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з грудня 1939 р. Орган Ровенського обкому ЛКСМ України

СЬОГОДНІ —І ВЕРЕСНЯ,
ПОЧАТОК НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Хороший подарунок до нового навчального року 
одержали школярі м. Ровно. По вулиці М. Стругнись, 
коі споруджено нову середню школу N2 24 на 1568 
місць. У новому приміщенні є всі умови для успіш
ного навчання школярів.

НА ФОТО: нова середня школа № 24; третьоклас
ниця Ольга МАРЧУК та четвертокласниця Олена УДРА, 
які з сьогоднішнього дня вчитимуться у новій школі.

Фото О. ДРОЗДОВА.

ГІДНО НЕСТИ 
ЕСТАФЕТУ

РЕПОРТА Ж

Г"1 ОЧЕСНЕ і відповідаль- 
’ ' не завдання поставила 
перед вчительськими ко
лективами партія — вихо
вати юних активними бу
дівниками комунізму. А 
щоб розв'язати його, по
трібні добре підготовлені 
педагогічні кадри.

З року в рік поповнює
ться сім’я освітян Корець- 
кого району випускниками 
вузів і училищ. Нині вона 
зросла на 42 молодих спе
ціалісти. Серед них вчителі 
української мови та літе

ратури Анатолій Олександ" 
рович Криловець і Віра 
Олександрівна Митрухіна 
— випускники Ровенсько- 
го педінституту, вчительки 
математики й фізики фаї- 
на Андріївна Бусленко — 
випускниця цього ж вузу та 
Олена Олександрівна Ос
тапчук, яка закінчила пед
інститут у Тернополі; вчи
телька історії Надія Мико
лаївна Шлеємко отримала 
диплом в Івано-Франківсь
ку, вчительки біології й хі
мії Олена Захарівна Гусе- 
вик і Тетяна Федорівна 
Міц — у Тернополі, в Лу
цьку здобула вищу освіту 
вчителька початкових кла
сів Ірина Георгіївна Пеле- 
шок.

Комсомольці з нетерпін
ням чекають хвилини, ко
ли вперше прийдуть на 
урок з класним журналом,

мовлять з хвилюванням у 
голосі: «Добрий день, ді
ти, я—ваш учительї» А 
поки що вони зібралися на 
центральній площі Корця 
на традиційну посвяту мо
лодих вчителів у освітян
ську сім’ю.

З початком першого нав
чального року їх щиро 
привітав завідуючий рай
вно А. О. Шостак. Він по

іменно називає віпускників 
вузів, училищ і технікумів, 
бажає їм міцного здоро
в’я, успіхів у справі кому
ністичного виховання під
ростаючого покоління.

До поповнення зверта
ється ветеран педагогічної 
праці, заслужений вчитель 
УРСР, кавалер ордена Ле
ніна, вчитель Корецької 
СШ № 1 Д. П. Вознюк. Він 
говорить про спадкоєм
ність наших поколінь, пе
редає молодим символіч
ний факел, закликає їх як 
святиню, як зіницю ока 
берегти в серцях полум’я
ний вогонь факела поко

лінь, пронести його через 
усі випробування.

Директор Богданівської 
восьмирічної школи О. О. 
Гаврилюк зачитує наказ 
«Молодому вчителю райо
ну».

Виступає випускник Ро- 
венського педінституту Се
ргій Романович Адамчук. 
Від імені вчорашніх сту
дентів він обіцяє дорожити

високим званням народно
го вчителя, показувати при
клад у праці, завжди інте
реси громадян ставити ви
ще особистих, всі сили, 
знання і теплоту серця від
дати справі навчання і ко
муністичного виховання 
юні.

Ветерани педагогічної
праці вручають молодим 
вчителям посвідчення про 
направлення на роботу як 
символ того, що сьогодні 
вони стали невід'ємною 
частиною освітянської сім’ї 
району.

Про надзвичайно важли
ву роль вчителя — това

риша, наставника І органі
затора дітей говорила про
никливо секретар райкому 
комсомолу Тетяна Прудни
кова.

Слово надається першо
му секретарю Корецького 
райкому Компартії Укра
їни В. А. Павлецю, котрий 
наголошує: «Ви приступає
те до роботи в час, коли по 
всій країні триває наполег
лива боротьба за виконан
ня планів і соціалістичних 
зобов'язань серцевинного 
року п’ятирічки, втілення в 
життя рішень червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС.

Вчителів звуть першо
відкривачами. Це значить, 
що вони формують харак
тер і переконання майбут
нього громадянина, допо
магають юним знайти своє 
місце в народному госпо
дарстві, стати палким патрі
отом соціалістичної Вітчиз
ни. Тож будьте гідними 
цієї високої місії, хоро
шими сівачами прекрасно
го, мудрого, вічного, ак
тивними політбійцями».

В урочистій посвяті мо
лодих педагогів взяв 
участь член бюро обкому 
Компартії України, завіду
ючий відділом організа
ційно-партійної роботи об
кому партії М. Д. Левиць- 
кий.

В. ЯНОШІ.
Корецький район.

Хроніка ударної вахти
РОКИТНЕ. На кукурудзяних плантаціях 

колгоспу «40 років Жовтня» йде напружена 
робота — трудівники господарства заготовля
ють силос для громадського тваринництва. 
Щоденно закладається в траншеї по 200—300 
тонн цінного корму.

В авангарді трудового суперництва на заго
тівлі кормів йдуть молоді трактористи С. 
Мартинюк, І. Крупенко, П Козловець, В. Не- 
чипорук. Змінні завдання вони постійно пере
виконують на 15—20 процентів.

ОСТРОГ. Механізатори колгоспу «Заповіт 
Ілліча» завершили підготовку грунту для сів
би озимих, які буде розміщено в основному 
після багаторічних трав.

Високих показників у праці на оранці грун
ту побилися механізатори Микола Нечипорук 
та Віктор Цибульський. Вони працювали у дві 
зміни, високоефективно використовуючи тех
ніку.

РОВНО. З хорошими трудовими показника
ми зустрічають ювілей міста — 700-річчя 
Ровно — молоді трудівниці Ровенського льо
нокомбінату.

Так. ткалі корпусу побутових тканин Ольга 
Козодой та Євгенія Коробчук працюють в ра
хунок дванадцятої п’ятирічки. З завданням 
чотирьох років справилися ткалі Євгенія Дра- 
гянчук. Лідія Верес, Раїса Сухенюк та Надія 
Матвійчук.

А про здійснення плану серцевинного року 
п’ятирічки вже рапортувала тридцять одна 
працівниця комбінату.

Ось і прийшов першовересень. Лунко скли
кає за парти хлопчаків та дівчаток знайома 
мелодія шкільного дзвоника. Йдуть до школи 
останній рік випускники і вперше несміливо 
переступають поріг школи першокласники.

