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КАЛЕНДАР КОМСОРГА 
НА ЛИСТОПАД

Юнаки та Дівчата Ровенщини 
знаходяться під глибоким впливом 
Заяви Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної 

Ради СРСР Ю. В. Андропова. Ак
тивними виступами на підтримку 
миролюбної політики КПРС і Ра 

дянського уряду, збільшенням вкла
ду в зміцнення економічної і обо
ронної могутності Батьківщини во
ни гідно відповідають на заклик 
партії зміцнювати мир на всій пла
неті.
• У ці дні проходить Тиждень 

революційної слави. Тобі, комсорг, 
належить якнайповніше використа
ти підготовку До святкування 66-ї 
річниці Великого Жовтня Для вихо
вання юнаків та дівчат в дусі вір
ності ленінським ідеалам, відданос
ті соціалістичній Батьківщині, спра
ві Комуністичної партії. Під час 
заходів у рамках Тижня запроси в 
колектив ветеранів партії і комсо
молу. воєн і праці. Організуй їх 
вшанування з тим. щоб у молоді 
назавжди залишились в пам'яті 
зустрічі з героїчним минулим рідної 
Країни.

• Наближається кінець третього 
року п’ятирічки. Чи все зроблено 
тобою, комсорг, для успішного завер
шення виконання виробничих зав
дань? Якщо пі. то. передусім, про
аналізуй стан справ в організації со
ціалістичного змагання між комсо
мольсько-молодіжними жолектива'-

ми, окремими молодими* виробнич
никами, вияви причини відставання 
окремих з них. Зроби все, щоб в 
комсомольській організації панува

ла атмосфера творчого пошуку, вза
ємної вимогливості на кожному 

робочому місці.
Особливо Відповідальний період 

настав у комсомольців села, адже 
завершується перехід на стійлове 

утримання худоби. У листопаді слід 
значно активізувати участь молоді 
у Всесоюзному огляді організації 
пращ 1 культури виробництва в 
тваринництві, поставити під неослаб
ний контроль роботу Кормоцехів і 
кормокухонь.

Необхідно особливу увагу коміте
там комсомолу звернути на питання 
працевлаштування випускників шкіл, 
профтехучилищ, воїнів, звільнених у

запас. Слід залучати широкі маси 
юнаків та дівчат до участі в поході 
за бережливе й економне ставлення 
до сировинних, енергетичних і мате
ріальних ресурсів.
• У комсомольських організаціях

вузів в листопаді розпочинається 
комплектація підготовчих відділень, 
проведення зльотів, зборів за під
сумками трудового літа. У навчаль
них групах почнеться обговорення 
кандидатур для участі в будзагонах 
наступного року. Та головне завдай 
ня вузівської комсомолі! _ _ повести
боротьбу з «відстаючими» 1 «трійоч- 
никами». домогтися, щоб високий рі
вень професійної підготовки став 
нормою для кожного майбутнього 
спеціаліста. Слід мітингами солідар
ності з боротьбою демократичного 
студентства світу відзначити 17 лис
топада — Міжнародний день студен
тів.
• У шкільних комсомольських ор

ганізаціях прийшла пора аналізу під
сумків першої чверті. Оціщі. шкіль
ний комсорг, їх з точки зору участі 
в русі «Жодного відстаючого поручі», 
зроби все для підвищення успішнос
ті і якості знань.

З 23 по ЗО листопада пройде Всесо 
юзний тиждень «Театр — Дітям і 
юнацтву». Ідейно-художній рівень 
заходів під час Тижня багато в чому 
буде залежати від спільної організа
торської роботи театральних колек
тивів 1 комсомольських організацій.
• У ці дні багато юнаків йдуть 

служити Батьківщині в рядах Зброй 
них Сил СРСР. Організуй, комсорг. 
урочисті проводи призовників, вручи 
їм накази комсомольських організа
цій. І-Іе забувай про них і надалі, ад
же в інтересах твого осередку, щоб 
змужнілий воїн після звільнення У 
запас знову прийшов на попереднє 
місце роботи.

А Зберегти мир на планеті — го
ловне завдання людства. 10 листо
пада — ВЛсвітній день молоді. Це— 
свято єдності юнаків та дівчат усьо
го світу у боротьбі проти імперіаліз
му, за мирне майбутнє, демократію, 
соціальний прогрес, у цей день мо
лодь Ровенщини разом з усіма побор
никами миру на планеті ще раз за
свідчить своє прагнення зберегти 
мир, життя людства.

Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знаннями, 
культурою, професійною майстерністю!

Будьте полум’яними патріотами нашої Батьківщини, 
самовідданими борцями за справу Леніна, за комунізм!

(Із Закликів ЦК КПРС До 66ї річниці 
Великої Жовтневої соціалістичної революції).

НАДПЛАНОВИЙ ЦУКОР
Перед робітниками на

шого заводу нині стоїть 
єдине і найголовніше 
завдання: не допустити
жодних втрат при пере
робці сировини, добити

ся максимального вихо
ду цукру в кожного цент
нера. Виконання цього за
вдання залежить, в осно
вному, від молоді. Адже

лише на переробці сиро
вини працює біля 100 
комсомольців, створена 
комсомольсько • молодіж
на бригада У дифузійному 
відділенні. 66-у річницю 
Великого Жовтня колек
тив заводу зустрічає з 
високими трудовими по
казниками: понад план
виготовлено більше тися

чі тонн цукру, а До кінця 
переробного сезону ця 
цифра зросте втричі,-На
ші успіхи стали можли
вими завдяки ретельній 
підготовці заводу до ро
боти. добросовісній прані 
робітників на всьому кон
вейєрі, чіткій організації 
виробничого процесу.

І. НЕСТЕРУК, 
начальник зміни Мі- 
зоцького цукрозаво
ду-

Здолбунівський район.

ВИПЕРЕДЖАЮТЬ ЧАС
З хорошим настроєм 

зустрічають свято Жовт
ня трудівники нашого 
промкомбінату, адже біль

шість із них трудиться 
в рахунок четвертого ро
ку п'ятирічки.

