
СЕСІЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
14 вересня в Ровно відбу

лася одинадцята сесія об
ласної Ради народних де
путатів вісімнадцятого
скликання. У її роботі взя
ли участь депутати Верхов
ної Ради СРСР і УРСР, які 
проживають на території 
області, завідуючі відділа
ми та начальники управ
лінь облвиконкому, керів
ники обласних організацій і 
установ, секретарі міськ- 
райвиконкомів, голови ви
конавчих комітетів ряду се
лищних і сільських Рад на
родних депутатів.

На сесії розглянуто пи
тання «Про завдання Рад 
народних депутатів області 
по виконанню постанови 
Президії Верховної Ради 
СРСР від 31 серпня 1984 ро
ку «Про практику роботи 
Зорянської сільської Ради 
народних депутатів Ровен
ського району Ровенської 
області Української РСР по 
Здійсненню своїх повнова
жень». З доповіддю висту
пив голова виконкому об
ласної Ради народних депу
татів ТІ. К. Прищепа. В об
говоренні доповіді взяли

участь перший секретар Го- 
щанського райкому партії 
І. А. Булига, голова Ровен- 
ського райвиконкому О. М. 
Мелещук, доярка колгоспу 
ім. Леніна Дубровицького 
району Є. І. Главацька, го
лова Зорянського СІЛЬВИКОН- 
кому Ровенського району 
М. І. Степанюк, голова Cap- 
ненського райвиконкому
О. Д. Сіренко, голова Ко- 
зинського сільвиконкому
Червоноармійського райо
ну Т. П. Семенюк, ткаля 
Ровенського льонокомбіна
ту імені Комсомолу Украї
ни Л. Н. Швайчук.

Обговорено також пи
тання «Про завдання Рад 
народних депутатів області 
по підвищенню економічної 
ефективності сільськогос
подарського виробництва 
на основі впровадження 
досягнень науково-техніч
ного прогресу і передово
го досвіду в світлі вимог 
XXVI з’їзду партії, травне
вого (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС». З доповіддю по 
цьому питанню виступив 
перший заступник голови 
облвиконкому А. В. Єршов,

із співдоповіддю — голова 
постійної комісії по сільсь
кому господарству облас
ної Ради народних депута
тів В. К. Гулько. В обгово
ренні доповіді І співдопо
віді взяли участь голова 
Березнівського райвикон
кому В. С. Михайлюков, 
економіст колгоспу ім. Ле
ніна Сарненського району 
Т. П. Тивончук, завідуючий 
фінансовим відділом обл
виконкому М. Т. Іванюк, 
голова правління колгос
пу ім. XXII з'їзду КПРС 
Костопільського району 
І. А. Кухарчук, секретар об 
кому партії О. О. Попик.

Учасники сесії заслухали 
інформацію про роботу ви
конкому обласної Ради на
родних депутатів у міжсе
сійний період, з якою ви
ступив перший заступник 
голови облвиконкому С. О. 
Чорнолоз.

На сесії розглянуто орга
нізаційні питання, оновлено 
склад ради обласного аг
ропромислового об єднан
ня, заслухано відповіді на 
запити депутатів обласної 
Ради народних депутатів.

В ОБКОМІ АКСМ УКРАЇНИ
і На черговому засіданні бюро обла
сного комітету комсомолу розгляну
то питання юПро стан туристсько- 
екскурсійної роботи серед школярів 
'Здолбунівського району». Бюро обко
му відзначило, що Здолбунівський 
район не став іще координаційним 
центром в розвитку експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР». Слабо про
пагуються мета 1 завдання експеди
ції серед школярів району.

Відмітивши цілий ряд суттєвих 
упущень, бюро обласного комітету 
комсомолу постановило вказати бю
ро Здолбунівського райкому на недо

ліки в роботі по організації експе
диції «Моя Батьківщина — СРСР» 
1 зобов’язало райком покращити цю 
роботу з тим, щоб експедиція стала 
цікавим походом стежками слави 
нашого народу, пам’ятними місцями 
Вітчизни.

На бюро обласного комітету ком
сомолу також затверджено план за
ходів- обкошу по підготовці до XII 
Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів в Москві, вирішено у вере
сні цього року провести зустріч кра
щих комсомольських пропагандистів 
області з членами бюро обкому ком
сомолу.

НЕОЦІНЕННІ УРОКИ ДЛЯ ЮНИХ І
Унікальний досвід бу

дівництва нового життя 
нагромаджений старшими 
поколіннями радянських 
людей. Про те, як краще 
використовувати це не
оціненне надбання для 
дальшого поліпшення ви
ховання молоді, йшла мо
ва на семінарі-нараді го
лів рад ветеранів комсо
молу при ЦК ЛКСМ со
юзних республік, крайко
мах і обкомах комсомолу.

Гостями столиці стали 
ветерани громадянської 1 
Великої Вітчизняної во

єн, організатори перших 
колгоспів 1 ударники пер
ших п’ятирічок, освоюва
ні цілини. Вони й тепер 
у строю — активно пра
цюють з юними, порадою 
і ділом допомагають комі
тетам комсомолу. Серед 
учасників семінару — ав
торитетні в молодіжних 
аудиторіях лектори 1 про
пагандисти, вмілі настав
ники в праці, навчанні, 
військовій службі, орга
нізатори й учасники яск
равих масово-політичних 
заходів юнаків 1 дівчат.

Вітаючи їх, секретар 
ЦК ВЛКСМ Д. О. Охро- 
мій підкреслив, що в 
традиції Ленінського ком
сомолу — бережно вби
рати досвід старших по
колінь, творчо застосову
вати його. Особливої ак
туальності це набуває сьо
годні, коли партія поста
вила перед ВЛКСМ нові 
масштабні завдання по 
підвищенню ролі юного 
покоління в удоскона
ленні розвинутого соціа
лізму.

(ТАРС).

ВЧОРА' В ОБЛАСТІ

4- В кінотеатрі «Авро
ра» відбулася конферен
ція глядачів — трудів
ників Ровенського льо
нокомбінату ім. Комсо
молу України, присвяче-

на 80-річчю з дня народ
ження Миколи Остров- 
ського. Учасники її по
вели мову про життя 
письменника, як прик
лад вірності служінню 
ідеалам комунізму, пере
глянули фільм «Народ
жені бурею».

