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Правдиво і яскраво
відображати жипя
Правдиво і яскраво ві
дображати життя, брати
активну участь у приско
ренні соціально - еконо
мічного розвитку країни,
оновленні і збагаченні
духовного життя суспіль
ства — найважливіший
обов’язок майстрів сло
ва. Це підкреслювалось
на ЇХ з'їзді письменни
ків України, який 5—7
червня проходив у Києві.
У світлі вимог XXVII
з’їзду КПРС 1 XXVII
^’їзду Компартії Украї
ни делегати по-діловому,
з позицій критики 1 са
мокритики проаналізува
ли підсумки творчої п'я
тирічки, визначили ос
новні напрями своєї ді
яльності.
На з’їзді відзнача
лось, що за останні роки
написано чимало худож
ніх творів різних жан
рів, в яких переконливо
розкрито головні тен
денції нашої радянської
дійсності, створено га
лерею образів трудівни
ка 1 захисника Батьків
щини, патріота та інтер
націоналіста, невтомно
го борця за мир. Багато
національну радянську
літературу
збагатили
книги Миколи Бажана,
Олеся Гончара, Бориса
Олійника, Віталія Коро
тича, Олексія Коломій■^•7, Юрія Мушкетика,
ТЯших прозаїків, постів
1 драматургів.
Кращі
твори високо оцінені чи
тачами, помічені крити
кою. Про це свідчить 1
присудження ряду пись
менників
Ленінської
премії, Державних пре
мій СРСР і Української
РСР імені Т. Г. Шевчен
ка. літературних премій.
З повним правом можна
стверджувати, що укра
їнська проза, поезія
1
драматургія продовжува
ли досліджений актуаль
них проблем сучасності,
сміливо й безкомпроміс
но розвінчуючи всілякі
форми прояву пристосов
ництва, девальвації ду
ховних цінностей.
Делегати стурбовано
говорили про те, що л1їературний процес у рес
публіці ще не повното
мірою відповідає
все
зростаючим потребам су
часного читача, відзна
чали недостатній вплив
літератури на
ідеоло
гічне. моральне, естетич
не виховання трудящих.
На нинішньому перелом
ному етапі нашої історії
потрібні твори, які б за
кликали до активної дії,
сприяли ідейному і мо
ральному зростанню ра
дянської людини. Постій-

ну увагу слід приділяти
якості літературної про
дукції, дбатн_про чисто
ту рідної мови, примно
ження багатих духовних
традицій народу.
Справедливі нарікан
ня прозвучали на з’їзді
на адресу художньої кри
тики, яка ще поверхово
досл іджує літературний
процес у республіці, грі
шить компліментарніс
тю. Більшого чекають
літератори від книгови
давців. Назріла необхід
ність зміцнити зв’язки
письменників з
Міні
стерством
культури,
Держкіно.
Дальші шляхи розвитку
нашої літератури не мож
на уявити без повнішого
використання
багатого
арсеналу класичної і
радянської літератури,
усвідомлення насущних
проблем сьогоднішнього
світу, бурхливого сплес
ку розвитку науки 1 тех
ніки, без турботи про
навколишнє середовище,
рішучої боротьби за збе
реження багатств приро
ди. У наш
тривожний
час, відзначали майстри
літератури, слід актив
ніше підносити свій го
лос за утвердження іде
алів миру, усунення за
грози термоядерної вій
ни, за
нормалізацію
міжнародної обстановки,
підніматись у своїх уза
гальненнях до долі люд
ства.
З’їзд письменників за
кликав літераторів усіх
поколінь, творчо розви
ваючи традиції, худож
ній досвід класиків ра
дянської літератури, з
позицій партійності 1 на
родності, по-новаторському освоювати
тема-'
тичні напрями, жанри 1
стилі, способи відобра
ження дійсності, постій
но дбати про виховання
творчої молоді.
На з’їзді
виступив
член
Політбюро
ЦК
КПРС, Перший секретар
ЦК Компартії України
В. В. Щербпцький.
У роботі з’їзду пись
менників взяли участь
члени 1 кандидати в чле
ни Політбюро ЦК Ком
партії України Ю. Н.
Єльчепко, Б. В. Качура,
О. П. Ляшко, В. С. Шевчепко,
В. А. Івашко,
В. Д. Крючков, С. Н. Му
ха. Я. П. Погребняк.
Відбувся організацій
ний Пленум правління
Спілки письменників Ук
раїни. обраного на IX
з’їзді. Першим сенретапем правління обраний
Ю. М. Мушкетик.
(РАТАУ).

Захист дипломів — у цеху
На відповідальних діль
ницях Львівського ізоля
торного заводу, де прова
диться технологічне онов
лення, почався захист дип
ломів. Еипуснники електро
енергетичного фанультету
місцевого
політехнічного
інституту енладають тут
свій головний
екзамен.
Дипломні роботи вони вико
нали е рамках тематики ціяьового міжвідомчого на
вчально-виробничого об'єд
нання «Склоізолятср».

До складу цього твор
чого колентиву ввійшли
провідні спеціалісти заво
ду, вчені інституту при
кладних проблем механіки
і математини АН УРСР, уні
верситету і політехнічного
інституту Львова. Під їх
керівництвом
прилучаю
ться до трудової діяльнос
ті студенти вузів.
Така співдружність дає
вагому віддачу,

М. ЧАВАГА.

Для працівників птахофабрини «Сагайдацька», що
зайняті на виготовленні
трав’яного борошна, наста
ла напружена пора. З пов
ним навантаженням тут
працюють два сушильних
агрегати — 0,65. Між дво
ма колективами, яні очо
люють Анатолій Крищук
та Андрій Викуп, розгор
нулось дійове соціалістич
не змагання.
При річному зобов’язан
ні виробити 325 тонн віта
мінного борошна виробле
но 92 тонни. Обидва колек
тиви достроково впорали
ся Із завданням по прода
жу його державі. Реалізо
вано понад план майже
9 тонн.
На знімку: оператор
по прийому готової про
дукції Марія МІГЛАЗОВА
та механік АВМ Анатолій
КРИЩУК.
Фото М. САВЕНКА.

Устинівський район.

Недавно Центральний Комітет КПРС прийняв по
станову «Про заходи щодо посилення боротьби з не
трудовими доходами». Один із способів отримання
нетрудових доходів — використання
державного
транспорту як власного.
В минулому й папочатку цього місяця наша газета
писала про використання водіями автобусів з метою
наживи (стаття «Не потураймо!» та відгуки па неї).
Сьогодні публікуємо результати рейду, проведеного
э обласному центрі «Комсомольським прожектором»
державтоінспекції управління внутрішніх справ обл
виконкому і редакцією газети.

РЕЙД

«КамАЗ»
на обійсті
З» заздалегідь наміче
ним маршрутом автома
шина рейдової бригади
петляє взелененими ву
личками й провулками ок
раїн обласного центру. На
місто опускаються сутін
ки, у вікнах вже запалює
ться світло.
Завертаємо в провулок
5-й Маріупольський, і водій
нашого уазика раптом незаплановано натискує на
гальма — дорогу нам пе
регородив причіп. Заго
родив так, що не те що
проїхати, пройти можна
лише зігнувшись попід
вишнями. Стукаємось в бу
динок, проти якого стоїть
трактор
Т-150
(номер
46-15 ТШ) з 9-тонним причіпом. Знайомимось.
— Хто зоставив тракто
ра?
— Снісар Павло Володи
мирович. В районній сільгоспхімії працює. Де він?
Та пішов до сусіда.
Але ні в одного сусіда,
ні в іншого ми його не
знайшли.
Розвертаємо свою рей
дову машину І квапимось
на тракторну бригаду Кі
ровоградської
райсільгоспхіміг. Для бригадира
тракторної А. А. Лаврусенка робочий день ще не
закінчився.
— Всю техніку механі
затори повинні ставити в
агрохімцентрі, — пояснює
бригадир. — Від провулка
5-го Маріупольського до
агрохімцентру всього пів
тора кілометра, але не у
відстані справа: Снісар
постійно залишає трактор
у себе вдома наніч. Не раз
попереджували, але ніщо
не /ложе подіяти на нього.
Рейдова бригада нага

дує механізаторові, що за
статтею № 132 «Кодексу
Української РСР про адмі
ністративні правопорушен
ня» зберігання транспорт
них засобів, які належать
підприємствам, відомствам
та організаціям, поза вста
новленими місцями їхньої
стоянки є суворим пору
шенням і карається адмі
ністративно, штрафується.
Екскаватор 26-21 ЕО спе
ціальної
ремонтно-буді
вельної дільниці облпобутуправління залишився но
чувати також на провулку
Маріупольському, 9. Трак
торист В. І. Іващишин по
яснював, що не поїхав у
гараж тому, що треба бу
ло заправитись, а звідси
до гаража дуже далеко.
Не пояснював, а виправдо
вувався, оскільки сам він
добре знає, що екскава
тор можна було на ніч за
лишити о будь-якій орга
нізації, що по Бобринецькому шосе.
Для чого трактористи,
водії залишають
техніку
вдома в позаробочий час?
В кожного на те свої при
чини. Ось водій автомобі
ля ЗІЛ-ІЗО (номер 54-35
КДЗ), що належить вироб
ничому об’єднанню по сі
валках «Червона зірка», е
сутінках, при світлі фар
підвозив воду своїм зна
йомим на вулиці Богдана
Хмельницького, які затіяли
будівництво. Дозволу на

