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МОЛОДІ - 
ПОЛІТИЧНІ
ЗНАННЯ

Виконуючи рішення XXVI з’їзду КПРС, червневого 
|19ВЗ р.) Пленуму ЦК партії, XIX з їзду ВЛКСМ, коміте
ти комсомолу вжили заходів з метою дальшого підви
щення дієвості політичного і економічного навчання ком
сомольців І молоді. Підвищується науковий рівень знань, 
міцніє зв'язок навчання з практикою, життям молоді. 
Зміст занять збагатило грунтовне ознайомлення юнаків І 
дівчат з матеріалами лютневого І квітневого (1984 р.) 
Пленумів ЦК КПРС. Увага слухачів зосереджується на 
вивченні актуальних проблем вдосконалення розвинуто
го соціалізму, творчого вкладу КПРС, братніх комуніс
тичних партій в теорію і практику наукового комунізму. 
Молоді трудівники оволодівають знаннями економічної 
політики партії, шляхів підвищення ефективності вироб
ництва і праці.

Нині в комсомольських організаціях області ведеться 
підготовка до нового навчального року в системі комсо

мольського І політичного 
навчання. Новий 1984/1985 
навчальний рік має свої 
особливості. Наша країна 
вступає в завершальний 
етап п’ятирічки, тому важ
ливо посилити вплив нав
чання на виховання у юна
ків і дівчат сумлінного 
ставлення до праці, роз
витку змагання за виконан
ня зобов’язань по понад
плановому росту продук
тивності праці і додатко
вому зниженню собівар
тості продукції.

Особливу політичну зна
чимість новому навчально

му року надає розгортання підготовки до чергового 
XXVII з'їзду КПРС, 40-річчя Перемоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній війні. У зв'язку з цим необхід
но зосередити увагу слухачів на вивченні питань теорії І 
практики удосконалення розвинутого соціалізму, полі
тичної системи нашого суспільства, зростання керівної 
ролі партії І поглиблення соціалістичної демократії. На 
заняттях необхідно широко роз'яснювати всесвітньо-іс
торичне значення вирішального вкладу СРСР в розгром 
фашистської Німеччини, показувати миролюбну зовнішню 
політику КПРС І Радянської держави. '

У новому навчальному році слід забезпечити глибоке 
вивчення постанови ЦК КПРС «Про дальше поліпшення 
партійного керівництва комсомолом і підвищення його 
ролі в комуністичному вихованні молоді», положень І ви
сновків промови товариша К. У. Черненка на Всеармій- 
ській нараді секретарів комсомольських організацій.

Організаторам політичного навчання молоді слід врахо
вувати. що в структуру системи політнавчання вносяться 
деякі уточнення. Зокрема, навчання за програмами «Бі
ографія В. І. Леніна», «Наш Ленінський комсомол» доці
льно здійснювати головним чином у середніх школах І 
училищах.

У школах основ марксизму-ленінізму в основному слід 
вести заняття за програмами «Вчення, що перетворює 
світ», «Молоді про партію», Юнаки і дівчата, які торік 
приступили до вивчення марксистсько-ленінської філосо
фії, політекономії, наукового комунізму, продовжувати
муть нзвчання по цих курсах. Курси «Ідеологічна бороть
ба І молодь», «Актуальні питання міжнародного молодіж
ного руху», «Основи комуністичної моралі», «Соціалістич
ний спосіб життя і молодь», «Основи правових знань» 
вивчатимуться у школах суспільно-політичних знань. Ви
пускники вузів вивчатимуть у школах наукового комуніз
му проблеми економічної І соціальної політики партії, 
удосконалення зрілого соціалізму, боротьби з буржуаз
ною ідеологією, комуністичного виховання молоді.

Як І в попередні роки, необхідно велику увагу приді
ляти економічній освіті молоді. Слухачі економічних шкіл 
продовжуватимуть вивченнч ключових проблем підви
щення ефективності виробництва, прискорення науково- 
технічного прогресу.

Новий навчальний рік розпочнеться вивченням теми 
«Високопродуктивна праця, успішне завершення п'ятиріч
ки — патріотичний обов'язок кожного, всіх трудових ко
лективів». Готуючись до нього, комітети комсомолу, про
пагандисти повинні зробити все для формування у під
ростаючого покоління глибокої комуністичної Ідейності, 
радянського патріотизму І пролетарського інтернаціона
лізму. *

НАПЕРЕДОДНІ ЗВІТІВ І ВИБОРІВ

НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ - ЗБОРИ
З початком осені при

ходить у КОМСОМОЛЬСЬКІ 
осередки відповідальна 
пора звітів 1 виборів. Го
туючись д<? головних збо
рів року, комсомольці, 
комсомольські активісти 
стараються, дати грунто
вний аналіз зробленого, 
забезпечити на звітно-ви
борних зборах зацікавле
не обговопепня широкого 
кола проблем комсомоль
ського життя.

