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ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ 
ПОВІДОМЛЯЄ:

За станом на 21 липня хліба в облас
ті скошені на площі 167 тисяч гектарів 
і обмолочені на 138,4 тисячах гектарів.

Трудове суперництво серед молодих 
жниварів у лісостеповій і поліській зо
нах очолюють

НА КОМБАЙНАХ «КОЛОС»:
Микола Копчак (помічник Віктор Шу

рин) із колгоспу «Нове життя» Ровенсь- 
кого району. Вони зібрали зернові з 
площі 173 гектари і намолотили 549 тонн.

Анатолій Дуліпа (помічник Григорій 
Босик) з колгоспу «Україна» Володими- 
рецького району. Зібрали хліба з пло
щі 99 гектарів і намолотили 153 тонни 
зерна.

НА КОМБАЙНАХ «НИВА»:
Віктор Бондарук (помічник Василь 

Баранчук] з колгоспу «Шляхом Леніна»

Млинівського району. Із площі 158 гек
тарів намолотили 521 тонну збіжжя.

Володимир Кравчук (помічник віктор 
Давидюк} з колгоспу «Перше травня» 
Сарненського району. Скосили хліба на 
площі 74 гектари, намолотивши 177 тонн 
зерна.

НА ЖАТКАХ ВСІХ ТИПІВ:
Володимир Зубкевич (помічник Іван 

ЦьолйРа) з колгоспу імені Кузнецова Чер- 
воноармійського району. їхній показник 
— 344 гектари.

Савелій Кулакевич (помічник Микола 
Місюкевич) з колгоспу «Україна» Рокит- 
нізського району. Жаткою ЖВН 6 покла
ли у валки хліба на площі 247 гектарів.

НА ПЕРЕВЕЗЕННІ ЗЕРНА:
Микола Пиляй з колгоспу «Нове жит

тя» Ровенського району. Автомобілем 
ГАЗ-53 доставив 375 тонн зерна.

Василь КРАСЬКО з колгоспу «Ленінець» 
Дубровицького району. Автомобілем 
САЗ 3502 перевіз 214 тонн збіжжя.

о рейд «зміни» і обласного шіабу 
«КП» «ВСЕ ВИРОЩЕНЕ ЗІБРАТИ. ВСЕ ЗІБРА
НЕ — ЗБЕРЕГТИ».

ПРАЦЮВАТИ 
БЕЗ ВТРАТ

Була лише сьома година ранку, а в загінках уже на 
повну потужність працювали комбайни — молотили 
горох.

—Ранкова пора найбільш сприятлива для збирання 
гороху, — пояснив голова колгоспу імені Чапаева 3дол- 
бунівського району Василь Сергійович Більчук, — за
раз він добре вимолочується, а вдень — «стріляє» і 
губиться в полі зерно.

Вміють у господарстві цінувати кожну хвилину жнив
ної кампанії. З перших днів тут взяли курс на розді
льне збирання хлібів. Це досить вигідно, адже можна 
косити навіть тоді, коли падає невеликий дощ, в той 
час, як у господарствах, де вирішили збирати хліб на
пряму, комбайни простоюють. Звичайно, у колгоспі 
імені Чапаева, якщо дозволяє погода, також збирають, 
зернові прямим комбайнуванням. Але не пізніше як’ 
де 19-ої години. Далі машини йдуть па підбір валків. 
Таким чином, в господарстві практично немає розриву 
між косовицею і обмолотом хлібів. До речі, колгосп 
стоїть 'першим у районному зведенні про хід збирання 
зернових і першим також виконав план здачі хліба дер
жаві. Роботи tvt ведуть у комплексі. На стерню відра
зу приходять трактори з волокушами, кормодобувні 
бригади скиртують солому, інші — лущать стерню, де 
потрібно, переорюють і засівають ріпаком та житом 
для осіннього випасання худоби.

— Навряд чи зуміли б ми так успішно вести комп
лекс жнивних робіт, — розповідає Василь Сергійович, 
«— якби не справді ударна праця нашої молоді. От 
всього другий рік працює на комбайні Олександр Ге- 
расимчхк із помічником Юрієм Па.тьчевським. Здава
лося б і роки невеликі, і досвіду мало, але вони не від
стають від наших визнаних лідерів. Молодці хлопці, 
працьовиті, наполегливі. Правда, у них трапилася по
ломка комбайна, два дні простояли, але сьогодні вже 
вийшли в поле' і, впевнений, своє наздоженуть.

Довірили ми працювати на тракторах і випускникам 
Десятирічки. Хай хлопці краще пізнають смак хлібороб
ського ремесла. Олег Дембіцький, Михайло Шарков, 
Петро Мандзюк чудово працюють на підготовці площ 
До засіву.

Не обійшлося, звичайно, і без прикрих упущень в 
жнивному конвейєрі. І вшіа в цьому не правління, а 
районного вузла зв'язку. Для оперативного керівницт
ва жнивами, зрозуміло, потрібен телефонний зв'язок. А 
він у господарстві нікудишній. Додзвонитися із правління 
V якусь бригаду чи навпаки майже неможливо. На
віть прямий телефон на Здолбунів практично не працює. 
При нас голова разів з двадцять набирав номер і — 
даремно.

Мабуть, кожен розуміє, як важливо зберегти виро
щений урожай. Хліб тоді хліб, коли є у коморі. Але під 
час рейду було виявлено чимало фактів недбалого зби
рання і зберігання врожаю.

Наприклад, у колгоспі імені Калініпа після проход
ження комбайнів залишилися «грнвп», багато колоско
вих було прим'ято машинами, в стерні загубилося 
зерно. Зрозуміло, на крутих схилах важко комбайну- 
вати без огріхів, проте підкошувати залишене необхідно 
обов’язково. А ЦЬОГО V колгоспі не зробили.

Не видно руки дбайливого господаря і на току. 
Власне, господаря току — завідуючу Марію Мефодіїв- 
ну Олексійчук — так і не вдалося побачити.

ІЦойио пройшов дощ і великі бурти зерна наповни
лися вологою. Хіба не можна було накрити їх? Зреш
тою. це потрібно робити. І хоча є в колгоспі целофа
нова плівка, вона, виявляється, так і залишилася в 
складі.

Окремо слід сказати про вагоні господарства. У кол
госпах імені Калініна та імені 17 Вересня виявлені 
великі розходження між вагою зерна, яке відправля
ють з колгоспу і одержують на хлібоприймальному 
пункті в Здолбунові і комбікормовому заводі у Мізочі. 
Такі розходження становлять 100—200 кілограмів. Це 
трапляється тому, що перед жнивріми ні в колгоспі, ні 
на підприємствах не відрегулювали ваги. А така ситуа
ція створює можливості для розбазарювання зерна.

Члени рейдової бригади:
Р. ЧЕРНЕЦЬКИЙ — позаштатний Інспектор 

обласного комітету народного контролю
Я. ПАНАСЮК — член обласного штабу «КП», 
Є. В'ЮН — спецкор «Зміни» позаштатний ін
спектор обласного комітету народного контролю.

ВИЩЕ ТЕМПИ
ЗБИРАННЯ ХЛІБІВ!

© ЛИСТ УЧАСНИКА 
жнив Ьз

Наша
допомога

Загули, розбудивши тишу 
полів комбайни, і а кузови 
автомобілів посипалось зер
но нового врожаю. Щедрого 
і багатого.

Щоб техніка ие підвела 
під час косовиці зернових, 
вся вона у нашому кол
госпі була заздалегідь дбай
ливо відремонтована, випро
бувана в дії. З перших днів 
хлібозбору механізатори 
колгоспу дружно взялися до 
роботи.

Велику допомогу на зби
ранні хлібів подають кол
госпникам учні. Кожного 
року їх можна побачити 
ha скиртуванні соломи & 
полі, на току, і цього ось 
року, тільки розпочались 
жнива, як на току з’яви
лись юні. помічники з міс
цевої школи. Добре тру

дяться Галина Кулініч, Те
тяна Лизанець, Тетяна 
Юшко. Неля Коваль. Юрій 
Шурнік, Михайло Левчик. 
Галина Новак та інші. 8 
якому куточку нашого села 
не побуваєш скрізь бачиш 
зрозумілий хліборобський 
неспокій.

