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ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ 
ПОВІДОМЛЯЄ:

За станом на 25 жовтня соціалістичне змагання 
на збиранні 1 вивезенні цукросировини серед ком
сомольсько-молодіжних екіпажів очолюють:

НА КОМБАЙНАХ РКС 6.
Анатолій Ковальчук з колгоспу Імені Жданова 

Гощанського району. Зібрав буряки з площі 175 
гектарів, накопав 9625 тонн.

Володимир Шклярук з колгоспу «40 років Жовт
ня» Млинівського району. Він зібрав корені на пло
щі 250 гектарів 1 накопав 7200 тонн.

Леонід Ковальчук з колгоспу «Шлях до комуніз
му» Острозького району, його показник — 175 гек
тарів, 4100 тонн.

НА КОМБАЙНАХ КС-6.
Микола Назарук з колгоспу «Мир» Острозького 

району. На площі 233 гектари накопав 7580 тонн.
Олексій Пашко з колгоспу «Прогрес» Дубнівсь- 

кого району. Зібрав буряки з площі 183 гектари, 
накопав 6433 тонни.

Віктор Мельник з колгоспу Імені Леніна Гощан
ського району. Його показник — 129 гектарів, 
4940 тонн.
НА ПЕРЕВЕЗЕННІ ЦУКРОСИРОВИНИ:

Ярослав Савич із Демпдівського відділення сіль
госптехніки. Автомобілем КамАЗ 5320 перевіз 1484 
тонни, виробив 97900 тонно-кілометрів.

Олександр Макарець із Гощанського об’єднання 
райсільгосптехніки. Автомобілем ЗІЛ-ІЗЗ вивіз 
1453 тонни буряків, виробив 29060 тонно-кілометрів.

Володіїмип Булавськиц jj Острозького АТП-17033. 
Автомобілем ГАЗ-53 доставив 546 тонн сировини, 
виробив 28740 тонно-кілометрів.

Геннадій ТРЕТЯК, якого ви бачите на фото, працює 
слюсарем на Ровенському міськмолокозаводі. Коли 
трапляється якась відповідальна робота, її завжди до
ручають Геннадію, бо на заводі впевнені — виконає 
комсомолець П на «відмінно». Геннадій не пише вмі
лий спеціаліст, а й бере активну участь у житті колек
тиву: він член комітету комсомолу підприємства.

Фото А. Похилюка.

ТВОРЧІСТЬ 
молодих,

Велич нашого часу наповнює радістю наше жит- 
тя. Натхнені високими помислами, сповнені не* 
згасною наснагою наші будні — це невтомний труд 
в ім’я розквіту Вітчизни. Свій внесок у здійснення 
грандіозних накреслень партії робить І творча інте- 
лігенція.

Великий вклад літератури І мистецтва, як відзна
чив червневий Пленум ЦК КПРС, в духовне життя 
суспільства. «Усі ми бачимо, — підкреслював у 
своїй промові на Пленумі товариш Ю. В. Андропов, 
— як у міру зростання культурного рівня народу 
посилюється вплив мистецтва на уми людей. Тим 
самим зростають і можливості його активного 
втручання в суспільне життя. А, отже, величезною 
мірою збільшується відповідальність діячів мисте
цтва за те, щоб могутня зброя, яка є в їх руках, 
служила справі народу, справі комунізму».

Творча молодь Ровенщини прагне бути постійно 
на рівні вимог часу, засвідчує свою вірність Ідеям 
Великого Жовтня, готовність віддати справі партії 
свій талант. В області працює чималий загін моло
дих літераторів, композиторів, художників, акторів.

Останнім часом у видавництвах республіки ви
йшли книги молодих ровенських літераторів Мико
ли Пшеничного, Івана Кидрука. Петра Велесика; 
Валерія Баталова. У обласній та республіканській 
пресі періодично з'являються твори Миколи Бере
зи, Олександра Ірванця, Миколи Тимчака, Любові 
Пшеничної, Михайла Дубова та інших молодих ав
торів.

Все частіше звучать зі сцени і в ефірі твори мо
лодих композиторів області. У цьому жанрі заре
комендували себе Володимир Багрій, Василь Адам
чук, Микола Тимощук.

Плідно працюють молоді художники Микола ЛІ- 
ханов, Олександр Наліній, Ніна І Олександр Боб- 
ришеви, Лариса І Віктор ГвоздинськІ. У своїх робо
тах вони намагаються відобразити героїку минуло
го, показати духовний світ нашого сучасника.

Цікавими пошуками і знахідками позначено твор
чий шлях артистів Володимира Підцерковного^ з 
обласного театру ляльок, делегата XIX з’їзду 
БЛКСМ Тамари Зінченко з обласного музично-дра
матичного театру, Володимира Пахолюка з цього 
ж колективу. Камерний оркестр обласної філармо
нії нещодавно став лауреатом Всесоюзного огляду 
роботи концертних організацій з творчою молоддю. 

Популярністю користуються виступи духового 
оркестру інституту культури, під керівництвом В, М. 
Старченка, естрадного оркестру «Панорама» місь’ 
кого будинку культури, яким керує Володимир 
Шварцапель.

Завтра в Ровно відбудеться другий обласний зліт 
творчої молоді. Літератори І митці обговорять свої 
завдання у світлі рішень партійних з’їздів, червне
вого (1983 р.| Пленуму ЦК КПРС, намітять конкрет
ні шляхи дальшого поліпшення творчої І громадсь
кої діяльності.

а ДО 65 РІЧЧЯ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

СЕКРЕТАР ПІДПІЛЬНОГО ОБКОМУ
1943 рік. Ровенщина. 

Здавалось, сама земля го
ріла під ногами фашистів. 
Небувалого розмаху на
брала партизанська і під
пільна боротьба радянсь
ких патріотів у тилу воро
га.

Вперше на західноукра
їнських землях народну 
боротьбу проти окупантів 
та їх прислужників •— 
українських буржуазних 
націоналістів —- очолив 
створений за рішенням ЦК 
КП(б) У Ровепськпй підпі
льний обком партії, секрс 
тарем якого став В. А. Бе- 
гма. У тому ж році ство
рюється і перший в історії

правобережної України 
Ровенський підпільний об
ком ЛКСМУ, який очолив 
Тихін Беляков.

Після загибелі весною 
1943 року у бою з карате
лями Т. Белякова, на чолі 
Ровенського підпільного 
обкому став Леонід Смир
нов. Син коваля 1 медсест
ри, учень технікуму, сту
дент інституту, комсомо
лець з 1936 року; Леонід 
у травні 1939 року став 
курсантом полкової школи. 
Він брав участь у визволь
ному поході Червоної Ар
мії на Західну Україну, у 
війні з білофіннами. Велику 
Вітчизняну війну зустрів

на кордоні. З перших днів 
— на фронті. Пізнав усю 
гіркоту тимчасового від
ступу, не раз попадав в 
оточення, але з честю ви
ходив з ворожого кільця.

На початку 1942 року в 
районі брянських лісів з 
групою бійців був переки
нутий у тил ворога. Прой
шовши більше тисячі кіло
метрів по окупованій фаши
стами території, політрук 
партизанської роти Леонід 
Смирнов на початку 1943 
року прибур на ровенське 
Полісся. Згадує колишня 
партизанка Великої Вітчиз
няної війни В. Д. Євсеєва:

— З Леонідом Смирно-

вым вперше я зустрілася в 
червні 1943 р. на Ровенщи- 
ні, тимчасово окупованій 
німецькими фашистами. 15 
червня обком партії за
твердив новий склад підпі
льного обкому комсомолу, 
а першим секретарем — 
Л. Смирнова. До цього він 
уже пройшов добру шко
лу мужності. Попавши в 
лютому 1942 р. в оточення 
1 зустрівшись з партизан
ським з'єднанням Герчя 
Радянського Союзу гене
рал-майора О. М. Сабуро
ва. брав участь в бага
тьох бойових операціях, 
був командиром підрозді' 
лу, комісаром загону. Ене
ргія, дивовижна трудолю- 
бивість, непохитна віра в 
перемогу цього стрункого, 
білявого 23-річпого юнака 

додавали снаги всім, хто 
(Закінчення на 2-й стор.).

