
з грудня 1939 р. Орган Ровенського обкому ЛКСМ України

Підвищувати
ефективність
роботи транспорту

На XXVI з'їзді КПРС, листопадовому (1982 р.) 1 
червневому (1983 р.) Пленумах Центрального Ко
мітету партії відзначалося, що ефективність суспі
льного виробництва значною мірою залежить від 
ефективної роботи транспорту. Про резерви в ро
боті залізничників, автомобілістів, авіаторів, річ
ковиків, працівників трубопроводного транспорту 

. Ровеніцини йшла мова на зборах обласного партій- 
Ь но-господарського активу, учасники яких обговори- 
Е,ли питання про організаторську і політичну роботу 
^партійних, радянських і господарських органів по 
р підвищенню ефективності використання трапспорт- 
F;/inx засобів в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС.

3 доповіддю на зборах виступив другий секретар 
ИК.бкому Компартії України І. І- Загорулько. Він, зо- 
ИГкрема, відзначив, що обласна партійна організація, 
*• надаючи великого значення комплексному розвит- 
^Уііа Ровенщині всіх видів транспорту, тримає під 
•/ДЬтіпііим контролем його роботу. Питания діяльно-. 

? Jr. партійних організацій підприємств транспорту, 
матеріально-технічної бази. підвищення 

Гігті засобів перевезення
і пасажирів неодноразово обговорювалися

• обкому, міськкомів і райкомів партії. Ви- 
а шляхи розвитку транспорту в області, 

обкому затвердило план організаційно-полі- 
них, техніко економічних заходів по підвищен- 
ефективності роботи залізничного 1 промисло

вого транспорту на одинадцяту п’ятирічку. Ягідно 
з цим планом на відділку залізниці здійснено цілий 
комплекс робіт по розвитку матеріально-технічної 
бази, поліпшенню організації руху поїздів. Зокре
ма, одержали дальший розвиток локомотивне і ва
гонне депо Здолбунів. значні роботи проведені на 
станціях Сарни, Любомирськ, триває реконструкція 
Станції Здолбунів.

І все ж робота залізничників не в повній мірі 
відповідає сучасним вимогам. Вони відстають з 
перевезенням будівельних матеріалів, мінеральних 
добрив та інших вантажів. А взяти такий універ
сальний показник, що характеризує рівень викорис
тання рухомого складу, як оборот вагона. З початку 
п’ятирічки Ровенський відділок систематично не 
виконує завдання з цього показника. Ряд залізнич
них станцій не вкладається в норму простою тран
зитних вагонів з переробкою.

На нараді було піддано гострій критиці керівників 
ряду підприємств і організацій області, які пере
тримують на своїх під'їзних коліях рухомий склад, 
сплачують за це значні суми штрафів. Зокрема, ве
ликі втрати. допущені управлінням будівництва Ро- 
вснської АЕС. Вирівським і Клесівським кар’єра
ми, виробничим об’єднанням «Ровнозалізобетон», 
Острозьким цукровим заводом та 1н.

Далі доповідач детально проаналізував роботу 
автомобілістів області, на долю яких припадає 
85,6 процента відправлення вантажів, і 78,6 про- 

■ цента — пасажирів. В області є 1405 виробничих 
автотранспортних підрозділів, колективи яких на
полегливо працюють над виконанням завдань п'яти
річки. Автомобілісти, які працюють в сільському 
господарстві, збільшили з початку п’ятирічки обсяг 
перевезень на 12 процентів. Однак тут використо
вуються далеко не всі резерви і можливості для 
поліпшення роботи автотранспорту. Ще велика кі-

(Закінчення на 2-й crop.)

ВІДСТОЇМО МИР НА ЗЕМЛІ!
ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА РОВЕНЩИНИ ГАРЯЧЕ ПІДТРИМУЮТЬ ЗАЯВУ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС,ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР Ю. В.АНДРОПОВА

„Ні"—війні!
Зберегти мир —ось про

блема. яка зараз найбіль
ше турбує людей на всій 
планеті, яка єднає пред
ставників усіх національ
ностей. змушує кожного 
робити все, щоб відверну
ти нашу планету від жаху 
війни. Будь-кому важко 
уявити. що станеться із 
Землею, коли вибухне яде
рна катастрофа, — і вче
ному. і інженеру, і просто
му робітникові.

Війна — не стихійне ли
хо, яке не можна було пе
редбачити. вона — жахли
ве творіння людини. Дивна 
закономірність — па пла
неті нема народів, котрі 
ворогували б між собою, 

війна виникає в результаті 
іщрооуміщл політики, праг
нення невеликої купки ба
гатіїв нажитися на люд
ському стражданні і горі.

Народ будь-якої країни 
хоче жити у мирі, труди
тися, ростити дітей, ство
рювати духовні цінності.

Скажемо: «Ні» — війні!
Нікому не потрібні ні 

«Першінги». ні крилаті ра
кети, нікому не потрібна 
ядерна зброя, смерть. Всім 
потрібне —життя, щастя, 

радість.
Наша держава протягом 

усієї своєї історії бореть
ся за мир, і нині висуває 
цінні пропозиції, щоб не 
кинути планету у вир ато
много жаху. Тільки полі
тики із США не хочуть їх 
прийняти.

Ми у колективі обгово
рили Заяву Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го

лови Президії Верховної 
Ради СРСР Ю. В. Андро
пова і одностайно підтри
муємо і схвалюємо її.

Усі мої колеги молоді, 
попереду у кожного жит
тя, і кожен хоче прожити 
його щасливо і повнокро
вно, тому одностайно за
являємо «Ні»—війні! «Так» 
—миру!».

Г. ВОРОНЕЦЬ, 
продавець книжкового 
магазину м. Сарни

Хай завжди 
буде сонце!

Ми, юнь сьогоднішнього 
щасливого дня, не пам'я
таємо страхіть війни. Мир, 
що. став ■рснов^)ї2^^цяльд2£і 
тК нашої Радянської дер
жави. дав нам право на
вчатись у світлих, просто
рих класах, відпочивати в 
піонерських і молодіжних 
таборах, вибирати профе

сію за своїми уподобання
ми і здібностями.

Але зараз над нашим 
мирним домом нависла за
гроза нової світової вій
ни. І ми. школярі, не мо
жемо стояти осторонь ви
рішення важливих проб
лем збереження миру і 
приєднуємо свої голоси до 
голосу всіх чесних людей 
планети, які вимагають 

припинення гонки озброєнь, 
протестують проти прово
каційних дій адміністрації 
С111А.

Ми хочемо жити в мирі 
і злагоді з усіма народа
ми і говоримо «Ні»—війні!

Всі учні школи беруть 

активну участь в про
веденні мітингів. політін- 
формацій по обговоренню 
Заяви Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР Ю. В. Андропова. 
Адже в ній висловлені 
думки, які близькі кожно
му з нас. І змагання, яке 
оголошене серед комсомо
льських класів за право 
присвоєння імені героїв- 
комсомольців, і активіза

ція вивчення історії Ленін
ського комсомолу, і підго- 
товкя відкриття шкільного 
музею селища Ювілейне — 
це наш посильний вклад у 
справу боротьби за мирне 
майбутнє нашої землі.

