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ПАМ’ЯТІ ВІРНІ
Ранок вставав над зем

лею світлий і радісний. Як 
і тоді, в травні 45-го. Свя
то Перемоги. В пси день 
тисячі кіровоградців, гос
тем міста, наші дорогі ве
терани прийшли до пам'ят
ника героям громадянської 
і Великої Вітчизняної ВОЄН, 
до меморіалу червонозорів- 
ця ... які не повернулися з 
фронту в рідне місто. Всю- 

загарбників, полум'яніли

ди, 
ті

де на червоному грані- 
викарбунапе слово па

м'яті про воїна-земляка,
ВИ-! во.і.чтєля Кіровограда
від німецько-фашистських

КВІ ти.
С в і гл у пам'ять 11 ол ег.т 11 х 

героїн вшанували члени 
бюро обкому Компартії 
України, міського. Ленін
ського та Кіровського рай
комів партії, члени облас
ного. міського, районних 
виконкомів Рад народних 
депутатів. Вони поклали 
вінки до пам’ятника В. І. 
Леніну, монумента героям 
громадянської та Великої 
Вітчизняної воєн, до Віч
ного вогню, то полум'яніє 
біля підніжжя бронзової 
скульптури .Матері.

І Із меморіальному кла
довищі. де височить па
м'ятник Матері, де над 
братськими могилами не 
стихають сумні мелодії, 
вранці відбувся мітинг- 
реквієм. Пого відкрив пер
ший секретар міськкому 

^ккомсомолу Володимир Ку
лик. Слово його про віко
помний подвиг радянсько
го солдата, про нашу па
м'ять. яка наказує бути в 
усьому схожими на них, 
героїв Великої Вітчизня
ної. Слово — про 11 тисяч 
ветеранів війни, які й досі 
в строю, поруч з нами. Ви
ступаючи на мітингу, пов
ний кавалер орденів Слави 
М. І. Жосан, офіцер гарні
зону Олег Овчинников, ро
бітник Кіровоградського 

взводу радіовиробів Андрій 
Корсаков, студентка пед
інституту Алла Чулюкова 
говорили про одне — под
виг. здійснений в ім’я ми
ру. М. І. Жосан згадував 
бонових побратимів і за
кликав не забути минуле. 
Він — про велику біду, що 
прийшла до пас неждано,а 
с.инн і внуки не побачили 
своїх батьків і дідів. Спад

коємці слави колишніх 
фронтовиків з гордістю 
промовляли слова шани 
до них, ветеранів, говори
ли про свою причетність до 
подвигу — у труді зміц
нюють могутність Батьків
щини.

Гірлянда Слави лягає 
до підніжжя пам'ятника, 
її покладають колишні 
фронтовики, молоді воїни, 
студенти; робітники, при
зовники. Хвилина мовчан

пя. І над фортечними ва
лами проноситься велича
вші голос: «Вічна слава 
героям, які загинули в 
боях за свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини!».

Нескінченним потоком 
проходять загони юнаків і 
дівчат повз пам'ятник.

Марш прапороносців. І 
тиша... До надмогильних 
плит знову все йшли і 
йшли люди. Он солдатська 
вдова поклала бузок на 
граніт, де золотиться на
пис: «Капітан Арарат Мс- 
хакович Алексянян». Он 
молода жінка з хлоп'ям 

ня руках схилила голову 
над могилою, де поховані 
воїни-чскісти. Виструнчив
ся біля меморіальної стіни 
посивілий чоловік з орде
нами, вголос читав: «Герої 
Радянського Союзу Бар- 
балін, Габдрахманов, Гліб- 
ко. Зінчспко, Єгоров».

Олексій Семенович Єго
ров — прославлений пар
тизанський командир. У 
центрі меморіального кла
довища біля пам'ятника 

звитяжию учні профтех
училища № 2 оточили дру
жину Героя — Зінаїду 
Григорівну. Вона розпові
дає про «Партизанську зір
ку Єгорова» — чехосло
вацький орден, яким на
городжувались народні 
месники, котрі боролись з 
фашизмом в інтернаціо
нальних загонах. Нагоро
да ця встановлена на честь 
комбрига Єгорова, який 
визволяв землю Словакії 
від загарбників.

Підходять до пам'ятни
ків жінки, які досі не зна
ють, де могили їх синів,

чоловіків, братів. А над 
кладовищем лине журлива 
мелодія: «Не зажило моє 
горе...».

Па меморіальному кла
довищі зустрів гвардії ря
дового у відставці Дем'яна 
Порфировнча Стецепкя. 
Йому вже йде дев’ятий 
десяток літ. Він знав Пар- 
хоменка, воював в одному 
загоні з моряками Керчі, 
він бився за Будапешт. 
Медаль «За бойові заслу
ги» кулеметника Сива
ської дивізії Дем’яна Сте- 
цепка найдорожча для ве
терана.

— Мені її вручав сам 
генерал, — говорив з гор

дістю фронтовик. — Бо я 
в батальйоні був наче за 
батька. Командир зі мною 
радився.

Після війни Дсм'ян 11ор- 
фнрович довгий час пра
цював мулярем. І Тепер він 
щасливий, що довкола так 
багато краси, новизни, що 
поруч з ним живуть діти, 
які не знають війни. Ді
дусі. приймає з рук дівчин
ки букетик квітів і мовить: 
«Живи щасливою, дитино! 
І радуйся святу цьому, 
святу Перемоги».

А люди йшли і йшли. 
Сюди, до обелісків. До мо
гил солдатів, імена яких 
відомі і невідомі. Пшлн, 

щоб ПОКЛОНИТИСЬ ЖИВИМ 
героям, під чиїх орденів і 
медалей цей сонячний день 
став ще світліший і дзвін
кіший — дзвінкіший радіс
тю свята.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото В. ГРИБА.
* * *

Святкові мітинги, герої- 
ко-патріотичні акції від
булись в усіх містах і се
лах Кіроаоградщпнп. Мо
лодь зустрічалась з ветера
нами, юнаки та дівчата ви
ходили на спартакіадні 
старти пам’яті гсроїв-зсм- 
ляків.

і

Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагород
ження голови колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району Героя Соціалістичної Праці Л. й. 
Шліфера орденом Леніна і другою золотою зіркою 
' Серп і Молот» обласні газети й радіо повідомили 
9 травня. Того ж дня в сільському будинку культури 
відбулися урочисті збори, па яких односельці й гості 
вітали прославленого хлібороб .

ЗОЛОТІ ЗОРІ НАДЛАКА
Поминувши кілька видо

линків, стрімка від Ново- 
архангельська асфальтівка, 
густо обвінкована соняч
ними кульбабками, вино
сить на пагорб і очам від
кривається село в долині— 
хочеться зупинитись. Хо
четься роздивитись і запа
м'ятати все в цьому відо

мому на Кіровоградщині 
Селі. Вдалині, на тому боці 
долини, видніються корпу
си нового тваринницького 
комплексу, відгородились 
поблизу дорогою мовчазні 
сьогодні хліборобські то
ки, по праву руку буйно й 
виклично (бо рання вес
на!) цвітуть яблуні, дзум- 

котять бджолами... І світи
ться до сонця Надлак свої
ми білими цинковими й 
шиферними дахами хат.

Красиве село. Яким во
но було тридцять три ро
ки тому? Наймолодші гос
подарі Надлака (щороку 

ними поповнюється кол
госп) не пам’ятають того 
1953-го. Молодь своє село 
пам'ятає уславленим. І ко
жен знає, що слава Над
лака тісно пов'язана з до
лею їхнього беззмінного 
з 1953 року голови Л. Й. 
Шліфера.

За 33 роки колгосп із 

економічно відсталого став 
господарством, про успіхи 
якого знають далеко за 
межами республіки. До 
невпізнанності розквітло 
село — які чисті, рівні й 
широкі в ньому вулиці, які 
просторі класи в середній 
школі, який багатий асор
тимент товарів у гастроно
мі, універмазі, госпмазі, 
інших торговельних закла
дах, який святковий буди
нок культури!..

