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ЗАВДАННЯ РОКУ 
ВИКОНАЄМО ДОСТРОКОВО!

ДОБРЕ трудиться на Дубнівському ливарно-механіч
ному заводі комсомольсько-молодіжний колек

тив токарів механо-складального цеху, молоді робіт
ники постійно перевиконують завдання, добиваються 
високої якості продукції.

НА ФОТО (зліва направо|: група членів комсомо
льсько-молодіжного колективу Ольга МІСЬКЕВИЧ, 
Олександр ПИЛИПЕНКО, Людмила ЄРОХ1НА і Юрій 
ТИМОЩУК,

Фото О. Дроздова.

ЗА КАЛЕНДАРЕМ 1984-го
Чергову партію надпла

нової продукції в Російську 
Федерацію і республіки 
Середньої Азії відправили 
робітники Ровенського за
воду тракторних запасних 
частин імені XXV з’їзду 
КПРС. А з початку року 
Для потреб сільського гос
подарства тракторобудівні 
виготовили різноманітних

запасних частіш на загаль
ну суму 825 тисяч карбо
ванців.

Велика заслуга у цьому 
досягненні передовиків і 
новаторів виробництва, які 
досконало оволоділи своєю 
1 суміжними професіями, 
40 заводчан, представників 
різних професій, напередод
ні 66 ї річниці Великого 

Жовтня справилися із зав
данням трьох років п'яти
річки. Серед них багато 
молоді. Це, зокрема, шлі
фувальники Олег Лопушин- 
ськнй. Анатолій Оліферук, 
свердлувальниця Людмила 
Токарева, наладчик Анато
лій Ятчук. Всі воші удар
ники комуністичної праці.

Н. СУКОВА, 
заступник секретаря 

комітету комсомолу.

ОРІЄНТИР — БЕРЕЖЛИВІСТЬ
З метою раціонального 

використання металу, ско' 
речення затрат ручної пра
ці на нашому підприємстві 
освоєно випуск залізобе
тонних конструкцій за но
вими державними стандар
тами.

Тільки г> третьому році 
одинадцятої п'ятирічки ви- 
гетовлеио майже ЗО тисяч 
кубометрів ПЛИТ ПУСТОТІЛО

ГО настилу з застосуванням 
високоефективної сталі, що 
Дало можливість скоротити 
витрати металу, порівняно 
із звичайним армуванням, 
майже вдвічі.

Та це не єдиний шлях 
до економії «хліба» інду
стрії. Комітет комсомолу, 
спілчанські «прожекторис
ти» постійно здійснюють 
чіткий контроль за дотри-

льнем заводу- особистих ра
хунків економії, правиль
ністю розкрою металу на 
робочих місцях, раціональ
ним використанням відхо

дів.
Все це дало змогу за 

ДЄСЯТь МІСЯЦІВ ШШІШЩ.ОГй 
року заощадити вже 55 
тонн металу.

К. СОЛДАТЮК, 
працівник Здолбунівсь- 
ког0 заводу залізобе
тонних конструкцій.

НОВИНЦІ - ВІДМІННА ОЦІНКА
До багатьох видів про

дукції, яку випускає завод 
«Ровпосільмаш», можна 
вжити слово «вперше». Не
забаром робітники передо
вого в галузі підприємства 
подарують сільським тру
дівникам ще одну чудову 
новинку, аналогів якій не
має в країні. Це пристрій 
для перевезення подрібне
ної маси — ПИМ-Ф-20.

Пристрій, за підрахунка

ми спеціалістів, дасть знач
ний економічний ефект у 
сільському господарстві, 
адже монтується він на 
базі гноєрозкидача РОУ6, 
який використовується в 
господарствах лише па час 
сезонних робіт і дає мож
ливість перевозити 20 ку
бічних метрів будь якої ма
си загальною вагою до 6 
тони.

Основні роботи по виго

товленню першої моделі 
обладнання припали па до
лю колективів механічного 
і заготівельно-скла да л ино

го цехів, де працює в біль
шості молодь. Зараз всі 
молоді робітники націлені 

на те, щоб в короткі стро
ки освоїти ИОВППКу І з пер
ших дні» нового року ви
копувати завдання по її 
виготовленню.

В УРАСКІН, 
секретар комітету ком
сомолу заводу «Ров- 

носільмаш».

• їИАРнщцщіво ~ уддршіи фронт

ВІРНІСТЬСЕЛУ
ТІЛЬКИ світає, села

Могиляни.і Черня 
хів виповнюються люд
ським гамором. Послі* 
шають люди на електри
чку: їдуть працювати у 
ЗдолбуніХ Ровно, Сла 
вуту, Шепетівку. Серед 
них — чимало молоді. 
З ними виїжджали з 
рідного села і Надія Ко* 
жух, і Надія Шубер — 
випускниці місцевої се* 
редньої школи.

Хвилююче кілька ро 
ків тому для них пролу
нав останній дзвінок, 
незабутній шкільний
вальс... Мрії. Є вони у 
кожного, хто самостій
но вступає на дорогу 
життя. Були вони і в 
подруг. Надя Кожух ра
ніше, Надя Шубер пізні* 
ше поступили на нав

чання в Ровно, закінчи* 
ли училище. Професію 
продавці8 здобули.

Працювали в Остро

зі. До них у магазини 
заходили їх односельці, 
розповідали про сільсь
кі будні. І дівчат тягло 
в село. Адже ж мати 
Надії Шубер трудилася 
на фермі. Передовою 
дояркою була.

Знала з дитинства до- 
ро'У на ферму і Надія 
Кожух. її мати, Марія 
Прокопіана. працює до
яркою.

