
•г Удосконалювати виховання молоді
’«л- Завдання комсомольських організацій республіки, 

ідо випливають з рішень червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, промови на ньому товариша Ю. В. 
Андропова, рішень червневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, обговорено на Пленумі ЦК 
«ПКСМУ, який відбувся 25 липня в Києві.

У доповіді першого секретаря ЦК ЛКСМУ В. І. 
Миронснка і виступах відзначалось, що документи 
червневого Пленуму ЦК КПРС озброюють комсо
мольські організації програмою дальшого вдоскона
лення форм і методів ідейно-виховної роботи з мо
лоддю. Необхідно донести ідеї Пленуму ЦК КПРС 
до свідомості всіх юнаків і дівчат, мобілізувати їх на 
виконання завдань, які ставить партія.

Комітети комсомолу, говорилось на Пленумі, зо
бов’язані послідовно поліпшувати організацію полі
тичного навчання, підвищувати роль ідейного загар- 
тусання, формування наукового марксистсько-ленін- 
ського світогляду молоді, наповнювати новим зміс
том традиційні форми лекційної пропаганди. Йшло

ся про необхідність рішуче виступати проти форма
лізму, шаблону. Називались комітету комсомолу, 

досвід роботи яких повчальний. У Дніпропетровській 
і Харківській областях у тісному зв’язку з життям 
ведеться комсомольське політнавчання, у Львівській 
тд Івано-Франківській — політичне інформування 
молоді.

На Пленумі підкреслювалась важливість форму
вання у кожної молодої людини непримиренності до 
будь-яких проявів чужої нашому суспільству ідеоло
гії і моралі, посилення атеїстичного виховання, за
безпечення динамічності і наступальності контрпро
пагандистської роботи. Треба постійно поліпшувати 
інтернаціональне і патріотичне виховання молоді, 
прищеплювати підростаючому поколінню любов до 
Батьківщини, готовність стати на її захист, посили
ти підготовку юнаків до служби в Збройних Силах 
СРСР.

Дуже важливою справою у політико-виховній ро
боті комітетів комсомолу є підвищення активносіі 
комсомольців і молоді у розв’язанні соціально-еконо
мічних завдань одинадцятої п’ятирічки.

Участь юнаків і дівчат у прискоренні науково-тех
нічного прогресу, підвищенні продуктивності праці, 
якості продукції немислима без формування нового 
типу економічного мислення, почуття ощадливого 
господаря виробництва. Слід енергійніше працювати 
над закріпленням молодих кадрів у вугільній і мета
лургійній промисловості, на селі, в інших галузях 
народного господарства, брати активнішу участь у 
трудовому вихованні учнів, фізичному загартуванні 
юної зміни.

Всебічно обговорено питання вдосконалення сти
лю і методів ідейно-виховної роботи, добору, розста
новки і виховання комсомольських кадрів і активу. 
Відзначалось, що рівень ідеологічної, масово-полі
тичної роботи з молоддю вирішальною мірою зале
жить від політичної зрілості, діловитості комсомоль
ських працівників та активістів.

На Пленумі виступив кандидат у члени Політбю- 
ро, секретар ЦК Компартії України О. С. Капто. Він 
підкреслив, що рішення червневого Пленуму ЦК 
КПРС зобов’язують вести виховну роботу з молод
дю на якісно новому рівні, повніше враховуючи змі
ни в її соціальному обличчі і особливості сучасного 
етапу суспільного розвитку. На першому плані має 
бути турбота про ідейно-моральне, класове загарту
вання юнаків і дівчат, формування у них марксист
сько-ленінського світогляду.

Обкомам, міськкомам і райкомам комсомолу тре
ба послідовно добиватися підвищення якості і ре
зультативності політичного навчання, посилення йо
го зв’язку з практикою, розв’язанням завдань, постав
лених XXVI з’їздом КПРС, листопадовим (1982 р.) 
Пленумом ЦК нашої партії. Комітети «ПКСМУ повин
ні наполегливіше вдосконалювати методичну основу 
занять, всемірно розвивати активні форми — проб
лемне навчання, ділові ігри, конкурси рефератів, 
творчі дискусії, ширше практикувати політичну само
освіту, постійно дбати про поліпшення добору, під
готовки, своєчасне інформування комсомольських 
пропагандистів.

Найпильнішої уваги потребує також лекційна про
паганда серед юнаків і дівчат. Слід наполегливо до-

биватися, щоб її тематика і зміст відповідали інте
ресам усіх вікових і професійних груп нашої молоді, 
були націлені на розв’язання кардинальних народно
господарських проблем. Вміло поєднуючи різні фор
ми пропагандистської роботи з усною політичною агі
тацією, треба підвищувати їх ефективність, дієвість.

Далі О. С. Капто спинився на завданнях комсо
мольської преси, використанні публіцистичного сло
ва у вихованні молоді. Важливий обов’язок обкомів 
комсомолу — наполегливо- поліпшувати керівництво 
своїми друкованими органами, добиватися, щоб кож
ний їх виступ мав живий відгук у молодіжному се
редовищі, ставав імпульсом для досягнення нових 
рубежів.

У виступі багато уваги було приділено питанням 
посилення класового загартування молоді, поліпшен
ня контрпропагандистської роботи. Треба вміло, до
хідливо і аргументовано розкривати юнакам і дів
чатам глибокий смисл досягнень і переваг соціаліз
му, радянського способу життя, показувати гармо
нію колективістських відносин у нашому суспільстві, 
пропагувати моральну велич радянської людини.

Велике місце О. С. Капто у своєму виступі приді
лив ролі комсомолу в трудовому вихованні молоді, 
розвитку соціалістичного змагання. Він спинився на 
завданнях комсомольських організацій шкіл, проф
техучилищ, вузів і технікумів у світлі рішень червне
вого (1983 р.) Пленуму ЦК КҐІРС.

В обговореному питанні Пленум прийняв постано
ву і затвердив заходи ЦК «ПКСМУ, спрямовані на 
дальше посилення комуністичного виховання молоді 
відповідно до вимог червневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС.

З інформацією про хід виконання організаційно- 
політичних заходів ЦК «ПКСМУ по здійсненню рішень 
XXVI з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії України 
виступив другий секретар ЦК «ПКСМУ В. 1. Цибух.

У роботі Пленуму взяли участь секретар ЦК 
ВЛКСМ А. В. Федулова, відповідальні працівники 
ЦК Компартії України і ЦК ВЛКСАІ, керівники ря
ду міністерств і відомств республіки.

(РАТАУ).

>

ЯКИЙ ВІН, правофланговий соціалістичного змагання, 
перший серед молодих жаткарів області?

— Хорошої вдачі наш Володя: чесний, сумлінний, дис
циплінований. У роботу всю душу вкладає, — говорили 
в правлінні колгоспу імені Шевченка.

— Для нього немає поділу на «хочу» і «не хочу». Ви
знає тільки одне — треба, при цьому не рахується з ча
сом, — відповідає бригадир В. І. Шаповал.

— Відвертий, принциповий, на нього можна поклас
тись у будь-яку хвилину. Впевнений — Володя Дінул не 
підведе, — висловив свою думку секретар парторгані- 
зації колгоспу М. М. Гордієнко.

мурки із червоним снопом 
світла від прожектора. То
ді Володі здавалося, що 
він пс па аеродромі, а се
ред жнивного поля. З-по
між трави тс-не-де і зблис
не лукавий вогник світ
лячка, а там далі — густе 
пшеничне колосся.

Після таких нічних чер
гувань не раз Володя по- 
ЙРПТ’ОСЯ ПО ! ЇМ І, II до себе

провіряв їх па міцність. 
Бо знав, що успіх посів
ної, перший ужинок закла
дається не тільки безпосе
редньо на полі, а й тут, у 
технічних майстернях.

... Спека спадала. Сонце, 
розжарене за цілий день, 
помалу віддалялось від 
золотих покосів нив, остан
нім передвечірнім промін
ням осяйнуло крислаті

І

V ТРУДОВІЙ книжні 
В. Дінула акуратним 

рівним почерком виведено 
кілька записів. 1 тільки 
один з пих свідчить про 
дворічне відлучення з рід
ного села (наприкінці 1979 

И^оку був призваний па 
₽ службу в ряди Радянських 

Збройних Сил). В наступ
ній же графі читаємо: міс
це роботи — колгосп імені 
Шевченка Добровслпчків- 
ського району.

