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СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНО? РАДИ СРСР
Президія Верховної Ради СРСР їіз підставі статті 124 

Конституції СРСР постановила силікати першу сесію верхов
ної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік десято
го скликання 18 квітня 1979 року в місті Москві.

(ТАРС).

З НАГОРОДОЮ, ГВАРДІЙЦІ ПРАЦІ!
Цііміі днями бюро ЦК ВЛКСМ роїглчнуло подання комісії 

ЦК ВЛКСМ по преміях Ленінського комсомолу н галузі ви
робництва за минулий рік. Серед багатьох нагороджених мо
лодих гвардійців прані країни й наші юні земляки Раїса Качан 
штукатур комбінату «Кірсвоградвалбуд», і Мнк-.-ла Псіров, 
бригадир плавильників заводу чистих металів імені 50-річчя 
СРСР. Премії Ленінського комсомолу вони удо.госні за великі 
успіхи в соціалістичному змаганні досягнзшія г.и. гої лродук- 
тивносгі прані на основі ефективного вниорнсташп. агрегатів та 
обладнання, активну науково-технічну гверчі&ть, високу ефек
тивність і якість будівельних робіт на основі впровадження пе
редового досвіду, поліпшення викоріїсіання машин і механізмів.

Від щирого серця вііаемо розвідників майбутнього з висо
кою нагородою, зичимо їм визначних успіхів у праці, великого 
особистого щастя.

*

ВРОЖАЙСЯ ЩЕДРО, НАША НИВО!
Як ми вже повідомляли, 16 березня 

відбулися збори партійного, радянського, 
профспілкового, комсомольського і гос
подарського активу області. Збори роз
глянули питання про заходи по виконанню 
соціалістичних зобов'язань на 1979 рік по 
виробництву і заготівлях зерна в світлі 
положень і вказівок, висунутих у промові 
товариша Л. І. Брежнєва на зустрічі з ви
борцями Бауманського виборчого округу 
м. Москви.

Ян ніколи щедро віддя
чила торік земля за удар
ну працю хліборобам Кі- 
ровоградщини. Одержа
но рекордний- врожай 
зернових — по 35,7 цент
нера з гектара. В засіки 
Батьківщини засипано 1 
мільйон 410 тисяч тонн кі
ровоградського хліба. До 
цього визначного успіху 
трудящі області прийшли, 
постійно підвищуючи
ефективність сільськогос
подарського виробництва. 
За три роки виробництво 
зерна збільшилось у по
рівнянні з минулою п’яти
річкою на 215 тисяч тонн. 
Середньорічна врожай
ність досягла 31,5 центне
ра з гектара, що на 3,1 
центнера більше проти 
результатів дев’ятої п’я- 
^ірічки.

Так, 1978-й був роком 
напруженої праці по вті
ленню в життя аграрної 
політики нашої партії, ви
кладеної в рішеннях XXV 
з’їзду КПРС, липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК
КПРС. Хлібороби Ульянов
ського району,'наприклад, 
одержали на круг по 43 
центнери зерна з гектара, 
Новоукраїнського, Ново- 
архангельського, Долин- 
ського, Маловисківського, 
ГайворонсьКого — понад 
38 центнерів.

Понад 50 центнерів 
зерна на гектарі вирости
ли ордена Трудового Чер
воного Прапора колгосп 
«Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району, 
бурякорадгосп «Ульянов
ський» Ульяновського ра

йону, колгосп імені Вату
тина Кіровоградського ра
йону та інші господарст

ва. Ще вищий урожай 
одержали окремі бригади 
і відділки.

Найбільший вклад у ви
конання плану заготівель 
зерна внесли хлібороби 
Новоукраїнського. Олек
сандрійського, Петрівсь- 
кого. Долинського, Улья
новського, Бобринецько- 
го, Новгородківського, 
Онуфріївського, Світло- 
водського та інших райо
нів.

Широко застосовуючи 
досвід іпатовців, на зби
ранні врожаю працювали 
понад 540 збирально- 
транспортних комплексів. 
Це дозволило продуктив
ніше використовувати тех
ніку, скорочувати строки 
збирання і втрати зерна. 
Як завжди, у перших ря
дах ішли знатні ветерани 
хліборобської ниви — дві
чі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильо
вич Гіталов, Герої Соціа
лістичної Праці Василь 
Іванович Моторний, Сер
гій Олександрович Чор- 
нобай, Віктор Степанович 
Андріяш, Семен Онуфрі
йович Гончарко та інші.

Найкращих показників 
на збиранні врожаю зер
нових досягли комбайнер 
радгоспу «П’ятихатський» 
Петрівського району Анд
рій Андрійович Трюхан, 
який комбайном СК-6 
зібрав зерно на 419 гекта
рах і намолотив його 
24270 центнерів. Валентин 
Данилович Брижук з кол
госпу «Маяк» Знам’янсь- 
кого району — номбей- 
ном «Колос» упорав 488 
гектарів і намолотив 22000 
центнерів зерна, Володи
мир Васильович Гуменний

з колгоспу «Україна» Пет
рівського району — ком
байном «Колос» зібрав 
зерно на 498 гектзрах і 
намолотив його 19201 
центнер, Іван Іванович 
Ставропольцев із колгос
пу «Зоря» Онуфріївського 
району — комбайном 
«Колос» упорав 487 гекта
рів і намолотив 18672 
центнери, Валерій Петро
вич Глущенко з колгоспу 
імені Фрунзе — упорав 
397 гектарів та намолотив 
17401 центнер зерна.

Зразки самовідданої 
праці у боротьбі за уро
жай 1978 року показали 
Григорій Миколайович 
Серватюн — водій авто
машини кіровоградського 
виробничого об’єднання 
«Кіровоградавтот ран с». 
Олександр Іванович Бор
довий і Вячеслав Петро
вич Данилов — команди
ри літаків сільськогоспо
дарської авіації і багато 
інших.

Досягнуті успіхи у ви
робництві і заготівлях 
зерна не прийшли самі 
собою. Це результат тієї 
великої допомоги, яку 
подавали області ЦК Ком
партії України і Рада Мі
ністрів республіки у зміц
ненні матеріально-техніч
ної бази сільського госпо 
дарства, результат само
відданої праці хліборобів 
області і перш за все ме
ханізаторів, спеціалістів 
сільського господарства, 
колективів багатьох під
приємств і організацій, 
зв’язаних з матеріальним 
забезпеченням сільсько
господарського виробни
цтва. За цими досягнення
ми — велика організатор
ська і виховна робота 
партійних, радянських, 
господарських, профспіл
кових і комсомольських 
організацій.

З почуттям великої ра
дості трудящі Кіровоград- 
щини сприйняли повідом
лення про підсумки рес

публіканського СОЦІАЛІС
ТИЧНОГО змагання за одер
жання в 1978 році високих 
урожаїв і збільшення ви
робництва зернових куль 
тур. Центральний Комітет 
Компартії України і Рада 
Міністрів УРСР визнали 
переможцем по степовій 
зоні нашу область і при
судили їй перехідний Чер
воний прапор та грошову 
премію. Хлібороби. всі 
трудівники вислозлюють 
сердечну вдячність Цент
ральному Комітетові Ком
партії України і урядові 
республіки за високу 
оцінку трудових справ і 
звершень землеробів у 
розвитку зернового гос 
позерства в третьому ро
ці п'ятирічки. Свій обоє я- 
зок ми бачимо песш за 
все в тому, щоб повніше 
використовувати наявні 
резерви, успішно викону
вати завдання на поточний 
рій і п ятирічку в цілому, 
примножити свій вклад у 

зміцнення економіки на
шої Батьківщини.

Керуючись рішеннями 
липневого (1978 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, трудівни
ки села дали слсео з 
кожного гектара у ниніш
ньому році З’брати по 34 
центнери зернових, у то
му числі 35,7 центнера 
озимої пшениці, 43 цент
нери кукурудзи. Перед
бачено одержати валовий 
збір зерна не менше З 
мільйонів 124 тисяч тонн 
і продати державі 1 міль
йон 434 тисячі тонн. На
пружені зобов язання взя
ли також працівники тва
ринницьких ферм.

