
МІСТО РАТНОЇ 
І ТРУДОВОЇ СЛАВИ

ХАРКІВ, 21 жовтня. (РАТАУ). За мужність І стійкість, 
виявлені трудящими міста в роки Великої Вітчизняної 
війни, і за успіхи, досягнуті в господарському та куль
турному будівництві, місто Харків нагороджено орде
ном Жовтневої Революції. Сьогодні тут відбулось уро
чисте засідання міського комітету партії і міської Pa- 
Ди народних депутатів, присвячене врученню 
місту високої нагороди. У святково прикраше
ному приміщенні Палацу культури електромеханічно
го заводу зібралися члени обкому і міськкому партії, 
депутати обласної І міської Рад народних депутатів, 
ветерани партії, війни і праці, передовики І новатори 
виробництва, діячі науки і культури, представники гро
мадських організацій, воїни Харківського гарнізону.

Учасники засідання з піднесенням обрали почесну 
президію в складі Політбюро ЦК КПРС, на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР товаришем Ю. В. Андроповим.

На засіданні виступив тепло зустрінутий присутніми 
член Політбюро ЦК КПРС, член Президії Верховної 
Ради СРСР, перший секретар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербицький. Від імені Центрального 
Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради 
Міністрів СРСР він сердечно поздоровив присутніх, 
усіх харків’ян, учасників боїв за Харків з нагородою 
Батьківщини і 40-річчям визволення міста від фашист
ських загарбників.

Коли обговорювалось питання про нагородження 
вашого міста, сказав він, Генеральний секретар ЦК,_. 
КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш 
Ю. В. Андропов тепло відізвався про харків'ян, висо
ко оцінив ваш вклад у справу комуністичного будів
ництва. Юрій Володимирович передав харків'янам сер
дечний привіт і найкращі побажання.

Прийміть також, дорогі товариші, гарячі поздоровлен
ня від Центрального Комітету Компартії України, Пре
зидії Верховної Ради і уряду республіки

Трудящі Харкова, відзначив далі промовець, вписа
ли чимало яскравих сторінок у літопис революційних 
битв робітничого класу країни, будівництва соціаліз
му і комунізму. Пролетарський Харків став опорним 
пунктом боротьби за встановлення Радянської влади 
на Україні. 25 грудня 1917 року тут відбувся перший 
Всеукраїнський з’їзд Рад, який проголосив Україну рес
публікою Рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів, а через п’ять років у Харкові відбувся сьо
мий Всеукраїнський з’їзд Рад.

Великий Жовтень відкрив трудящим міста шлях до 
стрімкого злету. їх досягнення яскраво демонструють 
невичерпні можливості соціалістичного ладу, величез
ну перетворюючу силу ідей Комуністичної партії, друж
би народів СРСР. За роки перших п’ятирічок тут було 
споруджено ряд потужних підприємств — велетнів со
ціалістичної індустрії. Місто стало справжньою куз
нею кадрів для багатьох галузей народного господар
ства. У Харкозі пліч-о-пліч з робітничим класом працював 
великий загін визначних учених, діячів культури. Усе 
це визначало важливу роль Харкова у зміцненні еко
номічної та оборонної могутності країни в передаоєн- 
ні роки.

Коли фашистські полчища вторглись на радянську 
землю, місто повністю підпорядкувало своє життя по
требам фронту. В чорну годину окупації Харків не 
скорився загарбникам. У місті та області діяли підпіль
ний обком, 9 райкомів партії, обком і 4 райкоми ком
сомолу, десятки партійних і комсомольських організа
цій, 49 партизанських загонів і диверсійних груп.

На території області точилися найзапекліші бої з во
рогом. Біля села Таранівка Зміївського (нині Готваль- 
дізського) району бійці взводу лейтенанта П. М. Ши- 
роніна п’ять діб відбивали атаки переважаючих сил 
противника, але не відступили. Всім 25 воїнам-гвардій- 
цям було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 
Варто уваги, що в цьому ж районі біля села Соколове 
прийняв бойове хрещення 1-й Чехословацький баталь
йон під командуванням Людвіка Свободи. 23 серпня 
1943 року столиця нашої Батьківщини Москва салюту
вала на честь визволення Харкова військами Степово
го фронту під командуванням І. С. Консва.

Присутні в цьому залі ветерани, відзначив товариш 
В. В. Щербицький, добре пам'ятають, як фашисти по- 
варварському зруйнували Харків, перетворили в руї
ни близько 500 промислових підприємств. На допомо
гу харків'янам, як і жителям інших визволених облас
тей України, прийшла вся країна. Відродження індуст-

(Закінчення на 2-й стар.). '

ТРУДИЛИСЯ УДДРНО
НА ВСЕСОЮЗНОМУ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОМУ
СУБОТНИКУ, ПРИСВЯЧЕНОМУ 65-й РІЧНИЦІ ВЛКСМ, 

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА РОВЕНЩИНИ.

ДЕНЬ РЕКОРДІВ
У суботу вийшли на ро

боту не лише молодь це
ху ламінування Костопіль- 
ського домобудівного ком 
бінату. а й ветерани ви
робництва, комсомольці 

різних поколінь. На своїх 
звітно-виборних зборах 

молоді робітники виріши
ли оголосити 22 жовтня 
днем ударної праці, вико
нати завдання на 120 про
центів, а зароблені кошти 
передати у Радянський 
Фонд миру.

Високу професійну май 
стерність, зразки комуніс
тичного ставлення до пра
ці демонстрували 22 жов
тня і молоді робітники 
ПМК-178. Наприклад, ком- 
сомольсько-молодіж ний 
екіпаж багатоховшового 
екскаватора, який очолює 
групкомсорг Микола Піс- 

ковець, проклав 800 по
гонних метрів гончарного 
дренажу, що у півтора ра
за більше норми. Якість ро
боти молодих меліорато

рів — відмінна. Добре по
трудився і машиніст ек
скаватора. передовик ви
робництва Віктор Савчук. 
Його результат —600 кубі
чних метрів вийнятого 
грунту — на 60 процентів’ 
більше завдання.

Напружена робота кипіла 
на трасах району. Водії 
АТП-17032 Сергій Дуплев- 
ський, Василь Чепелюк, 
Микола Ткач та багато ін
ших доставляли КамАЗами 
щебінь з кар’єру до заліз
ничної рампи. Кожен з 
них перевіз по 60 тонн бу
дівельного матеріалу, ЩО 
значно більше завдання.

Всього у районі взяли 
участь у комсомольському 
суботнику понад 11,5 тися
чі юнаків та дівчат. Вони 
виготовили продукції на 38 
тисяч карбованців.

М. СТЕПАНЧУК, 
керівник корпункту 
«Зміни» в Костополі.

Ударно потрудилися на Всесоюзному суботнику чле
ни комсомольсько-молодіжного колективу Сарненсь- 
кого радіотелеатель* Ровенського підпривметва «По- 
бутрадіотехніка». В цей деньм^ялоді спеціалісти обслу
говують не тільки трудівників поліських районів нашої 
області, але й багатьох мешканців сусідньої Волинсь
кої області.

НА ФОТО (зліва направо): група членів колективу 
Олександр УСИК, Костянтин 8ОЗНЮК КОВАЛЬЧУК, 
Анатолій МИЧКО і Сергій МІНЧУК.

Фото О. Дроздова.

НА РАДІСТЬ ЛЮДЯМ
Ударним об’єктом для багатьох комсомольців нашо

го району під час Всесоюзного суботника став піонер
ський табір. Роботи було багато: споруджували естра
ду, розбивали доріжки, будували трансформаторну 
підстанцію, розміщали спортивні споруди, але працю
вали всі весело, дружно, з піснями. Райком комсомо
лу взяв шефство над спорудженням табору і, природ
но, хочемо зробити все якнайкраще.