Ми віримо в те. що му
дра політика нашої партії 
приведе пас до перемоги 

тдибра над реакційними 
силами імперіалістичних 
хижаків.

І. СТЕШЕНКО. 
учениця 10-Б класу 
Ровенсько/ середньої 
школи № 23.

Працюємо 
на мир

Щодня я буваю у ком
сомольських осередках на
шого району. Щодня, за 
обов’язком комсомольсько
го працівника, стаю свід
ком, порадником, безпосе
реднім учасником у всіх ді
лах і звершеннях наших ком
сомольців. Клопоти у всіх у 
них різні. Молодь села за
раз завершує осінньо-по
льові роботи, комсомольці 

підприємств міста трудять
ся над виконанням плану 
останнього кварталу цього 
року, школярі наполегливо 
оволодівають учбовими* 
програмами. І так усюди, 
в усіх куточках нашої кра
їни — на полях і фермах, 
у цехах, на риштованнях, 
у класах — наші люди 
займаються працею мир
ною і працею в ім’я миру.

Про це знову заявила 
молодь району на мітин
гах, що пройшли в усіх 
колективах з приводу зая
ви Генерального секретаря 
ЦК КПРС. Голови Прези
дії Верховної Ради СРСР 
<0. В. Андропова.

Наймирпіші. речі — ди
тячі стільчики і столики,- 
предмети для домашнього 
затишку випускає крмсД;... 
мольсько-молодїжний ко
лектив цеху товарів наро
дного споживання домобу
дівного комбінату. Молодь 
цього колективу виконала 
завдання дев’яти місяців 
року па 128 процентів. Вже 
завершують річний план 
механізатори комсомольсь

ко-молодіжного колективу 
колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС. В рахунок лютого 
1984-го року працює ком
сомольсько-молодіжний ко
лектив інструментальної 
дільниці склозаводу.

Така праця — найкра
щий. найпевніший внесок 
V справу миру, що завжди 
була і залишається най
важливішою загальнона

родною справою.
В. НАУМЧУК, 

перший секретар Ко- 
стопільського райко
му комсомолу.

Нова сходинка—щодня
Цих молодих жінок, здасться, ніколи не долає втома. 

Нозмінно енергійні і життєрадісні, щоранку ідуть вони 
на ферму, даруючи зустрічним тепле слово, щиру по
смішку. Працюють однаково завзято, з настроєм що
дня, отже, й успіхів добиваються стабільно, долаючи 
нові рубежі соціалістичного змагання. Ганна Матвійчук 
і Олена Мулярець (на фото зліва направо) працюють 
на тваринницькій фермі колгоспу імені Жданова Гощан- 
ежкого району. Вони вирощують телят, відгодовують 
велику рогату худобу. Приріст ваги тварин у їхніх гру
пах — найвищий.

Фото О. Дроздова.

З ОФІЦІЙНИХ

ПОВІДОМЛЕНЬ

Політбюро ЦК КПРС на 
черговому засіданні розгля
нуло питання про роботу Мі
ністерства плодоовочевого гос
подарства СРСР по виконан
ню рішень Центрального Ко
мітету партії і Ради Мініст
рів СРСР, спрямованих на 
вдосконалення організації 
виробництва, заготівель, пе
реробки і реалізації плодо
овочевої продукції, виногра
ду 1 картоплі. Як відзнача
лось на засіданні, в ході ви
конання п’ятирічного плану 

міністерство провело nenHjr 
роботу по зміцненню матері
ально-технічної бази галузі, 
будівництву сховищ 1 вдоско
наленню заготівель плодоово
чевої продукції. Збільшились 
виробництво овочів і баштан
них культур, випуск плодо
овочевих консервів. Дещо по
ліпшилась торгівля овочами 
1 фруктами.

Разом з тим робота по по
ліпшенню постачання насе
ленню картоплі, овочів, ягід 
та іншої продукції, а також 

організація торгівлі ними, як 
і раніше, відстають від за
питів населення. Міністер
ство плодоовочевого госпо
дарства проявляє неопера
тивність у розв’язанні по
кладених на нього завдань, 
незадовільно здійснює єдину 
технічну політику в галузі, не 
справляє необхідного впливу 
на поліпшення стану справ 
у підвідомчих організаціях.

У зв’язку з продовженням 
роботи по виданню зводу 
законів Політбюро ЦК КПРС 
схвалило пропозиції Ради Мі

ністрів СРСР, зв'язані з удо
сконаленням чинного фінан
сового законодавства Союзу 
РСР.

На засіданні Політбюро об
говорено деякі питання даль
шого поглиблення економіч
ного співробітництва з брат
німи соціалістичними країна
ми, проведення миролюбної 
зовнішньої політики Радян
ського Союзу, а також ін
формацію про підсумки візи
ту делегації КПРС у Соціа
лістичну Ефіопію.



Підвищувати 
ефективність 
роботи транспорту

(Закінчення. Початок на 1'й crop.)

лькість автомобілів простоює в колгоспах Гощансь- 
ноге, Корецького. Острозького районів. І сьогодні 
незадовільна робота автотранспорту сільського го
сподарства змушує на шкоду іншим галузям еконо
міки. області відволікати сотні машин з автопідпри- 
ємств на допомогу хліборобам для завершення осін
ніх робіт. Підрахунки ж показують, що поліпшення 
використання транспорту у сільському господарств] 
дозволило б тим же парком машин додатково пере
возити У рік 10—15 мільйонів тони вантажів.

Управління автомобільного транспорту, яке має 
лише 13,4 процента машин від загального парку 
вантажних автомобілів області, виконує 23 процен
ти загального обсягу перевезень автотранспортом.

Певних успіхів в роботі добилися річковики, аві
атори, працівники трубопровідного транспорту'. Так. 
авіатори Ровешцини v нинішній п’ятирічці оброби
ли понад план 278,5 тисячі гектарів посівів, трубо
провідним транспортом успішно виконуються зав
дання перекачування нафти і нафтопродуктів, річ
ковики перевезли для потреб Дубровицького і За- 
рівненського районів більше 100 тисяч тонн міне- 
ральнсі-будівсльпих вантажів.

Доповідач підкреслив, іцо успіхи колективів 
транспортних підприємств і організацій можливі 
лише при безумовному забезпеченні безпеки руху. 
А тим часом викликає тривогу, що за 8 місяців ни
нішнього року на території області скоєно 361 
шляхово-транспортну пригоду. Зросла їх кількість 
у Червоноармійському. Сарненському, Острозькому; 
Здолбунівському та ряді інших районів, у 5 разів 
проти минулого pokv збільшили аварійність водії 
автогосноларств облепожнвепілки, в 4 рази— обл- 
Міжколгоспбуду.

