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П’ЯТИРІЧКИ — ДОСТРОКОВО!

Після служби • Радянській Армії 
комсомолець Юрій Шатник прийшов 
працювати електрозварником на Дуб~ 
нівський ливарно-механічний завод Тут 
він став спеціалістом високої кваліфі
кації і одним з кращих робітників 
енергомеханічного відділу. Товариш! 
по роботі обрали Юрія членом бюро 
цехової комсомольської організації.

Лідія Жуковська — також групком- 
сорт. Очолює вона комсомольсько- 

молодіжний колектив доярок колгоспу 
«Більшовик» Рокитнівського району. Як 
І належить комсомольському вожакові, 
Лідія показує для інших приклад У 
роботі Вона зайняла друге місце се 
ред молодих доярок Полісько, зони у 
першому півріччі, на місяць раніше 
строку справилася із річними зобов'я
заннями по надоях молока.

ЗЛ МЕТОДОМ 
БРИГАДНОГО 
ПІДРЯДУ

З початку одинадцятої п'ятирічки про
дуктивність праці на нашому підприємстві 
зросла на 11,4 процента. Це стало можли
вим завдяки впровадження бригадної фор
ми організації праці. Зараз па заводі з оп* 
’латою за кінцевим результатом трудиться 
67 процентів бригад. З пп.ч 22 колективи 
— КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ.

Колективна відповідальність сприяє під» 
нпщенню професійної майстерності кожного 
члена бригади, оволодінню суміжними спе
ціальностями, приведенню в дію усіх неви
користаних резервів, відповідно «більніує- 
гься І випуск продукції.

Наприклад. комсомольсько-молодіжний
колектив верстатників, очолюваний Воло
димиром Кирильчуком, з корпусу № Ь 
працюючи за методом бригаДиого підряду, 
а цьому році додатково до плуяу вже ви
готовив арматури для рукавів високого тис
ку майже на 20 тисяч карбованців.

В. БОДЩІЧУК, 
інженер-технолог Ровенського заводу 
тракторних запасних частин.

З ВІДХОДІВ
ВИРОБНИЦТВА
почали виготовляти працівники нашої фаб
рики товари масового вжитку. Зокрема, за 
одинадцять місяців цього року вже вироб
лено технічних серветок, дитячого одягу, 

рукавичок на 126 тисяч карбованців.
Для більш економного використання си

ровини та матеріалів на фабриці за останні 
роки впроваджено прої ресивні технології, 
(застосовуються пристрої, виготовлені мо

лодими раціоналізаторами.
Слід сказати, що режиму економії у нас 

качають особливого значення. Усі, без ви
нятку, молоді виробничники мають особис
ті рахунки ощадливості, вишукують резер
ви. щоб економити на кожному робочому 
місці.

Завдяки цьому в третьому році одинад
цятої п’ятирічки на фабриці заощаджено 
сировини та матеріалів на 4.1 тисячі кар
бованців.

В. ГАЛАЯЧУК, 
швея-мотористка Червоноармійської 
швейної фабрики «Маяк»,

ПОДЯКА ШЕВЦЯМ
Багато хороших слів можна почути На 

адресу зразкового комсомольсько-моло
діжного колективу шевського цеху Го- 
щапського комбінату побутового обслу
говування. Очолює цей колектив відмін
ний спеціаліст, майстер високого класу 
Анатолій Шишка. Під стать йому піді
бралися в цеху інші комсомольці: Лійко-

ла Гурій, Любов Волянська, Ольга Лав- 
ренюк та Інші. Молоді шевці працюють 
під девізом- «Кожному замовленню — 
відмінну якість». І. треба сказати, дотри
муються його комсомольці з честю.

Днями молоді творці хорошого наст
рою справилися з соціалістичними зобо
в’язаннями третього року п'ятирічки і 
дали послуг понад план на суму майже 
три тисячі карбованців.

В КУЗЬМІН.

НОВІЙ ТКАНИНІ — 
ЗНАК ЯКОСТІ

З минулого року освоїли випуск 
нової продукції на лінії фотофільмо- 
друку Ровенського льонокомбінату. 
Асортимент цих виробів різноманіт

ний — простинне полотно, скатерки, 
рушники, серветки. Нова продукція 

відразу знайшла свого покупця. зДО‘ 
була популярність високою якістю. 
Про це засвідчив і такий факт. Дер' 
жавною атестаційною комісією про' 
стинному набивному полотну арт. 
052251 присвоєно Знак якості. Це 
перша така висока оцінка нової про
дукції. Автори малюнка — худож
ник О. С. Євчук, колорист С. В. Ка' 
человська.

Р КОРСАК.

МРІЯ, ЯКА 
ЗБУЛАСЯ

А що ж скажуть у колективі? Ця 
думка, мов блискавиця, промайнула в 
свідомості Олександра Равського, і він 
рвучко підвівся з-за столу. Пройшовся 
по кімнаті.

— Після випадку з масляним фільт
ром, чого доброго, подумають, що я 
халтурник, — У глибині душі ворухну
лося неприємне почуття, і Олександра 
ніби обдало холодом. Він зіщулився. 
Обличчя зробилося суворим, непро
никним. Над переніссям з'явилися змор
шки.

Підійшов до вікна. Осінні фарби при
роди завжди викликали у хлопця захоп
лення, навівали легкий смуток. Та цього 
разу погляд байдуже ковзав по де
ревах, що стояли, неначе зачаровані 
красуні у золотистому вбранні, а дум
ки напружено видобували із схованок 
пам'яті деталі, подробиці того трудово
го дня, котрий став причиною хвилю
вання.

Починався він, як і всі попередні. Пе
реступивши поріг ремонтної майстерні 
райсільгосптехніки, Олександр на хви
лину затримався біля екрана соціаліс
тичного змагання: напередодні підби
ли підсумки за минулий місяць. Навпро

ти свого прізвища відшукав очима ка
ліграфічно виведений крейдою пейшаїшн 
_  110 процентів. І несподівано почув 
позаду себе голос бригадира:

— Малувато. Виробляв же і по 180... 
Равський мовчки кивнув головою. 