Сьогодні, 9 травня, в 
день Перемоги, тут веле
людно, урочисто. Під’їжд
жають і під’їжджають ма
шини — прибувають гості, 
зусебічними вулицями схо
дяться до клубу односель
ці. Сьогодні, в день все
народного свята, село об
летіла радісна звістка — 
Л. Й. Шліфера удостоєно 

звання Героя Соціалістич
ної Праці вдруге. Тож 
ідуть і йдуть надлакці: при
вітати свого керівника з 
високою нагородою, роз
ділити його радість.

Великий, просторий зал 
надлацького будинку куль
тури того дня не міг вміс
тити усіх бажаючих: поміж 
рядами, на галерці шука
ли місце, бо — свято по
двійне, бо радість — 
спільна.

В президії урочистих 
зборів — перший секретар 
обкому партії М. Г. Самі- 
лик, голова обласного аг
ропромислового комітету 
М. П. Громовий, перший 
секретар Новоархангель- 
ського райкому партії І.С. 
Зубець, голова райвикон
кому Т. Ф. Наута, двічі 
Герой Соціалістичної Пра

ці Л. Й. Шліфер, знатні 
хлібороби колгоспу «Зоря 
комунізму» Герої Соціа
лістичної Праці П. М. Пам- 
пущенко, М. С. Дзюба, 
П. А. Писаков, В. І. Мотор
ний, М. А. Монаша, батько 
Л. Й. Шліфера Йосип Аб
рамович Шліфер, хліборо- 
би-односсльці.

Збори відкрив секретар 
парткому колгоспу В. Г. 
Баул. Він надав єлово М. Г. 
Самілику. Бурхливими оп
лесками відповіли хліборо
би й гості Надлака на теп
ле привітання першого 
секретаря обкому партії. 
Леонід Йосипович Шліфер 
встав з-за столу приклав 
праву руку до серця і 
вклонився своїм односель
цям І стільки в тому по
клоні було шани і поваги 
(Закінчення на 2-й стор.ї-
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(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

до своїх хліборобів, неви- 
мовленої вдячності!

Праця для голови — 
джерело наснаги, твор
чості, життя. В п'ятнадцять 
років почалася його тру
дова біографія. Але не
довго служили його руки 
мирним будням — грізна 

епоха Великої Вітчизняної 
покликала юнака боронити 
Батьківщину від ворога. 
Доброволець Леонід Шлі
фер пройшов воєнними 
дорогами від Волги (най
перша його нагорода бо
йова: медаль «За оборону 
Сталінграда») до Німеч
чини.

— Глибоко символіч
но, — сказаа на зборах 

М. Г. Самілик, — що Указ 
про нагородження Л. Й. 
Шліфера орденом Леніна 
і другою золотою зіркою 
«Серп і Молот» був підпи
саний напередодні, а ого
лошений в День Перемо
ги.

По війні Л. Й. Шліфер 
працював у фінансових 
органах, та коли партія за
кликала комуністів повер

нутись лицем до села, 
підняти сільське госпо
дарство на вищий ступінь 
розвитку — в перші лави 
ентузіастів став молодий 
комуніст. 34-й рік очолює 
Леонід Йосипович колгосп 
«Зоря комунізму». Сьо
годні — це орденоносне 
господарство зисокої куль
тури землеробства, школа 
передозого досвіду, неод
норазовий переможець 
республіканського й все
союзного соціалістичного 
змагання. Нині в колгоспі 
трудиться шість Героїв 
Соціалістичної Праці, 14 
трудівників нагороджені 
орденом Леніна, 13 — ор
деном Жозтнезої Резолю
ції, а всього в колгоспі 
урядовими нагородами 
відзначено 360 хліборобіз. 
За високі показники, за 
сумлінну працю — в ми
нулій п'ятирічці надлакці 
досягли середньорічної 
врожайності зернових 43,7 
центнера з гектара, цукро
вих буряків 463 центнери, 
щороку від кожної коро
ви надоювали по 4820 кі
лограмів молока.

В цих успіхах — велика 
заслуга керівника. Вимог
ливість, невтомність, доб- 
розичлизість, точний роз
рахунок, нетерпимість до 

недоліків, постійний по
шук, увага до людей, ви
сокі організаторські здіб
ності, міцні знання сіль
ськогосподарської науки— 
ось далеко не всі риси 
характеру хлібороба Л. Й. 
Шліфера, сказані з трибу
ни урочистих зборіз. Бать
ківщина гідно відзначила 
здібності й працелюбність 
голови передового госпо
дарства — на грудях Л. Й. 
Шліфера сьогодні п’ять 
орденів Леніна, орден 
Жовтневої Резолюції, ор
ден Трудозого Червоного 
Прапора, багато медалей. 
Комуністи області виявля
ли Леонідові Йосиповичу 
високе довір’я представ
ляти партійну організацію 
Кіровоградщини на XXIII, 
XXV і XXVII з’їздах КПРС, 
обираючи його членом 
обкому партії, членом бю
ро райкому партії. Хлібо
роби району обрали його 
депутатом обласної Ради 
народних депутатів.

На зборах Л. Й. Шліфе
ра вітали з нагородою 
перший секретар райкому 
партії І. С. Зубець, брига
дир тракторної бригади 
Герой Соціалістичної Пра
ці В. І. Моторний, механік 
трудомістких процесів Ге
рой Соціалістичної Праці 

її. М. Пампущеико, дояр
ка, депутат Верховної Ра
ди СРСР, Герой Соціаліс
тичної Праці М. А. Мона- 
ша, голова колгоспу імені 
КалінГна Г. Г. Ніколаєз 
колгоспниця В. С. Кікален- 
ко. І кожен дякуваз долі, 
що звела в труді з натхнен
ним керівником Л. Й. 
Шліфером.

Ще вітали голозу піоне
ри, зачитувались вітальн 
телеграми... І запала з за
лі глибока тиша, коли за 
трибуну вийшоз двічі Ге
рой Соціалістичної Праці 
Л. Й. Шліфер.

— До глибини душі схви
лювала мене звістка про 
нагороду... Бо ця нагоро
да — це не тільки велика 
радість, а й гордість 
нашу Батьківщину, в 
кожна проста людина 
же сповна виявити 
талант.

Щиро й довірливо 
мозляв до земляків, 
своїх трудівників 
Дякував за шану, за

за 
якій 
мо- 
свій

про- 
до 

голова.
і ра

дість, ділився роздумами 
про дні прийдешні, най
ближчі турботи хлібороб
ські. І слухав керівника 
переповнений зал, і любив 
його, і гордився ним — 
людиною слова і діла.

В. ТсЛІЖАН.

«ЩО ЗА 
«УРОКАМИ» 
КЕРІВНИКА!»
Н.і критичний матеріал 

під таким заголовком (див. 
«Молодий комунар» від 18 
березня ц. р.), де йшлося 
про суттєві недоліки з пи
тання закріплення молоді в 
селі Гаївці Кіровоградсько
го району, надіслав відпо
відь голова районного агро
промислового об’єднання 
О. 3. ДЕНИСЕНКО. Зін пові
домив, що кореспонденція 
обговорена на спільному 
засіданні парткому і прав
ління колгоспу імені Лені

на. Критика визнана спра
ведливою.

На 1986 рік, говориться 
далі в листі голови РАПО, 
укладено договір із буді
вельними бригадами на ре
монт сільського будинку 
культури, будівництво двох 
житлових будинків, капі
тальний ремонт водопрово
ду, реконструкцію двох 
тваринницьких приміщень. 
Загальна вартість капіталь. 
них вкладень снладає 
близько 100 тисяч карбо
ванців.

Нині в селі Гаївці віднов
лена робота спортивного 
майданчика. В тракторній 
бригаді № 2 проведено ре
монт будинку механізато
рів та їдальні.

З цьому ж матеріалі 
йшлося про пасивну пози
цію відділкової та колгосп
ної комсомольських органі
зацій в плані створення 
належних умоа праці та 
відпочинку для молодих 

гаїзчан. Тому й дивує 
вперта мовчанка (навіть 
після нагадування!) першо
го секретаря Кіровоград1" 
сьного райкому комсомолу 
Валентини ГРАБОВОЇ. Але 
редакція тримає це на 
контролі, товаришу перший 
секретар, і усе ж чекає 
відповіді. Відповіді про 
конкретні заходи РК ЛИСМ 
України по поліпшенню 
стану справ у комсомоль
ській організації колгоспу 
імені Леніна.