Жили сільськими но
винами подруґи. 
Думками були в се
лі. І вирішили повер
нутися у колгосп. Надія 
Кожух ось уже гри роки 
дояркою. Надія Шубер 
— два. Обоє — канди
дати у члени КП’С. Сум* 
лінно справляються зі

ни — члени комсомол, 
ськомолодіжного ко

лективу. що створений 
недавно на Могилянсь- 
кій фермі. Очолює їх 
групкомсорг, теж канди
дат у члени КПРС, хі
мік дозатор Люба Мат- 
війчук.

Мріють дівчата відно
вити на фермі дівочий 
вокальний ансамбль. Зі- 
риться, що справи у 
майбутньому у мотиля’ 
нівських тваринників 
стануть ще кращими. 
Буде тут і дівочий ан
самбль, будуть І вищі 
показники у господарю
ванні. Свідченням цьо
го — надійна молода 
зміна, Що лишається У 
селі.

А. СУПРУН, 
громадський корес
пондент «Зміни». 
Острозький район.

• ЗМАГАННЯ: МАСОВІСТЬ, ДІЄВІСТЬ

Активна життєва позиція

Полодимир Кравчук прийшов 
wy Корецьку райсільгосптехніку 

кілька років тому сором’язливим, 
нерішучим юнаком. У відділі ка
дрів його запитали;

— Підеш слюсарем по ремонту 
паливної апаратури?

ї він. іцс зовсім туманно уявляю
чи майбутню професію, без особ
ливого ентузіазму погодився — 
слюсарем так слюсарем.

Поставили Володимира учнем 
до хорошого, досвідченого спеці
аліста Степана Даниловича Ба- 
лаичика. Степан Данилович охоче 
взявся допомагати новачкові. Спо
чатку наказав придивлятися і вни
кати, що й до чого, згодом став 

доручати дрібні операції, а посту
пово все складніші і складніші. 
Часто підходила в цех Світлана 
Коломійчук, секретар комітету 
комсомолу сільгосптехніки. За
питає, як настрій, як ідуть справи, 
порадить уважніше прислухатись 
до порад Баланчина — він у об’єд- 
иакмі шанований майстер. Посту
пово Володимир входив у курс 
справи, захопився роботою І від
чув — це саме те. що йому по
трібно. Хотілося справжнього ді
ла, і він почав братися самостій
но за ремонт складної апаратури. 
Л тут знову Світлана:

— Володю, а чому б тобі не ви
кликати на змагання Стенала Да
ниловича?

— Ну, це вже ти занадто, — за
сумнівався хлопець. — Я ще й з 
планом не завжди справляюся, а 
тут... НІ, ранувато.

— А ти спробуй, — настоювала 
Світлана і підбадьорювала. — Рів
нятися ж треба на кращого. Та я

впевнена, що ти скоро переженеш 
Баланчина. _

Володимир погодився. Бал а її чи к 
па перших порах сприйняв про
позицію Кравчука як звичайну 
юнацьку задерикуватість. Але 
дуже швидко переконався, іцо Во
лодимир настроений по-бойовому 
і ке пошкодує сил, щоб перемог
ти учителя. Володимир справді 
не на жарт запалився бажанням 
перемогти наставника. Вивчав 
схеми апаратури, до граничної 
точності, доводив свої рухи, вчив
ся працювати швидко, без поми

лок. Настав час, коли Кравчук на
дійно вийшов у лідери.

Коментуючи цей факт, Світлана 
К о л о м і й ч у к и а го л о ш у €:

— Для нас важливо не лише ор- 
ганізувати змагання, а допомог
ти в Його процесі молодому ро
бітникові справитися Із своїми 
планами та зобов’язаннями. Во
лодя Кравчук не єдиний, хто у 
змаганні із наставниками сам ctan 
хорошим спеціалістом, передови
ком виробництва. Приблизно так 
відбувалося становлення слюсарів 
Миколи Ш хабара, Володимира 
Опаиасюка, водія Анатолія Зінь- 
кова І багатьох Інших робітників

— А як же організовано супер
ництво безпосередньо між моло

дими робітниками, особливо між 
новачками, яких у вас завжди ба- 

■ гато і часто їм просто не під си
лу тягатися з досвідченішими?

— І все-таки вони змагаються на 
загальних підставах, як і всі у 
сільгосптехніці. Я вважаю, що 
створювати * окремі, полегшені умо
ви для молоді — значить дискре
дитувати саму ідею суперництва. 
Комсомольці можуть звикнути до 
занижених зобов’язань. «теплич
них» умов, а отже — до легких 
перемог, і навряд чи після цього 
народиться в них якась Ініціати

ва, бажання добиватися більше, 
ніж досягнуто. Інша справа, коли 
плани і зобов’язання напружені, 
тоді дійсно кожен на своєму місці 
буде вишукувати найменші резер
ви, щоб все-таки справитися із 
завданням, постійно проявляти 
ініціативу.

Характерний приклад. На 
станції технічного обслуговуваний 
кілька років тому ми створили 
комсомольсько-молодіжний колек
тив, у який ввійшло дві бригади 
слюсарів — Івана Кошелюка і Во
лодимира Ваги. До речі, станція 
вважалася відсталою лапкою у 
сільгосптехніці. Тут були і часті 
запізнення на роботу. І прогули, І 
порушення трудової ДИСЦИПЛІНИ,

велика плинність кадрів. І от пра
цює колектив місяць, другий, тре
тій, а через ці ж причини не ви
конує план, залишається на ос
танньому місці, відповідно —і без 
Премій. Подумали. порадилися.
Із начальником станції Володими
ром Михайловичем Гончаруком, з 
адміністрацією сільгосптехніки і 
дійшли до висновку, що необхідно 
перейти на бригадний підряд. Хто 
не хотів працювати по-новому —- 
пішов з бригади, набрали нових, 
стали один одному допомагати- 
Пройшло всього кілька місяців. 1 
колектив станції просто було не 
впізнати — не стало ніяких пору
шень дисципліни, план став вико-

пуватпся, а невдовзі ппо станцію 
заговорили, як про передовий ко
лектив не лише в сільгосптехніці, 
а й в районі. Думаю, якби тоді 
бригадам занизили план (а вони 
спочатку цього просили. мовляв, 
його неможливо виконати), навряд 
чи мали б вони сьогодні такі по
казники.