Зокрема, на трудово

му календарі швей-мото- 
ристок Т. Малтис і 3. 
Радчук вже червень, А. 
Му косій — травень, а 
Л. Ковтун, Л- Приходько, 
Т. Данильчук — березень 
наступного року.

Працюючи над випус

кам надпланової- продук
ції, швеї-мотористки по

стійно дбають 1 про під
вищення якості продукції. 
До речі, у контролерів 
ВТК до їхніх виробів ні
коли не буває претензій.

С. КОЛЯДА, 
інженер -нормуваль
ник Острозького 

промкомбінату.

Не старіс душею ветеран 
Великої Вітчизняної війни 
Михайло Іванович Тяжких, 
його можна бачити на 

уроках мужності, виховних 
годинах, піонерських збо

рах і лінійках в школі №14 
міста Ровно. Юні ленінці за
вжди захоплено слухають 
розповіді ветерана. Ось і в 
ці передсвяткові дні він 

прийшов на зустріч Уз 
ними.

НА ФОТО: М. І. ТЯЖКИХ 
та вчителька Г. І. БУДЕЦЬ- 
КА серед учнів 6-Б класу.

Фото О. ДЕМ ЯНЧУК.

Q СПЕЦІАЛІСТ І ЙОГО СПРАВА

БУТИ ГОСПОДАРЕМ
На листопадовому (1982 р.) Пленумі цк КПРС наголо

шувалось, що зараз особливо важливо, щоб кожен розумів: 
виконання плану залежить і від його трудового вкладу, 
чим краще всі ми будемо трудитися, тим краще будемо 
жити. Сьогодні про відповідальність кожного на своєму 
робочому місці розмірковує бригадир комплексної брига
ди № 3 колгоспу їм, Леніна Дубнівського району Єфрем 
МАКСИМОВ-

■ Щоправда, вже ця 
хвиля пройшла, але ще 
іноді зустрінеш в газеті 
чп почуєш в телепередачі, 
що «найважливіша сьогод
ні професія — механіза
тор», «найкраща спеціаль
ність — будівельник» і т. д. 
«А робота доярки чп двір
ника — резонно запитаєте 
вн, — хіба меншої ваги чи 
не так потрібна?»

Дуже правильно підкрес
лив на листопадовому 
(1982 р.) Пленумі Ю. В. 
Андропов, що нам треба 
добитися максимум відпові
дальності кожного за до

ручену справу. А це, на 
мою думку, повинно закла
датися ще з малих літ. На
самперед, ми повинні лю
дину вчйти працювати; а 
потім уже — певному фа
ху.

Ось у моїй бригаді, ко
ли працює на цукрових 
буряках Іван Петрович 
Левчун, за якість я спо
кійний. Завдяки його ста
раниям ми першими в ра
йоні посіяли цю культуру. 
Це людина, яка всюди тру
диться на совість, що б 
йому не доручили. Та хіба 
тільки один Іван Петрович! 

А члени ланки Г. В. Про- 
туренко, І. В. Цінник, В. М. 
Олексіюк. Завжди можна 
покластися на їздового 
В. С. Дікала та багатьох 
інших. Про таких кажуть, 
що це люди на своєму 
місці. Просто, я вважаю, у 
них розвинуте почуття від
повідальності, бажання 
зробити краще, більше.

В цьому році наша брига
да зібрала по 375 центне
рів цукрових буряків та по 
192 центнери картоплі з 
гектара. Урожай ніби й не
поганий, але нас він не 
задовольняє.

Не раз у спілкуванні з 
колгоспниками доводилось 

чути, що пе все беремо ми 
від нашої землі. Може, це і 
найперше, що привело ме
не у свій час в Мпрого- 
щанський радгосп-технікум, 

Зрозумів, щоб брати, тре
ба вчитись грамоти у став
ленні до неї, землі нашої.

Тепер-то знаю, що 15 
тонн органіки, які ми да
вали на гектар, ма
ло. Зараз починаємо наро
щувати виробництво доб; 
рив. Бо від удобрення і 
обробітку багато залежить- 
Треба зізнатись, що іноді 
бувають такі ситуації, що 
відчуваєш — і знань з тех
нікуму м.ало, берешся за 
літературу, статті науков
ців. Сьогодні без науки, як 
кажуть, далеко не заїдеш.

Ще багато нарікань па 
нашу тракторну бригаду. 
У колгоспі техніки тепер 

достатньо, а ось людей не 
вистачає. При наявності 
кадрів ми могли б вчасно 
землю обробляти. А це 
теж багато важить. Буря
ки на день пізніше посіяні 
і вже відразу помічаєш 
різницю між площами.

Чому ж люди не затри
муються Ня тракторній? 
Все пов’язано з умовами 

праці. Повільно вони у на
шому колгоспі поліпшують
ся. Та хіба з’явиться інте
рес до роботи у молодого 
хлопця, коли йому доводи
ться взимку чи восени ре
монтувати трайтор, ком

байн під відкритим небом, 
коли немає вихідних? От і 
знову треба констатувати 
про відповідальність, і, 
насамперед, керівника бри
гади, спеціалістів.

Лежить вона і на конк
ретних особах за організа
цію дозвілля трудівників і, 
зокрема, молоді. Це вже 
тема для окремої розмови, 
але ми повинні розуміти, 
що молодь тільки новою 
технікою у селі не втри
маєш. Отже, і тут потрібно 
більше повороткості.

Повернусь ще до брига
дирських функцій. Перша 

умова, що спеціальні знан
ня, освіта сільськогоспо
дарська потрібна, без неї 
не обійтись — зрозуміло. 

Та ще з власного досвіду 
переконався: успіх гаранто
ваний, коли ще є колектив 
однодумців. І що не менш 
важливо, коли ти керівник
— щоб люди .тобі вірили.

У гарячу пору, це не ті
льки у пас, людей не вис
тачає, отож вдаються до 
найманої робочої сїіли А 
це затрати. Лише автобус 
послати до міста і назад
— дорого обходиться для
господарства. А коли бу
дуть приїжджі, то й кол
госпники звикли, що можна 
упівсили попрацювати.
Вдалося переконати: це ж 
наші гроші без належної 
потреби тратяться! І ось 
уже третій рік у бригаді 
обходимося власними си

лами. До чого я веду. Лю
ди тобі, як спеціалісту,

повірять, що ти правий. 
Повірять, але можуть не 
піти за тобою. Отже, треба 
(як це нелегко!) вчитися 
працювати з людьми, бути 
і психологом, і педагогом 
бути організатором.