В ході підготовки до 
звітів 1 виборів у комсо
мольських активістів — 
читачів нашої газети ви
ник цілий ряд запитань 
відносно організації підго- 
товки 1 проведення зборів.

Сьогодні на запитання, 
надіслані в редакцію га
зети «Зміна» комсомоль
ськими активістами Бе- 
резнівськсго, Здолбунів- 
ського, Ровенського. Cap 
ненського, Червоноармій- 
ського районів, міста Ро 
вно. відповідає завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій обкому комсо
молу М. О. СКИБА.

Що потрібно зробити я 
період підготовки звітно- 
виборних зборів?

Перш за все — скласти 
план підготовки 1 проведе
ння звітно-виборних збо
рів. Розподілити обов’язки 
між членами комітету, 

бюро по підготовці зборіз,

залучити до цієї роботи 
якомога більше рядових 
комсомольців, дати їм 
відповідні доручення.'*

До звітно-виборних збо
рів слід провести звірку 
рядів організації, поста
вити усіх на облік 1, го
ловне, ПРЦ.ВЄСТИ структу
ру організації у відпо
відність з вимогами Ста
туту ВЛКСМ.

До проведення звітно- 
виборних Зборів необхідно 
потурбуватись про те, 
щоб у кожного члена ор
ганізації був у порядку 
його комсомольський кви
ток. щоб не було ЛЮДНО
ГО бори,-пика по внесках.

Якою повинна бути зві-

тна доповідь?
Готуючи її, слід, перш 

за все, звернутись до рі
шень минулих звітно ви
борних зборів. Що ви
конано. які питання зали
шились невирішеними, що 
з починань організації мав 
бути продовжено — з 
усім цим допоможе розіб
ратись аналіз ходу викона
ння раніше прийнятих рі
шень.

У доповіді повинні бути 
відображені найбільш сут
тєві сторони життя ко
лективу, має бути визна
чене місце комсомольсь
кої організації v вирішен-

(Закінчення на 3-й crop.)

26 С2РПНЯ —
ДЕНЬ ШАХТАРЯ

СТАХАНОВЦІ
80-х

Ворошиловград. Майже 
півстоліття минуло з того 
історичного дня, коли ви
бійник шахти «Центральна- 
Ірміне» (нині шахта імені 
XXII з'їзду КПРС) Олексій 
Стаханов дав поштовх 
всенародному рухові за 
досягнення найвищої про
дуктивності праці.

Передові гірницькі колек
тиви Донбасу виступили із 
закликом: до 50-річчя ста- 
хановського руху, яке від
значатиметься в серпні нас
тупного року, виконати 
свої п'ятирічні плани. В 
числі ініціаторів і колектив 
шахти імені XXII з'їзду 
КПРС.

Тут свято зберігають І 
примножують стахановські 
традиції. Так, вибійник 
Олександр Царевський ви
конав 15 норм за зміну. 
Він лауреат премії Ленінсь
кого комсомолу.

Тепер вугілля доводить
ся видобувати в складні
ших умовах: виробки пішли 
вглиб на кілометрову по
значку. Ало шахтарям не 
звикати боротися з пере
шкодами. Трудовий героїзм 
Олексія Стаханова і його 
послідовників « добрим 
прикладом.

НА ФОТО: вибійник Олек
сандр Царевський поздо
ровляє з перемогою Ми
хайла Звербуля (праворуч), 
який стаз володарем при
зу Микити Ізотова.

Фото Р. Азрієля. 
(Фотохроніка РАТАУ].

ТРУДОВИМ
САЛЮТ

ФЕСТИВАЛЮ
ВНЕСЛИ СВІЙ ВИЛЛА

Чотири тисячі карбованців комсомольці 1 молодь 
Ровенського льонокомбінату Імені Комсомолу Укра
їни перерахували у фонд XII Всесвітнього фести
валю. На суботиику, присвяченому майбутньому 
форуму юності планети, три з половиною тисячі 
представників трудової зміни підприємства з енту
зіазмом працювали в цехах, ремонтно-будівельних 
бригадах, на упорядкуванні території комбінату.

Перед початком свята праці-біля прохідної відбу
вся мітинг. З напутнім словом до комсомольців і 
молоді звернувся ветеран Великої Вітчизняної вій
ни, помічник майстра ткацького виробництва техніч
них тканин К. О. Тимофеев. Від імені своїх ровес
ників прядильниця Тамара Поліщук запевнила при
сутніх в тому, що її покоління з честю продовжува
тиме трудові традиції батьків в ім’я миру иа землі.

