рекомендозаний
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оо єднанням «Зерно- 
пром». Підсумки кілька- 
етапної боротьби приєм
но вразили: усі люди
проголосували за мене.

КОР,: За такої підтрим

ки, гадаю, легко брати

ся за справу...

Ю. А. Розум. Да там! 
Приємно було якихось 
кілька годин, доки триаа- 

ли збори. Усі з тебе ві
рять, надіються на пози
тивні переміни. Але ж 
потім настають будні. І 
мимоволі, якщо ти люди
на порядна, дорожиш 
довір’ям колективу, му

сиш відплачувати щедрі 
аванси. Мені в цьому 
плані теж було непросто. 
З одного боку —підпри
ємство благополучна, з 
іншого — працює воно 
на межі можливого, Тре
ба було відразу братися 
за реалізацію своєї пе
редвиборної програми. 
А вона, окрім переходу 
на повний госпрозраху
нок, передбачала доко
рінну реконструкцію еле
ватора.

КОР.: Про останній ас

пект діяльності директо

ра хотілося б знати тро

хи більше.

Ю. А. Розум: Елеватор 
наш став до ладу ще за 
часів Микити Сергійови
ча Хрущова, Неважко 
здогадатися, що тоді він 
був призначений здебіль
шого під прийом і збері
гання кукурудзи. Не вда
ючись у тонкощі техно
логічного процесу, ска
жу: приймати зерно «ца
риці полів», доводити 
його до відповідних кон

дицій і робити те ж саме 
зі збіжжям, скажімо, 
пшениці — далеко не 
просто. Та час вніс свої 
корективи і нині саме 
пшениця стала основною 
нашою культурою. За ро
ки, що минули після за
вершення «кукурудзя
ного буму», виробництво 
наше дещо змінилося, 
ми пристосували його до 
функціонування з нових 
ул\озах. Та цього було 
явно недостатньо: Тому й 
вирішили реконструюва
ти основну потокову лі
нію, Робота складна і ви
стачить її, як тепер ро
зумію, не на один рік. 
Підрядна організація, яка 
її проводить — СПМК- 
592 (начальник С. Д. Ко- 
бець) — явно не поспі
шає. То в них кабельної 
продукції немає, то цег
ли...

КОР.: Що ж дасть ре

ально реконструкція під

приємству!

Ю. А. Розум: Багато.
Скажімо, продуктивність 

елеватора зросте, що
найменше, в півтора ра
зе. Скоротиться і частка 
ручної праці, що має в 
умовах госпрозрахунку 
неабияке значення,

Крім того, нам негай

но слід модернізувати лі
нію для розвантаження 
автотранспорту. Адже 
нинішня просто-напрос
то не передбачала при
йому потужних автома
шин, подібних до «Ка- 
мАЗів». І якщо з 25 черв
ня до 5 липня, коли жни
ва досягли апогею, ав
тотранспорт у нас просто
ював по годині-дві тіль
ки кілька разів, то це за
вдяки професійній майс
терності працівників діль
ниці, очолюваної Юрієм 
Опамасовичем Рудьом, 
Та майстерність майстер
ністю, але не можна по
стійно сподіватися тільки 
на неї чи, скажімо, на 
непідкріплений ентузі
азм людей.

КОР.: ви кілька разів 

згадували про госпроз

рахунок. Що дала конк

ретно нова форма орга

нізації праці колективо

ві!

Ю. А, Розум: Менше,, 
ніж ми сподівалися. 

Та це й закономірно для 
тих підприємств, які без
посередньо не виробля
ють продукції. Ми пов
ністю залежимо від тру
дівників села. Є врожай, 
як нинішнього року, —. 
працюємо з повним на
вантаженням, немає — 
значить при всякому ба
жанні не можемо вико
нати доволі напружених 
планів.

Я уважно дивився пер
шу сесію Верховної Ради 
СРСР, особливо ту її 
частину, де затверджу
вався Закон про держ- 
підприємство. Депутати 
ставили питання, які хви
люють і наш колектив. 
Зокрема, про держзамов
лення. Комусь, звичайно, 
вигідно, аби було воно 
якнайменшим, оскільки 
це відкриває перспекти
ви реалізовувати части
ну продукції за договір
ними цінами. А що реалі
зовуватимемо ми, інші 
підприємства, зайняті збе
ріганням і переробкою 
продукції агропрому?

Одним словом, єдине, 
що дала нам праця в но* 
вих умовах — це незнач
не підвищення заробітної 
плати робітникам, Та й то 
за рахунок скорочення 
штатів, а не істотного під

вищення Продуктивності 
праці.

КОР.: Юрію Анатолійо

вичу, хотілося б доклад

ніше поговорити про 

цьогорічні жнива. Чим 

відрізнялися вони від 

попередніх кампаній!

Ю. А. Розум: Насампе
ред, як уже сказав Ми
кола Іванович (а йому мож
на вірити), відмінним 
врожаєм, А що — над
звичайно високою якіс
тю зерна. Збіжжя надхо
дило з господарств дуже 
чистим, сухим (близько 
дванадцяти процентів во
логості), що практично 
виключало додаткову йо
го технологічну обробку. 
Лабораторні аналізи на 
вміст клітковини, як пра
вило, кваліфікували пше
ницю як цінну і сильну. 
Більше того, з птахофаб
рики «Новгородківська» 
надійшло 1235 тонн 
твердої пшениці, що піде 
на виробництво макаро
нів високої якості. Про 

цей факт хотілося б ска
зати трохи більше.

Чомусь вважалося, що 
зерновиробництво — га
лузь не надто прибутко
ва. Колектив птахофабри
ки перекреслив ці не
обгрунтовані тверджен
ня. Пшениця сортів «Па
рус» і «Корунд» дала там 
понад сорок центнерів 
зерна з гектара. Тільки 
доплат за високу якість 
зерна господарство ма
тиме близько півмільйо- 
на карбованців. Хай спро
бує тепер хтось довести, 
що вирощувати, скажімо, 
сорго економічно більш 
вигідно, ніж хліб! До ре
чі, птахофабрика пов
ністю забезпечила себе 
якісним посівним матері
алом, реалізувала нема
ло зерна сусіднім госпо
дарствам.

КОР.: Юрію Анатолійо

вичу, дозвольте ще кіль

ка запитань, котрі, пев

но, цікавлять наших чи 

тачіз. Куди відправляєть

ся хліб, вирощений тру

дівниками села Кіроао- 

градщинн!

Ю. А. Розум: Географія 
широка. Це і Грузія, і Уз
бекистан, деякі регіони 
Росії. Ячмінь у нас ку
пує Білорусія. Частину 
збіжжя передамо пере
робним підприємствам 
області.

КОР.: Як керівникові І 

колишньому працівни

кові органів правопоряд

ку, вам, мабуть, небай

дуже питання схороннос

ті зерна, боротьби з так 

званими, «несунами»...

Ю. А. Розум: Скажу
відверто: боротися прос
то немає з ким. Це пи
тання ми зняли з поряд
ку денного раз і назав
жди. До того ж, дуже 
просто: дозволили реалі
зовувати зерновідходи 
працівникам підприємст
ва. За пільговими цінами 
і без обмежень. Це від
разу дало позитивний 
ефект, бо за рік, що ми
нув, ми не слухали жод
ної справи про крадіжки.

КОР.: Ви обмовилися

про скорочення штатів.

Чи не зачепила ця акція

молодих людей! Адже

не секрет, що молодь у

нас часто-густо аиявля-

ється найменш захище-

ною.