Ще однією «гарячою» точкою під час суботника для 
9 комсомольських організацій села Оженіио стало за
вершення будівництва клубу у с. Стадники. Рік тому 
молодь, цих сіл вирішила спорудити у Стадниках новий 
клуб своїми силами, і незабаром па його сцені вже 
відбудеться перший концерт художньої самодільності 
молоді.

Багато молоді працювало у Ювілейному парку. З

ініціативи комсомольців Острога у парку вирішено 
побудувати автомістечко для юних інспекторів руху. 
І ось в суботу були розмічені перші об'єкти. У цьо
му ж парку молодь райцентру розпочала будівницт
во танцмайданчика, навела порядок на доріжках.

Чималу допомогу надала молодь і колгоспникам ра
йону. Понад півтори тисячі юнаків та дівчат зачища
ли площі цукрових буряків, картоплі.

Кожного року під час комсомольських суботннків 
молодь району залишає після себе хороший слід — 
нові споруди, парки, сквери, спортивні та дитячі май
данчики. Не став винятком і нинішній рік, бо кожен 
усвідомлює, що ці, хай і незначні об'єкти, довго слу
житимуть людям, приноентимуть їм радість і задово
лення.

М. ШАПОВАЛОВ,
перший секретар Острозького райкому комсомолу, 
керівник районного штабу по проведенню суботника.

РЕАЛЬНО ОЦІНЮВАТИ ЗДОБУТЕ
З НАРАДИ ОБЛАСНОГО ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ..КТИВУ

У малому залі Будин
ку політосвіти обкому 
Компартії України від
булась нарада обласного 
активу, на якій обговоре
но питання «Про підсум
ки участі фізкультурних 
колективів області у зма
ганнях VIII літньої Спар
такіади народів СРСР, 
VIII літньої Спартакіади 
України і завдання по 
дальшому масовому роз
витку фізичної культури 
1 спорту, підготовці 
спортсменів високого кла 
су в світлі рішень черв
невого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС». На нара
ду були запрошені пра
цівники апарату обкому 
партії, облвиконкому, 
облщрофради, обкому ком

сомолу, обласні керів
ники ряду підприємств 1 
організацій, секретарі 
райкомів 1 міськкомів 
партії, заступники голів 
виконкомів міських 1 ра
йонних Рад народних де
путатів, секретарі міськ
комів 1 райкомів комсо
молу, ректори вузів, ди
ректори середніх навча

льних закладів, голови 
спорткомітетів, доброві
льних спортивних това
риств. Д'ГСААФ, завіду
ючі міськими, районни
ми відділами народної 

освіти, працівники військ
коматів. працівники фі
зичної культури і спор
ту. провідні спортсмени 1 
тренери області,

З доповіддю на нараді

виступив перший заступ
ник голови виконкому об
ласної Ради народних де
путатів С. О. Чорнолоз. 
Він відзначив, що VIII 
літня Спартакіада наро
дів СРСР стала великим 
і серйозним екзаменом 
для спортсменів, всіх 
фізкультурних працізни 

ків Ровеищини, яка під 
била підсумки чотири
річної роботи фізкульту
рних організацій напере
додні XXIII Олімпійсь
ких ігор.

У фінальних турнірах 
за програмою VIII літ
ньої Спартакіади Украї
ни збірні команди нашої 
області виступили в 20 
видах спорту. 240 спорт
сменів боролись за наго

роди Спартакіади. Від
чутний вклад v загаль
нокомандний залік внес
ли спортсмени міст Ров
но 1 Дубно. Березнівсь- 
кого. Костопільського, 
Острозького районів, об
ласних рад «Динамо», 
«Авангард». «БуГєвіс- 
ник», «Колос». У комп
лексному заліку область 
набрала 3707 очок 1 зай 
няла в третій групі облз 
стей республіки порід 
місце. П'ять спортсмені! 
нашої області захиіпалі 
честь республіки на фіна 
льпих змаганнях VIII літ 
ньот Спартакіади народі» 
СРСР. ,

Доповідач називає їм* 

(Закінчення на 3-й crop.
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МІСТО РАТНОЇ І ТРУДОВОЇ СЛАВИ
(Закінчення. Початок на 1-й crop) 

рії міста стало справді всенародною будовою. В пер
шу післявоєнну п'ятирічку промислові підприємства 
Харкова було повністю відбудовано. По основних по
казниках вони перевершили довоєнний рівень. Це був 
результат самовідданої, героїчної праці харків'ян. Це 
були реальні плоди творчої сили соціалізму, дружби і 
взаємодопомоги всіх народів країни.

Трудовий вклад харків'ян дуже відчутний у справах 
республіки і всієї нашої країни. Нині майже всі турбіни 
для атомних електростанцій, понад 20 процентів генера
торів і великих електричних машин, майже 35 процен
тів промислових кондиціонерів, шоста частина вело
сипедів випускається з харківською маркою. Добре 
відомі в нашій країні і за її рубежами досягнення хар
ківських новаторів, конструкторів, учених. І це накла
дає на комуністів, усіх трудящих міста велику відпо
відальність.

Товариш В. В. Щербицький охарактеризував далі зав
дання, які треба розв'язати трудящим республіки в 
нинішній п'ятирічці відповідно до рішень XXVI з їзду 
партії, листопадового (1982 р.) і червневого (1983 р.) 
Пленумів ЦК КПРС, вказав на важливість здійснюва
них партією економічних, соціальних і організаційних 
заходів по підвищенню рівня всієї господарської ро
боти, ефективності економіки.

Цього року, відзначив він, як у цілому по республі
ці, так і по Харкову та області план по зростанню про
дуктивності праці виконується. За рахунок цього фак
тора в місті забезпечено весь приріст промислової про
дукції. Дуже важливо, що на цій ключовій ділянці ро
боти харків’яни працюють творчо, шукають і знахо
дять нові резерви. Недавно ЦК Компартії України схва
лив ініціативу передових харківських підприємств і на
укових установ, спрямовану на забезпечення виконан
ня завдань п’ятирічки по приросту обсягів виробницт
ва без збільшення трудових і основних видів матері
альних ресурсів. Особливої цінності цьому починан
ню надає те, що воно зв'язує в єдиний вузол бороть
бу за підвищення продуктивності праці із зміцненням 
дисципліни, вдосконаленням управління і економією 
ресурсів. І вже досягнуто відчутних результатів.

У виступі було підкреслено важливу роль Харкова 
в справі прискорення науково-технічного прогресу, 
дальшого розвитку великої науки, реалізації завдань 
енергетичної і Продовольчої програм країни.

В. В. Щербицький з великою теплотою говорив про 
трудівників міста, чиї імена відомі не тільки в респуб
ліці, айв усій країні, — Героїв Соціалістичної Праці 
генерального директора виробничого об'єднання «Хар
ківський тракторний завод імені С. Орджонікідзе» В. В. 
Біблика, токаря заводу імені Малишева, члена ЦК 
КПРС В. О. Петрова, слюсаря турбінного заводу М. К, 
Саулова. будівельника-монтажника В. С. Плахотіна, 
завідуючу кафедрою медичного інституту, академі
ка Академії медичних наук СРСР Л. Т. Малу, головного 
конструктора заводу імені Малишева М. О. Шоміна та 
багатьох інших.