0 ШКОЛА КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВУ

ЩОБ МІЦНІЛИ
НАШІ РЯДИ

КОМСОМОЛЬС Ь К 1 
працівники і активіс

ти знають, іцо річна звір
ка —Цс своєрідний огляд 
ВНУТРІСПІЛКОВОГО ЖИТТЯ. 
.Чи кожен в строю, чи was 
чим засвідчити свою при
належність до Спілки? 
ці питання вирішує звір
ка. Звичайно, не правий 
той, хто відкладає до дня 
звірки все те. Що треба 
робити протягом _ року, 
протягом усього звітного 
періоду.

Чи всі секретарі комі
тетів комсомолу вника
ють н справи обліку чле
нів ВЛКСМ, використову
ють багатий арсенал 
форм і методів індивіду
альної роботи з молоддю? 
Можна відверто сказати, 
що не всі.

За час цьогорічної 
звірки в комсомольських 
організаціях області вияв
лено багато недоліків в 
обліку членів ВЛКСМ 
7370 чоловік втратили

зв’язок з первинними осе
редками, 979 комсомол

кам необхідно міняти ком
сомольські документи у 
зв’язку зі зміною пріз
вища. 349 персональних 
оправ залишилось не 
розглянутими. В деяких 
комітетах секретарі комі
тетів комсомолу переста
ли вести індивідуальні 
бесіди з юнаками 1 дівча
тами. В інших- — не слід
кують за рухом комсо
мольців.

Чи можна наперед пе
редбачити і організувати 
своєчасну постановку ком
сомольця на облік? Бе 
зумовмо. І не лише мож
на, але й необхідно. Ад 
же всім відомі строки 
закінчення навчального 
року, призову і звільнен
ня в запас з рядів Радян
ської Армії, строки при 
йому у вузи, технікуми, 
профтехучилища — тоб
то тих основних подій У 
житті молоді, які найчас
тіше стають ..причинами 
вибуття з окремих ком
сомольських організацій 1 
прибуття в інші. Вихо
вання свідомої дисциплі
ни, пояснення КОМСОМОЛЬ
ЦЯМ порядку зняття і 
постановки на облік — 
щоденна, важлива справа 
комітетів ВЛКСМ. Що
річно майже кожен тре
ті»! член ВЛКСМ облас

ної комсомольської орга
нізації міняє свою орга
нізацію і кожний повинен 
знати, як виконати свій 
обов'язок — протягом 
15 днів стати на комсо
мольський облік в ново
му комсомольському осе
редку.

Цьогорічна звірка три
ває. До її завершення за
лишається майже два мі
сяці. Проте стан справ у 
цілому ряді районних, мі
ських комсомольських ор
ганізацій ставить під 
сумнів успішне, підкрес
лимо успішне, а не фор
мальне її завершення. 
Лише кожен п’ятий ком
сомолець в Дубровицько 
му районі, кожен четвер
тий в Здолбунівському і 
Зарічненсько.му з числа 
виявлених членів ВЛКСМ, 

які своєчасно це стали на 
облік, залучається до ро
боти в організаціях. Вста
новлено адреси і постав
лено на облік по новому

місцю роботи чи навчання 
членів ВЛКСМ, які ви
були без зняття з обліку, 
лише 21,5 процента в 
Дубиівському, 24,8 про

цента Ровенському міськ
комах, 26.2 процента У 
Березі іівському райкомі. 

Практично не розглядаю
ться персональні справи 
комсомольців, які втрати
ли комсомольські доку
менти в Ровенському та 
Рокитиівському -районах.

Комітетам комсомолу 
потрібно більше дбати 
про порядок в обліку 
членів ВЛКСМ, домагати
ся, щоб кожен комсомо
лець був активним учас
ником руху молоді за гід
ну зустріч 65-річного юві 
лею ВЛКСМ.

З метою посилення кон
тролю за рухом ' членів 
ВЛКСМ. попередження 
фактів несвоєчасної по
становки їх на облік в 
обласних комсомольських 
організаціях республіки з 
1 жовтня цього року 
введено систему повідо
млень. Так званий «ек
сперимент» проводиться 
не вперше. В 1982— 
1983 роках по «експери
менту» працювали ряд 
обласних і республікансь
ких комсомольських ор
ганізацій, в тому числі 
Дніпропетровська, Жито
мирська, Івано-Франків

ська області на Україні.
Практика показала, що 

експійоиіментований по
рядок зняття і постанов
ки на облік ефективний 
В більшості обласних ком
сомольських організацій 
не стало втрат чисельно
сті при переміщенні ком
сомольців всередині об

ласті, набагато зменши
лася кількість Фактів не
своєчасної постановки на 
облік членів ВЛКСМ.

Суть нового порядку в 
обліку полягає у тому, 
що за кожним членом 
ВЛКСМ, який переміща
ється в межах області, 
здійснюється подвійний 
контроль: з боку того ко
мітету ь-омсомолу. який 
знімає з обліку і того, 
куди член ВЛКСМ має 
стати на облік. Досяга

ється Це при допомозі по
відомлень. Комітет ком
сомолу знімає з обліку 
члена ВЛКСМ і вслід за 
ним направляє в райком, 
міськком ЛКСМ України, 
куди вибув комсомолець, 
повідомлення про його 
зняття. Отже, тепер ко
мітети комсомолу будуть 
наперед знати, хто, звід
ки і в яку організацію 
міста або району має 
прибути.

Поставивши новопри
булого комсомольця на 
облік, даний райком, 
міськком комсомолу на

правляє повідомлення про 
його постановку тому ко
мітету комсомолу, який 
зняв з обліку члена 
ВЛКСМ. Лише після 
одержання такого пові
домлення карточка пер
сонального обліку, зали
шена комсомольцем в 
райкомі, міськкомі комсо
молу при знятті з обліку, 
знімається з контролю 1 
переставляється в загаль
ну картотеку.