«ХТО ДАСТЬ 
ПРЕМІЮ?»
На критичну кореспон

денцію під таким заголоз- 
ком («Молодий кому
нар» від 25 березня ц. р.), 
де розповідалось про не
доліки в раціоналізатор

ській діяльності колгоспу 
«Рассвет» Маловисківсько- 
го району, надіслав відпо
відь голова районного аг
ропромислового об’єднан
ня Н. В. ШВЕДЕНКО. Він 
повідомив, що факти, ви
кладені в газетному мате
ріалі, мали місце. З вини 
головного інженера госпо
дарства оформлення • ра
ціоналізаторської доку
ментації на оплату вина
городи не проводилось,

Наприкінці квітня були 
проведені заняття з голов
ними інженерами госпо
дарств з питань раціоналі
заторської роботи, оформ
лення документації і одер
жання науково-технічної 
інформації.

Книжчині іменини
Інакше н не назвеш вес

няне свято нниги, яке про
ходило з обласному центрі 
Сонячного травневого дня. 
Організували його і про
вели обласна організація 
Товариства любителів кни
ги та обласне відділення 
Спілки письменників СРСР. 
На свято прийшли любите
лі нниги — ті, для ного чи
тання стало постійною по
требою, джерелом самови
ховання й самовдоскона
лення.

З центральному парку 
нультури й відпочинку 
імені 8. І. Леніна того дня 
працювали книжкові ятки. 
А на літньому ніномайдан- 
чику юні нниголюби об
ласного центру показували 
програму, присвячену свя
ту.

Потім перед відвідувача

ми парну виступили відпо
відальний секретар облас
ного відділення СП СРСР 
В. Є. Панченко, кіровоград
ські поети, члени Спілки 
письменників СРСР Юрій 
Камінсьний і Валерій Гон
чаренко, члени молодіжної 
літературної студії «Сі
вач», активісти обласної 
організації товариства лю
бителів книги.

Свято продовжилося у 
міському парну імені 
50-річчя Жовтня. Перед 
мешканцями прилеглого 
мікрорайону виступали гу
мористи, поети, артисти. 
Хороше враження на відві
дувачів справила пересув
на книжкова виставна, яну 
організували працівники 
обласної юнацької бібліо
теки імені О. Бойченна. 
Переможця?’ літературних 
вікторин, які відбулися тут 
же, було вручено призи — 
нниги.

Наш кор

І

л) £ СІЧНЯ вдосвіта, за го- 
диму до відправлення 

автобуса «Кіровоград — 
Житомир» я позернуз у 
касу заздалегідь куплений 
квиток до Жашкова — не
передбачені обставини не 
пускали мене в дорогу. 
Вистоявши в довгій черзі, 
подав квиток у віконце. 
Касир, літня жінка, покру
тила квиток у руках, по
вернула гроші за квиток 
на підвіконня каси й легко 
та проворно раптом зня
лась з місця і зникла за 
дверима.

Це вже потім я згадаз, 
як було, чого вона так 
легко й прозорно зникла 
за дверима. А спочатку я 
взяв гроші й здивувався. 
Здивувазся не тому, що 
касир недодала грошей 
(до цього ми вже звикли— 
на жаль, звикли), а що не
додала надто багато. Но
віть не вдаючись в підра,- 
хунки, кожен би широко 
округлив очі. Квиток до 
Жашкове коштує 5 кар
бованців 55 копійок, не 
враховуючи ЗО копійок, що 
ми платимо за послуги, 
купуючи кантон заздале
гідь. А повернула касир 
З карбованці 16 копійок.

В даному випадку з вар
тості квитка касир мала 
вирахувати лише 15 про
центів, тобто 83 копійки. 
Коли хвилин через десять 
касир повернулась, то вда
вано здивувалась, що я ще 
її чекаю. А як сказав, що 
мені неправильно повер
нули за квиток гроші, во
на... зовсім не обурилась, 
як це завжди буває. Мож
на було подумати, що во
на просто механічно по
милилась. Але як поклала 

Так 
на- 
як

у віконце гроші здруге, я 
був схильний думати, що 
вона на вміє рахувати: за
мість 4 крб. 72 коп. зона 
повернула 4 крб. 01 коп. 
І маз необережність по
просити, щоб касирка по
рахувала краще.

В таких випадках зав
жди згодом жалкуєш. І со
ромно стає. Бо виходить 
так, наче ти винен, що те
бе хотіли обманути, 
примітивно, відкрито, 
рочито. Жалкуєш, бо, 
правило, завжди знайду
ться люди, які стануть на 
сторону непорядності і 
обов'язково звинуватять 
тебе.

— Годі рахувати гам ко
пійки! — невдозолено ска
зала немолода жінка з 
черги. — Нема коли їх ра
хувати — на автобус за
пізнюємось.

— Але ж вона обраховує 
свідомо, — не зрозумів я 
докору. — Вдруге обрахо
вує.

— Не збіднів би тим 
карбованцем! Копійки він 
рахує...

Мені стало соромно. Не 
касирці. З-за скла вона 
дивилась байдуже: чого 
вони там сперечаються? 
Н. В. Даноза до цього, ма
буть, звикла. Принаймні 
так мені сказали її колеги. 
Вона навіть не вибачилась 
за обрахування. Але не 
про неї річ. Мова про нас 
самих: чому ми не тільки 
не беремо ближнього за 
загребущу руку, а ще й 
заважаємо тому, хго нава
житься це зробити? А цим 
самим сіємо зло, плекає
мо його, бережемо. Нащо 
і від кого? Не можу знайти 
відповіді на ці запитання.

26 березня група жур
налістів добирзлась авто
бусом до Запоріжжя. І не 
могли ми на помітити, як 
майже на всіх запланова
них зупинках водії наби- 

ЗЭ УС! часи з усіх народів в людині високо ціну- < 
вались такі риси, як чесність, порядність, від-, 

вертість... Чому ж сьогодні ми не раз чуємо, як ци-< 
ми людськими достоїнствами намагаються Іронізу-! 
вати, дорікнути, навіть принизити? Чому, потрап-' 

2 лаючи в таку ситуацію випадково, ми в кращому! 
разі так і залишаємось стороннім глядачем, безго-“ 

2 лосям, байдужим, в гіршому — стаємо на сторону! 
’ хамів і людей з брудними руками, відкрито непо-* 
. рядних? Чому? 2
’ Добре, будемо говорити конкретно. (
і Два випадки, про які піде мова, трапились поріз-« 
; папо недавно й обидва мають безпосереднє відно-} 
• шення до транспортного обслуговування, автобус-« 
; ного. 2

рали в автобус безбілет
них пасажирів, а потім хо
дили по салону й збирали 
гроші. Звичайно, у власну 
кишеню. Знайома картина? 
Знайома.

У Нікополі автобус звіль-
в 

на
нився наполовину, але 
касах автовокзалу 
маршрут «Кіровоград 
Запоріжжя» не було про
дано жодного квитка. Зате 
ціла юрба пасажирів тов
пилась біля дверей авто
буса. Вони «знають» — як 
можна доїхати до Мар
ганця.

Ситуація повторилась і з

Марганці, і нам стало за 
водіїв незручно.

— Що ж це аи викорис
товуєте даржазний транс
порт, наче свій власний?— 
запитали ми водіїв аатобу-

ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА

вину- 
йому, 
не по

са 61—45 КДЛ Полизоду і 
Покладова.

Один, чорнявий, 
вато опустив очі — 
видно, справді стало 
собі за те, що отак при
вселюдно пасажири сказа
ли йому правду в вічі. 
Другий, русявий, почав 
уперто доводити, що ко
жен на своєму робочому 
місці має прззо на додат
кові «ліві»:

— Попробуй сядь 
покрутись

за 
кермо, покрутись цілий 
день, та й не схочеш і цих 
грошей... А жити ж, якось 
треба: діти, сім'я...

— Але ж аи отримуєте
зазияиив мм№а а аж

за

певно,

самого 
ходили

свою роботу зарплату?
— Всі отримують зар

плату... І всі так і дивля
ться, аби десь звідкись, 
м'яко кажучи, узяти...