— Це. звичайно, приємні факти. 
Але чи не здається вам. Світлано, 
що молоді робітники, змагаючись 
на загальних умовах, по суті, не 
відчувають І ке бачать ролі ко
мітету комсомолу в організації 
суперництва.

—Зовсім НІ. Ми Ж не усунулись 
від організації змагання. Просто 
намагаймось не дублювати роботи

парткому І профкому, а допомага
ти їм v Цій справі своїми засоба
ми впливу на молодь. З» їдко з 
умовами, затвердженими коміте
том, комсомольцям. як) виконали 
свої річні зобов’язання і досягле 
найвищого виробітку, ми а уро- 
чистій обстановці присвоюємо 
звання «Кращий молодий. робіт
ник». В минулому році ЙОГО УДО
СТОЄНІ Святослав Лящук. Анато
лій Зіньков. Крім того, перемож
ців змагання за погодженням а 
адміністрацією ми преміюємо ту
ристичними путівками, пам’ятними 
подарунками тощо, підсумки зма
гання між молвднми виробнич
никами і комсомольсько-молодіж
ними колективами підбиваємо 
щомісяця, виносимо переможцям 
подяки, нагороджуємо їх грамота
ми.

Не а головне — контроль за 
змаганням, виконанням зобов я- 
зань. Ці питання лише в ниніш
ньому році ми розглядали тричі 
в комітеті комсомолу, і СТІЛЬКИ ж 
в veix Групах. Та й комсомоіьсь- 
кий актив v нас розставлений аб
солютно на всіх ділянках, ;>*€ 
безпосередній контакт з молоди
ми робітниками. 1 тому комітет 
постійно перебуває в курсі всіх 

справ на виробництві I може без
посередньо впливати на хід трудо
вого суперництва.

У оайсільгоспгехніпі ка обліку 
стоїть 130 комсомольців. За Де
сять місяців не було жодного ви
падку. щоб хтось з них не спра
вився з планом. Чи не переконли
вий доказ активної позиції комі
тету комсомолу в організації со
ціалістичного змагання?

€. В’ЮН.
Корецьки^ район.

■«



ПОВАГА ДО 
СПРАВИ БАТЬКІВ

З ДОСВІДУ ВИХОВАННЯ ХЛІБОРОБ
СЬКОЇ ЗМІНИ В КОЛГОСПІ «УКРАЇНА» 
РОВЕНСЬКОГО РАЙОНУ.

ТІ ЮДИНА до колекти- 
BV звикає, як до рід

ної домівки, приростає до 
нього душею, А тим біль
ше в такій дружній меха
нізаторській сім’ї, як У 
колгоспі «Україна». На 
двох тракторних бригадах 
тут працює майже 120 
чоловік. І кожен третій— 
молода людина, а серед 
водіїв молоді ще більше.

Щороку в тракторні’ 
бригаду приходить мо

лодь — завзяті, охочі 
до праці хлопці, випуск
ники місцевих шкіл. 

Знань У школі з основ 
механізаторської справи 
набули грунтовних, а от 
досвіду хліборобського 
малувато. Тому досвідче
ні механізатори, особли
во комуністи, відчувають 
особисту відповідальність 
за те, щоб бажання пра
цювати на землі не ста
ло у молодого поповнення 
швидкоплинним, щоб но
вачки назавжди утверди
лися як господарі колго
спної техніки. А шляхів 
До цього є багато. Тут 
особистий приклад стар

шого багато важить, і 
тепле слово, сказане в 
момент, коли в молодого 
вже опустилися руки. Що 
й казати, не байдуже ве
теранам колгоспу, хто 
працюватиме поруч, хто 
замінить їх на посту, ко
му вони доручать святу 
справу — господарювати 
на землі.

Кілька років тому в 
автопарк після служби в 
армії прийшли Юрій Фо- 
менюк 1 Анддій Бондар
чук. Прийняв ’ водії хло
пців у свою сім’ю, закрі
пили за ними досвідчених 
наставників. За Юрієм 
— батька, Тараса Юрі
йовича, за Андрієм — 
Віктора Івановича Троцю- 
ка. Чимало сил доклали 
ветерани, щоб зробити з 
новачків таких досвідче
них трудівників, як і во
ни самі. Тепеїр вже моло
ді водії — авторитет для 
інших. Приміром, Анд
рій Бондарчук нинішньо
го року був одним з лі
дерів У колгоспі на виве
зенні цукрових буряків.

Весь час поповнюється 
1 колектив тракторної 
бригади. Усі пам’ятають, 
як сюди прибігав беруч
ким хлоп’ям Микола Пі
вень. Коли ж йому дозво
ляли якимось непотріб
ним залізяччям погра
тись, аж світився від ра
дості хлопець.

Та ж радість світилася 
в нього, коли Миколу при
значили помічником ме

ханізатора з 20-річним 
стажем Михайла Васи

льовича Ванюхн. Бувало, 
спочатку хлопчина підго-

тує нашвидкоруч Оваль
ний чи бурякозбираль

ний агрегат і рветься в 
поле. А Михайло Васи
льович щоранку переві

рить кожен гвинтик і 
суворо скаже Миколі, 
щоб не поспішав виводи
ти в поле агрегат, поки 
не впевниться, що він 
працює як годинниковий 
механізм.

Слухає ті настанови 
Микола Півень, часом 
голову хнюпить, мовчить, 
а піде Михайло Васильо
вич, скаржиться товари

шам, що, мовляв, такий 
прискіпливий цей Васи
льович, що хоч бери тра
кторну кидай.