Ю. А. Розум: Це питан
ня ми обговорювали на 
комсомольських зборах 
після опублікування про
екту Закону про моло
діжну політику в СРСР. 
Тоді й вирішили: адмі
ністрація повинна всіля
ко підтримувати моло
дих людей, створювати 
їм умови для професій
ного становлення. Зрозу
міло, що за таких умов 
навіть натяку на скоро
чення молодих людей не 
виникало. Більше того, 
якраз з такими працівни
ками, як інженер-меха- 
нік, секретар комсомоль
ської організації Валерій 
Дощечкін, лаборант Люд
мила Сидоренко, апа
ратник Сергій Коломієць 
(його, до речі, ми кілька 
днів тому прийняли кан
дидатом у члени КПРС), 
слюсар Валерій Легко- 
бит, ми і пов'язуємо всі 
надії на майбутнє.

Розмову «із
М. ЧЕРНЕНКО.

Новгородківський 
район.

Прес-центр 
повідомляє:

онуфріївський ра
йон. У тому, що кол
госп імені Леніна од
ним з перших справив
ся з жнивами, успішно 
веде підготовку до сів
би озимих, велика за
слуга і молодих трудів
ників, Серед них тут на
зивають і Тетяну Чер- 
ньонкову, Наташу Гу
ляеву, Ларису Ващен
ко, Наташу Кирсанову й 
інших десятикласниць 
місцевої середньої
школи, які завзято пра
цюють на току, допома
гаючи дорослим готу
вати добірне насіння до 
сівби озимих,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
РАЙОН. Першим у кол
госпі імені Енгельса за
вершив силосування ку
курудзи третій відді
лок. На її косовиці від
значився комсомолець 
Петро Кравцов. Ком* 
байном КПКУ-75 він 
скосив кукурудзу на 80 
гектарах.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬ- 
КИЙ РАЙОН. По 215— 
220 тонн зеленої маси 
накошує кожного дня 
комбайнер колгоспу 
«Дружба» Володимир 
Чичук. Безперебійну ро
боту його агрегату ра
зом з досвідченими 
шоферами забезпечу
ють і молоді водії Ва
лерій Бондаренко та 
Віктор Беркатий, які по
стійно перевиконують 
виробничі завдання.

КІРОВОГРАДСЬ КИЙ 
РАЙОН. Земля щедро 
віддячує тому, хто вчас
но і якісно обробляє 
її, дає їй поживу. Цю 
хліборобську істину 
добре усвідомили М. М. 
Олаг та його син Ва
силь з колгоспу «Ро
сія». Тож обидва зараз 
гїо-ударному працю
ють на внесенні міне
ральних добрив на пло
щах, відведених під 
цукрові буряки. Кожно
го дня вони перевико
нують норми виробітку 
на ЗО—40 процентів.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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НА ПРИЗ ІМЕНІ А. НЕДЗИ

СПОРТ

Чимало людей зібра
лося того дня на сільсь
кому стадіоні у Хащува
тому. Тут проходила ор
ганізована за ініціати
вою ради колективу фіз
культури місцевого кол
госпу імені 60-річчя 
Жовтня (інструктор по 
спорту В. Баранюк) ра
йонна «пулька» з футбо
лу, в якій взяло участь 
сім команд. Присвячена 
вона була пам’яті воїна- 
інтернаціоналіста А. Нед
зи, котрий героїчно заги
нув в Афганістані.

...Анатолій народився і 
виріс у цьому селі. За-

кінчив школу. Вчився у 
Гайворонському СПТУ- 
35, набув там спеціаль
ності шофера. До призо-

На знімках: представ
ники команд кладуть кві
ти до могили загиблого 
Анатолія Недзи; момент 
гри гравців номанд «Пів
денний Буг» {Хащувате) 
та «Авангард» (Завалля).

ву в армію встиг трохи 
попрацювати за фахом у 
ремонтно - транспортно
му підприємстві. Звідси 
й провели його на служ
бу. Доля закинула на аф
ганську землю, виконував 
інтернаціональний обов’
язок. Служив в автомо
більному підрозділі за
правником, забезпечував 
військову техніку паль
ним.

Не судилося, однак, 
хлопчині повернутися до 
отчого дому. Під час од
ного з важких і небез
печних гірських рейсів 
черга з крупнокалібер- 
ного душманського куле
мета прошила автомо
біль, за кермом якого 
був Анатолій. Обгоріло
го, його винесли на собі 
з поля бою товариші. 
Терміново доставили в 
госпіталь. Становище де
в’ятнадцятирічного сол
дата було криіичтим. Ви
кликали рідних. Скільки 
безсонних ночей прове
ли вони біля ліжка сина. 
З ним були і в останні 
його хвилини. Дійсно, не
має страшнішого горя 
для батьків, ніж пережи
ти своїх дітей.

Поховано Анатолія у 
Хащуватому, на сільсько
му кладовищі.

Сюди і прибули перед 
початком спортивних
змагань рідні і близькі 
загиблого, представники 
команд - учасниць. Було 
проведено невеликий мі
тинг, покладено квіти до 
могили воїна-інтернаціо- 
наліста. Присутні вшану
вали пам’ять про А. Нед- 
зу хвилиною мовчання.

Розиграш проводився 
за олімпійською систе
мою: програв — вибув.
Кожен з матчів продов
жувався півгодини — 2
тайми по 15 хвилин. В ра
зі нічиєї пробивалися пе
нальті. До фіналу без по
разок дійшли «Південний 
Буг» (Хащувате) та «Вод
ник» (Солгутове).

І ось фінальний матч. 
Йсго сильніше провели 
господарі змагань — ха- 
щуватці, які здобули пе
ремогу над солгутівця- 
ми 2:0. Футболісти «Пів
денного Бугу» стали во
лодарями почесного при
зу імені воїна-земляка 
А. Недзи. Вони також на
городжені, як і фіналісти 
та казавчинці, що посіли 
третє місце, грамотами 
правління, парткому кол
госпу імені 60-річчя 
Жовтня, виконкому Ха- 
щуватської сільської Ра
ди народних депутатів, 
сувенірами. Спортивні 
відзнаки призерам турні
ру вручив старший брат 
Анатолія — Василь Гри
горович Недза. Батьки 
висловили сердечну
вдячність за пам’ять про 
їхнього сина, полеглого 
в Афганістані.

Турнір імені А. Недзи 
вирішено зробити у Ха
щуватому традиційним.

Одне прикро: сюди так 
і не завітав ніхто з від
повідальних працівників 
райкому комсомолу. Хо
ча його першого секре
таря О. Мельника було 
запрошено заздалегідь. 
Він через невідкладні 
справи, як пояснив, не 
міг прибути особисто. 
Але й замість нього ніх
то не прибув на цей хви
люючий, такий потрібний 
захід...

й

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ОГОЛОШЕННЯУ СПРАВАХОБ’ЯВ ДЗВОНИТИПО ТЕЛ. 4-28-96.

І. соколюк,

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 8
(базове підприємство облагробуду}

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1989—1990 навчальний рік

На навчання зі строком 3 роки приймають 
юнаків та дівчат, що мають освіту за 8 класів.

Учні набувають спеціальностей:

муляра; монтажника сталевих і залізобетонних 
конструкцій; електрозварника,

маляра-штукатура,
штукатура, лицювальника-плитковика, 
слюсаря-сантехніка; газозварника, 
машиніста одноковшового екскаватора, 
майстра сільського будівництва, 
столяра-тесляра; паркетника.

З перелічених спеціальностей проводиться 
співбесіда за конкурсом свідоцтв про закінчен
ня неповної середньої школи.

По закінченні навчання учні одержують атес
тат про середню освіту. Учнів забезпечують 
гуртожитком, парадним і робочим одягом, три
разовим харчуванням, підручниками. Під час ви
робничої практики вони одержують 50 процен

УВАГА, КОНКУРС!
На численні прохання наших читачів на честь діщ 

міста редакція газети «Молодий комунар» проводить 
конкурс розв’язання шахових задач та еподів. , Стати 
його учасником може кожний бажаючий. » . £ '

Змагання
учасникам 
трнходівку,

За кожне , „ „
тись очки. Відповіді мають бути вичерпними, за . що 
жюрі нараховуватиме додаткові очки. Н І <

Переможців конкурсу буде нагороджено грамотами 
та цінними подарунками.