Для досягнення цих по
казників в нас є всі мож
ливості. Понад 90 процен
тів площ озимого клину 
знаходяться е деброму і 
задовільному стані. Багато 
господарств закінчують 
весняне підживлення ози
мих. Практично заверше
на підготовка до сівби 
ранніх зернових і зерно
бобових культур, посівної 
і грунтообробної ТЄХНІНИ. 
Повсюдно береться на оз
броєння досвід передови
ків

Зрозуміло, що нале
жить докласти багато зу
силь до того, щоб най
ближчим часом підняти 
продуктивність зернового 
поля шляхом підвищення 
культури землеробства, 
РОДЮЧОГТІ грунтів, до мі
німуму звести втрати ви
рощеного врожаю 1979 
рік — це передостаннім 
рік п ятирічки. з висоти 
якого вже зримб прослід- 
ковуються підсумки БИИС 
нання десятого п’ятиріч
ного плану, і від того, ян 
ми його завершимо знач
ною мірою залежатиме 
успіх спра.ви. У відповід
ності із завданнями по
ставленими у промов П. І 
Брежнєва перед виборця
ми Бауменсоиего чибер- 
чого округу Мескв-. всю 
свою роботу нам неге- 
жить тісно пов'язували з 
підвищення/л організова
ності, відповідальності, 
посиленням дисципліни у 
всіх ланках, на всіх ді
лянках роботи.

50-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ П’ЯТИРІЧКИ
Напріїкінці квітня 19/"9 

року минає 50 років з дня 
схвалення XVI конферен
цією ВКП(б) і в травні — 
затвердження V Всесоюз
ним з’їздом Рал першого 

ст’ятирічного плану роз
витку народного юсподар- 

ства СРСР.

Центральний Комітет 
К11РС прийняв постанову 
«Про 50-у річницю першо
го п’ятирічного плану роз
витку народного господар
ства СРСР»..

Планування розвитку 
народного господарства, 
підкреслюється в докумен
ті, — одно з найважливі
ших наукових і соціальних 
завоювань 
революційної 
ретворення 
життя. Наші 
дується далі 
ЦК КПРС, стали 
ним інструментом втілення 
в життя економічної полі
тики Комуністичної партії, 
їх здійсненнії ведеться • в 
ім'я зміцнення і розвитку 

XX сторіччя і 
практики 11С- 

суспільного 
плани, вка- 
п постанові 

голов-

■ ■

соціалістичного ладу, по
слідовного нарощування 
продуктивних сил, вдоско
налення суспільних відно
син, систематичного підви
щення матеріального і 
культурною добробуту на
роду.

Радянські п'ятирічні пла
ни — не не тільки плани 
господарської о будівни
цтва, а й соціального про
гресу. Вони служать . до
сягненню найвищої мені 
соціаліст іншого суспільно
го виробництва — якнзй- 

повнішому задоволенню 
матеріальних і духовних 
потреб людей.

Беручи до уваги вида і не 
значення 50-ї річниці прий
няття першого п’ятирічно
го плану розвитку народ
ного господарства СРСР, 
ПК КПРС постановив ши
роко відзначити то зна
менну дату, спрямувавші! 
організаційно - політичну 
та ідейно-виховну роботу 
партійний. профспілкових 
і комсомольських органі
зацій. радянських і г-оепо- 

дарських органів па да и. 
шу активізацію творчої 
енергії грудяШих З МСТОЮ 
успішної РС.ІЛІЧЬЦІЇ іЯВ 
лань десяті п’ятирічки 
рішень XXV <"їс _КІ 1 Гі 
могуїнього зростання еко
номічного и:і уково-техНЇч- 
ного та оборонної о по о н- 
ціа.ту нашої Батьківщини 
культури і добробуту ра
дянських людей

Центр.і іі.ннії Комі н і 
КПРС висловив твірлу 
впевненість V ТОМУ, ЩО 
праїйвники планових і гос
подарських оргаїцв. спи
раючись ііа нагромадже
ний досвід і враховуючи 
сучасні вимоги віліідвілно 
до рішень XXV з’їзду пар
тії і наступних Пленумів 

11К КПРС. докладуть усіх 
твоїх сил і знань шоб 
внести ' гідний .вклад у
:альше рлої коналсння

практики план' рання, дії 
господарського механізму. 

Немає суми-іл говори
ться наприкінці докумен
та. то трудяші Радянсько 
го Союзу «знаменуют і 

' 50 річчя ярийг.'ітія першо
го п’ятирічного плану но
вими градовими успіхами, 
повніше виксристов'вати 
муті ’ примножу -ват омут» 
ісроїчннй досвід нзгро- 

м а л же н ии покол і н в >! V. :• бор • 
цін за побудову соціалізму 
і комунізму в ііліній країні

І

(ТАРС). І
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СЕМІНАР МОЛОДИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Журналісти розмовляють з внуком І. К. Карпенна-Карого А. Ю. ТОБШЕВИЧЕМ. д

Учора в Кіровограді за
кінчив свою роботу дво
денний семінар молодих 
журналістів області. Його 
учасниками були праців
ники обласних і районних, 
газет, кореспонденти об
ласного радіо і телебачен
ня, кореспондент и-оргаиі- 

заторі; районного радіо
мовлення.

У неділю 18 березня мо
лоді журналісти побували 
на хуторі Надія, де озна
йомилися з історією укра
їнського театру.

Заслужений працівник 
культури УРСР, директор 
державного заповідника 
музею І. К. Карпепка-Ка- 
рого, внук драматурга 
А. 10. Тобілсвіїч, який 
прожив на хуторі більшу 
частину свого життя, роз
возів про корифеїв укра
їнського драматичного те
атру.

Журналісти оглянули 
меморіальне садибу дра
матурга, побували в му
зеї.

Того ж дня газетярі по-

РАНОК НА БУДОВІ
Фото В. ГРИБА.

бували на літературному 
вечорі-зустрічі з письмен
никами, що брали участь 
у визволенні Кіровоград- 
щиии від фашистських за
гарбників. Євген Дол.ма- 
товський, Євмен Доломан, 
Василь Козаченко розпо
віли про свою творчість,

поділилися спогадами про 
буремні роки Великої Віт- 

/чизняної війни, своїми 
планами на майбутнє.

Це була заключна зу
стріч кіровоградців з пись
менниками — учасниками 
днів літератури па Кірово- 
градаций. Вчора наші гос
ті попрощалися з тост ни
цим степовим краєм.

19 березня молоді жур
налісти прослухали лек
цію «Актуальні питання 
аграрної полі інки СРСі 
на сучасному етані, з якою 
виступив лектор обкому 
партії В. І. Пашев.

Кореспондент газети 
«Правда Украины» 1. Г. 
Братченко поділився дос
відом організації виконан
ня редакційних завдань. 
Як працювати з листами.

радила молодим газетярам 
кореспондент «Сільських 
вістей» Г. В. Жа тінська.
Журналісти С. 1. Алек- 
сєєв (Українське ра
діо), Д. А. Слектор («Кі
ровоградська правда»), 
Г. А. Жердій (обласний 
телерадіокрмітет), М. і

Успаленко («Молодий ко 
мунар») спинилися на ак
туальних питаннях твор
чості журналістів, поділи
лися досвідом своєї ро
боти.

Для учасників семіна
ру було проведено кон
ференцію. Голова бюро 
обласного відділення 
Спілки журналістів Ук
раїни, редактор газети 
«Кіровоградська правда > 
10. Д. ААоторппй падав 
слово першому секретаре
ві обкому комсомолу 
0. 0. Скічку, який розпо
вів про основні напрями 
діяльності обласної ком 
сомольської організації 
по виконанню рішені 
XXV з'їзду КІІРС 
і XXV з’їзді Компартії 
Україні:.