-4- Спілчани термооб 
рубочного цеху ЧЛК-2 
Ровенського заводу тра
кторних запчастин на 
своїх звітно-виборн и х 
зборах обговорили дія
льність комсомольського 
осередку за звітний пе
ріод. накреслили плани 
на майбутнє.

ПАМ’ЯТІ ПОЛУМ’ЯНОГО
МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО
ПРИСВЯЧЕНІ ДНІ РАДЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЯКІ

ВІДКРИЛИСЯ ВЧОРА У РОВНО

Ім'я нашого видатного 
земляка письмеипика-ко- 
муніада Миколи Олексі
йовича Острсдаського ві
доме нині усьому світові. 
На його творах виховало
ся уже не одне покоління 
радянських людей. Герой 
його роману «Як гартува
лася сталь» Павка Корча- 
гін став символом мужно
сті, героїзму, відданості 
справі трудового люду. 
На нього 1 сьогодні рів
няють свій крок, по ньо
му вивіряють своє жит
тя мільйони юнаків та 
дівчат.

Так, Микола Островсь- 
кий — наш сучасник. Бо 
його палаючий дух тво
рить, діє, закликає, живе. 
Він — у ділах численних 
корчагінських бригад і 
постів, v здобутках кор
чагінських загонів, у гор

дому поступі тих. хто тво
рить комуністичний світ.

Учора па Ровеїіщипі 
розпочалися Дні радянсь
кої літератури, присвячені 
80-річному ювілею М. О. 
рстровського. У них бере 
участь велика група пи
сьменників з Російської 
Федерації. України, Біло
русії, Молдавії. Ровенські 
шанувальники літератури 
зустрілися з багатьма ав
торами, книги яких широ
ко відомі в нашій країні.

Письменники поклали 
квіти до пам’ятника В. 1 
Леніну на центральній 
площі Ровно, ознайомили
ся з визначними місцями

обласного центру. В обко
мі Компартії України від
булася зустріч письменни
ків з членами бюро обко
му партії та облвиконко
му.

В концертному залі 
Ровенського міського бу
динку культури відбувся 
великий літературно мис
тецький вечір. У ньому 
взяли участь усі письмен 
нцки, які прибули на Дні 
літератури.

Сьогодні та завтра пись
менники побувають в ра
йонах Ровешцини. виступ
лять з творчими звітами 
перед трудівниками міст 1 
сіл.

На фото: група учасників Днів радянської літератури 
на Ровенщині (зліва направо): 1. І. Сварник (Львів), 
В С. Гей (Луцьк). Б. І. Олійник (Київ), М. Г. Жулинсь- 
ський 'Київ), В. О. Корогич (Київ), П. Г. Шафета (Луцьк), 
В. П. Скомаровський (Київ), П. П Мах (Луцьк).

Фото О. Пасічника.

Слово учаснику Днів літератури 
Віталію Олексійовичу КОРОТИЧУ.

— Головна риса успадкована сучасни
ками від революційно-зоряного поко
ління Миколи Островського, залишає
ться незмінною: відданість справі со
ціалізму, відданість комунізму, відда
ність справі партії і комсомолу. В цьо
му наша молодь незмінна. І з цього 
треба виходити. Якщо Микола Остров- 
ський будував вузькоколійку, якщо 
Боярка стала такою велетенською час
тиною історії комсомолу, то БАМ — 
не до порівняння — все-таки дитя цієї 
вузькоколійки.

Змінюється суспільство. Змінюється 
рівень його інтелігентності, Микола 
Платонович Бажан, наприклад,—ровес
ник Миколи Островського. у них різ* 
"ниця у віці буквально пару тижнів, і 
освіти теж у нього — незакінчениї 
кооперативний іехнікум, 1 піднявся він 
теж із самих низин, тільки не з Шепе
тівки, а з Умані, — і став академіком. 
Я вірю, що Микола Островський сьо
годні був би людиною, піднятою на 
культурну вершину розвитку нашого 
суспільства. Ті, хто лишилися в будьо-

нівках там, у двадцятих роках, ходили б 
сьогодні в академічних сюртуках, і но
сили- б їх не менш елегантно, як носи
ли тоді будьонівки.

І це природно. Те, що молоді сього 
дні більше начитані, ніж я був, те, що 
вони краще одягнені, — це показник 
життя нашої країни. Наші онуки будуть 
і одягнуті краще, і мудріші за нас — 
це теж ознака прогресу. Так повинно 
бути: кожне покоління робить наступ
ний крок.

Головне, чим ми об єднані,— це на
ша вірність ленінській ідеї. Якщо цю 
ідейну переконаність Микола Остров
ський обстоював У неймовірно важких 
умовах громадянської війни і розрухи, 
лкщо наші батьки обстоювали Цю 
справу в умовах фронтів Велико" Віт
чизняної, в умовах розрухи післявоєн
ної, якщо ми сьогодні боремося за ге 
ж саме в умовах розбурханого, напру
женого світу, то все це просто значить, 
що триває боротьба, у якій Микола 
Островський — як був, молодий, є з 
памиї

' ’ і.



4 ЗВІТИ І ВИБОРИ в КОМСОМОЛІ

ДІЛОВИТО
І вимогливо

ДУБРОВИ ЦЯ. У нашій 
комсомольській групі 

бригади села Мочулище 
колгоспу «Зоря комуніз
му» нещодавно гіройшлп 
звітно-виборні збори. На 
них було дано серйозний 
аналіз стану справ у ко
лективі. У доповіді груп- 
комсорга та'виступах ком
сомольців говорилось про 
те, що багато зроблено, 
конкретнішими стали 
справи. Комсомольці обго
ворили і, так звані, «набо
лілі» питання. Зокрема 
йшлося про те. чому мо
лодь не залишається піс
ля закінчення школи у 
колгоспі. З метою вирі
шення цього питання ми 
створили педагогічний саі- 
гін для профорієнтаційної 
роботи з учнями місце
вої восьмирічної школи. 
'Але, як наголосили висту
паючі, він виявився мало- 
дієвим, часто його робота 
проводилась формально, 
іноді заплановані заходи 
«відбувались» лише на 
папері. Комсомольці
бригади подали на зборах 
пропозицію створити на 
фермі шкільну тваринни
цьку ланку та покращити 
відбір членів педзагону. 
Ці пропозиції та зауваже
ння ввійшли до постанови 
зборів.