Та не покинув трактор
ної Микола, бо не тільки 
прискіпливо ставився 
вмілий механізатор до 
праці молодого, а й зав
жди допомагав йому у 
всьому.

Коли, в бурякозбираль
ному агрегаті Миколи 
вийшла з ладу коробка 
передач, Михайло Васи
льович сам змонтував йо
му її, ретельно пояснив, 
що 1 як треба робити да
лі, а потім перевірив, чи 
добре засвоїв Микола на
уку. По завершенню ко
пания буряків було під
бито підсумки районного 
змагання серед комбай
нерів комсомольсько-мо

лодіжних агрегатів. М. 
Півень став призером, 
наставник першим тепло 
привітав свого вихованця 
з успіхом.

Згодом Микола не раз 
виборював першість У 
господарстві, сам вчив 
новачків, як треба госпо
дарювати на землі. І в 
нинішьому році механізо
вана ланка, яку очолює 
' Півень, у колгоспі виро
щувала буряки на 150 
гектарах, причому, на 
70 гектарній площі за 
індустріальною техноло

гією. Гарно потрудились 
усі механізатори, і досвід
чені, 1 такі новачки, як 
Василь Прокопчуй. Хоча 
Василь у колективі лише 
другий рік, але у полі 

виконував агрозаходи на
рівні з усіма. Бо працю
вав під контролем свого 
ланкового, молодого, та 
вже вмілого механізатора 
Миколи Півня. А про 
ефективність наставницт

ва у колективі свідчать 
такі цифри: якщо по кол
госпу середня врожай
ність гектара цукрових 
буряків становить майже 
300 центнерів, то в лан
ці Півня вийшло по 400.

Значить, щедро заро
нили досвідчені тракто
ристи в юні серця почут
тя дбайливого ставлення 
до техніки, До землі.

Як підкреслюється у 
статті О. В. Гіталова

«Хліборобському роду, 
нема переводу», пайпер- 
щими наставниками є та
то в мамою, у школі по-: 
руч з батьками настав
никами стають педагоги.

Хліборобські професії 
учні Малошпаківської 
десятирічки опановують 
під час уроків виробни
чого навчання, під чар 
літніх канікул. Вони пра
цюють на тракторній бри
гаді, а за наставників У, 
них найдосвідченіші, най- 
талановитіші люди.

Так, на цьогорічному 
хлібозборі у колгоспі де
бютувало 9 юнаків і Дів
чат. Візьмемо хоча б 
комбайнера Олександрі 
Кириловича Шаха. Свою 
любов до хліборобського 
ремесла він прищеплює 
дітям: в учениці місце
вої школи дочки Марії 
цьогорічні жнива були 
вже п’ятими.

І таких прикладів чи
мало. Юнаки 1 дівчата,- 
пройнявшись повагою до 
батьківської професії, 
охоче залишаються пра
цювати в рідному СЄЛІ,: 
Ось 1 з цьогорічного ви
пуску школи більше де
сяти чоловік поповнили 
колгоспну хліборобсьну. 
сім’ю.

, В. АВДИМИРЕЦЬ’.;
Ровепський район.

У ньому 
висвітлено досвід передо

вих колективів фізкультури 
І фізкультурних організа
цій щодо впровадження 

комплексу ГПО.
Авторами збірника є за

відуючий відділом спор
тивної та оборонно-масової 
роботи ЦК ЛКСМ України 
М. В. Туленков, начальник 
відділу пропаганди Спорт- 
комітету УРСР П. І. Поги
ба. старші наукові співро
бітники науково-дослідного 

інституту педагогіки УРСР. 
кандидати педагогічних на
ук М. Д. Зубалій 1 В. Ф. 
Новоссльський. доцент ка
федри фізвиховання Київ
ського державного універ
ситету В. В. Драга. Вони 
розповідають про впровад
ження комплексу ГПО ком
сомольськими організаціями 
республіки. завдання по 
його пропаганді, про діяль
ність ШКІЛЬНОЇ комісії 9 
комплексу ГПО, підготовку 
громадських фізкультурних 

кал пі в у вузі.
«Фізичний гарт — усім 

учням» — з такою темою 
виступає v збірнику заві

дуючий кабінетом Фізкуль
тури початкової військової 
підготовки Закарпатського 
інституту вдосконалення 

вчителі» О. Й. Ромбай. про 
впровадження комплексу 
ГПО за місцем проживання 
розповідає методист Крим
ської обласної станції 
юних техніків В. І. Каспа
рова.

У збірнику вміщено стат
тю ровенського журналіста 
В. А. Бойчука «Мета — 
стати значківцем ГПО». У 
ній автор розповідає про 
досвід Фізкультурної та 
спортивної роботи на Ро- 
кенському л ьонсГ-ОмбІна*1- 

За останні роки на підпри
ємстві значно зросла кіль
кість фізкультурників, ста
ло більше спортсменів ма
сових розрядів, значківців 
ГПО. першорозрядників, 

появилися кандидати у май
стри і майстри спорту.

За цим— невпинна діяль
ність рад колективів фіз
культури в цехах, вироб

ничих бригадах та відді
лах, ради спортивного клу
бу підприємства «Текстиль
ник». В зростанні автори
тету фізичної культури і 
спорту на комбінаті заці
кавлені не лише спортін- 
структори. а й адміністра
ція підприємства. фабком, 
комітет комсомолу. У стат
ті на конкретних прикладах 
показано досвід, набутий 

колективом підприємства v 
Ц!Й ппботі.

Збірник стане в пригоді 
методистам. інструкторам, 
керівникам колективів фіз
культури, профспілковому 
І -комсомольському активу 
в організації і веденні всі
єї фізкультурно-масової
роботи І, зокрема, у вц”2- 
вадженні комплексу ГПО.

В. ГАЄНКО.