У новому навчальному році в області сяде 
за парти 175700 школярів, гостинно відкриє 
двері перед своїми юними господарями вісім 
нових шкіл на 3920 місць, і назавжди увійде 
у життя Першовересень для 800 молодих пе
дагогів, що поповнять нинішнього року вели
ку сім’ю освітян.

Новий похід в країну Знань співпав з іншою 
важливою подією. Сьогодні відзначається 
Міжнародний день Миру. Ось чому цердіим 
уроком в усіх школах країни буде Урок миру.

Нехай Урок миру не залишить нікого бай
дужим, пробудить у кожному школяреві ба
жання ще активніше включитися в боротьбу 
за мир, виховати в собі патріота Батьківщи
ни, готового в будь-яку хвилину стати на її 
захист.

З ОФІЦІЙНИХ

ШіДМШЬ

У Центральному Комітеті 
КПРС відбулась нарада сек
ретарів і завідуючих відді
лами організаційно-партій
ної роботи ЦК Компартій со
юзних республік, крайкомів 
та обкомів партії. На ній 
розглянуто питання роботи 
партійних організацій по ви
конанню постанови ЦК 
ГПРС «Про проведення зві
тів 1 виборів у первинних.

районних, міських, окруж
них, обласних 1 крайових 
партійних організаціях».

Нараду вступним словом 
відкрив член Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК 
КПРС М. С. Горбачов.

У ході обміну думками 
учасники наради розповіли 
про те. що робиться в міс
цевих партійних організаці
ях по підготовці звітів 1

виборів, поділилися досві
дом.

На нараді виступив секре
тар ЦК КПРС І. В. Капіто- 
нов.

ЦК компартій союзних 
республік, крайкоми та об
коми зобов’язано подбати 
про те, щоб звіти і вибори 
пройшли в обстановці суво
рого додержання ленінських 
норм партійного життя, 
справжнього демократизму

1 принциповості. Сліп регу
лярно розглядати хід зборів 
1 конференцій; оперативно 
реагувати на зауваження 

1 пропозиції комуністів.
У нараді візялц' участь 

відповідальні працігМиїси 
ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР, BllPtjC. 
ЦК ВЛКСМ, військових по- 
літорганів, засобів масової 
Інформації.

ТАРС).



СЬОГОДНІ в комсомольських

ОРГАНІЗАЦІЯХ ПОЧИНАЄТЬСЯ

ЗВІТНО-ВИБОРНА КАМПАНІЯ

У ВІДПОВІДНОСТІ З СТАТУТОМ
І ІНСТРУКЦІЄ ю...
Редакційна пошта. Вона завж

ди відображає найголовніші тур
боти наших читачів. Зрозуміло, 
що такою турботою комсомольсь
ких працівників і активістів е 
звітно-виборна кампанія, яка по
чинається сьогодні. Про це до

редакції надходить багато листів. 
На питання, які в них містяться, 
відповідає завідуючий сектором 
відділу комсомольських організа
цій обкому комсомолу Василь 
Скиба.

Який порядок прове
дення звітів та виборів У 
первинних комсомольсь
ких організаціях?

Звітно виборні збори 
повинні сприяти мобіліза
ції комсомольців на здій
снення рішень XXVI з'їз
ду КПРС, червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
НПРС. завдань одинад
цятої п'ятирічки, дальшо
му організаційно-політич
ному зміцненню первин
них організацій, розвитку 
ініціативи і активності 
ножного комсомольця, 
підвиїцеїшя якості робо
ти, навчання.

Звіти 1 вибори в перви
нних комсомольських ор
ганізаціях проводяться 
після звітів та виборів У 
комсомольських групах, 
цехових, бригадних, факу
льтетських 1 тих, які при
рівнюються до них, ком
сомольських організаціях 
ва правах первинних. 
Такий порядок проведен
ня звітів 1 виборів дає 
можливість найбільш пов
но узагальнити досвід 
Комсомольської роботи, 

врахувати 1 відобразити в 
рішеннях комсомольських 
зборів не тільки думки, 
критичні зауваження 1 
пропозиції комсомольців, 
що виступили па них. але 
і всіх членів ВЛКСМ, які 
виступали на зборах в 
групах, у цехових, бригад
них комсомольських орга
нізаціях.

Успішному проведенню 
авітно-виборпої кампанії 
сприяє активна участь 
усіх комсомольців пер
винної комсомольської 
організації в ретельній 
Підготовці зборів.

Чи обов’язково па за
сіданнях комітету комсо
молу або бюро затвсрд- 
жува ги звітну доповідь?

У первинних комсомо
льських організаціях зві
тні доповіді виборних 
комсомольських органів 
про свою роботу, як пра
вило. обговорюються 1 
затверджуються па засі
даннях комітетів комсо
молу чи бюро.

Попередні обговорення 
звітних доповідей не поз
бавляють права членів 
ВЛКСМ виступати па 
комсомольських зборах І 
конференціях з аналізом 
діяльності та оцінкою ро 
боти комітету або бюро 

Чия робота оцінюється 
звітно-виборними збора
ми: комітету комсомолу 
чи всієї первинної орга
нізації в цілому?

Комсомольці на звітно- 
виборних зборах дають 
оцінку діяльності коміте
ту комсомолу або бюро 
а в організаціях, де комі
тет чи бюро но обираєть
ся. оцінюється діяльність 
ГеНІХ'ТЯПЯ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
організянії По підвищує 
РідпоЕ1да.~Ь>пість членів

виборних органів за стан 
справ у комсомольській 
організації.

Одначе не потрібно за
бувати, що. оцінюючи ро
боту комітету комсомолу, 
бюро, секретаря спілчан
ської організації, комсо
мольські збори разом з 
тим дають оцінку діяль
ності кожного члена 
ВЛКСМ 1 організації в 
цілому.

Чи можна проводити 
довибори членів комітету 
первинної організації або 
членів цехового бюро?

Якщо комсомольські 
збори вважають, що ви
буття кількох членів ко
мітету або бюро прїїзведе 
до послаблення керівни
цтва діяльністю організа
ції, то воші можуть із 
дозволу вищого комсомо
льського органу провести 
довибори.

Але довибори не озна
чають продовження стро
ку повноважень діючого 
комсомольського органу і 
не є приводом для пере
несення строку проведен
ня чергових звітно-вибор
них зборів.

Чи можна обрати чле
ном комітету комсомо
лу або бюро я лена 
ВЛКСМ, якого немає на 
зборах?

Якщо комсомолець 
відсутній по поважній 
причині (хвороба, відряд
ження, відпустка), а чле 
ни спілчанської організа
ції його добре знають, то 
вони мають право обрати 
його до складу комсомо
льського органу.