Як бачимо, основна доля 
контролю за рухом чле
нів ВЛКСМ припадатиме 
на районні, міські комі
тети комсомолу.

Проте успіх експери
ментальної системи в об
ліку членів ВЛКСМ в 
першу чергу залежатиме 
від оперативної роботи 
комітетів комсомолу на 

місцях, а також від суво
рого дотримання правил 
своєчасного зняття і по
становки на комсомоль
ський облік кожним чле
ном ВЛКСМ.

Введення нової систе
ми порядку зняття 1 пос
тановки на облік має ак
тивізувати індивідуальну 
роботу з юнаками 1 дів
чатами, підняти рівень 
діяльності кожної органі
зації, зміцнити дисциплі
ну і організованість ком
сомольських рядів.

О. ФІСЯНЧУК, 
завідуюча сектором 
обліку членів ВЛКСМ 
і статистики обкому 

ЛКСМ України.

0 В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

РОЗВИВАТИ СПОРТИВНЕ БУДІВНИЦТВО
На днях секретаріат обласного комі 

мітету ЛКСМ України спільно з обл 
спорткомитетом розглянули питання про 
хід комсомольсько-молодіжної трьохріч- 
ки по будівництву, реконструкції і об
ладнанню найпростіших спортивних спо
руд у Червоноармійському районі.

На засіданні секретаріату і облепорт 
комітету було вказано на незадовільну 
спільну роботу комсомольських осеред 
ків і спорткомігету району.

Секретаріат обласного комітету ком 
сомолу зобов язав Червоноармійський 
райком комсомолу, усі районні комітети 
ЛКСМУ області забезпечити безумовне

виконання завдань трьохрічки, врахо
вуючи реальні можливості, визначити 
конкретні завдання' 'rfd участі у трьох- 
річці кожної; чсамсомопьіької організа
ції, кожнвгр ікой44їиву фізкультури.

Секретаріат обкому ЛКСМ України 
зобов'язав міськкоми, райкоми комсо
молу всебічно проаналізувати хід трьох
річки, творчо використати досвід ком
сомольських організацій Костопільсько- 
го району, що працюють під девізом 
«Спортивній базі на селі — комсомоль
ську турботу», ширше використовувати 
методи комсомольсько молодіжних і на
родних будов.

Q АНТИКОМУН13М без МАСКИ

КОГО УСЛАВЛЮЮТЬ ЛАВРАМИ?
ПРО ОДНУ З ПУБЛІКАЦІЙ В ІНДІЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ

Великий подив у світової 
громадськості викликає в 
останні роки Комітет по 
присудженню Нобелівських 
премій. Благородна ідея 
його засновника Альфреда 
Нобели полягала в тому, 
щоб підтримувати все пере
дове, що створювалось 
людством, присуджувати 
премії за великі успіхи у 
галузі науки та літератури, 
за активну діяльність у 
справі зміцнення миру.

Але, останнім часом, рі
шення про нагородження 
Нобелівськими преміями на
бувають здебільшого кон'юк- 
турного характеру, то не 
мас нічого спільного із за
думом засновника премії.

На це все частіше звер
тають увагу деякі спостері
гачі у різних країнах світу.

Ось »цо пише про цс в ін
дійському журналі «Лінк» 
Абхан Маур’ї. Мого стаття 
має дещо симптоматичну 
назву «Нобелівська премія 
—зброя «холодної» війни». 
«Щорічна Нобелівська пре
мія надається за суб'єктив
ним міркуванням, і це всім 
очевидно», — однозначно 
зазначає він у зв’язку з 
недавнім повідомленням про 
присудження чергової премії 
миру колишньому лідеру 
сумної пам’яті «Солідар
ності». Валенсі.

Коли про цього діяча 
вже якось стали забувати, 
підкреслюється у статті, 
йому вирішили надати пре
мію здебільшого для того, 
щоб знову ж привернути 
до нього увагу. «Але иіяки- 

словесними мережива

ми не можна завуалювати 
головну мету присудження 
Валенсі цієї премії, — зав-' 
начає індійський оглядач, — 
а саме—намагання дискре
дитувати ту систему, існу
вання якої стало дійсним 
викликом для експлуатато
рів...»

Невже за 23-и роки, з то
го часу як премію отримав 
видатний політичний і гро
мадський діяч ЮАР Аль
берт ЛутулІ, на африкансь
кому континенті не знайш
лося жодного кандидата, 
який був би гідний її? *- 
справедливо запитує індійсь
кий журналіст.

Продовжуючи свої розду
ми про діяльність цієї ко
місії, А. Маур’ї розцінює 
присудження премії О. Сол
женицыну, Г. Киссинджеру, 
М. Бегіну, А. Садату, як 
свідчення ярої антирадян
щини, намагання використа
ти у ході «холодної війни» 
будь-які заходи в інтересах 
Заходу.

Автора статті дивує й той 
факт, що у списку лауреа
тів Нобелівської премії 
миру немає імен таких 
видатних діячів нашого ча
су, як Хо Ші Мін, ІііДІра 
Ганді, Че Гевара, Фідель 
Кастро. Цілком очсвидним( 
є те, що з точки зору Но
белівського комітету, ті, хто 
веде боротьбу проти коло
ніалізму та гніту, не зас
луговують цієї премії. Отже 
і не дивно, що з часу ство
рення у 1949 році НАТО 
87 процентів премій при
суджувались представникам 
країн — членів цього війсь
кового товариства капіта
лістичного світу.

Підкреслюючи, що колиш
ній польський профспілко
вий діяч вшановувався Но
белівським комітетом, автор 
статті запитує: як же так 
сталось, що на жорстокі 
репресії по відношенню до 
робітничого класу Турції 
майже не звертали увагу 
ні західна преса, ні Нобе
лівський комітет?

Автор статті розповідає, 
що він мав можливість 
брати участь у дискусіях, 
які проходили і в Швеції, 
і в Норвегії з питань при
судження премій деяким 
кандидатам. Він з болем 
зазначає, що розсудливі лю
ди в цих країнах були від
верто стурбовані тим, що 
Нобелівський комітет вико
ристовує свої права з метою 
політичного шантажу, дію
чи в Інтересах однієї конк
ретної системи проти іншої.