Т. СИДОРЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Ровенського льо
нокомбінату їм. Комсомолу України,

НАДПЛАНОВА 
ПРОДУКЦІЯ

Комсомольсько-молодіж
на бригада шліфуваль
ниць опоряджувальної ді
льниці виробничого об’єд
нання «Ровнодерев». став
ши на трудову вахту, при- 
свячену XII Всесвітньо
му фестивалю молоді та 
студентів, зобов’язалася 
щозміни добиватися над
планового виробітку. За 
сім місяців нинішнього 
року бригада вже вигото
вила товарної продукції 
додатково до завдання на 
дві тисячі карбованців.
О. ДОБРОВОЛЬСЬКИИ. 

ВИСОКИЙ 
ВИРОБІТОК

В День ударної праці 
будзагін «Філолог»- Ро
венського педінституту, 
що працює на Ровенській 
АЕС, виконав норму ви
робітку на 125 процентів. 
Ми заробили 1 перераху
вали у фонд фестивалю 
186 карбованців, з особ
ливим завзяттям попрацю
вали Микола Ксьондзик, 
Зоя Лукасик, Володя 
Ч удовець, Толя Степанюк.

Р. КОВТУН, 
комісар загону.

ВЧОРА 
В ОБЛАСТІ

А Напередодні нового 
навчального року 35 ватаж
ків чсрвоногалстучної юні

зібрались у Березнівсько- 
му будинку піонерів, де 
відбувся районний семінар 
старших піонервожатих.

А До трудівників КОЛ
ГОСПНИХ ланів Здолбунівсь- 
кого, Гощанського. Корець- 
кого та Острозького райо

нів виїхав автопоїзд «Агіта
тор» Острозького районно
го будинку культури — пе
реможець зонального огля- 
ду-конкурсу агітколективів, 
присвячено 40-річчю Пере
моги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні.



СИНІЙ
ПТАХ

Сторінка для 
старшокласників 

і їчнів ПТУ
ВИПУСК № 7(34)

▲ ВИБІР — ПТУ

ЗВОДИТИ ДІМ —ВЕЛИКА РАДІСТЬ
Закінчивши Федорівсьну 

восьмирічну школу Гощапсь- 
кого району, я вирішила пі
ти вчитися у Рокитнівське 
МГІТУ-7. Я обрала профе
сію майстра сільського бу
дівництва. Ця професія ме
ні дуже подобається тим, що 
в майбутньому я буду зводи
ти будники.

Я знаю, що моя спеціаль
ність складна і корисна. 
Перш, ніж візьмуться за ро
боту маляри, штукатури, 
сліесарісаптехпіки, столяри, 
електрики 1 плиточники, тре
ба збудувати будинок.

Зараз я навчаюсь у групі 
№ 8, до складу якої входить 
п’ятнадцять юнаків 1 п’яте

ро дівчат. Ми всі приїхали 
із різних кінців нашої обла
сті. У першому кварталі 
цього року наша група зай
няла третє місце в соціаліс
тичному змаганні. Ми пос
тавили перед собою мету— 
не зупинятись на досягнуто
му. а добиватись більшого— 
вибороти першість v змаган
ні.

Важка професія будівель
ника, але цікава, почесна 1 
мирна. Я 1 мої товариші го
рдимось нею 1 запрошуємо 
всіх випускників шкіл до 
нашого училища.

В. АБРАМЧУК, 
учениця групи № 8.

В НАШОМУ районі 
під час п’ятої трудо

вої чверті діє 14 учнівсь
ких виробничих бригад, 
16 трудових загонів стар
шокласників, шкільне ліс
ництво, 9 таборів праці 
1 відпочинку.

Активно включились 
школярі у Всесоюзну ту
ристичну краєзнавчу ек
спедицію «Моя Батьків
щина — СРСР», Всесоюз
ні операції «Літопис Вели
кої Вітчизняної», «Турбо
та».

Тільки той, 
хто любить 
працю

Майже п’ятсот старшо
класників взяли посильну 
участь у реалізації Про
довольчої програми кра
їни під час перебування у 
таборах праці 1 відпочин
ку.

Учні Крилівської деся
тирічки активно включи
лись в п’яту трудову 
чверть «Мій труд влива
ється в труд моєї респуб
ліки». На рахунку шко
лярів багато корисних 
справ. Вони допомагають 
хліборобам колгоспу «Пер
ше травня» в проведенні 
важливих робіт. Так, 
старшокласники сформуй 
вали густоту цукрових бу
ряків на 25 гектарах, про
пололи кукурудзу на ЗО 
гектарах; також під їх опі
кою два гектари огірків. 
Члени учнівської виробни
чої бригади в передостан
ньому році п’ятирічки зо
бов’язались одержати на 
круг 350 центнерів цукри
стих, 70 — кукурудзи на 
зерно, 250 центнерів огір
ків.