На сцені — 
творча молодь
Звіт-огляд творчих досягнень моло

дих акторів Ровенського обласного 
музично драматичного театру їм. М. 
Островського нещодавно проходив 

в м. Ровно.
Глядачі мали змогу подивитись 

роботи Г. Савіної (Світлана), М. Кон- 
чака (Нугзар) та Т. Зінченко (офіці
антка) у виставі грузинського драма
турга, лауреата Ленінської премії 
Нодара Думбадзе «Закон вічності». 
У спектаклі Аугуста Кіцберга «Тій- 
на» роль Марі — зіграла Т. Зінченко, 
Мярта — М. Кончай. Молода актри
са Л. Мовчан показала свою творчу 
роботу у виставі Л. Сенельникова 
«Дощі».
Цікавими були творчі здобутки моло 

дих актрис Г. Савіної в ролі Насті, 

Т. Зінченко в ролі Дуняші, Е. Гулев- 
ської в ролі Мэрфи у виставі М. Шо
лохова «Жіночий бунт». Молода ак
триса С. Шибанова грала Аліну в 
«Порозі» О. Дударева, а актор Е. Па- 
холюк — Ігора Буланова у «Фіктив
ному шлюбі».

3. ВАЛЕНТИНОВА.

а з нових віршів

РОДИНА
Образ твой я в сердце берегу, 
Как завет отцовский, первый самый. 
Для тебя я сделать все смогу, 
Справлюсь с невозможными делами. 
Родина! Как много теплых слое 
О тебе уж сказано другими 
Твой народ, величие шагов, 
Подвиги твои воспеты ими.
Родина! В каких твоих краях 
Я бы ни жила и ни бывала, 
Жизнь, вокруг кипящую, и я;

Я всегда своею называла!

От тебя не буду в стороне
Я ни в светлый час, ни в час 

тревожный. > 
Ведь и ты в заботах обо мне, я» 
И забыть об этом невозможно. >. 
Ты прекрасней всех, моя Страна, 
Я с тобою счастлива. Отчизна. 
Отблагодарить тебя сполна 
Мне не хватит даже целой жизни!

Ольга КОВАЛЬ, 
інженер.

м. Ровно.

ТЯЖІННЯ
Кулі йшли в тяжіння серця, 

чорні гублячи орбіти, 
Він притис до себе землю,

мов кохану, — і застиг..» 
Звідки цеї Чого так серце

почало мені боліти!
Я ж тоді іще для світу 

народитися 
не встиг!

Ой лягали в рідну землю, 
В одинокі, в братські ями, 
Під кущі євшану-зілля 

ой лягали юнаки, *

Наче скопище галактик
із планетами серцями. 

То ж до їхнього тяжіння
і ' хилять голови віки!

Микола ТИМЧАК. 
м. Дубно.

БАНДУРА
Доторкнись до неї — 
Піснею озветься, 
Ніжно обніми —І 
I спаде зажура.
Прокладе стежину 
До милого серця, 
Стоголосим дзвоном 

Чарівна бандура.
Хай не гаснуть сили, 
Хай не стихнуть струни. 
Щедро хай співає 
Наш Поліський край.
В надвечір’ї синім

Я вклонюсь красуні.
І візьму з собою

Музики розмай.

Богдан СТОЛЯРЧУК, 
м. Ровно.



ФОРМУВАТИ АКТИВНУ ПОЗИЦІЮ
З пленуму Ровенського міськкому комсомолу

Як краще спрямувати 
зусилля комсомольських і 
піонерських організацій 
шкіл на виконання рішень 
XIX з’їзду ВЛКСМ по ви
хованню у підростаючого 
покоління ідейної пере
конаності, високої мора

льності, свідомого ставлен
ня до навчання, вміння 
застосовувати набуті знан
ня на практиці? Про це 
йшла мова на черговому 
пленумі Ровенського міськ 
кому комсомолу.

У доповіді перший сек
ретар міськкому Юрій Зуй
ков назвав багато прикла 
дів успішної роботи спіл
чанських осередків і дру
жин юних ленінців по ко
муністичному вихованню 
учнівської молоді. Ось, 
приміром, комсомольська 

організація СШ № 7 завж 
ди активно допомагає пе
дагогічному колективу ство 

рити в школі атмосферу 
творчості, почуття відлові 
дальності за навчання і 
поведінку у кожного учня. 
Більшість старшокласників 

беруть участь в роботі гур
тків, спортивних секцій, є 
вожатими піонерських за 
гонів. Тому тут відсутні 
другорічники, всі спілчани 
активні в громадському 
житті, широко залучаються 
до вирішення важливих 

питань на засіданнях педа
гогічної ради.

Такий стиль роботи влас
тивий і для комсомольсь
ких організацій середніх 
шкіл №№ 3, 4, 5, 11, 12, 
13. 15, 18.

А що ж (інші? Чому, 
приміром, низькою зали
шається якість навчання у 
школі №№ 2, 19, школі- 
інтернаті? Тому, говорило
ся у доповіді, що комсомо
льські і піонерські органі

зації тут не використову
ють ефективні форми по
силення особистої відпові
дальності кожного учня за 
навчання. Це і заслухову
вання відстаючих на збо
рах, робота постів всеобу
ча, груп консультантів, 
гуртків «Учись учитися».

— Не слід забувати і 
про роль шефів у вихован
ні потреби в знаннях, — 
говорила на пленумі стар
ша піонервожата СШ №12 
Галина Погребняк. — Адже 
саме кращі виробничники 
промислових підприємств, 

будівельних організацій 
могли б на особистих при
кладах показати хлопчикам 
і дівчаткам роль знань у 
сучасному виробництві.

Слід додати, що шє:Ьсь- 
ка допомога школам міста 
стала також дієвим засо
бом трудового виховання 
школярів. У доповіді зга

дувалися враження стар
шокласників СШ № 18, які 
щорічно працюють в РБУ 
«Зеленбуд»: «Членам на
шого трудового загону до
велось працювати разом з 
людьми, які все життя ви
рощують квіти. Працюючи 
поруч, ми жили інтереса
ми зеленбудівців, їх турбо
тами, їх проблемами. Кош
ти ж, які одержати за 
свою працю, ми із задово
ленням віддали на озеле
нення школи, навчальних 

класів, шкільного подвір’я».
— Зрозуміло, що такі 

уроки праці поруч з ше
фами дадуть відбиток на 
все життя. — зазначила у 
своєму виступі секретар 
комсомольської організації 
фабрики нетканих матеріа
лів Надія Грозик. — Однак 
ще більшого виховного 
ефекту можна досягти, 
ведучи з допомогою ви
робничників не лише тру
дове, а й моральне і полі

тичне виховання.
Особливо популярними, 

відзначалося на пленумі, 
в школах міста стали педа
гогічні загони. Однак не
рідко їх робота зводиться 
лише до присутності на 
зборах загонів, комсомоль
ських зборах. Лише 45 чле
нів педзагонів очолили 
ооботу гуртків. Міськкому 
комсомолу, говорили вис
тупаючі, слід звернути осо- 
бливу увагу на підвищення 
ефективності роботи пед
загонів, а також подбати 
про поповнення їх рядів 

не лише робітниками, а й 
студентами, воїнами і спорт
сменами. представниками 
наукової і творчої інтелі
генції.