Володя -інс зі школи 
знав: бути йому в колгоспі 
і більш ніде! Однокласни
ки бачили себе вчителями, 
геологами, лікарями. А 
йому снився трактор. По
ки був молодшим, то бать
ків. А підріс — сновидіння 
приносили в дарунок но
веньку машину, яка ще 
пахла заводською фар
бою, сяяла проти сліпучо
го сонця, а тому притягу
вала ще з більшою сплою. 
Здавалось, лиш доторк

аєшся до керма—і понесе 
^гсбс, наче на крилах, по 

безкрайому полю, обмина
ючи кучеряві посадки, звп- 
вцеті СТСЖКВ-ДОрОГН. І пс 
буде зупину ньому лету.

Бувало, прийде зі школи, 
пс встигне й пообідати — 
і гайда в поле. А там — 
привілля. Від краси пер
ших зелених сходів аж 
дух перехоплює. Підійде 
хлопець до батька, шо по-

рається -біля трактора, і 
тихо:

- Дай, тату, я буду ро
бити, — з в очах скільки 
благання, дитячої захоп
леності, що батькові нічо
го не залишається, як, ус
міхнутись, поплескати си
па по плечу і погодитись.

Відтоді Володя не мис
лив себе без трактора. За
кінчив курси водіїв, одер
жав права. А з трактором 
не розлучався. Кращої 
машини, ніж Т-54, для 
нього не було. ■ Отак і 
спливли з весняними вода
ми перші два роки. Повіст
ка знайшла Володимира 
Дінула прямо на трактор
ному стані — готував аг
регат у поле.

Авіація була другим 
злетом душі молодого сол
дата. В дитинстві літав у 
сні по полях рідного Піща
ного Броду, а тепер служ
ба зв’язала із чистим си
пім небом, в якому чайка
ми ширяли сталеві птахи. 
І всією цією симфонією 
звуків і барв диригував 
промінь Володиного про
жектора. Бувало, стоїть 
на посту, навколо темінь, 
а па злітній смузі зеленку
ваті вогники грають в піж-

1 НАШ СУЧАСНИК

Було вже дванадцять 
годин ночі, коли змучений, 
весь у мастилі піднявся 
Володя з-під трактора. 
Витер рукавом пил із об
личчя і сказав бригадиро
ві:

— Ну що, все готово. 
Будемо косити іалі.

Купались зірки у вівся
ній купелі. А стомившись, 
лагодили зоряну постіль 
у щойно скошених валках.

Колії повернув на свою 
вулицю, помітив, що вра
нішнє сонце осяяло вже 
всеньке село.

з бувают
додому. Одного разу на
писав у лпегі:

— Мамо, а мені дадуть 
трактора, як я прийду до
дому? Коли б ти знала, 
як мені хо’гкіьея па наше 
поле.

Радо зустріли в солі Во
лодю Дінула. Погостював 
десять днів дома і почав 
збиратись.

— Гп куди так рано, 
сину? Полежав, бп трохи, 
відпочив. Бач, ще темно 
на вулиці.

— Та ні, мамо, спасибі. 
Піду я в контору колгос
пу. Хай дають’ роботу.

Мрії пс зрадили Володю. 
У колгоспі йому дали по
вий трактор МТЗ-80. По
чались трудові будні. Хоч 
зима ще іі пс думала зда
вати своїх позицій, та в 
механізаторів кипіла жва
ва робот«д. Потрібно було 
готувати техніку до весня
них робіт. Оперативно, на
дійно, з гарантією. Воло
димир тоді працював у ре
монтній майстерні — мі
няв деталі, вузли, перс*

крони, дерев, окреслило 
гострі списи. струнких то
поль — вічних вартових 
полів. Володя найбільше 
любить що пору передве
чір’я. Приходить спад на
пруженню, трудових кло
потів дня. Ти залишаєшся 
сам на сам із полем, яке 
впускає тебе у коло колос
кових таємниць. 1 почува
єш якесь невимовне хвилю
вання від цієї довіри. Во
на збуджує, окрилює.

Того дня нічого не віщу
вало
завжди повільно 
назустріч 
жовтогаряча
Ще кілька 
площа була

неприємностей. Як 
пливла 

жатці ЖРС-4,9 
хвиля вівса, 

годин, і вся 
б скошена. 

Нічого, що прийду пізно, 
подумав Володя. Зате ж 
завтра неділя. Буде час 
відпочити. За думками і 
пс вгледів, що тр«зктор 
збавив темп. Невже щось 
із жаткою? Але 
перевіряв, було 
мальво. Виліз 
обдивився.

ж зранку 
все нор- 
з кабіни.

вся
— Ясний погожий день 

буде, — сказав собі Воло
дя. — Завтра, значить, 
кінчимо косити пшеницю.

На сьогоднішній день 
Володимир Дінул скосив 
057 гектарів зернових. Піл 
час нашої розмови він ви
словив думку, шо за цю 
половину дня повинен по
класти у валки що 60 гек
тарів гречки Наступного 
ж днЯ приступить до зби
рання проса.

Щоб краще побачити 
динаміку, роботи молодого 
жаткаря, давайте загля
немо па дошку показників 
бригади:

7 липня — В. Дінул ско
сив 64 гектари ячменю.

8 липня — 40 гектарів 
ячменю.

12 липня — 58 гектарів 
пшениці.

Зупинимося лише на од
ному з трудових днів. Роз
повідає ' бригадир трак
торної бригади Віталій 
Іванович Шаповал:

— Жнива — гаряча по
ра для всіх. Вони не терп-

лять ані хвилини простою. 
Зранку у вівторок Володя 
повинен був косити в пер
шій тракторній бригаді. 
Та там почав накрапати 
дощ. Хлопці думали — не
надовго. Але погода ве
редлива: не встигнуть ви
вести машини в поле, як 
знову дощ. Отак майже 
цілий день не можна було 
приступити до роботи. А 
десь під вечір дзвонить 
мені Володя: давайте, ка
же, я переїду косити у 
другу тракторну. У вас же 
не дошило нині.

Того ж дня поклав у 
валки 58 гектарів пшениці 
із 80-гсктарної плоті.

А взагалі я хочу сказа
ти, що на таких як Воло
дя, і бригада тримається. 
Своєю працелюбністю, 
завзяттям він цементує 
весь наш колектив, не дає 
розводитись пасивності, лі
нощам. Володя — своя 
людина Дисциплінований, 
завжди всіх послухає. Чи 
треба залишитись увечері 
в майстерні. допомогти 
молодшому по ремонту 
трактора, підвести в неді
лю корми на ферму — все 
зробить. Ніколи й словом 
не обмовиться що часу 
немає, зайнятий іншими 
справами. Коли б усі такі.

А мені пригадались сло
ва самого Володимира:

— Працюю так, як усі, 
— тпхо, ніби соромлячись 
відповів. — Мені аби жат
ку дали нову. Тоді б було 
тисячу скошених гектарів...

А в очах скільки впевне
ності, трудового запалу, 
що не повірити в це прос
то неможливо

Г. ПЕТРОВА.

І
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Нинішньому поко
лінню молоді випало 

велике щастя жити і пра
цювати в роки небувалих 
звершень радянського 
народу, який під керів
ництвом Комуністичної 
партії йде до світлого 
майбутнього.

З кожним днем цабу- 
вае прискорення ритм 
трудового змагання. Гід
ний внесок у здійснення 
планів комуністичного 
творення вносять комсо
мольці та молодь нашого 
району. А підготовка мо
лодих господарів землі, 
як відомо, починається 
ще зі шкільної лави. То
му, природно, зростають 
вимоги і до сільської 
школи, яка є основним 

КЛИЧЕ ПРИКЛАД
Б АТЬКІ
ГГг-’гТйпйІі'аЗа

джерелом поповнення 
трудових ресурсів для 
колгоспів і радгоспів. 
Вона покликана ширше 
і краще готувати своїх 
вихованців до праці в 
землеробстві та тварин
ництві.

У школах нашого ра
йону склалася певна 
система трудового нав
чання, виховання і проф
орієнтації учнів. В її ос 
поні — комплексний під
хід до виховання, полі
технічна спрямованість 
трудової підготовки і 
всього навчально-вихов
ного процесу на базі 
сільськогосподарсько г о 
виробництва, участь 
школярів у суспільно 
корисній продуктивній 
праці па пришкільних ді
лянках, у шкільних ви
робничих бригадах і 
шкільних лісництвах.

Радість праці ие порів
няти ні з якими іншими 
радощами. Вона немис
лима без відчуття краси, 
але тут краса — не ли
ше в тому, що одержує 
дитина: передусім в то
му, що вона створює. 
Радість праці — цс кра
са буття, пізнаючи її, 
школярі переживають 
гордість від усвідомлен
ня того, що труднощі 
переборені.