Тим самим, констатує ін
дійський журнал, автори

тет Нобелівської премії, 
особливо з часів присуд
ження її О. Солженіцину, 
все більше ставиться під 
сумнів.

Врешті-решт, говорить
ся в статті, на наших 
очах ця премія була при
суджена Г. Киссинджеру, 
тобто людині, яка органі
зувала звїрське вбивство 

президента Альенде І тися
чі ні в чому не винних чі- 
лійських патріотів, яка ві
діграла керівну роль в аг
ресії проти Камбоджі та 

В’єтнаму, пщи підтримці- 
цієї людини v свій час бу
ла розтоптана демократія 
у Греції І Болівії. «Корот
ко кажучи. — зазначає 
журнал, — людина, яка 

розпалювала війни, н потім 
робила вигляд, що припи
няє їх. стає лауреатом Но
белівської премії».

Автор не обходить І той 
факт, що час від часу пре
дставники Нобелівського 

комітету вимушені вибира
ти кандидатів на премію в 
«іншого світу», відзначати 
окремих, дійсно прогресив
них діячів, які заслугову» 
ють цього. «Але. — гово
рить він з жалем. — це 
лише хитрість, щоб завою
вати довір’я і прикинутися 
бездоганними в очах світо
вої громадськості».

(АПН).

Галина ГОДЕБСЬКА працює лаборантом на 
Ровенському міськмолокозаводі. Свої службові 
обов’язки виконує старанно, якісно. Молодій 
робітниці присвоєно почесне звання «Ударник 
комуністичної праці»; комсомольці маслоцсху 
обрали її своїм вожаком.

Фото А. ПОХИЛЮКА.

ПІДРЯД ДИСЦИПЛІНУЄ, ЗГУРТОВУЄ

Досвід

«Прошу зарахувати мене 
в бригаду, яка працює на 
єдиний наряд». Таку заяву 
написав кожен із семи 
членів комсомольсько-мо

лодіжного колективу імені 
М. Островського Мізоцько- 
го виробничого відділення 
«Сільгосптехніка» після 
зборів, на яких саме об 
говорювалося питання
впровадження прогресив
них форм організації пра
ці. Тоді (а було це у 1981 
році) одностайно бригади
ром був обраний кому
ніст П. Г|. Швець.

Бригада уклала договір 
з адміністрацією підпри 
ємства, в якому зобов'я
залась всі роботи викону
вати по наряду в строк, 
згідно з технологією, бе
режливо витрачати матері
али, не допускати браку. 
В свою чергу адміністра

ція зобов’язалась забез
печувати бригаду всім не
обхідним обладнанням, 
ремонтним фондом.

Оплата праці членів 
бригади проводиться за 
кінцевими результатами у 
відповідності з діючими у 
відділенні тарифними став
ками і нормами. А пре
міювання їх — за кількіс
ними і якісними показни
ками згідно з коефіцієнтом 
трудової участі.

У кожного члена брига 
ди коефіцієнт трудової 
участі вже протягом три
валого часу однаковий — 
1,0. Це означає, що всі 

працюють дружно, що тут 
міцна виробнича дисцип

ліна. Ось взяти комуніста 
Василя Піхуна. Молодий, 
але в роботі завзятий, на
полегливий. Це ж можна 
сказати і про члена ВЛКСМ

Володимира Ліщука. Хо
рошим слюсарем зареко
мендувала себе І Софія 
Антонюк, поки що єдина 
жінка в цьому колективі.

Не так давно, закінчивши

технікум, прийшов сюди 
комсомолець Сергій Шев 
цов. Хлопець також ста

ранний, не відстає від ін
ших. До речі, середню 
спеціальну освіту мають в 
бригаді вже двоє чоловік.

Треба сказати, що на
дання широких прав тру
довим колективам значно 
підвищило їх роль. Цікаво 
те, що на роботу в цю

передову бригаду можна 
влаштуватись тільки за по
годженням самої бригади.

— При роботі на єди
ний наряд інакше не мо
жна, —каже Петро Швець. 
— Ми не зарахуємо до се
бе людину, коли не знаємо 
її або коли знаємо, що 
працює вона абияк. Адже 
від сумлінності кожного 
залежить кінцевий резуль
тат бригади. Усі члени на
шого колективу володіють 
суміжними операціями по 
розбиранню і складанню 
кареток. Зробив брак — 
відповідає вся бригада. 

Але такого в нас не трап
ляється, так само, як не 
буває прогулів, запізнень 
на роботу. Бригадний під
ряд дисциплінує, згурто

вує колектив.
До цього додам: успіху 

в роботі сприяє також ви

сока механізація робіт, 
яка складає близько 80 
процентів.

За дев'ять місяців ком- 
сомольсько-моло д і ж н а 
бригада П. П. Швеця від
ремонтувала 5501 каретку, 
що вище завдання. її виз
нано переможцем соціалі
стичного змагання серед 
бригад ремонтної майстер
ні. Комсомольськс-молоді- 

жна бригада Імені М. Ос
тровського — неодноразо
вий переможець і при
зер обласного та район
ного змагання серед мо
лодіжних колективів.

В. ЗАКРЕЕСЬКИЙ. 
громадський корес

пондент «Зміни».
Здолбунівський район,
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УВАГА! 
КОНКУРС!

І/ ОНІНОГО РОКУ тисячі 
“ юнаків 1 дівчат прихо

дять v просторі навчальні 
кабінети професііінотехніч 
них училшц. де досвідчені 
майстри допомагають юним 
оволодівати навиками май
бутньої спеціальності. Разом 

З ДИПЛОМОМ ВОНИ отримують 
путівку не тільки у фах — 
у життя. 1 молода зміна свя
то береже в серці те високе 
почуття гордості за належ
ність до робітничого класу, 
яке виховало в них ПТУ.
Біографі я профтехучилищ... 

Яка вона багата 1 па друж
бу, і на працю, і на відкрит
тя, 1 на спогади. Скільки не
повторних сторінок пише в 

ній час 1 люди. Кожному 
учневі ПТУ є чим поділи
тись з своїми ровесниками.