використання державного
транспорту шофер не мов.
Не будемо запевняти,
що саме з метою наживи
залишають вдома авто
кран 29-57 КДН (належить
«Кіровоградводбуду») во
дій Л. М. Шакун — на ву
лиці
Ульянова,
КамАЗ
53-15 КДФ (Кіровоградське
ремонтно-транспортне під
приємство) водій В. В. Михайлов — на вулиці Мос
ковській, ЗІЛ-ІЗО 28-99 КДТ
(завод радіовиробів) во
дій Д. К. Довгенко — на
вулиці Східній, мікроавто
бус 85-60 КДЛ (база держторгу) старший водій О. П.
Матусяк — на вулиці Прирічній... Не будемо запев
няти. Але що роблять це
вони без спеціального на
це дозволу підприємств,
яким належать, без поваж
ної причини — це точно.
А чи знають водії, ме
ханізатори, яких ще збит
ків можуть цим, здавалось
би, невинним непослухом,
вони завдати собі й дер
жаві?
23 травня серед ночі у
провулку
Ананьївському
обласного центру зайнявся
автобус «Кубань» (номер
89-87 КДН) Кіровоград
ської міжгосподарської пе
ресувної механізованої ко
лони. Водія А. М. Амброся, який отримав сильні
опіки, медицина неспро
можна була врятувати.
Чому трапився цей не
щасний випадок? Пояснен
ня одне — керівництво й
інженерно-технічна служ
ба підприємства не конт
ролюють порядок вико
ристання й зберігання в
нічний час транспорту. До
датковою перевіркою бу
ло встановлено, що авто
бус і чотири вантажні ав
томобілі з початку квітня
зберігаються вночі
поза
гаражем. Журнал обліку
часу виїзду й заїзду авто
мобілів з гаража чергові
механіки не ведуть з 14
квітня. Не чергують, як це
слід,
інженерно-технічні
працівники на центральній
базі
колони.
Дорожні
листи водії здають нере
гулярно, журнал обліку
показів і пло;ибування спі
дометрів — відсутні. Паль
не (зокрема бензин) спи
сується водіями як по
пало...

Рейдова бригада: Ю. КОРОЛЬ — секретар комі
тету комсомолу державтоінспекції управління внут
рішніх справ облвиконкому, В. ДУДКО — інспектор
дорожньо-патрульної служби ДДІ УВС облвиконко
му, В. ВЕРГУН — позаштатний інспектор ДАІ, подій
міськкому комсомолу, В. БОНДАР — спецкор «Мо
лодого комунара».

Хто б не
був ТИ
СІ тут
зупинись!
Хороше знати, чим жи
ве твій край сьогодні, А ще
почесніше знати його істо
рію. Тому й вважають чле
ни міського штабу Всесо
юзного походу комсомоль
ців і молоді по місцях ре
волюційної, бойової і тру
дової слави радянського
народу, що при Знам’янському міськкомі комсо
молу, — їхня робота важ
лива і потрібна. Знайом
лячись з новими фактами
з життя міста й району,
охоче діляться цим Із
вдячними земляками.
Майбутні кранівники Із
СПТУ № 3 райцентру дня
ми побували на екскурсії
у легендарному Чорному
лісі. Комсомольці і молодь'
локомотивного депо стан
ції Знам’янка у 1983 та
1985 роках, вшановуючи
пам’ять тих патріотів, хто
воював на цій території,
встановили тут ще два
пам’ятних знаки. А навес
ні цього року на місці тра
гічної загибелі одинадця
ти членів партизанського
загону І. І. Нечаєва вони
висадили стільки ж бері
зок. Тепер у Чорному лісі
вже сім пам'ятних знаків.
Саме цими місцями й про
йшли того дня учні, слу
хаючи розповіді старших
товаришів
про високий
подвиг своїх батьків та ді
дів.
Свою роботу штаб пла
нує так, щоб святими міс
цями Знам’янщини
про
йшли всі молоді жителі
міста й району. Керує
своїми молодшими коле
гами невтомний ентузіастчраєзнавець ветеран ком
сомолу 1 партії М. В.
Стрелков Нині штаб пра
цює також над підготов
кою до святкування 30-річного ювілею Богданівсьиої
учнівської
виробничої
бригади та 20-річного юві
лею шкільного інтернаціо
нального трудового табо
ру «Дружба» з середньої
школи N° 1 цього ж села.
Наш кор.
Знам’янський район.

«Молодий комунар»

2 стор?

нині несе патрульну службу у місті Іван
кові.
Замполіт 0. АЇІбКСЄЄНКО: Обстанов
ка була, без перебільшення скажу, не
звичайна, майже бонова. І кожен із
хлопців (всі комсомольці) проявили ви
соку СВІДОМІСТЬ, почуття обов’язку, муж
ність. А коли прийшла пора на?л підмі
нятися, всі написали рапорти з прохан
ням залишити» їх на передньому краї.
Вісім комсомольців, побувавши перший
раз у Прип’яті, подали заяви про вступ

ЕРШИЙ пост дозиметричного
конт
ролю трапився нам ще в передміс
тях Києва. Дозиметрист оглянув наш
автомобіль і звично махнув
червоним
прапорцем — проїжджайте, мовляв. А
'Ми якось відразу відчули: наближаємо
ся до району Чорнобильської АЕС. Ту1 ди, нуди прикута у ці дні увага цілого
'. світу. Де нині тисячі радянських людей—
будівельників, лікарів, учених, пожежни
ків, військових — боряться з нещастям,
приборкують атом, що вирвався з-під
контролю людини.
Це почуття не покидало нас і на дорозі
Київ — Іванків — Поліське; «Рух особис
того транспорту на трасі Київ — Іванніа — Поліське заборонено», «Виїзд на
обочину заборонено» — такі
плакати
траплялися ледве не на кожному кіло
метрі. Спеціальні
машини
поливали
проїжджу частину водою, щоб не здій
мався пил — стояла суха, спенотна по
года,
І ось проїжджаємо Іванків — сусідній
з Чорнобилем райцентр. Він знаходиться
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у ряди КПРС. Ось, наприклад, рядки із
заяви старшини міліції І. Голубовського:
«Маю величезне бажання виконувати
особливе заздання Вітчизни, перебуваю»
чи в рядах нашої рідної партії». Тому,
хто бував на АЕС, зрозумілий пафосний
стиль цієї заяви.
Командир групи А. КОЗБАСЮК: Хлоп
ці працювали по 12 годин (вони, до ре
чі, й зараз працюють так само, а у віль-

З РАЙОНУ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

В ОСОБЛИВИХ
ДОВОДИТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ ЗВЕДЕНОМУ ЗАГОНОВУ УВС
КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБЛВИКОНКОМУ.

Я ХЛОПЦІ НЕ підводять,
недалеко від межі 30-кілометрової зо
ни, але життя тут, за всіма ознаками, іде
своїм звичним ладом: кудись поспіша
ють одягнені в буденний одяг люди;
молода матуся котить хідником колясоч
ку з малюком... За містом у лузі пасе
ться худоба. А нас дорога веде далі —
до села Сидоровичі Іванківського райо
ну. Саме тут, у приміщенні
місцевої
восьмирічки розташувався Прип’ятськоЧорнобильський міськрайонний відділ
внутрішніх спраз. У Сидоровичах знахо
диться й штаб та основна база зведено
го загону УВС Кіровоградського облви
конкому. Доки мої супутники начальник
політвідділу УВС Б. С. Ясиновський та
заступник редактора «Кіровоградської
правди» В. Ф. Ганоцький діляться вра
женнями від поїздки з командиром зве
деного загону В. ГІ, Кришевичем — зо
ни давні знайомі, разом працювали сво
го часу в комсомолі, — оглядаюся на
вколо себе.
Загін розташувався у місцеоо?иу клубі.
Поруч — умивальники, харчоблок. Віт
рина преси, стінна та так звана «крейдя
на газета > (для найоперативнішях пові
домлень, пояснює замполіт
зведеного
загону О. К. Касьяненко)... Звертаю ува
гу на дезиметриста, який чаклує з до
зиметром. Знайомимось. Анатолій Остро
вий — один з тих небагатьох членів зве
деного загону, які тричі побували на
АЄС, виконуючи особливі завдання. Про
це ми поговоримо потім, а нині Анатолій
поспішає зробити всі виміри (всього чо
тирнадцять позицій) і зафіксувати їх у
спеціальний журнал радіаційної обста
новки — це він робить чотири рази на
день. Прошу заодно «продозиглетрувати» й мене. Островий усміхається і під
носить трубну приладу до мого одягу,
дивиться на стрілку дозиметра. Врешті
наже: «Немає нічого». Я запитую: «А на
траві»? «На траві — у межах норми»», —
лаконічно відповідає Толя.
ИГ ОГО дня після вечері по телевізору
11 був футбол. Радянська збірна, сфор
мована в основному з футболістіз київ
ського «Динамо» (може, ще й тому
хлопці особливо пристрасно переживали
перебіг матчу),
перегравала угорську
збірну, як кажуть, по всіх статтях. У чер
воному куточку біля телевізора зібра
лися всі, хто не буз зайнятий по службі.
А коли матч закінчився, довго ще обго
ворювали його, захоплювалися тим, як
чітко і мужньо грали наші хлопці. І все
це виглядало таким звичним і буден
ним — аж не вірилося, що за якихось
кілька десятків кілометрів звідси ні на
хвилину не припиняється боротьба з на
слідками аварії. І комусь із цих хлопців,
можливо, саме завтра треба буде руша
ти, як тут кажуть, «у район». І робити
свою справу, і ризикувати собою. Зго
дом н переконався, що вони прекрасно
розуміють серйозність обстановки, і не
від легковажності оце їхнє відчуття бу
денності, а від спокійного, чолозічого,
без зайвих розмов: «треба — значить
- зробимо».
Коли у середині травня загін ніровоградців
тільки прибув у СидорОзичі, виникла
необхідність послати
_____ ...
для роботи у районі АЕС групу особли
вого призначення. Вийшовши
перед
строєм, начальник Прип’ятсько-Чорнобильсьного МРЗЗС А. О. Лебідь пояснив
завдання, в. П. Кришевич сказав? «Доб
ровольці крок уперед!»». Всі як один зро
били цей крок...
Тоді командування загону вирішило: пі
дуть люди Анатолія Ковбасюка, а зампо
літом призначили капітана міліції Воло
димира Алексєєнка. Коли наступного дня
я розмозпяз із ними, вони
зізналися,
що, певно, найважче їм було подолати
отой «психологічний бар’єр». Тим, хто
пішов слідом, було у цьому плані легше.
Розмовляю з хлопцями із групи, яка

ний од патрулювання час ще й допома
гають місцвзим жителям, зокрема, ве
теранам війни, пенсіонерам, по госпо
дарству). Але ні тоді, ні тепер не було
такого, щоб підупав хто духом. Ось і
зараз, зібравшись у червоному куточку,
жартують, сміються...
Старший сержант міліції а. КОЛОС;
Після виконання того вавдання усіх нас
нагородили, багатьох підвищили у зван
ні. Та, звичайно, старалися ми не заради
нагород. Просто треба було допомагати
людям. Ось тому ми тут і ось тому кож
ної миті готові рушити туди, де буде
потреба у нашій допомозі. Хочемо, щоб
лишилася про нас у цьому краю добра
пам’ять.
Не хвалюсь, але й у Кіровограді ми
працювали так само. Перед самим від’їз
дом до Чорнобиля наш підрозділ ППС
здаз річну підсумкову перевірку нз
«добре».
Розмовляючи з комсомольцями-міпіціонерагли Олександром Михайловим. Ми
колою Селезньовим, Василем Савченкогл,
Ігорем Бронським, я переконувався —
кожен із них думає так само. За цим
відчувалася особлива, перевірена випро
буванням переконаність.
А загалом зони — звичайні хлопці. Ось
хоч би й Анатолій Островий. Народився
в Кіровограді, навчався в СШ № 24. Піс
ля восьми класів пішов до МПТУ № 4,
потім — армія, служба з ПНР. Після ар
мії — служба в міліції... Він виховувався
в сім'ї свого діда, той працював мілі
ціонером, і Анатолій не випадково образ
собі саме такий шлях у житті. Є у нього
мрія — вступити до школи міліції. За
очно — бо дома старі й молодший брат.
Є у Анатолія друзі — Саша Михайлов,
Коля Селезньов... Вони нині теж тут,
адже служать разом. В особливих умовах проявили особливий характер,
33свідч,*іи свою підготовленість до найбільших труднощів. Тут, за словами полковника міліції Кришезича, спрацювала
та партійно-комсомольська система, яка
цементує ряди радянської міліції, вихо
вуючи у людей кращі громадянські риси
і високе почуття відповідальності за себе
і за інших.
ІЗ
РАПОРТУ
КАПІТАНА
МІЛІЦІЇ
В. АЛЕКСЄЄНКА:
«...Особливо слід відзначити дії сержан
та А. В. Острозого. який виконує обо
в’язки дозиметриста.
Йому
доручили
вести розвідну радіаційної
обстановки
у місті Прип’ять. Заміри треба було про
водити в семи точках міста. Анатолій
достойно винонас свій обов'язок і за йо
го даними було складено інформацію в
штаб.
Кращі риси людини і громадянина
Анатолій Островий продемонстрував і 23
—
травня, ----------------працюючи _в Групі( ЯКу очолив
заступник міністра внутрішніх справ
УРСР...».
ЛЭ РАНЦІ наступного дня машина медичної служби вирушала у напрямі
Чорнобиля. Годині у восьмій ми вже бу
ли на посту дозиметричного контролю в
селі Термахізка. Не перший день
тут
працюють і наші
земляки-міліціонери.
Сержант міліції василь Левенець — із
Ізанківської групи кіровоградців. Дозиметристи — працівники
Іванківського
льонозаводу Володимир Недашківський і
Олександр Салимський, Розмова була
короткою. «Як справи?». «Порушень не
ма». Сержант щойно заступив на зміну.
Патрулювати йому належить
протягом
дванадцяти годин.
— Ну, та це що, — каже він. — Он на
ші хлопці із Поліської групи на службі
не менше, а у вільний від роботи час ще
й на льонозаводі відпрацювали. Зароб
лені гроші перерахували у Фонд допо
моги чорнобильцям,
Про ініціативу групи, якою командує
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капітан міліції Анатолій Єфімищез, я вже
чув у Сидоровичах, Комсомольці заро
били на вантаженні льону 150 карбован
ців. Втім, їхня ініціатива — не єдина в
загоні. Приміром, група, яка дислокує
ться в Сидоровичах, за рахунок особис
того часу провела сезонний ремонт при
міщення місцевої школи.
Машина наша мчить у напрямі Чорно
биля. За вікном зелені поля та луги, чу
дові соснові ліси; білокорі берізки ше
лестять листям нрай
дороги, гіллясті
верби дивляться у прозорі потічки. Не
подалік села Старі Соколи — невеличкий
табір. Вагончик на колесах, палатка, вог
нище. О. К. Касьяненко просить водія
пригальмувати. І ось ми розмовляємо з
номсомольцлгли Олександром
Колісниченком та Миколою Грозним (їхній това
риш Олександр Яременко о цей час на
посту у Старих Соколах). Живуть у ва
гончику, самі собі готують їжу. Патру
люють на дорозі по черзі увесь світло
вий день, вони лише недавно змінили
тут попередню групу поста, а до цього
вісім днів працювали у Чорнобилі
(30крема, по контролю за дотриманням паспортного
режиму у найближому До
М. Прип’ять селі Новошепеличі) та деЯкий час — у Сидоровичах.
Доки лікар Пилип Черевань проводить
із хлопцями черговий інструктаж, О. К.
Касьяненко розповідає про те, як веде
ться партійно-комсомольська робота у
тимчасових групах типу тієї, що працює
на посту. Чимало ініціатив іде саме від
таких груп. Збори тут проходять без зай
вих формальностей, «стоячи», але
рі
шення приймаються серйозні й обгрун
товані. Так шість комсомольців і кому
ністів із групи Юрія Фуртака (він, діль
ничний інспектор, виконує тут обов’язки
секретаря комітету комсомолу зведено
го загону), вирішили, крім основної пос
тової служби на дорозі Іванків — Чор
нобиль, ва рахунок вільного часу допо
могти дільничним у патрулюванні
по
Іванкозу. Згодом ця ж група подала ко
лективний рапорт в проханням направи
ти її у Чорнобиль, і нині хлопці вже
працюють там.
Минаємо звивисту річку Уж, села Че
ревам, Залісся... Передмістя Чорнобиля.
На автозаправці чергує
кіровоградець
Володимир Скорик. Він уже вдруге у
Чорнобилі — перший раз прибув сюди
у складі групи В. Алексєєнка і А. Коабйсюка. Потім знову написав рапорт із про*
ханням направити на цю важливу ділян
ку. Володимир Анатолійович — батько
4-х дітей, живе у Кіровограді, працює у
Ленінському райвідділі міліції.
— Робота на заправці організовану
добре, — констатує він. — Повний по
рядок.
Поряд кипить напружена робота. Тут
Іде монтаж спеціальних металічних бло
ків на колесах, які згодом буде відтран
спортовано у район АЕС. Там металічні
конструкції буде заповнено рідким бето
ном і винористано для блокування реак
тора. Споруда має майже кубічну фор
му, ребро куба — метрів із шість...
•Э АРАЗ, згадуючи час, проведений у
Чорнобилі, я гублюся серед влас
них вражень: скільки облич, розмов, ру
костискань..,
ходили
з капітаном

червня 1986 року
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№ 5 А. Алейникова, замполіта А. Посуньна та їхніх підлеглих В. Антонова,,
В. Демшевського і Ю. Бедрика. Вони
щойно повернулися із завдання — про
водили дезактивацію й патрулювали у,
є. Залісся... Згодом, простуючи містом,
ми натрапили на старшину міліції Вален
тина Кривого та сержанта Сергія Вдо
венка.
— Ну, як справи, хлопці? — запитав
замполіт зведеного загону.
— Перевірили схоронність майна гро
мадян у Заліссі. — повідомив В. Кри
вий. — Виявили одну неопломбоваяу хату. Склали акта, опломбували. Людей
поблизу не виявлено.
— А тепер куди прямуєте? — птцікавився я.
— Пообідаємо — і знову в 3?.іПродовжувати огляд.