Підвищення дисципліни, вміння організувати ро
боту транспорту — важливий резерв у піднесенні 
рівня господарювання на сучасному етапі, сказав 
далі доповідач. 1 хоч на більшості транспортних 
підприємств трудова і виробнича дисципліна зміц
нюється, підвищується, відповідальність людей за 
свої справи, свої обов'язки, однак подекуди че
рез безгосподарність і неорганізованість мають мі
сце великі втрати. Не все гаразд, зокрема, з трудо
вою дисципліною на станціях Здолбунів, Сарни, в 
Ровенському тролейбусному управлінні, на авто
базі «Головпромтранспорту», в Ровенському АТГ1- 
17012 та ряді інших.

У питаннях зміцнення дисципліни, поліпшення 
техніко екопомічих показників все більшого зна
чення надається колективам, які впроваджують 
бригадну форму організації праці- Однак ця про
гресивна форма організації праці- ще не знаходить 
належного поширення в транспортних колективах. 
На Ровенському відділку бригадною формою охо
плено понад 35 процентів залізничників, і в той 
же час у вагонному депо — лише і ,9 процента. 
Впровадження бригадної форми організації праці 
має постійно перебувати під неослабним, контролем 
партійних комітетів і господарських керівників.

На закінчення доповіді тов. Загорулько сказав, 
що головне завдання партійних організацій, госпо
дарських керівників, трудових колективів транспор
ту—забезпечити виконання річного державного пла
ну перевезень народногосподарських вантажів. Для 
цього слід ефективніше використовувати вагони, ав
томобілі, інші засоби, підвищувати організованість і 
дисципліну. Слід піднести дієвість партійного впли
ву на розв'язання таких важливих питань, як якість 
рсбЬтЦ, підвищення продуктивності праці, посилен
ня режиму економії, впровадження досягнень науки 
і техніки. Виконкомам Рад народних депутатів не
обхідно вжити енергійних заходів по координації 
роботи різних видів транспорту, удосконаленню си
стеми планування 1 транспортно-економічних зв’яз-' 
иів.

ІІа зборах виступили другий секретар Ровенського 
міськкому партії Ю. М. Демченко, начальник відділ
ку залізниці Е. Ф. Абдуллаев, перший секретар Дуб- 
мівського міськкому партії М. І. Гонтар, начальник 
Облуправління автомобільного транспорту В. К. Си- 
еоєв, голова Сарненського райвиконкому О. Д. С1- 
ренко, голова облсільгосптехніки Ф. В. Золотарьов, 
секретар вузлового парткому станції Здолбунів 
М. В. Радько, головний інженер управління будівни
цтва Ровенської АЕС ІО. О. Матвеев, начальник 
станції Клссів Е. О. Берсзинська. бригадир водіїв 
Ровенського автооб’єдвапня 17664 П. Є. Гсрасимюк.

У прийнятій постанові збори обласного партійно- 
господарського активу накреслили заходи щодо під
вищення ефективності використання транспортних 
засобів.

В ОБКОМІ
Л К С М
УКРАЇНИ

На засіданні секретаріату Ровен
ського обкому ЛКСМ України роз
глянуто питання про роботу відділів 
обкому комсомолу по виконанню 

критичних зауважень, висловлених 
комсомольцями на XXI обласній ком
сомольській звітно-виборній кон
ференції. Секретаріат відзначив, що 
активну роботу по усуненню недолі
ків, відмічених на конференції, про
вели відділи комсомольських оргаїїі- 

.. задНі. студентської, шкільної молоді і

піонерів, пропаганди та штаб сту
дентських будівельних загонів. Ра
зом з тим. не усунено цілий ряд недо
ліків відділом робітничої і сільської 
молоді обкому комсомолу.

Секретаріат зобов’язав відділи об
кому ЛКСМ України повністю за
безпечити реалізацію критичних' 
зауважень 1 пропозицій, висловле

них на XXI обласній звітно-виборній 
. комсомольській, конференції..................

0 ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

„ВЕРНИСЬ, АЛЬОШАГ
З а л и ш н л ос ь двадцять

хвилин до початку зборів. Я 
якраз підходила до прохід
ної, як почула: «Альоніа, 
вернись! Ти куди пішов!? 
Забув, що збори?».

На виході з фабрики ди
тячої іграшки стояла секре
тар партійної організації 

фабрики Аліса Анатоліївна 
Бухарбаєва, пильнуючи, 
щоб хтось із комсомольців

не втіїе. «Ти що, оголошення 
не бачив?» — вичитувала 
злополучному Альоші Аліса 
Анатоліївна. Хлопець знехо
тя повернувся. На відміну 
від нього, більшість комсо
мольців прийшли на збори і 
вже зайняли зручні місця у 
червоному кутку. Правда, 
перед самим початком не 
без втручання секретаря ко
мітету комсомолу Ірини Ка- 
щші, заднім довелось «змі-

нити позиції» і пересісти на
перед.

Ірина, виявляється, була 
далекоглядною. У ході збо
рів той. порожній задній ряд 
дуже знадобився. До кіпця 
звітної доповіді ного пов
ністю заповнили ті, що за
пізнились. Вже пройшло пів
години, секретар саме го
ворила про те, що «комсо
мольцям- необхідно зміцню
вати дисципліну і організо
ваність», як до залу увійшла 
остання представниця тих, 
що запізнились. В останньо
му ряду їй уже не вистачи
ло місця.

А ті, що прийшли вчасно? 
У них був явно чемоданний 
настрій. Більшість сиділи у 
пальто і плащах, тримаючи 
на колінах сумки, авоськи, 
кульки, готові одразу піти 
звідси.

І жаль було секретаря, 
що старалась достукатись 
до свідомості своїх комсо
мольців.

Хоч була Іршіа досить 
самокритичною, та все ж 
видно було із її доповіді, що 
■усе В ЦІЙ ’ комсомольській

організації тримається на її 
власному ентузіазмі і на зав
зятті членів комітету комсо
молу, На фабриці склався 
стійкий актив, який і тягне 
на собі усю громадську ро
боту. І в доповіді Ірини, і у 
виступах комсомольців зву
чав набір з десятка пріз
вищ спілчанських активістів. 
Ніна Одарнч, Галина Спту- 
ха, Маргарита Васильченко, 
Олександр Оганесян та ще 
кілька- комсомольців визна
чають сьогодні лице, цього 
осередку.

А інші, що не входять до 
цього числа? Воші відбува
ють, іншого слова не підбе
ру, свій комсомольський 
стаж. Відсиджують збори, 
як відсиділи і ЦІ — головні 
збори року, не подавши го
лосу, ніяк не виявивши сво
єї реакції па звіт комітету 
комсомолу, справді щиро» 
кий і змістовний, па висту
пи активістів. Хто поверне, 
їх до активного комсомолів ( 
ського життя? Чи прийде па ’ 
наступні збори Альоша? -

Л. ДЕН ДЮК.