Виправдовуватись не хотілось.
Та і навіщо? Бригадир і сам добре 

знав причину відставання: ремонтував 
нову марку двигунів. Доки призвичаїв
ся... Знав також і те, що посилатись на 
об'єктивні труднощі Олександр не бу
де — не в його характері. Скаже: 
«Значить, ще малр досвіду...»

Мало досвіду? У слюсаря, котрий 
освоїв усі операції в майстерні? Добив
ся нечуваного для їхнього колективу 
виробітку — майже 200 процентів? 
Виступив з ініціативою виконати п'яти
річне завдання за чотири з половиною 
роки? Нарешті здобув славу?..

Ні, слава не запаморочила Олек
сандрові голову, а стала для нього тією 
сходинкою, з висоти якої він побачив 
нові, ще непідкорені І тому привабли» 
ві, вершини, з особливою силою прой' 
нявся почуттям відповідальносп перед 
товаришами за визнання, підтримку, 

(Закінчення на 2-й стар. У

За розрядку 
і співробітництво
Як страшно було б жити і відчувати, що десь 

там. за океаном, На твою землю спрямована смер
тоносна зброя, котра перетворить все довкола у 
жахливу радіоактивну пустелю, що те. про що 
мрієш, чим дорожиш, можуть знищити за кілька 
секунд. Гак і справді цс було б жахливим. Але 
кожен із нас знає: у нас є захист. І ще більшу 
впевненість у цьому ми відчули, ознайомившись 
із Заявою Генерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР Ю. В. Анд
ропова,

Ми не дамо знищити те, що будували цілі 
людські покоління, те, що завоювали наші діди у 
1917, що відстояли батьки у 1945, що будуємо 
ми нині. Хочемо жити із усіма народами v мирі, 
тому не дамо розв’язати ядерну війну. Планеті 
— мир. життя, щастя!

Г. ВОРОНЕЦЬ,
м. Сарни.

ПОЧИН СТУДЕНТІВ

ТИ не завжди можеш 
звершити подвиг, 

але ти завжди можеш 
врятувати людину, по

дарувавши їй частку своєї 
крові», — під таким ло
зунгом відбулись загаль
ні збори студентів пер
шого курсу факультету 
загальнотехнічних дис
циплін і праці Ровенсь
кого педагогічного ін
ституту ім. Д. 3. Ману- 
їльського. Обговорюва
лось питання участі сту
дентів у донорському 
русі.

— Батьківщина пода
рувала нам щасливе, 
повнокровне життя. Ми 
здорові, веселі, бадьорі. 
Вчимося у вузі, займає
мось спортом, — звер
нувся до своїх товари
шів комсорг групи «А» 
Євген Петровський. Але 
в кожного з нас є рідні 
і близькі. І від трагічної 

випадковості чи від хво
роби ніхто не застрахо
ваний. І в мене є знайо
мі, що потрапили в бі
ду, потерпіли в автомо
більній катастрофі. Без 
донорської справи вони 
загинули 6. їм вчасно 
подали необхідну медич

ну допомогу. І вони за
лишились живими. Я 
неодноразово здавав 
свою кров і горджусь 
цим.

Є. Петровський закли
кав усіх студентів про
явити високу свідомість 
і октивно включитись у 
рух донорів. Кожен праг
не стати спеціалістом, 
майстром своєї справи. 
І кожен усвідомлює се
бе громадянином, люди

ною, відповідальним за 
справи суспільства і 
Батьківщини. Комсомоль
ці і молодь завжди бу
ли в перших рядах бу
дівників комунізму. І 
нинішні збори ще раз 
підтверджують ЦЮ Істи
ну.

Заслуженим авторите
том і повагою користу
ються у вузі студенти 
наймолодшого факуль
тету. Адже приходять 
сюди в більшості ЛЮДИ 
з життєвим досвідом, з 
трудовим стажем, юнаки, 
що пройшли гарт в ря
дах Радянської Армії. 
І. Є. Петровський, 1. В. 
Юсцук, І. В. Ляхович не
давно змінили солдатсь
ку форму, Ставши сту

дентами. В них особли
во чітко проявляється 
почуття колективізму, 
взаємовиручки, високо
го громадянського обо
в’язку і відповідальності 
за доручену справу. Во
ни гордяться обраною 
професією педагога пра
ці і вважають, що труд 
— це не тільки джере
ло всіх благ народу, а 
й джерело духовних 
цінностей людини.

На своїх зборах сту
денти одностайно прий
няли звернення до всіх 
студентів, комсомольців 
і молоді Ровенщини, а 
якому закликали актив
но включитись у рух 
донорів.

В той же день студен
ти організовано здали 
кров.

м. симчич.
м. Ровно.

А ЦІНУЙ ХВИЛИНУ П’ЯТИРІЧКИ



МРІЯ, ЯКА 
ЗБУЛАСЯ

(Закінчення. Початок на 1'й стор.). 

повагу, зрозумів, що тепер, як ніколи, 
права для заспокоєння немає.

Равський попрямував в інструментал- 
ку. Взяв усі необхідні для роботи інстру
менти, адже завдання було доведено 
ще звечора.

Усі необхідні..: Ці слова йому не раз до
водилося чути від досвідчених праців
ників майстерні. Але Олександр не на
давав їм особливого значення, бо вва
жав справою другорядною. Лише піз
ніше, коли в процесі роботи зіткнувся 
з непередбаченими труднощами, коли 
по кілька разів на зміну змушений був 
бігати за новим інструментом, зрозумів 
хибність своїх думок.

Та це було тоді. А зараз у Равського 
кожна робоча хвилина на обліку.

Ось, наприклад, власноручно вигото
вив «вороток» — спеціальний інструмент 
— за допомогою якого за кілька се' 
кунд прикручує пускач до двигуна. 
Звичайним же ключом працював би 
на п'ять-шість хвилин більше. Чи, ска
жімо, для вибивання втулки з водяно
го насоса по-своєму заточив і загнув 
зубило. І тепер на цій операції також 
економить час.