На численні прохання

проводитимуться в 2 тури, 
пропонується розв’язати 

вирішити головоломку.
завдання учасникам будуть

■4 Л-1
В •; першому 
двЬхо’дівку,

осьнарахову;

За погодженням з обласною шаховою федерацією 
головним суддею конкурсу призначено кандидата в 
майстри спорту Геннадія Резникова.

ЗАВДАННЯ № 1 (1 очко)
Як на порожній шаховій 

дошці розставити вісім фер
зів так, щоб жоден не зміг 
бн зняти іншого? (Навести 
2—3 приклади). Скільки ва
ріантів вирішення може бу
ти?

ЗАВДАННЯ № 2 (2 очка) 
Білі: Kpd6, Фс2, Td4, Tf4, 

Кеб, нп. ЬЗ, h4 (7).

Чорні: КреЗ, пп. Ь4, сЗ, d5, 
е4, еб, 15, g3, 115 (9).

Мат у два ходи.
ЗАВДАННЯ № 3 (4 очка>
Білі: Кре7, Cal, Kh6 (3).^

Чорні: КрІі8, пп. g7, 67 
(3).

Мат у 3 ходи.

Завдання № За. Поверніть 
дошку на 180е. Білі почи
нають і дають мат на тре
тьому ході (3 очна).

Строки надсилання листів НЕ ПІЗНІШЕ ТИЖНЯ 
ПІСЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ ЗАВДАННЯ В ГАЗЕТІ (за 
поштовим штемпелем).

Разом з відповіддю на завдання першого туру необ
хідно вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, рік на< 
роджешія, професію чи ‘ місце навчання, домашню 
адресу.

Відповіді надсилайте на адресу: 316050, м. КІРОВО
ГРАД, АНІС, вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36. РЕДАК
ЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» з ПОМІТ
КОЮ «ШАХОВИЙ КОНКУРС».

тів від заробленої ними суми. Час навчання в 
училищі зараховується до загального трудового 
стажу. Випускники-відміннини мають право всту
пити до вищих та середніх навчальних закладів 
за пільговими умовами. Юнаки до закінчення 
училища одержують відстрочку від призову до 
лав Радянської Армії.

Вступники подають або надсилають поштою:
заяву із зазначенням обраної спеціальності, 

автобіографію, характеристику, свідоцтво про 
освіту, довідку з місця проживання та про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 086(у), вісім 
фотокарток 3X4 см.

Початок занять — 1 версия.

Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Волкова, 15. Телефон 3-15-32.

їхати автобусами №№ 107, 134 або тролейбу
сами №№ 3, 5 до зупинки «Обласна лікарня».

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 

О. С. ЄГОРОВА
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників з таних спеці

альностей:
на базі 8 класів, строк навчання 3 роки —
маляр будівельний (юнаки, дівчата),
лицювальиик-плитковик; лицювальник-мозаУст (юнаки 1 

дівчата),
муляр-монтажник по монтажу сталевих та залізобетонних 

конструкцій, електрозварник (юнаки),
слюсар по ремонту шляхових, будівельних машин і трак

торів (юнаки).
столяр будівельний, тесляр-паркетник (юнаки); 
електрослюсар будівельний (юнаки), 
електрогазозварник (юнаки),
кухар (дівчата);
на базі Ю класів, строк навчання 6 місяців —
муляр (юнаки),
тесляр (юнаки).
Учні забезпечуються гуртожитком, триразовим харчу

ванням, двома комплектами одягу, підручниками. Під час 
виробничої практики вони одержують 50 процентів від за
робленої ними суми.

Учням, що мають середню освіту, виплачується стипен
дія ЗО карбованців на місяць і проводиться доплата до рів
ня тарифної ставки (мінімального окладу) робітника І роз
ряду за рахунок коштів підприємства.

Училище розташоване в сучасних корпусах, є всі умови 
для занять в гуртках, спортивних секціях.

Учні, які закінчать училище на «4» і «5», направляють
ся для подальшого навчання у вузи 1 технікуми.

Початок занять — 1 вересня.
Вступники подають такі документи: 
заяву на ім’я директора, 
автобіографію, 
документ про освіту, 
свідоцтво про народження або паспорт, 
довідку з місця проживання та про склад сім’ї, 
медичну довідку (форма № 086/у), 
шість фотокарток 3x4 см.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чсрвоно- 

зорівська 23. Телефони: 714-17, 7-12-81. 7-12-72, 7,34-71. 
7-12-21. їхати автобусами №№ 102, 114 до зупинки «Вул* 
Мічуріна» або тролейбусами №№ 1, 2, 6 до зупинки «Буд- 
деталь» або «Вул. Короленка».

КІРОВОГРАДСЬКЕ
СПТУ N9 6

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ

на 1989—1990 навчальний 
рік

на такі спеціальності:

НА БАЗІ 8 класів —

верстатник широкого про
філю,

слюсар механоскладальних 
робіт,

столяр-верстатник по де
реву,

слюсар-ремонтнин,

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ -

оператор верстатів з ЧПУ, 
верстатник широкого профілю
слюсар-інструментальник, 
електромонтер по обслуго

вуванню промислового облад
нання,

контролер верстатно-слю
сарних робіт (ВТК), 
^^нонтролер-касир ощадного

Строк навчання на всіх спе
ціальностях — -(0 місяців.

Приймаються юнаки і дів
чата віком до ЗО років з ос
вітою за 8-Ю класів.

па спеціальності електро
монтер по обслуговуванню 
промислового обладнання,
контролер-насир ощадного 
банку приймаються особи ві
ком від 17,5 року.

Встигаючим учням на базі 
ю класів виплачується сти
пендія, на базі 8 класів учні 
перебувають не на повному 
державному утриманні.

час виробничої практи- 
ки учням виплачується сти- 
п*нд,я ,1 нараховується 50 
процентів від заробленої ни
ми суми.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬ:

СВІДОЦТВО про 
родження, довідну З І 
проживання, медичну довідку 
(форма № 086/у), шість фото
карток 3x4 см.

> на- 
місця

Військовий КВИТОК 
ляють особисто.

пред’яв-

3 питань вступу звертати- 
КІРОВОГРАД, 

ДЕКАБРИСТІВ. 26. ПРИЙ
МАЛЬНА КОМІСІЯ. ТЕЛЕФОН 
4-05-01.
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ДО УВАГИ ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ
У програмах телебачення мож

ливі зміни. Стежте за щоденним 
повідомленням дикторів телеба
чення і радіо.

А НТ (II програма)
11.10 — «Чотири танкісти і 

пес». Художній телефільм. 15 се
рія «Висока хвиля». 12.05 — Піс
ня-89. 12.20 —- Розповіді про ху
дожників. 13.00 — Новини. 13.10
— «Скринька Марії Медічі*. 
дожній фільм із субтитрами. 1
— «Віднрнтий урок. Репортаж з
педагогічного з’їзду». Докумен
тальний фільм. 17.00 — Новини. 
17.10 — Служу Радянському Сою
зу! 18.10 — Держтелерадіо Литов
ської РСР. Литва сьогодні і завт
ра. 19.20 — «Всього шість струн». 
Фільм-концерт. 19.55 — За безпе
ку руху. 20.00 — Вечірня казна. 
20.15 — Держтелерадіо Чувашсь- 
кої АРСР. Рукотворне. 20.45 —
Народні мелодії, 21.00 — Час. 
21.40 — Енран документального 
фільму. Прем’єра документально
го телефільму «Справа Стародуб- 
цевнх». 22.30 — Новини. 22.40 — 
Ранкова пошта (повтор).

21.40 — «Не йдіть дівчата заміж». 
22.45 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Спо
чатку було...» Науково-популяр
ний фільм. 8.50 — «Стара іграш
ка». Мультфільм. 9.00 — Грає ан
самбль гагаузької народної музи
ки «Дюз Ава». 9.30 — Французь
ка мова. 1 рік навчання. 10.00 — 
Роби з нами, роби, як ми, роби 
краще нас. 11.00 *' - - «
— «Чотири танкісти 
дожній телефільм, іб 
ній дозор». 12.10 — 
Мультфільм. 12.30 — 
мова. 2 рік навчання, 
вини. 13.10 —
Художній фільм, 
на гімнастика.