Після закінчення Кам’янець-Подільського сільсько- 
господарського Інституту комсомолець Іван Ольхо- 
вик другий рік працює головним зоотехніком колгос
пу «Зоря комунізму» Дубровицьког0 району. Колгосп
ний стипендіат в минулому, він докладає багато зусиль 
для розвитку громадського твариннцтва. За десять 
місяців колгосп перевиконав план продажу державі 
молока І м'яса.

НА ФОТО: головний зоотехнік колгоспу «Зорк ко
мунізму» Дубровицького району І. ОЛЬХОВИК.

Фото О. Дроздова.

а ТУРБОТА-83

ПЕДЗАГІН У ДІЇ

DITAJIIH ріс собі, як усі
** діти. Тільки, мабуть, 

все ж не вистачало хлопце
ві твердого батьківського 
слова. Та й якось дивно 
трохи було: у ровесників 
його є батько і мати, бра
ти і сестри. А він один. То
му й прагнув завжди бути 
у колі старших за себе 
хлопців. Вони стали для 
нього згодом незаперечним 
авторитетом. Разом з ними 
розпивав у під’їздах спирт
не, встрявав у всілякі бій
ки, прогулював заняття н 
училищі. Записавши себе 
До розряду невдах, мати 
прагнула втопити своє «го
ре» в горілці. Ото лише ба
бця і була Віталію і за ба
тька, і за неньку.

Та невдовзі долею хлоп
ця зацікавились в інспекції 
у справах неповнолітніх. 
Саме тут Віталій і позна
йомився з студентом пед
інституту Володимиром 
Стельмащуком. Хлопець 
ще навіть і не підозрював 
тоді, що Володимир, так 
бц мовити, призначений до 
нього вихователем. З ін

спекції вийшли разом 1 
відтоді вже не розлучали
ся надовго. Все частіше 
вечорами воші просиджу
вали з Володимиром над 
математичними рівняннями. 
Бувало, що й заночовував

у гуртожитку. Віталія ніби 
магнітом притягувало до 
Володимира Стельмащука. 

Бачив у ньому свого дру
га. Разом готували вечерю, 
разом ходили до кінотеат
ру, потім подовгу спереча
лися з приводу того чи ІН
ШОГО епізоду.

Згодом Віталія в учили
щі не впізнавали. Помітно 
підтягнувся в навчанні, 
став спортсменом, ввічли
вим і акуратним юнаком. 
І коли здав на «відмінно», 
екзамени, то вже ніхто не 
дивувався. А Віталію поду
малось: «Як просто стати 
щасливим!» 

Того дня і Володимиру 
Стельмащуку було приєм
но, радісно на душі: адже 
ніхто вже не називатиме 
Віталій «важким», та й до 
інспекції в справах непов
нолітніх більше не клика
тимуть.

Той рік запам’ятався Ві-

талію на все життя. Від 
дня зустрічі з В. Стельма
щуком у житті підлітка на
став переломний момент, 

що так круто змінив його 
долю. По закінченні МИТУ 
№ 1 Віталій за комсомо
льською путівкою поїхав 
працювати в Нечорнозем’я. 
І Володимиру Стельмашу- 
ку ще й нині продовжують 
надходити листи з Ярос

лавської області.
Ось уже кілька років 

при Ровенському педінсти
туті діє педагогічний загін, 
який налічує 70 чоловік. 

•Студенти, різних факульте
тів разом з працівниками 

інспекціі у справах непов
нолітніх здійснюють шеф
ство над «важкими» під
літками. Це своєрідна пе' 
дагогічна практика.

У минулому році педза* 
гін добився значних успі
хів: 14 підлітків, схильних 
до правопорушень, знято

з обліку в інспекції у спра
вах неповнолітніх. Здава

лося б, не так і багато. Од
нак виховати людину— це 
не просто, а якщо мова йде 
про перевиховання, то й по
готів. І скільки сил, вмін
ня і педагогічного такту 
потрібно, щоб увійти в до
вір’я до «важких». Тут 
справжнім авторитетом ко
ристуються студенти Мико
ла Левчук, Віктор Яким- 
чук, Микола Процик та 
Олександр Неводнічпк. Це 
завдяки таким, як вони, на 
92 проценти зменшилась 
кількість правопорушень. І 
не випадково 15 педзаго4

нівців є позаштатними 
співробітниками інспекції в 
справах неповнолітніх.
« Участь у педзагояі дає 

нам дуже багато, — роз
повідає член комітету ком
сомолу педінституту Воло
димир Стельмащук. — Ад
же це, безперечно, своє
рідна підготовка до май
бутньої педагогічної праці.

Педзагонівці сталиі 
справжніми друзями своїм 
«підшефним». Альбіна Г. і 
Лілія С. ще в недавньому 
мали негативні характери
стики, ніде не працювали. 
І лише знайомство, а пізні
ше і тісні дружні взаємини 
з студентками педінституту 
Людмилою Романюк та 
Аллою Князь допомогли їм 
по-іншому глянути на свої 
вцинки, розібратися в собі.

Робота, яку здійснюють 
члени педзагону, велика і 
копітка. Це свого роду ви
пробування педагогічної 
майстерності, випробуван

ня власних сил.

Н. ГОНЧАРЕНКО.
м. Ровно.

В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
На засіданні бюро обкому ЛКСМ Ук

раїни розглянуто питання про роботу 
комсомольських організацій будівни
цтва Ровенської АЕС по класовому за
гартуванню молоді у світлі рішень 
червневого (1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

Відмічалось, що комсомольські орга
нізації будівництва атомної електро
станції проводять певну роботу по 
зміцненню класового загартування мо
лоді, виховання у юнаків і дівчат кому
ністичної ідейності, відданості ленінсь
ким заповітам. Посилено увагу до ви
ховання молоді на традиціях робітни
чого класу, у дусі свідомої, творчої 
участі у здійсненні економічної і соці
альної програм партії.