Заздалегідь турбувалася 
про свій внесок у жнива і 
сільська агіткультбригпда. 
І вже иа святі першого 
снопа культармійці показу
вали свої вміння І талант, 
їх виступ буз ніби екзамен 
перед хліборобами. Палкі 
слова І дзвінкі пісні поле
тіли до тих, хто сьогодні 
на передовій битви за вро
жай.

8 нас, у колгоспі їм. Щор
са. жнива ідуп. широким 
фронтом. Юнаки і дівчата 
сеял проникнут! високою 
відповідальністю за урожай, 
бажанням якомога швидше 
1 без втрат зібрати хліб.

О. ГОЛЮХ.
с М. Мидськ 

Костот льськсгго району

І і
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Чотири роки підряд Олександр Ки- 
рилояич ШАХ жниву* на полях колгос
пу «Україна», що в Рояенському районі. 
І нинішнього літа у нього надійний по
мічник — донька. Марійка щойно за-

кінчила десятирічку і вирішила спробу
вати свої сили у непростому хлібороб
ському ремеслі.

Фото М. Колодяжного.

© СЛОВО ПРО ЛІДЕРІВ

УСПІХ ЖАТКАРІВ
Того ж дня ми були не 

єдиними, хто виявив бажан
ня зустрітися з передови
ками обласного змагання 
серед комсомольсько-моло
діжних екіпажів жаткарів 
Савсліьм Кулакевичем та 
його помічником Миколою 
Місюксзичем.

Савелій І Микола, збен
тежені, спочатку на всі пи
тання про складові успіху 
стенали плечима. відпові
даючи одне і те Ж:

— Працюємо...
Тільки пізніше, коли по

долали хвилювання, розпо
віли нам докладніше...

Разом вони вже жнивують 
у колгоспі третій рік під
ряд. Успіху в обласному 
трудовому суперництві доби
лися виерше. Але він не 
випадковий, адже хлопці 
ще взимку ретельно підго
тували до жнив жатку

ЖВН -в. Зробили все, щоб 
усунути минулорічні недолі
ки.

— Раніше иа косовиці 
високої о жита, — каже 
Савелій Кулакевич, — ба
гато клопоту завдавали нам 
вали: на них через кожні 
тридця гь-сорок метрів на
мотувалося стільки стебел, 
що ми змушені були зу
пиняти агрегат. Аби уник
нути небажаних затримок 
в роботі, ми власними си
лами виготовили з металу 
спеціальні ножі. Тепер вони 
«автоматично» зачищають 
вали жатки.

Дещо удосконалили хлопці 
і конструкцію приводного 
валу пасків: доварили тру
бу, вставивши в неї за
мість втулки третього під
шипника. Що це дало? У 
попередні роки підшипники 
витримували навантаження

лише протягом кількох днів. 
Потім доводилося міняти} 
Часті зупинки, безперечно, 
відбивалися і на показни
ках комсомол ь сько-мол оді ж- 
ного екіпажу.

Щодня при завданні два
надцять нони кладуть у 
валки жига майже вдвічі 
більше. Тобто самі забез
печують необхідним фрон
том робіт усі комбайни гос
подарства.

Зернові обмолочуються без 
затримок. Це стало мож
ливим завдяки чіікій ор
ганізації праці на жнивах, 
а також — сумлінності кож
ного хлібороба колгоспу.

...Теплий літній вечір не
помітно спустився на село. 
Притихли голоси птахів. Та 
ні на хвилину не затихав 
у полі гул двигунів агрега
тів.

Здалеку виднієм.ся над 
жаткою комсомольсько-моло
діжного екіпажу червоний 
прапорець.

В. 1САЄВ.
Колгосп «Україна» Рокит- 

нінського району.
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ТВАРИННИЦТВО - УДАРНИЙ 
ФРОНТ НА СЕЛІ!

[ПРАВОФЛАНГОВІЇ

ЛЮБА Антонюк за
йшла в клас, зупи

нилась і на мить зами
слилась; шо скаже те
пер цим хлопцям і дів
чатам, які з цікавістю 
дивляться на неї?

А їй шось особливо
го про себе розповісти 
немає. В неї, як і в ін
ших, проста, звичайна 
біографія.

Народилася і виросла 
в Сарненському районі. 
Люба ще й дотепер з 
теплотою згадує, як вдо
ма доїла корів. .Мама 
вчила. Та наука їй зна
добилася, коли разом з 
іншими дівчатами приї
хала в колгосп імені 
Леніна Ровенського ра
йону. Спочатку з подру
гами доглядала буря
ки. А коли подруги піс
ля завершення сезону 
поїхали додому, Люба 
попросилась на ферму.

Взяла групу однієї з 
доярок, яка пішла на 
пенсію. На фермі в неї 
наставниками були знат
ні доярки Софія Іллівна 
Костецька та Ольга Па
влівна Ступницька. Вчи
ли новеньку, як корову 
годувати треба, як її 
«характер» пізнавати. 
Одне слово, вчили Любу 
премудростям професії.

Згодом прийшла впе
вненість у власних си

лах. І иа четвертий рік ро
боти на фермі комсомол
ка вийшла в лідери. То
рік подолала 4-тисячний 
рубіж по надоях, в ни
нішньому році її мета— 
одержати від корови 
по 43С0 кілограмів про
дукції. Вже в першому 
кварталі Люба зробила 
впевнений крок до мети

— довела удій від ко
рови до 1295 кілограмів 
молока при зобов'язан
ні 960 і стала перемож
цем обласного змагання 
серед молодих майстрів 
машинного доїння. За 
півроку , цей показник 
зріс до 2763 кілограмів.

...Час вечірнього доїн
ня. Швидкі вправні руки 
наймолодшого оператора 
машинного доїння Лю
бові Антошок підключа
ють апарат. Весь цей 
процес забирає декілька 
хвилин. По трубопрово-

дах побігло молоко. Ве
лике молоко. Лише в 
групі Люби кожна коро
ва віддала його майже 
до 20 кілограмів.

І так щодня у клопо
тах минають трудові 
будні. Живе в людини 
особливе почуття — Г)О- 
чуття Батьківщини. Для 
одного — не велике міс
то, для іншого — мале
ньке селище, а для Л. 
Антонюк — колгосп з 
його широкими полями, 
стрункими тополями 
вздовж дороги, що ве
де на ферму. І Люба 
хоче, щоб її дочка Оден
ка також полюбила ро
боту тваринника, як і 
вона. Міцно і вірно.

Адже в колгоспі про
тягом останніх років ба
гато робиться для май
бутньої зміни. З’явилось 
чимало новобудов —де
кілька двоповерхових 
будинків для колгоспни
ків, чудовий будинок 
культури, сучасний мо
лочний комплекс. А 
цьогорічної -весни самі 
тваринники прямо на фе
рмі розбили клумби, ви
садили і доглядають 
понад дві тисячі троянд. 
Так працюватиметься 
радісніше.

Г. СЕЛЬВЕСТЕР.

0 ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ

НЕЗАБУТНІ ДОРОГИ
Похмурий осінній день. 

Важкі свинцеві хмари низь
ко біжать над лісом і, зда
ється, торкаються верхівок 
дерев. На галявині побли
зу села Білоусівкп зібрався 
весь партизанський загін 
«За Батьківщину». Під ве
ликим гіллястим дубом стіл 
накритий червоним полот
ном. Збоку завмерла почес
на варта. Стрункими рядами 
вишикувались партизани. Во
ни в повній бойовій готовнос
ті, та вигляд у них святковий. 
В цей день, 18 жовтня 1942 
року, напередодні тисячокі
лометрового рейду з Сумщи
ни па Західну Україну, во
ни приймають присягу.