11а початку квітня ко
мітет комсомолу колгос
пу «Дружба» дізнався 
про загрозу плантації 
цукрових буряків від 
довгоносика. Комсомоль
ські активісти при під
тримці школярів оголо
сили бій шкіднику, який 
був знищений протягом 
ТИЖНЯ.

Досягти в минулому 
році найбільшої в райо
ні врожайності картоплі 
па шкільній ділянці, уч
ні Деріївської середньої 
школи в нинішньому ро
ці вирішили підкорити 
ще вищі рубежі. Тому й 
звернулися з пропозицією 
до правління колгоспу 
про організацію поливу 
картоплі. Діставши доз
віл, самі встановили по 
лпвиу систему, створили 
бригаду по зрошенню. В 
иеї ввійшли здебільшого 
випускники, які вирішили 
після закінчення ніколи 
лишитися у рідному кол
госпі. вільний від иав-

ЗА ВИСОКІНАДОЇ
Ударно працює комсо- 

мольсько-молодіжний ко-

чання час—і в будень, і 
в неділю — вони працю
ють на картопляному 
полі. На 15-гектарпіп 
площі рослини одержу
ють життєдайну вологу. 
А члени учнівської ви
робничої бригади цієї 
школи випасають 350 го
лів молодняка великої 
рогатої худоби, допома
гають тваринникам до
глядати дійне стадо.

Заслуговує уваги і 
досвід роботи різновіко
вих загонів Знбківської 
середньої школи. її педа
гогічний колектив добре 
розуміє, що молодь до 
праці у сфері сільськогос
подарського виробництва 
слід готувати зі шкіль
ної лави. 1 не випадково 

при школі створено агро
промисловий комплекс, 
який лає можливість уч
ням спробувати сили у 
тваринництві, теплично
му господарстві, механі
заторському всеобучі, де
рево- та металообробці 
Ця система допомагає 
підвищувати ефектив
ність трудового вихован
ня і професійної орієнта
ції, бо кожен учень вклю
чається у внеокооргапі- 
зовану продуктивну пра
цю.

З ентузіазмом, весело 
іі цікаво проходять тру
дові десанти па колгосп
них полях. Цього літа 
від бур'янів звільнено 
вже 195 гектарів соняш
нику, кукурудзи і город
ніх культур. А скільки 
слів подяки почули чле
ни виробничої бригади 
від пенсіонерів, інвалідів 
Великої Вітчизняної вій
ни за допомог}' в домаш
ньому господарстві!

Батьки і вчителі від
значають, що доросліши
ми, відповідальнішими 
за доручену справу зро
била комсомольців
справжня праця, що гар
тується їх воля і харак
тер у трудових об’єднан
нях школярів.

«Ми не можемо, не ма
ємо права бути осто
ронь від усього того, чим 
живе, до чого прагне на
ша країна і народ», — 
сказала якось мені бри
гадир учнівської вироб
ничої бригади цієї шко
ли Світлана Шептун. І 
не випадково половина 
сьогоднішніх випускників 
школи залишилася пра
цювати в колгоспі. Серед 
них Володимир Стрель- 
цов, Віктор ІІІаліманов, 
Алла Козир, Михайло 
Рожко, Олександр Воро
ної? та інші.

У реалізації Продо
вольчої програми праців
никам молочнотоварних 
ферм Куцеволівського 
колгоспу імені XXV з’їз
ду КПРС чималу допо
могу подають учні місце
вої середньої школи. Під 
час літніх канікул вони 
пасуть худобу, заготов
ляють корми, працюють 
у саду, на городі, кон
сервному заводі. А стар
шокласниці Наталія 
Охінько, Тетяна Пили- 

лектпв на фермі № З 
колгоспу імені Леніна. 
Молода тваринниця На
таля Сита за перше пів
річчя нинішнього року 
надоїла від кожної ко
рови 2084 кілограми мо
лока. А найбільший по
казник за червень у груп*

пепко, Валентина Лисак, 
Галина Дмитренко, Світ
лана Панчпшпна, Ольга 
Лавецька, Ірина Віжко і 
Антоніма Грек нині тру
дяться доярками па пер
шій молочнотоварній 
фермі господарства.

Відчутну допомогу 
своїм батькам подають 
і юні тваринники Вишні- 
вецької ніколи. В зв'яз
ку з тим, що після посу
хи зменшилися запаси 
зелених кормів, Гена 
Фурса, Федір Сагайдак, 
Саша Василенко, Льоня 
Андреев та інші взялися 
випасати корів на толо
ках повний світловий 
день.

Глибоко усвідомлюючи 
свою причетність до зав

дань, поставлених у 
Продовольчій програмі 
СРСР, комсомольці і 
молодь нашого району 
сьогодні знаходяться в 
гущі сільських справ. 
Можна назвати сотні 
імен тих, хто гідно про
довжує славні традиції 
своїх батьків. Цс молоді 
механізатори Оксана Ка
рась, Віктор Неруш із 
колгоспу «Путь Октяб- 
ря», доярка Ольга Ста- 
сенко з колгоспу «Шлях 
Леніна», водії Віктор 
Тищенко і Олексій Жу
равель з колгоспу імені 
XXV з’їзду КПРС та ба
гато інших.

Боновий загін колгосп
ної молоді весь час по
повнюється. Це резуль
тат продуманої проф
орієнтаційної роботи, що 
ведеться в школах рай- 
йону, батьківський прик
лад, державний підхід 
партійних, радянських, 
господарських і комсо
мольських органів до 
розв'язання кадрової 
проблеми на селі.

Цього року загін меха
нізаторів нашого району 
поповнився за рахунок 
випускників середніх 
шкіл і сільських проф
техучилищ? Половина 
випускників Млинської 
та Успенської середніх 
шкіл, третина випускни
ків ч Камбурліївської се
редньої школи остаточно 
вирішили лишитися пра
цювати в рідних колгос
пах і нині ведуть на
пружену боротьбу за 
врожай 1983 року.

Добрий це засіб вихо
вання — поєднання нав
чання з продуктивною 
працею.

Турбота про майбутнє 
села — завдання не ли
ше школи. Це, як під
креслювалось у Постано
ві ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про даль
ше вдосконалення нав
чання, виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл 
га підготовки їх до пра
ці», — справа загально
державна і має не тіль
ки економічне, а й вели
ке соціальне значення.

В. КРУТЬ, 
секретар Онуфріїв- 
ського райкому ком
сомолу.

комсорга цього колекти
ву Валентини Поклад — 
397 кілограмів молока 
від корови.

Т. ШУМЕЙКО, 
інструктор Долинсь- 
кого райкому комсо
молу.

І

І ■ Тр'і і : СЗ Ы ' іА\О';

ТВІЙ внесок,комсомол

вищі.
Фото М. САВЕНКА

будовах, 
близько

На знімну: Ілля
ГРУШКА на пасо-

врожаю,

Фото Л. МИР.'О- 
годського.

Загальновідо гл о, 
! ицо механізатор — 

професія чоловіча. 
Нелегка праця хлі
бороба завжди по
требувала високої 
напруги в роботі, 
ф зичної сили. Ін- 
шої була
старшоилас н и ц я 
Надія На/££ио, 
котра визфіпася 
допомагати своєму 
батькові збирати 
врожай. Увесь пе
ріод хлібозбирання 
на їхньому СК-5 
майоріли прапорці 

■ якості. Нині, коли 
5 жнива завершую

ться, сімейний екі
паж Надутніз ви
явився одним із 

$ кращих п колгоспі 
імені Леніна Ком- 
паниасьного райо
ну.

Для багатьох 
старшокласни н і в 
радгоспу «Інгуль- 
ський» Устинівсь- 
кого району літні 
ианінули стали по
чатком особистої 
трудової діяльнос
ті. Школярі нада
ють посильну до
помогу у переробці 
і збереженні зерна 
нового 
працюють на фер
мах та 
Усього ж 
40 учнів трудяться 
нині в радгоспі на 
різних роботах.. 
Серед них і дев’я
тикласник Ілля
Грушка. Разом із 
своїм вірним дру
гом Гнідком він 
випасає молочне 
стадо.

Якось у автобусі я стала 
свідком такої випадково 
почутої розмови. Серед
ніх літ жінка розказувала 
супутниці про поневірян
ня свого сина. «Із школи, 
де працював лаборантом, 
на завод, з одного інсти
туту в інший. А потім була 
геологічна експедиція. Па- 
м ятаю, приїхав худий та
кий, змучений, а лице 
просвітліле, усміхнене. 
Відтоді бачу його вряди- 
годи. Приїжджає, то тіль
ки й розмов, що про по
шуки, геологічну роботу».