Велику увагу на пленумі 
було приділено питанням 
удосконалення виховної 

роботи за місцем прожи
вання. Аналізуючи її, мето
дист міського Палацу піо
нерів Анна Троцюк піддала 

гострій критиці комсомоль
ські, окремі господарські 

організації за добір керів
ників гуртків і секцій за 
місцем проживання. Зазна
чалося, що не завжди пла
номірно проводиться і ор
ганізація їх роботи, внаслі
док чого значно знижуєть
ся виховний ефект.

На пленумі було доклад
но проаналізовано стан 
ідейно виховної роботи 
шкільної молоді, дослідже
но розвиток науково тех
нічної творчості в школах 
міста, поставлено завдання 
перед піонерськими орга
нізаціями по формуванню 
у юних ленінців активної 
життєвої позиції.

В роботі пленуму взяла 
участь і виступила секре
тар міськкому Компартії 
України Г. Й. Шенгера.

Є. ГЛІБОВ. 1

А ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

ПО ПЛЕЧУ МОЛОДИМ
Лідерство серед промислових підприємств Дубнів- 

ського району утримує Смизький деревообробний 
комбінат імені Кірова. І все. чим може пишатися його 
колектив, з'явилося з участю комсомольців. Є тут, 
наприклад, передовики, які вже виконали особисті зав
дання трьох років п'ятирічки. Серед них — 78 членів 
ВЛКСМ. З числа ударників комуністичної праці — 127 
комсомольців. Ініціатором роботи на самоконтролі 
став комсомольсько-молодіжний колектив столярів на 
чолі з Семеном Денисюком.

На рахунку комсомольської організації підприємст
ва, у якій 400 чоловік, хороших справ немало. І про них 
з гордістю говорила на звітно-виборній комсомольській 
конференції секретар комітету комсомолу Марія Ко- 
лонтай. Та все ж вистачало у доповіді і критичних сліз.

Скажімо, не виконують плану машинно-паркетний 
та лісопильний цехи. Хіба немає в цьому вини комсо
мольців? Серед них, до речі, такі, що не виконують 
особистих завдань. Проте первинні комсомольські ор
ганізації не повели боротьби за роботу без відстаю
чих. Недостатньо дбають і про виробничі зв явки між 
цехами.

На звітно-виборних зборах у машинно-паркетному 
цеху молоді робітники запитували: доки будуть нас 
підводити колеги з лісопильного? На жаль, цехові 
комсомольські організації, та й комбінатівський комі
тет комсомолу не проклали стежки між сусідніми 
цехами.

Основний наголос доповідач зробила на трудовій 
дисципліні. У кожному цеху висять стенди «Вони за 
пізнилися на роботу». Але нерідко висять, як говорить
ся, «для меблів». Бо. знаючи імена порушників, ком
сомольські організації фанерного, лісопильного це
хів, автогаража роблять вигляд, що ці люди нічого по
ганого не роблять.

На комбінаті допущено втрати робочого часу. Є в 
цьому і «внесок» молодих робітників. Але протягом 
звітного періоду цехові комсомольські організації ма
ло цим турбувалися.

Звичайно, ці упущення трапились не тільки з вини 
членів ВЛКСМ. Недостатньо цікавляться життям моло
ді деякі господарники. Показовий факт: начальники 
механічного та електроцёху навіть не прийшли на звіт
но-виборні комсомольські збори.

Делегати конференції жваво обговорювали звітну 
доповідь. При цьому висловили критичні зауваження, 
побажання на адресу новообраного комітету комсомо
лу, пропозиції щодо пожвавлення молодіжного жит
тя на підприємстві.

Робітниця фанерного цеху Ольга Семенюк сказала, 
що комітетові необхідно більше турбуватися про за
кріплення молоді на виробництві. Тетяна Іванчук, пра
цівниця комбінатівського дитсадка, поставила запитан
ня: чому ні вона, ні її колеги не охоплені соціалістич
ним змаганням?

Інженер по виробничому навчанню Валентина Фо
менко поставила питання про безпідставне переведен
ня молоді з цеху в цех. Часто через це новачок навіть 
не встигне ознайомитися з робочим місцем.

Робітник будівельної бригади Володимир Турчен
ко звернув увагу комсомольської організації на про
паганду правил техніки безпеки, яку подекуди ігнорують.

Робітники Богдан Похільчук, Марія Харчишина, Ва
силь Хмелюк, Микола Кононюк, Ярослав Бучак заці
кавлено, активно обговорювали, справи свого осеред
ку, намічали шляхи виправлення недоліків, будували 
плани на майбутнє. Усі цінні думки та ініціативи, що 
прозвучали в цей день, комсомольці занесли до пос
танови конференції, безперечне виконання якої до
поможе цьому осередку піднятись в наступному році 
на новий щабель свого росту.

П. ЯКОВЧУК.
•*-. Дубно.

Дванадцять років працює па Ровенській кондитерській фаб
риці «Червона зірка» Т. м. Цибульська. Вона — бригадир 
комсомольсько-молодіжного колективу. Бригада, яку очолює 
молодий комуніст, за дев’ять місяців цього року виконала ви
робничий план на 110 процентів. НА ФОТО: Т. М. ЦІІБУЛЬ- 
СБКА, Фото О. Гайдабури.

• ХРОНІКА КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ ’

В обкомі ЛКСМ України
Нарада перших секретарів міськкомів, райкомів 

комсомолу пройшла 24 жовтня в обласному комітеті 
ЛКСМ України. Перед початком наради відбулись бесі
ди секретарів обласного комітету ЛКСМУ з першими 
секретарями міськкомів і райкомів області,

У ході наради перший секретар обласного комітету 
ЛКСМ України М. ф. Сердюк розповів про підсумки 
діяльності комсомольських організацій області за де
в’ять місяців 1983 го року і завдання комітетів комсо
молу по вдосконаленню стилю і методів роботи. і

Другий секретар обкому ЛКСМУ М. І. Григорук по-, 
ділився думками щодо роботи комітетів комсомолу 
по трудовому вихованню молоді в третьому році оди
надцятої п'ятирічки та завдання комітетів комсомолу 
по проведенню Всесоюзного огляду організації пра
ці і культури виробництва у тваринництві.

Секретар обласного комітету ЛКСМ України Т. І. Ти- 
хончик розповіла про роботу комсомольських, піонер
ських організацій навчальних закладів області по фор
муванню у підростаючого покоління активної жит
тєвої позиції.

Наприкінці наради відбулось практичне заняття по 
проведенню експерименту в обліку членів ВЛКСМ.

СЕКРЕТАР ПІДПІЛЬНОГО ОБКОМУ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

б-,в поруч з ним. Всі ціну
вали його за товариськість, 
життєрадісність, справед
ливість, чесність, високу 

вимогливість до себе, ува
жне ставлення до людей, 
гоголність завжди допомог
ти їм. Він весь був —доб
рота, людина з чистою со
вістю. Я завжди бачила 
його з молоддю і серед 
молоді. Вій всього себе від
давав праці, гоців на ній. 
завжди скаржився тільки 
на обмаль часу. Це був 
боєць партії, який не мис
лив Жити по іншому.

Пам’ятаю день святку
вання 25-річішці Лепінсь-1 

кого комсомолу в нашому 
з'єднанні. Виступив Леонід 
Смирнов, він зачитав віта
льного листа ЦК КП Ук
раїни. Молодих месників 
привітав секретар ЦК 
ВЛКСМ. Був зачитаний 
наказ начальника Ровепсь- 
кого обласного штабу пар
тизанського руху Василя 
Андрійовича Бегми. Про
йшло вже 40 років, а в 
пам’яті вкарбувалося кож
не слово...