За п'ять років роботи у райсільгосптех- 
ніці Равський виріс у висококваліфіко
ваного спеціаліста. А починав він свою 
трудову біографію з найпростішої опе
рації — миття вузлів та деталей. Особ
ливих знань вона від новачка не вима
гала. Проте привчала до акуратності, 
сумлінності в роботі. Виконуючи її, 
Олександр придивлявся, як розбирають 
та складають двигуни тракторів дос
відчені слюсарі, а коли мав час, допо
магав і сам. Розумів: грунтовне знання 
справи відкриє нові можливості для 
продуктивної роботи, творчого виконан
ня завдань. Та, власне, він і не збирався 
обмежуватися рамками однієї, хоча й 
необхідної для майстерні, але далекої 
від його мрій, операції. Хотілося са
мому «лікувати» від недугів агрегати, 
повертати їх до життя. А ще — вико
нувати все швидко і надійно.

Тому, коли нині іноді постачальники 
затримують подачу необхідних деталей, 
Равський, щоб не простоювати, пере
ходить на іншу дільницю і відразу бе
реться за справу, адже досконало во
лодіє всіма суміжними «спеціальностя
ми».

Того дня йому доручили ремонту
вати масляний фільтр. Завдання для 
слюсаря не нове і справився з ним 
Олександр швидко. Потім прикрутив 
фільтр до масляного насоса й, витерши 
об шмаття чорні від мазути руки, вдо
волено кинув напарнику:

— Можеш не перевіряти. Якість га
рантую.

Равський ї зараз був впевнений в 
тому, що завдання виконав 
бездоганно. Одначе кожного разу, ко
ли він подумки намагався до най
менших подробиць проаналізувати свою 
роботу, несподівано відчував пробуд
ження сумніву:

— А раптом помилився, адже у дви
гуні лід час випробування не було тис
ку...

Остаточно все з'ясувалося наступного 
дня. Слюсарі ретельно оглянули окре
мі вузли і виявили поломку в масля
ному насосі. Здавалося б, Равський 
міг заспокоїтись, адже сумління його 
чисте. Та хлопець був вже в полоні 
інших думок. Виношував він їх давно. 
Але по-справжньому вирішив взятись 
за справу — сконструювати додаткову 
приставку для перевірки роботи масля
ного фільтра — лише після цього ви
падку.

За кілька місяців спеціалісти рай- 
сільгосптехніки, ознайомившись з но
винкою Равського, оцінили її на відмін
но. Та головне достоїнство його раціо
налізаторської пропозиції полягає в то
му, що слюсарі вже не визначають 
справність масляного фільтра інтуїтив
но, як раніше, а за допомогою пристав
ки отримують достовірну «інформацію».

...Проходячи повз дільницю мийки, 
Олександр на хвилину затримався, з 
цікавістю розглядаючи запорошені, 
вкриті брудним, відпрацьованим мас
лом, іржею двигуни. Декотрі вже виб
лискували на сонці добре вимитими 
та видраєними боками, подавалися в 
ремонтну майстерню. І це була не 
проста, буденна цікавість дивака, а 
уважний, прискіпливий погляд спеціа
ліста, якому невдовзі доведеться пос
тавити їм діагноз, повернути до життя.

В. ІСАЄВ.
м. Корець.

• У БЛОКНОТ ПРОПАГАНДИСТУ

ПРАВА ЛЮДИНИ: РЕАЛЬНІСТЬ І МІФИ
(Закінчення. 

Початок ц № 147).

Витрата держави на 
одного учня в розрахунку 
на рік складає: в загаль
ноосвітніх школах близь
ко 180 крб., в середніх 
спеціальних навчальних 
закладах більше 680 
крб., у вузах понад 1000 
крб. Надання середньої 
освіти одному громадянину 
державі обходиться в 2 
тис. крб., вищої — 5
тис. крб.

Які ж права на освіту 
мають громадяни капіта
лістичних країн? В США. 
за офіційними даними, 5 
мільйонів дітей шкільного 

віку не вчаться, 3 міль
йони відвідують школу 

лише 5 років. Близько 
ЗО мільйонів дорослих 
американців не можуть 
зрозуміти простого текс
ту чи заповнити анкету, 
тобто практично негра
мотні.

Інформаційне агентство 
СІИд (ЮСІА) спільно з 
Центральним розвідува
льним управлінням ди
ригує оркестром «громад
ських» центрів психоло
гічної війни, повчає гро
мадян інших країн світу 
«грамоти» по-американсь- 

ки, готує антирадянщи- 
ків, підтримує відщепен
ців, розробляє доктрини 
1 підривні пропагандист
ські акції. Для цього в 
США працює 150 таких 
центрів: асоціації, ради, 
інститути, фонди, програ
ми, комісії тощо. Про 
все люблять побазікати 
в «центрах», але про 
ось такі факти 1 їм поді-

бні мовчать, ніби води 
набрали в рот.

Плата за навчання у ву
зах США коливається в 
середньому від 3 до 4 
тисяч, а в деяких штатах 
від 5 до 6 тисяч дола
рів. Більшість студентів 
країн Заходу не в змозі 
завершити повного курсу 
навчання. В Італії поло
вина студентів залиша
ють вузи, так і не одер
жавши диплома, я У 
Франції — дві третіх, 
в США — кожен другий.

Право на охорону здо
ров’я й матеріальне за
безпечення. Для кожної 
радянської людини ці 
права такі ж реальні, 
«земні», як 1 інші. Наше 
здоров’я оберігає армія 
медичних працівників, 
яка налічує 6 мільйонів 
чоловік. Вдумайтесь в цю 
цифру! Ціла «держава» 

людей в білих халатах 
вдень і вночі робить од
ну, на перший погляд, 
звичну справу — бореть
ся з нашими недугами, 

продовжує життя людям. 
Тільки на Ровенщині пра
цює 234 лікувальні зак
лади, за кількістю ліка
рів і середніх медичних 
працівників з розрахунку 
на 10 тисяч жителів об
ласть значно переважає 
такі капіталістичні краї
ни, як Франція, ФРІІ, 
Англія 1 інші.