Спориться робота в 
юних крилівчан. Адже 
кожному хочеться, щоб 1 
в колгоспі, як і в школі, 
виставили їм за старання 
«п’ятірки».

Що дає учням табір? 
Ще 1 ще раз перекону
єшся: зміцнює почуття 
дружби, взаємодопомоги, 
колективізму. Кожен день 
— то не лише уроки тру
дового гарту, а й уроки 
пізнання прекрасного. Ад
же відпочивають хлопці 1 
дівчата теж цікаво, корис
но. Ось нещодавно взяли 
участь у проведенні єди
ного політдня. Вчителі, 

вихователі ознайомили шко
лярів з промовою Генераль
не го секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товари
ша К. У. Черненка па 
Всеармійській нараді сек
ретарів комсомольських 
організацій.

Старшокласники органі
зовано вийшли на субот- 
ник, присвячений Дню ра
дянської молоді. Зароб
лені кошти перерахували 
у фонд Всесвітнього фес
тивалю молоді й студен
тів.

При шкільному лісниц
тві Великоклецьківської 
середньої школи теж діє 
табір праці 1 відпочі нку. 
Багато корисних справ 
роблять юні: допомагають 
топчанським колгоспни
кам у заготівлі кормів, 
збирають лікарські росли
ни, оберігають ліс від по
жеж, браконьєрів.

З нетерпінням чекали 
члени учнівської виробни
чої бригади Невірківської 
десятирічки відкриття та
бору праці 1 відпочинку 
«Корчагінець», який діс
тав постійну ПРОПИ-CKV в 
місцевому колгоспі Імені 
Олеко Дундича, На базі 
цього табору школярі іі 
розгорнули свої дії. За 
бригадою закріплено 10 
гектарів льону. І ця пло
ща приведена у зразковий 
стан.

Наближається до завер
шення п’ята трудова 
чверть. Кожен прагне зла
ти її з оцінкою «відмін
но».

Г. ЧЕРНЯК, 
секретар — зав. відді
лом учнівської моло
ді Копецькогп рай
кому комсомолу.

▲ ВИХОВНА ГОДИНА

Чемпіони одного двору
Імпровізовані турніри картяр

ської гри у районі вулиці Ма- 
нуїльського відбуваються час
то. І учасниками їх стали не 
хто Інший, як школярі, що 
живуть у будинках № 7 та 
№ 9. Серед них е навіть свої 
«чемпіони». Днями просиджують 
хлопчаки за довгими столика
ми, граючи у «дурника». А 
біля них і зовсім юні, шести- 
річки, — переймають секрети 
картярської премудрості.

Буває, по кілька годин три
вають такі баталії. Прямісінь
ко під вікнами, на очах у 
батьків. Мабуть, по телевізору 
демонструється чергова серія 
телефільму, І дорослі, покинув
ши все, відбувають чергову 
«вахту» біля голубого екрану. 
Картина варта того. А от їхні 
діти байдуже сидять під вік
нами, втомившись тасувати ко
лоду.

— Що цікавого І пам'ятного 

відбулося у вашому житті цьо
го літа? — запитую у підлітків.

І НІХТО S НИХ не ЗМІГ про 
щось повідати. Виявилося, жод
ної художньої книги ні Василь, 
ні Віктор, ні Валерій не про
читали за два місяці канікул. 
А допомога батькам полягає 
лише у магазинних покупках.

Мабуть, від того, що підліт
ки ніяк не можуть знайти собі 
заняття до душі, до пізнього 
вечора вештаються вони без 
діла, лягаючи спати значно 
пізніше від дорослих. І в ре
зультаті так авані дворові 
чайльд гарольди потрапляють 
в історії майже детективні.

Неповнолітній Сергій Мірош
ниченко звик брати все, що, 
так би мовити, погано лежить. 
Останнім виявився велосипед.

А оскільки його вік §а За
коном ще не доЗволяє пору
шити кримінальну справу, Сер
гія лише поставили на облік 

в інспекцію у справах непов
нолітніх.

— Хлопці, а при вашій жит
лово-експлуатаційній дільниці 
для вас якийсь клуб Існує? — 
поцікавилась у підлітків.

— Не знаємо. Нам І тут доо
ре. Канікули ж, — почула у 
відповідь.

Дійсно, у школярів канікули. 
А от чи повинні бути канікули 
у вихованні для педагога- 

організатора, що тримає в полі 
зору цей житловий масив?! І 
в першу чергу для батьків? 
Адже з настанням осені і зими 
їх чада продовжать свої турні
ри прямісінько на східцях у 
під’їзді.

Юних «гравців» можна зуст
ріти не лише у дворах по ву
лиці Мануїльського, в вони і на 
Поштовий, Проспекті Миру, 
Ворошилова.

Н. ГОНЧАРЕНКО.
м. Ровно.