понеділок
21 СЕРПНЯ 

А ЦТ (І програма;
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут

больний огляд. 9.05 — «Швидкий 
поїзд». Художній фільм. 10.40 — 
«Лензенці ми, пензенці...» Про 
культурні традиції сіл Пензенсь
кої області. 11.10 — Молоде 
До 70-річчя ВДіКу. 12.40 — 
видне — неймовірне. 15.35 
Фільм — дітям. «Пригоди 
рова і Васєчкіна. Звичайні й 
мовірні». 1 серія. 16.40 — Прем’є
ра документальних фільмів теле
студій країни. «З життя художни
ка С. Ерьзя». «Світлі витоки». 
17.40 — Мультфільми «Фантазія», 
«Летючий корабель». 18.05 —
Концерт Державного академічно
го російського народного оркест
ру ім. М Осипова. 18.45 - Сьо
годні у світі. 19.00 — Прем’єра 
документального телефільму «Хо
чу зрозуміти». Про долю академі - 
ка о. Раушенбаха. 19.55 — «Те
атр». Художній телефільм. 1 се
рія. 21.00 — Час. 21.40 — 2 серія 
художнього телефільму «Театр». 
22.50 — Сьогодні V світі. 23.05 — 
Зірки -спанські опери. М. Крз- 
ус 0.10 — «Крах інженера Гарі
на». Телефільм. 1 серія. 1.15 —
Новини. 1.20 —• «Коли співають
солдати»
* ут

16.30 — Новини. 16.40 — Літо 
піонерське. 17.15 — Співає на
родний артист СРСР Дмитро Гна- 
тюк. 17.25 —- Поговоримо відверто. 
Дім для дитини. 18.00 — 5. Лято- 
шинсьний. Симфонія НРЧ. Вико
нує Державний академічний за
служений симфонічний оркестр 
УРСР. 1830 — «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
(Кіровоград). 18.50 — «Хутір «НА- 
ДІЯ» КІНОЗАМАЛЬОВКА. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — КОМСОМОЛ І ПЕРЕБУДО
ВА. АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ГОЛІВ 
КОЛГОСПІВ. ПЕРЕДАЧА 1. ІНТЕР- 
ВЮ З ДРУГИМ СЕКРЕТАРЕМ 
ОК ЛКСМУ М. ПАЛАДІЄМ. (Кіро
воград) 20.15 — Теленлуб «Діа
лог» Обговорюємо проекти Зако
нів УРСР 
депутатів, 
діти. 21.00

кіно. 
Оче-
Лет
ней-

про вибори народних 
20.45 — На добраніч, 

...........  — «Час». 21.40 — Все 
про КІНО. 22.55 — Вечірній вісник.

22 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Те
атр». Художній телефільм. 1 і 2 
серії. 10.50 — «Ви пам’ятаєте,
маестро?» Фільм-концерт. 11.20
— «Директор гарячої точкн». До
кументальний телефільм. 12.10 — 
Це було... було... 12.30 — Навноло 
світу». Альманах. 15.35 — Фільм
— дітям. «Пригоди Петрова і Ва-
сєчніна. Звичайні й неймовірні». 2 
серія. 16.45 — Здрастуй, музико! 
17.25 — Далеке — близьке. Прем’
єра документального телефільму 
«Охороняється державою». 18.00 — 
Концерт фольнлорно - хореогра
фічного ансамблю «Хорошим». Бі
лоруської філармонії. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Я люб
лю тебе життя. 19.05 — Пошта 
цих днів. Діагноз —• безгосподар
ність. 19.40 —- Фільми і ролі Ва
силя Шукшина, «Вони воювали 
за Батьківщину». Художній фільм. 
1 серія. 21.00 — Час. 21.40 — Те
атр і час. «йон Друце і сучасний 
театр. 23.15 — * Сьогодні у світі. 
23.30 — Прем'єра фільму-концер- 
ту «Ось і ти». За участю Л. Долі- 
ної. 0.10 — «Крах інженера Гарі
на». Телефільм. 2 серія. 1.14 —
Новини. 1.19 — Спортивна прог
рама. 1.49 — «Йоли співають сол
дати»
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Доб
рого вам здоров’я. Раціональне 
харчування. 9.45 — Все про кі
но. 11.00 — Фільм-опера «Ріголет- 
то». 12.25 — Новини. 12.35 — Про 
проект Законів УРСР про вибори 
народних депутатів. 13.20 —
Фольклорний театр — студія.
«Берегиня». 16.30 — Новини.
16.40 — «Для дітей «Веселка». 
17.10 — Конверсія «Нелегкий по
чаток». Випуск товарів народно
го споживання на оборонних під
приємствах. 17.40 — Фільм-концерт 
«Чарівниця вечорниць». 18.00 — 
Телефільм «Волгоградські ново
сілля». 18.30 — ПРИРОДА І МИ. 
«СТЕП — МОЯ КОЛИСКА» (Кіро
воград) 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — До 50-річчя Возз’єд
нання західної України з Україн
ською РСР у складі СРСР «Доро
га додому». Передача перша 20.00
— Циркова програма. 20.45 —
На добраніч, діти. 21.00 — Час.

роби, як ми, 
Новини. 11.10 

і пес». Ху- 
серія «Даль- 
«Прометей». 
Французька 
13.00 — Но- 

«Інопланетянна».
14.30 — Ритміч- 

__  _______ 17.00 — Новини. 
17.10 — Амурські візерунки.
17.40 — «Безсмертна пісня». Ху
дожній телефільм. 18.50 — «Ста - 
рий і журавель». Мультфільм. 
19 00 — Екологія і суспільство.
20.00 — Вечірня казна. 20.15 — 
Ритмічна гімнастика. 20.45 —
Пісня-89. 21.00 — Час. 21.40 — Ек
ран друзів. «Інцидент з «чорною 
гарматою». Художній фільм. Впер
ше. 23.25 — Волейбол, Міжнарод
ний турнір пам’яті В. Саввіна. Чо
ловіки. Збірна СРСР збірна 
Японії, 040 — Новину

А ЦТ (II програма)
’X - А^уГЛ5вітр«-<°Рра 
^ЬнтмГн^-г.°н
^Чотири1 Танкісти ^д°ж-

ній телефільм. 17 серія. 12.05 —
Мультфільми. 12.30 — Німецька 
мова 2 Рік навчання. 13.00 —
Новини 13-Ю — «Радощі серед- 
нього ‘віку». Фіяьм.
17 00 — Новини. 17.Ю — Мульт
фільм. 17.20 - 3 наших фондів. 
Концерт з творів Т. Хреннинова.

Ю _ Пором на минулий берег. 
Теленарис із цинлу «Через обста
вини, що склалися». 19.00 — Чем
піонат США з баскетболу серед 
професіоналів НБА. 20.00 — Ве
чірня назка. 20.15 — Волейбол. 
Міжнародний турнір пам’яті В. Сав
віна. Чоловіки. Збірна США — 
збірна Куби. 21.00 — Час. 21-40 
— Екран друзів. «Зустріч». Ху
дожній фільм. Вперше. 22.45 —
Г. Берліоз. «Фантастична симфо
нія».