Обласне управління проф-

техосвіти, обком ЛКСМ Ук
раїни та обласне літератур
не об’єднання Спілки пись
менників України оголошу
ють конкурс на нраший твір, 
присвячений молодій робіт
ничій ЗМІНІ. НерСМОЯіЦІ нон

курсу нагороджуються По
чесними грамотами. Кращі 
твори будуть опубліковані 
на сторіпках обласних газет 
-Зміна» та «Червоний пра
пор» і надіслані на респуб
ліканський конкурс.

ІІа конкурс приймаються 
прозові і поетичні твори, 
написані працівниками та 
учнями профтехучилищ об
ласті.

Твори просимо надсилати 
До 15 листопада 1983 року 
на адресу. 266014, м. Ровно, 
вул. Московська, 39. облас
не управління лрофтехосві- 
ти. Рукописи «є повертають
ся. Бажаємо творчих успі
хів!

© ВИХОВНА ГОДИНА

САЛОН МОД 
ЧИ ШКОЛА?

О ЖИВУ недалеко
лвід школи. Щоран

ку, йдучи на роботу, 
зустрічаюсь з гомінкою 
юр,бою школярів. Вовн 
поспішають на уроки, 
весело помахуючи порт, 
фелями... чи то пак, 
«дипломатами». 1 цс не 
єдина ознака сучасних 
учнів. Коли ми говори
мо «школярка», то уяв
ляємо собі дівчинку з 
акуратною зачіскою, в 
звичайній коричневій 
формі і фартушку, на 
фоні якого виділяються 
сліпучо білі комірець і 
манжети. Такий вигляд 
донедавна мали всі учс. 
ниці. Ця однаковість ні 
в якому разі не стира
ла їхньої індивідуаль
ності. Навпаки — пе
реключала інтереси ді

тей з речових цінностей 
на духовні, зменшува
ла потяг до нагромад
ження і демонструван
ня супермодних речей, 

куплених на кошти ба
тьків. Це виховувало 
почуття міри, бережли
вого ставлення до одягу і 
взуття, розуміння того, 
з чого ж складається 

сімейний бюджет.
А тепер картина різ-

ко змінилась. Впадає у 
вічі не тільки неабияка 
строкатість одягу стар
шокласників, але Й не
здорове захоплення до
рогими речами. Чого ті
льки на них не поба
чиш! І австрійські чо
бітки, і фінські дублян
ки, і японські годинни
ки. і ще безліч так зва-

них «фірмових» речей. 
На них батьки витра
чають не одну сотню 
карбованців, щоб їхня 
дочка була «не гірша 
за інших». Так, можли
во. вона буде дійсно як 
картинка з останнього 
журналу мод. Але забу
вають турботливі мами 
про те, що така увага 
може мати погані нас
лідки. Цей «фірмовий» 
світ золотих ярличків 
часом, трапляється, за
криває перед дітьми

двері па ширений»-прос
тір щирої дружби, вза
єморозуміння, контакту 
з своїми ровесниками. 
З’явиться зневажливе 
ставлення до тих, хто 
одягається скромно. 1 
от стають оті декілька 
літер невідомо якого 
значення для дитини 
дорожчими за все. )

мама не має змоги ку
пити собі нове зимове 
пальто, і тато не їде 
лікуватися в санаторій, 
бо дочка вимагає: «Я 
хочу повий комбінезон 
з отакої блискучої тка
нини, як у Лялі. Невже 
ви не розумієте, що я 
в ньому буду надзви
чайно ефектна, і Еднк 
запросить мене кудись 

весело провести час! 
О, моя мрія!».

І куплять їй цей ком
бінезон, і прийде вона

завтра до школи, і буде 
ділитись враженнями не 
про новий фільм чи ці
каву книгу, а про не
зрівнянну компанію, з 

якою познайомив її 
Еднк вчора у барі. І 
буде дивитись з погор
дою на своїх одноклас
ників, не розуміючи, що 
зробила перший крок 
на слизьку стежку,

Я, звичайно, не за те, 
щоб наші діти ходили 
хтозна в чому. Але я за 
розумні потреби. 1 про
ти того, щоб школа 
служила салоном -для 
показу наймоднішнх мо
делей. Як батьки, так і 
вчителі повинні замис

литись над тим, що не
се з собою така «мода».

Деколи, правда, мене 
бере сумнів, іцо не ста
новище можна виправи
ти. Надто багато юних 
захопив цей речовий 
бум.

А. КУНЦЕВИЧ.
м. Ровно.
«СП»: Яка твоя дум

ка, юний друже? Які 
модні течії протікають 
серед твоїх однокласни
ків? З чим ти погоджу
єшся, а що викликає 
заперечення?

© КОНТРОЛЬНА З СОВІСТІ

ЧУЖІ 
листи

ДОРОГИЙ «Синій птах»! 
Ніколи тобі не писа

ла, але сьогодні вирішила 
поділитись усім наболілим 
Можливо, читачі розсудять, 
правильно вчинила я чи ні.

Дружу я з Світланою та 
Іриною не перший день. 
Разом вчились в школі, те
пер — в училищі. І живемо 
в одній кімнаті гуртожитку. 
Взагалі-то весело. Сміє

мось над невдачами, раді 
смо за маленькі життєві 
перемоги. Все навпіл.

І от недавно вся наша 
будова нерозлучної трійки 
дала тріщину, досить таки

глибоку. Я переписуюсь з 
своїм однокласником. Він, 
Василь, курсант військово 
го училища. Листи прихо
дять часто, теплі і смішні. 
Коли поштар приносить їх, 
то цей день ніби маленьке 
свято для мене. Подруги 
мої знали прр наше листу
вання і трішечки завжди 
піджартовували наді мною. 
Я сприймала Це подруж- 
ньому безпосередньо і не 
ображалась. Але, виявля

ється. не все так просто, 
як мені здавалось. І от чо
му я прийшла до такого 
висновку.