На одному з найважливіших постів —•
районному вузлі зв'язку того дня чергуваз старшина міліції Олександр Пилипишин із групи капітана Алейникова.
Він тут вже другий день, контролює вхід
до райвузла.
— Знаєте, — каже Олександр, — ро
бота не те щоб нудна, але трохи одно
манітна. Коли ходили патрулювати у
Прип'ять, було цікавіше. Але — що по
робиш, треба.
Із ноыандиром четвортоі групи капіта
ном міліції М. Федоровим та замполітом
М. Чепігою ми зустрілися за якихось
20 хвилин до їхнього виїзду на завдання
у села району.
— Настрій у хлопців бадьорий, — ска
зав Микола Федоров. — Всі без винятку
написали рапорт з проханням знову по
слати на АЕС. Декого з них доводи
ться стримувати, бо дуже вже рвуться
«на передній край». Ну, а так все нор
мально. Побут налагодили на вищому
рівні — у цьому велика заслуга старши
ни Миколи Пшиченка з Маловисківг.ьиого РВВС. Взагалі, молодці мої хлопці. Ко
го не візьми з комсомольців — чи Гри
горія Гужву, чи Віктора Прокопенна, чи
Олександра Панталу або Андрія Булду—
всі виконують завдання на совість, иджен зробив свій вклад у загальну
Загалом то ми робимо тут те ж саме, що
й удома, — оберігаємо порядон, тільни й
різниці, що місцевість нам незнайома, і,
звичайно, складнощі у зв’язку з радіа
ційною обстановкою...
Із листа командування зведеного за
гону УЗС Кіровоградського облвиконко
му керівництву Новоукраїнського АТГЯ
№ 10041:
«...Доводимо до вашого відома, що
вихованець вашого трудового колективу, якого ви направили на службу в ор
гани внутрішніх справ, — В. В. Флореико, чесно й добросовісно несе службу
по охороні громадського порядку в ра
йоні Чорнобильської АЕС, самовіддано
виконує свій обов'язок. Просимо пові
домити про це колективові». Чимало та
ких листів було направлено звідси на Кірозоградщину...
її ОРНОБИЛЬ лишається позаду. Пря* муємо на Іванків, а звідти — у Си
доровичі, на базу.
Певно, так само, як ми, їхав цим шля
хом і стомлений
після патрулювання
сержант міліції ніровоградець Микола
Поліщук. І раптом неподалік с. ІЙусійии
машину зупинив вій^МЮвий. Схвильовано
ггЗРСнив, що потрібна допомо
га— його товариші нама
гаються неподалік пога
сити пожежу—певно, во
гонь спалахнув через за
суху. Сержант без зайвих
слів погодився і натиснув
на газ. Кілометрів за два
побачив полум’я і людей,
які гіллям
намагалися
збити його. Але сухий ча
гарник горів як порох.
Потрібна була вода. За
нілька кілометрів у с. Поталіївці побачив три во
довози. За мить вони вже
мчали слідом за азтомашиною сержанта до місця пожежі...

Коли Микола
позернувся у Сидоровичі, був
уже пізній вечір. Скинув
обгоріле взуття,
змив
кіптяву
під умивальни
ком і заснув одразу бога

На знімку: дезактивація місцевості з повітря в райо
ні Чорнобильської АЕС.
Фото спецкора ТАРС В. ЗУФАРОВА.
Касьяненком пішки, під’їжджали на по
путних, побували з усіх точках, де пра
цюють або живуть кіровоградці — і
скрізь чули одне: робитимемо тут свою
спразу стільки, скільки того вимагатиме
обстановка.
Біля Чорнобильської СШ № 1, де роз
ташувалися хлопці із групи під коман
дуванням комуніста Анатолія Алейнико
ва, ми першим побачили старшину Пет
ра Стуся (він із групи Юрія Фуртака,
про яку йшлося вище, був партгрупор
гом КПП у с. Феневичі). Чоловік змивав
із шланга асфальт у дворі школи — це
один із заходів дезантивації.
У приміщенні школи — повний поря
док. Ліжка акуратно застелені.
Кілька
чолозік відпочиває — вони повернулися
після чергування. Бойовий листок групи,
а поряд — шкільна стінна газета... Учні
середньої школи № 1 у цей час знаходя
ться далеко від Чорнобиля, у безпечно
му місці. їх евакуювали, як і всіх меш
канців Чорнобиля, за межі 30-кілометрозої зони. Хтось із присутніх перехоп
лює мій погляд. Певно, зрозумівши, про
Що я думаю, каже: «Нічого, все буде
нормально. І діти тут учитимуться. Як
і раніше»...
При виході зустріли командира групи

тирським сном, Во
зрозуміло: адже тгльки
напередодні цієї
події
він провів за кермом 21
годину (про це повідомлялося у спеціаль
ному «бойовому листку»), А в день, ко
ли гасили пожежу, — близько 15 годин...
Коли я сказав йому про це, він усміх
нувся:
— Ну що ж, «повезло» мені, але ні
чого особливого для наших хлопців у
цьому нема. За час, відколи тут, не од
ному мені доводилося тут і пожежі гаси
ти, і порушників затримувати, і в небез
печну зону ходити. Цього на всіх ви
стачило.
ІЗ ВИПУСКУ «КРЕЙДЯНОЇ ГАЗЕТИ ЗА
З ЧЕРВНЯ Ц. Р.:
«Першим учора на патрулювання в
м. Прип’яті вийшов лейтенант В. І. ПлуТарєв з Ульяновського РВВС. Поставлене
завдання виконав успішно.
Рівняння на приклад Валентина Плутарєаа!».
Служба кіровоградських міліці
в особливих умовах району Чорн
ської АЕС продовжується. І тому оста
точно ставити крапку певно, ще рано.
Так говорив на прощання В. П. Кришееич, коли ми вирушали із району Чор
нобильської АЕС у Кіровоград.
П. СЕЛЕЦЬНИЙ,
спецкор «Молодого комунара»,

10 червня 1986 року

«Молодий комунар»

ФІЗКУЛЬТУРУ ТОБІ І всім

ВОДІЇ-

Факти
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-♦н \ МИНУЛОМУ тижні ПОЧАЛИСЬ ЗАНЯТТЯ
В РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВІЙ
БАЗІ «КОЛОСА» В КІРОВОГРАДІ

"Р УЛИЦЯ
Японського,
** 65/52. Цей красивий
багатоповерховий будинок,
навколо якого так багато’
зелені, тепер стане справж
нім центром підготовки і
перепідготовки
фізкуль
турних кадрів для сіль
ськії ч колективів. На мого
спорудження
витрачено
майже півтора мільйона
карбованців. Актовий зал,
кінозал, методкабінети, ла
бораторії, бібліотека, ме
дично відновлюзальнс від
ділення, ігрові зали, зали
для самбістів і дзюдоїстів,
навчальні аудиторії — все
це для послуг ТИХ, ХТО
підвищуватиме свою ква
ліфікацію, набуватиме тео
ретичних
і практичних
знань в організації спортив
но-масової роботи на селі.
Тут же — готель, харчо
блок. Поруч з навчальним
корпусом — спортивні май
данчики.
Перші заняття, В Кірово'град приїхали інструктори но спорту з колектнвів фізкультури ДніпроЧеркаської,
иетровської,
Полтавської та Кіровоградської областей. З лек
ціями перед ними виступи
ли науковці Кіровоград
ського педінституту, про
відні тренери, відповідаль
ні працівники облрадн «Ко
лоса». Тривала розмова
про методику Проведення
тренувань з різних видів
спорту, організаційні осно
ви спортивно-оздоровчої
роботи, курсанті! знайо
мились з досвідом діяль
ності кращих інструкторівметодкетів, що працюють
в сільських
колективах
Кіровоградщини.
Щодня
практичні заняття. Попе
реду — поїздка
в села
Оникіеве Маловнсківського та Осін ня ж ку Кірово
градського районів — у
правофлангові колективи
фізкультури.
Директор нової навчаль
но-курсової бази О. О. Ку
черявий. який до цього чи
мало подбав, щоб всі при
міщення були по-сучасно
му обладнані, оформлені,
умебльовані, тепер зайня
тий новії ми
турботами:
контроль за навчальним
процесом,
налагодження
роботи харчоблоку, орга
нізація відпочинку курсантів.
Розмова з інструктора
ми по спорту Володими
ром Бургазом
(колгосп