четвер

вини 11.10 - .Чотири тани сти І 
пес. художній те^фільм. 18 се- 
рія. «Кільця». j2.iv Р_
М Безверхній (скрипка). 12.30 “панськаР мова. 2 рік 
13.00 — Новини. 13.10 *3УСТ 
річ». Художній фільм. І*-’5 
«Як живеш, голово?» Д°МУМ®”’ 
тальний телефільм. 17.00 —- нови
ни. 17.10 — Р .Шуман. «Казкові 
розповіді». П’сси для кларнета, 
альта і фортепіано. 17.30 «Без 
року тиждень». Художній теле
фільм. 18.40 — Прем’єра докумен
тального фільму «прошальний 
бенкет*. 19.00 — /.
тивна програма. Частина 1
— Вечірня казка. 20.15 
Спортивна програма. 
21.00 — Час. 21.40 
«Так я прийшов», 
фільм. Вперше. 23.10 
23.20 — Волейбол, 
турнір пам’яті 
віни. Г",: :: 
СРГо

мастика «Біля

РСР. Молодіжна студія «Гарт».
19 50 — Прем’єра документально-
го телефільму «У Макса в Коите- 
белі». 20.00 - Вечірня казна.
20 15 - Універсіада. Всесвітні
студентсьні ігри. Баскетбол. Чоло
віки. Збірна СРСР - збірна Кана- 
ди 20.55 — реклама. 21.00 —• Час. 
21.40 — Наш сад. 22.10 — М.. МІу- 
союгський. Сцени з опери «Борис 
Годунов*. 23.30 - НТД, інформа
ційний випуск.

Трас Родй»
— Вечірня казка, 
сична боротьба. Чемпіонат світу. 
2? 00- Час. 21.40 - Показують 
театри країни. «Сад без зе“лі*’ 
фільм-вистава. 0.20 — Волейбол.

Арена. Спор- 
тина 1. 20 00 

— Арена.
Частина 2. 
— Ілюзіон.

Художній 
, —- Новини. 

__________ Міжнародний 
і В. Саввіна. Чоло- 

Збірна Бразілії — збійна

cueohia

пУтницй

Не спокусився на дармовщину пригода
Житель м. Кіровограда Михайло Бердичевський повертався мало 

висківською трасою додому. Раптом з кузова вантажної машини, що 
їхала попереду, випав... ящик. Михайло різко загальмував. Розди
вився. а в ящику... туфлі жіночі югославські. По 55 карбованців 
пара. Поки підвів очі, а вантажівки й слід розтанув. И номера, як 
назло, не запам’ятав...

Не довго думаючи. Михайло привіз взуття в... міліцію. А невдовзі 
туди завітав представник облторгбази фірми <Взуття>... ,

(Наш кор.).

23 СЕРПНЯ 
А НТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Зрас- 
туй, музико! 9.15 — «Вони воюва
ли за Батьківщину». Художній 
фільм. 1 серія. 10.35 — Театр і 
час. 12.10 — VIII Міжнародний 
фестиваль телепрограм народної 
творчості «Веселка». 12.30 —
«Розмови з реставратором Олек
сандром Поповим». 15.35 -— Фільм
— дітям. «Канінули Петрова і Ва- 
ссчкіна. Звичайні й неймовірні». 
1 серія. «Хуліган». 16.40 — Му
зична скарбниця. 17.25 — «Слі
дами бременських музикантів». 
Мультфільм. 17.45 — До націо
нального свята Румунії — Дня 
визволення. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Мультфільми. 19,30 
—■ Народні мелодії, 19.45 — Філь
ми і ролі Василя Шукшина. «Вони 
воювали за Батьківщину». Худож
ній фільм. 2 серія. 21.00 — Час.
21.40 — Прем'єра фільму-нон- 
церту «Єгипетські ночі». 22.20 — 
Зустріч в Концертній студії Ос
танкіно з кінорежисером Г. Фран
ком. 23.50 — Сьогодні у світі. 0.10
— «Крах інженера Гаріна». Теле
фільм. З серія. 1.13 — Новини. 
1.18 — Співає О. Розенбаум. 2.23
— Телефільм «Повернення до 
Невського».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Роз
повідь про неспокій. Майкл Йо- 
гансен. 10.35 —- Село і люди. Іван 
Розсоха. Зустріч через рік. 11.05
— Художній фільм «Не йдіть дів
чата заміж». 12.10 — Відеомлин.
13.10 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Грають юні музиканти.
17.10 — Народовладдя. Обговорен
ня проентів законів УРСР про ви
бори народних депутатів. 17.40
— «ГУДЕНКИ». БОЛГАРСЬКИЙ
ФОЛЬКЛОРНИЙ АНСАМБЛЬ З 
КОЛГОСПУ ІМ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ 
НА КІ РОВОГРАОЩИНІ. (Кірово
град на Республіканське телеба
чення. 18.00 — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
.'Кіровоград). 18.20 — НАШІ 
ВІЛКИ (Кіровоград). 18.25 - 
ЗИЧНИЙ МОНІТОР. СПІВАЮТЬ 
«КРАЯНИ» (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — Опера
тивний пост АК. 19.40 — До 50- 
річчя Возз’єднання Західної Укра
їни з Українською РСР у снладі 
СРСР «Дорога додому» Передача 
2-а. 20.10 — «Чумацький шлях».
Музична програма. 20.40 — Рек
лама. 20 45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Час 21.40 — Вперше на 
екрані УТ. Художній фільм «Ко
ріння». 23.05 — Вечірній віснин.

24 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —
Мультфільми «Вершки і корінці», 
«Розповідь про .зайчиків», «Кріт 
і парасолька». 9.00 — «Вони вою
вали за Батьківщину». Художній 
фільм. 2 серія. 10.15 — Грай, гар
монь! 10.30 — Зустріч в Концерт
ній студії Останкіно з кінорежи
сером Г. Франном. 13.00 — Твори 
Ф. Лістз виконує Р. Керер. 15.35
— Фільм — дітям. «Канікули 
Петрова і Васєчкіна. Звичайні й 
неймовірні». 2 серія «Рицар*.
16.45 — Прем’єра документаль
них фільмів телестудій країни 
«Та не однаково мені...», «Маріам 
і Тадеуш». 17.25-- ...До шістнад
цяти і старші. 18.10 — «ТелеЕно». 
Журнал. 18.40 — Прем’єра мульт
фільму для дорослих «Поцілунок*.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
«Земля душі моєї». 19.35 —
А. Платонов, «Чотирнадцять чер
воних хатин». Вистава Саратов
ського драматичного театру ім. 
К. Маркса. Прем’єра. 21.00 — Час. 
21.40 — Продовження вистави. 
23.10 — Сьогодні у світі. 23.25 — 
Пісня-89. 0.40 — «Крах інженера 
Гаріна». Телефільм. 4 серія. 1.43 
Музей-садиба. Про архітектурний 
ансамбль і колекцію живопису 
музею-садиби «Кускове». 2.28 — 
Зустрічі на ваше прохання. Грає 
намерний оркестр < *»»-—;
Москви*.
А у г

9.00 
радний нонцерт. 
ментальний фільм 
дитячий театр». 10.15 
ній фільм «Коріння». , 
«Живе слово». Міжнародна асо
ціація Україністів. 12 25 — Фільм- 
балет «Ольга». 13.55 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Для ді
тей «Веселка». 17.10 — Муз.
фільм «Єдина «своя» людина».
17.30 — Шляхом оновлення. «Чо
му затримується випуск нової до
щувальної машини «Фрегат». 
18.00 — Телефільм «В пошуках 
«Теплого будинку». 18.30 —
Фільм-концерт «Іван Пономарен- 
ко». 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — КОМСОМОЛ і ПЕРЕБУЛО 
ВА ПЕРЕДАЧА і!. ІНТЕРВ’Ю З ГО
ЛОВОЮ КОЛГОСПУ ІМ. ПАРХО- 
МЕНКА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РА
ЙОНУ С. ВОЙПАНО. (Кіровоград). 
20.15 — «З людьми і для людей». 
Заслужений майстер народної 
творчості УРСР Андрій Пікуш.
20.45 — На добраніч, діти. 21.00
— Час. 21.40 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 22.55 — Вечірній віс-

А ІІТ (II програма)
"*8.00 — Гімнастика. 8.20 — Пое
зія. П. Антокольський. 9.30 —