КЛИЧУТЬ ГОЛУБІ • 
ДОРОГИ

Морські ворота Світло- 
водська — його пристань. 
А «символічний ключ» до 
них — шлюз...

ДБаі’5.їіі;іту весняну наві
гацію зустрічають експлуа
таційники гідроспоруди. Во

ни добре підгої увалися до 
неї. Поряд з' ветеранами 
енергетиком М. М. Толкачо- 
впм, машиністом крапа Я.М 
Коньчиком, старшим гідро- 
інжепером Т. О. Ковтай 
добре потрудилася молодь. 
Уміло прив’язав електро
схему новою привода до 
існуючого автоматичного 
управління шлюзом Аркадій 
Михайлов. Комсомолеш.- 
активіст, працюючи електро
механіком, творчо ставиться 
до своїх обов’язків. Разом з 
електромонтерами М- Грп- 
гор'євпм та Б. Животов 
ськнм вони в короткий строк 
установили безконтактні 
пускачі, що забезпечать на
дійність роботи шлюзу.

Пишаються на шлюзі й 
своїм молодим інженером- 
елек і ромеха ні ком j 1 юд м п- 
лою Беї »сванською. Вона 
добре освоїла виробничий 
процес, пройшовши шлях 
від робітниці до інженера. 
Кілька років тому комсо
мольська оріанізація напра
вила дівчину на навчання 
до Ленінградського інститу
ту інженерів водного тран
спорту. Після закінчення 
його Людмила повернулася 
на своє підприємство.

Про готовність до навіга
ції шлюзовики рапортували 
напередодні виборів до Вер
ховної Ради СРСР. Піші во
ни стараються забезпечити 
безперебійну роботу шлюзу.

І. КАРАНТ, 
громадський кореспон
дент «Аіо.чодого кому
нарі«».

МЕХВСЕОБУЧ У квітні минулого року наша газета розповідала .тре 
шістнадцятьох трудівниць колгоспу « Жовтень ■ Ново, 
миргородського району, котрі на кількамісячних кур. 
сах набули спеціальності механізатора і лриишли в 
тракторні бригади, на тваринницькі комплекси. Були 
серед них і юні дівчата, і старші їхні подруги — мате
рі дітеи-школярів. Майже рік минув відтоді, як попов
нилась жінками механізаторська сім’я господарства. 

Гадаємо, шановні читачі, вам цікаво буде дізнатися, яи 
склалася їхня доля на новому трудовому поприщі, що 
змінилося в тракторних бригадах з їхньою пзясою 
там, як ..реагували на це інші жінки, що працюють у 
КОЛГОСПІ.

ІІЕРСПЕКТИВНІ
ЯК СПРАВИ, 
НОВАЧКИ!

Голову колгоспу Миколу 
Андрійовича Поетику, які 
торік, чекати довелося 
довго. Та й дивуватись ні
чого: господарство одне з 
найбільших у районі 
його поля тягнуться, ма
буть, кілометрів ІЗ сосок, 
якщо не більше. Г ЯТЬ 
відділків, стільки ж трак
торних бригад, два тва
ринницьких комплекси... ! 
при цьому Микола Андрі
йович" прагне завжди по
бувати в усіх виробничих 
підрозділах, аби якомога 
більше взнати, чим жи
вуть трудівники очолюва
ного ним колгоспу, я < ПР®_ 
цюють, які проблеми IX 
хвилюють.

Признаюсь відверто, то
рік я була трохи здивова
на його такою шиоокою 
обізнаністю, бо знала, ще 
нє іак давно зі і очолює 
господарство. Та з розмо
ви з трактористками, котрі 
тільки-но закінчили курси, 
зрозуміла, не різ і не дві
чі він говорив ІЗ кожною 
і них, з їхніми батьками, 
чрлозіками. Що ж тепер 
скаже голова колгоспу 
вже про трудов/ діяль
ність жінок-трактористок?

_ Якщо пам’ятаєте, то
рік курси закінчили ш,^т7 
налцять дівчат і жінок. Дві 
з них виїхали, бо заміж 
повиходили. ДВІ через хво
роби на інші роботи пере
йшли. А дванадцять таки 
працюють, та *ле і як. І а- 
м’ятаєте, говорив я про На
талку Татарову, що працю
вала в буряківничій ланці 
п ятого відділка? Дали їй 
потім новий ЮМЗ-Ь. З вес
ни всі роботи виконувала 
добре у жнива солому во
зила від комбайнів. А коли 
збирали цукрові буряки, 
Наталя навіть районним 
рекорд установила —якось 
зз день нЗВанТаЖИЯЗ ЗОЇ 
тонну коренів. Жоден чо
ловік не спромігся на таке. 
А якщо прикинути грубо, 
то, мабуть, половину вро
жаю, зібраного буряківни
ками відділка, навантажи
ла Наталя, і за свою ста
ранність одержала нагоро
ду _ туристську путівку в 
Польську Народну Респуб
ліку.

Не секрет для голови, 
як високо цінували ком
байнери Володимир Бабсн 
і Петро Ткаченко невтом
ність Феодосії Педорич, 
коли вона возила від зби
ральних агре-аііз подріб
нену солому. В господар
стві є численне стадо мо
лодняка великої рогатої 
худоби. Тому питання про 
кожен центнер соломи 
стояло гостро. Феодосія 
ААатвіївна не примушувала 
себе чекати, краще 
молодих трудилася.

Трохи невдалим* буз рік 
для Ольги Кизіль — хворі
ла довго. Більше працю
вав па тракторі і і змін 
ник — чоловік Свгеїі. Па 
щастя, хвороба минула, 
тепер молода жінка знову 
в механізаторському строю, 
комуністи відділка обрали 
її секретарем партійної 
організації...

Звісно, нелегко було но
вачкам спочатку. Та через 
два—три місяці дівчата 
навчилися і в полі працю 
ваги, і гайки крутити.

З приходом поповнен
ня, до того ж сумлінного, 
працьовитого, появилася 
змога організувати дво
змінну роботу на догляді 
за посівами майже в усіх 
відділках. Одного разу 
Микола Андрійович ціл
ком випадково підслухав 
розмову керуючого від-

ділком В. Й. Бондаренка з 
буряківницями.

— А Маша Тищенко із 
Защити, — сказала кот
рась, — щойно додому по 
їхала. З п'ятої ранку від
працювала свою зміну, пе
редала трактор напарнико 
ві, а тепер до вечора й свій 
город попорає. Що то ме
ханізатор! Та ще й маши
на нова, Те-сімдесят... Хто 
б міг подумати — перший 
рік за кермом, а вже і 
сіяла буряки, і підживлю
вала, і обробляла не гірше 
за чоловіків...

Наче ненароком кинуті 
слова, а багатьох вони 
примусили замислитись. 
Нині на курсах тракторис
тів навчаються Зоя Лов- 
ченко, Люба Бабаян, Ка
терина Іщенко, Галина 
Чміленко, Ніна Кузьмич та 
Надія Слажня. їм буде 
легше — с з кого брати 
приклад.

У тому ж, третьому від
ділку, в селі Защиті, де 
вирощувала все літо цук
розі буряк» згадана вище 
ЛАаша Тищенко, працює на 
тракторі й Галина Капітан. 
Розповів голова, що ця 
молода жінка і зернові 
сіяла, і з ранньої весни 
корми доставляла на фер
му, і восени гичку цукро
вих буряків транспортува
ла на ферму, і возила куку
рудзу на тік. Словом, на 
•будь-якій роботі справляє
ться. Утвердилася в брига
ді і працює з чоловіком 
на одному тракторі. Тепер 
і в третій тракторній на
весні буде не тільки чоло
віче, а й жіноче поповнен
ня. І тут улітку організують 
двозмінну роботу.

А Павло Довгаль з дру
гої тракторної вдячний 
своїй дружині Любі, що 
тепер працює на новому 
ЮМЗ-6, — то їй вручили 
машину, як молодому ме
ханізаторові. І Павло ті
шиться тим, що він таки 
справжній помічник Любі.