З наказу № 75 по об
ласному штабу партизан

ського руху Ровенської об
ласті від 29 жовтня 1943 
року: «...До 25-х роко
вин комсомол Ровепіциян 
підходить з визначними 
підсумками боротьби в 
тилу ворога. З 57 комсо
мольців загону «За Бать

ківщину», -що пройшов з 
Брянських лісів, комсомол 
виріс до 700 чоловік. З бе
резня місяця 1943 р. ком
сомол передав в кандида
ти партії понад сто кра
щих комсомольців, переві
рених в боях. Сьогодні бі
льше 280 комсомольців 
працюють на автоматичній 
зброї. На командно-полі
тичних посадах знаходить
ся більше ста комсомоль
ців. За відвагу і мужність, 
виявлені' в боротьбі проти 
німецько-фашистських оку
пантів в толу ворога, наго
роджено урядовими наго
родами 120 комсомольців-

За час нашої боротьби 
з фашистами в Ровенській 
області, комсомольці були 
учасниками більше 150 
аварій на ворожому заліз
ничному транспорті, під 
уламками вагонів знайшли 
свою могилу тисячі фаши
стських солдатів і офіце
рів. На бойовому рахунку 
комсомольців Ровенщпнп до 
2000 знищених загарбни

ків...».'
Цим наказом секретар 

Ровенського обласного під
пільного комітету комсомо
лу Смирнов Леонід Васи
льович, «як організатор і 
керівник бойових справ 
комсомольців», був пред
ставлений до нагороджен
ня орденом Бойового Чер
воного Прапора.

Разом з ним до наго
родження ордеиам-н і ме
далями було представлено 
37 молодих партизан і за

успіхц у бойовій і політич
ній роботі оголошено по
дяку 23 комсомольцям.

Партизанський рух на 
Ровенщипі набував усе 
ширшого розмаху. З кож
ним місяцем зростали пар
тизанські загони, збільшу
валась кількість спілчансь
ких осередків. У • травні 
1943 року працювало 5 
райкомів ЛКСМУ і 11 під
пільних комсомольських 
організацій, які підпоряд
ковувались безпосередньо 

обкому комсомолу. У серп
ні було створено ще три 
підпільні райкоми комсо
молу. Всього у 1943 році 
в партизанських загонах 
на Ровеншпні налічувалось 
7500 членів ВЛКСМ.

Діяльність комсомольсь
кого підпілля спрямовував 
і координував обком 
ЛКСМУ. У плані його ро
боти на вересень 1913 ро
ку читаємо:

«Виїхати в Рафалівськнй, 
Морочнівський, Дубровнць- 
кпй, Висоцький, Володами- 
рецький, Рокитпівський, 

Сарненський, Степанськпй 
райони для надання допо
моги підпільним організаці
ям... Провести нараду сек
ретарів, підпільних райко
мів ЛКСМУ: завдання під
пільників, помста, диверсії, 
агентура, розвідка, прави
ла конспірації, зв’язок з 
загонами... Випустити лис
тівку «Звернення до моло
ді Ровеншипп»... Серед на
селення систематично про

водити доповіді про між
народне становище і поточ
ний момент. АктивІізуватп 
роботу в зв’язку з пасту* 
пом Червоної Армії. Роз
ширити зростання підпіль
них комсомольських орга
нізацій за рахунок неспіл- 
кової молоді. Збільшити 
підготовку прихованих ре
зервів, навчити їх воєнної 
справи...»

За час діяльності Ровен- 
ського підпільного обкому 
комсомолу було створено 
8 райкомів ЛКСМУ. Моло
ді патріоти Ровенщини зни
щили 9 ешелонів з живою 
силою і технікою ворога, 
13 складів з продуктами І 
військовим спорядженням, 
63 мости, 10 маслозаводів 
1 лісозаводів. Серед насе
лення розповсюджено по
над 15 тисяч листівок. Че
рез підпільні організації 

молоді безперервним пото
ком йшло поповнення у 
партизанські загони, було 
підготовлено 3 тисячі чоло
вік прихованого резерву 

для Червоної Армії. Ком
сомольське підпілля облас
ті внесло істотний вклад у 
боротьбу проти гітлерівсь
ких загарбників, було пос
тійним помічником і опо
рою партійних організацій 
партизанського кплю.

Б. ШАПІЄВСЬКИИ, 
директор обласного 

музею комсомольсь
кої слави. _

(Закінчення у наступно
му номері).



а КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

ТАЛАНТОМ
САТИРИКА

Т ВОРЧІСТЬ Петра
* Красюка добре ві

дома шанувальникам 
веселого й до
шкульного слова. Ад
же його байки та гумо
рески широко представ
лені в журналах «Пе
рець», «Україна», в рес
публіканських і Облас

них газетах. Щоразу він 
дивує й захоплює багат
ством фантазії, барвис
тістю мови, сплою ком
позиційних вирішень ко
жної байки, влучністю і 
граничною вивершеніс-

тю «дробинок-вессли- 
нок».

Високий художній рі
вень Красюкового пись
ма засвідчує і нова 
книжка — «Обережний 
Півень» (Львівське ви
давництво «Каменяр», 
1983). За тридцять 
п’ять років літератур
ної праці він відшліфу
вав у собі вміння гово
рити з читачем насиче
но, «густо», так Що по
рівняно невелика за об
сягом збірка (вісімде
сят сторінок) після її 
прочитання ■залишає 
враження великого са
тиричного твору.

У байках мн зустріча
ємося і з традиційними 
героями — хитрою Ли
сицею, простакуватим 
Зайцем, цинічним Котом, 
злодійкуватим Ховра
хом, нахабною Свинею, 
і з нетрадиційними.

Помітне в Петра Кра
сюка і намагання тради
ційні образи, відомі з 
пори Езопа, витлумачи
ти по-новому. Скажімо, 
байку «Ворона і Лиси
ця» він навіть супрово
див підзагол о в к о м 
«Стара байка на повий 
лад». Тут вже Лисиця 
вмовляє Ворону подати 
голос не для того, щоб 
забрати в неї сир, я са
ма готопа викласти «си
ру три шматки», аби 
лиш Ворона накаркала 
їй на магнітофон про 
буцімто погане життя в 
лісі.
І та згоджується.

...Хоч рідко, та бувають 
екземпляри, 

Вороні отакій до пари: 
їм лиш заморський сир 

подай —

ГоговІ оббрехати
рідний край!— 

така мораль у тракту
ванні новоявлених Во
рон та Лисиць.

Чимало творів нової 
книжки гострим вістрям 
сарказму спрямовані 
проти Моральних по- 
кручів, переродженців, 
політичних відступни
ків і зрадників Батьків
щини. Саме про них ми 
з презирством думаємо, 
коли читаємо такі при
страсні твори, як <Мур- 
ко-дисидеит», «Тхір і

Бровко», «Покликання», 
«Лисиця і Куропатка». 
Адже всілякі Мурки, 
Кобри, Тхори і сьогодні 
намагаються обпаплю- 
жити наше життя, шу
кають легковірних Ку
рочок. яких би можна 
було заманити в пастку 
продажного лицемірст
ва, в нетрі людиноне
нависництва. Все це — 
живий гнів і біль пись
менника;

А я от знав людей, яких 
у наші дні

Лисиці «раєм» 
чужоземним спок усили

Та й довели до 
передчасної могили: 

Пропали люди ті
на чужині.