оркестр «Віртуози

Новини. 9.15 — Ест-
9 55 — Доку- 
«Роздуми про 

Худож- 
11.40 -

25 СЕРПНЯ 
А ЦТ (І програма) 

6.30 — 120 хвилин.
Мультфільми. 9.00 —
10.10 — А. Платонов.
цять червоних хатин*. 
13.00 — Концерт молодих 
навців. 13.30 — Живи. 
15.35 — Фільм — дітям, 
історії». 17.00 — Г,-----_____________
камерний оркестр Союзу РСР.
17.25 — Наука: теор’я, експери
мент, практика. 18.10 — Інтерсиг- 
нал. 18.40 — Сьогодні у світі.
18.55 — Після страйну. 19.15 — 
Повтор на ваше прохання. Зуст
річ у Концертній студії Останкі- 
но з лікарем-психотерапевтом 
А. Кашпіровсьним. 21.00 — Час. 
21.40 — Це було... було.. 22 00 — 
Вперше на екрані ЦТ. Художній 
фільм «Осінь». 23.'’О — Сьогодні 
у світі. 23.45 — Прем’єра доку
ментального фільму «Чим більше 
людей з гітарами 0.35 — «Ле
бедине озеро» Фільм-балет. 3.07
— Новини. 3.12 — «Віршів улюб
лені рядим» Т. Дороніна читає 
вірші С. Єсеніна.
А УТ

9.00 — Новини, 9.15 — Худ- 
фільм «Водій автобуса». 1, 2 серії.
11.25 — Грає ансамбль «Мелодія».
12.15 — Новини. 12.25 —■ Моло
діжна студія «Гарт». 16.30 — Но
вини. 16.45 — Для дітей «Старти 
над:й». 17.15 —- Літературна кар
та України. «Промінь добра Бори
са Грінченна». 18.00 — САДОВА, 
88. ІНФОРМАЦІЙНО-ПУБЛіиИС- 
ТИЧНА ПРОГРАМА. (Кіровоград). 
18.30 — «На Київській хвилі». Ін
формаційний випуск. 19.00 —- Ак
туальна камера. 19.30 — «Неоп- 
лачені борги». Зустріч з воїнами- 
імтериаціоналістами. 20.45 — На 
добраніч, діти. 21.00 — Час. 21.40
— Ю. Барч-Іван «Мати». Вистава 
Пряш:вського Укр. національного 
’■еатру. 23.00 — Новини.
А ПТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.20 — Нау
ково - популярні фільми «Навпро
ти неба — на земл'», «Справа 
№ 1500», «Обмін». 9.20 — Англій
ська мова. 1 рік навчання. 9.50 — 
«Потішни». Стилізована вистава. 
10.20 —- Розповіді про художни
ків. О. Саврасов. 11.00 — Новини.
11.10 — «Чотири танкісти і пес». 
Художній телефільм. 19 серія 
«Тиргартен». 12.05 — Мультфіль
ми. 12.30 — Англійська мова. 2 
рік навчання. 13.00 — Новини.
13.10 — «Тан я прийшов». Худож
ній фільм. 14.40 — Ритмічна гім
настина. 17.00 — Новини. 17.10 — 
Фільм — дітям. «Зірочка і кула- 
неня». 17.55 — Поо час і про се
бе. В. Каменсьний. Читає артист 
С. Гармаш. 18.10 — Ритмічна гім-

8.35 —
Пісня 89. 

«Чотирнад- 
Вистава. 

вико- 
Земле! 

............ «Веселі 
Грає Державний

26 СЕРПНЯ 
А ЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Інс
титут людини. 10.05 Докумен
тальний телефільм «Шахтарські 
горизонти». 11.10 — Зупинися, 
мить. 11.45 - У світі тварин.
12.45 — В країнах соціалізму.
13.15 — «Що таке цирк?» Фільм- 
концерт. 13.55 — Концерт народ
ної артистки СРСР Л. Зикіноі. 
16.30 — Сімейний екран. «Соната 
для рудої дівчинки». Художній 
фільм. Вперше. 17.55 — Світ жи
вопису. 18.35 — Планета. Міжна
родна програма. 19.35 — До дня 
радянського кіно. Художній фільм 
«Завтра була війна». Вперше. 
21.00 — Час. 21.40 — «Люди і ма
некени». Художній телефільм. 2 
серія. 22.55 — До І після опівночі. 
2 40 — «Слідство
КИ». Справа 21.
А УТ

9.00 
мічна 
хвилі 
ний 
10.35 _ ,
«Підводний пошук», 
става для дітей Е 
♦Солдат і відьма*. _____ И— ,
пантоміма «Кросворд». 12.15 —
Доброго вам здоров’я. Режим 
першокласника. 12.45 — Новини. 
13.00 — Художній телефільм
«Д’Артаньян і три мушкетери» 
1 серія. 14.25 — Фільм-концерт 
«Сумувати не треба». 14.55 —
Вперше на екрані УТ. Художньо- 
публіцистичний фільм «Сповідь». 
16.05 —- Вас запрошують артисти 
оперети. 16.45 —- Скарби музеїв 
Унраїни. І. Труш. «Самітня сос
на». 17.00 — Суботні зустрічі:
Народне мистецтво: проблеми і 
пошуки. 18.30 — Сатиричний об’
єктив. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.35 — Оперативний пост
«АК». 19.45 — Концерт ансамб
лю пісні і танцю «Поділля». 20.35 
—• Реклама. 20.45 — На добраніч, 
діти. 21.00 — Час. 21.40 — Чем
піонат СРСР з футболу «Дина
мо» (Київ) — «Ротор» (Волгоград) 
Відеозапис. В перерві — 22.55 — 
Вечірній вісник. 
А НТ (Н програма)

8.00 -
ська 
церт 
Фічного
9.45 
вночі», 
титрами. 
11.10 —

після опівночі, 
ведуть ЗНАТО-

9.20 —
9.50

Рит- 
— На 
народ* 
БРСР. 
фільм 
— Ви-

— Новини,
гімнастика. ___

дружби. Державний 
ансамбль танцю

— Документальний 
10.45

Е. Сперанський 
11.35 — Шоу-

- Гімнастика. 8.15 — Сіль- 
година. 9.15 — Нон*

фольнлорно - етногра- 
ансамблю «Акджаяр».

— «Казка, розказана 
Художн’й фільм з суб- 

11.00 — Новини.
Телестудії міст РРФСР. 

Програма Камчатської студії теле
бачення. 12.25 — Спортивна роз
минка. 12 ЗО — Концерт народно
го хору БРСР. 13.00 — Новини. 
13.10 — Кінопубліцистика союз
них республік. Прем’єра доку
ментального телефільму «Озирни
ся вперед*. 13.40 — Концерт Бу
дапештського весняного фестива
лю. А. Кореллі. Кончерто гроссо. 
13.55 — «ТБ про ТУ*. Випуск 2. 
14.50 — КВН-89. Зустріч команд 
Тюменського медичного інститу
ту і Харківського Вищого 
військового авіаційно - інженер
ного училища. 16.15 —
..До шістнадцяти і старші. 17.00 
— МВС СРСР повідомляє. 17.10 — 
Телевізійний музичний абонемент. 
18.35 — Повернення поета. 19.35 —

27 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

З 20 — ритмічна гімнастика 
ячо — Тираж «Спортлото». 9.01 ?? З ранку раненько. Розважаль

- п^нааальна передача для дг 
тей 10 00 — Служу Радянському 
Союзу’ 11.00 — Ранкова пошта. ?1 30У— Клуб мандрівників. 12.30
— «Мауглі».
Музичний кіоск. 14.4а рто.