II. ГОНЧАР, 
помічник бригадира, 

і молодий комуніст.

САРНИ. Коли У членів 
нашого комсомольсько-мо
лодіжного колективу за
питують, завдяки чому їм 
вдається досягати таких 
високих результатів, во
ни відповідають, що пра
цюють за принципом: не 
стояти на одному місці.' 
бути весь час У пошуці 
нового. І зовсім не випад
ково на звітно-виборних 
зборах наш колектив по 
ремонту електродвигунів 
райсільгосптехніки прий

няв рішення —- виконати 
завдання п'ятирічки до 
дня районної комсомоль
ської конференції. Дося
гається наша продуктив' 
На праця, не тільки, тим, 
що всі робітники кваліфі*.

ковані, а й тим, що ми 
не зупиняємось на досяг
нутому. Скажімо, зараз, 
допомагає нам виконува-. 
щі завдання щокварталь
но на 150 процентів вве
дення поточної системи 
роботи. Завдяки цьому і 
час економимо, 1 матеріа
ли. Так, в день проведені' 
пя суботника, присвячено^' 
го проведенню XII Все
світнього фестивалю Мої' 
лоді 1 студентів, комсомо
льці працювали на зеко
номлених електроенергії 
та матеріалах. j

О. БОРУХ, 
член комсомольсько- Л 
молодіжного колекти- , 
ву слюсарів райсіль-1 
Госптехніки. ;

ВОЛОДИМИР Е Ц R 
Пригадую, скільки разів 
ми порушували питання 
про підвищення кваліфі
кації робітників нашої дф 
в’ятої дільниці управлін
ня будівництва АЕС. Здаї 
Валося б, ніяких трудно
щів. А от потрібно бу-. 
до все продумати: І ігогф 
в першу чергу направити 
в учбовий комбінат, J яН 
розумно трафік направле-j 
цих на навчання скласти, 
щоб це порушити ритм ро
боти бригади. Ми (юзпо-, 
чали цю справу, а гірави-' 
льно організувати її не 
спромоглися. Тому у JBC- 
їх виступах па звітно -|fe- 
борних зборах І. Гриццк, 
І, Гужва звернули увагу, 
саме на де питання. Спіл
чани заглибилися У проб
лему, обговорили пайогі-, 
тимальніші шляхи її вирі
шення. І допоміг нам У 
цьому секретар партійної 
організації дільниці Л. М. 
Гєтальчун, людина, якій 
ми довіряємо і яку Дуже 
поважаємо. Виступаючи, 
Леонід Миколайович вис
ловив критичні зауважен
ня 1 щодо роботи штабу 
«Комсомольського про
жектора». Комсомольці 
взяли ДО уваги слушні $11 
уважения комуніста. • .
; О. ЩАРАЯ,

робітниця дільниці / 
№ 9 управління буч 
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МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО

В МУЗЕЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОГО 

ЛІТОПИСЦЯ

У ці дні тисячі й тися-
* чі людей відвідують 

пам’ятні місця, де жив, 
працював 1 боровся один 
8 видатних літераторів 
Сучасності М. О. Остров
ський. Привітно зустрічає 
гостей з усіх куточків Ра
дянського Союзу село В1- 
ЛІя Острозького району 
— батьківщина письмен- 
вика-комуніста.

А нам, мешканцям Ро- 
венщини, приємно побу
вати в Шепетівці, де ріс 
і мужнів наш славний 
вемляк. Нещодавно група 
молодих ровепчан, пра
цівників ряду підприємств 
обласного центру, відві
дала Республіканський 
комсомольський музей 
Миколи Островського, ди
ректор якого — делегат 
XXIV з'їзду комсомолу 
України Валерій Бриць- 
кий, розповів:

' — Музей 1 пам’ятник 
Миколі Олексійовичу по
ставлено на тому місці, 
де Павка Корчагін звіль
нив Жухрая. Ви знаєте, 
що такий випадок був на
справді з самим автором 1 
матросом ІІередрійчуком. : 
Споруджувала комплекс, 
можна сказати, вся ком- 
сомолія Союзу, .чимало 
коштів перерахували мо
лоді хіміки 1 будівельни
ки вашої області, молоді 
будівельники Саяно-Шу- 

шенської ГЕС, хлібороби ■ 
Казахстану... Зовні при- ■ 
міщений опоряджене чер- ■ 
воною смальтою 1 нагадує ■ 
розгорнуте знамено. За 1 
час роботи закладу його ; 
відвідало понад чотири ; 
мільйони чоловік.

Тут були: болгарський 
корчагінець народний ху
дожник НРБ Крум Дерме- 
нджієв, який у в’язниці 
перекладав 1 переписував 
«Як гартувалась сталь», 
автор 1 виконавець моно
спектаклю про життя Ос
тр овського заслужений ді
яч мистецтв України Ігор 
Шведов, лауреати Всесо
юзної 1 Республіканської 
премій Імені Миколи Ост-

ровського. Нашу увагу 
привернуло двоє скром
них людей — сільський 
учитель і працівник нау
ково-дослідного інституту. 
Це Василь Іванович Ус 
(«Овод»), який керував 
підпільною комуністичною 
молодіжною організацією 
«Сполох» (Полтавська об
ласть) І Петро Спиридо
нович Кравченко — ко
мандир бойової групи 
«Сполоху», який, що нас 
особливо вразило, мав 
псевдонім «Павка Корча
гін». Микола Островський 
V його герої допомогли 
молодим підпільникам 
зберегти силу духу 1 здо
лати фашистський гарні
зон у кількох сусідніх се
лах.

М. ЧОРНОМОРЕЦЬ.

НА ФОТО: пам’ятник 
полум'яному вершнику 1 
Республіканський комсо

мольський музей Миколи 
Островського; керівник’ 
молодих підпільників В. І. 
УС — «Овод» (зліва) 1 
П. С. КРАВЧЕНКО — 
«Павло Корчагін».

Фото автора.
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Надійна база 
енергетики

Перші тонни вугілля ви
добули шахтарі нового ро- 
зрізу «Лузановський» 
(РРФСР). З виходом на про
ектну потужність він пов
ністю забезпечить потреби 
Примор я в твердому пали
ві. Споруджено розріз на 
два роки раніше наміченого 
строку. Прискорити темпи 
будівництва допомогло об’
єднання зусиль шахтарів І 
будівельників. На кінець 
п’ятирічки розріз досягне 
проектної продуктивності 

— два мільйони тонн вугіл
ля на рік.