Разом з тим комітет комсомолу, це 
хові комсомольські організації не ви
користовують всі можливості системи 
комсомольського політнавчання в ко
муністичному вихованні молоді. Вимагає 
значного поліпшення робота по полі
тичному інформуванню, лекційній про
паганді серед юнаків та дівчат.

Бюро обласного комітету ЛКСМУ зо
бов’язало комітет комсомолу, комсо
мольські організації будови підвищи
ти ефективність ідейного загартування 
молоді, виховувати її в дусі вірності 
комуністичним ідеалам. З цією метою 
підвищити якісний рівень політичного 
інформування молоді, на високому рів
ні провести атестацію учасників Ленін
ського заліку у січні—лютому наступно
го року, настійно розвивати трудову І

громадську активність молоді, підвищу
вати роль комсомольських організацій 
у розробці зустрічних планів і соціа
лістичних зобов'язань, підтримці патрі
отичних починів, удосконалювати робо
ту по моральному вихованню, органі
зації вільного часу юнаків і дівчат.

Бюро обкому комсомолу розгляну
ло також питання про проведення мі
сячника правової пропаганди серед мо
лоді, що проходитиме в області з 20 
листопада по 20 грудня з метою здій
снення практичних заходів по покра
щенню правового виховання молоді, 
зміцнення правопорядку і трудової ди
сципліни серед юнаків та дівчат.

Міськкомам, райкомам ЛКСМ Украї
ни належить забезпечити проведення 
усіх заходів місячника, для чого слід 
створити групи лекторів, пропагандистів 
для виступів у молодіжних аудиторіях, 
широко використовувати різноманітні 
форми пропаганди радянського пра- 
ва, повсюдно використовуючи лекторії, 
кінолекторії, цикли лекцій, тематичні 
вечори, зустрічі з працівниками право
охоронних органів, організувати в біб
ліотеках, кімнатах відпочинку, червоних 
куточках тематичні виставки, добірки 
юридичної літератури.

Бюро обкому ЛКСМУ зобов’язало 
підсумки місячника, аналіз запитань на 
правову тематику, що хвилюють моло
діжні аудиторії, розглянути на засідай" 
нях бюро міськкомів, райкомів ЛКСМ 
України.



• СПОРТ

Змагаються... 
лижники

До нового зимового сезону 
ще не так близько, а ровенсь- 
ка лижниця лаборантка техні
куму радянської торгівлі Ва
лентина Панкевич вже здобу
ла ряд відчутних перемог у 
передсезонних змаганнях спар, 
таківських лижників республі
ки та країни з загальнофізич- 
ної підготовки і у гонках на 
лижеролерах, У чемпіонаті 

України, який відбувся у Сум
ській області, ровенчанка 
здобула друге місце серед жі~ 
нок у загальному заліку піс
ля гонку на лижеролерах на 
10 км і легкоатлетичного кро
су на 5000 метрів. Непогано 
тут виступив і студент Укра
їнського інституту інженерів 
водного господарства Володи
мир Сафіна. Він долав крос на 
10 км і пройшов на лижеро
лерах 15 км і посів загальне 
сьоме місце. За командну пе
ремогу боролися збірні 14 
областей. Ровенчани посіли 
сьоме місце.

Перемога 
ровенчан

Вінниця стала ареною поє
динків першості Укрради 
«Трудових резервів» з вело
кросу. Змагання проводилися 
окремо для дорослих і окремо 

для юніорів. Причому програ
ма була ідентичною для обох 
вікових груп. Винятково ус

пішно тут змагався наш юніор 
Анатолій Чаюк. Ровенчанин 
впевнено виграв індивідуаль

ну гонку на 24 км, а також 
випередив всіх суперників у 
гонці на дистанції 20 км. У 
командному заліку ровенчани 
на 45 очок випередили крим
чан, які були другими.

Наші спортсмени виграли і 
командну боротьбу серед до
рослих. В особистому заліку 
найкращий серед ровенчан Ва
лерій Акулов двічі здобув при
зові місця.

Варто додати, що під час 
змагань п'ятеро наших спорт
сменів виконали норматив кан
дидата у майстри.

З новим 
рекордом

У Казані завершився тради
ційний всесоюзний турнір па
м’яті п’ятиразового чемпіона 
світу штангіста Олександра 
Куринова. Серед його учас

ників був і відомий ровенсь- 
кий атлет Олександр Яроменко 
(вагова категорія до 110 кг). 
Наш богатир підняв чудову 
вагу у сумі двоєборства —415 
кг і вперше виконав норматив 
майстра спорту СРСР міжна
родного класу. А його показ
ник у ривку — 190 кг виявив
ся новим рекордом нашої 
республіки, який на 2,5 кг пе
ревершив попереднє досягнен
ня.

Хокей 
на траві

Як вже повідомлялося, хо
кеїсти на траві ровенського 
«Колоса» — переможці зона
льного турніру першості рес
публіки — здобули право гра
ти у фіналі. Завершальний 
етап чемпіонату пройшов У 
Чернівцях. В ньому брали 
участь 8 команд, у тому чис
лі колективи майстрів,- які 
виступають у першій і навіть 
у вищій- лігах країни. Всі фі
налісти були розділені на дві 
підгрупи і ровенчани потра
пили в одну «компанію» з ко
мандами майстрів. Незважаю
чи на опір, який наші спорт
смену чинили, вони все ж по
ступилися своїм іменитим су
перникам, тому вели боротьбу 
за 5—8 місця. Тут наші хоке
їсти зіграли успішно. BohU 
взяли гору над луцьким «Аван
гардом» —. 4:3 і буквально 
розгромили команду «Крис

тал» із Калуша (Івано-Фран
ківська область) — 15:0 (І).

Наші спортсмени остаточно 
посіли шосте місце, що дає їм 
право у наступному сезоні ви
ступати серед команд майстрів 
II ліги.