Тоді, як радянські 
люди вільно й кваліфіко
вано мають можливість 
одержати безплатну ме

дичну допомогу, в капіта
лістичному світі вона для 
простих людей практич

но неможлива. Бо коштує 
шалені гроші.

На кожного американ
ця витрати на медичні 
послуги У 1981 році при
падали в середньому 332 
долари, в 1985 році очі
кується, що вони досяг
нуть 550, а в 1990 —791 
долар.

Ось скільки коштують 
деякі медичні послуги (в 
доларах) у країні, де про
пагують так зване «райсь

ке життя», у США. При
йом V терапевта У 1970 
році коштував ЗО, у 1981 
— 82. Прийом у зубного 
лікаря відповідно 21 1
55. Ліки 36 і 75. За ме
дичний догляд у 1970 ро
пі американці оплачували 
11 доларів, а в 1981 — 
20.

Один день перебування 
в лікарні рівняється 175 
доларам. Виклик лікаря 
додому коштує 25, опера
ція з приводу апендици
те — 400 доларів. Сім’я 
робітника витрачає до 17 
процентів своїх доходів 
па ліки.

У Радянському Союзі 
об’єднання всіх сил 1 ре
сурсів дає можливість 
багаторазово примножу
вати виробництво мате
ріальних благ 1 повніше 
використовувати їх для 
поліпшення життя трудя
щих. Тільки останнім ча
сом підвищені мінімальна 
заробітна плата, ставки 1

оклади у всіх галузях на
родного господарства, ви
росла середньомісячна 
зарплата робітників і 
службовців, оплата праці 
колгоспників.

У нашій країні створе
но гарантовану систему 
пенсійного забезпечення. 
Пенсійний вік встановле
но для жінок 55 років, 
чоловіків — 60, для дея
ких категорій працюючих 
він зменшений на 5—10 
років. У більшості капі
талістичних Держав на

багато вищий пенсійний 
вік. Наприклад, в США, 
ФРН, Нідерландах, Шве
ції, Англії 1 ін. він рів
ний для чоловіків 62—65 
років, я для жінок —60 
—65. Причому право на 
одержання пенсії має ті
льки мінімальна частина 
населення, в якої протя
гом всього життя із за
робітної плати утримуєть

ся значна сума у вигляді 
страхових внесків.

Права людини (а ми 
зупинились тільки на го
ловних) в країнах соціа
лізму і капіталізму не
однакові. Та вони й не 
можуть бути такими. Бо 
для перших — трудівник 
основне багатство суспі
льства, його гордість, а 
для Других — права лю
дини, проголошені буржу
азним- " законодавством, 
носять багато в чому фор
мальний характер 1 фак
тично гарантовані тільки 
для тих. хто має капітал.

М. ПОНАРІН.

ЩАСЛИВИМ РІК ВАЛЕНТИНА ІВАНОВА
UEMA на світі людини щасливішої 
'*за мене. І щастя це приніс мені 

вісімдесят третій рік, — розповідає 
комбайнер із Литви Валентин Макаро
вич Іванов.

Він знайшов свою матір, з якою роз
лучила його війна чотири десятиліття 
тому, сестер і братів...

Фашисти наближались до білорусько
го села Лешня. Жителі її поспішно від
ходили в ліс. Фашисти, прочісуючи ліс, 
виявили Валентина, його брата Гришу, 
сестру Ольгу І бабусю Марію. Семиріч
на Опя змогла втекти, а бабусю Марію 
з хлопчиками фашисти спіймали. Не па
м'ятає Валентин, що було далі. У па
м’яті лишився холодний перестук ва-

гонних коліс, стогони І плач людей.
Ешелон, який віз радянських людей 

у концтабір, зупинився на литовській 
станції Алітус. Тут випадково виявився 
Іозас Бурявічус Із села Барава. Він 
умовив напівп'яного вартового поміняти 
гусака на нещасну дитину з ешелону. 
Бабуся Марія простягнула селянину 
ледь живого малюка:

— Візьміть, добрі люди. Вмирає з 
голоду.

Іозас взяв хлопчика, привіз додому. 
Малюка лікували, виходжували.

Закінчивши курси шоферів у Каунасі, 
Валентин повернувся в Бараву, де й 
донині працює в колгоспі.

— Все у мене є, що потрібно люди
ні, — говорить Валентин Макарович, — 
сім'я, улюблена справа. Але всі ці де
сятиліття я мріяв побачити своїх рід

них. Писав, шукав, їздив, але — безус
пішно. Допоміг випадок.

По білоруському телебаченню йшла 
передача для працівників сільського 
господарства про дружбу литовського 
колгоспу «Кірена» І білоруського 
«Іскра». З телеекрана прозвучала роз
повідь про долю Валентина Іванова. 
Вчителька з села Лешня О. В. Липська 
висловила здогад, що Валентин Іванов 
не хто інший, як Микола Мішура — син 
її односельчанки Антоніни Гнатівни і 
Абрама Івановича.

Незабаром Валентин зустрівся з свої
ми рідними.

— Тепер у мене дві мами, — гово
рить він. — А батько один. Перший— 
Абрам Іванович не дожив до цього дня, 
але все чекав його.

Нещодавно Валентин Макарович з 
дружиною Яніною побував у селі Леш
ня, обнімав матір, сестер, братів. Заї
хав погостювати в Москву до сестер 
Ольги і Люби.

Все, про що мріяв Валентин Макаро
вич, збулось.

— Тривожусь тільки про одне, щоб 
не було війни, — закінчив він свою 
розповідь. — Тривожусь, щоб не було 
на світі доль, схожих з моєю, щоб мої 
І всі на землі діти були щасливими.