Скажімо, у члена 
ВЛКСМ є догани. Чи мо
жуть обрати його до 
складу комітету комсомо
лу або бюро?

У керівні КОМСОМОЛЬСК 
кі органи варто обирати 
гідних комсомольців. Про
те комсомольське стягне
ння саме по собі не може 
бути причиною для того, 
щоб позбавити члена 
ВЛКСМ права бути обра
ним v керівні органи

Якщо член ВЛКСМ 
перебуває в даній первин
ній організації на тимча
совому обліку, чи має віл 
право брати участь У 
виборах у комсомольські 
органи?

Комсомольці. що пере
бувають на тимчасовому 
обліку, мають право бра
ти участь у виборах ком
сомольських оргапіи у 
тих первинних організа
ціях. до яких вопи при
кріплені райкомом, міськ- 
ко”лм ЛКСМУ.

Який порядок голосу
вання й. зокрема, від
рахування голосів на 
комсомольських І зборах 
піт час проведення вибо
рів?

У пі”пг>піпності Із Ста 
tvtom ВЛКСМ та інструк

цією ЦК ВЛКСМ про про
ведення виборів керівних 
комсомольських органів, 
перед виборами комсомо
льські збори чи конфе
ренція відкритим голосу
ванням попередньо виз
начає кількісний склад 
членів комітету комсомо
лу або бюро. Потім учас
ники зборів чи конферен
ції висувають кандидату
ри до нового складу ком
сомольських органів.

Члени комітету комсо
молу, члени бюро, секре
тарі (та їхні заступники) 
первинних та цехових 
комсомольських організа
цій, а також групорги 
обираються вікритим го
лосуванням на комсомо
льських зборах.

Секретарі комітетів, 
секретарі бюро первинних 
та цехових комсомольсь
ких організацій і їхні 
заступники обираються 
також відкритим голосу
ванням на засіданні комі
тетів, бюро первинних та 
цехових організацій.

Аналогічно проводять
ся вибори і в організаці
ях, комітетам комсомолу 
яких надано права райко
му комсомолу.

Підрахування кількості 
голосів — «за» 1 «проти» 
Кожної кандидатури — 
здійснюється президією 
зборів (конференції) або 
за її дорученням — ком
сомольцями. Результати 
голосування заносяться в 
загальний протокол збо
рів чи конференції. Обра
ними вважаються канди
дати. за яких проголосу
вало більше половини 
членів ВЛКСМ, присутніх 
на зборах.

Як краще організува
ти проведення звітно-ви
борних зборів на підпри
ємствах з багатозмінною 
роботою?

На підприємствах з ба
гатозмінною -роботою зві

ти 1 вибори комітетів 
комсомолу, бюро первин
них та цехових комсомо
льських організацій мо
жуть проводитись па ком
сомольських зборах по 
змінах.

При цьому обговорен
ня звітних доповідей, ви
сунення кандидатур про
водиться на кожних ком
сомольських зборах змі
ни.

Складений у результаті 
обговорення список кан
дидатур для проведення 
виборів відкритим голо
суванням балотується па 
зборах комсомольців по 
змінах.

Загальний підрахунок 
голосів, поданих на всіх 
змінних зборах, здійсню
ється на спільному засі
данні членів президії 
змінних зборів. (Резуль

тати голосування повідо
мляються комсомольцям 
па змінних або цехових 
комсомольських зборах.

• ТВАРИННИЦТВО — ударний фронт

„ТАТО, 
МАМА 

І МИ"

П ЕРЕДСВІТАНКО- 
*• ВУ тишу в хаті 

сполохало приглушене 
дзеленчання будильни

ка. Лебедпнські і так би 
встали спозаранку, але 
з годинником надійні
ше.

У ліжечках, розкину
вши руки, спокійно по
сопували Вадпк і Саш
ко. Поправивши на 
обох одіяльця, мама з 
татом тихо, навшпиньки, 
щоб не розбудити сипів, 
вийшли в другу кімна
ту.

Нашвидку перекусив
ши, стали збиратися на 
роботу. Ось уже рік, 
як подружжя Лебе- 

динськпх працює опе
раторами машинного 
доїння на басівкутсь- 
кій фермі ордена 
«Знак пошани» колго
спу імені Леніна Ро- 
венського району.

Микола і Валя на
родилися і зросли в 
сільських сім’ях. А 

там, звісно, дітей до 
роботи привчають
змалку. Чи то корову 
попасти, чи бур’ян на 
городі вирвати, чи так 
щось допомогти по 

дому — з нього й по- ■ 
мішається 'трудове ви
ховання на селі. Звіс
но, найкраща помічни
ця в господарстві для 
матері дочка. Але як

що її нема, тоді сипам 
доводиться виконувати 
деяку «жіночу» робо
ту. Микола з братом 

уміли іі суп зварити, і 
корову подоїти. Для 
Валі це теж було не в 
новину.

На колгоспну ферму 
Микита прийшов на 

кілька днів раніше, ніж 
Дружина. Розвідати, 
так би мовити. Освоїв

для початку апарату
ру, придивився до ро
боти. А за тім і Валя 
не забарилася. За ними 
закріпили по 26 корів. 
Допомагали одне одно
му — групи стоять по
ряд. Обоє вчилися у 
досвідчених майстрів 
машинного доїння. Бі
льшу частку роботи, 
звісно, Микола намагав
ся брати на себе. Дру- 
жнпі треба раніше піти, 
щоб дітей зібрати: одно
го в школу (Вадпк хо
дить у перший /илас),

іншого в дитячий саден 
(Сашку 6 років), зуст
ріти їх. навести порядок 
дома. Бо, чесно кажу
чи, майже все домашне 
господарство на її ру
ках лежить.

— Признатися, — го
ворить ■ Валя.' — і иа 
роботі, і дома встіїгаїо 
тому, що в мене є хо
роші помічники.

Про чоловіка ми уже 
знаємо. А ось про ді
тей. Вони будь-яку ро
боту виконають, шо ска
же мама, й иа ферму 
часто навідуються. Най
більше люблять Лебе- 
дннські-менші ходити 
з мамоїс і татом «на 
роботу». Та й батькам 
обидва навперебій пос
пішають допомогти; ро
згортають у жолобі 
корм, підмітають січку, 
що розсипалася, охоче 
виконують інші доруче- ч 
ння.

Як тільки тато з ма
мою першими закінчу
ють доїти корів, котрась 
з доярок ні-ні та й жар
тома скаже;

•— Що вам? Можете 
ще одну групу брати. 
Вас аж четверо...

—- Думаєте, не спра
вилися б? — у тон їм 
хтось з Лебедннськнх. 
—Ось хай наші хлопці 
підростуть...