Кожен, карбуючи по війсь
ковому крок, підходить до 
столу, повертається облич
чям до строю і голосно про
мовляє:

— Я, громадянин Радян
ського Союзу, перед свя
щенним прапором загону 
клянуся, що пс випущу з рук 
зброї, поки останній фашист 
-гад на нашій землі не буде 
знищений.

Спочатку до столу підхо
дили чоловіки: сивобороді 
діди, безвусі юнаки. І ось 
до столу іде сміливо худень
ке дівча, років 17-ти, з ве
ликими виразними очима. 
З-під шапки-вушаики, пере
кресленої спереду червоною 
тонкою стрічкою, видно гус
ті пасма русявого волосся. 
<3а спалені міста і села, за 
смерть дітей і жіиоіі, за ка
тування, насильство і зну
щання над моїм народом. 
— звучить топкий дзвінкий 
голос юної партизанки Шу- 
ри Картавснко, — я клянусь 
мстити ворогу жорстоко, не
щадно і невпинно...»

Коли вона сказала слова 
партизанської клятви, в па
м'яті виринуло все, що їй 
довелося пережити. Вона 
згадала своє село Велика 
Берізка на Сумщині, як в 
них з’явились перші парти
зані!, як вона за їх завдан
ням ходила з сестрами у 
розвідку, як в їх хаті зупи
нявся командир загону Си
дір Ковпак. Як тільки Ков

пак з загоном пішов із се
ла, в Велику Берізку вло
мився каральний загін оку
пантів.

Карателі не жаліли нікого 
— ні старих, ні малих. Олек
сандра з сестрами сховалась 
і тому врятувалась від не
минучої смерті.

Через деякий час ІІІуру 
і її подруг прийняли в пар
тизани загону «За Батьків
щину», яким командував 
Іван Пилипович Федоров.

Перший великий бій з ка
рателями. в якому брала 
участь Шура, був за село 
Білоусівка. Тоді вона впер
ше під вогнем противника 
винесла трьох тяжкопора

нених партизан. Звідки тіль
ки сила і сміливість бра
лись! Кулі як бджоли дзиж
чали, а вона наче не чує, 
тягне пораненого в безпечне 
місце, перев’язує і знову 
туди, де йде бій...

Довгий і важкий бойовий 
шлях Олександри Карта- 
венко. Та хіба були лег
кими партизанські стежки? 
І зараз, коли нона почує 
по радіо пісню «Шумел су
рово брянский лес», так і 
сльози навертаються па очі.

В січні 1943 року загін 
«За Батьківщину» прибув па 
територію Ровенщіши, прой
шовши з боями по окупова
ній території України біль
ше тисячі кілометрів.

Шура Картавеико була 
призначена в диверсійну 
групу. Під пролившім дощем 

і в нестерпну спеку, в заме
тіль і мороз вона йшла за 
десятки кілометрів з вибу
хівкою. зброєю і патрона
ми, щоб зірвати хцст^_гіухТп' 
ти під укіс ешелон. Голов
ним чином побили це па пе
регонах Пінськ—Луніпеиь, 
Сарни—Ковель, Брест—Ко
вель. За участь в одній круп
ній диверсії, здійсненій v 
серпні 1943 року на ділянці 
залізниці Брест—Ковель, 
Олександра Федорівна Кар
тавснко була нагороджена 
орденом Червоної Зірки. 
Тоді за тиждень було пуще
но під укіс сім ворожих 
ешелонів.

«Партизану Вітчизняної 
війни І ступеня» і інші ме
далі разом із знаком трудо
вої доблесті прикрашають 
груди колишньої партизан
ки. В травні 1965 року Ука
зом Президії Верховної Ра
ди СРСР вона була нагород
жена медаллю «За бойбві 
заслуги».

Колишній секретар Ровен- 
ськогб підпільного обкому 
партії В. А. Бегма, високо 
цінуючи партизанські спра
ви О. Ф. Картавенко (по чо
ловікові Чеченя), знайшов 
час поздоровити її із заслу
женою нагородою. «Дорога 
паша Олександро Федорівно, 
— писав Бегма, — прийміть 
поздоровлення з нагородою 
і 20-річчям Перемоги радян
ського пароду у Великій 
Вітчизняній війні В. Бегма, 
травень 1965 р.»

Після війни Олександра 
Федорівна залишилась в об
ласному центрі, який вона 
разом з бойовими товариша
ми визволяла. Близько трид
цяти років працює на Ро- 
вснській фабриці дитячої іг
рашки. Очолювала бригаду, 
її портрет часто був на місь
кій Дошці пошани.

Коли прийшов час йти на 
заслужений відпочинок, во
на залишила бригадирство, 
але із фабрикою не розста
лася, вчить молодь своєї 
тонкої спеціальності.

Коли в нашому місті від
криваються урочисті збори, 
зльоти передовиків виробниц
тва, лунають слова:

— Для внесення знамен 
встати!

І через весь зал, серед 
прапороносців, йде з чер
воною стрічкою через плече, 
з орденом на грудях Олек
сандра Федорівна Чеченя.

— Колектип надіється, що 
Олександра Федорівна ще 
багато молоді навчить удар
но працювати, передасть їй 
свій багатий досвід майст
ра дитячої іграшки, — ска
зала директор фабрики А. І. 
Смурова.

Т. ВАС1Н.
м. Ровно.

Якісно і в строк здають обладнання 
для тваринницьких ферм робітники 
дослідного заводу сільськогосподарсь
кого машинобудування «Ровносільмаш». 
Вагомий вклад вносять у звершення ко
лективу, що носить ім'я XXVI з'їзду 
КГІРС, молоді виробничники.

НА ФОТО (зліва направо]: наладчики 
обладнання заготівельно-скла дальнего 
цеху Н® 3 Микола КОЗАК І Володимир 
СУЛЬЖИК та штампувальниця Руслана 
КОСТЮК. Усі вони систематично пере
виконують свої виробничі завдання. 

Фото О. ДРОЗДОВА.

МОСТИ ДРУЖБИ — ПАРАЛЕЛІ ЗМАГАННЯ
Підбито підсумки піврічної роботи І ІІЯ областей, що змагаються між со- 

молодих операторів машинного доїн- | бою.

Найвищих надоїв на корову досяглії:
Міна Нсгсрей із колгоспу імені Мічуріна Коростишівського ра

йону Житомирської області — 3950 кілограмів;
Любов Антонюк з колгоспу імені Леніна Ровенського району 

Ровснської області — 2763 кілограми;
Ніна Пилипчук з колгоспу «Ленінський шлях» Івапичівського 

району Волинської області — 2752 кілограми;
Віра Хрипунова із племзаводу «КаравасЕО» Костромського ра

йону Костромської області — 2353 кілограми;
Міна Скрилькова з учгоспу Білоруської сільськогосподарської 

академії Борецького району Могильовської області—2297 кілогра
мів.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
„змін и«

«ПОВЗ ФЕРМУ
Під такою назвою у 

«Зміні» Н® 51 ц. р. було 
вміщено критичний ма
теріал, в якому порушу
валися питання закріп
лення молодих тварин
ників у колгоспі «Перше 
травня» Здолбунівсьного 
району.

Редакції відповіли го-

НА ЗУПИНКУ»
лова правління кслюспу 
П. С. Клименко і голова 
ради РАПО Б. С. Шпить. 
Вони повідомили, що 
кореспонденцію обгово
рено на нараді активу 
колгоспу за участю 
представників Спасівсь
кої середньої школи г 
членів комітету комсо

молу господарства З 
метою усунення недолі
ків правління колгоспу 
планує частково в цьому 
році механізувати розда
чу кормів на обох фер
мах колгоспу і заверши
ти цю роботу на кінець 
1985 року. До зимово- 
стійлового періоду цьо
го року на обох фермах 
колгоспу будуть приве
дені в належний стан 
душові установки. В цьо
му році на Цурківській 
фермі буде споруджено 
будинок тваринника.