ТУРНІРНЕ
ФУТЬО/:. .' '!':іівґл кірово
градська «Зірка» в Охтирці
зустрілась з місцевим «Наф
товиком». Цей матч закін
чився перемогою господарів
з рахунком 2:0. 15 червня
наші земляки приймають па
своєму полі криворізький
«Кривбас».
П’ятий тур розиграшу
першості серед колективів
фізкультури. Футболісти зна
м'янського «Локомотиву» зазнали поразки в матчі із
дчсржинським «Шахтарем»
— 3:1. А кіровоградський
«Радист» програв в Орджонікідзе «Авангарду» — 3:0.
Юні футболісти кіро
воградської
«Зірочки»
(ДЮСТК виробничого об’єд
нання по с-валках «Червона
з >!::<-» ст-іли переможцями

«Дружба» Знам’янського
району) т» Віктором Шсцелей (колгосп імені Куйбишева Олександрійського
району), Для них в перші
дні занять були значимими
лекція кандидата історичНИХ наук І. Т. Артсмснпро необхідність і
ка
прискоренперспективу
ни соціально-економічноГО розвитку країни, виз’їздом
значені XXVII
1\ГІРС, практичне заняття
з тренером Володимиром
Ступаком на футбольному
м а и да ичику.
За па м'ята лась цікава розмова з
майстром спорту Сергієм
Гержовим, який очолює
метично - відновлювальне
відділення. А інструктор
по спорту колгоспу «Друж
ба» Олександрійського ра
йону Юрій Прозоровськнй
чимало взяв для себе під
час лекції про форми і ме
тоди пропаганди фізкуль
тури і спорту, передусім
комплексу 1110.
— Ми, безперечно, по
повнимо свій багаж знань
і практичних навичок, —
говорить Юрій. — Вже те
пер, аналізуючи все поба
чене і почуте на базі, ми
зрозуміли, звідки почина
ти розв'язання проблем,
що є в колек'і иві фізкуль
тури. Якщо, скажімо, ін
структор чітко знає свої
обов’язки, вміє розподіли
ти СВОЇ СИЛ!! на весь ро
бочий день, то й віддача
буде. Немає, наприклад, у
нас зразкової спортивної
бази. Але й на простих
спортивних майданчиках
можна налагодити справу
так, що зростатиме масо
вість і майстерність. Важ
ливо лише вміло залучити
до занять спортом макси
мальну кількість трудівни
ків села. Переконуюсь ще
раз, що сам проблеми не
розв’яжеш. Потрібно ма
ти постійний контакт з ке
рівниками виробничих під
розділів, комсомол ЬСЬКІІ м
активом, треба .матії інди
відуальний підхід до кож
ного, кого запрошуєш на
старти. Цього нас тут і на
вчають.
:
120 фізкультурних акти
вістів щомісяця освоюва
тимуть курс теоретичної та
практичної підготовки на
базі «Колоса», з тим, щоб,
повернувшись у свій ко
лектив. по-новому взятись
за роботу.

керування адмі
ністрації президента Рей
гана увінчалися різким за
гостренням кризи в галузі
культури. Один із останніх
прикладів — рішення про
скорочення на 18,3 міль
йона доларів
урядових
асигнувань бібліотеці кон
гресу США, Істинний храм
книги, де зібрано більше
81 мільйона екземплярів
періодичних видань, ви
мушений звільнити близь,
ко 300 своїх службовців,
скоротити робочий час, об
межити придбання нових
книжок та техніки.
Бібліотека конгресу —
не єдина жертва політики
Білого дому, який вва
жає, що потребами культури можна нехтувати за
ради інтересів Пентаго
ну. Не так давно одна
із величезних масових бібліотек США в місті СентЛуїсі, що 120 років одержу,
вала безкоштовно обоз'яз.
новий екземпляр усіх уря
дових документів, була по
збавлена цього привілею.
Не дивлячись па те, що в
1971—1981 роках ціни на
книги і періодичні видання
в США виросли відповід
но на 650 і 900 процентів,
фінансування бібліотек по
стійно зменшується. Зараз
у американських бібліоте
карів
на
ходу термін
«розукомплектування», що
означає продаж фондів і
колекції"!, що складаються
підчас із коштовних і рід
кісних книг та рукописів,
для покриття витрат, які
виникають із-за постійних
скорочень
федеральних
асигнувань. Вартий уваги
факт, коли іще під час пе
ребування
губернатором
штату Каліфорнія Р'. Рей
ган мав на меті продати
«іменну» бібліотеку Бан
крофта з рідкісними ви
даннями з історії Мексікн
і Заходу США.
Сьогодні навіть найстаріші бібліотеки країни, які
були гордістю американ
ської
нації,
вимушені
«розукомплектувати» свої
фонди. Розлучились із ав
торським рукописом Чарль.
за Дарвіїїа «Походження
видів», із виданнями за

життя Шекспіра, рідкісніїми виданнями бібліотеки
Міланського університе
ту. Продала перші амери
канські книжки з історії
Америки бібліотека Істо
ричного товариства цитату
Пенсільванія.
Вимушені

печения драматичних те
атрів, оркестрів, балетних
і оперних труп повинно
стати справою меценатів.
Але з меценатством в Аме
риці зараз туго і асигну
вань власних благодійних
фондів ледве вистачає для
небагатьох престижних за
ходів.
Американський соціолог
Р. Берман дав таку оцін
ку діяльності найкрупні
шого. заснованого на гро
ші Форда, Меллона і Рок
феллера «Національного
фонду стабілізації мисте
цтва»: «З часу заснування
даного агентства і розходу
більшої частини мільярда
доларів нам важко назва
ти хоч єдиний витвір мис
тецтва, створений при його
сприянні».
■Справа доходить до ба
гатозначних курйозів. Піс-

ні оркестри. Тепер їхні ви/
ступи нагадують скоріша
рекламні «шоу», ніж кон
церти симфонічної музи
ки. «Мистецтво опинилось
у руках ділків, а не ху
дожників і воістину пере
живає
неплодотворииіі
час», — з гіркотою говорить один із найстарших
американських
компози
торів Вірджил Томсон.
Сьогодні вже немає жод
ної сфери культури, яка б
не постраждала від руй
нівного вторгнення біз.
несу. 1 головна причина
цього, як відзначає аме
риканський мистецтвозна
вець Філій Евергуд, «до.
сить-таки страхітлива і по*
хмура.
Усьому
виною
прагнення робити якомо
га більше грошей і як
швидше».
Все цс створює непере-

ЇХНІ ЗЗИЧАЇ

«До біса культуру,
гроші на стіл»
були «почистити» свої фон
ди Ботанічне товариство
штату Массачусетс, музей
антропології Пібоді Гар
вардського університету,
відділ прикладного мис
тецтва всесвітньо відомої
І Імо-Поркської бібліотеки.
Відверте зневажання ад
міністрації до потреб аме
риканської культури виявилось у нещодавньому
черговому (на 12 процен
тів) скороченні асигнувань
Національному фонду мис
тецтв, яке субсидує діяль
ність різних творчих ко
лективів і окремих артис
тів. У наступному році, як
повідомляє американська
преса, уряд уже заплану
вав позбавити фонд ще 20
мільйонів доларів.
За повідомленням жур
налу «Ньюсуік», за бюд
жетними
витратами на
мистецтво США займають
одне із останніх місць се
ред розвинених країн. Че
рез фінансові кризи роз
пущена широко відома в
країні філармонія КанзасСіті. Вашінгтонський на*
ціональний
симфонічний
оркестр повідомив про за
грозу своєї загибелі. Пе
ред ’ фінансовим крахом
виявився відомий в США
«Театр Берилі», Грошові
кризи
переживає СакФрапціська
філармонія,
Далласький симфонічний
оркестр.
Адміністрація США за
являє, що потреба культури не є питанням першої
ваги і що фінансове забез-