— Значить, знайшов се
бе ваш син, — обізвалась 
сусідка.

Моя розповідь про 
групу дівчат, які також 
знайшли своє покликання, 
місце в житті.

Цьому колективу не 
сповнилось ще й року. 
Збігли тільки весна і літо, 
що принесли дівчатам на
дію, вселили впевненість, 
утвердили правильність 
вибору.

Для Олени Каручок пи
тання ким бути було ви
рішене набагато раніше, 
ніж для однокласниць. Хо
дила в школу, а у вільний

А ЗАВТРА-Ш МАЙС
від уроків час бігала на 

ферму, помагала матері. 
Потім із Світланою Лю- 
бенко взяли групу корів і 
стали працювати самостій
но. І не просто працювати, 
а з натхненням, повною 
віддачею, якоюсь внут
рішньою впертістю. Моло
ді доярки трудились так, 
щоб кожен збагнув: успіх 
колективу, ферми зале
жить від кожного трудів
ника зокрема.

Квіти 
на фермі

Спочатку результати не 
втішали. У перші тижні 
одержували менше трьох 
кілограмів молока від ко
рови. Та дівчата не опуска
ли рук. Навпаки, появля
лась якась злість, здорова, 
робоча. А вона тільки на 
користь. Бо появляється 
новий пульс, що заглушує 

неритмічні удари невдач і 
розчарувань, і набираєть
ся молодеча сила, впевне
ність в собі.

— І знаєте, — усміхає
ться завідуюча другою 
фермою Надія Неїжджа- 
ла, — у нас з’явились кві
ти. Так, так — квіти на 
фермі. Першою принесла 
їх Світлана Любенко. Ма
ленькі блакитні фіалки 
полохливо тулились одна 
до одної. В воді вони зра
зу відійшли, посвіжішали. 
Якось аж світліше стало 
на фермі, і настп'Ф П'Д~ 
нявся. Одна за 
гали тоді дівчата аж У 
той кут корівника, 
подивитись, як поживають 
їхні синьоокі. Відтоді кві
ти не переводяться на 
фермі. Куди й поділась 
колишня невдоволеність,, 
замкнутість. Все непотріб
не, дріб’язкове відпало 
саме по собі.

Кожного ранку, коли

▲

▲

▲

АГРО1
ЛОВИ 
комг 
ПРИ І

ЩО І 
ВЕСН,

КОМ'у 
НЕ П<
ДОПС

ще сонце не вмилося у 
вранішній росі, темними, г 
сонними вулицями спішать г 
на ферму обидві Світлани, і 
Ліда і Олена. Невдовзі до 
іхн»ого гурту приєднуєте- < 
ся Василь Любенко. Отак 
разом дружна п'ятірка 
знімала фіранку сонної 
безтурботної ночі і нав
стіж відкривала вікна яс
ному трудовому дню.Визнання
до к°мсомольсько-моло- 

колективу кол- 
>1<пу Ч<Червокв комуна» 
прийшло з полком літа. 
Зачисть місяців крива 
щоденних надоїв стрімко 
паяла вгору, досягнувши 
високої відмітки 11 Кіло- 

недавно Олена 
К^УЧ°К пеРекрила і цю 

1ЧУ’ -Нин* 8она надоює 
^^.НіЛ°_ГРалл,а молока 

корови. За 
? КМК мо- 

фермч

ПО 13

ВІЯ Кожної
ШІСТь місяців
лочнотоварної
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А АГРОПРОМИС
ЛОВИЙ 
КОМПЛЕКС 
ПРИ ШКОЛІ

А ЩО ПОКАЗАЛИ 
ВЕСНА І ЛІТО

А кому 
НЕ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА?

«... Треба всіляко підтримувати і популя
ризувати досвід тих, хто веде господарст
во дбайливо, ефективно використовує тех
ніку, добрива, зрошувані землі, корми, 
хто і в нелегких погодних умовах добива
ється хороших результатів...»

(Із доповіді товариша В. В. Щербицьког.о 
на Пленумі ЦК Компартії України «Про під
сумки червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС 
і завдання партійних організацій республіки, 
що випливають з його рішень і промови Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша 10. В. 
Лндропова на Пленумі»).

«УМІННЯ БУТИ
ДОБРИМИ» іастролі

Загальновідо гл о, 
ідо механізатор — 
професія чоловіча. 
Нелегка праця хлі
бороба завжди по
требувала високої 
напруги в роботі, 
фізичної сили. Ін
шої 7^‘!<и була 
старшонлас н и ц я 
Наділ На~<У^чо. 
котра ви зазвися
допомагати своєму 
батькові збирати 
врожай. Увесь пе
ріод хлібозбирання 
на їхньому СК-5 
майоріли прапорці 
якості. Нині, коли 
жнива завершую
ться, сімейний ені- 
паж Надутків ви
явився одним із 
кращих в колгоспі 
імені Леніна Ком
панійського райо
ну.

Фото Я. МИР.'О-
ГОДСЬКОГО.

неритмічні удари невдач і 
розчарувань, і набираєть
ся молодеча сила, впевне
ність а собі.

— І знаєте, — усміхає
ться завідуюча другою 
фермою Надія Неїжджа- 
ла, — у нас з’явились кві
ти. Так, так — квіти на 
фермі. Першою принесла 
їх Світлана Любенко. Ма
ленькі блакитні фіалки 
полохливо тулились одна 
до одної. В воді вони зра
зу відійшли, посвіжішали. 
Якось аж світліше стало 
на фермі, і настщй 
нявся. Одна за о*"
гали тоді дівчата аж У 
той кут корівника, щоо 
подивитись, як поживають 
їхні синьоокі. Відтоді кві
ти не переводяться на 
фермі. Куди й поділась 
колишня невдоволеність, 
замкнутість. Все непотріб
не, дріб'язкове відпало 
саме по собі.

Кожного ранку, коли

РУКУ ДОПОМОГИ
подає колгоспам району 
молодь виробничого об’єд
нання «Олександріявугіл- 
ля». Але далеко не у всіх 
господарствах це поміча
ють.

Восени 1981 року у на
шому об'єднанні з’явила
ся нова форма трудових 
десантів комсомольців і 
молоді на село. Вона по
лягала у проведенні дво
денних виїздів у підшефні 
господарства і безплатній 
допомозі їм.

Перший такий десант 
«висадився» в колгоспі 
«Ленінським шляхом». По
тім комсомольці об’єднан
ня — шахтарі, слюсарі, 
продавці — побували по 
кілька разів у колгоспах 
імені Кірова, імені Сверд
лова, «Україна». Збирали 
яблука, працювали на то
ку, в зерносховищах. У 
цих поїздках брали участь 
члени дискотеки «ДИСКО
ВО», що діє при комітеті 
комсомолу об'єднання. В 
Суботу, після напруженою 
робочого дня, вони пропо
нували учасникам десан
тів цікаву розважальну 
програму. Втому як рукою 
знімало. На вечори відпо
чинку приходила сільсь
ка молодь. Зав’язувалися 
знайомства, дружні сто
сунки. У кожному такому 
заході обов’язково брав 
участь працівник комітету 
комсомолу.

Своєю активністю, зав
зяттям, натхненням моло
ді комуністи і комсомолі»-

ці Володимир Грисораш, 
Наталя Стрельцова, Юрій 
Дерсвецький, Ольга Мі
тенко, Валерій Єршов, 
Олег Фатєєв, Костянтин 
Кочубей запалювали ін
ших, підтримували висо
кий моральний і трудовий 
настрій працюючих.

Цього року комітет 
комсомолу разом із парт
комом та працівниками ба
гатотиражної газети «Три
буна шахтаря» працю
вали па прополюванні кор
мових кабачків у колгоспі 
імені Кірова.

Ми переконалися, що 
при хорошій організації 
праці та відпочинку тру
дові десанти приносять ве
лику користь як колгосп
никам, так і самим шефам 
Та нерідко постають проб
леми, усунення яких комі
тет комсомолу вважає 
конче необхідним.

Як правило, за тиждень 
до виїзду комітет комсо
молу телефонує в госпо
дарства, домовляється 
про обсяг робіт, транспорт. 
Згідно з успм цим ми 
плануємо необхідну кіль
кість комсомольців для 
виїзду, проводимо агіта
ційну роботу... І ось, коли 
до від'їзду залишається 
один—два дні, нам пові
домляють, що на цей ви
хідний прийняти помічни
ків не зможуть — чи то ні
де розмістити прибулих, 
чи то змінився характер 
робіт.