Завтра — День працівників торгівлі

З вагомими трудовими здобутками зустрічають своє 

професійне свято члени комсомольсько-молодіжного 

колективу продавців відділу дитячого взуття Володи- 
мирецького коопунівермагу. Вони завжди ввічливо 

обслуговують покупців, постійно вивчають їхній попит, 

дбають про збільшення асортименту товарів. Це, вла
сне, і допомагає комсомольсько-молодіжному колекти
ву продавців успішно справлятися із взятими соціаліс

тичними зобов’язаннями.
Дівчата не раз вже виборювали першість у трудовому 

суперництві серед працівників ксопунівермагу.

НА ФОТО: члени комсомольсько-молодіжного колек

тиву [зліва направо) завідуюча відділом дитячого 

взуття Галина СТЕЛЬМАХ та старший продавець Надія 
ЛЕУС, .

Фото О. ДРОЗДОВА.

КРАЩІ 
з кращих

Добра слава лине в ко
лективі Костопільської рай- 
спожнвспілки про комсо
мольсько-молодіжну бригаду 
продавців кондитерського 
відділу магазину № І, яку 
очолює Лариса Халізова. А 
заслужили її дівчата, на
самперед, сумлінним став
ленням до обраної справи, 
високою культурою роботи, 
ввічливим обслуговуванням 
покупців.

Добрих результатів у пра
ці добилися члени бригади 
в змаганні на честь Дня 
працівників торгівлі, який 
відзначається завтра. Так, 
піврічний план товарообігу 
виконано на 100.8 процента. 
Додатково реалізовано то
варів на суму більше де
сяти тисяч карбованців.

Заслуга в цьому всіх 
дівчат — і продавців. і 
розфасувальїіиць. І все ж 
кращими з кращих у брига
ді називають Надію Крав
чук, Людмилу Лука щук, 
Тетяну Вдовенко.

— У великій мірі, — роз
повідає зав. відділом Л. Ха
лізова, — нашим успіхам 
сприяє контейнерний метод 
обслуговування покупців, 
який у нас запроваджено: 
зведено до мінімуму зат
рати ручної прані, зросла 
культура обслуговування.

...Нещодавно колектив під
твердив звання «Бригада ви
сокої культури обслугову
вання».

М. СТЕПАНЧУК, 
керівник корпункту «Змі
ни» в Костопо”'



|в СВІТЛОФОР

Загін інспекторів руху середньої школи Нв 19 я. 
Росно під керівництвом старшини міліції В. М. ТОМЕ- 
ЧЕКА готується до чергування на найбільш напруже
них ділянках руху в обласному центрі.

Фото О. ГАЛАБУРДИ.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ
Один з ефективних засобів попередження тяжких наслідків 

дорожньо-транспортних пригод — обов'язкове використання 
ременів безпеки. Аналіз пригод свідчить, що завдяки ременям 
в середньому чотирьом з п’яти учасників аварії вдається 
уникнути травм.

Ремені безпеки повинні бути завжди справними. Необхідно 
слідкувати, щоб стрічка у вільному положенні не причинялась 
дверцями автомобіля, не забруднювалась та не скручувалась.

В легкових автомобілях власного користування обов’язково 
повинні бути ремені безпеки, які спеціально передбачені для 
закріплення дітей. Не закріплені ременями діти частіше від 
дорослих одержують тяжкі травми в результаті аварій і 
гинуть. Правила дорожнього руху забороняють перевозити 
дітей до 12 років на передньому сидінні легкового автомо
біля або на руках у дорослих, а також закріплювати їх 
ременями, передбаченими для дорослих. Для дітей необхідно 
мати додаткові сидіння, які кріпляться до сидіння автомобіля, 
і підігнані під розмір сидіння ремені.

Л. МАМОНЧУК, 
старший інспектор дорожньо-патрульної служби ДА І Ровен- 
ського МВВС.

ВИ ЗБИРАЄТЕСЬ 
В П О ї З Д К У...

П ІШОХОДИ на вулицях, 
на жаль, не завжди ди

сципліновані. І в газетах, і 
по радіо їх закликають до 
порядку, і все ж багато з 

наслідки, переходять до
рогу в невстановленому для 
цього місці або на черво
ний сигнал світлофора. Не
рідко, поспішаючи, вони 
раптово виходять на про
їжджу частину дороги із- 
за дерев або автомобілів.

Це, до речі, найнебезпеч- 
ніше порушення, яке часті
ше всього стає причиною

Відомо: літо — пора ав
тотуризму. Сотні маршрутів 
освоюють в цю пору авто
любителі.

Далекі автомобільні по
їздки потребують серйозної 
підготовки, здійснювати їх 
одним екіпажем небажано. 
В дорозі завжди може зна
добитись допомога товари
ша. Тому краще відправля
тись мандрувати групами, 
по два-трп автомобілі. Так 
буде легше у випадку не
обхідності усунення непо- 
ладків. Можна обійтись і 
меншим запасом запчастин.

Давно встановлено, що 
однією з причин шляхових 
пригод є перевтомлення во
дія. Тому під час дальніх 
поїздок потрібно наперед 
чітко визначити денний 
пробіг автомобіля в залеж
ності від стану дороги та 
свого самопочуття.

Ви їдете відпочивати. От
же, нічого поспішати, без 
потреби збільшувати швид
кість. Дотримуючись ро
зумної обережності, В!1 не 
тільки забезпечите безава
рійність руху, але й змо
жете полюбуватись краєви
дом, попередити втому.

На жаль, на практиці

трапляється інакше, що й
• призводить до тяжких на

слідків. Так, житель міста 
Ровно Анатолій Василенко, 
будучії у відпустці, вирушив 
у подорож на власному ав
томобілі зі своєю сім'єю. 
На автотрасі перевищив 
швидкість руху, обганяючи 
попутний автомобіль, зіт
кнувся з зустрічним. В 
результаті автопрпгоди сам 
Василенко і члени його сі
м'ї (дружина та малолітній 
син) одержали тяжкі пора
нення.

І ще одна порада: в по
дорожі постійно слідкуйте 
за технічним станом авто
мобіля. Зокрема, якщо не
справний або иевідрегульо- 
вашій двигун, порушена 
герметичність бензобака, 
якщо стіни і дно кабіни не 
е надійними ізоляторами, то 
пари бензину і відпрацьова
ні гази можуть проникнути 
в кабіну, а це небезпечно 
для водія і пасажирів, осо
бливо під час руху автомо
біля.

В. БОВСУНОВСЬКИЙ, 
начальник відділен
ня ДАІ Ровенсь- 

кого міськвідділу вну
трішніх справ.

інших людей.
Мабуть, не думали про 

це, коли порушували пра*

НЕ СПІШИ!
пригоди з БИКИ пішоходів.

Порушуючи правила ру
ху, пішохід не тільки за
тримує рух транспорту, ри
зикує своїм життям, але й 
ставить під загрозу життя

Q ЛІТНІ КАНІКУЛИ

ДНІ В „ЮНОСТІ"
З широких вікон у майстерню хлюпало сонячне про

міння. Юра Лободзяп провів востаннє терпугом по 
металу і, розкрутивши лещата, взяв у руки ключ, -над 
виготовленням якого сьогодні трудився. Прискіпливо 
оглянув виріб, заміряв розміри — все нормально. І то
ді поглянув за вікно, де все довкола було залито сон
цем. Настрій був гарний, бо сьогодні добре потрудився, 
а ще попереду стільки цікавого — і волейбольний тур
нір, і культпохід в кіно, а завтра поїздка на місце сто
янки партизанського загону «Переможці» у Лопатень. 
Цікаво Юрі тут у таборі праці і відпочинку «Юність», 
що діє при Здолбуиівському МИТУ № 2.

Цікаво усім, хто тут трудиться І відпочиває. А тут їх 
240 учнів ПТУ.

Кожен день приносить їм ще ближче знайомство з їх май
бутньою професією, адже трудяться хлопці за фахом, якого 
набувають в училищі. А іцс є походи, зустрічі з цікавими 
людьми, екскурсійні поїздки.