В. СТАВСЬКНИ.
Ровенський район.

Добре трудяться на косовиці кукурудзи на 
силос механізатор колгоспу «Зоря комунізму» 
Дубніаського району Олег БОРИСОВ (на фото 
на передньому плані). Комбайном «Вихор» він 
щозміни скошу» по 2S0— 300 тонн кукурудзи. 
Успіх молодого механізатора значною мірою 
визнана» і водій Євген ТЕРЕЩУК, який постійно 
перееииону» свої завдання на перевезенні зе
леної маси.

ФОТО В. РОМАНЧИЧА.

в ПТУ І ВИРОБНИЦТВО.

ВАРТО
ЛИШЕ
ЗАХОТІТИ?
Не секрет. шо в більшість 

профтехучилищ випускники
шкіл ідуть із задоволенням* 

У Сарненському СОТУ № 2 те 
задовго до першого дзвоника 
закінчується комплектація
груп. Профтехучилищу понад 
20 років. За twi час з Його 
стін вийшло Б200 механізаторів- 
меліораторів. замірників-ніве- 
лювальииків. водіїв, машииіс* 
тів-екскаваторииків,

З, гордістю розповідаю іь 
другокурсники про випуски», 
ьів училища, нині знатних лин 
дей праці В. А. Мулявка, А. П. 
ЗІглевської о. А. М. Вмшиевсь* 
кого. Матеріально-технічна ба. 
за СПТУ № 2 дозволяє чудо
во поєднувати навчання t 
практикою. До послуг учнів. 
23 навчальних кабінети, три 
лабораторії, меліоративна тех* 
піка. •

Головне — педколектив учи. 
лища думає про набір не 
влітку, а ше задовго до ви
пускних іспитів. Зустрічі в 
школярами, батьками, днР від- 
критих дверей дають бажані, 
наслідки: ідуть до умилиш,а 
вчорашні восьми- та десяти- 
класними.

Свої трудові навики, вмін
ня учні мають можливість пе
ревірити під час проходження 
виробничої практики, на осу
шуванні земель. В училищі до
сить серйозно і завчасно готу
ються до цього важливого ви
пробування і наставники, і уч
ні. Як правило, у переважній 
більшості організацій тресту 
«Поліссяволбуд» вона прохо
дить успішно, сприяючи під
готовні де самостійної роботи.

Однак не скрізь усе так гла
дко, як здається. Наприклад, 
у Володимнрспькій ПМК-173 
(начальник М. Я- Шершень) у 
цьому ропі відмовились від 
практикантів з Сарненського 
СПТУ № 2. мотивуючи свою 
відмову відсутністю житла, 
неможливістю забезпечити уч
нів харчуванням на віддале
них об'єктах Довелось термі- 
ново направляти практикантів 
в інші райони. Але ж була 
домовленість’ Дивує ге, то у 
Володимири; випускників учи
лищ» хочут» бачити лише з 
числа місцевих жи гелів. Зви
чайно, э місцевим* турбот мен
ше, що й казати Зовсім ие 
думають у ВолодимнрецькіЙ 
ПМК-173 пре комплектацію, а 
тим паче про направлення в 
училище вчорашніх випускни
ків. Подібні» недоречііо.стей 

осе ж можна легке уникнути. 
Варто лише захотіти і серйоз
ніше поставитись до цієї важ
ливої справи.

у В КОРОБЧУК,
аспірант упвг.

Ударний фронт 
комсомолу

Близько двох тисяч комсомольсько-молодіжних 
колективів працюють нині па бурякових полях 
республіки. Великий загін комсомольців трудить
ся і на цукрових заводах. Серед правофланго
вих змагання — молодіжні колективи заводів 
Ободівського і Турбівського у Вінницькій облас
ті, Кубанського на Харківщині, Черкаського 
цукрорафінадного та інших. Як заклик до ще 
більш продуктивної, ударної праці сприйняла 
молодь постанову Ці< КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Пре додаткові заходи по забезпеченню 
своєчасного збирання, заготівлі та переробки 
цукрових буряків урожаю 1983 року» і робить 
усе, щоб з честю справитися s плановими зав
даннями і високими соціалістичними зобов’язан
нями.

Завдання, які стоять перед молодими тру
дівниками галузі в період переробки врожаю, 
питання зміцнення дисципліни прані, економії 
сировини і матеріалів були обговорені па зональ
них семінарах секретарів комітетів комсомолу 
цукрових заводів республіки, що відбулися на 
базі Низівеькогб в Сумській області і Чортків- 
ського на Тернопільщині підприємств.

(РАТАУ).



ХОЧ ЛИСТА
Й НЕ

НАДРУКОВАНО

ВІД молоді села Рі
пиця Гощанськогс 

району надійшов лист, в 
якому йшлося про неза
довільну роботу клубу, 
про відсутність кіносеан
сів для дітей, пре пага- 
ну організацію відпо
чинку юнаків та дівчат.

Як повідомив редак
цію завідуючий Гощан- 
ським райвідділом куль
тури В І. Приходько, за
відуючому клубом с. 
Річицє С. В. Кіркевичу та 
кіномеханіку В. Ф. Ко- 
ротюку вказано на не
доліки і роботі і зобо 
в'язано негайно їх усу
нути.

Роботу кіноустановки 
сплановано так, що кі
нофільми розпочинають
ся о 21 годині ЗС хвилин. 
Дві суботи ! дві неділі 
кожногс місяця відведе
но для проведення в 
клубі масових заходів. 

В майбутньому заплано
вано демонструвати що
місяця no S—6 кіносеан
сів для дітей.

* * *

ДО РЕДАКЦІЇ надій
шов лист від молоді 

села Городище Берез- 
нівського району, в яко
му автори скаржились 
на незадовільну робо
ту сільського культзак- 
паду.

Як повідомив завіду
ючий Березнівським 
райвідділом культури 
•О. В. Пшик, відділ куль
тури вжив відпевідних 
заходів щодо поліпшен
ня культурно-масової 
роботи в будинку куль
тури. Туди направлено 
нового художнього ке
рівника, створено агіта
ційно-художню бригаду, 
постійно проводяться 
вечори відпочинку мо
лоді.

Будинок культури від
ремонтовано, забезпе

чено паливом на зиму.