Непримиренно висту
пає Петро Красюк і 
проти казенних чинуш, 
бюрократів, пристосу
ванців. зазнайок. злодіїв 
і п'яниць — всіх тих, 
хто свідомо чи несвідо
мо — своєю поведінкою 
підливає воду на струх
лявілий млин аптира- 
дяншиків. Іронія зміню
ється сатирою, легкий 
шарж — соковитим гро
теском. Наприклад, зду
мав Заєць покритикува
ти Ведмедя за те, «що 
з пасіки в барліг ьакра» 
багато меду». Той дя
кував йому, а потім ки
нувся ще й обнімати, 
мало дух не випустив 
із бідного. Мораль зро
зуміла: «Буває і така 
за критику подяка». А 
який глибокий підтекст у 
байці «Конкурс»: у зма
ганні співців перше міс
це жюрі віддало Орло
ві —

Казали згодом птахи — 
(хоч не дуже сміло),

ІЦо нібито жюрі

Hr спів Орла насправді 
«цінило,

А дзьоб і пазурі...
Запам’ятовую т ь с я 

значущістю тематики і 
такі твори, як «Пере
борщив», «Ретельний 
слідчий». «Бобер і Ле
виця», 'Тхорові корек

тиви». «Мудрий Осел» 
та багато інших. Хоче
ться кожен з них циту
вати — так тут все вмі
ло розставлено і спів
ставлено. так прицільні» 
підмічено. Але. дума
ється, хто іде не звідав 
приємності ознайомити

ся з книжкою «Обере
жний Півень*, неодмін-

.. іч-і' . і' Пічіііаь
мні мн радимо від ду
ші.

Великий розділ збір
ки займають гуморески, 
з-посеред ями--перева
жають коротенькі — чо
тирирядкові. Чимало з 
них. ми впевнені, ожи
вуть в думці читача: 
адже один раз прочита
ні. вонм западають у 
пам’ять як афоризми.

Скільки в них справ
жніх веселощів, добро
го гумору! Скільки в 
отих коротеньких тво
рах довершеності, ска
зати б — витонченої 
пластики. Жива, образ
на мова дуже податли
ва під вправним пером 
Петра Красюка. І тому 
нерідко навіть далеко 
не першої новизни на
родна усмішка в поети
чній обробці письменни
ка починає висяювати 
свіжими відтінками:

Із еньом Данильченкам 
не повезло, 

Бо тільки «виню 
закололи —.

Приїхав, забрав пікевині 
їх Павло,

Й сліди всі за ним 
захололи.

А от уже донька, 
сестриця Павла,

По-іншому зовсім 
зробила:

Вона вівсвииі, правда* 
теж узяла.

Зате діточок їм лишила!

Книжка «.Обережний 
Півень» випущена неза
довго до ювілею талано
витого поета-сатирика— 
його 60-річчя. Всією сво
єю творчістю він дово
дить. що сповнений мо
лодої наснаги, яка, бу
дучи помноженою на 
великий літераторськійй 

досвід, подарує чита
чам ще не оДну гідну 
любові й визнання са
тирично - гумористичну 
книгу.

Володимир ЯЩУК.

• НАВКОЛО СПОРТУ ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
ВОГОНЬ, ЗАМКНУТИЙ 
У БАНКІВСЬКОМУ СЕЙФІ

(Закінчення. Початок у Л® 127).

2. ПЕКЛО ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ АБО РАЙ
ДЛЯ ЗЛОЧИНЦІВ

Літні Олімпійські ігри 
відбудуться наступного ро- 
иу у Лос-Анджелесі. Пе 
решкодити цьому може 
хіба що землетрус, який 
віднедавна пророкують ка- 
ліфорнійцям. На цій тери
торії мешкає понад 11 міль
йонів чоловік. Лише з 
висоти пташиного польоту 
місто здається єдиним ці
лим. Всюди пальми і май
же завжди світить сонце, 
нескінченні пляжі. Якщо 
трохи примружити очі, то 
можна повірити. Що тепер, 
нарешті, настане легке 
життя. Але легке життя— 
це, очевидно, доля не ко
жного. Число самогубств 
по відношенню до чисель
ності населення тут удвоє 
більше, ніж у середньому 
по США.

Місто вкрите мережею 
шосейних шляхів, але, крім 
них, його мало що зв язує 
воєдино: нескінченні квар
тали бідноти. де живуть 
негри і мексіканці, сусід- 
ствують з отакими района
ми, як Беверлі-Хілс, де 
звили гніздо багачі.

Місто не готове до спра
вжніх Олімпійських ігор. 
Представники різних наро
дів і різних класів живуть 
тут поряд, не підтримуючи 
між собою ніяких стосун 
ків. Окрім того, суперечли- 
ва соціальна структура, 
яка таїть у собі можли
вість конфліктів, існуван

ня великої кількості націо 
нальностей та емігрантсь

ких общин, які ворогуюгь 
або між собою, або з ін
шими країнами — учасни
цями Олімпійських ігор, 
перетворюють майбутнє 
міжнародне свято на загро 
зу для безпеки, причому 
поліція вже завчасно за
явила, що не може її усу
нути. Що ж казати про 
злочинність. яка сягнула 
рекордного рівня і тепер, 
може статися, набуде 
«олімпійських» масштабів!

Можуть збентежити вже 
слова начальника поліції 

Лос-Анджелеса, шеріфа 
Шермана Блока: «Забез
печення безпеки — за 
межами наших можливос
тей».

2,1 мільйона мексіканців, 
які легально або нелегаль
но перейшли кордон, жи
вуть тут. Так само, як по 
над мільйон негрів, вони 
здавна надають особливо
го колориту цьому місту. 
Але останнім часом до 
Лос-Анджелеса приїжджа

ють з усього світу.
Філіппінці (150 тисяч) та 

гватемальці (50 тисяч) пе
ребувають у напружених 
стосунках зі США і часто 
також зі своєю рідною 
країною, з якої їм довело
ся втекти. Японці поводя
ться тут так само, як у 
себе вдома, і ставляться 
до корейців як до нижчо
го народу. Болівійці терпі
ти не можуть мексіканців, 
а мексіканці, які народили, 
ся в Лос-Анджелесі, обхо
дять стороною своїх спів
вітчизників, що приїхали 
недавно. Професор Гаррі 
Едвардс уже три роки то
му застерігав: «Олімпій
ські ігри в Лос-Анджелесі 
легко можуть перетвори
тися на порохову бочку і 
призвести до катастрофи».

«У нашому місті,—ствер
джує заступник начальника 
поліції Лос-Анджелеса
Угльям Ретберн, відпові

дальний за безпеку на 
Олімпійських іграх, — жи
вуть представники народів 
чи не всього світу: тут зав
жди знайдуться представ
ники ворогуючих сторін. 
Тут є євреї та араби, а та
кож корейці, що ненави
дять сеульський уряд, 
іранці, всякі емігранти. Емі
гранти кубинці можуть, на" 
приклад, напасти на спорт
сменів острова Свободи, 
а сепаратистам з Пуерто- 
Ріко може прийти на дум
ку ідея зіпсувати Олімпій
ські ігри ненависним аме
риканцям. Торік вірмени 
застрелили на вулиці ту
рецького консула». На 

прикінці травня у 
Лос-Анджелесі був вияв
лений таємний склад зброї; 
поліція впевнена, що він 
був створений терориста 

ми. Там зберігалися міни 
натискної дії, ручні гранати 
на 25 кілограмів пластико- 
вих вибухових пристроїв.

На думку служб безпе
ки, загроза існує не тіль
ки для спортсменів. Вони 
гадають, приміром, також 
про водопостачання цього 
району, яке здійснюється 
за рахунок джерел, розта
шованих у 300 милях від 
центру міста. Терористам 
нічого не варто буде шля
хом диверсій залишити мі
сто і, може статися, олім
пійські споруди без води.

Раціоналіст Пітер Юбер- 
рот відмовився від будіє 
ництва Олімпійського сели
ща. Замість цього спорт
смени житимуть у трьох 
різних університетах, що, 
правда, являє собою по
рушення положення про 
Олімпійські ігри. «Дріб
ним» недоліком можна 
вважати ядерний реактор 
для наукових досліджень, 

що знаходиться в одному 
з цих університетів. Він да
леко не застрахований від

нещасних випадків, і, без
умовно, являє собою спо
кусу для терористів.