ля безуспішною пошуку
бажаючих в США субси
дувати
зйомки фільму
«Революція», який розпо
відає про роки війни з Ан
глією за незалежність і
створення суверенної дер
жави в Північній Амери
ці, режисеру Ірвіну Цінклеру довелось звернутись до
англійської
кінокомпанії
«Голдкрсст», де він у спів
робітництві з режисером
Х’ю Хадсоном
нарешті
здійснив свою мрію. За
одноголосною оцінкою ан
глійської преси, фільм «Ре
волюція», став найважли
вішим в історії англій
ського кіно за останні де
кілька десятиліть. За до
помогою цього фільму, іро
нізував лондонський «Сай
ді тайме мегезпи», сучасні
американці зможуть по
знайомитися із маловідо
мою для багатьох із них
сторінкою їхньої вітчиз
няної історії.
Комерції! кість культури
в США набула воістину
вссохоплюючого характеру і нанпотворніших форм.
Так, музей природної істо
рії в Нью-Йорку перетво
рився у лавку по продажу
гіпсових зліпків кісток до
історичних
тварин. Але
кістки динозаврів навряд
чи допоможуть — місцеві
власті знову погрожують
урізати дотацію.
Останнім часом муніци
палітети ряду міст пере
дали, так би мовити, на
баланс володарів бакалій
них лавок деякі симфоній-

борну перешкоду ца шляху
людей, особливо МОЛОДІ,
до справжньої культури.
За підсумками опитування
громадськості, 61 процент
дорослих американців жод
ного разу в житті ке був
ні в театрі, ні на концерті,
ні в музеї чи картинній га
лереї. «Капіталізм масо
вих розваг експропріював
частину суспільної артіїс-.
тичної діяльності, яка ко
лись складала культуру
народу», — писав у жур
налі «Політики афферс»
американський публіцист
Майкл Паренті.
Як не пригадати проро
чі слова видатного гро
мадського діяча, художни
ка і письменника Миколи
Рсріха: «Звичайно, завжди
знайдуться і бісові тварі,
які на” все духовне, на все
прекрасне прошиплять: «До
біса культуру, гроші на
стіл».
Фронтони американських
бібліотек за традицією
прикрашає вирубаний в
мармурі крилатий вислів
Едісона: «Книжки — це
залишена людству великпмн геніями спадщина,
яка передається від поко
ління поколінню, як пода
рунок тому,, хто ще не на
родився». Що ж залишить
нащадкам
адміністрація
Рейгана? Думається, те ж,
що і американське видав
ництво «Краун паблішерз»,
котре випустило книжку
під назвою «Натниг» («Ні
чого»), в якій дійсно немає
нічого... крім 192 чистик
сторінок і палітурки.
•
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Сергій СИЧОВ.
(АПН).

«Грінпіс» застерігає

Наш кор.

RfäSirl
турніру на приз клубу «Шкі
ряний м’яч», в якому брали
участь спортсмени 1975 —
1976 років народження. У
фіналі вони завдали пораз
ки «Маяку» (жед № 6) — -1:0
і братимуть участь в облас
ному
фіналі, що відбу
деться незабаром у Новоукраїнці.
ШАШКИ. Кандидат у майстри спорту Володимир Волощук з Гайворона став пе
реможцем першості області
з російських шашок, набрав
ши однакову кількість очок
з Андрієм Коротенком (Кі
ровоградський район), (у
нього кращий коефіцієнт).
ГАНДБОЛ. Вихованці тре
нера С. о. Ольшанського
(облрада ДСТ «Буревісник»)
здобули путівку па фінал
чемпіонату
республіки з
ручного м'яча, здобувши пе
ремогу на зональному. тур.
нірі, що закінчився в Кірово граді.
БОКС, Вільше 60 юних
боксерів мірялися майстер,
кістю на першості обласної
ради «Трудових: резервів».
турнірну таблицю очолили
спортсмени СПТУ № 6
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знімку:
риту
альне свято індійців пле
мені «наражає», яні живугь у південній Амазонії.
Фотохроніка ТАРС
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У швейцарському міс
ті Базелі відкрито турис
тичний
залізничний
маршрут
довжиною
кілька
кілометрів,
де
курсує состав з трьох
вагонів і паровоза «Ігл»,
який створений 150 ро
ків
тому
німецькими
майстрами.
Після
ре
тельної реставрації «Ігл*
набув свого первісного
вигляду і стаз визнач
ною пам’ятною Базеля.
Фото Нейстон—ТАРС.

РИМ. в Італійський порт
Рима
Чівітавекк’я поблизу
прибуло екологічне судно
орга«Сіріус» міжнародної
нізації «Грінпіс». На його
борту —представники Франції, Північної Ірландії, США,
ФРН, Греції, Голландії, Іта
лії та Іспанії, лкі поставили
собі за мету привернути ува
гу широких кіл громадськос
ті до небезпеки зараження
Середземного моря
радіо
активними речовинами.
З Чівітавекн’л
здійснює
ться
транспортування до
Великобританії радіоаніиз;
них відходів італійської АЄС
у місті Латіна (область Лаціо), з яких потім добуває
ться плутоній.
«Ми хочемо показати, на.
скільки небезпечним є тран
спортування радіоактивних
відходів, особливо в умовах
напруженої обстановки, яка
склалась
у
Середземно
мор’ї», — заявив на пресконференції, що відбулась
на борту «Сіріуса», один з
членів екіпажу Джанкарло
Бранасні. «Якщо контейнери
з радіоактивними речовина;
Ми опиняться на дні моря і
не витримають тисну, то
адраженим буде величезний
район», — підкреслив він.
Прибуття «Сіріуса» в іта
лійський порт, виступи про
ти небезпеки зараження ра
діоактивними
речовинами
проходять у рамках кампа
нії «Врятуємо
Середземно
мор’я», організованої в Іта
лії з ініціативи ряду еколо«
гічних, молодіжних
органі
зацій.

«Молодий комунар»

4 стор.
».
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д ЦТ (ї програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Д. М1йо. Музика балету «Створен
ня світу». 9.00 — Чемпіонат
світу з футболу. Збірна Капди — збірна СРСР; 10.30 —
збірна Франції — збірна
Угорщини. 2-п тайм. 11.1.>—
Новини. 14.30 — Новини.
14 50 — Документальний те
лефільм. 15.40 — Концерт
ансамблю дударисток Уз
бецького телебачення 1 ра
діо. 16.05 — Новини. 16.10—
«Португалія вчора і сьогод
ні». Кінопрограма. 17.00 —
Мультфільми.
17.40 —
Документальний телефільм.
18.00 — Чемпіонат світу з
футболу. Збірна Франції —
збірна 'Угорщини. ГНД час
перерви — 18.45 — Сьогод
ні У світі. 19.50 — Новини.
10 55 — «Знайомтесь — мо
лоді кінематографісти». Ко
роткометражні
художні
фільми «Поговори моєю мо
вою», «Смуга везіння». 21.00
— «Час». 21.40 — Грає
10. Слесарєв (фортепіано).
22.00 — Чемпіонат світу з
футболу. Збірна Болгарії —
збірна Аргентині. Під час
перерви — 22.45 — Сьогодні
у світі.

19.00 — Розповідають наші
кореспонденти. 19.30 — Пе
вніш. 10.35 — Фільм «Право
на постріл». 21.00 — «Час».
21.40 — На VIII Міжнародно
му конкурсі їм. II Чайков
ського. 22.00 — Чемпіонат
світу з футболу. Збірна ФРІІ
— збірна Данії. Піл час пе
рерви — 22.45 — Сьогодні у
СВІТІ.

град). 18.30 — Фільм-копцсрт
♦ Рідні обрії». 19.00 -- Акту-,
а.іьна камера. 19.30— ФІльмбалет «Дім при дорозі». 20.10
— І. Варшавський. «Остання
справа
комісара Дебре».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — «Ук
раїнські візерунки». Естрад
на розважальна програма.
22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 -- Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.25
— Фільм «Особистої безпеки
не гарантую!». 9-55—Мульт
фільм 10.25 — І. Стравинськвй. «Каприччіо для фор
тепіано з оркестром». 10.45
— «Прості складні істини».
Тележурнал для батьків.
11.15—Німецька мова. 11.45
— Фільм — дітям. «Три ве
селі зміни». 2 серія. 12.50 —
В. Бєлінський. Сторінки жит
тя. 13.40 — Документальний
телефільм. 14.15 — «Як на
роджується музика». Розпо
відає Д. Каба.ісвськнй. 15.30
— Новини. 18.00 — Новини.
18.1.5 — Документальний те
лефільм. 18.25 — Сільська
година. 19.25 — Докумен
тальний телефільм. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат СРСР з художньої гім
настики. 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Міраж».
1 серія. 22.50 — Новини.

ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.45 — Фільм «Золоте теля».
2 серія. 10.20 — Будильник.
Ю.50 — «Цільова комплекс
на програма «Здоров’я» на
Магнітці». Науково-популяр
ний фільм. 11.10 — «Знання
— сила». Тележурнал. 11.40
— Фільм — дітям. «Три ве
селі зміни». 1 серія. 12.45 —
Французька мова. 13.15 —
«Поезія». О. Твардовськлй.
«Про Батьківщину велику і
малу». 13.45 — Мультфіль
ми. 14.15—Програма Читин
ської студії телебачення.
15.15 — Новішії. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Музичний кі
оск. 18.45 — «...До шістнад
цяти 1 старші». 19.30 — «На
водження щедрого поля».
Про проблеми меліорації у
Вірменії. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Ритмічна гім
настика. 20.45 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Фільм < Осо
бистої безпеки не гарантую».
23.00 — Новини.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Клуб
мандрівників. 9.40 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Болгарії — збірна Арген
тини. 2-й тайм. 10.25 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.45
— «Людина і природа». До
кументальні фільми. 15.30—
Телефільм «Бронзовий птах».
1 серія. 16.35 — Новини.
16.40 — Всесвіт — вітчизна
землян. 17.10 — Народні ме
лодії. 17.25 — Світ і молодь.
18.00 — Урочисте відкриття
VIII Міжнародного конкур
су ім. П. Чайковського. Під
час переови — «Сьогодні у
світі». «Щоденник чемпіона
ту світу з футболу». 21.00—
«Час». 21.40 — Продовження
трансляції з VIII Міжнарод
ного конкурсу ім. П. Чайковеького. 22.20 — «Крупним
планом — людина». Докумептальн і
фільми-призери
XIX Всесоюзного кінофести
валю в Алма-Аті. 23.35 —
Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Танцюють діти. 11.50 —
0. Островський. «Па людно
му місці». Вистава. 13.10 —
Новини. 13.25 — Неспокійні
серця.
16.00 — Новини.
16.10 — Концерт радянської
музики. 16.45 — Республі
канська фізико-математична
школа. 17.15 — Концерт.
17.30 — Агропром: проблеми
і пошуки. 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 —
Оголошення.
(Кіровоград).
18.20 — Телефільм. (Кірово

червня
1986 року
А УТ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — У
світі тварин. 9.40 — Чемпі
онат світу з футболу. Збірна
Польщі — збірна Англії. 2-й
тайм. 10.25 — Новини, 14.30
— Новини. 14.45 — Документальні телефільми. 15.30 —
Телефільм «Бронзовий птах».
2 серія. 16.35 — Новини.
16.40 — «...До шістнадцяти і
старші». 17.25 — «За словом
— діло». Виховання кадрів—
турбота партійна. Із досвіду
роботи партійної організа
ції радгоспу «Степовий».
Калмицької АРСР. 17.55 —
Чемпіонат світу з футболу.
Збірна Польщі — збірна Ан
глії. Під час перерви — 18.45
— Сьогодні у світі. 19.35 —
Зустріч
з письменником
С. Залигіним у Концертній
студії Остапкіно. 21.00 —
«Час». 21.40 — На VIII Між
народному конкурсі імені
П. Чайковського. 22.40 —
Чемпіонат світу з футболу.
Збірна Бразілії —збірна Пів
нічної Ірландії. Під час пе
рерви — 22.45 — Сьогодні у
світі.

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
Концерт молодих виконав
ців. 16.40 — Республіканська
фізико-математична школа.
17.10 — Російський романс.
17.45 — «Екран пошани Ук
раїнського
телебачення».
18.00 — Старти надій. 18.30
— Музичний фільм «Приєм
ні зустрічі». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Спі
ває заслужений артист УРСР
Г. Гаркуша. 20.00 — Моло
діжна студія «Гарт». 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній телефільм «Строгови» 6 серія.
22.55 — Новини.
д ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15—
Телефільм «Міраж». 1 серія.
9.25 — У концертному залі
— школярі. 10.15 — Науко
во-популярний фільм «Прос
тір і образи художника
Ю. Іїорольова». 10.35—Кон
церт художніх колективів
Українського телебачення і
радіо. 11.05 — Фільм — ді
тям. «Три веселі зміни». З
серія. 12.10 — Іспанська мо
ва. 12.40 — Співає і танцює
ансамбль «Чорнозсмочка».
13.00 — Фільм «Я слідчий».
14.25 — «Наук 1 справ вели
ких трудівник». До 300-річ.
чя з дня народження росій
ського просвітителя В. ТатІіцева. 15.10 — Новішії. 18.00
— Новини, 18.15 — «Після
уроків». Тележурнал «Яким
бути вчителю». 19.00 —Клуб
мандрівників. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чем
піонат світу з футболу. Збір
на Марокко — збірна Пор
тугалії. 2-й тайм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Міраж». 2 серія. 22.50 —
«Західний Сибір». Кіножур
нал. 23.00 — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика 10.30
— Лялькова вистава «Алібаба 1 розбійники». 11.25 —
«Час вирішувати». 12.10 —
Народна творчість. 12.30 —
Новини. 16.00 — Новини
16.10 — Сонячне коло. 16.40
— Телевізійна олімпіада з
російської літератури. 17.00
— Телефільм «Інакше я не
можу...». 17.30 — Закон і ми.
18.00 — Кінопрограма.
«У
світі прекрасного». 18.30 —
Музичний фільм «Солов’ї
ний романс». 19.00 — Акту
альна камера.
19.30
«Зроблено у Кіровограді».
(Кіровоград). 20.30 — «День
за днем». (Кіровоград). 20.45
— На добраніч діти! 21.00—
«Час».
21.40 — Хуфожній
фільм «Строгови». 7 серія.
22.45 — Новини. 23.10 — ЇХ
літня спартакіада народів
СРСР. Баскетбол. Матчі фі
нального турніру.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.45 — Телефільм «Міраж»
2 серія. 9.55 — Лицар рево
люції і поезії С. Чаренц.
10.40 — «Аліса в країні чу
дес». Балет для дітей. 11.10
— Фільм — дітям. «Аптонтрубач». 12.05 — Англійська
мова. 12.35 — Виступ росій
ського народного хору Па
лацу культури профспілок.
12.55 — «Чого і чому». Пере
дача для дітей. 13.25 — Про
грама
Дніпропетровської
студії телебачення. 14.25 —
Фільм-копцерт. «Поліфоніч
ні замальовки». 14.55 — Кві
ти у вашому домі. 15.15 —
Новини. 18.00 — Новини.

ОГОЛОШУЄ

А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Світ
і молодь, 9.15 — Чемпіонат
світу з футболу. Збірна Бра
зілії — збірна Північної Ір
ландії. 10.45 — Повніш. 14.30
— Новини. 14.50 — «Наш
сучасник».
Документальні
фільми. 15.20 — Російська
мова. 15.45 — Телефільм
«Бронзовий птах». З серія.
16.50 — Новіти. 16.55 — Ді
тям про звірят. 17.25 — Спі
ває Микола Шопша. 17.45 —
Наука і життя. 18.15—«Співдпужність».
Тележурнал.
18.45 — Сьогодні у світ).

Зі строком навчання 3 роки училище готує кваліфі
кованих робітників із середньою освітою таких спе
ціальностей:
маляр (будівельний),
лицювальнвк-пллтковик, лицювальник-мозаїст,
муляр, монтажник по монтажі' сталевих та залізо
бетонних конструкцій,
столяр (будівельний),
електрослюсар (будівельний),
слюсар по ремонту будівельно-шляхових машин,
машиніст бульдозера,
газоелектрозварник.
Зі строком навчання 1 рік (без здобуття середньої
освіти) училище готує робітників таких спеціаль
ностей:
муляр.
маляр (будівельний).
Учнів забезпечують триразовим харчуванням, дво
ма комплектами одягу, підручниками, надають місця
в гуртожитку. Під час виробничої практики вони
одержують 50 процентів від заробленої суми.

вул. Луначарського, 36.
...-----------

БК 02122.

Училище розташоване в сучасному приміщенні, тут
працюють гуртки і спортивні секції.
Учнів, які закінчать училище па «4» і «5з>, направ
ляють для дальшого навчання до вузів і технікумів.
Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8 класів,
яким виповнилося 15 років.
Початок занять — 1 вересня.
Прийом документів — з 15 квітня.
Вступники подають: заяву на ім’я директора учи
лища, автобіографію, характеристику, документ про
освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживання та про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма № 086/у), шість фотокарток
3X4 см.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вуя. Червовозорівська, 23.
Телефони: 7-14-17, 7-12-21.
їхати автобусами №№ 2, 14, 29 до зупинки «Вули
ця Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 6 до зупинок
«Буддеталь» чи «Вулиця Короленка».

І КЕРІВНИКИ ЗАМІСЬКИХ

Турбота про підростаю місто, в піонерські табори,
че покоління — одна з най на дачі, в село.
важливіших
турбот су
Проте жодне літо не ми
спільства. Великі кошти нає без нещасних випад
виділяють щороку дер ків, які трапляються з
жава, профспілки, підпри дітьми під час купання,
ємства, колгоспи на будів катання на човнах. Основ
ництво, обладнання й утри ні причини біди — невмін
мання заміських дитячих ня плавати й купання без
закладів.
догляду дорослих.
У перші дні літа сотні
Навчитись добре плава
тисяч дітей виїжджають за ти — життєва необхідність

м. Кіровоград,

На украинском языке

учнів

ОБЕРЕЖНО НА ВОДІ!