Зрозуміло, що це не

може не вплинути на по
дальшу організацію праці, 
на настрій молоді. Дово
диться терміново підшуку
вати інше господарство і 
мало не благати, щоб 
там теж ие відмовилися 
від допомоги.

Інша, не менш важлива 
проблема — реалізація зі
браного нами врожаю. 
Двічі, наприклад, при ви
їздах па роботи у Бойків
ський колгосп «Ленінським 
шляхом» нам вдалося по
зитивно вирішити ці питан
ня і зібрані помідори пря
мо з поля, проминувши ба
зу, відвезти в магазини, 
де їх одразу почали про
давати. Таким чином, де
віз наших комсомольсь
ких десантів «Овочі з по
ля — на стіл трудящих» 
здійснювався на ділі. Але 
доводилося спостерігати іі 
іншу картину. Сім тонн ка
чанів кукурудзи цілий 
день провозили по всіх ба
зах Олександрії, а під ве
чір... знову повернулися в 
колгосп.

Молоді вугледобувній™ 
сподіваються, що керівни
ки згаданих підшефних 
господарств серйозніше 
поставляться до організа
ції праці наших трудових 
загонів.

В. ОЗЕРНА, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
виробничого об’єд
нання ісОлександрія- 
вугілля».Яблука

Про мальовниче село 
Іванівну, на території яко
го розташований славно- 
звісний дендропарк «Весе
лі Боковеньки», написано 
немало. Свій край люблять 
усі — від малого до вели
кого. Зробити своє село 
ще кращим, життя — ще 
веселішим — таку мсту 
ставлять перед собою до-

доспілі, яблука 
шкільнята і учні місцевої 
школи.

Так,, наприклад, стала 
традиційною допомога 
школярів місцевої восьми
річки колгоспу «Шлях до 
комунізму» Ось і в цьому 
році понад ЗО чоловік 
працювали в колгоспному 
саду — збирали яблука. 
До івапівців приєдналися

червоні...
діти сусідніх сіл. 1

А діти з Іванівського 
дитсадка під керівництвом 
завідуючої Людмили Вік
торівни Корнєвої висту
пають перед трудівниками 
місцевого колгоспу з кон
цертами.

А. ШПАК.
Долинський район.

Штрих» до творчого портрета молодого актора республіканського російського драматичного театру імені А. П. Чехова Молдавської РСР Валерія Черни х.

ще сонце не вмилося у 
вранішній росі, темними, 
сонними вулицями спішать 
на ферму обидві Світлани, 
Ліда і Олена. Невдовзі до 
їхнього гурту приєднуєть
ся Василь Любенко. Отак 
разом дружна п’ятірка 
знімала фіранку сонної 
безт/рботної ночі і нав
стіж відкривала вікна 
йому трудовому дню.

яс-Визнання
ДО КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО- 
д іжНОГ£ колективу кол-

• у’»» у »«ац
прийшло з по^^-ом літа. 
За Шість місяців крива 
щоденних надоїв стрімко 
пішла вгору, досягнувши 
високої відмітки 11 кіло
грам^. д недавно Олена 
Каручок перекрила і цю 
цифру, Нині вона надоює 
ПО 3 кілограмів молока 
віД кожної корози. За 
ш<сть Місяціа КМК мо
роч зтоаарної ферми

ПІД-^°СПУ ‘Червонл^іомунаї

№ 2 здав державі 1116 кі
лограмів молока. На сьо
годнішній день на рахун
ку Світлани Любенко — 
1154 кілограми молока, 
Олена Каручок виперед
жає свою подругу на 148 
кілограмів.

Однією із складозих ус
піху молодіжного колекти
ву є вміло 
робота і 
організації 
ватажком
Це вона

і налагоджена 
комсомольської 
і колгоспу, де 

Віра Попелюх.
І з допомогою 

парткому колгоспу зуміла 
організувати комсомольсь
ко-молодіжну ферму, но
вий КМК. Комсорг завжди 
з гущі молоді, повсякчас 
цікавиться життям моло
дих тваринників. Тим, хто 
лишається в колгоспі, на 
комсомольських зборах 
вручають путівки на робо
ту в тваринництві. Сз'.'.З 
Віра не цурається ніякої 
роботи: в скрутну 
ну може замінити тракто
риста, подоїти корів.

Сама

хаили-

* * *
Так сталося, що в той 

день, коли я побувала у 
дівчат, на ферму приїхала 
автолавка. Молоді тварин
ники були їй дуже раді. 
Після покупок доярки зі
брались у невеличкій кім
наті, щоб поговорити із 
заворгом районного комі
тету комсомолу Миколою 
Наконечним, висловити 
свої побажання, пропози
ції, розказати, чим живе 
колектив. Зав язалась щи
ра, відверта розмова. Отуї 
я почула, що дівчата ось 
уже півроку роздають 
корми і доять корів вруч
ну.

Не можна сказати, що 
на фермі повністю відсут
ні механізми. Є гноєтран- 
спортер, автопоїлки, тру
би яких протікають. Заво
зити корми допомагають 
механізатори. І есе ж цьо
го явно недостатньо. Отож 
і зрозуміло, чому на фер
мі висока плинність кад
рів.

Коли я поцікавилась у 
завідуючого конторою 
комплектації тваринниць
кого спецобслуговування

облсільгосптехніки Б. Г. 
Максимова, чо?лу такі час
ті перебої в постачанні 
автодоїльних установок 
господарствам, то у відпо
відь почула здивоване:

— Скільки нам надхо
дить заявок, стільки ж ав
томатів і відправляємо в 
райсільгосптехніки. За 
планом на цей рік Ново- 
архангельський район по
винен одержати десять 
нових установок. Зокрема 
в цьому кварталі — три.

Наступного дня після 
нашого приїзду пролунав 
дзвінок із колгоспу «Чер
вона комуна». Радісний 
голос Віри Попелюх спо
вістив: «У нас уже є до
їльна установка! Скоро її 
встановлять». Що ж. Зали
шається тільки побажати 
успіхів дояркам із комсо
мольсько - молодіжного, 
майбутнім майстрам ма
шинного доїння.

Г. БОЙЧУК, 
студентка факультету 
журналістики Київсь
кого державного уні
верситету імені Т. Г. 
Шевченка.
Новоархангельський 

район.

Кор.: Вам подобається наше місто, Валерію?
В. Черних: Я взагалі люблю невеликі, тихі міста, де багато дерев і квітів. Людям нашої професії треба якомога частіше зосереджуватися. Атмосфера вашого міста спонукає до цього.Валерій Черних. Перше враження — сучасний молодий чоловік. Сучасність у всьому — в рухах, в манерах. 1 перше враження не помилкове. Але що в ньому імпонує — здатність замислитися, «зосереджуватися», за його словами. Хоча той, хто знає лише зовнішній бік акторського життя, може не повірити. Дуже вже легко все йому дістається. Молодий, нічим не примітний серед інших ровесників, а вже на перших ролях. Григорій Мелехов у спектаклі «Тихші Дон». Там за зовнішньою легкістю, безтурботністю напружена, копітка робота душі. Це справді так — Валерію доводиться багато працювати. Для актора освіта ие обмежується театральною студією, яку, до речі, Валерій закінчив у місті Горькому і відразу ж приїхав до столиці Молдавії, де став одним із провідних молодих акторів. Повторюю, освіта актора, його університети — то ролі, які він грає, завжди відчуваючи себе учнем великого вчителя — Життя. Кажуть, що йому повезло. ІІе будемо заперечувати. Потрапити в такий колектив, як кишинівський російський драматичний театр імені Чехова, працювати поряд із провідними акторами Молдавії П. Масал ь- ською, М. Бабкіною, недавно померлим В. Бухалтом, якого кі- ровоградці пам'ятають по минулих гастролях — цс везіння, щасливий випадок. Але виявити свою індивідуальність, стати однодумцем — цс вже програма. Підтвердження тому — ролі, зіграні в колективі киші- нівців. Зіграні цікаво, емоційно, • змістовно. Валентин у п’єсіМ. Рощнпа__«Валентин і Валентина», Альоша в п'єсі цього ж автора «Чоловік і дружина знімуть кімнату» — роботи, позначені щирістю і теплотою близької ще юності.Особливо припала до душі самому виконавцеві роль Валентина, симпатичного хлопчини, що бореться з цинізмом навколо себе. ... І була ще у Валентина Валерія Черних одна риса. Це його доброта. Турбота про матір, сестру, готовність допомогти сусідці, щире ставлення до друзів... З цієї точки зору є щось спільне між московським юнаком Валентином і парижанином Венсаном з комедії Сова- жоиа «Чао!». Звичайно, при всій різниці конфлікту, прийомів, психологічної насиченості характеру.В «ЧаоІ», виставі побаченій кіровоградцямн, Черних грає розумного, лагідного юнака, який любить своїх батьків, має добре серце і не позбалсшій іронії по відношенню до свого за- і хопленпя спонтанною музикою.Нехитра комедія з ординарним конфліктом, не дуже глибоко виписаними характерами, набирає звучання, підноситься до проблем соціальної значимості завдяки волі її інтерпретаторів. І не останню роль у цьомуІ грає Валерій Черних.І Кор.: Валерію^ а чим вам по- I добається ваш герой?