Значну увагу промовець приділив міжнародним пи
танням. боротьбі за мир. Він підкреслив, що оскаже
ніла політика антикомунізму і міжнародних провока
цій, яку проводить нинішня адміністрація Білого дому, 
безпрецедентний курс на гонку озброєнь і конфрон
тацію, який форсується найагресивнішими колами США 
і НАТО, створюють реальну загрозу Акрові, виклика
ли гнів і обурення всіх миролюбних сил планети. Ось 
чому так гаряче, з одностайною підтримкою наш на
род, усі люди доброї волі зустріли Заяву товариша 
Ю. В. Андропова, інші пропозиції і акції Радянської 
держави, спрямовані на зрив злочинних намірів па
ліїв війни. Сьогодні фронт боротьби з імперіалізмом 
проходить через розум і серце кожної радянської лю
дини, через кожне робоче місце. Кожен на своїй ді
лянці повинен зробити для миру все можливе. І зро
бити як слід. Бо чим краще ми будемо працювати, 
тим багатшою стане країна, тим сильнішим буде її 
економічний потенціал, тим міцнішою буде її оборо
ноздатність, тим краще і спокійніше ми будемо жити.

Нагородження Харкова орденом Жовтневої Рево
люції, сказав наприкінці промовець, — це висока оцін
ка організуючої ролі міської партійної організації, яка 
налічує у своїх рядах близько 140 тисяч комуністів.

Товариш В. В. Щербицький оголосив Указ Президії 
Верховної Ради СРСР і під бурхливі оплески присут
ніх прикріпив високу нагороду до прапора міста.

Виступаючи на засіданні, перший секретар Харків
ського міськкому партії В. І. Подшивалов, Герой Ра
дянського Союзу, учасник визволення Харкова від фа■ 
шистських загарбників С. М. Осташенко, слюсар тур
бінного заводу, Герой Соціалістичної Праці М. К. Сау
лов. голова Північно-Східного наукового центру Ака
демії наук УРСР, академік Академії наук УРСР, дирек
тор інституту радіофізики і електроніки АН УРСР В. П. 
Шестопалов, ветеран Комуністичної партії, персональ

ний пенсіонер союзного значення К. А. Трусов, на
чальник військової інженерної радіотехнічної Академії 
протиповітряної оборони імені Маршала Радянського! 
Союзу Л. О. Говорова, генерал-полковник В. К. Стрель- 
ников, пташниця Івашківської птахофабрики Золочіет 
ського району, депутат Верховної Ради СРСР Т. І. Чу- 
гай. перший секретар Харківського обкому партії 
В. П. Мисниченко сердечно дякували ленінському Цен
тральному Комітетові КПРС. Президії Верховної Рз- 
ди СРСР, Раді Міністрів СРСР за визнання рат
них і трудових заслуг трудящих Харкова, за велику 
турботу про економічний і соціальний розвиток міста 
і області. Від імені комуністів, усіх харків'ян вони вис
ловили сердечну вдячність Генеральному секретареві 
ЦК КПРС. Голові Президії Верховної Ради СРСР това
ришеві Ю. В. Андропову за теплі слова про харків'ян, 
високу оцінку їх вкладу в справу комуністичного бу
дівництва. і

Промовці заявляли про безроздільне схвалення ! 
одностайну підтримку внутрішньої і зовнішньої політи
ки КПРС, Заяви товариша Ю. В. Андропова, яка є ще 
одним переконливим свідченням постійної турботи 
Центрального Комітету КПРС і Радянської держави 
про збереження миру на землі. Вони говорили про 
трудові досягнення робітників, колгоспників, народ
ної інтелігенції, які широко розгорнули соціалістич
не змагання за забезпечення приросту обсягів продук
ції без збільшення ресурсів. Промовці запевнили, щр 
комуністи, всі трудящі Харківщини у відповідь на на
городу Батьківщини працюватимуть ще активніше, ще 
самовідданіше для успішного втілення в життя рішень 
XXVI з'їзду КПРС, наступних Пленумів ЦК КПРС, без
умовного виконання планів одинадцятої п’ятирічки,

З великим піднесенням учасники урочистого засідан
ня прийняли вітального листа ЦК КПРС, Президії Бер> 
ховної Ради СРСР. Раді Міністрів СРСР, Генеральному 
секретареві ЦК КПРС, Голові Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришеві Ю. В. Андропову.

Під час перебування-в Харківській області В. В. Щер
бицький зустрівся з членами, бюро обкому партії, від
відав ряд трудових колективів міста, Первомайського 
і Готвальдівського районів, нові житлові масиви. У 
фізико-технічному інституті низьких температур АН 
УРСР, який є великим науково-технічним комплексом, 
В. В. Щербицький ознайомився з розробками, що зна
ходять широке застосування в різних галузях народ
ного господарства країни.

В. В. Щербицький поклав квіти до пам'ятника В. f, 
Леніну і до меморіального комплексу Слави.

А З ПОШТИ ВІДДІЛУ УЧНІВСЬКОЇ 
І СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вчасна 
допомога

Щедра осінь нинішньо
го року принесла чима
ло турбот сільським 
Трудівникам. Поки сто
ять теплі дні золотого 
Жовтня, треба швидко і 
без втрат зібрати виро
щений урожай. Активно 
Допомагали У збиранні 
картоплі колгоспу «Ле
нінським шляхом» Косто- 
нільського району школя
рі міської середньої шко
ли № 5. Десятикласники 
Ігор Шнчун, Жанна Ма- 
твійчук. Олег БІлецький, 
Наталія Курієць та Вік
тор Ткач щодня збирали 
по 150 кілограмів карто
плі. а клас — по 2500 
кілограмів. Кошти, заро
блені в колгоспі, учні ви
рішили перерахувати в 
Фонд миру. Колгоспники 
Щиро вдячні юним по
мічникам і раді за них, 
адже їм дуже важлива 
допомога сьогоднішніх 
учнів, а завтрашніх гос
подарів на цій землі.

М. ДРАГАНЧУК.

Незабутні 
враження

Нещодавно учні 7—8 
класів Ровенської серед
ньої школи № 19 провели 
дводенний туристичний по
хід у Решуцьк на базу 
відпочинку своїх шефів— 

робітників Ровепського за
воду високовольтної апа

ратури імені 50річчя Ра
дянської України. В про
граму походу були вклю
чені цікаві вікторини, кон
курси художньої самоді
яльності, туристична еста
фета. Найбільш спритною, 
кмітливою і дружною ви
явилась команда 7-Б кла
су, яка і вийшла перемож
цем усіх конкурсів. А вве

чері запалало яскраве во
гнище дружби, здіймали
ся у вись зоряного неба 
дзвінкі піонерські пісні, 

веселий сміх школярів.

О. САЛЬЧУК.

Розмова 
про дружбу

У цей день, після трудового 
азарту суботника, в актовому 
залі Острозької восьмирічної 
санаторної школи-інтернату 
вирувала святковість. Адже 
сьогодні — день народження і 
перше засідання клубу «Давай, 
посперечаємось».

Тема першого засідання клу
бу: «Справжня дружба. Яка 
вона?» давно приковувала 
увагу вихованців ш«оли.

...Лине мелодія пісні про 
друга, з яким не страшно йти 
па вершину горн. Молода вчи
телька Т. В. Зачарепич з 
притаманною їй теплою» від
крила новий дискусійний клуб 
І створила для старшокласни
ків невимушену обстановку.

Виступають комсомольці, во
ни навели кращі приклади 
дружби- К. Маркса, Ф. Енге
льса, В. 1. Леніна і Н. К. Кру- 
пської... Висловлювання видат
них людей про дружбу. Посту
пово розгорнулася суперечка 

навколо питань: чого не тер
пить дружба, які вчинки змі
цнюють дружбу, головні яко
сті справжнього друїі? Учас
ники клубу визначили у дру
жбі: довір’я, чесність повагу 
до смаків і уподобань друга і 
згодились на одному: дружба 
пізнається у труднощах і хо
роших справах.

Комсомольці засудили боя
гузтво. зраду, дружбу, яка 
будується на взаємній вигоді 
яка ппипижує людську гідність. 
У цей день було визнано своє 
рідним гімном клубу пісню 
Булата Окуджави «Давайте 

восклицать» і оголошено кон
курс на емблему клубу. Тема 

наступного засідання «Дружний 
клас... Що для цього треба?» 