Ф. ДВИНСЬКИИ.

У .ці дні у Страсбурзі (Франція) 
проходить чемпіонат світу з ху
дожньої гімнастики. До складу 
збірної СРСР входить І призер 
VIII літньої спартакіади народів 
СРСР, майстер спорту міжнародно
го класу Венера ЗАРИПОВА, яку 
вн бачите на фото вгорі.

Фотохроніка 1АРС.

КРОК НАЗАД
РОЗДУМИ НАД ВИСТУПАМИ ФУТБОЛІСТІВ 

РОВЕНСЬКОГО «АВАНГАРДУ» 
У СЕЗОНІ 1983-го РОКУ.

Футбольний сезон закін
чився. Болільники бага
тьох клубів продовжують 
згадувати хвилюючі події 
вчорашніх матчів, загляда
ють у своїх розмовах в 
майбутнє команд. Цього, 
правда, не скажеш про при
хильників ровенського «Аван
гарду». Якось важко від
новити їм в пам’яті щось 
примітне з великої кількос
ті матчів нинішнього року, 
хоча команда і зайняла до
сить пристойне місце в ТУР' 
нірній таблиці. Ще важче 

говорити про наступний се
зон. Адже, як показав дос
від -останніх років, за зиму 
практично половина гравців 
залишає колектив, 1 доводи
ться _ любителям футболу 
знайомитись з іменами но
воприбулих, чия спортивна 
біографія лише починаєть

ся. Взяти, приміром, три 
заключні гри останніх ро
ків. У 1982 у. порівняно з 
1981 залишилось 6 чоловік, 
у 1983 у порівняно з 1982

Хто з сьогоднішніх аван- 
гардівців одягне футболку 
клубу на наступний рік? Це 
питання, як ніколи, стоїть 
гостро нині. І не тому, що 
лава колективу заповнена 
великою кількістю справж
ніх майстрів шкіряного м’я
ча. Навпаки, тренерам прос
тіше назвати багатьох, з 
ким можна розлучитись. За
те' гідних підтвердити на 
достойному рівні авторитет 
однієї з кращих команд зо
ни можна перелічити на 
пальцях однієї руки.

Згадаймо кінець чемпіона
ту. Мало хто думав, що в 
останніх шести іграх на 
своєму полі ровенчани спро
можуться здобути лише 
п’ять очок. До речі, з цими 
ж командами в першому ко
лі, граючи на «виїзді»; 
«Авангард» здобув стільки 

ж очок, що дає право гово
рити про значне погіршення 
рівня гри в ході перпіості, а 
значить, про втрату навіть 
того, що було у команди на 
старті чемпіонату, цю дум
ку підтверджує 1 очковий 
багаж в першому колі—ЗО 
очок, у другому — 24 очка.

Звичайно, коли заходить 
мова про об’єктивні причини 
зниження рівня майстернос
ті команди в цілому, то, 
передусім, згадують втрату 
кількох провідних гравців, а 
саме Сахна, Чиркова, Басо
ва. Безсумнівно, що ця трій
ка «робила погоду» в
команді. Але, відверто ка

жучи, вони пішли з колекти
ву так, як і прийшли до ньо
го. Адже виховувались і 
формувались згадані футбо
лісти, як 1 переважна біль
шість сьогоднішніх авангар- 
дівців, в інших містах 
командах. А де ж вихованці 
ровенського футболу?

Цьогорічний чемпіонат 
Країни в найвищому ешело
ні нашого футболу показав, 
що найбільшого успіху до
сягають ті клуби, які взяли 
курс на виховання гравців 
у себе. Приклад «Дніпра»,

динамівців Мінська яскраво 
підтверджує це. У той же 
час доля киян, які в останні 
роки віддавали перевагу 

футболістам з інших міст, 
нехтуючи своїми вихованця
ми, багато в чому нагадує 
долю «Авангарду». І це по
винно насторожити спортив
них керівників області. Ад
же якщо в практиці розвит
ку масового футболу не від
будеться разючих змін, як
що тренери «Авангарду» 1 
надалі не надаватимуть зна
чення питанням підготовки 
футбольного резерву, то .‘ми, 
безперечно, будемо свідка

ми дальшого осідання кома
нди в турнірній таблиці.

Оперувати фактами в лпи- 
му питанні важко, оскільки 
в більшості розмови точили
ся про той чи інший випа
док у вузькому колі боліль
ників. Але на полі усі упу
щення виховного процесу 
ставали зразу ж помітними. 
1 тут так і хотілося запита
ти керівників команди; чому 
навколо футболістів ство
рюється такий таємничий ва
куум? Чому після закінчен
ня першого кола сезону не 
звітують вони про свою гру 
перед трудівниками заводу, 
честь якого захищають?

Багато питань виникло 
цієї осені у болільників 
«Авангарду», всіх любите
лів футболу області. І від
повідь на них потрібно шу
кати вже сьогодні. Бо пере
хід з четвертого на восьме 
місце в турнірній таблиці 
кращої команди області — 
це вже вагома причина Для 
серйозної розмови про фут
больні справи в області. А 
якщо згадати, що вперше за 
останні роки команда завер
шила виступи з мінусовою 
різницею м'ячів, одержала 

рекордну кількість жовтих 
карток і пропустила більше 
голів, ніж v двох, разом взя
тих, попередніх сезонах, то 
можна говорити про великий 
крок назад.

Це підтверджує і знижен
ня кількості болільників на 
трибунах стадіону «Аван
гард». Навіть приблизні під
рахунки показують (приб
лизні, бо адміністрація ста
діону послідовно ігнорує 
один з пунктів правил про
ведення футбольних матчів, 
не інформуючи про кількість 
глядачів на матчах), що в 
минулому сезоні чисельність 
присутніх на матчах порів
няно з 1982 роком зменши
лась на ЗО процентів. І як
що ця тенденція збережеть
ся надалі, то; можливо, геї 
присутні зможуть вболівати 
за свою команду під єдиним 
козирком головної спортив
ної арени Ровно. Але ж 
футбол без публіки, як 1 те
атральний спектакль з по
рожнім партером, втрачає 
будь-який зміст. Чи не прав
да, авангардівці?