На фото: Антоніна Гнатівна Мішура 
біля портрета, на якому зображено 
сина з прийомними батьками із Литви 
—Ізабелою Бурявічене і Іозасом Бу 
рявічусом; В. М. Іванов з своїми ма
терями: Ізабелою Бурявічене (зліва) з 
литовського села Барава І з Антоніною 
Гнатівною Мішурою з білоруського се
ла Лешня; Антоніна Гнатівна з сином.

Фотохроніка ТАРС.



14-15 ГРУДНЯ В РОВНО НА РЕСПУБЛІКАНСЬ
КОМУ СЕМІНАРІ ОБГОВОРЮВАТИМУТЬСЯ ПИ
ТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАУКОВО-АТЕЇСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ.

І ПЕРЕКОНАННЯ, 
І ЗНАННЯ

МЕНІ доводилося зустрічатися із віруючими 
людьми і під час навчання у школі, і на 

виробництві, та й нині .— серед слухачів. І 
завжди чомусь вражала їх пасивність, покір
ність до обставин життя, в результаті яких 
складається враження, що не живуть люди, а 
перебувають V стані якогось анабіозу. І як 
може бути така соціальна пасивність у наш 
кипучий неспокійний час?

Вже давно злітають У космос ракети, кос
мічні апарати фотографують поверхню Венери, 
вже розщеплено атом і вивчаються гени, а де
які люди, як тисячоліття тому, все ще вірять 
у потойбічне існування! Не розуміють, що 
життя, ось воно — поруч і зараз, що іншого 
не буде. А ще прикріше за те, що ми, ті. 
хто поруч, не завжди можемо допомогти такій 
людині вирватися із лабет марновірства.

І тепер, коли я займаюся лекційною пропа
гандою і, зокрема, атеїстичною, головним для 
себе вбачаю те, щоб посіяти сумніви у розум 
тих, хто ще вірить в існування бога. Зрозу
міло, для того, щоб вирвати людину із релігій
ного марновірства, потрібна цілеспрямована, 
копітка, систематична праця. Можете собі

уявити. 'Кільки доводиться працювати лекто- 
рам-атеїсТФм, щоб досягти успіху, якщо вони 
зустрічаються із віруючими раз чи

двічі. Саме тому на лекторів покладено 
особливе завдання — за короткий час зроби
ти те, Що іноді невдаєтьс я рока
ми— розбудити бажання пізнати світ, змусити 
віруючого засумніватися у догмах релігії, заці
кавити доказами атеїстів, що бога не існує та 
ін. Ми, лекторц-атеїсти, готуючись виступати, 

в першу чергу цікавимося, чи будуть присутні 
серед слухачів віруючі. Адже тоді варто у 
лекції наголосити на таких моментах, на які 
необов’язково звертати особливу увагу в ауди
торії атеїстів.

Я читаю лекції «Походження християнства», 
«Православ’я у минулому 1 тепер». Кожна з 
них по-своєму цікава для слухачів 1 розпові
дає про різні речі, але у кожній прагну пока
зати духовне кріпосництво релігії над людсь
ким духом, її облудність, шкідливість.

Разом із завідуючою відділом Н. Г. Стоко- 
лос ми підготували нову лекцію «Пам'ятники 
культової архітектури — надбання народу». 
Вона розроблена за місцевими матеріалами, адже 
у нашій області чимало таких пам’яток, зокре
ма в Острозі, Дубно, Дорогобужі. Чому саме на 
цю тематику ми звернули увагу? Саме цього 
вимагає час, адже молодь нині цікавиться 

пам’ятниками старовини. Вже перші виступи із 
цією лекцією показали її актуальність.

Хочу зупинитися ще на такому моменті. Пе
реважна більшість нашої молоді — атеїсти, але 
чи завжди ці атеїстичні переконання підкріплені 
глибокими знаннями самого атеїзму? Слід визна
ти. що ні. А це не дає таким юнакам 1 дівчатам 
можливості вести на належному рівні атеїс
тичну пропаганду 1 індивідуальну роботу із ві
руючими, значно зменшує її ефективність.

А боротися за кожну людину нам необхідно, 
адже упущення У цій роботі коштують дуже до
рого і оцінюються якщо не людським життям, 
змарнованим у релігійних забобонах, то принай
мні його роками. Саме тому я охоче виступаю 
перед своїми ровесниками — молоддю, студен
тами, учнями технікумів і училищ, школярами. І 
кожного разу наголошую: «Нам потрібно вести 
наступальну атеїстичну роботу».

В. ЛУЦ, 
старший науковий співробітник Ровенського 
краєзнавчого музею, лектор.

А З ДОСВІДУ РОБОТИ

ЯКЩО ВПЛИВАТИ 
ІНДИВІДУАЛЬНО

Характерною рисою духовного обличчя сучасної молодої 
людини е критичне ставлення до релігійних пережитків. Це 
закономірний результат високої освіченості юнаків і дівчат, 

наполегливої й цілеспрямованої роботи з ними з боку шко
ли, комсомольської організації, громадськості.

Однак, як свідчать факти, знання основ наук, хороша по
інформованість про найважливіші події в країні та за її ме
жами в частини молоді ще подекуди вживається з релігій
ністю, вірою в забобони. Таке спостерігається І в Корейс
кому сільському профтехучилищі Лз -і, куди прибувають на 
навчання юнаки та дівчата з багатьох районів нашої та су
сідніх областей.

Дирекція профтехучилища, комсомольська організація до
кладають максимум зусиль, аби допомогти виходцям з ві
руючих сімей стати переконаними атеїстами, вільними від 
пережитків минулого, активними будівниками комунізму. 
Про це розповідає заступник директора СПТУ Лз 4 Микола 

Пилипович ДЕМЧУК:

в_’уЖЕ попереднє оз- 
v найомлення з май

бутніми механізаторами 
дає змогу визначити стан 
релігійності в тій чи іншій 
групі. Справа в тому, що в 
училище щороку прибува
ють випускники одних і 
тих же сіл. нерідко брати 
чи родичі. Педколектив 
вирішив за населеними 
пунктами, звідки прибуває 
основне поповнення. для 
постійної роботи по добо
ру кадрів та вивчення ре
лігійного стану закріпити 
викладачів і майстрів ви
робничого навчання. Зібра
ні ними матеріали в основ
ному дають об'єктивну оці
нку завтрашнім спеціаліс
там сільського господарст
ва. Таким чином, ознайом
лення з ними спочатку 
проходить «заочно», задов
го до того, поки юнаки і 
дівчата переступлять поріг 
СПТУ-4.