Активними у цей день були: 
Володимир Грищенко, Олег 
Кийко, Петро Латчук Василь 
Тапасов. Іван Хомич і інші.

Нехай на першому засіданні 
клубу були більш активними 
хлопці, а дівчата сперечались 
напівголоса між собою. Не
хай... Попереду ше багато ці
кавих зустрічей, тем і розмов, 
і хочеться сказати: хорошій
справі — добру путь.

Т. БОБРОВН И ЦЬКА, 
громадський кореспондент 
«Зміни».

а ОПЕРАЦІЯ «ВАГОН»

КОНТРАСТИ

І II Е РАЗ доводиться у, 
І житті спостерігати та- 
|ку просту і банальну, си

туацію: проходять “повз
.які-небу дь неполадки (яма, 
вибита машинами на доро
зі, зарослі бур'яном клум
би біля будинків, засміче
ні автобусні зупинки і т. д.) 
люди, помічають їх і кри
тикують всіх і вся за скоє
не зло. Тут виходять винні 
і будівельники, і жителі 
довколишніх будинків, і 
різні установи, і організації. 
Тільки не самі критикуючі. 

Для чого ми змалювали 
таку картину? Для того, 
щоб чіткіше було видно дві 
позиції, які займають люди 
по відношенню до безгос
подарності. На протилеж
них полюсах стоять колек
тиви двох організацій, де 
ми побували з перевіркою 
ефективності використання 
вагонів. Не Ровенська діль
ниця Львівського спеціалі
зованого управління

№ 49 і Ровенський
ізавод тракторних зап
частин. Як же вирішують 
вони питання своєчасного 
вивантаження і заванта-. 
ження вагонів, механізації 
.цих процесів?

...На перший погляд, пра
цівники дільниці тру
дяться в поті чола: туди- 
сюди бігають робітники, на
чальники, розриваються те
лефони, наради на швидку 
руку проходять в гарячих 
суперечках. Але коли де

тальніше розібрати «вагон
ну» ситуацію тут, то випли
ве наверх усе приховане і 
досить-таки непрнглядне. 
Завели, наприклад, журнал, 
де мали б фіксуватися час 
подачі і вивантаження ва
гонів, причини затримок. 
Дуже добре починання, яке 
передбачає контроль і від
повідальність. Що ж на
справді? Записи ведуться 
формально, для сторонньо
го ока. Часто не вказуються 
години вивантаження, а як
що і пишуть, то це фан
тастичні цифри. Бо одні 
рагони вивантажують 12 
годин, а інші — за 45 хви

лин. І при тому, тут пра
цюють тільки 2 вантажни
ки. Якщо треба більше, то 
тТшяквють їнсвітомо. прав
да, де?) і привозять на 
роботу. Про графу «Причи
ни невивантаження в строк», 
то взагалі немає що говори
ти. Вона — чиста. Отже, 
все добре і ніяких причин 
для стурбованості не може 
бути. Забувають працівники 
дільниці, що ними за 
дев'ять місяців 1983 року 
затримано 56 вагонів на 
213 вагоно-годин. І 189 
карбованців штрафу вони 
заплатили залізниці не з

власної кишені, а з дер
жавної. Щомісяця переви
щуються норми простою 
вагонів, не організовані ніч
ні чергування, вивантажу
вальні майданчики перетво
рені в склади для зберіган
ня вантажів. Недоліків біль
ше, ніж треба. Начальник 
дільниці Михайло Михай
лович Мержук досить тихо 
і скромно зазначив: «Так, 
працюємо ми погано!». .

Зате як зміцнів його го
лос і- задзвенів обуренням, 
коли почав описувати, які 
порядки панують на заліз
ниці. Де і взялося красно
мовство! От і вийшло, як 
кажуть, в чужому оці трі
сочку побачив, а в своєму 
— колоди не помітив.

На наше запитання, чи 
ви думаєте змінити стан 
справ на дільниці, М. М. 
Мержук відбувся мовчан
ням. А потім зауважив:

— А що нам виправля
ти? «Азот» не забирає сво
їх вантажів, бо ще не став 
до ладу новий цех. Буді
вельні організації теж мах
нули рукою на свої мате
ріали. А нам що? Хай ле
жать...

З гнітючим настроєм

їхали ми па завод трактор
них запчастин. Якщо вже в 
такій маленькій організації, 
як Ровенська дільниця, не на
вели порядку з вагонами, то 
що буде на такому вели
чезному заводі, де прихо
дять десятки, вагонів з най
різноманітнішими вантажа
ми?

Найперше, що впало в 
очі, — чистота і порядок 
на території транспортного 
цеху, в складських примі
щеннях. І люди — підтяглу» 
ті, заклопотані, в роботі, 
без зайвої метушні і шуму. 
І тут ведеться журнал. Хо

ча, на противагу, дільнично
му, конкретність, точність, 
діловитість у веденні його 
характеризують роботу цеху 
з. кращого боку. Якщо пе
ревищені норми простою ва
гонів, То обов'язково вка
зана причина цього: немає 
крана для вивантаження 
важковагових вантажів, 
немає місця для понаднор
мативної кількості вогне
тривкої глини, малопродук
тивна шайба для виванта
ження, иеі^ае шихтового 
двору з усіма механізмами 
для вивантаження коксу. 
Цей список можна продов
жувати. От і виходить, що 
за місяць в загальному по
казники простою вагонів 
непогані. Хоча і тут ще не
доліків багато. Можна за
уважити і керівництву за
воду, яке не завжди опе
ративно реагує на вимоги 
транспортників, і окремим 
відділам (головного мета
лурга, збуту, матеріально- 
технічного постачання), які 
своєю неорганізованістю 
збивають ритм роботи цеху; 
і постачальникам, які по
рушують договірні зобов'я
зання. Недоліки є. Але про 
них не кричать па кожному 
кроці, шукаючи доброго дя

дю, який допоможе їх ви
правити. А спокійно і впер
то домагаються покращення 
на всіх ділянках роботи, , Б 
цю потрібну епрїіву' вклада
ють і свою частку комсо
мольці. Петро Шевчук, Га
лина Макарук випустили 
чимало випускіз «Комсо
мольських прожекторів», 
щоб вивести з сонного ста
ну деякі служби заводу, 
розворушити людей для 
найактивнішої участі в під
вищенні ефективності вико
ристання вагонів.

Наприклад, у вереси! ви
пуск «КП» розповів про 
«боротьбу» з головним ме
талургом заводу В. Є. Пет- 
ровсыспм за встановлення 
вібратора для вивантажен
ня вагонів з піском. Це 
зменшило б час виванта
ження, бо вручну лопатами 
багато не напрацюєшся. Ре
зонанс. був па цілий завод, 
і так завжди. «Прожекто
ристи» гостро реагують на 
всі недоліки в роботі транс
портного цеху. Кращі ви
пуски «КП» вивішують, на 
прохідній, щоб ознайоми
лись усі робітники. Хотілося 

б зазначити і про те, як 
видно дієвість такої діяль
ності спілчан. Рубрика «Як 
було і як я»; проілюстрова
на фотографіями, наочно 
демонструє реакцію винних 
на зауваження «КП».

Ми не претендуємо на 
оригінальність, коли скаже
мо, що треба менше гово
рити, критикувати, а біль
ше працювати над виправ
ленням недоліків у своїй 
роботі. Чесне і сумлінне ви
конання своїх прямих ви
робничих обов'язків — це 
головне.

о. митько, 
член міського коміте
ту народного контро
лю.

О. ЯКИМЮК, 
член міського штабу 
«КП»,

С. БОНДАРУК, 
спецкор «Зміни».
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РЕАЛЬНО ОЦІНЮВАТИ ЗДОБУТЕ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.)