У Другій тракторній ме
ханізатори з великою по
вагою ставляться до юної 
красуні Тані Пархоменко. 
З ранньої весни і до піз
ньої осені на невеличко
му Т-16 дівчина возила 
пальне, Запасні частини, 
насіння та Інші вантажі... 
™-Г.ИИДе весною в четвергу 
тракторну після декретної 
ДосПяУглТдКИ ЗОЯ Письмдн 
Досягла своєї мети Галині 
Колодяжна _ тепер вона 
не просто корма І на теа 
ринницькому комплексі -> 
роздає худобі корми з ’ о 
Нрпл^О,° -Т.ракт°Ра ЮМХ6Недавно и прийняли кім’ 
Н?і?аТПМ У ЧЛе"И КПРС

«Надія 

аа<отьИ На *омпле“сі. Наву- 
вають майстерності 

З ТОЧКИ ЗОРУ 
ЧОЛОВІКІВ

Віктор БОБРИШЕВ, бри
гадир комсомол ьської-мо- 
лодіжної тракторної брига
ди № 2:

— Наш колектив не пов
ністю забезпечений меха
нізаторськими кадрами. 
Одначе незабаром брига
да поповниться дівчатами- 
механізаторами, які закін-

курси. Для них будемо 
створювати найкращі умо- 
зи праці.

І. М. ІЛЬЧЕНКО, керую, 
чий відділком № 2:

— Важко переоцінити 
вплив жінок на чоловічим 
колектив. Відколи в наших 
тракторних бригадах по
явилися жінки, іьшим став 
психологічний мікроклі
мат. Бо як же хтось із ме
ханізаторів дозволить собі 
сказати, наприклад, круте 
слово, коли поруч стоїть'" 
зовсім юне дівча-тракто- 
ристка, як от наша 
Пархоменко? Як молекий 
хлопець дозволить собі 
таку вільність, коли поруч 
нього ладнає свій трактор 
Феодосія Матвіївна Педо
рич, котра з матері йому 
годиться?

Дуже я раднії з того, що 
у нас більше стає жіііін,-. 
механізаторів. Вони обла
городжують чоловічин, ча
сом грубнії, колектив. Як. 
що раніше деякі чоловіки 
механізатори, котрі лінью 
ноли, днями не виходили 
па роботу, не дуже соро 
мились бувати на щомісяч
них зборах, де підбивали 
підсумки соціалістичного 
змаї ання, то тепер багато 
таких воліє уникати при
вселюдної іаньбн. Перед 
жінками совісно. Буває, 
Що жінки-тракторнсті.и 
одержують зарплату мало і 
не вдвоє вищу.

1 останнє. Загляньте в 
кабіну трактора, на якому 
працює жінка, — там чис- 
іо, прибрано. Ще й білі 
фіранки чіпляють... т

Юрій ДЖЕВАГА, сенре- 
тар комітету комсомолу р 
колгоспу:

— За рік наша коми 
мольська організація зро
сла на вісім чоловік. Бага
то хлопців пішло до лав 
Радянської Армії, тим ча
сом основні кадри в гос
подарстві лишилися на 
своїх місцях. Допомогли 
дівчата.

Олександр ЗАВІРЮХА, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
поЕомиргородського рай
кому комсомолу:

~ Недавно ми на бюро 
райкому прийняли в члени 
ВЛКСМ Аню Лучко, Галю 
Видрик, Раю Савсюк, їа- 
мару Молчун. Усі вони — 
майбутні трактористки кол- 
Г°СПУ «Жовтень».

• А. ПОСТИКА, голова 
колгоспу;

. Ми не боїмося, що а 
нікому буде доглядати )| 

худобу, проризати цукро- 
В1 буряки (а вони займа- Д 
ють у - ■
клин), 
більше 
опанує 
професію, ТИМ швидше ми 
перейдемо до комплекс- 

механізації. І саме 
<інкам, сумлінним, пра

цьовитим, довіримо виро- 
Щ\яати цукристі без за- 
Рат Ручної праці, догля- 

стадо з допомогою 
ех піки. їому й надалі
н?^<'атимемо КУРС на те' 

п°збутися сапи, вил, 
пати- Цісї проблеми по- 

ье розв'язано. Маи- 
Рутнє — за технікою ду.

СЬОГОДНІШНІ 
ванадцЧТь тракторист« V К°м 3* мною згодні 

' °Ви' ^робничі й побу- 
’• ми їм забезпечимо.

КОЛГОСПІ 

Бо знаємо:
жінок-трудівниць 

механізаторську

Р. МАРЧЕНКО.
Спецкор ».Молодого 
комунара».



20 березня 1979 року „ М ОЛОДПЙ КОМ У ПА Р“
відомляюгь штаб про виявлені не
доліки. Потім штаб улаштовує де
тальні перевірки роботи того чи 
ПІШОГО виробничого підрозді'іу. 
Наприклад. V штаб «КП» на
дійшов сигнал, що на складі паль
ного допускають втрати. Економія 
маїеріа.тів із спертії — ніші най
головніше, па що звертають увагу

ЗАВЖДИ

ШТАБ «Комсомольського
жек—7~............. ~........—

кількістю осіб, що входять 
нього, порівняно невеликий, 
членів його дібрано з таким роз

рахунком, щоб у полі їхнього зору 
були всі виробничі підрозділи гос
подарства. Скажімо, начальник 
штабу шофер Володимир Бонда
ренко буває і па тваринницькому 
комплексі, і на складі пального, і 
в гаражі; Валентина Ребрпк, сек
ретар виконкому сільської Ради 
народних депутатів, спілкується з 
Дигатьма колгоспниками. отже, 
вона завжди в курсі колгоспних 
справ.

Власне, «Комсомольський про
жектор» сильний ще й тим, що на 
фермі, свішокомплексі створено 
дійові його пости. Саме пості: ію- >•••••••< ••••

про
жектора.» нашого колгоспу за 

до 
але

«прожектористи» Тому штаб тер
міново організував рейд «КП», в 
якому взяли участь член комі н і у 
комсомолу колгоспу Віра Сулима, 
шофер Володимир Куціш, член 
штабу Валентина Ребрпк.

Зауважу, що до свого комсо
мольського доручення «прожекто
ристи» ставляться серйозно, прин
ципово. Головне для них — справа. 
Виявивши втрати пального в одній 
із цистерн, вони госгро критикува
ли колишнього завідуючого скла
дом Миколу Сандула. Дотепний 
малюнок у стіннівку «Комсомоль
ського прожектора» зробила ху
дожниця Тетяна Корецька. Рейд і 
нритика недопіків зробили свою 
справу. Належний порядок було 
наведено не тільки на складах 
пального, а й у тракторній бриї а- 
ді, в автогаражі.

«Комсомольський прожектор», 
його штаб та пости стали справж
німи помічниками партійної орга
нізації господарства, правління 
колгоспу. Воші допомагають боро
тися з втратами кормів, будівель
них та інших матеріалів. Особли
ву увагу звертають на раціональне 
використання кормів. «Прожекіо- 
рнстп» часто проводять рейди на 
молочнотоварній фермі, на евпно- 
комп.тексі. В одному з останніх 
рейдів на МТФ узяли участь сек
ретар комітету комсомолу Віктор 
Бондаренко, комсомолка Людмила 
Коваленко та інші.

У нолгоспі вже знають, що коли 
учасники рейду появляться на гій

ЧИ іншій виробничій ділянці, то 
від їхнього зіркого ока не сховаєш 
жодного недоліну. Так було й цьо
го разу. Щоправда, грубих пору- 
шень «прожектористи» не виявили, 
одначе зауважили, щоб тваринни
ки давали коровам сіно у визначе
ній раціоном кількості, щоб воно 
не потрапляло тваринам під ноги.