У напружені дні жнив не стоять осторонь важливої справи хліборобів 
школярі. Вони створили учнівські ланки і допомагають старшим вести битву 
за врожай.

Задоволені працівники току обласної сільськогосподарської дослідної стан
ції, що в селі Шубків Ровенського району, роботою юних помічників. їх 
допомога у гарячу жнивну пору вчасна і вагома.

НА ФОТО: учениці Люда ТКАЧЕНКО, Алла СТЕПАНЮК та Таня ЧЕРНЕН
КО. Вони очищають зерно нового урожаю.

Фото М. Колодяжного.

Випускник 1984 року!Нещодавно ти закінчив 
школу. Яку дорогу вибра
ти в житті і ким стати? 
Це питання хвилює ба
гатьох твоїх ровесників.

Якщо ти хочеш, щоб твоє 
життя було наповнене ро
мантикою трудових до
ріг, пропонуємо стати 
членом комсомольсько- 
молодіжного загону імені 
60-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна, 
який 28 серпня цього ро
ку буде направлений на 
навчання в МПТУ-2 м. Ли- 
сичанська Ворошилов- 
градської області, де 
можна одержати спеціаль-

пість машиніста електро
воза, електрослюсаря, 
електрозварювальннка ву
гільної промисловості.

В Донецькому МПТУ 
№ 18 зможеш одержати 
спеціальність вальцю
вальника стану гарячої 
прокатки, машиніста кра
на металургійного вироб
ництва, електрозварни
ка, помічника машиніста 
локомотива.

Приймаються учні, які 

закінчили 8 класів, а та
кож випускники середніх 
шкіл.

Строк навчання для 
юнаків і Дівчат, які закін
чили 8 класів, в залежно
сті від обраної спеціаль
ності — 3—3,5 року. Уч
ні забезпечуються гурто
житком, триразовим без
коштовним харчуванням, 
одягом.

. Строк навчання юна
кам і дівчатам, які закін- 

чилп 10 класів, — до ро
ку. Зарахованим на нав
чання надається гуртожи
ток, вийлачуєтіюя стипен
дія у розмірі 120 карбо
ванців (відмінникам нав
чання — на 25 процен
тів більше). Під час про
ходження всіма учнями 
виробничої практики ви
плачується 50 процентів 
заробітної плати.

Після закінчення учи
лища учні користуються 
пільгами при вступі в се

редні спеціальні 1 вищі 
навчальні заклади.

В училищах працюють 
бібліотеки, читальні за
ли, спортивні секції, гурт
ки технічної і художньої 
творчості.

Для вступу в училища 
потрібні такі документи: 
заява на ім’я директора; 
свідоцтво про народження 
(оригінал); документ про 
освіту (оригінал); довідка 
з місця проживання з вка
зівкою складу сім’ї; ха-

рактеристика з місця нав
чання (роботи); автобіоч 
графія; паспорт, військо
вий квиток (приписне CB1-. 
доцтво) подаються особис
то: 8 фотокарток (розмі
ром 3x4); довідка про 
стан здоров’я (форма № 
286) э відміткою про 
одержання щеплень.

Зі всіма питаннями, які 
вас цікавлять і стосують
ся відправки загону, звер
тайтеся в свій міськком, 
райком комсомолу в об
ком ЛКСМ України по 
телефону: 95-2 95; 95-3-
45; 95-4-30; 95 4-78.

Л'Г-л-'-z- v
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▲ КОНКУРС і 
«ЛІТО ТРУДОВЕ»

ДРУЖНО, 
СТАРАННО

Для дев'ятикласників 
Бугринської СШ. що в 
Гощацському районі, ' це 
літо запам’ятається надов
го. Табір праці і відпо- 
чинку «Юність» ще біль
ше здружив нас. Ми під
писали з колгоспом «Зо
ря КОМУНІЗМУ» договір-; 
про те, що будемо оброб
ляти 4 гектари городніх 
культур. Тепер після 
втручання наших рук рос
туть капуста, огірки. Про
пололи ділянки столових 
буряків та кропу. Допо
магали механізаторам на 
тракторному стані, буді
вельникам — на споруд
женні шкільної їдальні.

Але ми не тільки прово
димо час за корисною 
працею. Дружимо зі спор
том, провели конкурс 
«Нумо, дівчата», немало 
інших заходів, розваг.

н. лисюк,
командир загону.