Молодий хлопець від
крито висловлював свою 
точку зору, і коли ми ска
зали йому, що це нечес
но, він, поставивши під 
сумнів, чи можна взагалі 
чесно жити й працювати, 
зробив виснозок:

— У мене своя точка 
зору, і ви мене не переко- 

. наєте. Я вважаю, що в да
ному випадку правий на 
асі сто процентіз.

Позиція хабарника, здир
ника, рвача... Позиція сві
дома, вироблена, 
роками.

І хоч водії до 
Запоріжжя не 
більше по салону автобуса 
з протягнутою рукою, хоч 
на транзитних зупинках на 
наш маршрут стали прода
ватись квитки й по кілька 
разіз гучно оголошуватись 
по станції — ми з водіями 
не знайшли спільної мови.

Здається, крапки над і 
розстазлено? Ні, не забу
вається реакція тих людей, 
які мимохідь стали учасни
ками нашої розмови. Зна
йшлася літня жінка (знову 
ж таки), яка відкрито ста
ла захищати водіїв, пре
зирливо дивилась на нас.

— Що, гроші чужі вирі
шили порахувати? Яке ва
ше діло? Вміє і має як 
узяти — хай бере! А вам 
заздрісно, що не у вашу 
кишеню той карбованець 
ляже — ось чого ви при
чепилися до людей...

Пояснювати такій люди
ні не було потреби. В той 
момент зноз-таки подума

лось: ми ж самі потураємо^ 

рвачам. Допомагаємо їм « 
утверджуватись. Усі ми, 1 
хто на йде під віконце на- 1 
сове на азтозокзалі, а по- || 
спішає до дверей автобу- || 
са, щоб «розрахуватись в 
дорозі готівкою». Усі ми, ІІ 
хто мовчки стежить за по- і| 
дібними розмовами і ніко- Я 
ли не зізьме з ній участь, Я 
не те, щоб взяти рвача за » 
РУКУ- І

Уже згодом я поцікавив- » 
ся а сусіда по сидінню, І 
теж молодого хлопця, який " 
СТОЯЗ у юрбі і уважно до
слухався до нашої «диску
сії»:

— Як ви особисто стави
тесь до ось такого випад
ку?

Він здивовано глянув на 
мене і швидко, мов заве
дений, відповів:

— Що? Я нічого не чув. 
Не перестаєш дивуватись- 

звідки у нас ця глухота? 
Глухота до людських не
чесно?, потурання їм?

В трудових колективах, 
де працюють згадай, лю
ди, дадуть належну оцінку 
явищам, які досі не зжи
ли себе з нашому співжит
ті. Тут не може бути сум
нів/ — людей чесних і 
чистих більше, ніж тих, з 
хибними переконаннями. 
Тому не заради цього пи
салися ці рядки.

Хочеться, щоб читачі за
думалися над цими рядо
вими, повсякденними (не 
жаль!) фактами, явищами 
нашого життя. Щоб не по
турали людям з брудними 
руками, не сприяли роз
множенню здирництза, 
рвацтва. Бо задуматись є 
над чим.

В. БОНДАР.

І
І
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О КОСЬ увечері до гур- 
л тожитку сільського 
професійно - технічного 
училища № 33 наближа
лися четверо: три хлопці 
1 дівчина. Йшли, як то ка
жуть, без якоїсь там 
особливої мети, а точні
ше, мали потребу десь 
згаяти час.

Прибувши на місце, 
компанія розділилася. 
Один з хлопців 1 дівчина 
заїкли в гуртожиток, 111- 
ш^Ьалишилися на по
двір’ї. «Гості» кілька 
хвилин дивилися телеві
зор в фойє, а потім 
хлопець щось прошепотів 
дівчині на вухо. Далі по
дії розгорталися так. Дів
чина підійшла до одного 
з мешканців гуртожитку

=ГРАНІ МОРАЛІ =

вованість! Це з юридич
ної точки зору. А якщо 
подивитися на всіх учас
ників цієї сумної історії 
з позицій нашої соціаліс
тичної моралі, дати кож
ному факту належну 
оцінку? Оцінку, можливо 
й дещо суб'єктивну, яку 
не враховують звичайно 
в суді, але без якої не 
обійтися.

Отже, що за причини 
спонукали Олега‘1 Його 
друзів (а вони потім ста
ли свідками на судовому 
процесі) відправитися на 
сумнівну вечірню прогу
лянку? Сам підсудний не 
зміг дати на це запитан
ня чіткої відпозіді. окрім 
загальновживаного «пі
шли гуляти». Цієї ж вер-

так зване право сильні
шого, вигадав баєчку 
про те, що його,; ніби
то, в минулому році 
побили якісь хлопці 1, по
трапивши разом з Люд
милою Штефан в гурто
житок, він, буцімто, впі
знав одного з них. Вирі
шив помститися. Ось чо
му попрохав дівчину по
гукати Юрія Гблубниць- 
кого на вулицю.

Громадський захисник 
від колективу професій
но-технічного училища 
№ 1 сумлінно перелічив 
усі засідання старостату, 
розмови з батьками, збо
ри групи, на яких розгля
далася поведінка Олега, 
але так 1 не сказав, що 
ж конкретного, було у

КРАПКУ СТАВИТИ РАНО ■ ■ я

«Молодий комунар» З стор4—<
ДУДАКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

СХОДИ НА СОТИЙ ПОВЕРХ

і запропонувала йому ви
йти па вулицю. Там, ні
бито, хтось його чекає. 
Разом пішли до дверей.

На подвір'ї до них 
приєднався супутник дів
чини. Розмова була ко
роткою. На мешканця 
ййртржнтку посипався 
Тулад дошкульних ударів. 
Перевага явно була за 
нападаючою стороною. 
Нападник — вищий на 
зріст, фізично міцніший. 
До того ж, десь поряд 
причаїлися в темряві йо
го товариші. І вони неза
баром з'явилися, щоб від
тягти від жертви свого 
геть знавіснілого друга.

Потерпілого повели до 
колонки водопроводу, 
щоб хоч трохи ВІДМИТИ 
від крові 1 багна. Та ко
ли він спробував якось 
висловити своє обурення, 
отримав знову удар. Но
гою в обличчя.

На цьому Інцидент, 
можна сказати, був ви
черпаний. Якщо не врахо
вувати того, що учень 
професійно - технічного 
училища № 33 Юрій Го- 

^лубшщький (а саме його 
іЖкликали з гуртожитку) 
Потрапив на два тижні 
до лікарні.

ХТО ж він цей «супер
мен-?, який так «смі

ливо* напав на людину, 
у котрої навіть гадки не 
було про пригоду такого 
роду? Слідством встанов
лено, що ним був учень 
міського професійно-тех
нічного училища № 1 
Олег Кадиров.

Які ж мотиви злочину? 
Чим пояснити таку зві
рячу жорстокість? На су
ді, який недавно відбув
ся, довго з’ясовували ці 
питання. І дійшли вис
новку — повна невмоти-

сії дотримувалися Люд
мила Штефан, Роман 
Кирпита та Сергій Тес
ля," — учні міських про
фесійно-технічних учи
лищ. Отже, вони «гуля
ли»...

З характеристики, яку 
представило на суд про
фесійно-технічне учили
ще, де навчається Олег, 
відомо, що він зареко
мендував себе там з не
гативного боку: громад
ськими справами не зай
мався, прогулював уроки 
1 т. д.

Треба додати ще одну 
подробицю. Олег Кади
ров певний час знаходи
ться на обліку комісії в 
справах неповнолітніх мі
ськвиконкому. На облік 
потрапив у зв'язку Із 
вживанням наркотичних 
речовин.

Не зайве лише запита
ти у педагогів училища — 
вчителів, виробничих 
майстрів — якою вони 
вбачають свою виховну 
функцію? Де були, коли 
Олег поступово, в 17 ро
ків, на їхніх очах дегра
дував? І хоча він не ком
сомолець, це ж 'саме за
питання можна адресу
вати комітету комсомолу 
училища.

Визнавши за собою

виховній роботі з хлоп
цем, хто з педагогів був 
закріплений за ним, як 
контролювалися вчинки 
1 уподобання.