ДРУЖБА НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ
НА РОВЕНСЬКОМУ ЛЬОНОКОМБІНАТІ ВІДБУВСЯ ВЕЧІР 
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ «БОЛГАРІЯ - КРАЇНА 

ТУРИЗМУ, КРАЇНА ДРУЗІВ»

ЩОРОКУ до сонячної 
Болгарії приїжджають 

погостити радянські друзі, 
а болгарів радо вітає на
ша земля. Дружать народи, 
країни, дружать міста... За 
п’ятнадцять років тісно пе
реплелися вузи дружніх 
відносин двох міст-побра- 
тимів Ровно і Відіна. 59 ко
лективів, членів Товарист
ва радянсько-болгарської 
дружби на Ровенщині, під
тримують тісні зв’язки з 
спорідненими колектива
ми трудящих Відінського 
округу. Змагаються Ровен- 
ський завод високовольт- 
ної апаратури та телефон
ний завод міста Бело- 
градчика, РВО «Азот» та 
Відінський «Хімкомбінат», 
фабрика нетканих матері
алів І фабрика «Біда». Бол
гарські друзі вивчають 
досвід застосування нау
кової організації праці ма 
Ровенському льонокомбі
наті.

І ось днями радо віта
ли ровенські текстильники 
своїх почесних гостей — 
представника Держкоміте- 
ту по туризму НРБ в Києві

Д. Б. Понайотова, консула 
Генерального консульства 
в столиці України П. К. 
Грозданова. Хлібом-сіллю 
зустріли на поліській землі 
шановних друзів. А вечо
ру інтернаціональної дру
жби «Болгарія — країна 
туризму, країна друзів» 
передували тематичні вис
тавки книг, плакату, дитя
чого малюнка. Вечір Ін-

тернаціональної дружби 
відбувся напередодні під
готовки до відзначення на
ціонального свята Болгарії 
— Дня свободи і 700-річ- 
ного ювілею міста Ровно.

Кадри документального 
кіно відображають історію 
краю, минуле І сучасне 
міста. Як сестри обнялися 
і навічно залишились у ка- 

Дрі колишні бійці медве- 
дєвці, Герой Соціалістичної 
Праці НРБ, професор Віра 
Тодорівна Павлова та ро
бітниця Ровенського льо
нокомбінату Ніна Сергіїв
на Алексеева, І тепло віта
ли учасники вечора при
сутню в залі Ніну Сергіїв
ну.

Лекції, вікторини, вечо
ри, дні, тижні інтернаціо- 

наявної, дружби засвідчу
ють, який великий інтерес 
у радянських людей до 
братньої Болгарії.

«Що ви знаєте про Бол
гарію?» — так називалась 
вікторина, проведена се
ред молоді льонокомбіна
ту. Понад 500 чоловік взя
ло участь у першому її 
турі. І вісім переможців 
здобули право засвідчити 
свої знання у другому ту
рі, який відбувся на вечорі 
радянсько-болгар с ь к о ї 
дружби.

Старанно готувались до 
заключного туру вікторини 
молоді виробничники опе
ратор льоночесальних ма
шин Тетяна Дорошко. май
стер Олена Поліщук, апре
турниця обробного вироб
ництва Тетяна Янжура, по
мічник майстра Валентин 
Лащук, слюсар-ремонтник 
Андрій Кузнецов, вихова- 
гель гуртожитку № З Ян 
Нальчицький, ткалі Світла
на Ахметова і Любов Борт- 
нюк.

І все ж найкращі знання 
з історії братньої держави, 
її визначних місць, розвит
ку зв язків з СРСР, діяль
ністю організації «Балкан- 
турист» виявили Олена По
ліщук, Тетяна Дорошко і 
Світлана Ахметова. Вони 
зайняли призові місця. А 
незаперечним переможцем 
вікторини став Валентин 

Лащук. До такого виснов
ку прийшли всі члени жю
рі. І консул П. К. Грозда- 
нов вручив щасливому юна
кові безплатну туристичну 
путівку до НРБ. Бюро між
народного туризму «Супут
ник» від імені обкому ком
сомолу також нагородило 
призерів вікторини пільго
вими путівками до Болга
рії.

Учасників і гостей вечо
ра вітали учасники худож
ньої самодіяльності Палацу 
культури текстильників. 
Щирими, дружніми оплес
ками зал вітав учасників 
чоловічого вокального 
квартету Миколу Герасим- 
чука, Адама Боговида, Ва
силя Авруссвича, Богдана 
Черначука, солістку Олесю

Пижик та танцювальну гру» 
пу.

— Щиро хлібом і сіллю 
землі поліської зустріли 
нас ровенчани. показали 
своє рідне місто, його виз
начні місця. У дружньому 
потиску стискаються наші 
руки, — сказав, звертаю» 
чись до учасників вечора, 
консул Генерального кон
сульства НРБ у Києві П. К. 
Грозданов. — Нехай прий
муть ровенчани наші вітан
ня з нагоди ювілею міста 
і найщиріші побажання 
своїх вірних болгарських 
побратимів.

І виповнює зал мелодія 
«Гімну депократичноі мо
лоді». Пісню миру співає 
МОЛОДЬ, ПІСНЮ дружби. І 
міцний потиск рук навіки 
скріплює тепло радянсько- 
болгарської дружби.

Н. ГОНЧАРЕНКО.

НА ФОТО: представник 
Держкомітету НРБ по ту
ризму в Києві Д. Б. ПАНА- 
МОТОВ вручає нагороду 
ткалі Світлані АХМЕТОВІЙ, 

Фото М. МАЦА.

• У ПІДШЕФНОМУ ПТУ «ЗМІНИ»

ЗАПРОШУЄ МЕТОДКАБІНЕТ
...На столах велика кіль

кість спортивних газет і 
журналів. На стінах мето
дичне спорядження з різ
них ВИДІВ спорту, для про
ведення ранкової зарядки, 
виробничої гімнастики, 
вправ з комплексу ГГЮ. 
Тут же зразки спортивної 
документації, суддівських 
протоколів... Одне слово, 
все, що необхідно знати 
спортивному активісту, тре
неру, громадському інструк
тору або судді, і все це 
акуратне підшито, оформ
лено, в певному порядку 
розміщено у методичному 
кабінеті з фізкультури І 
спорту Демцдівсьі-.ого 

ЄПТУ № 5.
Треба сказати, іцо облад

нання таких кабінетів у 
системі профтехосвітц об
ласті — справа нова. Ли
ше рік-два тому перші з 
них з’явилися в училищах. 
У Демндівпі він почав дія
ти лише у минулому нав
чальному році, і тут вже 
змогли переконатися у ко- 
ристності і ефективності 
нововведення. Лише З» цей 
період підготовлено 232 
громадських інструктори 
та 242 судді з різних видів 
спорту.

Але чи потрібна така ве
лика кількість активісті»? 
Виявляється, зайвих немає. 
Адже г училищі щороку 
проводиться величезна кі
лькість змагань. Особливо

їх багато безпосередньо в 
навчальних групах. Додай
мо до цих загально-масові 
заходи — легкоатлетичні 
пробілі і кроси, лижні кро
си, і стане зрозуміло, що 
така кількість суддів необ
хідна. Не сидять без діла 
і громадські інструктори. В 
училищі 24 групи по ЗО уч
нів у кожнііі. Кожна з них 
розділена па 6 п’ятірок. 
Кожна з них має свого фі
зорга, який керує всією 
спортивною роботою, вклю
чаючи підготовку майбут
ніх значківців ГПО.