областного комитета
ЛКСМ Украины.

ПРИИОМ

НА 1986-1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

орган Кировоградского

■

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — «Чо
го і чому». Передача для ді
тей. 9.10 — Чемпіонат світу
з футболу. Збірна ФРН —
збірна Данії. 2-й тайм. 10.00
— До Дня медичного праців
ника. «Здоров’я». 10.45 —
«Прості
складні істини»
11.15 — Мультфільми. 11.45
— «Всі люблять цирк». 12.20
— Для всіх 1 для кожного.
12.50 — Фільм «Багата на
речена». 14.30 — Новини.
14.45 — Чемпіонат світу з
футболу. Збірна Уругваю —
збірна Шотландії. 2-й тайм.
15.30 — Тверезість — норма
життя. 16.00 — Новини.
16.05 — Очевидне — неймо
вірне. 17.05 — Документаль
ний телефільм. 17.55 — «Про
час і про себе». Поетична
антологія. Я. Смеляков. 18.10
— На запитання телегляда
чів
відповідає
академік
В. Афанасьев. 18.40 — Фільм
«Васса». 1 І 2 серії. Під час
перерви — 19.50 — Новини.
21.00 — «Час». 21.40 — На
VIII Міжнародному конкур[і їм П. Чайковського. 21.55
— Що? Де? Коли? Те.іевікторила. По закінченні — Но
вини.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Наука і час. Проблеми
вузівської науки. 11.20 —

Концерт старовинної музи «Дорога». 15.25 — Новини.
ки. 12.20 — «Літо піонер 15.30 — Документальний те
ське». Репортаж з піонер лефільм «Життя на вемлі».
ського табору »Молода гвар 1 серія — «Безкінечна різ
дія», м. Одеси про відпочи номанітність». 16.45 — Сьо
нок дітей працівників Чор годні — День медичного
нобильської АЕС. 12.50 — працівника. 17.00 — Театр
Новини. 13.00 — «Літератур, естради: Валентина Толкуно
на субота». 13.45 — Чемпіо ва. Монолог жінки. 18.00 —
нат світу з футболу. Збірна Міжнародна панорама. 18.45
Уругваю — збірна Шотлан — Мультфільми. 19.35 —
дії. 14.30 — Фільми для ді Новини,
19.40 — Фільм
тей. «Горніст грає збір» та «Щаслива, Женькаі». 2100
«Терлі і чарівна підзорна — «Час». 21.45 — На VIII
труба». 15.00 — Музичний Міжнародному конкурсі Іме
фільм «Коли ми закохані». ні Чайковського. 22.00 —
15.20 — Я. Верещак, Е. Хри- Чемпіонат світу з футболу.
ніок. «Батько».
Вистава. 1/8 фіналу. Під час перерви
17.25 — Сонячні кларнети. — Щоденник чемпіонату
18.45 — «Скарбі: музеїв Ук світу з футболу.
раїни». 19 00 — Актуальна А УТ
Я*
камера. 19.35 — Сеанс доку
ментального і науково-попу
10.00 — Новинич 10.20 —
лярного кіно. 20.40 — На Ритмічна гімнастика. 10.50
добраніч, діти! 21.00—«Час». — Концертний зал «Друж
21.40 — Художній
фільм ба». 11.35 — Івтерклуб. 12.20
«Строгови». 8 серія 22.50 — — Циркова програма. 12.55
Новини. 22.00 — ЇХ літня — Новини. 13.10 — Сьогодні
спартакіада народів СРСР. — День медичного працівни
Баскетбол Матчі фінально ка. 14.25 — Мультфільм на
замовлення. 15.30 — Село і
го турніру
люди. 16.00 — Сдава сол
А ЦТ (II програма)
датська. 17.00 — Художній
8.00 — Гімнастика. 8.15 — телефільм «Пригоди Тома
Документальний телефільм. Сонера та Гекльберрі Фінна».
8.30 — Ритмічна гімнастика. З серія. 18.05 — «Майстри
9.15 — Ранкова пошта. 9.45 мистецтв». 19.00 — Актуаль
— Телефільм «Міраж». З се на камера. 1935 — «Дорів
рія. 10.50 — Мультфільми. нює мінус одиниці...». З ник
11.15—К. Симонов. «Хлопець лу «Через обставини, що
із нашого міста». Фільм-ви- склалися».
20.25 — Теле
става. 12.43 — Концерт. 14.30 фільм «Точка опори». 20.45
— «7 травня в Клину». Му — На добраніч, діти! 21.00—
зична передача. 15.30 — Те «Час». 21.45 — Фільм-внсталефільм «Ставка, більша за ва «Мартин Воруля». 23.20
злиття». 9 серія — «Геніаль — Новини.
ний план полковника Крафта». 16.25 — И.-С Бах. Пре А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика, 8.15 —
людія і фуга мі бемоль ма
жор. 16.40 — В гостях у Фільм «Право на постріл».
казки. Фільм «Пригоди жов 9.40 — Мамина школа. 10.10
того чемоданчика». 18.15 — — Російська мова. 10.35 —Естрадно-розважальна пере Програма Латвійського те
дача «Якось весною». 20.00 — лебачення. 12.05 — КіноиаВечірня казка. 20.15 — На норама. 13.45 — Ф. Шуберт.
землі, в небеса;: і на морі. Вокальний цикл «Зимовий
20.45 — Якщо хочеш бути шлях», 14.30 — У світі тва
здоровим.
21.00 — «Час». рин. 15.30 — Телефільмі
21.40 — Телефільм «Соло «Ставка, більша за життя».
м’яний капелюшок» 1 серія. 10 серія — «Іменем респуб
22.40 — Новини.
ліки». 16.25 — Мелодії Ко
стянтина Руснака. 17.00 —
Розповідають паші корес
понденти.
17.30 — Мульт
фільми. 18.00 — Із скарбни
ці світової музичної куль
тури. М. Римський-Корсаков. 18.30 — «Рух», Доку
д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит ментальний телефільм про
мічна гімнастика. 9.10 — хірурга Г. Ілізарова. 19.00—
«Далекий Схід». Кіножур Світ і молодь. 19.35 — Доку
нал.. 9.20 — 24-й тираж ментальний телефільм. 20.00
«Спортлото». 9.30 — Будиль — Вечірня казна. 20.15 — Це
ник. 10.00 — Служу Радян ви можете. 21.00 — «Час».
— Телефільм «Солом’я
ському Союзу! 11.00 — Ран 21.45
кова пошта. 11.ЗО — Клуб ний капелюшок». 2 серія.
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Для
В. о. редактора
юних телеглядачів. Вистава
В. АФАНАСІЄНКО.
МХАТ СРСР ім. М. Горького.

Кіровоградське СПТУ № 2 імені Героя Радянського Союзу 0. С. Єгорова

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

~~

Телефільм «Міраж». З серія.
22.45 — Документальний те.
лефільм 23.05 — Новини.

ШАНОВНІ БАТЬКИ

«Молодой коммунар» —

’

18.20 — Із скарбниці сніго
вої музичної культури. В.-А.
Моцарт. Реквієм. 19.25 —
Для всіх і для кожного. Про
престиж професії працівни
ків служби побуту. 19.55 —
Реклама. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — «Спорт 1 осо
бистість». Михайло Ботвин
ник. 20.45
Маленький кон
церт. 21.00 — «Час». 21.40 —

З 10 по 15

А УТ

10.00 — Новини. 10,20 —
Опера-казка для дітей «Баб
ка». 10.40 — «Братерство».
Телеміст «Київ — Братіслава». 12,45 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Оперні арії.
16.40 — «Азбука добра». З
циклу «Товариш». 17.20 —
Народний депутат. 17.50 —
Фільм-коицерт
«Віночок».
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30 —
Кроки шкільної реформи.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — <3
людьми і для людей». 20.10
— «Міфи і дійсність». (Кіро
воград). 20.40 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Художній те
лефільм «Строгови». 5 серія,
22.45 — Новішії.

10 червня 1986 року

Обсяг 0.5 друк. ари.

ДИТЯЧИХ ЗАКЛАДІВ!

для всіх юних громадян.
Плавання зміцнює орга
нізм, розвиває силу, сприт
ність і терплячість. Люди
на, яка вміє плавати, від
чуває себе спокійно і
впевнено, в разі необхід
ності може допомогти то
варишеві, що потрапив у
біду. Вміти плавати потріб
но і майбутнім захисникам
нашої Батьківщини.
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Води не бояться ті, хто
обережний,
дисципліно
ваний, суворо дотримує
ться правил поведінки на
воді.
Батьки й педагоги! На
вчайте дітей плавати. Не
залишайте їх одних біля
води.
Центральна рада това
риства рятування на
водах Української РСР.

Газета виходить V вівторок,
четвер, суботу
4
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«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Гліннн, 2,