ЗМІСТОВНО, ЦІКАВО
І РЕЗУЛЬТАТИВНО
Л ов і долі ля ю m ъ пор п у н к m и ,. 3. w і ніс

В УРОЧИСТІЙ обстановці розпочався
-повий навчальний рік в школі сус

пільно-політичних знань по вивченню 
курсу «Соціалістичний спосіб життя і 
молодь» бригади № 2 колгоспу імені 
Леніна Гощапського району.

Заняття, яке проходило .в святково 
прибраному червоному кутку, відкрив 
секретар комітету комсомолу колгоспу 
Микола Антонюк, який розповів про 
завдання на новий навчальний рік в си
стемі комсомольської політосвіти, наго
лосив па необхідності підвищення кож
ним комсомольцем, кожною молодою 
людиною свого ідейно-теоретичного рів
ня, політичної загартованості.

Слухачі школи поклали квіти до па
м'ятника В. І. Леніну, прослухали про
мову В. і. Леніна «Що таке Радянська 
влада». Після цього пропагандист шко
ли Михайло Пилипович Пастушок, мо
лодий комуніст, вчитель місцевої ніколи, 
розпочав перше заняття по темі. «Кому
ністичне виховання молоді — найваж
ливіша справа Ленінського комсомолу».

У своїй лекції пропагандист розповів 
про зростання ролі ідеологічної, ВИХОВг 
мої роботи в сучасних умовах, про зав
дання комсомолу в комуністичному ви
хованні молоді.

Михайло Пилипович використовував 
праці класиків маркснзму-леніїїізму, до
кументи партії і уряду, матеріали V 
Пленуму ЦК ВЛКСМ. Він вміло поєд
нав теоретичний матеріал з місцевими 
прикладами з життя комсомольської ор
ганізації колгоспу.

Вдало проведеному заняттю сприяло 
те, що М. П. Пастушок працює за осо
бистим творчим планом, який він склав 
ще до початку навчального року.

Багато хороших слів було сказано на 
“пятті і про слухачів школи.

Так, наприклад, комсомолець Леонід 
Жовнір, який працює водієм на автома
шині ГАЗ-51, виробив за 9 місяців цьо
го. року 32 тисячі тонно-кілометрів, при 
плановому завданні 28 тисяч. Крім того, 
що Леонід сумлінно відноситься до сво
їх виробничих завдань, вій старанно ви
копує комсомольське доручення політ- 
іпформатора.

Перевиконує свої виробничі завдання 
слухач школи комсомолець Василь Жов
нір. Він відзначився на перевезенні зер
на під час жнив, а зараз успішно пра
цює на вивезенні цукристих.

Слухачами школи є також комсомоль
ці Святослав, Анатолій і Юрій Чумаки. 
Брати працюють монтажниками брига
ди трудомістких процесів в тваринни
цтві. їх сумлінна праця сприяла успіш
ній підготовці тваринницьких ферм кол
госпу до зимово-стійлового періоду.

На занятті був присутній і виступив 
перший секретар Гощапського райкому 
комсомолу Юрій Дем’янчук, який роз
повів про діяльність районної комсо
мольської організації, про завдання, які 
стоять перед комсомольцями, всіма юна
ками і дівчатами району.

А. РОМАНІВ.

У ЗАЛІ стало тихо. З програвана по
линув знайомий голос Володимира 

Ілліча Леніна. Слухачі школи суспільно,- 
політичних знань по курсу «Основи^на- 
укового атеїзму», що працює в Корець- 
кій районній санепідстанції, сьогодні, як 
ніколи; уважні. Вони прислухаються 
до кожного Ленінового слова, ще раз 
звіряючи свої дії й помисли з його за
повітами.

Пропагандист Микола Іванович Мат- 
лушинезкий вже четвертий навчальний 
рік працює з цією категорією молоді, 
але все одно хвилюється. Здається, про 
все подумав завчасно, щоб заняття про
йшло жваво, а тему «Комуністичне ви
ховання молоді — важлива справа Ле
нінського комсомолу» розкрити якнай
повніше . Але за довгі роки пропаган
дистської роботи в нього виробилася 
звичка: складати «сценарій» майбутньо
го заняття, продумувати кожну деталь.

Коли почав розповідати слухачам про 
важливість виховання комсомольців і 
молоді на славних традиціях нашої пар
тії і радянського народу, хвилювання, 
як кажуть, наче рукою зняло. Чим біль
ше пропагандист розкривав тему, тим 
більше хотілось показати юнакам і дів
чатам на прикладі їх трудового колекі- 
тиву невикористані сповна резерви в 
ідейно-виховній роботі, прорахунку які 
ще нерідко допускались при проведенні 
тих чи інших виховних заходів.

Кожне положення червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС М. І. Матлушинський 
прагнув розкрити з тими завданнями, 
які стоять перед працівниками сайепідг 
станції. Для підкріплення своїх думок, 
для підсилення розмови використовує^^ 
роботи основоположників мгркси^ИИ 
ленінізму, документи партії і урядів-

А коли зайшла мова про між 
діяльність" WTPC '*(РвЛгандие
кретних прикладах показав^ як п 
уряд на ділі втілюють Програму “ 
Микола Іванович для переконли 
свого тезису навів слова із 
Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ради СРСР 
Ю. В. Андропова, що Радянська держа
ва робитиме все, щоб зберегти мир.

Ольга Лук’янчук, Ігор Горбань, Ва
лентина Абрамчук та інші слухачі одно
стайно підтримали цей важливий по
літичний документ, гнівно засудили по
літику американського імперіалізму, 
який нагнітає міжнародну об
становку, хоче досягти війсь
кової переваги над Радянським Со
юзом. Молоді медпрацівники говорили, 
що їх завдання — добросовісно працю
вати, роз'яснювати людям миролюбиву 
політику КПРС і Радянської держави, 

Заняття пройшло організовано, на 
високому ідейно-політичному рівні, за
свідчило глибоку внутрішню потребу 
кожного слухача підвищувати свої знан
ня у питаннях атеїстичного виховання. 
Новий курс, який почали вивчати меду 
працівники, допоможе Гм у цьому.

М. МИРСЬКИЙ.

EK?

Заняттям «Кому
ністичне вихован
ня молоді — най
важливіша спра
ва Ленінського 
комсомолу» у всіх 
школах системи 
комсомольсько ї 
політосвіти поча
вся новий навча
льний рік.

Для них розпочалася на 
пружена праця — новий 
навчальний рік у системі 
комсомольської політосві
ти. Свої знання і свій до
свід ідейні наставники мо
лоді щедро передаватимуть 
слухачам політшкіл, збага
чуючи їх духовно, форму
ватимуть активну життеву 
позицію юнаків та дівчат.

НА ФОТО: пропагандис
ти системи комсомольсько
го політнавчання О. І. ВОИ 
ТЕНКО із Здолбунівського 
хлібозаводу і Л. Г. РЕДЬКО 
з Костопіпьського склозаво- 
АУ-

Фото О. ДРОЗДОВА.