1980 року в Лос-Андже
лесі було зд йснчно дві ти
сячі вбивств — це шість 
трупів на день. Жертвами 
часто стають підлітки — 
представники кольорових 
меншостей, серед яких 41 
процент безробітних. У 
місті діє кількасот банд 
молодчиків. Ті,, хто зали
шився живим, прагнуть 
пристосуватися до обста
вин. Щороку жителі міста 
купують у приватних крам
ницях майже 90 тисяч 
одиниць легкої вогнепаль
ної зброї. На крадіжки та 
наркоманію припадає ос

новна частка злочинів і це 
добре відомо також меру 
Лос-Анджелеса Тому Бред- 
лі. Його дочку ув’язнили 
за крадіжку у крамниці та 
вживання наркотиків. Торік 
у Лос-Анджелесі було здій
снено близько 30 тисяч 
нападів з метою пограбу
вання і майже 85 тисяч 
крадіжок зі зломами.

У Беверлі Хілс навряд 
чи знайдеться будинок, на 
воротах якого перед 
дзвінками не висіла б та
бличка з попередженням: 
«Господарі озброєні». То
му, хто у цьому красиво
му місті схоче, приміром, 
прогулятися під пальмами 
(що американцям зовсім 
не здається справою звич
ною), не слід дивуватися, 
якщо його затримає пер
ший зустрічний патруль і 
вимагатиме документи. Пі
шоходи, які не хочуть, 
щоб їх зупиняли, повинні 
тримати на поводку соба
ку: це вважається пере
конливим приводом для 
прогулянок.

Спеціальних заходів на 
захист туристів, які можуть 
потрапити у темні закут
ки Лос-Анджелеса, шериф 
Блок поки що не прий
няв. Він сподівається, що 
гості тільки дивитимуться 
змагання, а не ходитимуть 
вулицями.

3. МАРАФОН ДО...МІСЦЯ ЗМАГАНЬ
2,3 мільйона жителів мі

ста, які щодня їздять з 
дому на роботу і назад, 
справляються із цим зав
данням не гірше, ніж в 
інших багатонаселених мі
стах. Але шляхова мережа 
не підготовлена до прийо
му додаткових 2,7 мільйо
на машин, які, за розра
хунками дорожньої поліції, 
додадуться на час літніх 
Олімпійських ігор. «Проїха
ти містом, — говорить 
коментатор місцевого те
лебачення, буде, певно, 

важче І «почесніше», ніж 
завоювати золоту медаль».

«Це будуть перші Олім
пійські ігри в місті, де не 
має громадського тран
спорту, — відзначає вче
ний Енцер. — Судячи з 
усього, будуть серйозні 
проблеми перевезень».

Уільям Ретберн, уповно
важений міської поліції по 
Олімпійських іграх, сказав: 
«На запитання про те, як 
ми доставлятимемо спорт
сменів на місця змагань, 
я можу відповісти тільки 
одне —- повільно».

«Справжній апокаліпсис» 
— так писали американсь
кі газети про останні зимо
ві Олімпійські ігри в аме
риканському місті Лейк- 
Плесіді, коли транспорт 
вийшов з ладу і губернатор 
Х’ю Кері оголосив надзви
чайне становище. У той 
час вшанування перших пе
реможців відбулося без

участі радянських спорт
сменів, тому що організа
тори «забули» повідомити 
росіянам про місце і час 
проведення цієї церемонії. 
Цього разу спортсмени, 
можливо, не встигнуть на
віть на змагання. «В уся
кому разі». — заявляє Ва
льтер Трегер з НОК ФРН, 
— ми наполягатимемо на 
гарантіях своєчасного при
буття спортсменів на зма
гання і на тому, щоб вони 
не починалися доти, доки 
не приїдуть усі учасники». 
Режисерам телевізійної
компанії Ей бі сі. яка купи
ла час для своїх передач 
за 225 мільйоні» Доларів, 
це не до вподоби.

Дуже далеко від міста 
доведеться змагатися вес- 
лувальникам та каноїстам. 
Будувати власний весло
вий канал організаторам 
здалося надто дорогою 
справою. Щоправда, гуіа 

ни організувати змагання п 
Сіетлі, поблизу канадсько
го кордону, були відкину
ті; від проведення змагань 
на місцевій річці також 
довелося відмовитися піс
ля того, як хтось згадав, 
що з квітня по жовтень у 
ній... немає води. Але від 
озера Кейсітас, де виріше
но тепер проводити змаган
ня, до центру міста 136 кі
лометрів. Однак на цих 
ідилічних водах, як стверд-

(Закінчення на 4-й crop )-

а новини 
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 

«ВОСЬМИЙ»-НА СТАРТІ
Як ми знаємо, ВАЗ-2101 — базова модель 

сімейства автомобілів. Її прототипом став 
Ф1ЛТ-124. 17—18 років — така довготрива- 
лість життя однієї конструкції. А ПОТІМ, 
щоб не відстати від рівня вимог споживача, 
створюється нова конструкція, яка відпові
дає сучасним технічним рішенням.

Випробування показали високі експлуата
ційні якості нової моделі автомобіля — 
ВАЗ-2108. Випробувачі одностайно визнають, 
Що їздили на ньому із задоволенням. ВАЗ- 
2108 має кращі, ніж його попередники, управ* 
ляємість та стійкість. Ведучі колеса у авто
мобіля — передні.

Сьогодні і в нашій країні, і за рубежем 
інтерес до передньопривідмих автомобілів 

значно зріс. Спеціалісти вважають, що це 
прогресивне рішення, хоча і не абсолютне. 
При його допомозі вдається зменшити масу 
машини, в якійсь мірі знизити її металоєм- 
кість.

У пасажирському салоні ВАЗа-2108 вже не
має знайомого по нинішніх моделях «Жигу
лів» тунеля в підлозі, де розміщався кардан
ний вал. І пасажирський салон став просто- 
рнішим, зручнішим.

Двигун розташовано тепер впоперек кузо
ва, а не вздовж. В результаті, при тій же 
довжині машини збільшилась довжина па
сажирського салону. Вона більша, ніж у Іс
нуючих «Жигулів». Двигун, коробка пере
дач, головна передача об’єднані в компакт
ний агрегат, який до того ж став легшим. 
Маса нової моделі також зменшилась. ВАЗ- 
2108 належить до автомобілів першої групи 
малого класу.

Покращились Не тільки їздові якості, але 
Й безпечність (як помазали випробування, 
при фронтальному зіткненні основний удар 
бере на себе двигун).

Нова модель відрізняється від існуючих І 
зовнішньо. ЛІ и не бачимо виступаючого ззаду 
багажника. ВАЗ-2108 має так званий двох- 
об’ємний кузов, котрий складається Із двн- 
і умного відсіку та пасажирського салону. 
(У «Жигулів», котрі виготовляються зараз, 
кузов трьохоб’ємний). Багажник складає 
частину пасажирського салону. Машина має 
троє дверей. Треті двері в задній стінці від
кривають доступ у просторе багажне відді
лення. Зрозуміло, що машина з двооб’ємним 
кузовом має певні переваги. При необхід
ності можна відкинути заднє сидіння і як би 
продовжити багажний відсік вперед. Якщо 
такої необхідності немає, то на цих місцях 
можуть розташовуватися пасажири. Машина— 
має п’ять місць.

Автомобіль елегантний. Над ним немало 
попрацювали дизайнери. Нова модель л<ае 
обтікаючі форми.

Гнуті бокові стекла, чорні центральні стій
ки кузова, масивні пластмасові бампери на
дають автомобілю сучасних рис. Багатшим 
і різноманітнішим буде гама кольорів, в які 
фарбуватимуть ВАЗ-2108. Фарбування прово
дитиметься новим методом — катофорезним. 
котрий дозволять суттєво підвищити стійкість 
кузова проти корозії.

Нову модель планується виготовляти я 
трьома різновидами двигунів потужністю ВІД 
55 до 75 кінських сил. оснащених новим, 
більш економічним карбюратором.