І, певно, чимало нових відміток у маршрутних книжках 
з’явиться в учасників туристської експедиції «Моя Батьків
щина — СРСР». Адже ті, хто відпочиває, у «Юності», по
бували на багатьох історико-екскурсійних об’єктах, що входять 
у перелік лля отримання бронзового значка «Моя Батьківщи
на — СРСР». Зокрема, відвідали такі місця у Здолбунові. 
Ровно, Шепетівці. Ознайомилися Із музеєм-заповідником «Ко
зацькі могили», із минулим Острога.

А ще зустрілися із ветеранами Великої Вітчизняної 
війни майстрами М. М. Калитою та В. А. Колесником, 
які розповіли юнакам про нелегкі дні жорстокого по
єдинку з ворогом.

«Як ти знаєш свою професію?» — так називався ве
чір, який підготували учні. На ньому повели мову про 
обраний фах, чого, особливості, відповідальність за до
ручену справу, гордість за професію. А в кінотеатрі 
«Мир» для них було прочитано лекцію «Ленін — ор
ганізатор партії нового типу», присвячену 80-річчю 
Другого з'їзду РСДРП.

Дискотека, спортивні поєдинки з футболу, волейболу, шахів, 
цікава книга, щира бесіда — не дають сумувати.

Підходить до завершення табірна зміна, але разом із зву
ками пісень і іанціо заключного концерту не розтануть У 
пам'яті Валерія Чупрннського, Юрія Лободзяна, Віктора Шкіля, 
Івана Кондратюка та Інших учнів дні, проведені у «Юності», 
бо вони збагатили юнаків духовно, дали можливість відчути 
у дорозі плече друга, оцінити свої можливості І взагалі 
гарно відпочити.

Л. ЛЮБСЬКВД.

вила дорожнього руху пі
шоходи: Валерій Пархомен
ко, майстер Ровенського 
комбінату будівельних ма
теріалів, Анатолій Вереме
енко, електрик заводу ім.

60-річчя Жовтня, Володи
мир Мельник, слюсар авто- 
об'єднання 17664, Юрій Ні- 
р’янчук, старший інженер 
об’єднання «Роснодерев».

Всі вони покарані праців
никами автоінспекції. Для 
йихт Інших порушників ру
ху ще раз . нагадуємо: «Не 
спішіть переходити вули
цю!»

Ю ДЕЩИНСЬКИЙ, 
державтоінспектор ДАІ 
Ровенського МВВС.

0 КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

БАЙКИ ПЕТРА КРАСЮКА
У львівському видавництві «Каменяр» вийшла 

нова збірка байок і гуморесок «Обережний Пі
вень» нашого постійного автора Петра Красюка
— лауреата обласної комсомольської премії ім. 
М. Максися.

Вміщуємо окремі байки з названої збірки.

Хвіст-мораліст
— Аж три дороги простяглось переді мною: 
Направо, вліво і пряма.
Яку з них вибрати — вагаюся сама. 
Отож порадитися хочу із тобою, — 
Так Голова звернулась до Хвоста. — 
Тобі, звичайно, зрозуміло, 
Що ми — одне з тобою тіло, 
1 в нас одна мета.
— Не розраховуй на мою пораду, 
Моя бо справа — теліпатися позаду, 
А ти сама міркуй-гадай.
Але гляди: дорогу вірну вибирай] 
На те ж тебе й назвали Го.тоєою,

Щоб ти вела нас за собою, —
І правильно нас повести — твоя печаль'..

Отак Хвіст Голові читав мораль.
. ♦ « *

Гадаю, ви погодитесь зі мною: 
Погано, як такиїгот Хвіст — 
Завзятий, велемовний мораліст — 
Ховається за спиною чужою.

Кошеня і Левеня
Облізле Кошеня 
Безперестанку горло дерло: 
—Няв-няві Няв-няв] 
Не дивно, що мене переганя
У рості Левеня:
Воно он скільки м'яса поїда щодня — 
Не одного вола, напевно, зжерло] 
А в мене ложка молока та мишеня — 
Ото й усі напої та наїдки, 
Сусіди в цьому свідки]
Де справедливість, ну скажіть? 
Якби й мені створили ті ж умови, 
Я виросло б, як Лев, здорове, 
І дивувало б світ'...
На скарги зважили: дали і Кошеняті
Той раціон, що Левеняті, — ;
Хоч позичай іще один живіт.
А Ав
із Левеняти виріс Лев 
А з Кошеняти... Кіту....
До тих, котрі умов лиш звикли вимагати, 
Пригляньтесь: чи не родич Кошеняти?

«Суднобудівник» (Мико
лаїв) — «Авангард» (Ров
но)—3:1(2:1). Миколаїв. 20 
липня. Стадіон «Суднобу
дівник». 23 градуси. Ясно 
4100 глядачів.

Судді: А. Ткаченко, 
С. Неверкевич, М. Воро
нов (всі — Харків).

«Суднобудівник»: Лах- 
тіп, Сурмило, Ппсаков, 
Жуков, Цимбал, Барков, 
Малий, Стульчип, Шев
ченко (Криштан, 69), Фо
менко, Мазур.

«Авангард»: Калиш,
Гриценко, Петровськнй,

Брюхов, Яковишин, Вир- 
вич, Рябков, Фігель, Сав- 
ран, Довгалець (Лелюк, 
74), Михайлечко.

Голи: Мазур (18), Яко
вишин (34), Писаков (38), 
Криштан (72).

Рівна боротьба між су
перниками точилася не
довго. Очевидно, миколаїв
ці швидко влучили пев^е 
хвилювання окремих грав
ців «Авангарду» і поча
ли сміливіше йти вперед. 
Десь з 15-ої хвилини пере

вага «Суднобудівника» ста
ла очевидною, особливо в 
центрі поля. В одній з 
атак авангардівці від
били м'яч на кутовий і 
після його розігрування 
лівий крайній господарів 
відкрив рахунок, викорис
тавши неузгодженість між 
захистом 1 воротарем гос
тей.

Ось тут ровенчаші і по
казали в кількох момен
тах, що 1 вони здатні на 
більш рішучі дії. На 34-ій 
хвилині їх капітан Яко
вишин взяв ініціативу на

себе і, стрімко увірвав
шись в штрафний май
данчик господарів, зрівняв 
рахунок. І зразу ж гра 
набрала відверто насту
пального характеру, коли 
обидва суперники почали 
дещо нехтувати захистом. 
У ці хвилини гравці «Суд
нобудівника» були точні
шими, і їх центральний 
захисник Писаков вивів 
свою команду вперед— 2:1.

У другій половині зуст
річі миколаївці теж мали 
невелику Ігрову перевагу, 
яка знайшла вираз у тре
тьому м'ячі, який влетів 
у ворота Калиша. Це 
Криштан використав по
милку центральних захис
ників «Авангарду». Прав
да, і гості кілька разів опи
нялися на хороших пози
ціях перед воротами «Суд
нобудівника», та в двох 
випадках добре зіграв Лах- 
тін, а одного разу Савран 
не влучив у порожні во
рота.

Ю. КИСЕЛЕВИЙ, 
(по телефону).

РЕЗУЛЬТАТИ ТУРУ: «Но

ватор» — «Нива» — 1:0,

«Шахтар» — «Спартак» — 
0:2, «Стахановець» — «По
ділля» — 2:0, «Закарпаття»
— «Кривбас» — 0:0, «При
карпаття» — «Металург»

— 2:0, «Буковина» — «Ко
лос» — 4:2, «Атлантика»— 
СКА К. — 1:0, «Океан» —

«Зірка» — 0:0, «Суднобу

дівник» — «Авангард» — 

3:1, СКА Од. — «Торпедо 

—1:0, «Кристал»- — «Нива> 

Бн. — 1:0, «Фрунзенець»— 

«Маяк» — 0:1.

Редакюр
М. КАМІНСЬКИИ. .