...Одного разу я приїха
ла з дому раніше звичай
ного. Підходжу до кімнати, 
чую, веселий сміх. От, ду
маю, добре, — зараз я 
пригощу дівчат маминим 
суничним варенням. Поти
хеньку підійшла до дверей, 
хотіла раптово відкрити, 
але зупинилась як вкопа
на. Ні! Цього не може бу
ти! Світлана з Ірою рего
тали, аж за боки хапаю
чись, з Василевих листів. 
Читали окремі речення, 
перекручували їх на свій 
лад. Я не знала, що мені 
робити далі. Сльози стоя
ли в очах і гіркий клубок 
образи підкочувався до 
горла.

Я зайшла до кімнати. 
Пачка конвертів випала з 
рук Світлани і розсипалась 
по підлозі. Як зграйка зля
каних пташок. Я не змогла 
і слова вимовити від болю. 
А Ірина, як ні в чому не 
бувало, говорить:

— Заходь. роздягайся, 
допоможи нам навести лад 
у кімнаті. А то ми затіяли 
прибирання, а оце випад
ково натрапили на цю пи
санину, то так все і поки
нули. і

— Ой, ти знаєш, — за
щебетала і собі Світлана, 
— мене здивувало, як ти 
можеш відповідати на та
кі листи. Нудьга! Старо

модно він якось пише! Та і 
й взагалі, навіщо тобі цей{ 
курсант. Навколо ж маса' 
цікавих молодих людей, • 
Ми давно тобі хотіли про: 
це сказати.

Я присіла на стілець, бо| 
ноги мене вже не трима
ли. Це, значить, стільки ча
су вони були зі мною не
щирими, обговорювали ме
не поза очі, а боялись 
відкрито висловити свою; 

справжню думку.
Звичайно, з позиції за

кону дівчата не вчинили ні
чого злочинного. Але хто 

дав їм моральне право лі
зти в мою душу, виносити 
чужі таємниці на всезага- 
льний перегляд.

Скільки років ми зна
йомії Здавалось би, що 
знаємо одна одну до най
менших дрібниць. А, ви
являється, що ні. За пов
сякденними навчальними 
турботами щось ми втра
тили в нашій дружбі...

Я тоді в найрізкішій фор
мі сказала все, що про 
них думаю і про їхній 
вчинок. І переселилась в 
іншу кімнату. А Світлана 
з Іриною на мене Ще й 
образились. Мовляв, що 
ми такого поганого їй зро
били?...

Я б хотіла знати думку 
читачів з цього приводу. 
Як би вони вчинили на мо
єму місці?

З повагою Галина М.
Дубнівський район.

ДОМАШНЄ 
ЗАВДАННЯ

Як ти думаєш, можна 
створити авторитет лю
дині, чи кожний сам со
бі повинен його ство
рювати! Як ти розумі
єш такий вираз: «Дутий 
авторитет»! Будь-який 

будинок має основу — 
фундамент, а на чому 
грунтується справжній 
авторитеті Ти помічав: 
трапляється, що зовсім 
нікчемний хлопчисько 
— ледар, двійочник^ 
хвастун — верховодить 
цілою ватагою дітей, на 
чому ж тримається йо
го «авторитет»! До ре
чі, це ціла проблема— 
авторитет ! «азтори- 

тет»...

Q В ОДИН АБЗАЦ

РУНАМИ 
УЧНІВ

Дві події відбулись 
в нинішньому році в 
Укитігі колективу Дуб- 

нівського сільського 
професійно -технічного 

училища № 7. Недавно 
завершено будівниц
тво їдальні на 200 місць 
і відкрито музей робіт 
учнів, в якому предста
влено творчий доробок 
майбутніх різьбярів по 
дереву, будівельників, 
електрозвар н и к і в. 

Тут зібрано немало ди 
пломних робіт вихован
ців училища.

їдальня будувалась 
(як і створювався му
зей) руками самих уч-

Ю. ШЕСТАЛЮК.
м. Дубно.

0 Я ВАМ ПИШУ

ДАЄШ П’ЯТЬ 
БАЛІВ!

В КІНЦІ кінців хоч чотири 
бали давай! Всі гопорять 
про оцінки, а як ідуть 
справи з самичи знаннями?

Таганрозький гімназист 
Антоша Чехов двічі зали
шався на другий рік, але 
це не завадило йому стати 
Антоном Павловичем Цехо
вим...

Звичайно, ганьба відстаю
чим! Але і зубрилам, які 
готові вмерти за оцінку, 
теж ганьба...

В нашому класі е декілька 
таких «відмінників», які далі 
підручника нічого не знають 
і не бачать. Бо за хороші 
оцінки батьки їх обдарову
ють як не коробкою 
цукерків, то велосипедом. 
От вони і стараються. А 
попросиш, то і розв’язання 
задачі толком не можуть 
■ояснити. Питається, для 
чого вони вчаться? Лише 
для медалі?

Г. АНДРІЮК, 
десятикласниця.

•Корецький район.
...А МИ ОСІНЬ ЗБИРАЄМО.

Фотоетюд А. МІЗЕРНОГО.

0 ВЕЛИКА ПЕРЕРВА

КОЛОБОК
Стара казка на новий лад

Жили собі дід та баба. 
І були в них син та невіст
ка, а в тих — свій сино- 
чок-колобдчок. Так і про
звали його — Колобок.

От за десять років нав
чання закінчив він вісім 
класів, сплигнув з татової

шиї та й побіг-покотився 
дорогою.

Ідуть йому назустріч 
студенти.

— Колобок, Колобок, ми 
тебе заберемо з собою на 
навчання.

— А що я з того мати
му?

— Диплома.
■— Овва\ Мене дід і баба, 

тато й мама, дитсадок та 
школа вчили й не навчили, 
а то ви. -Біжу далі.

Та й побіг-покотився 
дорогою.

Стрічаються йому інші 
студенти.

—Колобок. Колобок, гай
да з нами в будзагін.

— За мене дід і баба, 
тато й мама ще й сімнад
цять родичів трудяться- 

працюють. А я з вами ко
марів лічитиму. Знайшлись 
розумники^ Біжу далі.

Та й побіг-покотився 
дорогою.

Аж навстріч робітники з 
комсомольської будови.

— Колобок, Колобок, ми 
тебе з собою візьмемо.

— Овваї Я від баби втік, 
я від діда втік, від мами 
й тата втік. Від студентів 
хитрющих втік —одних та 
других. А від вас — і по
готів.