Комсомольці не ТІЛЬКИ ВИЯВЛЯ
ЮТЬ і критикують недоліки, доби
ваються їх усунення. Це було 6 
дуже завужено, Воші виступають 
з пропозиціями, як краще вико
ристовувати корми. Здавалося б, 
па свинокомплекс і, де всі процеси 
механізовано, для таких пропози
цій немає місця. Але, підрахував
ши кількість кормових одиниць, 
що витрачається на один цепі пер 
м’яса, собівартість центнера свини
ни, «прожектористи» задумались: 
чи не можна здешевиш вироб
ництво продукції?

З’ясувалося, можна. Свиномат
ки, що опоросилися, не завжди 
поїдають корм, отже, потрібно да
вати його іншим групам твариїї. 
Нехай ця економія й не дуже 
значна, але все ж економія. Про
позицію комсомольців на комплек
сі прийняли. На молочнотоварній 
фермі «прожектористи» запропо
нували виробляти гран’яне борош
но з відходів силосної маси- Тва
рини одержали дешевий вітамін
ний корм.

Сьогодні, коли всі готуються до 
весняно польових робіт, турбота 
«прожекторне гів» — про IOT0B- 
ність посівної техніки Рейд, який 
воші провели в тракторній брига
ді, допоміг 
ліки. Ніші 
готова.

виявити окремі поло
вся техніка до сівби

К. ЗУБКОВА, 
маточного поголів’яоператор 

свинокомплексу колі оспу іме
ні Леніна Знам’янського райо
ну, керівник йоста «Комсо
мольського прожектора».

маіісіерпість прибулії танцювальні

ТАНЦЮ Репортер

баль
танцю

Т. БОРИСОВА.
м. Кіровоград.

«ГРАЦІЯ-79» 
ВЕЛИКЕ свято

У вихідні 
дні Палац 
куль тури 
імені Ком
панійця був | 
у розпоряд 
женні люби 
телів
НОГО
Тут прохо 
див 
тий

четвер- 
міжмі-

ський кон
курс «Гра- 
ція-79».

Показати смою 
парі; зі Львова і Курська, Миколаєва і Києва, Одеси і 
Калінінграла’;’Кривого Рога і Донецька. Мелітополя 
Сйітловодська і Кіровограда.

Програма змагання була різноманітною. Вальс змі
нювався фокстротом, танго — полькою. Це дало кож
ному дуегу найповніше виявити свою індивідуальність, 
власний почерк.

Баї ато пар сподобалося глядачам. Та найвищі бали 
судді одностайно поставили гостям із Кіієг.а Аллі 
Паксеєвій і Мирославу Кебі, одеситам Аллі ІІсщадпн 
і Сергію Марину, Вірі Поповій і Віктору Асташеву із 
Курська. Кіровограда Наталка Корсунсьча і Серій 
Лефтор на конкурсі визнані найелегантнішою парою, а 
приз міс «Грація-ЇУ» дістався Вірі Поповій 
Курська.

Чимало комсомольців увіхо
дили до складу правлінь сіль
ськогосподарської та спожив
чої кооперації і цим відчутно 

^допомагали місцевим партій
ним осередкам у виробленні 
ьа селі нових, соціалістичних 
суспільних відносин.

Комсомольські осередки ок
ругу відіграли важливу роль в 
оснащенні сільською госпо
дарства машинами. Вони ви
ступили ініціаторами створен
ня машинно-тракторних това
риств (МТТ), машинно-кінних 
станцій, машинно-прокатних 
пунктів, тракторних колон. 
1930 року, наприклад, комсо
мольська організація бережин- 
ського колгоспу «Безвірник» 
(Кіровоградський район) пов
ністю обслуговувала трактор- 
но-иінну базу артілі, що налі- 

«-^увала два трактори і 1150 ко- 
“^ей. Комсомольці і молодь ви

ступили ініціаторами будівни
цтва приміщення птахоферми і

Продовження. Початок у 
«Молодому комунарі» за 3, 10, 
17 лютого, 6, 13 березня.

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

чсрвоиі іти
розширення тваринницьких 
приміщень.

Агітаційно - роз’яснювальну 
роботу комсомольські осеред
ки вміло поєднували з прове
денням кампаній по збиранню 
коштів для придбання нових 
мбшин та сільськогосподар
ського інвентаря.

У відповідь на заклик газе
ти «Комсомолець України» — 
створити силами і на кошти 
комсомольців республіки трак
торну колону — в цей патріо
тичний похід включилися всі 
комсомольські осередки краю. 
В ^азеті «Червоний шлях» за 
13 квітня 1929 року вміщено 
таке повідомлення: «Збудуємо 
тракторну колону «Комсомо
лець України». Новопразьхий 
райком комсомолу прийняв 
виклик комсомольців Бобри- 
нецького району і вирішив 
внести на будівництво колони 
100 карбованців, зібраних в 
осередках. Новопразькі ком
сомольці закликають Новоук- 
раїнегкий, Маловисківськчй, 
Новомиргородський райкоми 
наслідувати їхній приклад».

Наполегливо оволодівзючи 
НОВОЮ технікою, комсомольці 
працювали в МТТ, тракторних

Понад десять років піс
ля закінчення Уманського 
педагогічного училища

працює в дитячому садку 
№ 1 колгоспу «Дружба», 
що в Новоукраїнському 
районі, Ольга Макарівна 
Вергун.

Чуйною і лагідною, доб
рою і ніжною знають ма
люки виховательку. Пова
жають Ольгу Макарівну й 
батьки її підопічних.

Яг. велику ПОДІЮ В ЖІП- 
ті братніх народів нашої 
країни відзначають радян
ські люди 325-річчя воз
з'єднанії України з Ро
сією- Нещодавно в Кіро
вограді відбувся зональ
ний конкурс учнів дитячих 
музичних шкіл, присвяче
ний цій знаменній даті. В 
ньому взяли участь юш

І! а з її і м к у: О/' М 
ВЕРГУН зі своїми вихо
ванцями.

музиканти, що навчаються 
в музичних школах Кіро
вограда, Новгородці і Ад- 
жамкп. Лише ‘ виконавців 
сольних номерів — па 
стр\ ііііо-сміїчковпх. парод- 

духових іпструмсн- 
бу.то понад п’ят-

колонах, прокатних пунктах ме
ханіками, трактористами, при
чіплювачами. їхнє сумлінне 
ставлення до праці, народної 
власності було взірцем для 
молоді і всіх селян. Осередки 
ЛКСМУ вели непримиренну бо
ротьбу з куркульством, яке 
намагалося пролізти в машин
но-тракторні товариства і вико
ристати силову техніку у своїх 
господарствах.

22 травня 1929 року в примі
щенні театру імені Шевченка 
(тепер обласний український 
музично-драматичний театр 
імені М. Л. кропивницького) 
після трудового дня відкрила
ся XIII окружна конференція 
ЛКСМУ. З опублікованих тоді 
газетою «Червоний шлях» ма
теріалів виразно простежується 
стан справ в окружній комсо
мольській організації. За де
сять років, що минули піс
ля організаційно-політичного 
оформлення, значно зросла 
рель комсомольських осеред
ків міста і села в соціалістич
ному будівництві.

Комсомольці, чеспілкова мо
лодь в основному засвоїли 
завдання партії про соціаліс
тичну перебудову сільською

КОНКУРС —>«=™ 
ЮНИХ МУЗИКАНТІВ

Фото Г. ВРАДІЯ.

господарства, про нові форми 
змички робітників із селян
ством, про наступ на капіта
лістичні елементи. І практично 
проводять їх у життя.

Поряд з політикс-господар- 
ською роботою комсомолія 
краю бере активну участь у 
культпоході,* головна мета яко
го — ліквідація неписьменнос
ті. Члени ВЛКСМ під керів
ництвом партійних організацій 
виступають ініціаторами ство
рення гуртків, курсів, шкіл по 
навчанню грамоти робітників, 
селян, службовців, організову
ють збирання коштів для шкіл 
лікнепу, займаються комплек
туванням бібліотек для мало
письменних, ведуть методичну 
та іншу роботу.