Ознайомившись Із зовнішнім виглядом но
вої моделі, ми почали думати: на кого із 
своїх «побратимів» цей автомобіль може бу- 
ти схожим. Пригадували найрізноманітніші 
моделі випусків різних років... В автомобілі 
все вирішено по-новому, нетрадиційно. Кон
структори створили комфортабельний, сучас
ний автомобіль, який, безперечно, -буде ДО 
вподоби автолюбителям.

Перша промислова партія ВАЗ-2108 зійде 
а конвейєрів вже у наступному році.

В. КРАВЧЕНКО.



• НАВКОЛО СПОРТУ, ОЛІМПІЙСЬКИЙ
ВОГОНЬ, ЗАМКНУТИЙ 
У БАНКІВСЬКОМУ СЕЙФІ

(Закінчення.
Початок на 3-й стор.).

)жу« директор комітету 
ФРН у справах спорту Ге
льмут Майєр, «з 11 годин 
немає нормальних умов 
для веслування». Тут дмуть 
сильні вітри, тому олімпій
ські змагання там доведе
ться проводити рано-вран
ці.

Фінальні змагання за ме
далі починатимуться о 7.30 
ранку: попередні гонки — 
ще раніше. Глядачам, які 
схочуть приїхати сюди з 
Лос Анджелеса, доведеться 
заводити мотори невдовзі 
після півночі.

Легкоатлети цілком імо
вірно, житимуть у Півден- 
нокаліфорнійському уні

верситеті. Щоб дістатися до 
найближчого тренувально
го майданчика, спортсме

нам доведеться пройти пів
тора кілометра пішки, пе

ретинаючи при цьому ін
тенсивні шосейні шляхи, — 
тобто провести, так би мо
вити, передолімпійське
змагання.

«Багато що у США буде 
не так, як ми звикли», — 
зауважує бігун на довгі 
дистанції Томас Вессінгха- 
ге. «Олімпійські ігри, — 
каже Вальтер Трегер, — 
це також демонстрація 
своїх можливостей у чужій 
країні. Спортсменам дово
диться обходитися тим, що 
там є». Спочатку здавалося, 
що для проведення зма
гань зі стрільби взагалі не
має ніяких можливостей. 
Хоч як це дивно, стрільба 
належить у США до непо
пулярних видів спорту. у 
Лос-Анджелесі не знай
шлося жодного підходящо
го стрільбища. У середині 
червня таке місце було 
знайдене в Ель-Прадо-Пар- 
ку, у 50 кілометрах від 
олімпійського міста.

4. ОТРУЙНИЙ СМОГ — 
НОВИЙ «ГАНДИКАП»

Добровільно схотіли як 
можна далі поїхати з Лос- 
Анджелеса спортсмени ті
льки одного виду спорту— 
кінного. їхні змагання про
ходитимуть у Фербенксі, у 
175 кілометрах на південь 
від Лос-Анджелеса. Прези
дент Міжнародної Федера
ції кінного спорту англійсь
кий принц Філіпп хотів по
їхати ще далі, у Сан-Дієго. 
Адже повітря у Лос-Анд
желесі, стверджує цей все
світньо відомий захисник 
тварин, нестерпне для ко
ней.

Там уперше в світі з'я
вилися тривожні ознаки 
смогу, і коли жителі Лос- 
Анджелеса жартують на цю 
тему, вони кажуть! «Ми 
принаймні бачимо повіт

ря, яким дихаємо». Калі
форнійське управління по 
контролю над якістю повіт
ря повідомило на початку

року про високу концент
рацію канцерогенних ре

човин у повітрі Лос-Андже
леса; їхня кількість у пит
ній воді перевищує припу
стимі норми у сто разів! 
Смог викликає головний 
біль, хвороби органів ди
хання, порушення травлен
ня, почуття втоми, нежить 
та біль у горлі. Доктор Уі
льям Адамс, який вивчає 
вплив забрудненого повіт
ря на спортсменів, дійшов 
висновку, що вони реагу
ють на нього гірше, ніж 
ті, хто не займається спор
том: під час змагань вони 
дихають через рот і шкід
ливі частинки проникають 

дуже глибоко в легені.
«Спортсменам загрожує 

серйозна небезпека захво
ріти на бронхіт», — кон
статує професор Джозеф 
Койль, лікар команди ФРН. 
А в період, обраний для

проведення Олімпійських 
ігор, таку можливість ви
ключати не можна. Адже в 
липні температура повітря 
в Лос-Анджелесі звичайно 
становить 35 градусів за 
Цельсієм, там дуже гаряче. 

«Висока температура та 
вологість повітря, — ствер
джує директор інституту 
боротьби із забрудненням 
оточуючого середовища 
при Південнокаліфорнійсь- 

кому університеті Стівен 
Хорват, — у сполученні з 
отрутою в атмосфері мо
жуть перетворити стадіони 
Лос-Анджелеса на пекло 
для спортсменів». Його 
колега Уільям Маккаферті 
рекомендував перенести 
змагання на інший час, як
що смог буде надто гус
тим, але Хорват вважає це 
нереальним. «На карту по
ставлено надто багато гро
шей». Тепер вони вже не 
зможуть домовитися: ми

нулого року Маккаферті 
був убитий.

Залишаються ще прихи
льники ідеї вільного під
приємництва, які так пиша
ються тим, що оплачують 
Олімпіаду, яка буде про
ведена на кошти приватних 
осіб. Пітер Юберрот хотів 
просити підприємства цьо
го району на час літніх 
Олі м пійських 
ігор скоротити обсяг ви
робництва своїх заводів, 
таким чином зменшити кі
лькість отрути у повітрі.

Але багато що говорить 
за те, що підприємці у 
цьому питанні сховають 
свою гордість у кишеню. 
«Фірми, — стверджує ке
рівник олімпійського від

ділу редакції газети «Лос- 
Анджелес тайме» Кен Рейх, 
— бояться створити пре
цедент, який потім зв’язу
ватиме їх. Повірте, завод
ські труби димітимуть і на
далі».

Ганс Йохім ШЄПС, 
«Шпігель», Гамбург. 
(Щотижневик «За рубе
жом», № 41, 1983 рік).

За незвичною формулою пройшов у 
цьому році чемпіонат країни зі спідвею. 
Спочатку всі найсильніші команди ви
щої ліги змагалися у двох зонах. Дві 
переможниці від кожної із них здобули 
право виступати у фіналі. Місцем за
ключних поєдинків обраний Ровенський 
мототрек, який е одним з найкращих у 
Радянському Союзі.

І ось квартет найспльніших команд 
«Башкирія» (Уфа), «Нафтовик» (м. Ок- 
тябрське Башкирської АРСР), «Барика
да» (Ленінград) та «Сибір» (Новоси
бірськ) протягом двох днів вели захоп
люючу боротьбу за золоті медалі чем
піонів Радянського Союзу. Найбільш 
іменита команда «Башкирія» набра
ла 34 очка, «Нафтовик» —• 28. 
«Сибір» і «Барикада» явно відстали. 
Вони набрали відповідно 18 і 16 очок. 
Хоч змагання були тільки командні, 
цікаво було спостерігати за індивіду
альними досягненнями ■ спортсменів. І 
тут провідні гонщики «Башкирії» мали 
найкращі показники. Михайло Старостів 
та ЛІикола Корнев набрали у чотирьох 
заїздах по 11 очок із 12 можливих.-

У заключний день чотири учасники 
фіналу ніби розпались на дві пари. 
«Башкирія» і «Нафтовик» вели дуель за 
золоті нагороди, а ленінградці і сибіря
ки за бронзу. Треба сказати, що спорт
смени з берегів Неви набагато краще

А СПІДВЕЙ

ЧЕМПІОНИ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ 

У РОВНО
виступали на фініші і їм вдалося 
обійти «Сибір».