Для цього практикують
ся зустрічі з керівниками 
колгоспів і радгоспів, ко
муністами і депутатами 
Рад, вчителями, батьками. 
Проведена робота допома
гає з'ясувати загальну карти
ну. намітити в майбутньому 
заходи виховного характе
ру, конкретизувати індиві
дуальну роботу з окре
мими учнями.

Вивчення обстановки на 
місцях дозволяє дійти пев
них висновків. Ми вже пе
реконались, що з Богданів
ни. Морозівки, Головниці 
та інших сіл нашого райо
ну приходять діти з неві
руючих сімей. Порівняно 
благополучна справа в 
цьому напрямку і в біль
шості сіл сусіднього Но- 
воград-Волинського райо
ну Житомирської області, 
Славутського району Хме
льницької області. З таким 
поповненням легко працю
вати.

Головні ж зусилля має
мо спрямувати на виховну

роботу з учнями, які при
бувають з Топчі, Гвозде

ва, Іванівни Корецького; 
Зірне Березнівського ра
йонів. У цих селах діють 
секти євангельських христи- 
ян-баптистів, під вплив 
яких часто попадають і 
діти. А в Іванівці до того 
ж активізувались служите
лі православної церкви, і 
в їх тенета нерідко потра
пляють молоді люди.

Тому під час зустрічей 
напередодні набору май
стри та викладачі прагнуть 
побувати дома в майбутніх 
учнів, поговорити з їх бать
ками. вияснити обстановку. 
Завдяки цьому, а також 
вивченню особових справ,

анкетуванню, індивідуаль
ним бесідам, вже з пер
ших днів нового навчаль
ного року маємо чітку кар
тину щодо релігійності по
повнення. В залежності від 
цього і плануємо виховну 
роботу, визначаємо ефек
тивні форми атеїстичної 
пропаганди, акцентуючи на 
індивідуальних заходах.

Враховуючи ставлення 
учнів до релігії, умовно 
поділяємо їх на три гру
пи: атеїсти, частково віру
ючі (коли один з членів 
сім’ї віруючий) та вірую
чі. Перед педагогами про
ходять різні характери, ко
жен учень має свої особ
ливості, нахили, звички. Се
ред наших вихованців зуст-

річаються віруючі, з яки
ми треба вести особливо 
напружену роботу. Хоч, 
відверто слід зазначити, 

за останні 4—5 років чис
ло таких юнаків j дівчат 
значно зменшилось. Та 
педагоги, комсомольські ак
тивісти добре пам’ятають 
випадки, коли доводилося 
чимало попрацювати, аби 

повернути молоду люди
ну до справжнього повно
кровного життя.

Анатолій Кравчук на 
уроках початкової військо
вої підготовки під всяки
ми причинами відмовляв
ся брати в руки зброю, 
брати Олександр та Ми
кола Несенчуки під час

демонстрування кінофіль
мів відвертались від ек
рану, закривали обличчя 
руками., бра:Т|И Василь! і 

Микола Норольські не ба
жали вступати в комсо

мол.
Різні форми впливу на 

цих хлопців використову
вали й майстри, члени ко
мітету ЛКСМУ. Щоб по

долати стіну відчуження, 
залучити до життя групи, 
їм давали спершу неве
ликі доручення, потім 

складніші, залучали до 
участі в роботі гуртків.
Виязилось, що один '— 
не'поганий футболіст, ін
ший краще за всіх дог

лядає квіти, третій любить 
майструвати. Не відразу,

однак, наполегливо відна
ходили «ключики» до
юначих сердець. І з радіс
тю ми дізнались, що То
ля Кравчук по-ударному 

трудився на цілинних зем
лях Казахстану, зараз, як 
і його ровесники, сумлін 
но охороняє священні 

рубежі Вітчизни. Добле
сними воїнами Збройних 
Сил СРСР стали і брати 
Несенчуки. Незважаючи 
на негативний вплив ба
тьків, став комсомольцем 
Василь Норольський, аби 
не потрапити знову під 
релігійний вплив «братів» 
і «сестер», попросивсь 
практику відбувати не в 
своєму селі Коловерті, а 
в сусідньому Гощансько- 

му районі.
За останні два роки но 

послаблювалась робота 
по залученню вихідців 
із сектантських сімей в 
ряди ВЛКСМ. І відрадно, 
що на рахунку педколек- 
тиву, первинної комсо

мольської організації чи
мало перемог. Назву хо
ча б такий факт. Микола 
і Олександр Мельничуки 
— з віруючих сімей, де 
не було жодного комсо
мольця. Завдяки наполег
ливій й цілеспрямованій 
роботі педагогів юнаки 
стали членами Спілки 
молоді.

Глибоке вивчення атеї
стичної спадщини, педаго
гічний такт і наполегли

вість політбійців дають 
хороші результати: коли
шні віруючі поривають з 
минулим, в них виховую
ться атеїстичні переко

нання. Цьому сприяють 
також заняття в різнома
нітних гуртках, спортив
них секціях, екскурсії; 

походи по місцях револю
ційної, бойової та трудо
вої слави, перегляд кіно
фільмів, телепередач, об
говорення книг, зустрічі 
з відомими людьми ра
йону, області, республіки. 
Заходи підпорядковані 
єдиній меті: виховати 
підростаюче покоління 
вільним від релігійних 
пережитків, активним у 
будівництві! найпрекрасні- 
шого й несправедливі

шого суспільства.