Цілеспрямовано тоді працю
вав у Новгородківському райо
ні Інгуло-Кам’янський осере
док ЛКСМУ, що налічував у 
своєму складі 36 чоловік. З 
його ініціативи в селі було ви
явлено 928 неписьменних, ор
ганізовано загони по ліквідації 
неписьменності. В цілому по 
округу до середини 1929 року 
силами комсомольців було 
ліквідовано неписьменність 
4076 чоловік (газета «Червоний 
шлях» за 21 травня 1929 року).

Розгортаючи культурно-ма
сову роботу серед населення, 
комсомольські організації краю 
виступали ініціаторами будів
ництва своїми силами клубів, 
хат-читалень, гільбудів та ін
ших культурно-освітніх закла

Успіх випав на долю уч
нів Кіровоградської дитя
чої музичної школи № І. 
Перші місця дісталися 
Дмитрові Притулі (соль
феджіо і скрипка), Вікто
рії Івановій (фортепіано), 
Сергієві Усаіенку (народ
ні інструменти). Тетяні І а- 
са ненко (м\ зична вікю 
ріша).

Серед виконавців на ду
хових інструментах кра
йнім виявився Арі VI» Піші 
із другої музичної НІКОЛИ 
міста. Перше місію носів і 
хор цієї ж школи.

к. ПЕТРЕНКО.

дів. Але ця робота наштовхува
лась на відчайдушний опір реш
ток куркульських елементів. 
Особливо гостро відчувалася 
ця класова боротьба в сільській 
місцевості краю. На початку 
липня 1929 року великого роз
голосу в окрузі набрала так 
звана справа мартоніських 
куркулів.

Як повідомляла тоді місцева 
преса, в с. Мартоноші (Ново- 
миргородський район) відбув
ся відкритий судовий процес 
над зграєю куркулів та підкур- 
кульників, які вчинили зухва
лий розі рем у місцевому сіль- 
буді. На лаві підсудних опини
лося понад 20 злочинців. Усе 
почалося з того, що куркулі, 
користуючись несвідомістю 
частини бідноти і середньою 
селянства, поширювали свій 
вплив на них, розпускали про
вокаційні чутки, підбурювали 
окремих селян на злочинні дії.

Витончено-підло витлумачу
вали місцеві глитаї-жминртти 
тодішню нредитну політику Ра
дянської впади. Вона, мовляв, 
дає бідноті багато кредиту на 
те, щоб занабалити селян і 
примуси і и їх усе життя відроб
ляти ці борги. Такі підбурюван
ня й призвели до злочиьу. за 
який винуватці дістали по за
слузі. Місцеві комуністи і ком
сомольці. як і всі односельці, 
зрозуміли, наскільки важливо 
до кінця иикорчувати куркулі» 
ство як клас, активізувати ма 
сово-роз’яснювальну та куль- 
турно-оезітню роботу серед 
місцевих жителів.

В. КРАМАРЕНКО. 
(Далі буде).
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життя, ніде не 
тощо.

(Закінчення. Початок у 
«Молодому комунарів за 
17 березня).

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

20 БЕРЕЗНЯ

КОМЕНТАР

м. Кіровоград,

ВК 30317. Обсяг 0.5 друк. орк. Індекс 61197.

-Вічний сеанс».

СУДОВИЙ НАРИС

Опрацьовуючи версію 
самовбивства, експерт ус
тановив, що воно немож
ливе. Рани заподіяно Іван- 
ченнові ножем, що був 
повернутий лезом донизу. 
Сам ніж було вкладено в 
руку вбитого гострим ле
зом догори. Таким чином 
шість раз ударити себе 
самовбивця не міг. Злочи
нець, прагнучи інсценува
ти самовбивство, не 
хував цього...

Микола Чернега 
слідчим прокуратури 
року, пропрацювавши ла
борантом у кабінеті кри
міналістики два роки. На
ставником його був до
свідчений прокурор-кри-

тий не мав. Людиною він 
був хорошою. Це дало 
змогу взяти за одну з ос
новних версій версію 
вбивства з метою погра
бування... Отже, пони що 
не відомий нам «хтось» 
підняв руку на батька 
двох дітей, добру й лагід
ну людину заради кількох 
речей загальною вартістю 
близько семисот карбо
ванців...

У травні 1976 року в ав
тобусах. тролейбусах, біля 
заводських прохідних, на 
афішних тумбах було роз
клеєно звернення органів 
прокуратури і міліції до 
всіх, хто знав убитого або — 
що-нєбудь про злочин.

Паралельно ми почали 
перевіряти людей, які, на 
нашу думку, могли бути 
причетними до 
Особливу увагу

гуло. Хотілося З кимось 
поговорити. Він напівобер
нувся до жінки, що сиділа 
з дитиною поруч, але та, 
почувши запах горілки, 
відсахнулася від нього.

— Облиште мене!
Юнак, що сидів на пе

редньому сидінні сказав, 
щось сердите Сер
гію Миколайовичу і час 
від часу кидав на нього 
недоброзичливі погляди.

«Чого він гнівається?»— 
подумав Іванченко. Буду
чи від природи людиною 
не злою, він захотів пояс
нити хлепцеві, що нічого 
поганого на думці не має.

Автобус зупинився. Кін
цева. Всі вийшли. Іванчзн- 
ко зачекав незнайомця, 
підійшов до нього і став 
пояснювати, що він обра
жати нікого не хотів. На 
знак примирення запро-

сидів у кімнаті, протвере
зившись від розуміння 
того, що скоїв. Потім по
спіхом уклав у руку вби
того ніж, вимкнув магні
тофон, забрав його з со
бою І зачинив за собою 
двері...

ВИКРИТТЯ 
ЛЮТИЙ 1979 РОКУ

20 березня 10Ї9 року

ВІВТОРОК-*

міналіст області Я. Г. Ци- 
парський.

Першу свою справу 
М. М. Чернега досі збері
гає. Датована вона 20 січ
ня 1971 року. Тоді разом 
зі старшим слідчим Ю. Я. 
Браницьким, експертом 
С. Я. Табачниковим він ви
їхав на місце події.

З’ясувалося, що сестри 
Миколенко, трупи яких ви
явили у квартирі, вча
діли...

Працював слідчим у 
Новгородківському райо
ні, знову в Кіровограді, де 
1978 року став прокуро- 
ром-криміналістом.

Читачі «Молодого кому
нара» вже знають М. Чер- 
негу. Він був головним ге
роєм судових нарисів 
«Чуєш, батьку?», «Мерзла 
земля», що друкувалися в 
нашій газеті. За досить 
короткий час Микола Чер- 
негв пройшов шлях від 
новачна-лаборанта до до
свідченого спеціаліста, 
якого поважають і слідчі- 
ветерани.

Ми звикли казати: янщо 
людина у своїй роботі до
сягає успіхів, то Бона на 
своєму місці. Це справді 
так.

Та головне, коли люди
на переконана в цьому 
сама. Так, як М. М. Чер
нега.

І СПОГАДИ СЛІДЧОГО, 
! 1977 РІК

«...Слідство почалося з 
І ретельного вивчення осо

би вбитого. Ми встанови
ли, що Іванченко після 
смерті дружини (вона за
гинула під час дорожньої 
катастрофи) проживав з 
дітьми, працював добро- 

I совісно на заводі, буй 
членом КПРС, мав друзів, 
авторитет у колективі, ні з 
ким не конфліктував. На 
роботі, в будинку, де він 
проживав, усі відзивалися 
про Іванченка позитивно. 

І Після смерті дружини 
він двічі одружувався, але 
сімейне життя не склада
лося. Основною причиною 
були діти. Я говорив з ко
лишніми дружинами Іван- 

Іченка. Вони характеризу
вали його позитивно, на
зиваючи ту ж причину 
розлучень.