г=рь-і5.4о;т€ 
мЖ^адийГфестиваль телепрог- 

р^<нТрояХотЖо.сгі <врЖ 
17.00 — Сільська година\^х?0

₽ Для ве"хаН1§.00а'- Футбол. 
Чемпіонат СРСР. *СЛартаіпо дня 
«Дніпро». 2 тайм. 19.50 — До Дня 
радянського кіно, Кінопанорама. 
Частина 1. 21.00 — Час. 21,42ІНО. 
Здрастуйте, лікарю! 21.55 Кіно
панорама. Частина 2. 23.45 
Футбольний огляд. 0.20 — «Про 
бідного гусара замовте слово». 
Телефільм. 1 і 2 сери. 2.41 - Хо
роший настрїй. КТноконцерт. 

А УТ9.00 — Новини. 9.20 — Рит
мічна гімнастика. 9.50 не'
ділю вранці». Інформаціино-му- 
зична програма. 10.50 — с^?год*<*
— День кіно. Прем’єра Фільмів
студії «Київнаунфільм». 12.45 
Новини. 12.55 — Прем’єра Док. 
фільму «Розділю ТВОЮ біль» СТУ; 
дія «Укркінохроніка». “
Для дітей «Канал «Д».
Радгосп 30-річчя перемоги» Київ
ської області. 16.00 — Слава сол
датська. 17.00 — Ви нам писали. 
Муз. програма за листами гляда
чів. 17.30 — Програма «Братерст
во*. Україна — Узбекистан. 18.15
— Прем’єра худ. телефільму для 
дітей «Квиток, в один кіне^ь*. 
19.00 — Актуальна камера. 19,30
— Прем’єра док. телефільму «Ма
рія Капніст. Три свята». 20.30 — 
Естрадні мелодії. 20.45 — На доб
раніч, діти. 21.00 — Час. 21.40 — 
Прем’єра худ. фільму «Циганка 
Аза». 23.35 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай. 8.15
— «Зірка екрана». Художній
фільм. Вперше. 9.40 — На екрані 
служба 01. 10.10 — Докумен
тальні фільми із циклу «Земля 
тривоги нашої». 11.00 — Новини.
11.10 — Про час і про себе.
Л. Мартинов. Читає І. Ледогоров, 
11.30 — Клуб мандрівників. 12.30 
Телестудії міст РРФСР. «Вахта на
дії». Теленарис. (Чита). 13.00 —
Новини. 13.10 — «Семеро сміли
вих». Військово - патріотична гра.
14.10 — Прем’єра документально
го телефільму «Хто є хто». 14.55
— М. Фріш. «Дон-Жуан, або Лю
бов до геометрії». Телевистава. 
Прем’єра. 17.00 — Новини. 17.10
— Нариси про Таджикистан. 17.50
— Ренлама. 17.55 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Спартак» — «Дніп
ро». 1 тайм. 18.45 — «Лабіринт». 
Мультфільм. 19.05 — «Геоог Оте 
і опера». Фільм-концерт. 20.00 — 
Вечірня назка. 20.15 — Спорт і 
особистість. «Мій тренер». 20.45
— Грає Ю. Корчинсьний (скрип
ка). 21.00 — Час. 21.40 — Здрас
туйте, лікарю! 21.55 — Класична 
боротьба. Чемпіонат світу. 22.40
— Волейбол. Міжнародний турнір 
пам’яті В. Саввіна. Півфінал. 
23.25 — Це хвилює світ. 23.40 — 
Телеміст Ленінград — Лондон за 
участю груп «Акваріум», «А₽?іа», 
«Телевізор». П. Габріеля (Велико
британія) та інших.
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МЕДИТАЦІЇ НА АНТИЧНІ ТЕМИхитнув

оббризкали 
мене зачепи- 
Йду знову в

Реше- 
не бу-

Зро-

це 
боку 

і є, а

ми, 
Але 
шу-

із тобою, 
довгою, 

дусі ма- 
Іванович, 
кулькову

ПОГОВОРИЛИ..,.

АХІЛЛЕСОВА 
П’ЯТА

04811026

МАЙСТЕР
ДО РОБІТНИКА

— Чому це ви кожний день запіз
нюєтесь іна роботу? У вас що, бу
дильника немає?

— Будильник є, — відповів той,— 
але він завжди дзвонить, коли я 
сплю.

Шановні подруги! Я ніяк не зрозумію, що це 
за галас? Через якесь мило і пральний порошок! 
Понабудовували вам квартир, та ще й в кожну ван
ну, душ прилаштували, воду підвели от тепер і тяг
не всіх митись по кілька разів на день. А була б 
одна лазня на все місто, то, мабуть, і не кожного 
тижня б мились, бо поки достоїшся в черзі,.. От ТО
ДІ мила в магазині було б навалом.

А то ні — подавай з усіма зручностями. Треба 
рішуче кінчати з таким розбазарюванням води, ме
талу на ванни, будматеріалів!

Щодо прального порошку, то я вам ось що ска
жу. Не дивуйтесь і не піднімайте паніки. Порошку 
у нас випускається прямо пропорційно одягу, білизні,

що надходять з фабрик у торгівлю. Нащо вам його 
більше — асе одно ж прати нічого! Що? Масте ім
портні білосніжні простирадла та наволочки? Тоді я 
вам не заздрю.

Я ж зробила так: купила собі дешевеньку тем
неньку вітчизняну ковдру. Ну, знаєте, таку ще ко
лись називали рядном? Так от застелила ліжко і на 
ній ніякого тобі бруду з півроку не видно. Одразу 
вирішила кілька проблем: не миємось, бо не бої
мось вимастити білизни, не перу і не прасую. Еко
номія коштів і матеріалів. Раджу отак всім зроби
ти і будьте певні — проблему дефіцитів і високих 
цін вирішимо одним махом...

Записав С. ПІДДУБНИЙ.

ЛІКАР
ДО ПАЦІЄНТА:

— Ви що, руки в дробильницю всу
нули?

Пацієнт:
— Та ні, я виходив із ресторану та 

якась роззява на руки наступила.
В. КОСЬ АНАЇОЛЬСЬКИЙ.

Летить стріла

Зібралися на сесію 
В Раду депутати. 
Зібралися, щоб державні 
Справи вирішати. 
Сперечаються, доводять, 
Про щось дискутують... 
Той мандат підносить

«проти»,

А ні «за», ні «проти».«УТРИМАНЕЦЬ» ї”""
То навіщо ж, скажіть, 

Той — «за» голосує. таких
А він сидить, мов не чує, В Раду обирати?
Мов з водою в роті. В. ЧОРНОГОР.
Ні за що не голосує, Нова Прага.
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Було давненько.
Днів з десять тому, а, 
може, й того більше. Вже 
й не згадаєш достеменно 
— коли. Одне пам’я
таю: того дня захотілося 
помідорчика. Та так захо
тілося, що (у 
так казали!) аж на 
почав скаржитися, 
ли.

Ну, думаю, схожу собі 
в магазин. Овочевий. Це 
значить — купляй овочі 
і сам готуй страви. Я ж 
ото й думав — салатику 
до картопельки.

А тут ще товариша 
бачив.

— Куди йдеш?
— Помідорів щось 

захотілося. — 
дай, похвалюся 
кулінарними 
ми. Заходь

Помідори 
Ящик на 
дорі. Всі 
придавлені 
Прошу продавця, 
зважила. Та візьми й на
клади 
ящика 
глянув 
стало: 
а що вже м’які... Про те, 
щоб поміняти — як роз
крила рота, то мій і за
крився.

дитинстві 
очі 

болі-

по-

так
Думаю, 
своїми 

здібностя- 
покуштувати. 

червоніли, 
ящику в кори- 
— як один: не 

й не гнилі.
щоб

з якогось іншого 
таких, що тільки 

на них — погано 
надгнилі, тріснуті,

В руках і несу, мов не
мовлят, на високі повер
хи. Два таки впало. Доб
ре, що хоч нікого не бу
ло, а то б 
людей. Це 
ло за живе, 
магазин.