Особливе .місце у підго
товці спортивних кадрів 
займає навчання майстрів. 
Відомо, що майсїер вироб
ничого навчання —центра
льна фігура в ПТУ. Вії: від
повідальний за увесь нап- 
чальпо-внховніїп і виробни
чий процеси. У Демндівці 
ж, за встановленою тради
цією, майстер відповідаль
ний і за спортивно-масову 
роботу. Всі майстри ведуть 
спеціальні журнали по під
готовці значківців ГГЮ, 
слідкують за проведенням 
змагань і за участю груші 
у загальних спортивних по
єдинках всього училища.

Треба сказати, шо велику 
роль у засвоєнні матеріалі» 
грають технічні засоби. 

' якими оснащений кабінет. 
Тут і діапроектор, магніто
фон, підсилювач, понад ЮС 
діафільмів на спортивну те

матцку. А перед новим на
вчальним роком в училищі 
своїми силами виготовило 
плакат про досвід роботи 
майстра Ю. Г. Гламазди, 
два альбоми з фотографія
ми кращих спортсменів, а 
також s розповідями про 
проведені турніри, завойо
вані грамоти і дипломи. 
Практично це справжня 
спортивна історія училища 
за всі 20 років його існу
вання.

Треба сказати, що нав
чання у методкабінеті вже 
дало свої конкретні позити
вні результати, особливо у 
підготовці значківців ГПО. 
Ця справа стала тут по- 
справжньому загальною

турботою. Завдяки кваліфі
кованому керівництву і 
майстрів, і активістів, не 
кажучи вже про викладачів 
фізкультури і комісії ГПО, 
яку очолює директор учи
лища Микола Євстахійо- 
внч Левшешок, в училищі 
торік екзамен на почесний 
значок склало майже 400 
учнів, тобто половина всьо
го контингенту. Дуже від
радно, шо серед них були 
всі випускники.

Позитивний досвід Де- 
мпдівського СПТУ № 5
знайшов своїх послідовни
ків у інших училищах об
ласті. У новому навчаль
ному році відкриваються 
ще 5 кабінетів, а до кінця 
календарного року у 13 із 
21 ГІТУ діятимуть методич
ні кабінети з фізкультури 
і спорту.

Д. ФЕДОРЧУК. 
Млниівський район.

//лУї Л/ОАОАЬ /
/ РУБЕЖЕМ^ І
БЕРЛІН. 197 тисяч випускників шкіл у НДР почнуть 

і вересня заняття в професійно-технічних училищах 
І навчальних заводських майстернях. У них готують 
спеціалістів з 300 робітничих професій. Частина під
літків у ході оволодіння робітничою спеціальністю 
готуватиметься до вступу у вищі і середні спеціальні 
навчальні заклади.

* * •
З поемою віддачею сил працюють 45 тис. студентів 

вузів НДР на будовах І промислових підприємствах. 
Уже за перші три тижні нинішнього студентського 
«трудового семестру» досягнуто добрих виробничих 
показників. Так, наприклад, 1.200 студентів НДР і їх 
радянські й польські ровесники, які працюють у бер
лінському районі—новобудові Марцан, виконали обсяг 
будівельних робіт вартістю 800 тис. марок.

ХАНОЙ. У в'єтнамській столиці відбувся черговий 
пленум ЦК Спілки Комуністичної Молоді Хо Ші Міна. 
Виступаючи перед його учасниками, перший секретар 
ЦК СКМ By Мао підкреслив, що на сучасному етапі 
в'єтнамської революції ідейно-політичне виховання 
молоді є надзвичайно важливим завданням, на здій
сненні якого повинні зосередити головні зусилля ком. 
сомольські організації країни. На пленумі було під
креслено необхідність посилення пропаганди револю
ційних традицій, тісного поєднання ідейно.політичного 
і трудового виховання.

МАПУТУ. Організація мозамбіцької молоді |ОММ| 
повинна стати справжньою школою виховання людини 
ноь'ого суспільства, заявив тут секретар Ц’>< партії 
Фрелімо Арманду Пангене. Виступаючи перед акти
вістами ОММ, він відзначив велику роль організації 
у мобілізації юнаків і дівчат на боротьбу з економіч
ною відсталістю.

А. Пангене дав високу оцінку рухові молодіжних 
загонів добровільної праці, який набув великого по
ширення в країні, і підкреслив, що завдання активіс
тів ОММ — закріплювати І розвивати досягнуті ре
зультати, виховувати молодь в дусі соціалістичного 
ставлення до праці і дисципліни.

ПРАГА. У чехословацькому місті Пльзень завершено 
спорудження одного з найбільших у країні студент
ських гуртожитків. З початку нового навчального рону 
в його багатоповерхових корпусах поселиться понад 
тисяча молодих людей. їм створено всі умови для 
навчання, відпочинку І занять спортом.

Партія І уряд ЧССР приділяють велину увагу ство
ренню найкращих умов для життя і навчання студен
тства. За роки народної влади в країні було збудо
вано десятки зручних студентських гуртожитків, які 
стали справжніми архітектурними визначними місцями. 
В Празі, наприклад, недавно увійшло до ладу ціле 
студентське містечко, де у висотних корпусах «Волга», 
«Влтава» і «Сазава» живуть близько 4 тис.

{ТАРС|.

ЛЕГКА 
АТЛЕТИКА

Сільські легкоатлети 
республіки провели свій 
чемпіонат у Полтаві. 
Збірна облради еКоло- 
ва» мала у своему скла
ді неповну команду і то
му задовольнилась деся-

тим місцем серед 14 ко
лективів другої групи.

Проте окремі наші 
атлети виступили досить 
вдало. Так, викладач фі
зкультури із Млинівсь- 
чого району Михайло 
іїдовіи метнув диск на 
50,6 метра і був дру
гим. «Сріблоі завоював 
також Михайло Пужи- 
ло у штовханні ядра — 
16,14 метра. Відомий 
наш бігун Дмитро Діт- 
лишок пробіг 1500 мет
рів за 3 хв. 49,4 сек. (по
казник кандидата у магі
стри). Але був тільки 

п’ятим. Першорозрядний 

бар’єр подолав костопі- 
льський спортсмен Олек
сандр Колесник. 800
метрів він пробіг за 
156,3 сен.