на майстрів спорту між
народного класу Олега 
Чужду і Людмилу Афа
насьеву. майстрів спорту 
СРСР Юрія Кувичка. Вік
тора Стіепапського, пер
шорозрядника Ярослава 
Дмитрука. і якщо по
рівняти, що на VII літній 
Спартакіаді України об
ласть зайняла 25 місце 
з 27, жоден спортсмен 
Ровенщнни не став чем
піоном Спартакіади і не 
був включений до збір
ної республіки, то під
сумки нинішньої Спарта
кіади. безумовно, —зна
чний успіх.

Реально оцінюючи до
сягнуте, слід принципово 
і відверто визнати, що в 
цілому рівень розвитку 
фізичної культури і спо
рту, в області, керівниц
тво' цією важливою ді
лянкою роботи з боку 
паїітіТгних, радянських, 
профспілкових 1 комсо
мольських органів Ще не 
в повній мірі відповідає 
зрослим вимогам. Про це

свідчить' 1 більш глибо
кий аналіз підсумків 
Спартакіади.

Так, у Дуброввцько- 
му ' і Корецькому райо
нах спартакіади прово
дились па низькому рів
ні, а в Гощанському — 
спартакіада практично не 
відбулася. У фіналі об
ласної спартакіади спорт
смени Зарічненського ра
йону виступили лише в 

двох видах з восьми. З 
шести видів спорту не 
брали участі в обласній 
спартакіаді представники 
облради ДСТ «Трудові 
резерви» і райради «Ло
комотиву». В десяти ра
йонах області не змогли 
підготувати спортсменів, 

які одержали б заліко
ві очки на фіналах респу. 
бліканської Спартакіади. 
Нижче своїх можливос
тей v фіналі VIII літньої 
Спартакіади України ви
ступили команди з віль
ної і класичної боротьби, 
ббрбїьбн самбо, фехту

вання, футболу. Шахісти, 
плавці,- - ■ тенісист ■ • гім
насти. жіночі команди з 
волейболу 1 баскетболу 
не здобули жодного за- 
ліковогр очка.

Головним завданням 
Спартакіади було залу
чення до її стартів • яко
мога більшої кількості 
учасників. Лише за два 
роки нинішньої п’ятиріч
ки кількість колективів 

фізкультури в області 
зросла на 54 і складає 

нині 1331. За цей час чи
сельність населення, яка 
систематично займається 

фізичною культурою 1 
спортом, зросла »а 6,1 
процента І досягла 417 
тисяч чоловік. Сьогодні 
понад 260 тисяч чоловік 
займаються в спортивних 
секціях, біля 125 тисяч 
— в групах загальної фі
зичної підготовки і гру
пах здоров’я.

Усі ці успіхи стали 
можливі завдяки розши
ренню сфери впливу ко
лективів фізкультури, 
удосконаленню форм і 
методів їх роботи по роз
витку фізичної культури 
1 спорту. Особливо це по
мітно на прикладах робо* 
ти в місті Ровно, Косто- 
нільському і Березнівсь- 
кому районах. (Хороший 

досвід роботи мають ко
лективи Ровенського льо. 
нокомбінату, заводу «Ро- 
вносільмаш», комбіна
ту «Ровнопромбуд», Бе- 
резнівського лісного тех
нікуму, Ровенського 
МПТУ № 1, Березнівсь- 
кої СШ № 2 і Костопі- 
льської школи-інтернату,

колгоспів «Зоря кому
нізму» Ровенського, «Пе

ремога» Костопільського, 
ім. 1 Травня Сарненсь- 
кого районів, Мцрого- 

іранського радгоспу-техні- 
куму, де фізична культура 
1 спорт міцно увійшли-в 
життя робітників, служ
бовців. студентів і учнів.

Однак цього не скажеш 
про Гощанськпй район. 
Масові змагання в ко
лективах фізкультури 
тут проводяться недоста
тньо, з мінімальною кіль
кістю учасників. Збірні 
команди не укомплекто
вані. Спортсмени району 
практично не брали учас 
ті в VIII літній спарта
кіаді області. Не кращі 
справи в багатьох колек
тивах фізкультури Дуб- 
ровицького, Рокитнівсь- 
кого, Зарічненського ра
йонів. Не проводять сво 
їх 1 не беруть участі в 
міських 1 районних тур
нірах колективи фізку, 
льтури Дубнівської три

котажної фабрики, Висо- 
цького лісгоспзагу, 3дол- 
буиівського заводу пласт
масових виробів, Ровен- 
ського об’єднання гро
мадського харчування, 
ріяд колгоспів і радгос

пів.
Недостатньо викорис

товуються в області, ска
зав доповідач, можливо
сті комплексу ГПО для 
залучення широких кіл 
громадськості до фідку

льтурного руху. На ни
зькому рівні проводить
ся робота по підготовці 
значківців в Зарічненсь- 
кому, Рокитнівському 1 
Борецькому районах. 
Знизились показники ці’ 
єї роботи в Дубнівсько- 
му, Гощанському і Воло- 
димирсцькому районах.
Викликає тривогу якість 

підготовки значківців 
ГПО. Так, в зимовій пер
шості обласної ради ДСТ 
«Колос» взяло участь 

всього 68 чоловік, з яких 
22 не виконали норма
тивів. В літній першості 
ж з 79 учасників залікові 
очки дали лише 38 чоло
вік.

Особливу вимогу слід 
поставити до підготовки 

значківців ГПО з числа 
майбутніх воїнів. Адже 
практично ЗО процентів 

юнаків — випускників 
шкіл, не являються зна
чківцями ГПО, лише тре
тя частина призовників 

Костопільського району 
змогла скласти нормати
ви по метанню гранати, 
біля 50 процентів при
зовників Здолбунївсько-

то району не змогли 
скласти нормативи по 
підтягуванню на перекла
дині. Понад половину 

призовників області не 
вміють плавати.

Згадані недоліки і 
упущення стали можли
вими через безвідповіда
льне ставлення окремих 

спортивних 1 фізкультур
них працівників до вико
нання своїх обов’язків. 
Тому облспорТкоміТету, 
облирофраді. обкому 

комсомолу слід посилити 
контроль за впроваджен
ням комплексу ГПО в 
практику роботи всіх 
колективів фізкультури.

Не задовольняє поста
новка фізкультурно-спор
тивної роботи у навча
льних закладах, говори
лося- у доповіді. Нині 
310 шкіл ще не мають 
спортивних залів, багато 
з них відчувають великі 
труднощі з придбанням 
спортивного інвентаря. 
Тому уроки фізвихован- 
ня проводяться подекуди 
на низькому рівні, а об
сяг фізичного наванта
ження вкрай недостатній 
для фізичного розвитку- 
учнів1. Ефективним захо
дом удосконалення фізи
чного виховання повинна 
бути позакласна робота, 
яка потребує докорінної 
перебудови.

Не відповідає сучас
ним вимогам і фізкуль
турно-спортивна підго

товка учнів середніх спе
ціальних і студентів ви
щих навчальних закла
дів. Тому на III респуб
ліканських молодіжних 
іграх лише 6 спортсме
нів, в тому числі 5 учнів 
Березнівського лісного 
технікуму, принесли об
ласті залікові о’гкп. За
те не підготували жодно
го представника в збірні 
команди області Ровен- 
ські музичне і медичне 
училища,, Млинівський 
зооветтехнікум, Дубпів- 
ське культосвітнє учили
ще, Костопільське і Ро- 
■китншеько медучилища. 
Значно менше, ніж в се
редньому по області, скла
дає кількість учнів, які 
регулярно займаються 
спортом в Р'овенських те
хнікумах радянської тор
гівлі 1 текстильному, Дуб- 
нАвському культосвітньо
му училищі. Сьогодні ко
жен четвертий студент ву
зів області не займаєть
ся фізкультурою, в Ро- 
вепському інституті ку
льтури майже половина 
студентів не охоплені ні
якими формами фізкуль
турно-спортивної роботи.