Продавці 
дивитися не 
на, та, що 
вала, 
чи нікого. Інша спочатку 
обізвалась: «Що тобі
треба?», 
заявила, 
день не 
собі. Пізніше прямо з ку
лаками кидалася в під- 
собці, бо бачиш-но, гро
ші лічила. Хоча чоловіка 
свого туди й пускала 
хоча вона того дня 
була на роботі.

• Світ прояснився дещо 
пізніше, коли прийшла 
завідуюча. При ній я діз
нався, що продавця, яка 
наклала мені поганих 
(хороші були поряд) по
мідорів, звати Людми
лою Олександрівною
Анастасієнко.

Другим 
котра в той 
працювала», 
Лідія Макарівна 
тюк.

Завідуюча,

на мене й 
хочуть. Од- 

мені відважу- 
торгує, не помічаю-

«Що
>, а через хвильку 

що вона в цей 
працює, а так

і 
не

продавцем, 
день «не 

виявилася 
Шкура-

просячи,

щоб все минулося тиш
ком-нишком себе назва
ла зразу: «Я — Валенти
на Михайлівна Зінченко».

Зразу ж запропонувала 
і помідори поміняти, Я ж 
їх не поміняв. Жуючи зі 
мною суху картоплю (по
пробували помідори по
кришити, а вони розла
зилися в руках), товариш 
все мене дошкуляв за 
непоміняні помідори:

— Це б посмакували, а 
так одна бульба... Гнило
го ж не хочу.

Не зрозуміли лише од
ного — чому помідори 
до нас завезли з Чер
каської області? Невже в 
своїй нема.

— Зовсім ти того, — по
крутив пальцем мій друг 
біля лоба. — Треба ж 
обмін налагоджувати. Ог 
і обмінюємося помідора
ми.

А я-то ще продавців 
«мучив». Чого ж ото то
вариш вчора це не ска
зав. Тут же зрозуміло — 
треба продавати їм і 
гнилі та подавлені помі
дори. Вони ж не наші, а 
аж черкаські. Поки до
везли, подавилися. Тепер 
все зрозуміло...

Ю. ЯРОВИЙ.
м. Кіровоград.

— Розмова в нас 
Решетилов, буде не 
але принциповою, в 
су, — сказав Єгор 
поважне покусуючи 
авторучку. — Що там у вас, 
тобто, звичайно, у нас, з цими 
швацькими машинками?

— Скаржаться люди. Брак 
трапляється... є брак... суціль
ний брак! І все через облад
нання, Єгоре Івановичу.

— Знаю... Обладнання 
звичайно, занапастили... 
це не оправдання. Треба 
кати резерви, мобілізувати зу
силля! Га? Що ви на це скаже
те?

Решетилов розвів руками.
— Ну, куди це годиться? — 

Працювати треба, розумієте,— 
працювати, а не шукати при
чини. У нас причини, у них при
чини. До яких же пір це буде 
продовжуватись?! Що ж 
виходить? З одного 
швацькі машинки нібито 
з іншого боку їх немає.

Матеріал переводимо, 
працюють, а покупці брати то
вар не хочуть. І правильно 
роблять! Ось ви б, наприклад, 
взяли? Не взяли б, і я не взяв 
би. І Сидоров, я вже не кажу

Люди

про Сельодкіну! Соромної Со
ромно людям у вічі дивитись! 
Доки це буде продовжуватись? 
Бам — соромно?

Решетилов ствердно 
головою.

— Так ось, врахуйте, 
тилоб, потурань більше 
де, зразу ж за роботу! 
зуміло?

— Іак точно! — бадьоро, по- 
військовому відповів Решети- 
лои і встав зі стільця.

—• Зачекайте, зачекайте! — 
замахав руками Єгор Івано
вич. — Сядьте! Це тільки, як 
кажуть, один бік медалі! Він 
почухав підборіддя, трохи по
мовчав і продовжив:

— Тепер другий. Враховую
чи, що план по виробництву 
цих самих швацьких машинок 
виконаний на 145 процентів, 
тобто, як самі розумієте, пере
виконаний, — Єгор Іванович 
зробив багатознач^щу паузу, 
встав з-за столу і, простягнув
ши руку Решетилсву, який схо
пився, урочистим голосом про
довжив, — ми тебе вітаємо. 
Будемо клопотати про заохо
чення. Заслужив, шельма!

О. ПЕРЛЮК

- КУДИ ЦЕ СОНЬКА ПОЛЕТІЛА?
— МАБУТЬ, НА ФЕРМУ. НА ВЕЧІРНЄ ДОЇН

НЯ КОРІВ...
Мал. В. К0Л1СНИЧЕНКА.
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Думки ненароком
ф Людина з великої літери 

існувала і тоді, коли ще не бу- 
по азбуки.

ф Повертатися до справи 
СПИНОЮ — теж профіль робо
ти.

ф І в чистому полі можна 
наламати дров.

ф Навіть крик моди не може 
розбудити швейників.

Олег СЄЇН.

• Для того, щоб мовчати, 
іноді не вистачає думок.
* Люди без серця живуть 

найдовше.
фі Беззубій сатирі посмішка 

не до лиця.
ф Не беріть інфаркт близь

ко до серця.
ф Щоб добре зіграти роль 

дурня, треба мати неабиякий 
розум.

«Молодой коммунар»«МОЛОДОМ
орган Кировоградского
областного комитета 
ЛКСМ Украины-

На украинском языке-
МИ

ф

ф
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Анатолій ВИСОЦЬКИЙ

Знову прийшла засмучена зі школи Марійка: - 
У щоденнику (вже вкотре!) червоніла двійка. 
Запитав сердито батько у доньки Марійки:
— Коли ти вже перестанеш, приносити двійки?! 
Засоромлена Марійка у куточку стала,
Подивилася спідлоба і таке сказала:
— Почекайте іще трішки, ось настане літо. 
То в щоденнику не будуть двійки червоніти.

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,
м. Кіровоград, 
аул. Луначарського, 36. ft
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Прем’єра іАХ, ЕЛЛАДА! І ру6рики |
Еллада, тобто Греція подарувала світу 

свої неперевс-ршені міфи. Саме їхній 
славнозвісний герой Ахілл прислужився 
своїм популярним ім'ям гумористично- 
сатиричній сторінці «МК». Та й нічого див
ного! Адже древні елліни вправно воло
діли не тільки гострим мечем, але і гост
рим словом. Це чудово підтвердили 
безсмертними творами Гомер, Дристо- 

фан, Евріпід та інші. Тож сьогодні, відкри
ваючи нову рубрику «Ах, Еллада!», ми че
каємо від наших авторів пародій, усмі
шок, гуморесок, епіграм тощо, в яких 
пульсуватиме відлуння древньогрецької 
міфології.

Започатковує рубрику своїми іронічни
ми роздумами (медитаціями) кіровоград
ський поет Валерій ГОНЧАРЕНКО.

* * ♦

Не розгадати парадокс оцей, 
Чому, увесь легендами повитий, 
Хоч і не жив Одесі Одіссей,
Все ж у душі був справжнім одеситом?

* * *
В бика перетворився Зевс тому, 
Що хтів катать Європу, як царицю.., 
Земні ж боги уже її саму 
Заїздили, немов стару ослицю.

* * *

Так, Пенелопа ткала довго 
В чеканні мужа покривало.
Жінкам же нашим щодо цього 
Ниток завжди не вистачало.

* $ *
Підступні сирени—практично міфічні. 
Сучасні ж повії—реально практичні.

* * *
Сізіфів труд—одверто марна праця, 
Га дурня все ж вона не зупиня.
Тому й А ід не може здогадаться, 
Нащо сізіфів плодимо щодня?

Малий та зрілий
Онук до діда:
— Зуби в тебе є?
— Та я давно, онуче, їх не маю.
— Тоді, потримай яблучко моє.
Я з хлопчиками в жмурки погуляю.

Учителька винна
У тебе двійки у журналі є.
Чому ж ти їх не виправляєш, Васю 
— Бо вчителька журналів не дає.
Й ніколи їх не залишає в класі.

м. Кіровоград.
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шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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