ЩАСТЯ-НА ЗЕМЛІ

і ТЕЇСТИЧНА, як і вся 
с» виховна, робота особли

во важлива і результатив
на саме в шкільні роки. 
Адже набагато легше не 
допустити прилучення ди
тини до секти, ніж переко
нати в шкоді релігії дорос
лу людину.

Для успішного формуван
ня в учнів науково-атеїс
тичного світогляду потрібна 
постійна і планомірна діяль
ність, вироблення чіткої 
системи антирелігійного ви
ховання у процесі вивчення 
основ наук, у позакласній 
та позашкільній роботі.

В нашій школі навчаєть
ся декілька дітей із сімей 
віруючих. Кожен класовод 
розробив індивідуальні пла
ни роботи з ними. Намагає-

мося таких учнів охопити 
гуртковою роботою. Дали 
їм постійні громадські до
ручення. Найбільшої уваги 
падаємо задушевним, від
вертим бесіда-м. У живій, 
невимушеній бесіді легше

перебороти відчуженість ві
руючого, розкрити помилко
вість тих чи інших погля
дів.

Велику користь дають 
також вечори запитань та 
відповідей, тематичні вечо
ри. Були проведені піонер
ські збори на тему: «Бог, 
віра, церква й дзвони — 
все це старі забобони».

Для піонерів старших кла
сів організовувались усні 
журнали. Широко практику
ємо такі активні форми 
ідейного впливу, як співбе
сіди, демонстрування філь
мів, діафільмів.

Для проведення масових 
заходів слід до дрібниць 
подумати про оформлення 
самого приміщення. Добре, 
коли є виставки книг, фо
томатеріали, плакати,

До атеїстичного вихован
ня віруючих ми залучаємо 
учнів старших класів. Із 
них створена лекторська 
група. Часто із уст ровес-

ника віруюча дитина бере 
собі саме поняття, що щас
тя треба шукати тут, на 
землі, а не в якомусь раю.

І як радісно сприймає 
педагогічний колектив, ко
ли вчорашній віруючий шу
кає іншої віри — віри в 
людей. І вже тягнеться до 
активного життя, бере 
участь у радянських святах 
і обрядах, без страху за 
покарання переконується в 
тому, що справжнє щастя 
на цьому, а не в потойбіч
ному світі, і творити його 
треба самому.

Т. МЕЛЬНИЧУК,
старша піонервожата 
Вільгірської восьмирічної 
школи Гощанського райо
ну.

НЬЮ-ЙОРК. Генеральна Асамблея ООН затаврувала 
горезвісне «конструктивне співробітництво» адміністра
ції Рейгана з південноафриканськими расистами. У 
резолюціях, схвалених величезною більшістю голосів, 
підкреслюється, що прямим наслідком цього злочин
ного курсу Вашінгтона є посилення репресій у ПАР 
і ескалація актів агресії проти незалежних африкансь
ких держав. США знову постали перед усім світом як 
найзапекліші захисники режиму апартеїду. Вони поо- 
голосували проти 10 з 11 проектів документів.

АФІНИ. Тисячі фермерів, які з’їхались у грецьку 
столицю з багатьох країн «Спільного ринку», провели 
маніфестацію протесту проти сільськогосподарської 
політики ЄЕС. Вона відбулась перед будинком, де 
проходила сесія європейської ради співтовариств на 
рівні глав держав і урядів «десятки». Селяни з Італії 
і Греції, Франції й Ірландії рішуче засудили скоро
чення асигнувань на розвиток сільського господарства, 
відмову задовольнити вимоги селян про підвищення

закупочних цін з урахуванням темпів інфляції.
ТОКІО. Південнокорейська поліція придушила анти

урядову демонстрацію в центрі Сеула, в якій брали 
участь представники різних молодіжних організацій. 
Більш як десять організаторів цього виступу схоплені 
охранкою.

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. Багато випускників західноберлін- 
ських вищих навчальних закладів потрапляють після 
закінчення університетів та інститутів прямо на біржу 
праці. Як відзначають громадські організації і профспіл
ки, проблема забезпечення роботою молодих спеціа
лістів з вищою освітою набуває в Західному Берліні 
дедалі гострішого характеру. В місті зареєстровано вже 
більш як 4 тисячі випускників, які не можуть знайти 
роботу.

ВІДЕНЬ. Вжиття рішучих заходів по боротьбі з без
робіттям серед молоді вимагає від земельних властей 
організація Комуністична Молодь Австрії землі Верхня 
Австрія. У зверненні, опублікованому в пресі, вказується 
на надзвичайно тяжке становище, в якому перебувають 
молоді люди в цій австрійській землі, де майже 40 
процентів з них не мають роботи. Особливо важко 
приходиться випускникам шкіл, які через нестачу місць 
учнів на підприємствах практично позбавлені можли
вості здобути професію.

(ТАРС|.

За повідомленнями, які надходять з Сент-Джорджеса, 
обстановка на Гренаді продовжує залишатись особливо 
напруженою. Американська окупація відчувається бук
вально у всьому: в присутності на кожній вулиці сто
лиці і інших населених пунктів американської вояччини, 
її безчинствах I знущанні над місцевим населенням, 
в повальних обшуках квартир і автомашин, безчис.льних 
арештах.

НА ФОТО із журналу «Тайм»: арешт місцевих жите
лів у підозрі в співчуванні гренадським патріотам.

Фотохроніка ТАРС



ФІНІШУВАЛА 
СПАРТАКІАДА 

4 Поединками баскетболіст 
тів завершилась спартакіад 
да обласної ради «Трудо
вих резервів». Під щитами 
боролися 17 команд, у то
му числі 6 дівочих. Змагай* 
ня пройшли у двох залах 
Ровенських училищ — пер
шого І десятого. Саме спорт
сменки МПТУ № 10 і вигра
ли перше місце. Наступні 
призові місця посіли дівча
та Ровенського МПТУ № ! 
І Березнівського .4 4.