А. ЛЯШУК, 
комісар загону.*

У Т й Б 0 РІ 
„РОМЛНТИК"

Коли на календарі з’я
вилась .дата 1 червня, 
старшокласники Млипівсь- 
кої середньої школи № 2 
почали виробничу практи
ку в колгоспі «Жовтне
вий». Працювати доводи
лось нелегко: буряки вже 
встигли зарости зіллям, 
сонце припікало нестерп
но. Важко, проте як зга
даєш, 'щбтїТсля роботи че
кають на тебе веселі роз-. 
ваги, спортивні змагання, 
конкурси, бесіди, сама по 
собі з’являється енергія, 
бажання закінчити роботу 
швидше та краще. ■ |

Що найбільше нам за
пам'яталось, то це захист 
політичного плаката, який 
було проведено з ініціати
ви шкільних політінфор- 
маторів. У кожного з'яви
лось палке бажання взя
ти у ньому активну участь! 
Намалювали плакати, де 
зобразили дітей всієї зем
ної кулі на райдузі друж
би, червону троянду ми
ру, що піднеслась над не
правдою та чорними сила
ми імперіалізму, голубів,- 
які злетіли ВИСОКО в небо, 
символізуючи співдруж
ність та мир між народа
ми. І

Учні підготували вірші, 
а то просто своїми слова
ми розповідали про те, що 
зображено на плакати 
Дуже цікаво виступили 
Анжела Прудникова. Віта 
Тимощук. Світлана Ваще- 
пя. Після цього ще довго 
всі не розходились. Г. І. 
Добровольська, вчитель
ка історії, розповіла нам 
про життя наших ровес
ників у капіталістичних 
країнах.

Ж. ЦАРУК, 
учениця СІП № 13 
м. Ровно.



НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ —ЗБОРИ
■ (Закінчення. ■ і

Початок на 1-й crop.)
НІ важливих завдань, що 
стоять перед колективом.

Доповідь повинна точно 
відображати характер ча
су, ті головні події, що 
визначають життя комсо
молу в даний період.

У звітній доповіді по
винна прозвучати думка 
про те, що комсомольська 
організація, всі юнаки 1 
дівчата, повинні забезпе
чити ударний фініш року, 
зберегти 1 ще більш поси
лити чіткий виробничий 
ритм, у ході чергового 
етапу Ленінського заліку 
кожен комсомолець пови
нен скласти особистий 
комплексний план «Учи
тись комунізму» на кінець 
року 1 на завершальний 
рік п’ятирічки.

Звіти 1 вибори в комсо
молі нинішнього року 
проходять напередодні 
40-річчя Перемоги. Тема 
всенародного бойового по-

двигу нашої країни в ро
ки війни, без сумніву, 
має знайти своє відобра
ження у звітній доповіді.

Про що має йти мова в 
обговоренні звітної допо
віді?

Хочеться застерегти від 
надмірного захоплення об
говоренням суто виробни
чих питань на звітно-ви
борних зборах. Виходячи 
з головних завдань ком
сомолу, в обговоренні 
звітної доповіді слід все
бічно розглянути роботу 
комітету комсомолу (бю
ро) по формуванню марк- 
сиотсько-ленінського сві
тогляду. класового загар
тування юнаків та дівчат, 
ступінь впливу комсомо
льського колективу па 
кожного, його роль в бо
ротьбі за збереження ко
муністичної моралі.

Чи слід на засіданні ко
мітету комсомолу, бюро 
затверджувати звітну до
повідь?

В первинних комсомо
льських організаціях звіт
ні доповіді виборних ком
сомольських органів про 
свою роботу, як правило, 
обговорюються 1 затверд
жуються на засіданнях ко
мітетів комсомолу чи бю
ро.

Попереднє обговорення 
не позбавляє членів 
ВЛКСМ права виступати 
на звітно-виборних зборах 
з аналізом діяльності 1 
оцінкою роботи комітету 
чи бюро.

Як слід організувати 
проведення звітно-вибор
них зборів на підприємст
ві з багатозмінною робо
тою?

Па таких підприємствах 
звіти 1 вибори комітетів 
комсомолу, бюро первин
них 1 цехових комсомо
льських організацій про
водяться на комсомоль
ських зборах по змінах.

При ньому обговорення 
звітної доповіді, висунен
ня 1 обговорення канди

жуть бути дві: задовільна 
чи незадовільна.

Яким має бути кількіс
ний склад членів коміте
ту чи бюро первинної ком
сомольської організації?

Статут ВЛКСМ не рег
ламентує кількісного 
складу. Па практиці най
частіше до бюро обирає
ться від 5 до 9 комсо
мольців, а в комітет до- 
13—15 чоловік (в залеж
ності від чисельності ком
сомольської організації).

Чи необхідна згода ком
сомольця при виборах йо
го до складу керівного 
комсомольського органу?

Попередньої згоди чле
на ВЛКСМ для висунення 
його кандидатом при ви
борах комсомольських ор
ганів не потрібно. Однак 
член ВЛКСМ при обгово
ренні кандидатур може 
звернутись до зборів з 
проханням відвести його 
кандидатуру.