І зовсім невиразним 
був виступ батька під
судного — Валерія Ва
сильовича, механіка Про- 
топопівськиї дільниці вуг
лерозрізу «Бандурів- 
ський». Він засудив пове
дінку сина, але так і не 
пояснив, що ж стало йо
му на заваді належним 
чином виконати батьків
ський обов'язок.

В А роки позбавлен
ня волі з відстроч

кою виконання вироку— 
таким було рішення су
ду. Радянське законо
давство, враховуючи вік 
Олега Кадирова, дало 
йому змогу розпочати но
ве життя, обрати пра
вильний шлях.

Судова справа, про 
яку ми розповіли, зовсім 
не виняток. Вечорами 
по місту вештається чи
мало таких «суперменів», 
які, щоб заповнити ду
ховну порожнечу, вдаю
ться до сумнівних розваг, 
ображають гідність 1 
честь громадян.

В. ДЄРУСОЗ.
м. Олександрія.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли цей матеріал був підго
товлений до друку, з Олександрії надійшло таке 
повідомлення. Нещодавно на засіданні комісії в 
справах неповнолітніх міськвиконкому розглянуто 
справу учня професійно-технічного училища № 1 
Сергія Прохорова, який разом з Олегом Кадро
вим та Романом Кярпитою відзначили згадані ви
ще події пиятиком) в лісі. Після чого захмелілий 
Сергій був затриманий працівниками міліції. От
же, зарано ставити крапку. Історія має продов
ження. Знову затримані учні з професійно-техніч
ного училища № 1. Цікаво, якої думки про все це 
його педагоги? Міськком комсомолу? Невже ні
яких висновків не зроблено?

ВІДПИСАЛИСЯ

'«Живого хвоста ие побачиш»

«Якщо жити в хмарочосі, то не на пер
шому позерсії» — ось один із життєвих 
принципів Рема Кондакова, головного 
героя п’єси Ю. Візбора «Березова гілка», 
поставленої режисером В. Галеною з об
ласному музично-драматичному театрі 
імені Кропивницького.

Якщо взяти цей лозунг абстрактно, то 
він може належати й запеклому кар’є
ристу, і одержимому (в найкращому ро
зумінні) фанатику якоїсь справи. Конда- 
коз (заслужений артист УРСР А. Косячен- 
ко)—фанатик. А спраза його і в мистецтві 
досліджується дуже рідко, і в житті 
тільки горе змушує нею цікавитися. Це 
психіатрія. Та яким би крижаним холо

дом не обдавало слово,’ що за ним крию
ться незбагненні, дивні і страшні порухи 
душі, люди, котрі обрали цю галузь ме
дицини своєю професією, повинні мати 
гарячі серця. Одначе крутиться тут і 
хитрий бездушний лис, для 
якого головне «вибити» 
докторську (Лез Косавець), 
і зарозуміла у своєму все
знайстві і всесиллі автори
тарного складу дама (Чупри-
кова). Обоє — в начальстві, і тим важче 
схрещувати з ними шпаги Кондакову. 
Але його змушують до цього і профе
сійний обов’язок, і нзукозий інтерес, і 
проста людяність: він не може, не хоче, 
не позинен залишати з «безнадійних» 
Ізана Адамовича Короткевича (В. Бабич), 
котрий ще під час війни в гестапізських 
застінках повністю втратив пам’ять і 
здатність реагувати на оточення — пов
ний аутизм по-медичному. Чому так ста
лося, що може розказати повернутий до 
тями хворий, яким чином його пробуди
ти — ось голозне, що хочуть знати лікар 
і глядач. Шлях до відповіді на ці питан
ня пролягає через напружену, динамічну 
інтригу тзору, з яку у великій кількості 
вплітаються гострі, майже детективні, та 
ліричні епізоди, й окремі досить глибо
ко розкриті характери.

Про внутрішню суть Кондакоза я вже 
сказала. Зовні, проте, вона не проступає 
жодними яскравими деталями (які А. Ко- 
сяченко зміє подавати) — ми бачимо 
людину стриману, спокійну, без вибухів. 
Загоряється °ем тільки тоді, коли хапає
ться за втілення нової ідеї, коли успіх 
ще тільки згадується, а не бачиться, ко
ли треба відстояти свої позиції, правиль
ні і празедні. Кондаков уміє тримати ди
станцію з спілкуванні з людьми, шанує 
їхню гідність, уміє необразливо відхи
лити непотрібні йому пропозиції і послу
ги, яких вистачає. Наприклад, головлікар 
Чуприкоза (В. Фоменко) з ходу гарантує 
йому: «Одружимо! Меблі дістанемо! 
Перспективного хворого (правда, страш
нувато чути ці слова від лікаря? — азт.) 
дамо!». Завідуючий відділенням Коса- 
аець (М. Обухов) обіцяє прихильність. Ні 
і ні! Все ж це пропонується в обмін на 
відступ від Короткевича, займаючись кот
рим, Кондаков ставить під сумнів вста
новлений колегами діагноз, підриває їх 
неіснуючий авторитет. І якщо у Чуприко- 
вої під впливом ентузіазму Рема згодом 
крізь чиновницький панцир прокльовує
ться щось не чуже змісту клятви Гіппо
крата, то Косазець...

Ось хто безперспективний і з Профе
сійному, і в суто людському відношенні! 
«Та киньте ви!» — навіть з устах нейт
ральної людини таке звучить грубо. А » 
устах медика, що має знімати з душі ка
мінці, а не додавати нові?! А фамільярне 
звертання «хороший мій» до всіх і зся? 
А гра на почуттях Лариси? А цинічні за- 
язи «Я свою роботу не люблю?». А по

боювання використати нову апаратуру 
тільки тому, що вона шкідлива для здо
ров’я... лікаря? У той час, як Кондаков 
найстрашнішим ворогом медика вважає 
байдужість...

Немало сценічного часу займає лінія 
Кондаков — Лариса (В. Демченко). Мед
сестра з його клініки пропонує Рему лю
бов — чи «любов», як про те свідчать 
манери й мова цієї особи. Мені здається, 
виконавиці варто було б дещо приглуши
ти активність своєї героїні, бо на цьому 
фоні діловитість і зосередженість Лари
си в екстремальних клінічних ситуаціях 
сприймається як не вияв професіоналіз
му (за драматургією твору саме він має 
сприяти успіху Кондакоза), а всього лиш 
як примітивна тактика — аби Рем був 
задоволений... А в серці Рема ще живе 
зрадлиза й лицемірна дружина (В. Лит
виненко). І хоч під завісу й констатує 

Кондаков «летальний кінець 
їхнього кохання», воно ще 
не скоро забудеться. По
зитивний герой, розумний 
чоловік, а до кого небайду
жий? Як тут не згадати

B. Г. Бєлінського: «Любов — це примха 
серця...».

Запам’ятовуються у виставі дзі епізо
дичні ролі — сестри Короткезича актри
си Зоєзодіної (заслужена артистка УРСР.
C. Мартинова), та дружини хворого Во
ронкова (Р. Афанасьева). Найбільше Воє- 
водіній муляє не думка про тяжкий стан 
брата, а страх, що доведеться взяти його 
до себе. Блискучим костюмом короле
ви, штучними діамантами, «царською» 
ходою вона ніби намагається відгороди
тися від усього, що може схвилювати,, 
примусити стиснутися серце...

Продавщиця Воронкова назпаки — ні 
з яку позу не стає, її заземленість нічим 
не прикрита. «Санкцію на пункцію? А де 
ж її дістати?.. А пару курей я вам, док
торе, дістану...».

Що заважало сприйняттю спектаклю,, 
так це спотикання акторів на тексті, не- 
збалансозане звукове оформлення (за 
музикою іноді не чутно реплік) і деко
рації.. Зокрема, берези. Що б там вони 
не символізували, вигляд їх справляє 
надто гнітюче враження.

...А. Кондаков таки піднявся на сотий 
поверх хмарочоса. Не злетів на стрімко
му ліфті везіння й не на чужому горбі 
виліз, а зійшов по сходах поступозо, з 
зусиллями, долаючи щабель за щаблем. 
Короткевич загозориз, він усе згадав! 
Його раптово буденний голос звучить і 
для лікарів, і для залу, як музика — 
добре, що тут манерою гри В. Бабич ста
вить езого героя в центр узаги. Ми, ок
рім іншого, розуміємо тут необхідність 
експериментаторських методів у меди
цині.