ЗМАГАЮТЬСЯ
ЮНІ ІНСПЕКТОРИ

о СВІТЛОФОР

На початку цього року 
в області проходив огляд- 
конкурс роботи загонів 
юних інспекторів руху. Ог
ляд показав, шо у біль
шості районів області, в 
місті Ровно значно поліп
шилась діяльність юних 
помічників ДАі. Яскравим 
підтвердженням цьому ста
ли цікаві змагання, па 
яких свою спритність, хо
роші знання правил руху 
демонстрували хлопчики та 
дівчатка майже з усіх шкіл 
Ровеніцішп. Кращими в ог
ляді інспекторами вияви
лись школярі з Ровепської 
шИоли-інтерпату, Острозь

кої СІЛ .Vs І, Шубківської 
середньої школи Ровенсь- 
кого району.

Пореможцям-уіпям Ро- 
венської школп-інтернату 
було надано право захи
щати честь юних інспекто
рів руху Ровенщпіін на 
республіканських змаган

нях v піонерському таборі 
ЦК ЛКСМ України «Мо
лода гвардія».

Довго ще будуть згаду
вати дні перебування у та
борі, змагання ровенські 
школярі. Так Людмила 
Вересневим, пропагандист 
загону юних інспекторів 
руху, розповідає:

*— Змагання відбували
ся у кілька етапів. На де
яких з них — «Права і 
обов’язки юних інспекто

рів руху», «Пісня і стрій» 
наша команда виступила 
дуже добре. Відзначались 
командир _ Вікторія Басич, 
члени команди Віталій Ко
лобов. Олександр Лісо- 
вець, Ніна Єфімова, Пет
ро Шльомич. Особливо ці
кавим був етап, за програ
мою якого необхідно було

побудувати на березі моря 
містечко і у ньому розміс
тити умовний транспорт. 
Наша команда перемогла 
на цьому етані.

Юні помічники ДА І Ро- 
веншини у змаганнях зай
няли п’яте призове місце, 
ї.м було вручено І Іочесиу 
грамоту та вимпел респу
бліканського зльоту.

О. СТЕЦЮК. 
громадський інспек
тор обласної ДАІ.

НА ФОТО: загін юних 
інспекторів руху Ровен- 
еької середньої ШКОЛИ 
№ 12 перед початком 
патрулювання на вули
цях міста.

Фото В. Коломіііця.

ОЛІМПІЙЦІ 
СУРМЛЯТЬ 
ЗБІР

СЕВАСТ О П О Л Ь, 
(РАТАУ). Тут відкрився 
IV Всесоюзний зліт кан
дидатів в олімпійські 
збірні команди країни. 
Кращі радянські спорт
смени приїхали сюди, 
щоб пройти через ри
туал посвячення в олім
пійці, торкнутися сер
цем нев'янучої слави 
легендарної севастопо
льської землі. її рево
люційних, бойових і 
трудових традицій, під
готувати себе до насту
пних відповідальних
стартів.

У святковому вбранні 
вулиці міста. Яскравими 
панно, лозунгами і пла
катами прикрашено
площу Нахімова, де на 
відкриття зльоту зібра-
лися трудящі Севасто 
поля, моряки Червоно- 
прапорного Чорномор
ського флоту.

Прославленим спорт
сменам довірено честь 
внести на площу прапор 
збірної олімпійської
команди Радянського
Союзу. За ними під 
звуки маршу перед 
трибуною проходять ко
лони олімпійців, вете
ранів партії. війни і 
праці.

До присутніх звер
нувся перший секретар 
Кримського обкому
партії В С. Макаренко.

Голова Комітету по 
фізичній культурі і спо
рту при Раді Міністрів 
СРСР. голова Націона
льного олімпійського 
комітету СРСР М. В 
Грамов оголошує зліт 
відкритим.

Учасники зльоту по
клали квіти до пам’ят- І 
ника В. І. Леніну. Зліт і 
завершиться: 117 t ktofetйА.‘ !«

Q З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

СТАНУ БУДІВЕЛЬНИКОМ
ІЦе з шкільних років • 

я мріяла знайти своє 
місце в житті. щоб при
носити користь людям. 

І от, закінчивши школу, 
я вирішила: стани буді
вельником. Адже скіль
ки радощів відчуває сі
м’я. вселяючись и нову 
квартиру. Разом з ново
селами радіємо і ми. 
будівельники. А ще — 
нам будувати і жити 
допомагає пісня У Во-

лодимирецькоми ССПТУ 
№ 9, де я навчаюсь, 
працює багато різнома
нітних гуртків худож
ньої самодіяльності. Тут 
можна спробувати свої 
сили у пісні і танці.

На мою думку, проф
техучилище — хороша 
школа дорослості. І ви
кладачі тут справжні 
наставники, порадники.

О. ЧУПРІІНСЬКА.

ТРУДИМОСЬ НА СОВІСТЬ
З комсомольським во

гником трудиться сту
дентський загін Ровенсь- 
кого технікумі/ радян
ської торгівлі під ке
рівництвом Й. В. Сенчу- 
ка та Г. І. Шумана на 
збиранні картоплі в ко
лгоспі імені Свердлова 
Корсцького району. Осо
бливо хочеться відзна
чити Росіну Сас. Лідію

Кічук, Г плину Андрі- 
юк, Ніну Демчук та ін
ших. За підсумками 
трудового суперництва, 

яке щопонеділка підво
дить партійна організа
ція та правління колго
спу, переможцям вруча-- 
ються перехідні червоні 
прапорці, грошові пре
мії.

В. РОМАШОК.

© ДО 65-річчя ВЛКСМ

З ПОКОЛІННЯ 
П А В К И

КОРЧАГІН А
Живий' голос Миколи Островсько- 

го... Вслухаємось в останні слова 
грамзапису: звернення смертельно- 
хворого письменника-комуніста до но
вих поколінь радянської молоді. В ніч 
під повий 1936 рік він говорив від 
Імені першого покоління комсомоль
ців. яких Жовтнева революція заста
ла ще підлітками;

«...Старый комсомолец — как чуд
но звучит это слово! Мы, все моло
дые поколения Ленинского комсомола, 
сыны его, должны идти в передо
вых линиях огня! Крепче шаг, смелее 
движение вперед!

До свиданья, мои молодые друзья, 
до свиданья, до новых успехов, но
вых побед в прекрасном, замечатель
ном Завтра!».

Сидимо поруч з ровесником Павки 
Корчагіпа — письменником Л. II. 
Кравцовим. Кілька хвилин сидимо 
мовчки, бо несила говорити, коли в 
тиші домашнього кабінету Лаврентія 
Петровича тільки-но пролупав дзвін
кий голос Миколи Островського. А за 
вікном вирус Ленінська вулиця на
шого орденоносного міста Ровно. Тяг
нуться до другого поверху ос<лі 
життєдайні віти лип, ніби хочуть при
горнутися до невтомної, сивочолої лю
дини й набратись снаги для дальшого 
зросту. Ні. він не кориться самотності 
і, здається, не відчуває її. До нього 
приходять друзі — старі комсомольці 
й юні шефи з ближньої школи, теле
фонують. запрошують па зустрічі у 
колективи.