’ Словом, старанною пе
ревіркою було встановге- 
I........................................

на тих, що 
ний спосіб 
працювали

Багато людей допомага
ли нам у нашій 
Так, друзі С. М.
ка, які останнім.и бачили 
його в день убивства, 
В. Лекант, Б. Петренко та 
інші, допомогли мені від
новити події того дня. 
З’ясувалося, що 27 берез
ня 1976 року вони були в 
гостях у Сергія Микола
йовича. Потім він поїхав 
разом з В. Лекантом до 
нього додому. О 22 годи
ні Ленант провів Іванчен
ка до зупинки автобуса 
№ 2. Отже, він був остан
нім, хто бачив Сергія Ми
колайовича живим...

Експерти встановили, 
що, крім гостей Іванченка, 
яких ми вже знали, у 
восьмій квартирі побував 
іще хтось.

Це підтверджували й су
сіди, які після 22 години 
чули у нвартирі вбитого 
шум, голоси, але не нада
ли цьому значення, еев- 
жаючи, що то бешкетують 
діти, а батько покрикує на 
них...

Не всі прагнули допо
могти слідству. Одна осо
ба навела нас на помилко
вий слід, бажаючи насоли
ти своєму колишньому 
коханцю. Перевірка П 
свідчень відібрала у нас 
дорогоцінний час...

Злочинець же продов
жував жити серед людей, 
може, увірувавши навіть, 
що кара не прийде. Минув 
рік. Матеріалів справи на
збиралось уже кілька тов
стелезних томів, але нінця 
їй не було видно. Десятки, 
сотні людей розшукували 
злочинця методично, на
полегливо, відпрацьовую
чи одну версію за одною. 
Було проведено десятки 
експертиз, перевірено ти
сячі людей.

Мені доводилось займа
тися іншими справами, за
кінчувати їх, починати но
ві, та не було такого дня, 
щоб 
ство
лися 
жен 
яких 
не буває...»

ЯК ЦЕ БУЛО.
27 БЕРЕЗНЯ 1976 РОКУ

С. М. іванченко. повер
тався від Леканта. І хоча в 
гостях не пив, досить було 
того, що випили по чарці 
з друзями вдома, в голові

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

11а украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
І суботу.

понуЕав зайти до нього 
додому, випити по чарці.

— А дружина? — спи
тав незнайомець, що на
звався Володимиром.

— Сам живу. Розлучив
ся з останньою. Дітей не
має вдома. Старша в Києві 
на шаховому турнірі, 
менша у баби. Так що 
лостякую. Ходімо. Я 
неподалік живу...

Зайшли у квартиру.
— За безпорядок

столі Еибач, — сказав 
Іванченко. — Друзі були. 
Випили по чарці. Субота 
ж. Послухаємо музику?

Іванченко включив 
нітофон, потім налив 
рілки. Собі і гостю.

— Вип’ємо, щоб
один на одного не таїти.

Володимир мовчки ви
пив. Подивився довкола.

— Хороша у тебе квар
тира. — Про себе ж поду
мав: 
тися. Особливо зараз, ко
ли грошей немає».

— Ходімо покажу квар
тиру, — запропонував 
Іванченко. Вони вийшли з 
кімнати, обійшли кухню, 
спальню, заглянули у ван
ну. Повернулися до столу. 
Випили ще по одній. Іван
ченко помітно сп’янів. Це 

гостя, 
що 
ви-

сприяло задуму 
Скориставшись тим, 
Сергій Миколайович 
йшов у спальню, він схо
пив зі стола саморобний 
ніж, якого давно запримі
тив. Мить — і телефонний 
кабель перерізано.

Може, наміру ебити 
іванченка у злочинця 
спершу й не було. Вва
жаючи, що Сергій Мико
лайович п’яний, Володи
мир пройшов до спальні. 
Так він розкаже на суді. 
Навіть вигадає, що Іван
ченко сам напав на нього. 
Але навіщо тоді він за
йшов до спальні з ножем?

— Ти що? — помітивши 
в руці ніж, сказав Іван
ченко.

Володимир мовчки вда
рив його кулаком в об
личчя. Той, похитнувшись, 
устояв на ногах. Пробував 
було захищатися. Та кіль
ка ударів ножем припини
ли опір...

Нервово почав скидати 
з себе закривавлений одяг, 
запхнув його в титан, за
палив. Надів на себе со
рочку, костюм Іванченка, 
його плащ. Відчинив ша
фу, дістав іще два костю
ми, кілька сорочок. Витяг 
з кишень убитого гроші, 
ключі, портмоне. Довго

Микола Чернега: «Про
тягом двох з половиною 
років не припинялися роз
шуки злочинця, 
виконаної роботи 
вавсп в 15 томах 
справи. Ця титанічна пра
ця десятків людей, що 
стоять на варті закону, 
увінчалася успіхом у 
жовтні 1978 року. Стара 
загальновідома істина, що 
за кожний злочин відпла
та неминуча, знову під
твердилась.

Перевіряючи групу за
суджених за різні злочини 
вже після вбивстеа Іван- 
ченка, експерти В. П. Ку- 
ликовський та В. І. Пав
ленко встановили, що від
битки пальців, група крові, 
виявленої на місці злочи
ну, належать Володимиро
ві Бсгініну, який відбував 
покарання за пограбу
вання.

Його терміново доста
вили в Кіровоград. Отут 
почалося найскладніше. 
Необхідно було ДОЕЄСТИ, 
що злочин скоїв саме Бє
гінін. Адже експертиза 
встановила лише те, що 
сліди, залишені у восьмій 
,квартирі по вулиці Рози 
Люксембург, 5-а, належать 
В. Бсгініну. Сам факт зло
чинного ЕбиВСТЕД потріб
но було ще довести...

Під тяжкістю неспро
стовних доказів убивця зі
знався...

Так було закінчено одну 
з найскладніших справ, 
яку мені дсеєлося розслі
дувати».

Тепер отой
«хтось» мав прізвище 
ім’я — Бсгінін 
Хто він, що 
підняв руку 
двох дітей?

Ніхто. Людина, що 
принесла суспільству 
найменшої користі, 
дився □ Казахстані, 
вувався без батьків 
тячому будинку, 
школи-інтернату служив в 
армії. Військова дисциплі
на, робота, служба — 
не для Бєгініна. Після ар
мії практично ніде не пра
цював. Жив за рахунок ін
ших. Одружуватись не хо
тів. Близьке року працю
вав у Кіровограді на за
лізниці. Більше не витри
мав. Бешкетував, порушу
вав паспортний режим, де
сятки разів (після викликів 
у міліцію) влаштовувався 
на роботу. На кілька днів. 
І знову ніде не працював

Непевність становища, 
відсутність самоконтролю 
штовхнули Бєгініна на зло
чин. Закономірний кінець.

Чужий серед людей. Без 
друзів, без сім'ї, без ро
боти, без житла. І ие в 
наш час, коли всюди по
трібні робочі руки, коли в 
місті упорядковані гурто
житки, коли поруч скільки 
прекрасних справ і хоро
ших людей. Так хто ж ви
нен у тому, що Бєгінін 
став злочинцем? Тільки 
він сам.

Суд, що відбувся в лю
тому-цього року, визначив 
убивці найвищу міру по
карання.

Ю. ДМИТРЕНКО.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час.». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05—«Зірочка». 9.50 — 
Худ. телефільм «Розповідь 
про просту річ». 11-10 — 
Концерт з творів И. ІГІтра- 
уса. По закінченні—поли
ви. 14.30 — Новіти. 14.50
— Док. 
крані, 
умій».