Економить 
електроніка

Значно підвищує надій
ність локомотивів і скоро
чує затрати палива при 
водінні великовагових сос
тавів автоматика, створена 
вченими України. Оснаще
ний електронними система-

ми перший загін потужних 
тепловозів успішно завер
шив повний цикл експлуа
таційних випробувань. Ви
пуск електронних приладів, 
покликаних стежити за еко
номним витрачанням пали
ва при еодІнні великоваго

вих составів, почався в об’єд
нанні «Ворошиловградтепло- 
в 03».

Зелені 
вартові 
чистоти

Під особливий захист 
взяли працівники охорони 
природи республіки гаї на 
полях і луках, які раніше 
при окультурюванні сільсь
когосподарських угідь ви
корчовували. Вчені встано
вили, що переліски затри
мують на полях не тільки 
вологу, а й хімікати —доб
рива й гербіциди, переш

коджаю, ь їх попаданий Є 
ріки. Це дуже важливо 
для забезпечення екологіч* 
ної рівноваги в природі.

Орієнтир
на

якість
Підвищення якості волок

на наполегливо добивають
ся бавовнярі Таджикистану., 
Так,, на полях колгоспу 
«Москва» КанібадамськогО 
району, де зібрали дозрі
лу бавовну з нижніх ярусів 
кущів, знову почалась об
робка рослин. Раніше таку 
операцію не проводили,' 
намагаючись швидше зняти 
врожай. Тепер графік зби
ральних робіт скоректували 
з таким розрахунком, щоб 
додаткова обробка планта
цій не позначилася на 
строках збирання врожаю. 
Нововведення забезпечує 
підвищення якості волокна. 
Цей приклад наслідували, 
І в інших господарствах. )

ІТДРС—РАТАУЦ. ч 
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„ЗА МИР 
В УСЬОМУ СВІТІ"

Цікавий концерт орга
нізували школярі міста 
Сарни, що проживають 
по вулицях 17 Вересня 
та 8-го Березня. Про
грама концертних висту
пів була присвячена 40- 
річчю Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні. Він про
йшов на подвір’ї під 
відкритим небом. Виру
чені кошти, 53 карбован
ці, передали у Радянсь
кий фонд миру.

Допомогла провести 
концерт школярам пра
цівник дитсадка «Казка» 
С. М. Левицька. В тому, 
що концерт був цікавим 
та змістовним ‘чимала 
заслуга школярів Дани 
та Інни Захарчук, Світ
лани та Тетяни Литвино- 
вих, Наталії Левицької, 
Віти Гетьман, Віталія Ко- 
лодинського.

Д. КОРОЛЬЧУК.

В одинадцятій п'ятирічці у 
Казахській РСР основний при
ріст нафти та газу планується 
отримати на родовищах миса 
Бузачи. Тут для прискорення 
спорудження сверловнн буровики 
пересувають вишки по залізнич
ній колії. Хвилини замість го
дин та діб займає тепер пере
сування бурових «поїздів» на 
нові точки проходки.

НА ФОТО: члени передової 
комсомольсько-моло Д і Ж II о ї 
бригади бурового майстра Ра- 
фаіля ЗАГАНШИНА з об'єднан
ня «Мангишланнафта». 
f , u Фотохроніка TAfPC. і 

t»і і і І-»'" !

моя земля РОМАШКИ ДЛЯ МАМИ
Світлана легко, по-дитячому, зіскочила з підніжки 

трактора І ніби потонула у грайливих хвилях ромашок, 
які ніжно вітали її своїми білявими голівками. Обе
режно зривала їх, вибираючи найгарніші, найніжніші. 
Це буде букет для мами...

Надія Василівна поставила букет у вазу і ніжно ска
зала:

— Спасибі тобі, доню, за квіти.
В очах дівчини засяяли вогники радості,
— То, мамо, подарунок мого першого поля.

Ще навчаючись v Зір- 
ненській восьмирічній 
школі, що в Березнівсько- 
му районі, Світлана Кон
дратюк захопилась, на 
думку своїх подруг, не- 
дівочою справою, бо пле
кала мрію сісти за кермо 
трактора.

З якою заздрістю вона 
дивилась не раз, як 
вправно керують сталеви
ми конями дорослі. її не
стерпну ’цікавість (підіг
рівали розповіді старшого 
брата Анатолія про мег 
хаиізаторську професію. 
А (соли закінчила вось
мирічку, не вагаючись по
їхала v Сарненське 
СМИТУ № 1. Швидко 
спливали роки навчання. 
Скільки нового 1 цікаво
го пізнала Світлана про 
свою майбутню професію.

Пам’ятним для дівчини 
був перший трудовий 
гинь*. В БерезШвському 
МІЖКОЛГОСПНОМУ кормово
му ; ^цодарфі^І, s. куди

прийшла вона працювати, 
радо зустріли молодого 
механізатора. Секретар 
партійної організації И. В. 
Петрик так 1 сказав їй:

— Ти, Світлано, по
винна стати окрасою ко
лективу механізаторів, у 
всьому бути прикладом. 
А ми, стдрші товариші, 
завжди тобі допоможемо, 
підтримаємо.

У щирості цих слів юна 
трактористка переконала
ся відразу, як тільки сіла 
за закріплений Т-25. Тра
питься якась поламка — 
відразу у неї чимало до
бровільних помічників. 

Особливо старається Оле
ксандр Ковальчук — її 
змінний напарник. Бо 
сам, колишній випускник 
училища механізації, доб
ре розуміє, як доводиться 
інколи нелегко в перші 
дні самостійної роботи. 
Тому прагне здати після 
ножної зміни > ‘ трактора

справним. Не шкодує сил, 
аби полагодити його на
дійно.

А скільки добрих, чуй
них слів чує щодень Світ
лана від свого наставни
ка, досвідченого механіза
тора Миколи Симончука. 
Він завжди 1 ділом, 1 по
радою допоможе. Оточили 
дівчину увагою й інші 
механізатори.