-II

„Суднобудівник" - „Авангард"—3:1
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ПРОГРАМА

3 2$ ПО 31 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ

І програма ЦТ

ПОНЕДІЛОК

І програма ЦТ
A.00 — «Час». 8.45 — Спор

тивна Інформація. 9.00 
Танцює ансамбль «Кар'яла».
9.30 — У світі тварин. 10.Зо — 
Телефільм «Червона юрта».
11.35 — Новини. 14.30— Новини
14.50 — Док телефільми. 15.40 
— Грає фортепіанний дует В 
Стародубровський І В- Само- 
льогов. 10.00 — Знай І умій.
16.50 — Новини. 16.55 —Я пи
шу флот. По сторінках творів 
Д. Соболева. 17.45 — Концерт.
18.15 — Честь по праці. Земля 
сибірська. Про закінчення бу
дівництва східної дільниці ЛІ
НІЙНОЇ частини газопроводу 
Уренгой -j Ужгород. 1S.45 — 
Сьогодні < світі. 19.00— Мульт
фільм. 19.10 — Телефільм «Тим 
же шляхом». 1 і 2 серії (Ку
ба). 21.00— «Час». 21.35 — Тво
рчий вечір народного артиста 
РРФСР композитора Б. Те
рентьева. 23.05 — Сьогодні У 
світі. 23.20 — Спортивна ін
формація.

УТ
10.00 — Актуальна камера. 

Ї0.35 — Доброго вам здоров'я. 
11.05— Муз. фільм «Через 10 
років» Н.35 — Худ. фільм
«З тобою і без течіє». 12.<55 — 
Звучить баян. 13.25 — Теле
фільм «Прийшов на село спе
ціаліст». 13.50 — Крупним
планом. Кінорежисер Ф. Со

болев. 14.30— Країна Комсомо- 
лія. 16.00— Новини. 16.1(1 —
В. -А. Моцарт. Симфонія Де 40.
16.45 — Для дітей. «Казка про 
рибака 1 рибку». Вистава.
17.40 — Знайомі мелодії. 18.00
— Телефільм «...Плюс серце».
18.30 — Муз. фільм «Даймохк*.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «В силу обставин, що 
склалися». Частина I. 20.25 — 
«Світ поезії. М. Некрасов 20.45
— На добоаміч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 Фільм «Дон КІ- 
ког». 23.05 — Новини.

II програма ЦТ
8.00 — Гімнастика. 8.20 —На

уково-популярні фільми. 8.45— 
Фільм «ДріЦі^м ■»} а.» Ада и *. 
10.20 — Наука І життя. 10.50 
Розповіді про театр «В бу
динку К). Завадського». 11.45— 
Будильник. 12.15 — Фільм—ді
тям «Три веселі зміни». I се
рій. 13.20 — Російська мова.
13.50 — Док. фільми. 14.40 — 
Мулі, .фільми. І5.00 — «Дозво
льте увійти» Про народні тра
диції в сучасному весіллі.

15.30 — Новини 18.00 — Нови
ни. 18.15 — ПушкІнськІ мотиви 
в творчості Г Свиридова. 19.00
— Служу Радянському Сою
зу. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «За сімейними обста
винами». 1 серія. 22.40 — Чем
піонат СРСР з синхронного 
плавання. 23.00 — Спортивна 
Інформація. 23.20— Новини.

ВІВТОРОК
І програма цт

8.00 — «Час». 8.45— Спортив
на інформація. 9.00 — Мульт
фільми. 9.25 — Телефільм
«Тим же шляхом». І I 2 серії.
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — По Сибіру і Да 
левому Сходу Док. фільми.
15.50 — Я. Сібеліус. К варте і 
ре мінор. 16.20 — Новини. 16.25
— Портрет в архітектурі. 16.50
— Розповідають наші корес
понденти. 17.20 — Зустріч шко
лярів з учасниками полярної 
експедиції газети «Советская 
Россия». 18.20 — До Дня на
ціонального повстання на Ку
бі. Кіноварне. 18.45— Сьогодні 
у світі, 19.00 —Наш сад 19.35 
—Бути на землі господарем. 
Теленарис. 19.55 — Телефільм 
«Сіль землі». 21.00 — «Час».
21.35 — VIII літня Спартакіа
да паролів СРСР. Важка ат 
легяка. 22.00 — Міжнародна
товариська зустріч з футболу. 
Збірна НДР - збірна СРСР. 
У перерві — 22.45 — Сьогодні 
у світі. 23.45 — Спортивна Ін
формація

УТ
10.00 — Актуальна камера

10.35 — Кінопрограма. «Село, 
пошук І проблеми*. 11.15 — 
«В силу обставин, що скла
лися». Передача І. 12.10 — 
Фільм «Дон КІхот». 13.40 —

Старти надій. 14.10 — Зустріч 
з романсом. 14.45 — Пароль: 
«Дружба». 16.00 — Новини.
16.10 — Грають юні музиканти.
16.40 — Телефільм «Фрукти,
овочі й троянди». 16.55— Кон
церт. 17.35 — Телепост на
ударній будові. Споруджується 
Запорізька А ЕС. 17.50 — Барви 
літа. Кіномузична замальовка.
18.00 — Телефільм «Ярослав
Галан», 18.30 — Концерт. 19.00 
—Актуальна камера. 19.30 — 
«В силу обставин, що склали
ся». 20.25 — Концерт Г. Ципо- 
ли. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 —«Час». 21.35 —
Телефільм «Червоний дипло
мат». 1 серія. 22.40— Новини.

І! програма ЦТ
8 00 — Гімнастика. 8.20— Те

лефільм «За сімейними обста
винами*. 1 серія. 9.25 — Док. 
фільми. 10.20 — Творчість 
юних. 10.50 — Мультфільм. 
11.00 — Чи знаєш ти закон?
11.35 — Фільм —дітям «Три
веселі зміни». 2 серія — «По 
милка Микоші». 12.40 — Пое
зія М. Ісаковського. 13.20 —
Французька мова. 13.50 — Дра
матургія І театр. Вс. Вишнев- 
ський. «Оптимістична траге
дія». 14.35 — Всесоюзний кон
курс на кращу передачу про 
ПТУ. 15.30 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.20 — Пісня далека 
і близька. 19.10 —Док. фільм.
19.30 — Мамина школа.
20.00 — Вечірня казка. 20.15— 
Світ рослин. 21 00 — «Час».
21.35 — Телефільм «За сімей
ними обставинами». 2 серія.
22.40 — Док. телефільми. 23.00 
— Новини.

СЕРЕДА

І програма ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Спор

тивна інформація. 9.00 — Клуб 
мандрівників. 10.00 — Телефільм 
«Сіль землі». 1 серія. Ц.05 — 
Творчість юних. 11.35 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. телефільми. 15.30 — Пре
людії 1.-С. Баха. Виконують 
Т. Докшіцер (груба) і О. Цин- 
тиньш (орган). 15.55 — Вистав
ка Буратіно. 16.25 — Новини.
16.30 — Знання — сила. 17.15 

Відгук ні і ьсн, сурмачі! 18.00
— Тележурналі «Співдружність».
18.30 — Мультфільм. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Док. 
телефільм. 19.55 — Телефільм 
«Сіль землі». 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Док. теле
фільм «Співає Ернст Буш». 
Фільм 3. 22.35 — Сьогодні у
світі. 22.50 — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. Важка 
атлетика. 23.15 — Спортивна 
Інформація.

УТ
10.00 — Актуальна камера.

10.35 — Сонячне коло. 11.00 —
Док. телефільми. 11.35 — «В 
силу обставин, що склалися». 
Частина друга. 12.30 — Камер
ний концерт. 12.55 — Худ. те
лефільм «Червоний дипломат». 
1 серія. 14.00 — Зустріч з юн
гою Юрком. 16.00 — Новини.
16.10 — «Імпульс». Науково-
популярна передача. 16.40 — 
«Золоте курча». Лялькова вис
тава. 17.30 — Продовольча 
програма — справа кожного. 
18.00 — Корисні поради. 18.30
— Муз. фільм «Свято на По
ліссі». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Дисципліна
поставок: міра відповідальності 
І честь підприємства». У пере
дачі бере участь голова Держ- 
постачу УРСР II. I. Мостовий 
(передача перша). 20.40 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Худ. телефільм «Чер
воний дипломат». 2 серія. 22.40
— Новини. 22.55 — Тележурнал 
«Старт».