БАГАТОБОРСТВО
ГПО

У системі обЛМІЖКОЛг 
госпбуду змагання з ба
гатоборства ГПО стали 
традиційними. Нині ці 
поєдинки пройшли на 
найкращих спортивних 
базах обласного центру, .і 
На старт вийшло майже. ' 
70 спортсменів із 10 ко
лективів фізкультури, в 

основному багатоборці 
четвертого ступеня.

В особистому заліку 
перемогли: представниця 
Дубнівської міжколгосп
ної будівельної органі
зації Галина Брожик та 
Олексій Смирнов із , Ро- 
вепського філіалу Київ
ського інституту «Укр- 
колгосппроект». Цей ко
лектив і виграв команд
ну боротьбу. Наступні 
призові місця посіли 
багатоборці Гощанської 
та Дубнівської міжкол
госпних будівельних ор~ 
ганізацій.

ф. двинсьиий.



Т в о р е ц ь
Дружина попросила ви

нахідника Ч угунова ви
нести відро із сміттям. Ви
нахідник задумався над 
проблемою механізації при
бирання сміття, але поки 
він думав— дружина ви
несла відро сама. Потім 
подруга життя попросила 
Чугунова начистити картоп
лі. Вихахідник задумався 
над механічною картопле
чисткою, але придумати її 
не встиг. Жінка начистила 
картелю сама.

Згодом дружина попро
сила приготувати фаріи з 
м'яса. Чугунов задумався 
над проектом м’ясорубки з 
електричним приводом, але 
знову не встиг довести цю 
справу до кінця. Дружина 
фаріиприготува.'іа сама.

Після обіду дружина за
бажала, щоб Чугунов ви
бив килими. І він знову за
думався. На цей раз над 
апаратом, який би міг ви

бивати килими, але приду
мати апарат не дала дру
жина. Вона витягнула ки
лими на вулицю і вибила їх 
сама... Коли ввечері по
дружжя Чугунових лягло 

спати, жінка попросила;
— Олексію, погаси світ

ло.
Винахідник задумався 

над механізмом, який доз
воляв би гасити світло, не 
піднімаючись з постелі.

Кохана дружина зітхну
ла і погасила світло сама. 
Чугунов не витримав.

— Ти даси мені довести 
хоча б одну справу до кін- 
ця! — вигукнув він. — У 
всіх жінки як жінки, а ця 
тільки заважає!

Чугунов, гніваючись на
тягнув" на себе ковдру, по
вернувся спиною до жінки і 
подумав, що справжнім 
творцем може бути лише 
вільна людина.

С. ЯСОН.

РОВЕНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 38 ІМЕНІ ГЕРОЯ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Д. М. МЕДВЕДЄВА

оголошує додатковий набір учнів для підго
товки кваліфікованих робітників з середньою 
освітою із строком навчання 10 місяців по 
спеціальності слюсар монтажник технологіч
ного обладнання підприємств.

Учні забезпечуються безплатними місцями 
в гуртожитку, стипендією в розмірі 70 крб., 
крім цього, під час виробничого навчання учні 
одержують 50 процентів від фактичного заро
бітку. Відмінники навчання отримують сти
пендію на 25 процентів більше.

Після закінчення навчання учні отримують

кваліфікацію 3—4 розряду. Заробітна плата 
випускника становить 150—180 крб. Відмін
ники навчання направляються для дальшого 
навчання у вищі учбові заклади.

Виробничу практику учні проходять на 
підприємствах міст Ровно. Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Запоріжжя.

В училищі учні можуть займатись в спор
тивних секціях, фотогуртку, мотогуртку. ду 
ховому, естрадному, вокально-інструменталь
ному та інших.

Документи приймаються до 20 вересня 
1983 року.

Адреса училища: 266000, м Ровно вул. 
Чапаева, 11, тел. 2-25-67, 2 09 68. 2 24 26.

ДИРЕКЦІЯ.

• ГУМОР

ХТО ВИНУВАТИЙ?
— Чому ти запізнюєшся

в школу?
— Тому що пізно

прокидаюсь.
■— А чому ти пізно 

прокидаєшся?
— Тому що пізно

лягаю спати.
— А чому ти пізно

лягаєш спати?
— Тому що пізно 

приходжу зі школи.
— А чому ти пізно 

приходиш зі школи?

— Тому що залишаюсь
після уроків,

— А чому ти 
залишаєшся після уроків?
— Тому що мене лають

на зборах?
— А чому тебе лають

на зборах.
— Тому що я запізнююсь

в школу.
— Чому ти запізнюєшся 

з школу? (див. спочатку).

К. МЕЛИХАН.

• СВІТЛОФОРЗЛОЧИН І КАРА
У зв'язку із значним розвитком автотранспорту, 

посиленням інтенсивності руху все більш актуаль
ним стає завдання забезпечення безпеки руху, 
ліквідації порушень правил дорожнього руху, які 
часто призводять до нещасних випадків.

Правила дорожнього руху — це єдиний акт, що 
встанозлює порядок пересування автотранспорту по 
всій території країни. Однак, як засвідчує слідча 
практика, деякі водії автотранспорту і особливо 
мотоциклісти не рахуються з існуючими правилами 
дорожнього руху. А це призводить до тяжких нас
лідків, іноді — до смертельних випадків.

«...Відкрита черепно-мозкова травма, перелом 
лобової кістки, перелом верхніх щелеп... алкоголь
не сп'яніння...» — так вказано у висновках судово- 
медичного експерта по кримінальній справі про 
нанесення тяжких тілесних пошкоджень громадя
нинові О., який знаходився на лікуванні більше 
місяця.

«Смерть громадянина Г. настала в результат] 
відкритої черепно-мозкової травми», — читаємо у 
наступних висновках слеціалістів-медиків.

Чому і з чиєї вини трапились такі тяжкі наслід
ки?

А все почалося з того, що тракторист колгоспу 
«Маяк» Володимирецького району громадянин О. 
гридбав мотоцикл і періодично їздив на ньому, 
не маючи посвідчення на право водіння.

Одного березневого дня він згодився підвезти 
на мотоциклі свого сусіда Г., а по дорозі розпили 
дві пляшки вина. Повертаючись назад і знаходя
чись у стані сильного сп'яніння, Г. попросив пере
дати йому управління мотоциклом. Однак не зміг 
правильно скерувати мотоцикл і наїхав на опору 
електроосвітлення. А до чого це призвело, ми вже 
знаємо.

Через халатне ставлення до перевезення пасажи
рів у більшості випадків терплять діти. Так, 5 
серпня слюсар Косюпільського ДБК А. В. Чернюк, 
перебуваючи в нетверезому стані, перевозив на 
мотоциклі свого п’ятирічного сина. На шляху від
булося зіткнення мотоцикла Чернюка з мотоциклом, 
котрим управляв В. 3. Мосійчук. Обидва були у 
стані сп'яніння. Звичайно, аварія була неминучою. 
Син Черняка потрапив до лікарні.