Юнаки змагалися у трьох 
Підгрупах. їх переможці 
склали фінальну трійку. Тут 
Найкраще виступили здол- 
бунівці (МПТУ № 2). Бас
кетболісти Сарненського 
СОТУ № 2 І Ровенського 
МИТУ № і — на наступ
них місцях.

її ід мито також загальні 
підсумки спартакіади. Всі 
Три призові місця посіли 
учні профтехучилищ облас
ного центру — № 10, № 38 
і № і. Паралельно вівся 
окремий залік для сільських 
ПТУ. Тут призова трійка 
виглядає так: сарненські
училища М2 I М І і чер- 
воиоармійське № 6.

З КАРТОЮ 
І КОМПАСОМ

На засніжених трасах 
Костопільського лісу відбу
лась зимова першість обл- 
радн «Спартака» з зимово
го орієнтування. На старт 
вийшло майже 100 спорт
сменів із 17 виробничих ко
лективів. які були розділе
ні на дві підгрупи. Довжина 
траси — 5,9 км з 6 контроль

ними пунктами. У першій 
Лдгрупі всі призові місця 

Йзсіли колективи фізкульту
ри обласного центру — кон
дитерська фабрика «Червона 
зірка», фірма «Одяг» та 
хлібооб’єднання. У другій 
підгрупі відзначилися зв’яз
ківці — перше місце посів 
Ровенський поштамт, трете 
Костопільський райвузол 
зв’язку. Друге місце зайня
ла команда Ровенського 
міськмо.токозаводу.

ШВИДКІ 
СЕКУНДИ

Ще у листопаді у Харко
ві відбулась першість 
ДЮСШ республіки з пла
вання. Тоді в основному 
виступали юні спортсмени 
1969-70 років. Серед вис
тупаючих була і шестиклас
ниця Ровенської СШ № 11 
Вікторія Яковчук. їй всьо
го 12 років. Тоді вона проп
ливла 200 м комплексним 
плаванням за 2 хв. 40.1 сек. 
її подруга по команді 
ДЮСШ облради «Авангард» 
Світлана Засько на рік 
старша. 200 метрів на спи
ні вона подолала за 2.43,1. 
Наші дівчатка призових 
місць не зайняли, і їх ре
зультати вкладалися в нор
матив 1-го розряду. Проте 
фахівці вважали, що ровен- 
чанки дуже перспективні і 
зарахували їх до складу 
збірної республіки.
. Зараз там же, у Харкові, 
члени збірної команди про
вели свою першість, але 
тільки у межах одного ро
ку народження. Наші дів
чатка цілком виправдали 
покладені на них надії. Так, 
Вікторія Яковчук, виступаю
чи серед дівчаток 1971 року 
народження, поліпшила свій 
результат на 2 секунди і 
фінішувала на 200-метровій 
дистанції з показником 
2.38,1. Вона випередила всіх 
суперниць і виконала ре
зультат кандидата у майст
ри.

Кандидатський бар’єр по
долала також Світлана. 200 
метрів на спині вона проп
ливла за 2.35.6 і була дру
гою серед 13-рІчних.

О G
БАЯН — ОДИН З НАЙ

УЛЮБЛЕНІШИХ НАРОД
НИХ МУЗИЧНИХ ІНСТРУ
МЕНТІВ. БАГАТО ШКО
ЛЯРІВ, БАЖАЮЧИ НАВ
ЧИТИСЯ ГРАТИ НА НЬО
МУ, ПРИХОДЯТЬ У МУ
ЗИЧНІ ШКОЛИ. ТУТ до 
ЇХ ПОСЛУГ ДОСВІДЧЕ
НІ ПЕДАГОГИ, ТАКІ, ЯК 
ЛЕОНІД СТЕПАНОВИЧ 
ГОДУНКО.

НА ФОТО: ВЧИТЕЛЬ 
ДУБРОВИЦЬКОЇ ДИТЯ
ЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ 
Я. С. ГОДУНКО З ДРУ
ГОКЛАСНИКОМ ПЕТРОМ 
ПАСЬКОМ,

Фото О. Дроздова.

о о

ШАХОВИМ КОНКУРС
Друкуємо чергову дво

ходівку. (Див. діаграму).
Час на розв'язування 

10 днів.
Правильні відповіді на 

5-те завдання вже надіс
лали: В. Косарев, В. Бон
дарчук, І. Крячко, Н. Ни- 
чипорук, М. Семенюк, 
В. Корицький, М. Балан- 
чук, І. Сорока, П. Пав- 
лічук, В. Подцерковний, 
П. Сідь, М. Захарець, 
В. Руденко, С. Никовець,
B. Панков, П. Зюба, 
Б. Габрилезич, Г. Терно- 
венко, Б. Лавлинський, 
І. Фрейберчук, М. Ко
лядко, В. Царук, С. Го- 
робей, І. Опанасюк,
C. Радовенчик, В. Лоза- 
нюк, М. Іордатий, 
М. Гурський, В. Мацуев, 
Д. Прадош, М. Мельник, 
М. Асауленко, 8. Ошур
ко, І. Мороз, А. Лезко- 
вич, Р. Сачковська, 
І. Гудима, В. Олексюк, 
В. Беспалов, А. Лисенко, 
В. Голяка, І. Деркач, 
М. Буткевич, Л. Троцюк, 
В. Ліщук, І. Гаранчук,

B. Полюхович, П. Войто
вич, Я. Сидунець, В. Чуй
ко, І. Цятко, П. Рачок,
C. Боришкевич, Л. Гри
цюк, С. Рижий, В. Уша
ков, В. Холодюк, Л. Со- 
рокін, М. Кирильчук, 
І. Бандура, В. Юлковець, 
В. Перев'язко, Ю. Кни- 
шов, С. Куліш, В. Бак
шаев, І. Холін, С. Жаб- 
чик, П. Синицин, Ю. Я.»о- 
вець, С. Нагородний, 
В. Погуба, А. Тимошей- 
ко, М. Коза та інші.
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