телефільми соц. 
15.40 -- «Знай і 

____  16.25—«Мистецтво 
епохи Відродження». 16.55
— Концерт заслуженої хо
рової капели Південно-За
хідної залізниці. 17.25 — 
«Об'єктив». 17.55 — «Ми 
будуємо БАМ». 18.25 — 
Мультфільм «Я малюю 
червоний ліс». 18.4а —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Кіровоградідина спор
тивна». (К-Д). 20.05 — Худ. 
телефільм «Жан-Крістоф». 
2 серія. 21.00 — «Час».
21.35— Кубок СРСР з фут» 
болу. і/4 фіналу. В перер
ві — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Фільм- 
концерт. 10.40 — Концерт 
Н. Співакопа 11.30 — Кі
ножурнал. 11.40—«Шкіль 
ний екран». 8 клас. Фізи
ка. 15.55 — «Срібний дзві
ночок». 16.15 — Соц. порт
рет колективу Львівського 
виробничого об'єднання 
-Кінескоп». Передача 2. 
16.45 — Альманах «Кіно- 
подорожей». 17.00 —Спор
тивна програма,. 18.45 — 
Камерна інструментальна 
музика». 19.00 — «Життя 
науїш». 19.30—«Твоя жит
тєва позиція». 20.30 — «В 
ефірі — пісня». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21 35 — Худ. те
лефільм «Марк Твен — 
проти». По закінченні — 
новини.

вини. 14.30—Новіти. 14.50
— «По СиОіру і Далекому 
Сходу». Дон. фільм. 15.10
— «Російська мова». 10.10
— Чемпіонат СРСР з бас
кетболу. «Спартак» (Мос
ковськії область) — «Ди
намо» (Москви). Жінки. 
16.40 — Док. телефільм. 
«Квітни, Вашкпріє». 17.30
— «Улюблені вірші». 18.00
— «Ленінський 
ТСТ МІЛЬЙОНІВ».
«Населенню про цивільну 
оборону». (И-д).
«Сьогодні у світі». 19.05 — 
«Магістраль діє». (К-д). 
19.35 — Концерт квартету 
народних інструментів 
«Сказання». 19.50 — «Ра
дянський Союз очима -за- 
рубіжинх гостей». 20.05 —' 
Худ. телефільм «Жпп-Кріс- 
тоФ». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — «Година
Великого симфонічного 
оркестру». По закінченні-- 
«Сьогодні у світі».

у нінсрсіі-
18.30 —
18.45

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55 
— «Срібний дзвіночок». 
16.15—Соц. портрет колек
тиву Львівського виробни
чого об'єднання «Кіне
скоп». Передача 4. 16.45 — 
Науково-популярний жур
нал «Горизонт». 17 20 — 
Для школярів. «Зелений 
вогник». 18.00 — «Респуб
ліканська фізико матема
тична школа». Передача 2. 
18.30—«Телепост на удар
ній будові» 18.45 —
Л. Бетховен, «Шотландські 
Пісні». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30—«Обережно: 
алкоголізм!» 20 00 — «У 
світі музики». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Творчий 
вечір І. Бупівої» По закін
ченні — новини.

21 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — -Виставка Бу
ряті по*. 9.35 — Худ. теле
фільм
10.20 — «Клуб кіппподоро- 
жей». 11.20 — Концерт ан
самблю пісні і танцю «Ру
на». По .закінченні — но
вини. ' 14.30 — Новими.
14.50 — «По Франції». Кі- 
нопсограма. 15.15 — «Роз
повіді про пскабонстіп». 
І. Пушин. 16.15 — Телена
рис «Підмосковний мери
діан». 16.45 — Творчість 
С. Прокоф'єва. 17.15 
«■• Вілгукіїіт: ' я. сурмачі'»
17.45 — «Горизонт». 18.30
— «День за днем». ІК-д) 
18.40 — Оголошення. (К-п).
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — «Актуальна намс- 
пя». 19.30 — «Алкоголізм». 
Бесіді: .лікаря 20.05—Худ. 
тел ефі л ьм « Жа н К рістоф» 
З сепія. 21 00—«'Час». 21.35
— Вечір поезії Є. Євтушеп- 
кл в конлептній студії Ос- 
таикіно. (22.40 ■— «Сьо
годні у світі»).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.10 
«До 60-річчя проголо

шення Угорської Радян
ської Республіки». 15.55 — 
«Срібний дзвіночок». 16 15
— Грає Л. Тимофеева. 16.-30
— Соц. портрет колективу
Львівського ви робі нічого 
об'єднання ■'Кінескоп». Пе
редача 3. 17.00 — «Наука
Радянської України». До
нецький науковий центр. 
18.00 — Реклама. Оголо
шення. 18 30 — Співає Зол 
Хпиєтнч 19 00 — Концерт. 
19.30—М. Коопнвницький. 
«Ді'І сім'ї». Вистава. 20.45
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Пподошкені'я вистави. 
22.30 — «Стапт». По закін
ченні — новини.

22 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.40 — Гімнасти-

. 9.05 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.35 — Худ.
фільм «Зірки змінюються». 
10.45 — «З любов'ю до нас, 
Марія Бієшу». Фільм-кон- 
церт. По закінченні — но-

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 245-36; відповідальний 
сенретар, відділ учнівсьної молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
йідділ військосо-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 

вуп. Луначарсьмого, 36. ?а0зО§зП “ 2 56 65: н1чна редакція -
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23 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Улюблені вір 
ші». 9.35 — Худ. фільм «З 
тобою і без тебе». Ю.55 — 
Концерт Північного росій
ського народного хору . 
По -закінченні — новії 
ни. 14.30 — Новини 14.50 ;
— Док телефільм «Той са- ' 
мий Головченко». *" 
«Шахова школа«. 
-Порт Східний». 
«Адреси молодих». 17.15 
«До відкриття Всесоюзного 
тижня музики ДЛЯ Літі й» 
18.05 — «День за днем». 
іК ді. 18.15 — Оголошення.
< К-д) 18.20 — Телефільм 
<К-д). 18.25 — «Як і .-с об
слуговують?» (К-д) 18 45 —
♦ Сьогодні у світі». 19.00 — 
«Весняний епод». 19.05 --
♦ Обійми, або сутичка мли 
даринів» із циклу «Спад
коємні Мао». 20.05 — Худ. 
телефільм «Жап-Крістоф’. 
5 сепія. 21.00—«Час». 21.35
— «З піснею по життю». 
По закінченні — «Сьогодні

світі».

15.45
16.15

16.45

У

ДРУГА ПРОГРАМА. lO.QftJ 
— Новини. 10.20 — «Еі?^^ 
курсГя на ваше прохання» 
Київський музей природи 
Передача 2 10.50 — Лау 
плати Державної премії 
УРСР імені Т. Г Шевченка 
1979 року. 11.40 ••Шиїль- 
пин екран». 8 клас. Фізика 
15.20 — «Рік четвертий, 
ударний» 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16 15 — 
Соц. портрет колективу. 
Львівського виробничої о 
об'єднання -Кінескоп». Пе
редача 5. 16.45 •— Концерт 
майстрів мистоптв Білору
сії. 17.15 — Т. Г. Шевчен
ко. <Наймичка». Літератур
ний театр 18.00 — Док 
Фільми. 18.30 - “
19.00 — «Актея, 
ра- 19.30 -- 
ескізи». 20.05 
Дійсність», 
добраніч, літи!» 
• Час». 21.35 — 
Фільм «І ЗНОВУ 
1 серія. По 
новини.

— Концепт, 
льна каме- 

«Мопп.чг’ські 
— «Міфи і 

20.45 -- «На 
21.00 — 

Худ. тспр- 
АпІСКІН». 

закінченні —

ПОГОДА
Сьогодні вдень в обляТті 

і місті Кіровограді буде: 
мінлива хмарність, місця
ми короткочасний дощ. Ві
тер південний. 5—10 мет
рів на секунду. Температу 
ра повітря в області 5—10. 

у місті 7—9 градусів тепла.

21 — 22 березня — хмар
но з прояснениями, місця- 

МІСІІЯМИ 
західний, 
секунду.

ми слабкі опади, 
туман. Вітер
7—12 метрів па ^...уим.г. 
Температура повітря вночі 
близько нуля, вдень 5—10 
градусів тепла.
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