Після обговорення са
мовідводу кандидатуру

можуть залишити в спис
ку для голосування, якщо 
збори вважають, що мо
тиви самовідводу непере
конливі..

Чи можне секретаря ко
мітету, бюро обрати на 
комсомольських зборах?

Згідно з Інструкцією 
про вибори, секретарі ко
мітетів первинних і бюро 
цехових комсомольських 
організацій та- їх заступ
ники обираються на засі
даннях комітетів чи бю 
ро.

Обрати секретаря мож
на й У присутності всіх 
комсомольців, але голосу
ють за ту чи Іншу пропо
зицію лише члени комі
тету комсомолу чи бюро.

Проведення звітно-ви
борних зборів — справа 
нелегка. Комсомольсько
му активісту тут слід вра
хувати багато різних ню
ансів. За порадою у всіх 
питаннях, що виникаю ;ь 
під час цієї роботи, слід 
звертатись насамперед до 
Статуту ВЛКСМ, посіб

ників з організаційно-ста
тутних питань комсомоль
ської роботи.

Концерти 
дружби

В нашій області побувала 
студентська агітбригада Сара
товського держуніверситету ім. 
М. Г. Чернншевського. У її 
складі — фольклорний ансамбль 
і група солістів ансамблю ест
радного танцю «Дружба». 
Учасники агітбригади виступи
ли в робітничих колективах 
Ровенської атомної електро
станції, перед бійцями сту
дентських будівельних загонів, 
перед жниварями на колгосп
них полях, у піонерських та
борах.

В» САМАР, 
інструктор обкому комсомо-

Пісня «Ожившая кукла» до 
вподоби багатьом. Тому й 
не дивно, що редакція отрима
ла чимало листів в проханням 
її надрукувати. Полюбилась ця 
пісня Олені Усик а с. Козак 
Корецького, Ользі Васькевич з 
с. Берестя Дубровицького, На
дії і Світлані Поліновськнм 
з с. М. Дорогостаї Млннівсь- 
кого, старшокласникам Жовнин- і 
ської восьмирічної школи Во- 
лоднмирецького районів, Олені І 
Тумановій з м. Ровно та ін
шим читачам.

чрутбол: 
ПЕРШІСТЬ 

ОБЛАСТІ

Почалися ігри другого 
кола в першості області 
серед команд першої ліги. 
Проміжний фініш виграла 
комапдя «Хімік», яка не 
мала жодної поразки. Ос
таннє місце у турнірній 
таблиці посіла команда 
здолбуїіівського «Локомо
тиву», яка в нинішньому се
зоні виступає вкрай невда
ло.

Після проведення трьох 
турів другого кола лідер 
змінився. Ним став «Случ» 
із Березпого, який отримав 
три перемоги підряд, при
чому з значним рахунком! 
V «Спартака» з Дубно він 
виграв із рахунком 4:1, у 
рокитпівського «Полісся» з 
рахунком 5:1, у ровецсько- 
ро «Автомобіліста» 9:0 і 
набрав 26 очок (у «Соко
ла» і «Хіміка» по 24).

З’явилася одиниця у гра

Розпочато друге коло
фі «програш» у «Хіміка». 
Команді завдав поразки 
«Ровносільмаш» з Квасило- 
ва (0:1). Між іншим, ква- 
силівеькі футболісти дещо 
піднялися у турнірній таб
лиці після того, як отрима
ли три перемоги. З «Локо

мотивом» вони зіграли — 
5:3, з «Меліоратором» 1:0 і 
з «Хіміком», як зазначалося 
вище 1:0.

Останнє місце так і зай
має здолбунівський «Локо
мотив».

м. милятин.

СПІДВЕЙ
можливе для перемоги, 
тому в заїздах не опускав
ся нижче другого місця. 
Не повезло Звереву — ДЕа

Перемогли гості
рази підводив мотоцикл. І 
якщо в зустрічі з «Барика
дою» цей фактор став ви
рішальним у визначенні 
переможця, то нині —ті
льки збільшив очковий 38*? 
пас «Турбіни».

Гості виявили себе зрі
лим досвідченим колекти
вом, здатним показати спі
двей високого класу. Ліде
ри команди Валерій Горде
ев та Віктор Нікіпелов ви
конали своє завдання з че-, 
стю. Болохов в останніх 
трьох заїздах вирішив не 
ризикувати. Попереду У 
молодого талановитого гон
щика відповідальні старти. 
Глядачам сподобався 22- 
річний Олександр Павлов— 
єдиний, кому вдалося виг
рати у Кузнецова. Дружина 
балаковців зробила Щ® 
один крок до мети.