За кілька місяців робо
ти в господарстві молода 
/трактористка викопувала 
уже багато відповідаль
них завдань. Особливо 
пам’ятними були цього
річні жнива, які стали 
для * неї першими само-. 
стійними. Поруч з досвід
ченими хліборобами сум
лінно трудилась з ранку 
до пізнього вечора. А 
зараз заготовляє корми 
для громадського тварин
ництва.

Нерідко прибігають на 
хракторну бригаду менші 
сестрички Ліда, Галя та 
братик Коля, щоб поди
витись, як їхня Світлана 
водить такого потужного 
красеня. Радістю 1 хвилю
ванням виповнюється то
ді дівоче серце. Може 1 в 
них згодом з’явиться лю
бов до техніки, до нелег
кої 1 почесної хліборобсь
кої праці. v

її. РАЧОК/
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Запам’яталися екскурсії
’ Закінчився серпень, збігли останні дні 
літніх канікул. Але ще довго згадувати
муть їх учні Хорівської середньої ніколи, 
що в Острозькому районі. Провели їх ко
рисно і цікаво. Хороше враження залиши
ла в школярів поїздка на Закарпаття. Во
ни побували в селі Білії, Шепетівці, відві
давши музеї М. Островського та зустрів
шись з місцевими корчагінцямп. Свій від
починок школярі поєднали з працею v рід
ному колгоспі. Багато учнів допомагали 
жниварям, пізнавали ціну вирощеного хлі
ба. Л. БАРИШНЮК.

Наша допомога
Цього року в колгоспі «Жовтень» діяв

табір праці і відпочинку «Дружба», який 
об’єднав учнів Соснівської середньої та 
Пелнкоселищапської восьмирічної шкіл. 
Господарство забезпечило нас гарячим 
харчуванням, організувало цікаві екскур
сії. А ми, в свою чергу, віддячували удар
ною праіую.

Силами учнів очищено 350 тонн зерна 
пшениці і жига. Траплялося, що через по
гану погоду простоювали зерноочисні ма
шини. Але й тоді ми не сиділи без діла, 
виконували інші роботи.

Найкраще попрацювали Олег Янчук, 
Віктор Велігурський, Богдан Марчук, Ру
слана Мельничук, Віктор Олексин з Соспів- 
ської середньої школи, Володимир Серед
ній, Катерина Комар, Анатолій 1 Сергій 
Вовчки, Микола Чикалюк з Великосели- 
щанської восьмирічки.

Л. МАРЧУК, 
учениця Соснівської середньої школи.

СРІБНА БОРОЗНА
Учень Демидівського СПТУ № 25 Микола 

Локацюн нагороджений срібною медаллю і 
Дипломом П-го ступеня, пам’ятним знаком 
ЦК ВЛКСМ «Майстер золоті руки» за друге 
місце у VIII Всесоюзному конкурсі учнів 
сільських профтехучилищ «Кращий за про
фесією».
Пригадується, якою од

ностайною була думка ди
рекції доручити молодому 
майстру, недавньому ви
пускнику Мирогощанського 
сільськогосподарського тех
нікуму, Олександру Кова
льчуку групу трирічників. 
Так називаються в нашому 
училищі навчальні групи, в 
яких готуємо механізаторів 
широкого профілю з сере
дньою освітою, Нещодавно 
у хліборобську сім’ю вли
лося друге молоде попов
нення. майстерно підготов
лене О. М. Ковальчуком. 
Росте зміна надійна, пра
цьовита, з міцними знання
ми і щирою любов'ю до 
рідної землі. Тому саме з 
числа вихованців Олек
сандра Миколайовича вирі 
шили готувати учасника, об
ласного конкурсу молодих 
орачів. ,

Микола Локацюн (саме 
він брав участь у конкурсі) 
виборов першість серед 
посланців інших сільських 
профтехучилищ області і 
за рішенням жюрі ввійшов 
до складу команди на рес
публіканські змагання. Зно
ву напружена робота. Що
денні консультації, перевір
ка знань безпосередньо 
біля агрегату. практична 
їзда, оранка з різноманіт
ними видами завдань за
безпечили Миколі перемо
гу в республіканському кон
курсі. який проходив на 
Хмельниччині.

Щиро поздоровляли сріб
ного призера республікан
ського конкурсу учні, педа
гоги. Вітаючи з успіхом, ви
словлювали впевненість, що 
із Всесоюзного конкурсу він 
повернеться переможцем.

Тривоги майстра, всього ко
лективу були зрозумілими. 
Нашому вихованцеві нале
жало представляти Україну, 
захищати честь профтех
училища на VIII Всесоюз
ному конкурсі учнів сільсь
ких професійно-технічних 
училищ «Кращий за профе
сією». Ускладнювало стан 
справ те, що Микола зна
ходився на виробничій пра
ктиці в рідному радгоспі 
у Володимирецькому райо
ні. Та хлопець був упевне1 
ний у своїх силах. Адже са
ме тут йому прищепили 
смак до хліборобської 
справи. Потяг і любов до 
техніки а нього проявились 
ще в дитинстві. Змалечку 
батько, тракторист, вже без 
боязні доручав хлопцеві 

кермо. Тож не випадково 
Микола став учнем нашого 
училища. Його привело сю
ди прагнення досконало 
знати техніку, вміло воло
діти нею.

Наполегливо йшов хло
пець до своєї мети. Но 
пропускав жодного занят
тя. був уважний і допитли
вий на уроках, шукав будь- 
яку нагоду сісти за кермо, 
сам напрошувався в поміч
ники майстрові, коли за
кріплена за групою техніка 
виходила з ладу. А ще у 
Миколи є й інші захоплен
ня — він незмінний учасник 
вокально-інструментального 
ансамблю «Пульсари», член 
гуртка технічної творчості. 
Одним словом, весь час У 
хлопця вщерть заповнений 
корисними справами, ціка
вими і потрібними.