І і програма ЦТ
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Телефільм «За сімейними обс
тавинами». 2 серія. 9.30 — Все
союзний тиждень образотворчо
го мистецтва з Латвії. 10.10 —
С. Соловейчик. «Ватага «Сім 
вітрів». Історія 8 — «Випробу
вання». 10.50 — Науково-попу
лярний фільм «Урок права».
11.15 — Для вас. батьки! 11.45
— Мультфільми. 12.05 — Фільм
— дітям «Три веселі зміни». 
З серія — «Таємниця Фенімо- 
ра». 13.10 — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. Бороть
ба класична. 13.40 — Німець
ка мова. 14.10 — Концерт. 14.40
— Горизонт. 15.40 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — Хочу 
все знати. 18.30 — Сільська го
дина. 19.30 — Спортивна інфор
мація. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Концерт. 21.00 — «Час».

21.35 — Фільм «В ім’я життя».
23.10 — Новини.

ЧЕТВЕР

І програма ЦТ
8.00 — Час- 8.45 — Спорт и в 

па інформація. 9.00 — Мульт
фільми. 9.30 —Док. телефільм 
10.00 — Телефільм «Сіль зем
лі». 2 серія. 11.05 — «Барви 
дружби». Виступ дитячих ху
дожніх колективів в Зеленій 
Турі (ПНР). 11.40 — Новини
14.50 — Док. фільми 15.40— 
Ф. Пуленк. Соната для гобои 
і фортепіано. Виконує Д. Валь
тер (Франція). 15.55 —Шахом 
школа. 16.25 — Новини. 16 30 — 
Чого і як навчають в ПТУ 
17.00 — Фільм «Олексанзр Неп 
ський». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Що може ко
лектив». Передача 1. — «Лю
дина на Півночі». 19.30 —
«Приокські світанки». Фільм 
концерт. 19.50 — Телефільм 
«Сіль землі». З . серія. 21.00— 
Час. 21.35 — Фільм «Умри на 
коні». 22.50 — Сьогодні у

світі. 23.05 — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. Важка 
атлетика. 23.05 — Спортивна
інформація.

УТ
16.00 — Новини. 16.10 —

Концерт органної музики. 16.35
— М. Лисенко «Пан Коцькмй» 
Опера-казка. Для дітей. 17.05
— Співає В. Турець. 17.15 — 
Телефільм «Найтвердіший ме
тал». 17.45 — Екран пошани 
Українського телебачення. 18.0(
— Правила без винятків. 18.36
— Фортепіанні мініатюри. 19.06
— Актуальна камера. 19%30 —
Атеїстичні діалоги. 20 10 —
Фільм-коицерг «Прелюдія»

20.45 — На добраніч, діти? 
21.00 — Час. 21.35 —Дюла Ійєш 
«Фаворит». Вистава. У перерві
— Новини.

II програма ЦТ
8.00 — Гімнастика. 8.20 —

Фільм «В ім'я життя». 10.00 
— Науково-популярні фільми 
«Хто є хто?», «Загибель гі- 

«Не зупиняючи миті»
10.50 — Іспанська мова її 20
— Мамина школа. 11.50 —
Відгукніться, сурмачі! 12.35 — 
VIII літня Спартакіада наро
дів СРСР. Боротьба класична. 
13.05 — «Літні спостереження». 
Передача для школярів. 13.2"»
— Співає А. Литвиненко. 13.45
— Фільм із субтитрами «Со
лоний пес». 14.55 — Грає ан
самбль старовинної музики. 
15.25 — Новини. 18.00 —Новини
18.15 — Док. фільм 18.35 —
Спортивна інфопмація. 19.05 —• 
V Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселка». Народне ми
стецтво Нікарагуа. 19.30 —Лю
дина і закон. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Літературні чи
тання. 21.00 — Час. 21.35 —В 
Будинку Нежданової. 23.10 —
Новини.

П’ЯТНИЦЯ

І програма ЦТ
8.00 — Новини. 8.45 — Спор 

тнвка інформація. 9.00 — Зуст
річ школярів з учасниками по
лярної експедиції газети «Со
ветская Россия». 10.00 — Те
лефільм «Сіль землі». З серія 
11.10 — Твори Ф. Ліста вико
нує лауреат міжнародних кон
курсів Л. Тимофеева (форте
піано). 11.30 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док.
фільми соціалістичних країн. 
15.30 — М. Мусоргський
«Картинки з виставки». 16.00 — 
Російська мова. 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Фільм — дітям 
«Увага, черепаха!» 18.00 —«Ав
топробіг Москва—Кара-Кумн — 
Москва: вчора, сьогодні, завт
ра». Теленарис. 18.30 —Веселі 
нотки. 18.45 — Сьогодні у сві
ті 19.00 — Наука І життя. 19.30
— Романси російських компо
зиторів виконує заслужений 
артист РРФСР В. Мальчснко. 
19.50 — Телефільм «Сіль зем
лі». 4 серія. 21.00 —Час. 21.35
— «Комуністи — вперед». Му- 
шчно-публіцистична передача 
до 80-річчя Другого з’їзду 
РСДРП. 22.55 - Сьогодні У 
світі. 23.10 — Спортивна іі> 
формація.

УТ
10.00 — Актуальна камера.

10.35 — Виробнича гімиастик.1.

РОВЕНСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТОРГІВЛІ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1983—1984 навчальний рік.
До училища приймаються юнаки та 

дівчата з середньою освітою, які про
писані в Ровенській області і мають на
правлення торговельних організацій та 
організацій громадського харчування.

Зарахування проводиться без вступ
них екзаменів, у порядку конкурсу атес
татів про освіту.

Прийом учнів до училища проводить
ся на відділи: продавців промислових 
і продовольчих товарів, кулінарний, 

кондитерський, офіціантів.
Строк навчання на відділах продавців 

промислових і продовольчих товарів — 
1 рік; кулінарному, кондитерському, 
офіціантів — 2 роки. Час навчання за
раховується у безперервний трудовий 
стаж.

При училищі працю.ють гуртки худож
ньої самодіяльності,'технічної творчос
ті, спортивні секції.

Зараховані до училища одержують

стипендію у розмірі 32 карбованці на 
місяць.

Місцями в гуртожитку учні забезпечу
ються частково.

Для вступу в училище необхідно по
дати: заяву на ім'я директора, атестат 
про освіту, автобіографію, медичну до
відку (форма № 286), довідку з місця 
проживання, п'ять фотокарток розміром 
3x4 см, свідоцтво про народження (ко
пія), витяг з трудової книжки (для пра
цюючих), направлення торговельних ор
ганізацій та організацій громадського 
харчування.

Молоді спеціалісти після закінчення 
училища направляються на роботу в 
торговельні організації та організації 
громадського харчування міст Ровно. 
Здолбунів, Дубно, Сарни, Острог.

Заяви приймаються з 1 червня по 10 
серпня 1983 року.

Початок навчання — з 1 вересня 
1983 року.

Адреса училища: 266023, м. Ровно, 
вул. К. Лібкнехта, 53, тел. 3-52-90, 3-63- 
63.

ДИРЕКЦІЯ

10.45 — Муз фільм. 11.10 — 
«Дисципліна поставок». Пере
дача 1. 12.20 — Народні та
ланти. 12.43 — Худ. телефільм 
«Червоний дипломат». 2 серія.
13.50 — Програма спортивних 
телефільмів. 16.00 — Новини.
16.10 — Твоя земля, ровесни
ку. 16.40 — ІОТ-83. 17.20 -
Маленький концерт у дорозі
17.30 — «У нас в колективі»
Кіровоградський завод радіо- 
виробів*. 18.00 — Телефільм
«Молодість древнього міста».