В. Черних: Як цс не дивно. І своєю иеординариістю. Вмін- ' иям бути добрим і боротися за

власну гідність. Цс так нелегко в холодному, цинічному світі. Цс взагалі нелегко — відстоювати власну гідність, залишаючись добрим. Іноді ми навіть не помічаємо, як стаємо дріб’язковими. цинічними, забуваючи, що жити — це не тільки право, а ще і обов’язок. А виконувати обов’язок для чесної людини завжди відповідально.В «сумній комедії» (так означено жанр п’єси Е. Брагіись- кого «Кімната») В. Черних 1 грає меркантильного, цинічного молодика Станіслава Дергачо- ва, який не ставиться до свого життя відповідально, грає темпераментно, «сердито», пази-, ваючи речі своїми іменами: біле то біле, а чорне залишається чорним:
Кор.: Валерію, інколи трапляються п’єси в сучаспііі драматургії, в яких ходять, говорять, спілкуються люди нецікаві, байдужі.
В. Черних: Думаю, такі п’єси насамперед позбавлені живого подиху сучасності. їх герої живуть і мислять не в часі. Розумієте? Спробуйте уявити героя Шскспіра в іншу епоху. Героя ж деяких сучасних п’єс можна перенести хоч і в вік матріархату, давньої Еллади...Коли я починаю працювати над роллю, тобто знайомлюсь з п'єсою, я повинен твердо окреслити для себе епоху, час. Я знаю, що хлопчик із московських бульварів думає і говорить не так, як його ровесник у XVI столітті. ...Ось Мартімер З «Марії Стюарт» Шіллера.
Кор.: Це романтичний герой.
В. Черних: Це згоден. Він закохався в дивну жінку, королеву з королев. Він дужий, пристрасний, мужній. Але па смерть іде свідомо. Романтизм? ІІі, щось тут не так. Ми просто не знаємо, що таке смерть!Працюючи над роллю Бріка у виставі Г. Уільямса «Кішка на розпеченому даху», В. Черних багато читав, вивчав, пізнавав. Взагалі, кожній ролі він віддається повністю. Про широту' його акторського діапазону свідчать такі несхожі між собою ролі: Мортімер і Венсан, німець Гольденвейзер в психологічній драмі 1-І. Друце «Повернення на круги своя» і Олег в сучасній історії О. Казанцева «Старий дім», герой епохи ІІТР Єгоров в «Перевищенні влади» і Григорій Мелехов...В акторському житті бувають злети і падіння. Були вони 1 в Валерія Черних. Але коли вже тобі випало злетіти!.. Для Валерія це було цілковитою несподіванкою. Прийшов у театр повий режисер. Поставив виставу, в якій у актора звичайна роль. І раптом в наступнії! постановці режисер доручає йому роль, від якої запаморочилося в голові. Ще б пак! Адже мова йде про Григорія Мелехова в «Тихому Доні». Як грати? Черних, пригадують колеги, працював над цією роллю довго і важко. Подумував навіть відмовитися від ролі. Стримався. Зумів бути мужнім. І благословена мить — врешті-решт відчув себе Григорієм. Не хрестоматійним, не Ілюстративно знайомим донським козаком, а живим, близьким Григорієм Мелеховим, людиною з втраченими ілюзіям», що заплуталась в пошуках істини. Григорієм Мелеховим, який весь — сум’яття, відчай, відкрита рана.Він не пам’ятає, коли цс трапилось — па першому, десятому, сотому спектаклі, але ця мить була. Мить визнання належала йому.

В. ЛЕВОЧКО.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Спортивна інформація. 9.00 
Мультфільми «Мишеня, яке 
хотіло бути схожим на люди
ну», «Мавпа і смички». 9.2о 
— Телефільм «Тим же шля
хом». 1 і 2 серії. 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — По Сибіру і Далеко
му Сходу. Док. фільми «На 
півночі, у рибалок». «Сільсь
кий учитель», «Нанайський 
наспів». 15.50 — Я. Сібеліус. 
Квартет ре мінор. 16.20 — 
Новини. 16.25 — Портрет в 
архітектурі. 16.50 — Розпо
відають наші кореспонденти.
17.20 — Зустріч школярів з 
учасниками полярної експе
диції газети «Советская Рос- 
сия»>. 18.20 — До Дня на
ціонального повстання на 
Кубі. Кінонарис. 18.45 —
Сьогодні V світі. 19.00 —
Наш сад. 19.35 — Бути па
Землі господарем. Теленарис. 
}9.55 — Телефільм «Сіль 
Землі». 21.00 — «Час». 21.35 
Л- VIII літня Спартакіада 
йародів СРСР. Важка атле
тика. 22.00 — Міжнародна
товариська зустріч з футбо
лу; Збірна НДР — збірна 
СРСР. У перерві — 22.45 — 
Сьогодні у світі. 23.45 —
Спортивна інформація.
▲ УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Кінопрограма 
«Село. Пошук і проблеми».
11.15 — «В силу обставин, 
що склалися». 1 частина.
12.10 — Художній фільм 
«Дон Кіхот». 13.40 — Стар
ти надій. 14.10 — Зустріч з 
романсом. 14.45 — Пароль: 
^Дружба». 15.40 — Населен
ню про цивільну оборону. 
(Кіровоград). 16.00 — Нови- 
йп. 16.10 -- Грають юні му
зиканти. 16.40 — Телефільм 
«Фрукти, овочі І троянди». 
16.55 — Концерт. 17.35 — 
Телепост на ударній будові.
17.50 — Слава солдатська. 
(Кіровоград). 18.30 — Кон
церт хору Українського те
лебачення 1 радіо. 1900 — 
«Актуальна камера. 19.30 — 
«В силу обставин, нір скла
лися». Частина II. 20.25 — 
Концерт. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«.Червоний дипломат». 1 се
рія. 22.40 — Новини.
'А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Телефільм «За сімейними 
обставинами». 1 серія. 9.2о 
—- Док. фільми про охорону навколишнього середовища. 

«Передбачити». «Поки не піз
но». «Крім шуму гілок». 10-40 
— Творчість юних. 10.50 — 
Мультфільм «Комаров».
11 оо — Чи знаєш ти закон/ 
ц 35 — Фільм — дітям «Три 
йеселі зміни». 2 серія — 
«Помилка МнкоіпІ». 14 40 — 
Поезія М. Ісаковського. 1 зии
— Французька мова. 13.а0— 
Драматургія і театр. 
Вс. Вишневський. «Оптиміс
тична трагедія». 14.35 
Всесоюзний конкурс на кра
щу передачу про ПТУ. 15.30 
Ь Новини. 18.00 — Новини. 
І 8.20 — Пісня далека і 
близька. 19.10 — Док. фільм 
«Товариш мужчина». Ю.оО 
— Мамина школа. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Світ 
Р0СЛИН. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «За сімейними 
обставинами». 2 серія. 22.40 
— Док. телефільми «Львів
ські етюди». «Пам’ятники 
природи». 23.00 — Новини.