У виставі проходить спогад про пові
шену на березу якимось демобілізова
ним із фронту воїном гвинтівку, яка че
рез багато літ вросла в дерезо, стала 
березозою гілкою. Образ чіткий—таку 
свідомість нашого народу вросла пам'ять 
про воєнне лихоліття, яке відгукується 
страшною недугою Короткевича, його 
спогадами, що допомогли викрити зло
чини фашистів, знайти зрадника Батьків
щини — Кондаков зціленням пацієнта 
допоміг ще й органам держбезпеки. І 
хоч під завісу він залишає лікарню, ми 
сприймаємо це спокійно: все те, що ро
бить Кондакова справжньою людиною 8 
справжнім лікарем, при ньому залишає
ться. І знадобиться в іншому місці.

Н. ДАНИЛЕНКО.

П:д таким заголовком 
18 березня ц. р. у «Моло
дому комунарі» було вмі
щено статтю, де говори
лося про необхідність упо
рядкування на ринках Кі
ровограда торгівлі рибаль
ськими наживками, від
криття у місті зоомагази
ну, організацію виставок 
собак, рибок, птахів тощо. 
Група авторів статті хотіла 
знати, що збираються ро
бити з цьому напрямі від
повідні інстанції.

Три з них не залишили 
без уваги виступ газети і 
-надіслали відписки або 

^^зписки '/ безпомічності 
й небажанні хоч чимось 
зарадити справі. Не буде
мо голослівними:

«Відділ торгівлі міськви
конкому питаннями будів
ництва магазинів не зай- 
масться*, повідомила

завідуюча відділом А. В. 
Бендеченію. А про будів
ництво й мови не було. 
Можна використати й уже 
існуючі приміщення. Втім, 
якщо відділ не займаєтеся 
безпосередньо новими 
магазинами, то вже напев
не знає і міг би підказати, 

у чиїй компетенції ця спра
ва.

Може, повинна цим зай
матися облрада Товари
ства охорони природи, по
думали ми, прочитавши 
відповідь заступника го
лови ради В. Т. Овсянни
кова:

«Питання організації а 
Кіровограді торгівлі спізу- 
чими птахами, кормом для 
рибок, нажизок для спор
тивного рибальства пору
шене правильно. Однак 
облрада товариства не має 
можливості відкрити такий

магазин через відсутність 
штатів торговельних баз, 
необхідних коштів і т. д.

Корм для акваріумних 
рибок продається в мага
зині «Мисливець» по ву
лиці Тімірязєза, 76».

Що ж, і на тім спасибі. 
Але автори згадували в 
публікації, що колись та
кий магазин був. Куди 
звідтоді поділися кошти, 
штати і незрозуміле «т. д.»? 
Коли 8они знайдуться? Чо
му зоомагазин прикрили? 
Про це в листі — ні слоза.

Ясна річ, знайомстзо з 
цими відписками не може 
вдовольнити ні редакцію, 
ні читачів, котрим треба 
точно знати, чи буде в міс
ті зоомагазин, які будуть 
організовуватися заходи 
для друзів природи. Отже, 
чекаємо конкретної відпо
віді від Кірозоградського 
міськвиконкому.

знімається
кіно
Москва. На Центральній 

студії дитячих і юнацьких 
фільмів імені И. Горького 
кінорежисер Ігор Вознесен- 
ський знімає фільм «Да 
ваш син?». Автори сцена
рію — Ігор Зознесенсьний 
і Юрій Іванов. Головний 
оператор — Анатолій І5у- 
равчнков.

Новий фільм розповість 
глядачам про шефство мо
лоді міліції над одним із 
столичних дитячих будин
ків. про виховання «важ
них» підлітків, про те, як 
вихователі і друзі допома
гають підліткам обрати 
правильну дорогу о само
стійне життя.

На знімну: на зйом
ках фільму. В ролі педаго- 
га-вихователя дитячого бу
динку — актриса Олена 
БОРЗОВА.

Фотохроніка ТАРС, 
Фото їм. МАСТЮКОВА,
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ГА ЦТ (1 програма)
й по _  «Час». 8.40—Спорт

ва тиждень. 9.10 — Чт-ппОПИ 
палов. «Діти ‘»«ар*-, стана з циклу «Які ми?». 
ЗО4О — Новини. 14.30 — Но- 
пінт. 14.45 - Документальні 
фільми. 15,20—Знайти свою 
Чіпку. 10.00 — Новини. 16.05

— Фільм «Лея». 17.40 — «Два 
світи — Дві політики». 18.25
— Мультфільми. 18.45 —
Сьогодні в світі. 19.00 — На. 
уиа і життя. 19.30 — Новини.

• 19.40 — Телефільм «В пошу
ках капітана Гранта». 1 се
рія. 21.00 - «Час». 21.40 — 
Заключний концерт, фести
валю мистецтвЗірки» у великому театрі 
СРСР. У перерві — -->•> — 
Сьогодні у СВІТІ.

УТ
ці 00 — Новини. 10.20 — 

Ніномоззїка. 11.25 - Естрад- 
на музика. 11.40 — Шкіль 
шиї екран. 10 клас Украш- 
ська література. Образ ко
муніста в творчості Б. О.Пн- 
пчка 12 10 — Новини. 16.00 
_  Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок- 16.30 - Рішення 
XXVII з’їзду КПР-С — У жит
тя. «Агропром: проблеми і 
пошуки». 17.00 — Для дітей. 
«Лх і горішок». Вистава 
Харківського ТІОГу. 1800 — 
«У світі цікавого». Іннолро- 
грама. 18.30 — - Український 
віночок». Фільм-концерт.
19 00 — Актуальна камера. 
І'/ЗО — День за днем (Кіро
воград). 19.45 — «Аукціон 
ідей». Молодіжна програма.
20 зо — Телевізійна школа 
спорту. Вечірня гімнастика 
20 40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — З 
української класики. М. Ста- 
рнцькиіі. (За Гоголем). «Ман
еш«! ніч». Вистава. Під час 
перерви — 22.45 — Новини.

Срібний дзвіночок. 16.30 —
Екран молодих. «Неспокійні 
серця». 17.05 — Телефільм 
«Райдужне скло». 17.20 —
Грає заслужений артист 
РРФСР 10. Башмет. 16.00 — 
«Здрастуй, рідна земле». Те
ленарис. 18.30 — Музичний 
фільм «Струпи серця». 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Факти свідчать». 20.00— 
День за днем. (Кіровоград). 
20.15 — Народні таланти. 
(Кіровоград). 20.50 — На 
добраніч, дітіїї 21.00—«Час». 
21.40 — Літературний вечір. 
23.10 — Новини.
А ЦТ (II програма)

3 00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
3.35 — Основи інформатики 
і обчислювальної техніки. 
9.05. 13.00 — Німецька мова. 
10.05 — «Незнайомий і див
ний світ». Науково-популяр
ний фільм. 10.35, 11.40 —
М. Сервантес. «Доп Кі.хот». 
6 кл. 11.05 — «Прості — 
складні істини». Тележурнал 
для батьків. 12.1(1 — Фізика. 
8 кл. 12.40 — Природознав
ство. З кл. 13.30 — Радян
ське образотворче мистец
тво. Літопис подвигу. 14.15 — 
Наш дім. Тележурнал. 15.00
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Сільська година.
19.20 — Музичний кіоск. 
19.50 — Документальний те
лефільм. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Новини. 20.20
— «Генерал Лебеденко —
життя як факел». Докумен
тальний телефільм. 20.40 — 
Кубок Європи зі стендової 
стрільби. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Європейська 
історія». 23.10 — Новини.

фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм «Пісенне 
мереживо». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Весна 
перемоги». Концерт. 20.00 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
20.45 — 11а добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Петля». 1 се
рія. 23.00 — Новий».
& ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнасти і,-а. 8.15 — 
Документальні фільми. 8.35, 
9.35 — О. Твардовськиіі. « Ва
силь Тьоркіи». 7 кл. 9.05, 
12.10 — Іспанська мова.