Міськкомам і райко
мам партії, облвно, об1 

ласному управлінню
профтехосвіти, ректора
там вузів, сказав допо
відач, слід здійснити ком
плекс заходів, спрямова
них на поліпшення фіз
культурно-спортивної ро
боти в школах і навча
льних закладах.

Важливим є 1 залучен
ня населення до занять 
фізичною культурою 1 
спортом за місцем про
живання, особливо на се
лі. Розробка комплекс
них планів розвитку фі
зичної культури 1 спорту 
не тільки в колективах 
фізкультури, а" й у кож
ному—районі. місті, селі 
дозволить залучити до 
регулярних занять фізи
чною культурою t спор
том новий загін учнівсь
кої молоді, робітників, 
службовців, хліборобів.

На закінчення допові
ді тов. Чорнолоз висло
вив упевненість, що ко
лективи фізкультури, СПОТ 
ртивні організації Ро- 
венщини під керівниц
твом партійних і радян
ських органів зроблять 
все для успішного вико
нання рішень XXVI з’їз
ду партії, червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС по всебічному 1 
гармонійному розвитку, 
комуністичному вихован
ню трудящих.

В обговоренні допові
ді взяли участь другий 
секретар Млинівського 
райкому партії І. П. Ко 
нончук, заступник голови 
виконкому Костопільської 
районної Ради народних 
депутатів Б. Д. Бідюк, 
голова Ровенського місь
кого спорткомітету В. А. 
Лоскучерявий. голова обл
ради ДСТ «Колос» Е. Л. 
Галузо, завідуючий Бе- 
резнівським районним 
відділом народної освіти 
Ю. І Дем’янчук, секре
тар Здолбунівського рай
кому комсомолу В. Ф. 
Матвеев.

Із заключним словом 
на нараді виступила сек
ретар обкому Компартії 
України О. Г. Мартинова.

У роботі наради взяв 
участь 1 виступив засту
пник голови Спорткоми
тету УРСР П. Ф, Савиць 
кий. Він під бурхливі 
оплески присутніх вру
чив Ровенській області 
Диплом І ступеня і пере
хідний кубок Ради Міні
стрів УРСР за перше мі
сце на VIII літній Спар- ■ 
такіаді України у комп- ] 
лексному заліку.

НА ФОТОг груп» учасників наради фіз
культурно-спортивного активу області (зліва 
направо): чемпіон VIII літньої Спартакіади 
України Володимир Штипда (бокс), майстер 
спорту міжнародного класу Володимир Гуди- 

лін (метання молота), срібний призер VIII літ
ньої Спартакіади України з Нульової стрільби 

Тамара Антонишина, майстер спорту, брон
зовий призер чемпіонату України Віктор Сте- 
панський (легка атлетика), чемпіон світу з ве
лоспорту Олег Чужда, рекордсмен і чемпіон

СРСР з кульової стрільби Олена Чиж, майстер

спорту міжнародного класу, рекордсмен 
СРСР, чемпіон VIII літньої Спартакіади Ук
раїни Олександр Камінськмй. майстер 
спорту, срібний призер першості СРСР з 
веслування на байдарках Юрій Набережний, 
срібний призер VIII літньої Спартакіади 
України з боксу Валерій Щупак, майстер 
спорту, бронзовий призер VII1 літньої Спар
такіади народів СРСР серед юніорів Юрій 
Кувичка (кульова стрільба).

Фото О. ДРОЗДОВА.

• МІЖНАРОДНА ПАНОРАМАЗ УСІХ КОНТИНЕНТІВ
БУДАПЕШТ. Тут відбулася сесія державних збо

рів УНР. В іі роботі взяли участь Перший секретар 
ЦК УСРП Я. Кадар, інші керівники республіки.

Депутати обговорили становище в промисловості 
і завдання, які стоять перед цією галуззю. Було 
підкреслено, що угорська промисловість була і 
залишається міцною базою суспільно-економічного 

, життя країни. В останні роки трудівники промиє- 
' ловості УНР добилися певних успіхів. Помітно під
вищилась якість товарів з маркою «Зроблено в 
Угорщині». Значну роль у розвитку промисловості 
відіграють економічні зв'язки з соціалістичними 
країнами і в першу чергу з Радянським Союзом, 
які постійно розвиваються і зміцнюються.

КАБУЛ. Підрозділи афганської армії виявили 
склад зброї, який створили контрреволюційні еле
менти в одному з районів провінції Кундуз. Було 
вилучеио ЗО переносних ракетних установок, 20 
безвідкатних гармат, велику кількість боєприпасів.

НЬЮ-ЙОРК. «Ні — крилатим ракетам і «Гіершін- 
гам-2» в Західній Європії», «Скоротити ядерні ар 
сенали!» — під такими лозунгами біля будинку 
ООН у Нью Норку відбувся багатолюдний мітинг 
гротесту.

Виступаючи перед його учасниками, член палати 
представників конгресу США Т. Уайс підкреслив 
величезну загрозу мирові, яку несе в собі невтрим
на гонка озброєнь. «Якщо ми будемо йти по тому 
шляху, по якому ми йдемо тепер. — підкреслив 
конгресмен. ■— то він приведе нас до ядерного 
знищення». Т. Уайс зазначив, що Радянський Союз 
вже взяв на себе в односторонньому порядку зо
бов’язання не застосовувати першим ядерну зброю. 
Тому ми повинні вимагати від американського уря 
ду не менш серйозних кроків щодо відвернення 
небезпеки ядерної катастрофи, сказав він.

ТОКІО. Із заявою протесту проти наступного ві
зиту в Японію президента США Рейгана виступила 
велика група демократичних організацій японської 
столиці. Вона була передана посольству США в 
Токіо.

У заяві зазначається, що переговори глави вашінг- 
тонської адміністрації з прем’єр-міністром Я. На 
касоне призведуть до дальшого втягування Японії 
в глобальну стратегію СПІД і збільшать небезпеку 
розміщення на території країни нової американсь
кої зброї.

Процес оновлення у Демократичному Афганіста
ні, пов'язаний із здійсненням прогресивних пере
творень. охопив найрізноманітніші сфери. Якщо ра
ніше освіта була привілеєм небагатьох багатих, то 
тепер перед дітьми селян і робітників широко роз
чинені двері усіх навчальних закладів. У республіці 
в навчальних і середніх школах навчається майже 
півтора мільйона дітей.

НА ФОТО: учні одного з ліцеїв Кабула.

АНГЛІЯ. Декілька сот чоловік зі всіх кінців краї
ни прибули до воріт військово-повітряної бази США 
у містечку Аппе-Хейфорд (графство Оксфордшир], 
на території якого розмістились американські ви- 
нищувачі-бомбардувальники «Ф-111», які оснащек 
ядерною зброєю.

Ініціаторами цієї маніфестації протесту стали жи
телі створеного біля бази палаткового містечка та 
місцеве відділення масової суспільної організації 
«Рух за ядерне роззброєння».

Намагаючись зірвати виступи прихильників миру, 
уряд застосував репресії. Серед учасників демон
страції зроблено арешти.

НА ФОТО: під час розгону маніфестації протесту. 
ТАРС.
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НОВИЙ СЕЗОН МХАТу
МОСКВА, Новий, 85-й 

сезон відкрив Московсь
кий Художній Академіч
ний театр.