ГА ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Спортивна інформація. 9.00
— Клуб мандрівників. 10.00
— Телефільм «Сіль землі». 
1 серія. 11.05 — Творчість 
юних. 11.35 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — П’ятиріч
ка — справа кожного. Док. 
телефільми «Генератор». 
«Ключі до Жайрему». 15.30
— Прелюдії І.-С. Бала вико
нують Т. Докшіцер (труба) і 
О. Цинтнньш (орган). 15.55 
Виставка Буратіно. 16.25 — 
Новини. 16.30 — Знання — 
сила. 17.15 — Відгукніться, 
сурмачі! 18.00 — Тележур
нал «Співдружність». 18.30— 
Мультфільм «Казки-небе- 
лички». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Док. телефільм 
«Бути комуністом». Про ро
боту партійної організації 
виробничого об’єднання 
«Кіровський завод». 19.55 — 
Телефільм «Сіль землі». 2 
серія. 21.00 — «Час». 21.35— 
Док. телефільм «Співає 
Ернст Буш». Фільм 3. 22.35
— Сьогодні у світі. 22.50 — 
VIII літня Спартакіада наро
дів СРСР. Важка атлетика.
23.15 — Спортивна інформація.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Сонячне коло. 
11.00 — Документальні філь
ми. 11.35 —* «В силу обста
вин. що склалися». Части
на 2. 12.30 — Камерним
концерт. 12.55 — Художній 
телефільм «Червоний дип
ломат». 1 серія. 14.00 — Зу
стріч з юнгою Юрком. 14.40
— Творчість юних. (Кіро
воград). 16.00 — Новини.
16.10 — «Імпульс». 16.40 — 
«Золоте курча». Лялькова 
вистава. 17.30 — Продоволь
ча програма — справа кож
ного. 18.00 — Корисні пора
ди. 18.30 — Музичний фільм 
«Свято на Поліссі». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«Дисципліна поставок: міра 
відповідальності і честь під
приємства». Передача 1.
20.40 — На добраніч, діти. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Червоний 
дипломат». 2 серія. 22.40 — 
Новини. 22.55 — Старт.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Телефільм «За сімейними 
обставинами». 2 серія. 9.30
— Всесоюзний тиждень об
разотворчого мистецтва в 
Латвії. 10.10 — С. Соловей
чик. «Ватага «Сім вітрів». 
Історія 8 — «Випробуван
ня». 10.50 — Науково-попу
лярний фільм «Урок права».
11.15 — Для вас, батьки.
11.45 — Мультфільми «Бло
ха ,1 мураха». «Поштова риб
ка». 12.05 — Фільм — дітям 
«Три веселі зміни». З серія
— «Таємниця Фепімора».
13.19 — VIII літня Спарта
кіада народів СРСР. Бороть
ба класична. 13.40 — Німець
ка мова. 14.10 — Концерт
національного ансамблю 
«Куба». 14.40 — Горизонт.
15.40 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Хочу есє зна
ти. 18.30 — Сільська година.
19.30 — Спортивна інформа
ція. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Концерт із творів
С. Рахманінова. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «В
ім’я життя». 23.10 — Нови
ни.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Спортивна інформація. 9.00
— Мультфільми. 9.30 —
«Точка опори». Док. теле
фільм. 10.00 — Телефільм
«Сіль землі». 2 серія. 11.05— 
«Барви дружби». Виступ ди
тячих художній колективів 
в Зеленііі Гупі (ПНР). 11.40— 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Наші досягнення». 
Док. фільми «Москва». Кіно
огляд. «Моя республіка». 
«Товариш ЧТЗ». 15.40 — 
Ф. Пуленк. Соната для гобоя 
і фортепіано. Виконує 
Д. Вальтер (Франція). 15.55— 
Шахова школа. 16.25 — Но
вини. 16.30 — Чого і як нав
чають в ПТУ. Середня школа 
і навчально-виробничий ком
плекс. 17.00 — Фільм «Олек
сандр Невський». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Що може колектив». Пере
дача 1 — «Людина на Півно
чі». 19.30 — «Прнокські сві- 
ганки». 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 Спартакіа
да народів СРСР. Важка ат
летика. 23.05 — Спортивна
інформація.
А УТ16.00 — Новини. 16.10 — 
Концерт органної музики.
16.35 — М. Лисенко. «Пан
Коцький». Опера-казка для 
дітей. 17.05 — Концерт.
17.15 — Телефільм «Най
твердіший метал». 17.45 — 
Екран пошани Українського 
телебачення. 18.00 — Пра
вила без винятків. 18.30 — 
Фортепіанні мініатюри. 19.00 
—«Актуальна камера». 19.30
— Атеїстичні діалоги. 20.10
— Фільм-концерт. 20.45 — 
Па добраніч, діти. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Е. Брагінсь- 
кий. «Кімната». Вистава ро
сійського драматичного те
атру імені А. П. Чехова Мол
давської РСР. (Кіровоград). 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Фільм «В ім’я життя». 10.00
— Науково-популярні філь
ми «Хто є хто?», «Загибель 
гігантів», «Не зупиняючи 
миті». 10.50 — Іспанська мо
ва. 11.20 — Мамина школа.
11.50 — Відгукніться, сур
мачі! 12.35 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Боротьба класична. 13.05 — 
«Літні спостереження». Пере
дача для школярів. 13.25 — 
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 
«Поле під Прохоровкою».
18.35 — Спортивна інформа
ція. 19.05 — V Міжнародний

МУЗИЧНО-ДРА
МАТИЧНИЙ ТЕ
АТР ім. М. Л. КРО- 
ПИВНИЦЬКО Г О: 
26 липня — «Кішка 
на розпеченому да
ху» Т. Уільямса; 27 
липня — «Дивний 
лікар» А. Софроно
ва; 28 липня — 
«Відпустка через по
ранення» В- Кондра
тьева; 29 липня — 
«Кімната» Е. Бра- 
гінського; ЗО липня 
— «Доросла дочка 
молодого чоловіка» 
В. Славкіна; 31 лип
ня — «Перевищення 
влади» В. Черких.

КІНОТЕАТРИ
«К О М С О М 0- 

ЛЕЦЬ»: протягом
тижня — «Неждано- 
негадано». Початок 
о 12.20; 14.20; 16.20; 
18.20.

«МИР»: протягом 
тижня — «Абдулла». 
О 13.40; 16.00, 18.30; 
20.50. Для дітей — 
«Вук». Початок о 
9.00; 10-10; 11.20;
12.30.

«ХРОНІКА»: 26—
27 липня — «Най
довша соломинка» 
(16.00; 18.00; 20.00);
28 — 29 липня — 
«Іграшка» (16.00; 
18.00; 20.00); 30—31 
липня — двосерій
ний художній фільм 
«Ранкові вершники» 
(15.00; 17.30; 20.00).

Протягом тижня 
— хронікально-доку
ментальний фільм 
«Атомне поле» та 
мультфільм «Пас
кудне мед вежа». З 
9.00 до 15.30 (у субо
ту та неділю — 
«Атомне поле» — з 
9.00 до 11.00, «Пас
кудне медвежа» — з 
11 00 до 14.30).

Найбільше роботи у 
юних натуралістів злітну. 
Бо ж яка пора року може 
подарувати гербарієві 
тану багату ноленцію?

фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». Народне мистецтво Ні
карагуа. 19.30 — Людина і 
закон. 20.00 — Вечірня каз
ка. Мультфільм. 20.15 —
Літературні читання. А. Міц- 
кевич. «Сонети». 21.00 — 
«Час». 21.35 — В Будинку 
Нежданової. Камерне му
зикування і його традиції в 
музичному виконавському 
міїстецтві. 23.10 — Новиніі.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —

Спортивна інформація. 9.00 
— Зустріч школярів з учас
никами полярної експедиції 
газети «Советская Россия». 
10.00 — Телефільм «Сіль 
землі». З серія. 11.10 — Тво-

ри Ф. Ліста виконує лауреат 
міжнародних конкурсів
Л. Тимофеева (фортепіано).
11.30 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми 
соціалістичних країн. 15.30
— М. Мусоргсьний. «Картин
ки з виставки». 16.00 — Ро
сійська мова. 16.30 — Нови
ни. 16.35 — Фільм —дітям 
«Увага, черепаха!» 18.00 — 
«Автопробіг Москва — Кара
куми — Москва: вчора, сьо
годні, завтра». Теленарис.
18.30 — Веселі нотки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Наука і життя. 19.30 — Ро
манси російських компози
торів виконує заслужений 
артист РРФСР В. Мальчен- 
ко. 19.50 — Телефільм «Сіль 
землі». 4 серія. 21.00 —
«Час». 21.45 — «Комуністи, 
вперед». Музично-публіцис
тична передача до 80-річчя 
Другого з'їзду РСДРП. 22.55
— Сьогодні у світі. 23.10 — 
Спортивна інформація.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Музичний 
фільм «Земле моя, земле».
11.10 — «Дисципліна поста
вок». Міра відповідальності 
і честь підприємства. Пере
дача 1. 12.20 — Народні та
ланти. 12.45 — Художній те
лефільм «Червоний дип
ломат». 2 серія. 13.50 — 
Спортивні фільми. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Твоя зем
ля, ровеснику. 16.40 — «ЮТ- 
83». 17.20 — Музичний
фільм. 17.30 — «У нас в ко
лективі». Кіровоградський 
завод радіовиробів. (Кіро
воград на республіканське 
телебачення). 18.00 — Теле
фільм. 18.30 — «Кіропоград- 
щина спортивна». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Новини 
тижня. (Кіровоград). 19.55— 
«Незабутній». Д. МІлютенко.
20.45 — На добоаніч, діти. 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній Фільм «Комуніст».
23.35 — Новини.
А’ ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільм. 8.50 — Природо
знавство. Відповіді на лис
ти. 9.20 — «Ритми «Фольк
лору». 9.55 — М. Шолохов. 
«Доля людини». 10.40 — Ша
хова школа. 11.10 — Англій
ська мова. 11.40 — Фільм— 
дітям «Сніданок на тпаві». 
1 і 2 серії. 13.55 — VIII літ
ня Спартакіада народів 
СРСР. Боротьба класична. 
14.25 — Муз. телевистава 
«Шчний диліжанс». 15.30 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Док. телефільм «Ма- 
шкніст». 18.30 — Клуб ман
дрівників. 19.30 — Спортив
на інформація. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Народ
ні мелодії. 20.30 — Спортив
на інформація. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Телефільм 
«Безсмертна пісня». 22.55
— О. Фельцмап. «Іспанські етюди». 23.15 — Нпщінп.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.50 —