І знов спалах молодого вогню з очей 
розганяє зморшки на обличчі митця, 
коли раптом чуємо:

— Я всім у першу чергу зобов'яза
ний комсомолу. Він навчив мене пра
ці для народу, вперше дав мені вір
ний розум, прилучив до культури, 
можна сказати, облагородив простого 
селянського хлопця.

Як стримати хвилювання, коли 
Лаврентій Петрович несподівано ді
стає й подає працівникам Музею 
комсомольської слави свій комсо
мольський квиток за № 119400 — 
час вступу в Російську Ленінську Іїс- 
муністнчну Спілку Молоді ЗО січня 
1925 р., де зазначеної що його влас
ник за соціальним станом — батрак...

— Оцей квиток гріє моє серце все 
свідоме життя. Хто я був до комсомо
лу в своєму рідному селі Високі Вай- 
раки па нинішній Кіровоградщині, од
ітому з найбідніших в повіті у дожовт
неву добу?

Комсомольський квиток привів бід
ного селянського хлопця Лаврентія 
Кравцова до робітфаку, 1 планово еко
номічного інституту, в ряди більшо
вицької партії, членом якої він пере
буває вже п'ятдесят четвертий рік, 
прилучив його до бойової журналіст
ської роботи.

— Лаврептію Петровичу, а коли у 
ваше життя ввійшов Микола Остров- 
ський?

— Дійсно, ввійшов, як входить в 
серце й свідомість кожної радянської 
людини. Щодо мене, то це трапилось 
у 1935 р. Тоді я дізнався про вихід 
його роману «Як гартувалася сталь» і 
у Києві придбав оце видання з гілкою 
дерева й багнетом на обкладинці.

З цією книгою Лаврентій Кравцов 
потрапив на Ровеніцину як учасник 
визвольного походу Червоної Армії 
на західноукраїнські землі восени 
1939-го. Виходить, прийшов разом з 
Павкою Корчагіиим на його батьків
щину, щоб докласти й свої руки й 
серце до возз'єднання Західної Украї
ни в єдиній сім'ї радянських народів- 
братів.

Це сталося влітку 1940 р. в Сар
нах. На пріївокзалшій вулиці він пер
ший зустрівся з матір’ю та сестрою 
Миколи Островського. Ольга Йосипів
на та Катерина Олексіївна тоді впер
ше після визволення Ровеищнші при- ! 
їхали з Сочі на свою батьківщину. Він 

супроводжував і представляв їх на 
літературних зустрічах в Сарпенсько- 
му районі, разом з Ольгою Йосипів
ною па багатолюдному мітингу в при
вокзальному парку розповідав земля
кам Миколи Островського все. що 
знав про його письменницький та 
життєвий подвиг.

З тієї пори свято беріг Лаврентій 1 
Петрович примірник першого видання 
книги «Як гартувалася сталь» з дар- 
чи.м нащісом мінері М. Островського. 
її фотознімок молодих років 1 авто
граф її скромного, щирого вірша, 1 
який сімдесятирічна матір склала в І 
номері сарнепського готелю.

І ось такі безцінні реліквії Лавреи- ; 
тій Петрович разом із своїм комСо- 
мо.’.ї>ським квитком дарує новому Ро- 
венському музею комсомольської сла
ви. Музей одержав від Лаврентія 
Петровича й видання його власних 
творів: книжку «Комсомольці села 
Кричильськ». його перший великий 
твір «Підпоручик Жаданівський».

Все частіше надходять з Ровеніци- ' 
ви та інших областей до нашого му- і 
зсю комсомольські квитки спілчан 
тридцятих та початку сорокових 
років, ще живуть поміж пас й комсо
мольці двадцятих. Зустрічаєш на ву- ' 
лиці в центрі Ровно струнку постать 
літньої, але молодої душею людини з 
золотим знаком ветерана партії й ду
маєш: вже час бути на Ровеящині й 
Раді ветеранів комсомолу!

Такі комуністи, як Лаврентій Пет
рович Кравцов, багато цікавого й ко- і 
рясного з свого комсомольського ДОС- і 
віду можуть передати молодим вихо
вателям сучасної юні, ще більшому І 
колу корчагінців 80-х.

Ю. ЛОШКАРЬОВ.

САМОУСУНУЛИСЬ
БІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДПЛАТНОЇ КАМПАНІЇ ОКРЕМІ КОМСО
/ПОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО РАЙОНУ

ДЛ 11 прибули на Чорвоноармій- 
^’■ськнй фурнітурний завод в 
обідню перерву, — час, коли 
можна вирішити спої невідклад
ні справи, обговорити новий 
фільм чи книгу, переглянути 
свіжу пресу. Саме за таким за
няттям ми застали слюсаря1. ін
струментального цеху Михайла 
Радчука. Зручно вмостившись, 
пін перслиступав свіжий номер 
газети «Советский спорт».

— Я люблю спорт. — пояснює 
Михайло, —- тому виписав цю 
газету і на наступний рік.

— А молодіжні видання ви 
передплатили? — цікавимось.

— Дружина виписала «Комсо
мольскую правду», а я ні, а 
хіба цього не досить?

Виявилось, шо обидва члени 
сім’ї комсомольці і «Комсомол
ка» єдина молодіжна газета, то 
надходить в сім’ю. Те, що ця 
газета користується у подруж
жя такою популярністю, дуже 
добре, Та тільки, на нашу дум
ку, молоді люди лишили себе 
можливості бути у курсі всіх 
справ обласної комсомолі!, а от
же стануть сторонніми спостері
гачами всіх її починань.

Після цієї- розмови захотілось 
дізнатись, як же ведеться пе
редплата в інших цехах підпри- 
емтсва.

Галину Осас, групкомсоргл 
комсомольсько - молодіж ного 
колективу штампувальників, ми 
Застали * на . чШ’Щ’ " ВДі*

Звісно, турбот у Галини виста
чає. Отож в обідню перерву, 
вилучивши вільну хвилину, за
повнювала відомості про сплату 
членських внесків. На наше за
питання, як ведеться передпла
та у колективі, що нараховує 
28 членів ВЛКСМ, відповіла:

— Багато комсомольців не

редплатиди «Комсомольскую 
правду» та «Молодь України», 
а от обласну молодіжну газету 
«Зміна» лише чотири.

— А ви, Галино, передплатили 
«Зміну»? — запитуємо.

— Я?... Ні.
Володимир Веремей. секретар 

комсомольської організації під
приємства, шо стояв поруч, 
пояснив:

— Передплату ми завершуємо

певну роботу..: Я особисто роз
мовляю з тими, хто затримує 
нам передплату. Ну а щодо ор
ганізації передплати, то цим 
займається партійна організація.

З подальшої нашої розмови 
стало очевидним, що члени ко
мітету комсомолу самоусуну
лись від цієї важливої кампанії.

На засіданні комітету це пи
тання не розглядалось, не ви
вчався читацький попит юнаків 
і дівчат, а отже комсомольські 
активісти не мали чіткої про
грами дій на весь період перед
платної кампанії.