Є. ГЛІБОВ.

• Фотокалейдоскоп •
МОСКВА. Державний акаде

мічний театр імені Євг. Вахтан
гова підготував новий спек
такль за романом Л. М. Тол
стого «Анна Кареніна»,

Спектакль поставлений ре
жисером Романом Віктюком, 
художник Олег Шейнціс.

НА ФОТО: сцена із спек
таклю. В ролі Анни Кареніної 
— народна артистка РРФСР 
Л. МАКСАКОВА, в ролі Врон- 
ського — артист Ю. ШЛИ- 
КОВ.

X .▼
ЛЕНІНГРАД. «Революційну 

пісню народу» мовою пушту 
включила у свою нову програ
му відома радянська співач
ка народна артистка РРФСР 
Едіта П’сха, що вже другий 
раз побувала на гастролях 
в Афганістані.

«Театром одної співачки» 
називають мистецтво Едіти 
П’схи, яка завоювала широку 
міжнародну популярність, об’
їхала з концертами багато кра
їн Європи, Азії, Америки. Ар
тистка гордиться врученим їй 
орденом Дружби народів, як 
свідченням того, що її пісні 
допомагають у боротьбі за 
мир.

НА ФОТО: Едіта П’сха в аф
ганському платті, подаровано
му їй вдячними глядачами під 
час минулої поїздки.

,▼ ▼
МНР. Жодне велике свято ■ 

селі чи місті не відбувається 
без захоплюючих змагань з 
національної боротьби — най
більш масового- І популярно, 
го в країні виду спорту. Його 
люблять від малого до вели
кого.

Масове- захоплення молоді 
національною боротьбою ак
тивно сприяє розвитку в кріаї* 
ні таких видів спорту, як віль
на і класична боротьба, самбо 
і дзюдо.

НА ФОТО: майбутні богати
рі — учасники змагання серед 
команд дитячих садків.

Фотохроніка ТАРС.

• МУЗИЧНИИ КІОСК

ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ 

ДРУЗЕЙ
Слова М. Рябинина.

Музыка Л. Морозова.
Ах, объявление, 

черным по белому, 
Мимо него не пройти:

«Средняя школа 
пятьсот двадцать первая, 
В пятницу, после пяти...» 
Дальше три слова 
без всякой премудрости, 
Ты ИХ прочти поскорей. 
Нас приглашает

встретиться с юностью 
Вечер школьных друзей. 
Окна знакомые 

ласково светятся, 
Взрослых встречая детей. 
Как хорошо, что нам 

выпало встретиться 
В веке сплошных скоростей! 

Мы, испытавшие 
радости-гопести, 

Стали добрей и мудрей... 
Ты, как страничка 

жизненной повести, 
Вечер школьных друзей. 
Слышите, снова наш 

вальс исполняется... 
Вспомните бал выпускной.
Нет, я не верю,

что люди меняются — 
Все вы согласны со мной. 
Ты все такая же

стройная, Танечка, 
Ты стал серьезней. Андрей... 
Все мы сегодня 

девочки-мальчики — 
Вечер школьных друзей. 
В актовом зале огни 
стали тусклыми. 
Видно, устали гореть.
Хочется, чтобы мы 

не были грустными, 
Чтоб не умели стареть. 
Чтоб наши дети всегда 

были счастливы, 
Счастливы дети детей...
Чтоб и для них таким 

же был праздником 
Вечер школьных друзей!



НОВОРІЧНИЙ 
ШАХОВИЙ КОНКУРС

Розпочинаємо новорічний 
шаховий конкурс. Підсум- 
чи його буде підбито на 
початки нового року. Ь 
конкурсі можуть взяти 
участь всі бажаючі. Увазі 
читачів буде запропонова

но 10 завдань. Будуть ви
значені три переможці, а 
також відзначені кращі 
учасники. Відповіді надси
лайте на адресу редакції 
газету «Зміна», вил. С. Ра
зіна, 89 з поміткою на кон
верті — «Шахи».

Сьогодні друкуємо дво
ходівку (див. діаграму).

Час на розв'яз-.івання 10 
днів. За правильну відпо
відь нараховується 2 очка.

Ровенсьний обком комсомолу, редакція газети 
«Зміна» та комітет комсомолу заводу ім. бОріччя 
Жовтня вітають з одруженням члена бюро обкому 
комсомолу, робітницю Тетяну МЕЛЬНИЧУК та її об
ранця робітника заводу Богдана НОВАЧУКА і зичать 
молодим незгасного кохання, сімейної злагоди на спі
льній життєвій дорозі.

* ♦ *
Незабутня подія відбудеться сьогодні в житті секре

таря комітету комсомолу колгоспу ім. Свердлова Ье- 
резніеського району Тамари Фсдорової та шофера гео
логорозвідувальної партії Бориса Шолома — вони ста
нуть на спільний рушник долі.

Щс.стя, злагоди бажають молодим на довгій життєвій 
дорозі працівники Березнівського райкому комсомо
лу. X

♦ і*- *
* . < М К І .

Радісна подія відбудеться у житті цих юних громадян. 
Вони стануть на рушничок спільної долі, обміняються 
сьогодні весільними перснями у Ровенськрму Будинку 
урочистих подій: о 10.45 — Валентина Парфенюк і 
Сергій Наумчук; о 14. 45 — Олена Радьмо і Володи
мир Бестюк.

Шаслиаого сімейного життя вам, молодята; кохання 
і злагоди на довгі роки.