Спортивна Інформація. 9.05 
~ 81-й тиран: «Спортлото». 
31 — Для вас. батьки. 9.45
— Телефільм «Сіль землі». 
4 серія. 10.50 — Більше хо
роших товарів. 11.20 — Пісні 

полум’яних років. 11.45 — 
Людина. Земля. Всесвіт.
12.30 — V Міжнародний фес- 
енваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
13.00 — Йеррможці. Клуб 
фронтових друзів. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Очевидне — 
неймовірне. 15.45 — «Дні 
В. Маяковського в Грузії».
16.20 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесенського.
16.50 — Мультфільм «Сест
ричка Оленка 1 братик Іван
ко». 17.00 — Новини. 17.05 — 
«Розповіді про партію». До 
80-річчя Другого з'їзду 
РСДРП. Док. телефільм «Е 
така партія». 18.15 — Грає 
духовнії оркестр Будинку 
культури ім. С. Зуєва (Моск
ва). Телеогляд-конкурб. 18.35 
— 9-а студія. 19.35 — Фільм 
«Вірність матері». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Молодіжний 
вечір в Концертній студії 
Останкіно. Зустрічі за лис

тами глядачів. 23.05 — VIII 
літня Спартакіада народів 
СРСР. Бокс. 23.35 — Новини.
23.45 — Спортивна інфор
мація.
▲ УТ 1

10.00 — «Актуальна каме
ра». 1035 — Телефестиваль 
документальних фільмів. 
12.00 — Концерт патріотич
ної пісні. 12.25 — Вперед, 
орлята. 13.10 — «Признача
ється побачення». 13.40 — 
Доброго вам здоров’я. 14.10
— «Ваш хід». Шахова про
грама. 15.00 — Для дітей. 
Художній фільм «Армія Тря
согузки». 16.20 — Екран 
молодих. 17.25 — Студія 
«Золотий ключик». 18.15 — 
«Найбільший проспект».
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.40 — Телетурнір 
«Сонячні кларнета». 20.50 — 
На добраніч, діти. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Продовження 
телетурніру. 23.00 — Повн
іш.
£ ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Телефільм «Безсмерт
на пісня». 9.45 — «Ранкова 
пошта». 10.15 — Док філь
ми «Продовольча програма
— в дії». 11.15 — Ми будує
мо ВАМ. 11.45 — Народні
мелодії. 12.00 — Програма 
Саратовської студії телеба
чення. 13.00 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Важка атлетика. 13.30 —
Заспіваймо, друзі. 15.10 — 
Міжнародний огляд. 15.25 — 
Док. телефільм «Правда ве
ликого народу». Фільм 4 — 
«Справа честі». 16.15 — 
Мультфільм. 16.25 — Л.-В. 
Бетховен. П’ята симфо
нія. 17.00 — Фільм — дітям. 
«Поруч з тобою». 18.10 — 
Док. телефільм «Обов’язок 
пам’яті». 18.40 — Музичний 
кіоск. .19.10 — VIII літня
Спартакіада народів СРСР. 
Споотивпа гімнастика. 20.00
— Вечіоня казка. 20.15 — 
Здоров'я. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Будемо 
чекати., повертайся...»

А ЦТ Н г-огр імз) '
8.00 — «Час». 8.40 —

Споптивна інформація. 8.55
— Док. фільми «Під прапо
ром Батьківщини». «Флотсь
ка вахта комсомолу». 9.30— 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00 — 
Здоров’я. 11.45 — «Райкова 
пошта». 12.15 — Зугтпїчі на 
радянській землі. 12.30 — 
Сільська голина. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 — 
А. Чехов. «Пістряві опові
дання». Фільм-внстапа. 15.25
— Народні мелодії. 15.40 —
Клуб мандрівників. 16.40 — 
Новини. 16.45 — Сьогодні — 
День Військово-Морського 
Флоту. Виступ заступника 
міністра оборони СРСР го
ловнокомандуючого ВМФ 
СРСР. адміпала Флоти Ра
дянського Союзу. Гепоя Ра
дянського Союзу С. Г. Горш
кова. 17.00 — Концепт при
свячений Дню Військово- 
Морського Флоту СРСР. 
18.00 — Міжнаропна панора
ма. 18.45 — Мультфільм
«Сонечко па питці». 18.50 — 
А. Хачатурян. Концерт для 
фортепіано з оркестром.

19.30 — Навколо сміху. Ве
чір гумору в Концертній 
студії Останкіно. 21.30 •— 
«Час». 21.35 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Бокс. 22.35 — Плавання. Фі
нал. 23.05 — Новини. 23.15-1^ 
Спортивна інформація.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — Концертний зал 
«Дружба». 11.30 — Компас 
туриста. 12.10 — Музичний 
фільм. 12.30 — Сьогодні —і
День Військово-МорськогО 
Флоту СРСР. 13.30 — Кон
церт української радянської 
пісні. 14.45 — Наш друг -4 
спорт. 15.45 — Музичний 
фільм «Монолог». 10.15 — 
Програма «Братерство». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Новини кіноек
рана. 20.45 — На добраніч, 
діти. 21.00 — «Час». 21.35— 
Художній Фільм «Алегро 8 
вогнем». 23.00 — Новини.
23.15 — Танцювальний зал 
«Дніпро».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20
Фільм — дітям. «Весняна 
олімпіада або Начальник хо
ру». 9.30 — Док. телефільми 
«Скульптор Ільхом Джабба- 
ров», «Вешеиські сосни».
9.50 — Голоси молодого те
атру. 10.30 — О. І. Герцеп.
«Подорож па Воробііові го
рн». 11.10 — У світі тварин.
12.10 — VIII літня Спартакіа
да народів СРСР. Важка ат
летика 12.40 — 'Гелеклуб 
«Москвичка». 13.55 — Люди
на — господар па землі. 
14.55 — Розповідають наші 
кореспонденти. 15 25 — Те
лефільм «Перші радощі». 
5 серія. 16.30 — Док. теле
фільм «Париж. Чому Мая- 
ковський?». 17.30 - Стадіон 
для всіх. 18.00 — Перемож
ці. Клуб фронтових друзів.
19.30 — По музеях і виста
вочних залах. Ермітаж. 
Фільм 9 — «Мистецтво Ні
меччини XV — XIX с.т.»^ 
20.00 — Вечірня казка. 20. їла 
— VIII літня Спартакіада н<Я 
родів СРСР. Спортивна гім
настика. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Зламана 
підкова».
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на 1983—1984 
навчальний рік

на такі спеціальності 
з освітою за 8 класів: 
тракторист - мзштфр 

широкого профілю з квалі
фікацією слюсаря-рсмоит- 
ппка і водія автомобіля;

електромонтер сільської 
електрифікації і зв’язку;

електрогазозварник.
Строк навчання — 3 ро

ки.
З освітою за 10 класів: 
електромонтер сільської 

електрифікації і зв’язку;
тракторист- машиніст III 

класу.
По спеціальності трак- 

торпст-машипіст НІ класу 
стипендія — 96 крб.,

особам звільненим із 
лав Радянської Армії, що 
вчаться по спеціалі'і:ості 
електромонтер сільської 
електрифікації і зв’язку, 
строк навчання — 
сяпів, стипендія — 85 крб.

Для юнаків і дівчат, які 
вивчали в школі устатку
вання тракторів і сіль
госпмашин і навчаються 
по спеціальності тракто- 
рпст-машиніст III класу, 
строк навчання —- 8 міся
ців. стипендія — 85 крб.

Направленим колгоспа
ми, радгоспами та інши
ми сільськогосподарськи
ми організаціями па 
навчання по спеціаль
ності машиніст холодиль
них установок строк нав
чання — 6 місяців.
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