Безпорадно виглядали 
наші юніори. їх загальний 
здобуток — «0». На трену
ваннях ці хлопці так май
стерно їздять, що виклика
ють захоплення у присут
ніх. А коли настає час офі
ційної зустрічі, їх наче 
хтось «підміняє». Мабуть, 

є сенс змінити методику 
тренувального процесу, бі
льше давати можливостей 
молодим змагатись між 
собою у четвірці, закріп
лювати за ними досвідче
них колег. Тоді кожен з 
них зможе реально оціни
ти «вої сили, бо під час 
тренувальних заїздів кожен 
стартує роздільним стар
том.

Команда «Сигнал» запи
сала в графу «поразки» 
цифру «2». Але це не по
винно збентежити ІСТИННИХ 
прихильників наших гон
щиків. Слід 3 оптимізмом 
дивитись у майбутнє, маю
чи на увазі не наступні зу
стрічі, а сезон 1985 року.

П. КУТАСОВ.

НА ФОТО: вгорі—коман
да «Турбіна»; внизу — 
старт одного із заїздів.

Фото О. Гайдабури.

датур до нового складу 
комсомольських органів 
проводиться па кожних 
змінних комсомольських 
зборах.

Складений в результаті 
обговорення список кан
дидатур балотується па 
зборах комсомольців по 
змінах.

Загальний підрахунок 
голосів, поданий па усіх 
змінних зборах, проводи
ться на спільному засіда 
пні членів президій ЗМІН
НИХ зборів. Результати го
лосування повідомляють
ся комсомольцям на змін
них Чи цехових комсомо
льських зборах.

Чию роботу оцінюють 
звітно-виборні збори?

Комсомольці на звітно- 
виборних зборах дають 
оцінку діяльності коміте
ту комсомолу чи бюро, а 
в організаціях, де комітет 
чи бюро не обираються, 
оцінюється діяльність се
кретаря комсомольської 
організації. Оцінки мо-

„Сигнал" 
(Ровно) — 
„Турбіна" 
(Балаково) — 

45:63
Ревно. 22 серпня. Стаді

он з технічних видів спор
ту обласного комітету 
ДТСААФ. 12500 глядачів.

Головний суддя змагань 
Яків Еллі (місто Октябрь- 
ський).

«Сигнал»: Кузнецов —17; 
Сурхаєв — 14; Зверев — 9; 
Коршаков — 5; Кришталь
— 0; Чмут — 0; Соколов- 
ський — 0; Тершак — 0.

«Турбіна»: Гордеев — 15; 
Нікіпелов — 14; Волохов — 
11; Павлов — 7; Шумілоо
— 7; Денисов — 6; Шляпу- 
гін — 1, Некрасов — 1.

Чесно кажучи, Ще задов
го до початку зустрічі фа 
хівці спідвею віддавали пе
ревагу гостям. Конкурент
— вельми іменита коман
да. До того ж в заїздах за 
ровенчан не зміг взяти 
участь Володимир Трофи
мов.

В дебюті сюжет гонки 
нагадував зустріч з ленін
градцями. Після четверто
го заїзду рахунок — 12:12. 
Переломним моментом 
став п’ятий заїзд. Невда
лий старт Ігоря Зверева і 
Олександра Коршакова ви
водить вперед Денисова та 
Нікіпєлова. Балаковці впев 
„єно здобувають п’ять 
очок. Після цього «Сигнал» 
не виграв жодного заїзду. 
Більше того, «Турбіна» пла
номірно нарощувала «обо
роти», збільшуючи розрив 
в очках. Лише наш ветеран 
Віктор Кузнецов героїчно 
боровся до кінця і переміг 
в неофіційному особистому 
заліку, набравши 17 очок. 
Заслуговує похвали Віктор 
Сурхаєв. Він робив все

Редактор М. КАМШСЬКНЯ.



ДО УВАГИ ЛЮБИТЕ
ЛІВ ФУТБОЛУ!

27 серпня 1984 року 
о 19 годині на Ровенсь- 
кому стадіоні «Аван
гард» відбудеться кален
дарна зустріч з футбо
лу між командами май
стрів другої ліги класу 
«А» «Авангард» (Ровно) 
— «Кристал» (Херсон].

ЗО серпня 1984 року 
о 19 годині «Авангард» 
(Ровно) приймас коман
ду «Кривбас» (Кривий 
Ріг).

Запрошуємо всіх при
хильників футболу від
відати ці цікаві зустрічі.

Наводимо календар 
подальших ігор на нашо
му стадіоні:

18 вересня (вівторок) 
«Авангард» (Ровно) — 
«Новатор» (Жданов).

21 вересня (п'ятниця) 
«Авангард» (Ровно) — 
«Колос» (Павлоград).

13 жовтня (субота) 
«Авангард» (Ровно) — 
СКА (Одеса).

16 жовтня (вівторок) 
«Авангард» (Ровно) — 
«Суднобудівник» (Ми
колаїв).

АДМІНІСТРАЦІЯ.