Два тижні перед від'їз
дом на конкурс Микола го
тувався до змагань безпо

середньо в кабінетах, лабо
раторіях і навчальному го
сподарстві училища. Зусиль 
було докладено чимало. Це 
і принесло бажаний успіх. 
Микола Локацюн вдруге 
став срібним призером, те
пер уже Всесоюзного кон
курсу, що проходив на по
лях одного з найкращих 
сільських училищ, ИІлота- 
бяржського № 11, та Нау
ково-дослідного інституту 
землеробства Литви. Три 
дні тривала напружена бо
ротьба. Перемогли запас 
знань, зосередженість і 
уважність, сила волі, натх
нення І підтримка майстра, 
який вселяв віру у сили 
хлопця, допомагав йому зі'

братись, не розгубитись. 
Повернувся Микола з ва
гомими нагородами: срібна 
медаль і Диплом другого 
ступеня, пам’ятний знак 
ЦК ВЛКСМ «Майстер золо
ті руки», вимпел одного з 
кращих господарств Литви 
колгоспу імені Антонаса 
Спечкуса. І ще з масою 
цікавих вражень від екс
курсій по Вільнюсу і Кау
насу, від знайомства з пе
редовими господарствами 
братньо? республіки.

Тепло і сердечно вітали 
в училищі переможця. Це 
лише перша сходинка Ми
коли Локацюна на п'єдеста
лі пошани, але хочеться ві
рити. Що він прославить 
хліборобів Ровенщини ще 
величнішими звершеннями.

Н. ДЕМЧУК, 
завуч ДемидівськОго 

СПТУ № 25.

ЧОМУ НЕ ДОПОМОГЛО НАПРАВЛЕННЯ?
У цьому році я закінчила вісім класів Люхчанської 

СШ, що в Сарненському районі. І директор Сарнен- 
ського райпобуткомбінатц Т. А. Василина видав мені 
направлення для вступі/ в Березнівське МИТУ № 4. 
Однак, побувавши в .приймальній комісії, я вже почала 
сумніватися у тому, що дійсно стану ученицею цього 
профтехучилища. А була настільки впевнена, що на
правлення якраз і буде своєрідною перепусткою, інак
ше для чого їх видавати? Отак обманулися усі мої 
надії і сподівання...

М. Ніколайчук.

ВІД редакції: Перш за все. Маріє, перепусткою до 
будь-якого навчального закладу є і повинні бути міц
ні знання. У профтехучилищах, де прийом на навчання 
проводиться без екзаменів, уваги заслуговують оцінки 
в атестаті та співбесіда. А направлення лише визьачас 
місце майбутньої роботи. Ти, Маріє, не пройшла за 
конкурсом. Не потрібно впадати у відчай У тебе ще 
все попереду. Бажаємо успіх:в! ;

БАТЬКІВСЬКОЮ ДОРОГОЮ
Ростити хліб — значить 

дбати про благо всіх. А 
від вкинутої у ріллю зер
нини до піднятого сонцем 
стебла — шлях нелегкий. 
Але хліборобська праця 
завжди вважалася наймир' 
нішою, найблагороднішою. 
Ці слова я постійно чув і 
чую від мого батька, який 
тривалий час працює меха
нізатором V колгоспі ім, 
Ватутіна. Це він навчив м<?’ 
не любити хліборобську* 
працю, землюгодувальни- 
цю. І ось після закінчен
ня восьми класів Сіянець* 
кої школи я вирішив піти 
вчитися в Острозьке сіль
ське середнє професійно 
технічне училище.

Зараз я уже вчусь на 
другому курсі. Здобуваю 
спеціальність механізатора 
тваринницьких ферм з 
умінням водити трактора, 
мені буде присвоєно ще й 
кваліфікацію електромонте
ра. Хочу сказати, що в на
шому училищі створені всі 
умови для успішного ОВОЛО
ДІННЯ професією, змістов
ного відпочинку.

Цього реку у нашому 
училищі навчається близь
ко 300 учнів, які здобува
ють різні спеціальності пра

цівників сільського госпо
дарства. Ми постійно відчу
ваємо, що про нас турбую
ться, роблять все для того,' 
щоб після закінчення учи
лища ми прийшли у хлібо
робські сім'ї висококвадіу 
фікованими спеціалістами. 
І ми прагнемо учитися так, 
щоб виправдати довір я 
ртарших товаришів, бути 

’ гідними продовжувачами 
Хліборобського роду.
* В. ЛЕЛЯХ,

учень другого курсу 
Острозького СІЛЬСЬКОГО 
середнього професій
но-технічного училища 
№ 8.

> РЕЗОНАНС 

„На роздоріжжі0 
—так називався матері

ал, надрукований У 
««Зміні», у ньому йшло
ся про незадовільну ор
ганізацію учнівської ви
робничої практики у 
Соснівському МПТУ
Н2 8, послаблення вихо
вного процесу в учнівсь
кій комсомольській ор
ганізації.

Як повідомив редак
цію директор профтех
училища Г. А. Ільїн, ста
ття була обговорена на 
загальних профспілко
вих зборах колективу. 
За недоліки, які були 
допущені в організації 
виробничої практики, 
майстру виробничого 
навчання групи № 12
В. Ф. Гомону оголошено 
догану. Встановлений су
ворий контроль за ор
ганізацією виробничої 
практики на об'єктах ба
зового підприємства На
чальнику табору праці І 
відпочинку І. М- Андро
щуку вказано на незадо
вільну роботу по відві
дуванню в групах. Зас
тупнику директора по 
навчально-виховній час
тині А- М. Хилюку і стар
шому майстру В. О. 
Марчук вказано на не
достатній контроль за 
проходженням виробни
чої практики.

4 У ПІДШЕФНОМУ УЧИЛИЩІ «ЗМІНИ»

ВІДГУКНІТЬСЯ, ШЕФИ!
Шефська допомога — це 

в наш час досить поширене 
і популярне поняття. Немає 
потреби детально розкрива
ти його суть. Хочу тільки 
зазначити, що це не тимча
сова кампанія, розрахована 
па одноразовий візит «для 
галочки», а цілеспрямована 
робота, дійсно допомога в 
прямому значенні цього 
слова.

Що ж, ми, колектив Кле- 
вепського СПТУ № 3, має
мо насправді? Якщо гово
рити відверто, то нічого. Хі
ба ж можна назвати шефа
ми студентів Ровенського 
інституту культури, які 
вряди-годи з’являються на 
нашому горизонті? При
йдуть, виступлять з концер
том та й пропадають до

наступного свята чи якоїсь 
річниці. Свої нечасті візити 
студенти мотивують тим, 
що важко підшукати транс
порт, складно перевозити 
туди-сюди апаратуру для 
концертів. Звичайно, в де
якій мірі вони і праві. Але 
головна причина в тому, що 
немає узгодження в нашій 
роботі, немає спільного пла
ну заходів. Це ж веде до 
тбго, що вони приїжджають 
до нас невчасно, а ми за
прошуємо їх до себе тоді, 
коли не мають змоги вир
ватись. От і шарпаємо один 
одного, а толку мало.