З року я рік незадовільно 
ведеться передплата і в райлі- 
карні, де на обліку нараховуєть
ся ніші S6 комсомольців. Здава
лось, помилки минулих років 
повинні насторожити членів ко-

охоплені всі спілчани. .Та роз
мова з колишнім секретарем 
комсомольської організації лі
карні Ж-апною Полковою пока
зала протилежне. По-перше, са
ма Жанна, побувавши на район
ній нараді секретарів первин
них. де розглядалось питання 
про нинішню передплату, забу-

ла про неї, як тільки пішла у 
відпустку, не доручивши нікому 
з членів комітету цю справу. 
Та й самі члени комітету не 
спромоглися зробити хоча б 
щось, щоб передплатна кампа
нія пройшла па високому рівні. 
Г як результат в багаточисель- 
ній комсомольській організації 
мінімальна кількість спілчан 
стали передплатниками моло
діжних видань.

Відрадно, що не у всіх комсо-

папія ведеться так погано. З ці
єї нагоди хочеться розповісти 
про ініціативну роботу комсо
мольської організації комбінату 
побутових послуг, яку очолює 
Катерина Лиходій. Члени комі
тету на своєму засіданні ще на 
початку передплати доручили 
цю важливу справу Ірині Сло- 
боженюк, домоглися того, щоб 
адміністрація комбінату виділи
ла у період передплати машину 
з тим, щоб Ірина мала можли
вість побувати у всіх сільським 
комплексних приймальних пунк
тах. І свою роботу дівчина, яка, 
до речі, вперше займалась, пе
редплатою, розпочала з того, 
що зробила вирізки з молодіж
них газет, у яких йшлсся про 
роботу аналогічних комбінатів 
і її ш и х міст, матеріа
ли, які найбільше хвилюють 
сьогоднішню молодь, цікаву ін
формацію. А потім у вільні від 
роботи хвилини зачитувала їх. 
Попит на видання зріс, а в 
списках передплатників на мо
лодіжні видання половина — 
комсомольці.

Передплатна кампанія закін
чується. І хочеться пірити, що 
у всіх комсомольських органі
заціях комітети комсомолу до
кладуть зусиль, щоб кожний 
юнак чи дівчина стали перед
платниками молодіжних ви* 
дань, а помилки нинішнього ро
ку врахуються на майбутнє:

. ,1Н " »W>«.
спецкор «Зміни».

V



КОЛУМБИ З БУДАПЕШТА
В НАШІЙ КРАЇН! РОЗПОЧАЛИСЯ ГАСТРОЛІ УГОРСЬКОГО АНСАМБЛЮ «НЕОТОН 

ФАМІЛІЯ», ПРО ПРИЇЗД ЯКОГО ВЖЕ ПОВІДОМЛЯЛОСЯ В НАШІЙ ГАЗЕТІ

РАНО-ВРАНЦІ в Мос
кві на пероні зібра

лось чимало зустрічаю
чих. Посмішки, квіти, 
дружні побажання лунали 
звідусіль.

Один за одним члени 
ансамблю направляються 
до автобуса. Серед них є 
нові музиканти, які поки 
що не відомі любителям 
естради по теле- і радіо
передачах.

— Так. ви не помили
лися, — пояснює музич
ний керівник ансамблю, 
композитор та гітарист 
Ласло Пастор, який, до 
речі, вільно розмовляє на 
російській мові. — У 
Зв'язку із змінами у скла
ді ми довгий час не ви
ступали. Гастролі до Ра
дянського Союзу для нас 
перші в цьому році. Але з 
радянською публікою ми 
познайомилися ще тоді, 
ноли були студентами — 
8 років тому виступали з 
концертами у містах Ук
раїни.

— Нині ансамблем за
писано п'ять «золотих» 
альбомів, два «золотих» 
міньйони та один «плати
новий». Декілька платівок 

вийшло в Японії, ФРН, 
Скандінавських країнах. 
А як починався шлях до 
успіху?

— Спочатку нас навіть 
не хотіли слухати. Це був 
час зовсім іншої музики, 
а ми грали лише «диско». 
Але не традиційне «дис
ко», яке лунало в ефірі 
всього світу. Не дивля
чись на танцювальний ха-

Q ЗУСТРІЧ НА ВАШЕ

рактер наших пісень, я, як 
композитор, експерименту
вав і з іншими стилями, 
намагаючись збагатити їх 
мелодійністю угорського 
фольклору. До цього часу 
ми продовжуємо грати у 
цьому стилі, тому що лю
ди не хочуть стомлювати
ся від музики, а отриму
вати заряд бадьорості, хо
рошого настрою. І ми 
стаємо щасливими, коли 
нам це вдається зробити. 

Головним у піснях для 
нас залишається мело
дизм, робота над аранжи
ровками та побудова ком
позицій на багатій вокаль
ній палітрі.

Ансамбль був організо
ваний у 1974 році, але 
тільки через п’ять років 
ми мали можливість взя
ти участь в міжнародно
му фестивалі грампласти-

ПРОХАННЯ 

пок у Каннах. Після цієї 
події майже усі музичні 
журнали писали, що через 
рік музичний світ чекає 
сюрприз.

Але «сюрприз» був го
товий вже в тому ж році. 
Ми повернулись до Угор
щини і випустили аль
бом «Соняшник» та пісню 
«Санта Марія».

— Про що співається У 
цій пісні?

— Про те, що, пере

борюючи всі перешкоди, 
можна досягти загально
го визнання? Адже Колум
бу на його кораблі при- 
йшлося випробувати чи
мало труднощів перш, ніж 
досягти берегів Америки. 
Нині «Санта Марія» для 
нас не просто пісня, а 
символічний корабель, 
який привів ансамбль до 
міжнародного успіху.

В інших композиціях 
ми намагаємось відтвори
ти звичні, повсякденні 
проблеми. У «Дон-Кіхоті», 
наприклад, йдеться про 
те, що не можна у наш 
час жити лише мріями 
про щасливе майбутнє — 
потрібно самим будувати 
це майбутнє. Ми намагає
мось висловити своє від
ношення до всього, що 
відбувається у світі — 

без боротьби ніколи не 
буде перемоги.

— Яку програму ви по
кажете у Москві?

— У ній любителі ест
ради почують краще з то
го, що створено ансамб
лем за 9 років роботи. Ос
нову складають пісні най
більш популярного альбо
му «Марафон», але бу
дуть 1 нові, ті, що запи
сані на платівці, що ви
йшла всього два тижні 

тому. Побачать москвичі 1 
ті пісні, які ми підготува
ли до міжнародного фес
тивалю естрадної музики 
«Ямаха» в Токіо.

Програма універсальна. 
Безумовно, вона розрахо
вана на молодь, але часто 
на наші концерти прихо
дять 1 літні люди. Слухаю
чи наші концерти, вони, 
мабуть, згадують роки 
своєї молодості. Ми вже 

виступили в Ялті, Сочі, 
Ленінграді 1 змогли пере
конатись, що радянська 
публіка дуже добре розу
міє і відчуває музику, хо- 
ча і не знаємо мови. Ма
ленька помилка на сцені 
— відразу викликає реак
цію в залі.