А суперечка за нагороди найвищога 
гатунку по суті була вже вирішена піс
ля дванадцятого заїзду. «Башкирія» (на 
фото внизу) вже випередила свого ос
новного конкурента на 12 очок. Заключ
на серія із чотирьох заїздів мало ще 
змінила у розстановці команд. Уфимсь
кі спортсмени, набравши 61 очко, знову 
стали чемпіонами Радянського Союзу. 
«Нафтовик» відстав на II очок і здо
був срібні медалі. Ленінградці набрали 
45 очок і удостоїлись бронзових нагород.

Найкращий індивідуальний результат 
показав Микола Корнєв. В його активі 
21 очко із 24 можливих. У ході змагань 
неодноразово оновився рекорд треку. 
Перед останнім заїздом він рівнявся 1 
хвилині і 12,5 секунди. Ного володаря
ми були двоє—Володимир Смирнов із 
Ленінграда та Ріф Саїдгірєев із коман
ди «Башкирія». І здавалося, що таким 
вже рекорд залишиться. Проте в остан
ньому заїзді Михайло Старостін поста
вив крапку над «і». Чотири кола він 
промчався за 1.12,4.

А наприкінці змагань тисячі гляда
чів, які; незважаючи на холодну і віт
ряну погоду; заповнили трибуни треку, 
стали свідками ще одного захоплюючою 
го поєдинку — так званого заїзду «зі
рок» на приз облкомітету ДТСААФ. В 
ньому стартували найкращі гонщики 
всіх команд. Микола Корнєв («Башки
рія»), Флюр Калімулін («Нафтовик») і 
Анатолій Максимов («Сибір»), Найкра
щий спортсмен ленінградців Володимир 
Смирнов через несправність мотоцикла 
на старт не вийшов.

Зі старту вся трійка виривається ра
зом (див. фото). А після другого кола 
трохи попереду Максимов, але тут же 
здійснює відмінний ривок Корнєв. Вій, 
обходить лідера і вже до кінця нікому 
не поступається першим місцем.

Ф. двинськии, 
Фото О. Гайдабури.

О ФУТБОЛ; ДРУГА ЛІГА

«АВАНГАРД»-«ОКЕАН»-0:0
«Авангард» (Ровно) — 

«Океан» (Керч) — 0:0
Ровно. Стадіон «Аван
гард» Хмарно. 5 граду
сів. 2000 глядачів.

Судді; М. Бусько, С 
Одинець, А. Будинчук 
(усі — Львів).

«Авангард»: Калиш.
Гриценко: Петровський,
Флюит, Матяж. Впрвич, 
Яковишин, Фігель, Сав- 
ран (Лелюк, 85), Михай
ленко. Арсеньев (Федо
ров. 65).

«Океан»: Занін. Пиво
варов, Сюсько, Гоцуляк, 
Пронін (Таран. 68), Яну- 
шайтіс, Радченков, Гу- 
щак, Гаврилів, Зуйков. 

Жак.

Ось 1 прийшла пора по
прощатися до весни з 
футболом, з командою. 
«Авангард», яка в сезо- 
ні-83 1 радувала своїх 
прихильників, 1 засмучу
вала, Останній матч чем
піонату розставив, як 
кажуть, усі крапки над 
»«1». Ровенчанам, щоб 
зайняти 8 сходинку в тур
нірній таблиці, потрібно 
було добитися бодай ні
чиєї, але ні в якому разі 
не програти, бо тоді б 
наших земляків обійшов 
горлівський «Шахтар». 
Гості — керченський 
«Океан» — теж не хоті
ли програвати, бо це при
мусило б їх опуститися в 
турнірній таблиці вниз.

Матч, як завжди, ро
зпочався атаками господа
рів. На 5-й хвилині гри

Сергій Савран метрів з 
12-ти сильно б'є по воро
тах гостей. М’яч потрап
ляє в перекладину. Че
рез дві хвилини міг від
значитися захисник «Аван' 
гарду» Анатолій Петров
ський, однак на цей раз 
на висоті був голкіпер 
«Океану» Володимир За- 
нін, який ледь парирував 
м’яч на кутовий.

В середині першого 
тайму ініціатива перейш
ла до гостей, які провели 
кілька небезпечних атак 
на ворота авангардівців. 
Особливо гостро атакував 
форвард гостей Євген Га
врилів, два сильні удари 
якого пройшли в кількох 
сантиметрах від воріт.

У другому таймі гра 
проходила з перемінним 
успіхом. Мали можли-

Вість вийти вперед 1 гос
ті, однак неточність уда
рів у завершальній ста
дії атак не дозволили їм 
цього зробити.

Матч закінчився нульо
вою нічиєю. «Авангард» 
посів в турнірній табли
ці остаточно 8 сходинку, 
«Океан» — 19-у.

В. ЧАЛЮК.

РЕЗУЛЬТАТИ ТУРУ: 
«Поділля» — «Пива» 
Вц. — 1:1, «Маяк» — 
«Суднобудівник» — 6:0, 
«Десна» — СКА Од. — 
0:1, «Фрунзенець» — 
«Кристал» — 1:1, «Тор
педо» — Атлантика» — 
1:1, СКА К. •— «Закар
паття» — 2:2, «Дніпро»
— «Прикарпаття» — 
3;0, «Зірка» — «Буко
вина» — 2:0, «Кривбас»
— «Новатор» — 1:0,
«Металург» —«Шахтар»
— 0,1, «Колос» — «Ста- 
хановець» — 5:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

«СМЕНА»
орган Ровенского
обкома ЛКСМУ

(на украинском языке).

НАША АДРЕСА:

266000 Ровно, 
вул. Разіна, 89.

1 В Н П М О

1. СКА К 50 28 16 6 91—49 72
2. Колос 50 ЗО 10 10 99—45 70
3. Нива Вн. 50 29 11 10 86—44 69
4. СКА Од. 50 27 11 12 66—29 65
5. Кривбас 50 23 18 9 70—44 64
6. Буковина 50 23 14 13 79—52 60
7. Спартак 50 21 14 15 66—50 56

8. Авангард 50 19 16 15 56—59 54
9. Шахтар 50 20 13 17 56—55 53

10. Закарпаття 50 20 11 19 67—64 5!
11. Торпедо 50 20 9 21 66—71 49
12. Металург 50 17 14 19 35—39 48
13. Нива Бн. 50 15 18 17 41—51 48
14. Атлантика 50 17 13 20 53—50 17
15. Поділля 50 18 10 22 56—67 46

16. Кристал 50 17 10 23 45—55 44
17. Зірка 50 15 14 21 48—56 41
18. Новатор 50 14 15 21 43—56 43
19. Океан 50 13 16 21 44—58 42
20. Маяк 50 15 11 24 54—72 41
21. Стахановець 50 12 17 21 39—64 41
22. Прикарпаття 50 17 6 27 54—76 40
23. Десна 50 16 8 26 50—66 40
24. Суднобудівник 50 15 10 25 49—77 40
25. Дніпро 50 13 13 24 35—61 39
26. Фрунзенець 50 11 12 27 47—85 34

*

вя

Телефони відділів: комсомольського життя — 2-69-41. про
паганди, патріотичною виховання, спорту — 2-68-27, робітни
чої І сільської молоді — 2-69-44, учнівсько! І студентської мо
лоді — 2-40-12, листів І масової робоїи — 2-23-39, бухгалтерії
— 2-68-64, коректорської — 3-17-09, відповідальною секреіаря
— 2-70-76, редактора — 2-70-47.

Газета виходить тричі на тиждень! 
у вівторок, четвер, суботу. 

Друк, високий, обсяг І друк. арк. 
Обласна друкарня їм. XXVI з’їзду 

КПРС, м. Ровно, вул. К. ЛІбкнехта, 10.

Т. в. о. редактора 
€. ГЕРБОЛЬД.

БН 02136. Зам. 468.
Тираж 67130.

Індекс 61151.