Коли?». Телевікторина. По 
закінченні — Сьогодні у сві
ті та Міжнародні змагання з 
кінного спорту, передача в 
Югославії.
А уТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Виробнича гімнастика. 10.35 
— Шкільний екран. 5 клас. 
Музика. 11.05 — Телефільм. 
«Хазяїв». 11.40 — Шкільний 
екран. 10 клас. Російська лі
тература. 12.10 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Рішення XXVII з'їзду К1ІРС— 
у життя. 17.15 — Любителям 
хорового співу. 17.45 — День

З ІЗ по 18

'д ЦТ (II програма)
8.00 - Гімнастика. 8.15 — 

Документальний телефільм. 
8 35 9.35 — Природознав
ство. 2 кл. 8.55 — «Геометрія 
для малюків». «Слід, який 
залишила крапка '. Науково- 
популярний фільм. 9.0а. 13.10
— Французька мова. 9.55 —
«1 іг.ііснерниіі (Михайлів
ський) замок». Науково-по
пулярний фільм. 10.05 —
Поезія Кайсипа Кулісна.
10 35 11.10 — Ботаніка. 5 кл. 
10.55 — «Пухнаста райдуга». 
Науково-популярний фільм.
11 10 — НІахова школа. 12.00
— Російські народні казки.
12.40 — «Мир — народам».
Про боротьбу радянського 
народу за мир між народа
ми. 13.40 — Робітничі збори. 
Про роль трудового колек
тиву в житті підприємства. 
14.25 — «...Віруючи серцем 
у Перемогу». По сторінках 
творів радянських письмен
ників про Велику Вітчизня
ну війну. 15.10 — Новини. 
16.00 — Новини. 18.20 — Про 
що сі і і вас. хомус. 18.45 —
« .'То шістнадцяти і старші». 
19 йп — Ритмічна гімнасти
ка 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Велогонка Миру.
Передача з Польщі. 20.35 — 
Кубок Європи зі стендової 
стрільби. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Післямова». 
23 15 —- Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — У сві

ті тварин. 9.40 — Телефільм. 
«У пошуках капітана Гран
та*. 2 серія. 10.45 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
«Перевірено практикою».

10.05 — Учням СПТУ. Істо
рія. Варшавський Договір. 
10.35. 11.40 — А. Чсхов. «Ви
шневий сад». 9 кл. 11.05 — 
«Така далека, близька Ме
щера». Науково-популярний 
фільм. 11.15 — Про Герб 
СРСР. 12.40 — К. Симонов. 
Вірші, щоденники, спогади. 
13.25 — Фільм «Вершники 
революції». 15.05 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.10 — «Із 
скарбниці світової музичної 
культури». І. Гайдп. Орато
рія «Створення світу». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Новини. 20.20 — Ритмічна 
гімнастика. 20.50 — «Оп
лески заборонені». 21.00
— «Час». 21.40 — Фільм 
«Блакитні гори, або Неправ
доподібна історія». 23.15 — 
Новини.

за днем. (Кіровоград). 18,00
— Кіровоградщина спортив
на. (Кіровоград). 18.30 —
Концерт класичної музики. 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Співає народна ар
тистка СРСР О. Образцова.
20.30 — Телевізійна школа
спорту. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — « Час». 21.40 — 
Художній телефільм «Петля». 
2 серія. 23.00 — Новини.
23.10 — Світ поезії. Д. Пав- 
личко.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальнії фільм. 8.35, 
9.35 — Географія. 8 кл. 9.05, 
12.40 — Англійська мова. 
10.05 — Учням СПТУ. Фізи
ка. 10.35. 11.40 — Географія. 
5 кл. 11.05 — Наш сад. 12.10
— Музика. 2 кл. 13.10 — Ра-

рія. 11.50 — Для всіх і для 
коленого. 12.35 — Концерт 
радянської пісні. 13.05 —
«Переможці». Зустріч вете
ранів 2-го Українського 
фронту. 14.30 — Новини.
14.45 — Мультфільми. 15.15
— Літературний ' альманах.
16.15 — Грає духовий ор

кестр Палацу культури і тех
ніки м. Коломин. 16.30 —
Фільм «Біда». 18.00 — Спор
тивна розминка. 18.05 — 
« Космос для миру». Телеміст 
Москва — Космос -- Ефте- 
лінг (Нідерланди). 19.05 —
Заключний концерт 11 Все- 
російського огляду ансамб
лів пісні і танцю. У перер
ві — 20.10 — Новини. 21.00— 
«Час». 21.40 — В суботу уве
чері. «Вас запрошують бра
ти Старосгіни». 23.10 — Спі
ває К. Готт. 23.40 — Новини.
23.45 — Велогонка Миру. 
Передача з НДР.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50— 
Телефільм <С. Сергєєв-Цен- 
ський». 11.10 — Студія «Зо
лотий ключик». 12.10 — Но
вини. 12.20 — Вистава «Пра
пороносці». 13.05 — В кадрі 
і за кадром. 14.15 — Солдат
ські листи. 14.45 — 'Наука! 
час». 15.15 — І любов, і ша
на. 17.00 — Скарби музеїв 
України. 17.15 — Для стар
шокласників. - Товариш». 
18.00 — Футбол: «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» (Київ).
19.45 — Актуальна камера.
20.15 — Співає заслужений 
артист УРСР П. Топчій. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
«■Час». 21.40 — Художній
фільм «Петля». З серія. 22.45
— Новини.
А ЦТ (П програма)
_ 8.( 0 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.30 — Ритмічна гімнастика. 
9.15—Ранкова иоіит:і. 9.45 — 
Реклама. 9.50 — Творчість 
народів світу. 10.50 — «Піс
нії залишається з людиною». 
«•Журавлі».' 11.50 — Теле
фільм «Двері, відкриті для 
тебе». 1 і 2 серії. 14.05 — До
кументальний те леф і л ь м.

пал. 9.20 — 20-й тираж
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошта. 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30 — Музич
ний кіоск. 13.00 — Сільська 
година. 14.00 — Міжнарод
ний день музеїв. Огляд. 14.35
— Дитячий гумористичний 
журнал «Єралаш». 14.45 — 
Документальний телефільм. 
15.40 — Світ рослин. 16.25— 
Новини. 16.30 — «В гостях у 
казки». Фільм «Клякса на 
казці». 17.50 — Виступ ан
самблю «Росіяночка». 18.00
— Міжнародна панорама. 
18.45 — Фільм «На початку 
славетні::: спрає». 1 і 2 гЦрЯ. 
У перерві — 19.50 — '.'■ЯИг/- 
ни. 21.00 — «Час». 21.45 — 
Чемпіонат світу з боксу. Фі
нал. Передача з США. 22.45
— Футбольний огляд. 23.15
— Велогонка Миру. Переда
ча з НДР. 23.40 — Новини.
А уТ

10.0- ■ — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Сьогодні — міжнародний 
день музеїв. Програма теле
фільмів. 11.30—■Пісня скли
кає друзів». 13.40 — Новини
13.55 -- Доброго вам здо
ров'я. 1 ',.25 — Село і люди.
14.55 -- Мультфільм на за
мовлення. 16.00 — Слава сол
датська. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
17.00 — Телефільм «Плавучі 
курорти». 17.25 — «А зорі 
тут тихі...». Телсвистава. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — Концерт дружби. 
Відкриття фестивалю «Київ- ■ 
ська весна». 20.40 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.45 -- Продовження «Кон
церту дружбі:». 22.."1— Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.(0 — Гімнастика. На за
рядку ставай! 8.15 — Ф «Щ^ 
«Табір іде і; небо». 9.50 
Програми Туркменського те- 
лебачеїшл 11.00 -- Мамина 
школа. 11..40 — Чемпіонат 

Європи з регбі. Збірна Порту-

'/ ЦТ (І програма)
• по — «Час». 8..10 — Клу 

мандрівників. 9.40 — Теле 
Зіі.іьм «У пошуках капітанй 
Гранта». 1 серія. 11.00 — По
вніш 14.30 -- Новини. 14.50
— «Наш сучасній.». Доку
м-птальпі фільми 15.30 —
-Твоя ленінська бібліотека». 
В І Ленін. «Головое завдан
ня наших днів - 10 00 — По
вний. 16 05— Фільм-ковнепт 
«Мелодій ніжних чародій». 
Пісні композитора М. Леои- 
товпча. 16 35 — Розповіда
ють наші кореспонденти 
17 05 — Релігія І політика. 
17.35 — «Еі.пан збирає дру
зів». Концепт за участю ар
мійських ансамблів країв 
Варшавського. Договору. 
13.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Світ ! молодь. 19.35
— Новини. 19.40 — Вірші ра
дянських постів 19.55 — Те. 
леф'льм - В пошуках капіта
на Гранта» 2 сепія. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Актор Віктор Коршунов». 
22.40 — Сьогодні у світі 
22.55 — Велогонка Миру
Передача з НДР
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Аукціон Ідей». Молодіжна 
програма. 11.05 — «У май
стерні художника». Заслу
жений діяч мистецтв УРСР 
А. Ткач 11.35 — Художній 
фільм -Приватне життя» 
13.15 — Повний 13.30 — Лі
тературна карта України. 
16.00 — Ношінн 16.10 —

І

На цей матч сулерпи 
ии обрали не однакову 
тактику — господарі по
стійно намагалися йти 
вперед, а гості, дещо по
ступившись ініціативою, 
лише відповідали швид
кими контратаками.