Та й побіг-покотився до
рогою.

Коли це йому навстріч 
директор сільського проф
техучилища.

— Колобок, Колобокї 
Забери тебе я в учні.

— А що я від того мати
му? — співає йому пісень
ку мандрівець.

— Хорошу спеціальність.
— Не чую...
— Чудове обмундируван

ня і триразове харчування.
— І ще не зовсім чую... 

— співає Колобок й підсо
вується ближче.

— 1 сімдесят з гаком 
карбованців стипендії.

—Ось тепер ніби й чую...
Тут його рразї — і в уч- 

ні!
А через два роки Коло

бок сплигнув з ганку проф
техучилища та й далі по-І 
біг-покотився дорогою.

А в селі його й поготів 
не бачили...

Іван КИДРУК.



НАША АНКЕТА 
«3 м і н a» S А

Шановні читачі! 1983 рік закінчується. І по 
традиції ми запрошуємо вас подумати разом 
з нами про те, якою бути «Зміні» в наступно
му році. Ваші дружні поради нам дуже до
помагають. Ми їх врахуємо, плануючи свою 
роботу.

Тож давайте подумаємо, чи все нам вдаєть- 
ться, чи завжди ви задоволені результатами 
нашої праці? Що ви бажаєте поліпшити, щоб 
«Зміна» стала цікавішою, злободенною і не
обхідною для вас газетою? Пропонуємо вам 
взяти для себе лише ті питання, які вас ці
кавлять. А якщо захочете запропонувати нові 
теми, то. будь ласка. Зробіть це на окремому 
листку. Запрошуємо до співробітництва.

1. Скільки років ви читаєте «Зміну»?

2. Ви передплачуєте газету чи купуєте її в
кіоску? ------ ■ ■ ------ '

3. З якої сторінки звичайно починаєте читатн 
газету?

4. Які теми більше всього привертають вашу
увагу? -------- —------------------------- —

5. Які _  менше? Чому: не цікавитесь ними,
чи газета нецікаво подає їх?

6. Які проблеми внутріспілкового життя ком
сомольської організації вас хвилюють? Про що 
на цю TeMv ви б хотіли прочитати в нашій газеті?

1 г
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7. Чи задовольняють вас матеріали під руо- 
рикою «Змагання — масовість, дієвість», «Ці
нуй хвилину п'ятирічки»? Які виробничі проблё. 
ми ви б хотіли висунути на обговорення читачів?

8. Наш сучасник — робітник, хлібороб, інже. 
пер, студент, учений. Він може бути представ
ником будь-якої професії, але неодмінно повинен 
бути цілеспрямованим, ідейно загартованим гро. 
мадянином великої Країни Рад. Що ви особисто 
розумієте під поняттям «громадянська позиція»? 
Які проблеми ви б запропонували для обгово
рення в нашій сторінці «Аргумент»?

9. Ваші думки щодо тематичної сторінки
«Синій птах», в якій піднімаються питання жит
тя і навчання старшокласників. Про щр хотіло
ся б тут поговорити, помріяти або посперечати
ся? ч •< »

10. Театр, кіно, музика. Ці теми лЮолять всі. 
Чи все вдається нам у висвітленні їх?

11. Про які антисоціальні прояви, на ваш по
гляд, газеті треба писати більше?

12. Запропонуйте свій аспект розмови про 
проблеми молодої сім’ї.

13. Як, на вашу думку, «Зміна» пише про вій
ськово-патріотичне виховання 1 спорт? Які теми 
1 рубрики ви б запропонували для газети на на
ступний рік? —---------------- -- --------------------------

14. Що ви думаєте про роботу нашіїх фотоко
респондентів, художників?

Чекаємо ваших відповідей, дорогі читачі! 
Обіцяємо: всі ваші пропозиції будуть вра
ховані, а найцікавіші—найдуть відобра
ження на сторінках газети.

Редакція дякує вам за участь в анкеті 
і нагадує про те, що передплата на нашу 
газету продовжується.

Надсилаючи анкету, на конверті зробіть 
помітку; «Зміна»-84.

Наша адреса: 266000, Ровно, редакція 
газети «Зміна».

БРОНЗА 
У РОВЕНЧАН

На заключному ета
пі чемпіонату Укрради 
«Буревісника», який від
бувся в Одесі, вдало 
виступили гандболісти 
нашої області, Команда 
ровенчан, до складу 

якої входили студенти 
Українського інституту 
інженерів водного гос
подарства, завоювала 
трете призове місце. 
Бронзовими медалями 
нагороджені Олександр 
Пітель, Андрій Кищен- 
ко, Леонід Кузьмук, 
Тарас Маленький, Олек
сандр Крет, Ігор Смо- 
лінг, Віктор Козачук, 
Володимир Хом'юк, 
Олександр Тарадай, 
Юрій Шолудькр і Во
лодимир Городницький.

Успіх в Одесі дав ро- 
венчанам право висту

пати у змаганнях на 
кубок Укрради това
риства серед шести 
найсильніших вузів ре
спубліки. Тренує ровен- 
ських гандболістів А. І. 
Онуцький.

М. ГЕРАСИМЧУК.

Народний артист РРФСР, лауреат премії Ленін
ського комсомолу Йосип Кобзон за концертні про
грами 1979—1982 роки висунутий на здобуття Дер
жавної премії СРСР 1983 року.

НА ФОТО: Йосип КОБЗОН виступає на концерті 
у Колонному залі Будинку профспілок СРСР.

Фотохроніка ТАРС.

На чисельні прохання 
наших читачів, учнів СШ 
№ 21 м. Ровно, СШ № 1 
м. Костополя, Берестян- 
ської СШ Дубровицько- 
то, Могилянської СШ 
Ocvposrixoro, Лариси 

Кравець з с. Довгалівка 
Червоноармійськ ого, 
Олени Затірки є. Ост
рівці Володимирецько- 

го районів та інших чи
тачів друкуємо слова їх 
улюбленої пісні.

«СМЕНА» — 
орган Ровенского 
обкома ЛКСМУ 

(на украинском языке).
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266000 Ровно, 
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