— Що означає назва 
вашого колективу?

— Коли ми збиралися 
на першу репетицію, то 
відразу вирішили зробити 
щось нове, не подібне на 
інше. Так народилась наз
ва «Неотон», що в перс?- 
кладі з угорського «новий 
тон, звук», а «фамілія» 
:— ЦЄ ПРОСТО «СІМ'Я». Ми 
всі давно дружимо між 
собою 1 живемо, як одна 
сім’я. А ось в інших краї-, 
нах нас називають «Нью
тон Фемілі», що означає 
«сім’я Ньютона». В цьому, 
на наш погляд, немає 
особливої помилки. Нью
тон робив відкриття на
укові, а ми відкриваємо 
щораз новий підхід до ест
радної музики...

Д. ДМИТРІЄВ.

® ВЕЛОСПОРТ
У Сарнах завершився від

критий чемпіонат Укрради 
«Трудових резервів» з шосей
них велогонок на призи вось
ми Героїв Соціалістичної Пра
ці — випускників Сарненсь- 
кого СПТУ № 1. На старт 
вийшли збірні команди рес
публіканських рад Росії, Уз
бекистану, Туркменії, бага

тьох областей України, а та. 
кож дві команди господарі» 

♦— Ровенської об.ірадн това
риства.

Змагання відкрилися ко
мандною гонкою парами для 
чоловіків Чудово виступив 

ровсиський дует у складі двох 
Микол — Кириченка та Мака
рова. Наші земляки фінішува
ли з найкращим часом— 1 го
дина 6хв. 18 секунд і виконали 
норматив майстра спорту 
СРСР.

Збірна РРФСР виграла ко
мандну гонку на 100 км. Ро- 
венчани були третіми —зате 
їв індивідуальній гонці на 50 
Км. знову на найвищу сходин
ку п’єдесталу пошани під
нявся наш земляк Валерій 
Акулов. Ного час 1 година 
Б хв. 14 сек. На 13 секунд 
Підстав від нього другий при
зер. Ігор Діапов (збірна Ро
сії!.

Жінки виступили лише на 
Одітій дистанції. Вони провели 
командну гонку на 25 км. Пе
ремогла збірна центральної 
ради товариства. Розенчанки 

Сули другими.
У загальному заліку наші 

велосипедисти вийшли на пе
рше місце і здобули головний 
лриз турніру.

0 БАГАТОБОРСТВО 
ГГІО

На найкращих спортивних 
батах обласного центру прой
шов чемпіонат «Укркондитер- 
прому» Міністерства харчової 
промисловості республіки з 
літнього багатоборства ГПО. 

На старт вийшли багатоборці 
кондитерських фабрик 10 об
ластей. Найкраще виступили 

спортсмени Ровенської фабри
ли. Наші земляки були сди- 

і’ннми, які змогли переверши
ти рубіж у 100 очок. А пе
реможець серед багатоборців 

IV ступеня слюсар Петро Тн- 
тарчук набрав 135 очок і ви
конав норматив кандидата у 
майстри. З першорозрядним 
показником фінішувала пере
можниця серед жінок у чет
вертому ступені представниця 
Ровенської кондитерської фа
брики Ольга Ткачова. І, на
решті третій земляк Володи
мир Жак}н виявився найсиль- 
пішим серед Лп—.-оборпів 3-го 
ступеня.

СВИНСЬКИЙ.

«СМЕНА» — 
орган Ровенского 

обкома ЛКСМУ 

(на украинском языке).

На трасі — кросмени
У традиційному осінньому профспілково- 

комсомольському легкоатлетичному кросі, що 
проводився в районі Басівкутського озера, 
взяли участь 15 збірних команд обкомів галу->. 
зевих профспілок і ДСТ профспілок. Спорт- 
смени-лсгкоатлетн виборювали першість на 
шести кросових дистанціях у чотирьох вікових 
групах.

Почали змагання юніори. На дистанції 50ih) 
метрів переміг студент РДП1 Віктор Бікус, 
3000 — перемога була за учнем МПТУ № 1 
Володимиром Годунко. На найдовшій дистан
ції у Й000 метрів пробували свої сили чоло
віки. Переміг тренер Костопільської райради 
ДСТ «Колос» Дмитро Дітлашок.

Дівчата змагалися на дистанції 2000 метрів. 
Тут першою була студентка педінституту 
Світлана Ступницька. У дівчат-юніорок 3000 м 
найшвидше подолала студентка цього вузу 
Марія Ядчук. Перемогу у кросовій дистанції 
3000 метрів серед жінок здобула також май
бутній педагог Валентина Войтко.

Загальнокомандну першість завоювали спорт
смени обкому профспілки працівників освіти, 
вищої школи і наукових установ з сумою 353 
очка. На другому місці— спортсмени обкому 
профспілки працівників державних установ, 
на третьому — збірна команда обкому проф
спілки працівників сільського господарства. 
Визначився переможець і серед ДСТ проф
спілок. Першими стали спортсмени ДСТ «Ко
лос». Друге місце за спортсменами «Буревіс
ника», трете — «Спартака».

Текст і фото Ю. Сафіра.
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«ЕЛЕКТРОНІКА» — ЦЕ ТОЧНИЙ ЧАС
Надійність наручного електронного годинника до

сягнута завдяки відсутності в конструкції рухомих 
деталей.

«Електроніка» показує години, хвилини т'а секунди 
дуже точно, погрішність за добу не перевищує пів- 
секунди.

Годинник дає також інформацію про день тижня і 
число місяця.

Хромований корпус вміщує мініатюрний елемент 
живлення, який через рік можна замінити власно
руч.

Придбати наручний годинник «Електроніка» разом 
з браслетом або без нього можна в магазинах «Га
лантерея — Парфюмерія» та універмагах спожив
чої кооперації.

Ціна 40—45 карбованців.
Ровенська облспоживспілка. 

Укоопторгреклама.

«АПШЕРОН-2 Є»
За місткістю це один з найбільших холодильників— 

245 дм3, морозильне відділення — 21,6 дм з напів
автоматичним розморожуванням випарника.

Дверцята обладнані поличками для зберігання 
дрібнофасованих продуктів та напоїв. У холодиль
нику є також спеціальне місце для фруктів і ово
чів.

Середньодобова витрата електроенергії—2,3 квт. 
«Апшерон-2Є» не тільки зручний в експлуатації, 
а й має привабливий вигляд. Зовні він пофарбова
ний синтетичними емалями приємних світлих ко
льорів.

Ціна — 345 карбованців.
Завдяки холодильнику продукти та напої трива

лий час не псуються, а це економить час господар
ки.

Зручний холодильник для вашої сім’ї можна при
дбати у магазинах «Техніка» І «Господарські това
ри» споживчої кооперації.
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