Вже на другій хвилині 
гри Валерій Черних уві
йшов до штрафного май
данчика гостей по лівому 
флангу атаки іі пробив у 
дальній від воротаря кут. 
М'яч влучив у штангу. 
Ще через чотири хвили
ни капітан кіровоградців 
майстер, спорту Микола 
Латиш, який повернувся 
до рідного колективу з 
московського «Спарта-

ка», добре виконав 
штрафний удар з тридця
ти метрів. Але на місці 
був воротар ахтирців.

«.• Нафтовик» — дебю
тант другої ліги, але в 
команді грають досвід
чені гравці. Про це гово
рить 1 той факт, що гос
ті дуже вміло можуть пе
реводити гру у потрібне 
їм русло.

Після відпочинку «Зір
ка» дещо додала в швид
кості, що її принесло 
команді успіх вже на 
56-й хвилині. Валерій 
Черних па великій швид
кості «втік» від захисни
ка Володимира Сгіариня- 
ка і вийшов сам на сам

голкіпером гостей. Да-з 
лі все залежало від тех
ніки. Валерій не схибив.

Отже, «Зірка» одер
жала дуже потрібну пе
ремогу. Дехто може й 
скаже, що команда не 
грає так. як того бажа
ють численні болільники^ 
Але ж всім ВІДОМІ Ї7 
значні втрати, які поніс 
колектив у МІЖССЗГІіШІЙ 
період.

С. БОНДАРЄВ.

«РАДИСТ» ПОЧИНАЄ З ПОРАЗКИ
10 травня команда 

«Радист» Кіровоград
ського заводу радіовиро- 
бів стартувала у чергово
му чемпіонаті республі
ки серед виробничих ко
лективів. У Знам’янці кі- 
ровоградці грали з міс
цевії м < Локомотивом ».

Перший тайм не приніс 
успіху суперникам, а 
відразу після перерви 
залізничники відкрили 
рахунок. Через три хви
лини нападаючий кірово- 
градців Павло Светлов 
забиває гол у відповідь. 
Та все ж гол «Локомоти-

ва» па 83-й хвилині при
ніс йому перемогу з ра
хунком 2:1.

Наступну гру « Радист» 
проведе на своєму полі 
з командою - Металург» 
із Дніпродзержинська, 
яка в минулому сезоні 
залишила другу лігу.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛНСМ Украины,
На укряингш'м языке

Документальні фільми 15.20
— Спорт і особистість 15.50

— Грає симфонічний оркестр
Гоп ьког.с ької фі па і імі ' і іії
16.15 — Новини 16.26 -

Шахова школа 16 50 — • Д< 
шістнадцяти і старші» 17.35
— Документальний те ле
Фільм «Параска». 18.15 —
Паш сад. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Вирішується 
па місці». Про досвід робо
ти партійних і радянських 
організацій Латвійської РСР 
по вирішенню питань будів
ництва. Передача 1. 19.45 — 
Новини. 19.55 — Телефільм 
«У пошуках капітана Гпап- 
тл». З серія. 21.00 — «Час» 
21.40 — Документальний
Фільм 23.00 — Велогонка 
Миру. Передача я НДР 23.20
— Сьогодні у світі
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16 30 — 
Кінопрограма «Люди землю 
прикрашають». 17.10 — Для 
дітей -'Дівчатка, хлоп'ятка І 
кіно». 18.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.15 — Толе-

ЙЙ»
д ЦТ (1 програма)

8.00 — 'Час». 8-Ю -- Світ 
і молодь. 9.15 -- Телефільм 
«У пошуках капітана Граіг- 
та». З серія. 10.20 — Пісня, 
романе. вальс. 11.00 — Но
вини. 1 і.ЗО — Новини. 1-1.50 
— До Міжнародного дня му-
леїв. Документальні фільми.
15.25 — Російська мова.
15.55 — Повний. 16.00 —
Фільм-концерт -Жайворонки, 
прилітайте». 16.40 — Фільм
длл дітей. « Магія чорна 1 бі
ла», 17.55 — Виступ росій
ського народного хору Па
лацу культури профспілок. 
18.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 18.45 — Сьогодні 
У світі. 19.00 — Мультфіль
ми. 19,20 — Людина і закон. 
19.50 — Попиті. 19.55 —
Телефільм «У пошуках капі
тана Гранта». 4 серія. 21.00 
— «Час». 21 40 — -Що? Де?
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діііісі.кс образотворче мис
тецтво. А. Пластов. 13.40 — 
Драматургія і театр. Тема 
Не ші.ої Вітчизняної війні! на 
сучасній сцені. 14.55 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15 
-- -Увага, програма в ефі
рі...». 19.00 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «Наука і техні
ка». Кіножурнал. 20.25 —
Документальний телефільм 
21.00 — «Час». 21.40 — Теле
фільм < Повернення Ольме- 
еа». 22.45 — Новині!.

1-1.55 — Співає К). Борисен
ко. 15.15 — Телефільм «.Став
ка. більша за життя». 1 се
рія. «Я знаю, хто ти». 16.10 
— Реклама. 16.15 — Мульт
фільми. 16.45 — Докумен
тальний телефільм. 16.55 — 
Телсвистава «Хто ти такий?». 
Автори Г. Агде, Ц Пшибиль- 
ськиіі. 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» (Київ). 
У перерві — 18.45 — Нови
ни. 19.45 — Якщо хочеш бу
ти здоровим 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Кубок Єв
ропи із стендової стрільби. 
20.35 — Чемпіонат Європи з 
боротьби самбо. 21.00 —
-'Час». 21.40 — Фільм «Табір 
іде в небо» 23 15 — Новішії.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Ви. 

ступ народного ансамблю 
танцю «Бриулець». 9.00 —
«Прості складні істини» Те
лежурнал для батьків, 9.30— 
«Чого і чому». Передача для 
іоТиг’ 1т 00 ■ Здоров'я. 10.45 — Телефільм «У поту- 
ках капітана Гранта». 4 с’е-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 —
«Хочу все знати!». Кіноясур-
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галії — збірна СРСР. Переда
ча з Португалії. 12.15 — Ро
сійська мова. 12.45 — У світі 
тварин. 13.45 — Телевистава 
-Доки я живий, я з тобоі^> 
Листи юності і кохання. ИДг
— 1945 рр. 14.30 — Розпові
дають наші кореспонденти. 
1.5,' О — Мультфільми. 15.20
— Телефільм «Ставка, біль
ша за життя». 2 серія. «О-ель
• Еі.сельссіоп». 16.25 — Світ 
і молодь. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з <;.утболу: «Шахтар»— 
«Зеніт» 18.45 — Реклама. 
18.50 — Документальний те
лефільм. 19.10 — Із скарбни
ці світової музичної куль
тури. М. Мусоргськт-н. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Кубок Європи зі стендової 
стрільби. 20.35 — Чемпіонат 
Європи з боротьби самбо. 
21 00 — «Час» 21.40 — Фільм
• Банківський білету мільйон 
фунтів стерлінгів»
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