— У нинішньому сезо
ні ми продовжуємо од
не з головних направ
лень творчої ДІЯЛЬНОСТІ 
колективу — працює
мо над постановкою 
п'єс сучасних радянсь
ких авторів, — сказав

головний режисер МХА
Ту народний артист 
СРСР О. Єфремов. — 
Свої нові твори, які під
німають важливі проб
леми нинішнього дня, 
розповідають про лю
дей високого громадян
ства і моральної чисто
ти, передали в театр 
О. Гельман, А. Мішарін, 
О. Галін,

На основній сцені я 
ставлю цікаву п'єсу 
«Перламутрова Зінаїда», 
яку спеціально для мха- 
тівців написав М. Рощин. 
В приміщенні на вулиці 
Москвіна відбудеться 
спектакль «Амадей». Цю 
трагічну легенду про 
Моцарта і Сальєрі, роз
казану сучасним англій
ським драматургом
П. Шеффером, репети
рує М. Розовський. Світ
ло рампи побачить та
кож п'єса болгарського 
письменника Й. Радичко- 
ва «Спроба польоту». 
Для її постановки за-

прошений режисер із 
братньої країни М. Ки- 
селов. В планах театру 
— «Покірлива» Ф. Дос- 
тоєвського і «Король 
Лір» В. Шекспіра .

НА ФОТО: артисти те
атру Юрій Богатирьов І 
Анастасія Вертинська. , 

Фото А. Чумичева. 
Фотохроніка ТАРС.

« ФУТБОЛ: ДРУГА ЛІГА

„АВАНГАРД"—„АТЛАНТИКА"— і: 1
«Авангард» (Ровно] — 

«Атлантика» (Севасто
поль]. 1:1 (1:0). Ровно, 
21 жовтня. Стадіон 
«Авангард». Хмарно, 5 
градусів. 2000 глядачів.

Судді: О. Вайнберг, 
В. Лужанінов (обидва — 
Хмельницький), В, Ваку
ленко (Ровно).

«Авангард»: Калиш, 
Гриценко, Вирвич,
Флюнт, Брюхов (Лелюк, 
52), Михайлечко, Якови- 
шин, Фігель, Савран, 
Шаломай, Арсеньев.

«Атлантика»: О. Петров, 
Степанович (Коваленко, 
46), Попов, Аверков, 
Жилін, Ященко, Зозуля 
(Пауков, 34, Романенко, 
65), П. Петров, Борис, 
Беглецов, Павлов.

Голи: Яковишин (28), 
Пауков (52).
Попереджено: Романен- 

ка.
У першому колі чем

піонату ровенські аван- 
гардівці поступилися се
вастопольській «Атланти
ці» (0:1), тепер же, граю
чи вдома, прагнули взя
ти реванш. І перші хви
лини матчу вселяли при
хильникам команди пев
ний оптимізм. Небезпеч
но били по воротах су
перника Савран, Шало
май, Арсеньев, Флюнт, 
однак їх удари не дося
гали мети. Проте відчу
валось, що захист гос
тей ледь стримує наступ 
ровенчан. На 28-й хви
лині знову виник небез
печний момент на штраф
ному майданчику гос
тей. Хтось з захисників 
«Атлантики» відпасував 
м'яч своєму воротареві, 
однак вдарив досить 
сильно. І голкіпер Олек
сандр Петров змушений 
був відбити м'яч у по
ле. Проте зробив це нев
дало: м’яч потрапив до 
капітана «Авангарду» 
Яковишина і той не роз
губився —1:0.

Гості відтоді почали 
будувати гру на конт
растах. Особливо виді
лялися Беглецов та Пав
лов. які завдавали бага
то клопоту авангардів- 
ському захисту. Проте і 
їм не вдалося вцілити у

ворота. Перший тайм був 
за господарями.

У другій 45- 
хвилинці гості посилили 
натиск на ворота ровен
чан, атакуючи досить 
великими силами. В од
ній з атак, вірніше, ко
ли вона лише починала
ся, відзначився Пауков. 
Він метрів з 30-ти силь
но пробив по воротах 
господарів. Голкіпер гос
подарів не чекав удару 
з такої відстані, і, як 
наслідок, —гол. 1:1. Цей 
результат не змінився 
до кінця зустрічі. Госпо
дарі не змогли взяти 
реванш за поразку в 
Севастополі, а гості здо
були для себе важливе 
очко, яке дозволить їм 
поліпшити своє турнірне 
становище.

Нагадаємо, що в попе
редньому, 52 турі виз
начився чемпіон Украї
ни. Ним стала команда 
київського СКА, яка 
одержала право продов
жити боротьбу за путів
ку до І ліги. Щоб через 
рік знову повернутися

дуди, київським армій
цям потрібно перемогти 
своїх суперників — ом
ський «Іртиш» та липе- 
цький «Металург».

«Авангарду», щоб зак
ріпитися в турнірній таб
лиці на 8-й сходинці, 
достатньо в останньому 
матчі чемпіонату з кер
ченським «Океаном» до
могтися нічиєї.

В. ЧАЛЮК.

РЕЗУЛЬТАТИ ТУРУ: 
«Нива» Вн. — «Спартак»
— 2:1, «Десна» — «Суд
нобудівник» — 2:0,
«Фрунзенець» — СКА 
Од. — 2:3, ««Маяк» — 
«Кристал» — 1:1, «Аван
гард» >— .«Атлантика»

— 1:1, «Нива» Бн. — 
«Океан» — 2:0, «Дніпро» 
■— «Закарпаття» — 0:1, 
«Зірка» — «Прикарпат
тя» — 5:0, СКА К. — 
«Буковина» — 1:2, «Ме
талург» — «Новатор» — 
2:1, «Колос» — «Шах
тар» — 5:0, «Кривбас»
— «Стахановець» — 
6:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

Працівпики обкому ЛК’СМ України. редакції Газети 
«Зміна» і обласного штабу студентських будівельних заго
нів висловлюють глибоке співчуття водію обласного штабу 
Замлинному Леоніду Стлніславовичу з приводу тяжкої 
втрати — смерті його батька Станіслава Олександровича

А НАВКОЛО СПОРТУ ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
ВОГОНЬ, ЗАМКНУТИЙ 
У БАНКІВСЬКОМУ СЕЙФІ

До відкриття XXIII Олімпійських 
ігор 1984 року, проведення яких запла
новано в Лос-Анджелесі, залишилося 
небагато часу. У зв’язку з цим постало 
важливе питання: як зустріне посланців 
усього світу це найбільше місто калі
форнійського узбережжя Сполучених 
Штатів, чим стане свято спорту — без
корисливими, чесними змаганнями у си
лі, спритності та майстерності або ж 
рекламною оргією, влаштованою амери
канськими промисловими і торговельни
ми кампаніями, які взяли на себе під-

готовкц та проведення Олімпіади-84 з 
метою безсоромливої гонитви за нажи
вою. Аналіз західнонімецького буржуаз
ного журналу показує, що Лос-Андже
лес практично непридатний для прове
дення змагань такого високого рангу, 
як Олімпійські ігри. Замість заходів, 
покликаних зробити Ігри справжнім 
форумом спорті/, власті і представники 
компаній роблять усе, щоб використати 
Олімпіаду як джерело зиску, для про
паганди антигуманних ідей, розпалюван
ня ворожнечі між народами.

1. ХТО ГОСПОДАР: 
СПОРТ ЧИ БІЗНЕС?

Досі на фабриках аме
риканської компанії «Ле- 
ві Страус» тільки шили 
брюки — справа важли
ва, але хизуватися тут 
особливо нічим. Тепер, 
заявляє віце-президент 
цієї фірми Роберт Хаас, 
«ми пишаємося»: підпри
ємство пожертвувало на 
оснащення літніх Олім 
пійськиих ігор, які відбу
дуться у Лос-Анджелесі 
1984 року, 8 мільйонів 
доларів.

Почуття амбіції відчу
ває також фірма «Кока- 
кола», яка виділила 15 
мільйонів доларів. Тепер, 
напевне, пишається і 
президент торговельної 
компанії «Саутленд кор- 
порейшн» Джері Томпсон. 
Він побудував для Олім
пійських ігор за 3 міль
йони доларів велотрек. 
«Я раніше 1 не знав, що 
це таке, — зізнався він, 
— навіть не міг прави
льно вимовити слово «ве
лодром», (Покриття тре- 
іку небезпечно розсохло- 
ся. — Рсд.).