Так от, чи не було б кра
ще, коли б члени комітетів 
комсомолу зустрілись і об
говорили усі можливі ва
ріанти шефства? Це HQ-

перше, з по-друге, мені 
здається, що коли весь ін
ститут відповідає за шеф
ську роботу у нашому ПТУ, 
то важко відшукати дійсно 
зацікавлених у цій справі 
людей, а тим більше прямо 
відповідальних за неї. Тому, 
па мою думку, в цьому ви
падку напрошується такс 
оптимальне рішення: вужче 
окреслити коло шефів — 
хай ними будуть студенти, 
припустимо, якогось курсу 
чи групи факультету культ
освітньої роботи. Матимемо 
двосторонню вигоду: ми — 
реальну шефську допомогу, 
а вони зможуть па практи
ці перевірити набуті теоре
тичні знання.

Ще один такий важливий 
юменг... Ми частенької бу-t

ваємо незадоволені пове
дінкою наших вихованців, 
їх смаками і уподобаннями. 
Тому, даючи хорошу про
фесійну підготовку, ми не 
повинні забувати і про той 
багаж духовних надбань, з 
яким учень вийде із стін 
ПТУ. Ось тут і стала б у 
пригоді різнопланова діяль
ність наших шефів, щоб ду
ша хлопців і дівчат труди
лась щодня, щогодини, об
лагороджувалась, тягну
лась до світу прекрасного.

Якщо ж вже безпосеред
ні шефи нечасті гості в на
шому училищі, то що тоді 
можна сказати про ті ко
лективи, куди ми неоднора
зово звертались за мате

ріальною допомогою? Ось сві
жий приклад. Наші хлопці, 
прочитавши статтю в жур
налі про безвідвальпий ме

тод обробітку грунту, ство
рили модель, яка практично 
його ..'втілить.1 Здається; 4рс-;

ба тільки вітати таку важ
ливу для сільського госпо
дарства ініціативу, а ви
йшло все навпаки. Не було 
У нас відповідного мате
ріалу для виготовлення цьо
го плуга майбутнього, то й 
почали звертатись до під
приємств, які більш-менш 
пов'язані з цим. Проте і на 
«Ровносільмаші», і на Ро- 
венському заводі трактор
них запчастин від наших 
прохань тільки відмахну
лись. Мовляв, у нас своїх 
проблем не бракує, а тут ще 
ви зі своїми іграшками. Яке 
ж після цього може бути 
бажання творити щось далі?

Чекаємо справжніх, не
формальних шефів, які щи
ро сприймали б паші проб
леми і допомагали б у їх 
вирішенні.

О. ШУМСЬКИИ, 
секретар комітету,



+ ПІДЛІТОК І ЗАКОН

Всього-на-всього пес?..
Я пояснила мету свого 

візиту, і жінка перепитала:
— І через це вам захо- 

тілося гаяти час. їхати сю
ди?

її подив був настільки вв- 
ликим і непідробним, що 
тепер уже здивувалася я.

— Невже ви не розумієте 
усієї низькості скоєного ва- 
шим сином?

— А що він такого зро" 
бив? — Вона раптом пере" 
йшла v наступ. — Це ж 
була всього на-всього соба’ 
ке!

Із матеріалів, які надійш
ли на розгляд комісії у 
справах неповнолітніх Чер- 
воноармійського райвикон
кому: «...Вночі неповноліт
ній Володимир Олієвський 
зайщов у двір до громадя
нина Капустянина, витягнув 
з будки пса і по-звірячому 
замучив його...».

Пепед членами комісії 
стоїть високий, худорлявий 
хлопчина. Ластовиння ряс
но всіяло його ще по-ди
тячому кругле обличчя. 
Щось безпомічне, загнане 
проглядає через його по
казну зухвалість. Не хоче
ться вірити, що за цією 
дитинною зовнішністю кри
ється холодна жорстокість.

Поруч мати, насторожена, 
напружена до краю, готова 
в будь-яку мить кинутися 
на того, хто посміє образи
ти її дитину. Готова лише 
захищати. І зовсім не на

строєна сприйняти справед
ливу оцінку дій свого шіст
надцятилітнього «дитяти». 
Готова сперечатися до хри*

поти, висуваючи найбез- 
глуздіші заперечення І ар
гументи.

— Володю, — звертаєть
ся до підлітка один з чле
нів комісії, —для чого ти 
це зробив? Невже тобі не 
£уло шкода того цуценяти?

У відповідь мовчання. 
Довготелесий хлопчина раз 
у раз тихцем поглядає у 
материн бік, сподіваючись 
на її підтримку і допомогу.

— Воно вило, заважало 
спати. І взагалі...

Що він мав на увазі, ко
ли сказав оте «взагалі», з'я
сувати так і не вдалося. В 
атаку кинулася чадолюбива 
матуся — 1 на членів комі
сії впала злива, м’яко ка
жучи, безпідставних звину
вачень на адресу її сусідів. 
Щедро полився бруд на 
голови тих, з ким грома
дянка Олієвська ось уже 
багато літ веде безперерв
ну домашню війну.

Із матеріалів, які надійш
ли в комісію у справах не
повнолітніх: «...Володимир
Олієвський відзначається 
жорстокістю у поводженні 
з тваринами. Минулого ро
ку він живому кошеняті 

виколов очі. Вчився потрап
ляти ножем у Ціль І нав
мисне вбив чотири курки у 
громадянина Капустянина....

Потроху вимальовується 
чітка картина. Виявляється, 
що у цієї шістнадцятиріч
ної особи немає справж
нього захоплення, яке зро
било б її життя цікавим, 
змістовним. У розмові з 
підлітком виявилося, ЩО

рівень його шкільних знань 
низький. Навіть загальнодо 
ступну і улюблену для ба
гатьох учнів літературу знає 
досить поверхово. Не до
помагає хлопець матері і 
в веденні домашнього гос
подарства. Мені запам’ята
лася вузенька стежина у 
хащах кропиви, якою я до
биралася через подвір'я до 
порога їхньої хати в той 
свій перший приїзд у Козин. 
Єдине, чому в Цій сім’ї 
віддавалися повністю, була 
невтихаюча війна з сусіда
ми, в яку мати втягнула й 
свою дитину.