Діюче законодавство, поряд з застосуванням 
різних покарань, передбачає кримінальну відповідаль
ність осіб, які управляють автотранспортом, за 
порушення правил безпеки руху. Якщо ці пору
шення призвели до легких та середніх тілесних 
пошкоджень або нанесли матеріальний збиток, 
передбачено максимальне покарання строком до 
3-х років позбавлення волі. А ті ж дії, які призвели 
ще й до смертних випадків або тяжких тілесних 
пошкоджень, передбачають позбавлення волі стро
ком до 10 років. У випадку загибелі кількох осіб 
в результаті порушення правил руху передбачено 
покарання на строк від 3-х до 15 років позбавлен
ня волі. Не залишаються без покарання і водії, 
які передають управління автотранспортом іншим 
особам: водії чи власник транспортного засобу, 
котрий передав у порушення чинних правил керу
вання транспортним засобом особі, яка явно була 
у нетверезому стані, а також особі, позбавленій 
прав на керування транспортними засобами чи 
взагалі їх не мала або особі, яка не мала прав, 
необхідних для управління даним видом транспорту, 
коли внаслідок цих дій причинено наслідки, за
значені в ст. 215 КК УРСР, несе відповідальність 
за статтею 215—2 КК УРСР, а особа, яка фактично 
керувала транспортним засобом, — за статтею 215 
КК УРСР.

Безпека руху на дорогах повинна стати турботою 
всіх і кожного. У цьому вирішальна роль належить 
притягненню порушників правил руху до криміналь
ної відповідальності і посилення адміністративних 
покарань водіїв автотранспорту за Указом Прези
дії Верховної Ради СРСР «Про адміністративну від
повідальність за порушення правил дорожнього ру
ху», котрий вводиться в дію з сьогоднішнього дня.

О. ШЕМЕНЮК, 
заступник начальника слідчого відділу УВС Ро- 
венського облвиконкому.

КУЙБИШЕВСЬКА ОБЛАСТЬ. 
Недалеко від сивих Жигу
лівських гір починають свій 
далекий шлях надійні еко
номічні автомобілі «Жигу
ли», що випускає Волзький 
автозавод у Тольятті. Авто
будівники відправляють їх 
поїздами, на спеціальних 
автопричепах. Перевозить 
машини і судно-автомобі- 
левоз (НА ФОТО), так І 
назване — «Жигули». За 
один рейс доставляється у 
порти Волги і Ками близь
ко 500 автомобілів.

Фотохроніка ТАРС — 
РАТАУ.

• МУЗИЧНИИ

КІОСК «ЗМІНИ»

«Найперше, що врази
ло мене у пісні «Любви 
глаза»,— пише у своему 
листі до редакції Рости
слав Марискевич з с. 
Оженин Острозького 
району, — це її лірич
ність. Тісне сплетіння 

текстового і музичного 
матеріалу надає пісні 
неабиякої мелодійності. 
Тому вона подобається 
мені, і я прошу надруку
вати її слова». З таким 
проханням звернулись 
до нас і Володимир 
Яцюк та Віктор Забо- 
ровський з с. Мощаниця 
Здолбун’вського, мо
лодь с. Омеляна Ровен- 
ського, Людмила Іщук 

та Віра Сеньк'в з с. 
Смордва Млин'вського 
району та інші читачі.

хто курить 

НАЙБІЛЬШЕ?
За свідченням Японської 

тютюнової асоціації, япон
ці — найзаядливіші кур
ці в світі. Згідно з пові
домленням асоціації, в ми
нулому році було викурено 
310,3 мільярда сигарет, що 
на кілька сот мільйонів пе
ревищує рівень 1981 року. 
Якщо викурені сигарети 
скласти в одну лінію, во
на 600 разів обвила б зем
ну кулю.

ЧЕТВЕРОНОГІ 
«ГІРНИКИ»

...В день вони затриму
ються в лісах, а коли опу
скаються вечірні сутінки, 
збираються біля водоспа
ду 1 групами прямують в 
шахти. Кожен із незвичай
них гірників важить кілька 
тонн і має лише один 
«робочий інструмент» — 
могутні білі бивні. Шахти 
цих слонів із кенійсько- 
угандійської прикордонної 
області знаходяться в на
драх гори Елгон: там ба
гато печер, які просто ма
гічно притягують їх, а та
кож газелей і антилоп, 
котрі живуть тут. В цих 
печерах — місце народжен
ня солі, а сіль для тва
рин, як відомо, життєво 
необхідна. Слони входять 
в печеру по вузькому ко
ридору: попереду слон-

вожак, за ним інші твари
ни стада. В шахті темінь, 
І слони хоботами знахо
дять стіни печери. Через 
великі бивні І хоботи сло
ни не можуть злизувати 
сіль зі стін, як, наприклад 
газелі і антилопи, тому 
могутніми бивнями вило- 
мують куски каміння, ко
тре вміщує сіль, розламу
ють їх І поїдають. Наси
тившись, вони залишають
ся на кілька годин в пече
рі І сплять, але ще до сві
танку повертаються на
зовні... Вчені, які лише 
недавно відкрили секрет 
слонів-«шахтарів» із око

лиці гори Елгон, СХИЛЯЮТЬ
СЯ до думки, що десятки 
глибоких печер цієї гори 
створені слонами, котрі 
уже тисячоліття ходять сю
ди за сіллю.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ДЕМОНСТРАЦІЯ?
Уряд християнських де

мократів землі Батен-Вюр- 
темберг (ФРН) прийняв рі
шення. за яким на майбут
нє учасники демонстрації 
повинні «самі оплачувати 
всі витрати на поліцію, ко
тра буде потрібна для їх 
розгону». ХДС наміренмй 
добиватися введення цьо
го драконівського правила 
на всій території Західної 
Німеччини.

Редактор
М. КАМІНСЬКИй.

Олексій Сергійович Мажуков 
народився в 1936 році в Чува
шії. Він закінчив Московську 
консерваторію імені П. І Чай- 
ковського по класу компози
ції і ось уже більше чверті 
століття успішно працює за 
обраним фахом.

Твори композитора Мажу 
кова широко відомі і попу
лярні у нашій країні. Ним 
створені пісні «Наша біогра
фія», «Дуже добре», «Ната
ша», «Музика кохання», «Чер
вона стріла» і багато інших, а 
також музика до кінофільмів 
«Портрет з дощем», «Кохана 
жінка механіка Гаврилова», 
«Мартін Ідей». Ним також 
написана велика кількість ес
традно-джазових п'єс.

Зараз композитор працює 
над новими піснями.

Фотохроніка ТАРС.