У всіх них є підстави 
задоволено потирати ру
ки.

Фірма «Леві Страус» 
50 мільйонів доларів ук
ладе у рекламу і пошит
тя виробів для Олімпій
ських ігор. Це— вигідна 
справа, стверджує Хаас, 
адже фірма «зустрічає 
Олімпійські ігри 1984 
року з наміром нажити 
капітал». Фотоф 1 р м а 
«Фудзі» також вирішила, 
що значні кошти на ви
робництво пакувальних 
матеріалів спеціально для 
Олімпійських ігор були б 
вельми розумним капіта
ловкладенням з точки 
зору її майбутнього.

Отак безсоромно під
приємці ще ніколи не ви
користовували у своїх 
цілях олімпійську ідею. 
«У Лос-Анджелесі, — 
пише англійська газета 
«Обсервер», — світ упе
рше побачить Ігри вели
кого бізнесу».

Про цю «нсвинку» вже 
заговорили: Маріо Пес-
канте з Національного 
олімпійського комітету 
Італії із жалем застеріг: 
«Американці готуються 
до цього славного свята, 
як до звичайної комер
ційної справ.и, підходять 
до нього з позицій, які 
визначаються інтересами 
збуту».

Президент Лос-Андже- 
леського олімпійського 
організаційного коміте
ту (ЛАООК) Пітер Юбер- 
рот між тим проголосив

«нову епоху» в олімпій
ському русі. «Партнер
ство між торговцями 1 
спортсменами, — ска
зав він, — визначатиме
ться олімпійським духом. 
Це модель ДЛЯ майбут
нього».

Появі Цієї «моделі» 
Олімпійські ігри зобо
в’язані громадянам Лос- 
Анджелеса. Після того, 
як Міжнародний олімпій
ський комітет 1978 року 
прийняв рішення про 
проведення літніх Олім
пійських Ігор 1984 року 
в Лос-Анджелесі, вони У 
ході референдуму висло
вилися проти фінансуван
ня Ігор за рахунок муні
ципальних коштів. Мер 
міста Том Бредлі не 
знав, що робити, керів
ництво Олімпіади та
кож, а тут несподівано 
знову заговорили про 
проведення Ігор у Мюн- 
хені. Тоді «вільні під- 
приємці» захвилювалися. 
Група каліфорнійських 
ділків запропонувала
свої послуги.

Робота в ЛАООК, 
стверджує Тед Хіншоу, 
організатор змагань з па
русного спорту, розціню
ється як трамплін для ка
р’єри. Вона дає можли
вість познайомитися з ба
гатьма впливовими ЛЮДЬ
МИ і після Олімпійських 
ігор для багатьох окупи
ться сторицею.

Отаким чином v комі
теті ІОберрота стимулів 
вистачає. Але досвідче
ним спортивним діячам 
це здається фантасти
кою: 400 погано оплачу
ваних людей на чолі з 
транспортним агентом 
мають намір упоратися з 
проблемами, які, звичайно, 
вимагають участі всього 
уряду. Очікуються 12 тисяч 
спортсменів зі 150 країн, 
майже 10 тисяч адмініст 
раторів разом із супрово
джуючими їх особами. 
Майже 3 тисячі журналіс
тів та кілька мільйонів 
гостей. Окрім усього ін
шого, Пітер Юберрот 
збирається розв’язати це 
колосальне завдання, вит
ративши всього 170 міль
йонів доларів — суму, 
яка викликає, м’яко ка 
жучи, здивування.

Чотири мільйони до
ларів, які, приміром, по
жертвували кредитні фір
ми «Амерікен експрес» 
чи «Юнайтед ейрлайнз» 
Юберроту, це, так би мо
вити. мінімальна плата За 
доступ до участі в тор
гах. «Олімпійський ре
корд» поставила амери
канська телевізійна ком

панія Ей-бі-сі: 225 міль
йонів доларів за право 
трансляції Олімпійських 

ігор по телебаченню.
Той, хто ще захоче ре

кламувати свій товар під 
час Олімпійських ігор, 

уже запізнився. Весь ек
ранний час розпродано — 
за 615 мільйонів доларів. 
84 мільйони доларів 
запросили американці у 
«Євробачення» за право 
трансляції з Олімпійсь
ких ігор. Європейці до
мовилися з американця
ми на сумі 19,8 мільйона 
доларів. Однак ця плата 
тільки за трансляцію. 
За всі послуги, наприк
лад, за користування сту
діями або за технічну до
помогу, потрібно буде 
платити окремо, що такой; 
протирічить усім нормам. 
За кожний квадратний 
метр студії американці 
беруть 350 доларів, за 
оренду письмового столу 
(60 доларів), лампи (25 
доларів) або тримісного 
дивана (58 доларів), зви
чайно, платити доведеть
ся додатково.

Чехословаччина та Ру 
мунія повідомили, що за 
таких умов вони відмов
ляться від телетрансляції 
з Олімпійських Ігор.

У готелях навряд чи 
залишаться вільні номе
ри: ЛАООК уже зарезер
вував більшість з них для 
Іноземних делегацій. То
му кімната у приватному 
будинку коштуватиме не 
менш 1300 доларів на 
тиждень, оренда будинку 
—5 —12 тисяч доларів.

Що ж буде з Олімпій
ськими іграми? Чи не пе 
ретвориться фестиваль 
молоді світу, організова
ний ударними силами тор
говців, у торжество кра
марів над олімпійським 
Духом?

ІІа останніх зимових 
Олімпійських іграх у 
Лейк-Плесіді після висту
пу по телебаченню тодіш
нього американського ві
це-президента Уолтера 
Мондейла на екранах те
левізорів з’явився обтяг
нутий джинсами зад. Під 
олімпійський гімн рекла
мувалася розчинена кава. 
Цього, напевне, можна очі 
кувати і нині.

Перед світом спорту, 
безумовно, стоять диску
сії про те, що означають 
організовані приватними 
підприємствами Ігри ве 
ликого бізнесу — кінець 
або майбутнє Олімпійсь
ких Ігор.

Ганс Иохім ІПЕПС, 
«Шпігель», Гамбург. 
(Щотижневик «За рубе
жом», № 41, 1983 рік).
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1. СКА К. 49 28 15 6 89—47 71
2. Колос 49 29 10 10 94-45 68
3. Нива Ви. 49 29 10 10 85-43 68
4. СКА Од. 49 26 11 12 65—29 63
5. Кривбас 49 22 18 9 69—44 62
6. Буковина 49 23 14 12 79—50 60
У. Спартак 50 21 14 15 66-50 56

8. Авангард 49 19 15 15 56-59 53
9. Шахтар 49 19 13 17 55—55 51

10. Закарпаття 49 20 10 19 65-62 50
11. Торпедо 49 20 8 21 65—70 48
12. Металург 49 17 14 18 35—38 48
ІЗ. Нива Бн. 50 15 18 17 41-51 48
14. Атлантика 49 17 12 20 52-49 46
15. Поділля 49 18 9 22 55-66 45
16. Кристал 49 17 9 23 44-54 43
17. Новатор 49 14 15 20 43—55 43
18. Зірка 49 14 14 21 46—56 ■ •' 2
39. Океан 49 13 15 21 44-58 41
20. Стахановець 49 12 17 20 39-59 41
21. Прикарпаття 49 17 6 26 54-63 40
22. Десна 49 16 8 25 50—65 ?0
23. Суднобудівник 49 15 10 24 49-71 40
24. Маяк 49 14 11 24 48-72 39
25. Дніпро 49 12 13 24 32-61 37
26. Фрунзенець 49 11 11 27 46-84 , 33