18.30 — Муз. фільм. 19.00 -
Актуальна камера. 19.30 —
Кінопрограма. «Світ твоїх за
хоплень». 19.55 — «Незабутні* 
Д. Мілютенко. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 —Час.21.35
— Худ фільм «Комуніст». 23.35
— Новини,

II програма ЦТ

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Док. фільм. 8.50 — Природозна
вство. Відповіді на листи. 9.20
— «Ритми «Фольклору». 9.55—
М. Шолохов. «Доля людини».
10.40 — Шахова школа. 11.10— 
Англійська мова. 11.40 —
Фільм — дітям «Сніданок на 
траві». 1 і 2 серії. 13.55 —VIII 
літня Спартакіада народів 
СРСР. Боротьба класична. 14.2Г-
— Муз. телевистава «Нічний
диліжанс». 15.30 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — Док. 
телефільм. 18.30 — Клуб манд
рівників. 19.30 — Спортивна 
Інформація. 26.00 — Вечірня

казка 20.15 — Народні мелодії.
20.30 — Спортивна інформація. 
21.00 — Час. 21.45 — Телефільм 
«Безсмертна пісня». 22.55 — О. 
Фельцман. «Іспанські етюди*.
23.15 — Новими.

СУБОТА

І програма ЦТ

8.00 — «Час». 8.50 — Спор
тивна інформація. 9.05 — 31-й 
тираж «Спортлото». 9.15 — Для 
вас. батьки. 9.45 — Телефільм 
«Сіль ЗСМ4Ц. 4 є ер ж. іо.мт — 
Більше хороших товарів. 11.20
— Пісні полум'яних років 11.45
— Людина. Земля. Всесвіт.
12.30 — V Міжнародний фести
валь телепрограм про народну 
творчість «Веселка». 13.00 — 
Переможці. Клуб фронтових 
друзів. 14.30 — Новини. 14.45
— Очевидне — неймовірне. 15.45
— «Дні В. Маяковського в 
Грузії». 16.20 — Бесіда політич
ного .оглядача Л. Вознесенсь-

РОВЕНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 
МУЗИЧНО ДРАМАТИЧНОМУ 

ТЕАТРУ IM. М. ОСТРОВСЬКОГО 
терміново потрібні на постійну 

роботу такі спеціалісти:
— інженер-мехапік;
— інженер-слаботочник;

— іігжепер холодильного облад
нання;

— уповноважені по організації 
глядача.

За довідками звертатись по теле
фонах: 2-33-79, 2-30-24. 2-30-74.

ДИРЕКЦІЯ.

кого. 16.50 — Мультфільм. 17.00 
— Новини. 17.05 — «Розповіді 
про партію». До 80-річчя Дру< 
того з’їзду РСДРП. Док. теле
фільм. 18.15 — Грає духовий
оркестр Будинку культури 
їм. С. Зуєва (Москва). Телеог- 
ляд-конкурс. 18.35 — 9-а студія.
19.35 — Фільм «Вірність ма
тері». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Молодіжний вечір в Концертній 
студії в Останкіно. Зустріч за 
листами глядачів. 23.05 — VIII 
літня Спартакіада народів СРСР 
Бокс. 23.36 — Новини. 23.45 — 
Спортивну інформація.

УТ
10.00 — Актуальна камера.

10.35 — Програма, присвячена 
80-річчю Другого з'їзду РСДРП. 
12.00 — Концерт. 12.25 — Впе
ред, орлята! Зустріч з юнгами 
Північного флоту. 13.10 — 
«Призначається побачення» 
Естрадно-розважальна передача.
13.40 — Доброго вам здоров'я.
14.10 — «Ваш хід», Шакова 
програма з участю чемпіона 
світу з шахів А. Карпова. 15.00
— Для дітей Фільм «Армія
Трясогузки». 16.20 — Екран мо
лодих. «Захоплені». 17.25 — 
Студія «Золотий ключик». 
Зустріч з майстрами цирку-
18.15 — Телефільм «Найбільший 
проспект». 18.45 — Скарби му
зеїв України. Б. Іваньї-Грюн- 
вальд. «Сільський пейзаж». 
19.00 - Актуальна камера.
19.40 — Телетурнір «Сонячні 
кларнети». 20.50 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Час. 21.35
— Продовження турніру «Соняч
ні кларнети». 23.00 — Новини.

II програма ЦТ

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим, 
в.30 — Телефільм «Безсмертна 
пісня». 9.45 — «Ранкова нош 
та». 10.15 — Док. фільми. 11.15
— Ми будуємо БАМ. 11.45 —
Народні мелодії. 12.00 —• 
Програма Саратовської студії 
телебачення. 13.00 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Важка атлетика. 13,30 — Зас
піваймо, лііж-
народний огляд. 15.25 — Док. 
телефільм. 16.15 — Мультфільм. 
1Я.25 — Л. В Бетховен. П’ята 
симфонія.. 17.00 — Фільм — 
дітям. «Поруч з тобою». 18.Г0
— Док’, телефільм. 18.40 —
Музичний кіоск. 19.10 — VIII 
літня Спартакіада народів 
СРСР. Спортивна гімнастика. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 — 
Здоров’я. 21.00 — Час. 21.35
— Телефільм «Будемо чекати, 
повертайся...»

8.00 — Час. 8.40 — Спортивна 
інформація. 8.55 — Док. філь
ми,. 9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров'я. 11.45 — «Ран
кова пошта». 12,15 — Зустрічі 
на радянській землі. 12.30 —
Сільська година. 13.30 — Му
зичний кіоск. 14.00 — А. Че
хов. «Пістряві оповідання*. 
Фільм-вистава. 15.25 — Народні 
мелодії. 15.40 — Клуб мандрів
ників. 16.40 — Новини. 16.45 — 
Сьогодні — День Військово-? 
Морського Флоту. Виступ зас
тупника міністра оборони СРСР 
головнокомандуючого ВМФ 
СРСР адмірала флоту Радян
ського Союзу, Героя Радян
ського Союзу С. Г. Горшкова. 
17.00 — Концерт. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — 
Мультфільм. 18.50 — А. Хача
турян. Концерт. 19.30 — Навко
ло сміху. Вечір гумору я 
Концертній студії Ост.чіікіно. 
21.00 - Час. 21.35 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Бокс. 22.35 — Плавання. Фінал. 
23.05 — Новини. 23.15 — Спор
тивна Інформація.

УТ
10.00 —- Актуальна камера.
10.45 Концертний зал «Друж
ба». Виступ державного на
родного оркестру БРС.Р. 11.30
— «Компас туриста*. 12.10 —
Музичний фільм. 12.30 —- Сьо
годні — День Військово-Морсь
кого Флоту СРСР. «Слава сол
датська». 13.30 — Концерт.
14.45 — Наш друг — спорт,
14.45 — Муз. фільм. 16.15 — 
Програма «Братерство». 19.IJJ
— Актуальна камера. 19.30 —
Новини кіноекрана. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Час
21.35 — Фільм «Алегро з вог
нем». 23.00 — Новини. 23.15
— Танцювальний зал.

II програма ЦТ
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Фільм —• дітям. «Весняна олім
піада або Начальник хору».
9.30 — Док. телефільми. 9.50 
—• Голоси молодого театру. 10.30
— О. І. Герцен. «Подорож на
Коробкові гори». 11.10 — У
світі тварин. 12.10 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Важка атлетика, і
ісклуп «Москвичка». 13.55 — 
Людина — господар на землі. 
14.55 — Розповідають наш? 
кореспонденти. 15.25 — Теле
фільм «Перші радощі». 5 се
рія. 16.30 Док. телефільм.
17.30 — Стадіон для всіх. 18.001
— Клуб фронтових друзів
19.30 — По музеях і висгавоч-
них залах. 20.00 — Вечірнм
казка. 20.15 — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. 21.00 — 
Час. 21.35 — Фільм «Зламана 
підкова»,

«СМЕНА» — 
орган Ровенского 
обкома ЛКСМУ 

(на украинском языке)
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