Хоча міг він піти по Ін
шому, світлому і прямому 
шляху. Хлопець почав був 
вчитися музиці, освоювати 
гру на трубі. Здавалося б, 
з’явилося захоплення, без 
якого людина не може жи
ти, працювати. Він поступив 
до Дубнівського культосвіт
нього училища.

Із матеріалів, які надійш
ли на розгляд комісії у 
справах неповнолітніх: 
«...Володимир Олієвський 
Дуже потайний хлопець. Ні 
з ким по-справжньому не 
дружив, авторитетом серед 
своїх однокурсників не ко
ристувався. Через невідві
дування та неуспішність він 
був відрахований з Дубніа- 
ського культосвітнього учи
лища...».

До речі, про цей випа
док мати була поінформо
вана дуже туманно.

— Чому вашого сина ви
ключили з училища?—зали
тую, сподіваючись на кон

кретну I вичерпну відпо
відь.

— Не знаю, — не ніяко
віє мати.

Сам Володимир не про
мовив ні слова, сховався за 
матір.

Шістнадцять років. Пора 
мрій, злетів, сподівань, час 
змужніння, громадянського 
становлення. А чого ж пра
гне у житті наш юнак? Які 
вчинки прикрашають його? 
Скалічене кошеня, вбиті 
кури, навмисне зіпсована 
водорозбірна колонка, за
мучений пес?..

У цьому вже проглядає
ться певна життєва установ
ка— знущатися над тими, 
хто слабший. Але ж звідкі
ля оця жорстокість, на 
якому благодатному грунті 
вона зросла і забуяла на 
повнч силу? Чи не на бай
дужості матері, яка, попри 
усю свою безмежну любов 
до сина, зовсім не цікави
лася ним самим. Мовляє, 
був би здоровим. I зовсім 
не дбала про здоров’я ду
ховне.

Поки що скоєне цим хло
пцем розцінюється як дріб
не хуліганство. А від нього 
до кримінального злочину, 
як відомо, — один крок. І 
щоб цього кроку Не ста
лося, треба докласти спіль
них зусиль у перевихован
ні підлітка комсомольській 
організації колгоспу «Ленін
ський шлях», куди він тим
часово влаштувався працю
вати, усьому трудовому ко
лективу. І в першу чергу в 
тому повинні бути зацікав
лені сам Володимир і його 
мати.

Л. МАРТИНЮК.
Інспектор КОМІСІЇ в 
справах неповнолітніх.
м. Червоноармійськ.

Увага!„Вікторина-ОГ1
Отже, підбито підсумки всіх трьох етапів конкурсу. Актив, 

ну участь у ньому взяли школи Острозького, Сарненського, 
Зарічненського, Дубровицького, Здолбупівського районів та 
м. Ровно.

Після трьох турів перше місце зайняла юнацька дооровільна 
пожежна дружина СТЕПАНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
Сарненського району. Друге місце здобула ЮДПД ЗАРІЧ- 
IIЕНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, а третє — 8 «А» КЛАСУ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 17 м. Ровно.

Особисте перше місце зайняв Анатолій ШУГАЙЛО — учень 
Новорічицької восьмирічної школи Зарічненського району, 
друге — Людмила КУЛІБЧУК з Острозької середньої школи 
№ І, а трете — учень Заслучанської восьмирічної школи 
Дубровиці кого району Дмитро ТВЕРДИЙ.

Усі ЮДПД, клас та учні, які зайняли призові місця, наго
роджені грамотами обласної Ради добровільного протипожеж
ного товариства, редакції молодіжної газети «Зміна» та цін
ними подарунками.

Підбито підсумки третього ту. 
ру конкурсу «Вікторина — 01». 
Найбільше відповідей в цьому 
турі поступило з Острозького, 
Зарічненського, Сарненської о, 
Дубровицького районів та м. 
Ровно.

Змістовні відповіді надіслали 
до редакції юні пожежники 
Степанської середньої школи 
Сарненського району, за що їм 
присуджено перше місце. Друге 
місце зайняли учні 8 класу «А» 
середньої школи № 17 м. Ровно 
та Сіянецької середньої школи 
Острозького району, а третє 
вибороли юні пожежники Ост
розької восьмирічної ніколи та 
Зарічненської середньої школи.

Перше місце серед учнів зай
няла учениця 9 «Б» класу Ост
розької середньої школи ЛЬ 1 
Людмила Кулібчук, друге — 
учень 6-го класу Новорічицької 
восьмирічної школи Зарічненсь
кого району Анатолій Шугайло. 
а третє — учень Заслучанської 
восьмирічної школи Дубровиць
кого району Дмитро Твердий.

Хороші відповіді надійшли 
також від учнів Гремяцької се
редньої школи, Хорівської се
редньої школи, Кутянської се
редньої школи, Мнхалківської 
восьмирічної школи Острозького 
району.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ТУРУ:

1. Па малюнках показані 
такі порушення правил без
пеки:

I. Діти залишені дома 
без нагляду дорослих; хлоп
чик грається сірниками; 
дівчинка розпалює самостій
но плиту, користуючись лег
козаймистими речовинами; 
включена електрична прас
ка, залишена без нагляду; 
біля плити немає металево
го листа розміром 50x70 
см; плита невідремонтова- 
на; над плитою сушиться 
білизна, а на плиті — взут
тя.

II. Трактор, який працює 
біля лісу, немає іскрогас
ника; турист, який прохо
дить біля лісу, палить ци
гарку; діти розпалили вог
нище в забороненому місці.

Усі ці порушення правил 
пожежної безпеки можуть 
викликати пожежу.

2. Під час проведення 
шостого маршруту «Уро
жай» члени ЮДПД по
винні виявляти порушення 
правил пожежної безпеки 
на хлібних масивах, токах, 
домагатися їх усунення та 
допомагати дорослим, пат
рулювати в місцях збирання 
врожаю на хлібних масивах, 
чергувати на токах, виго
товляти та встановлювати 
на хлібних масивах попе
реджувальні таблички, роз
повсюджувати агітаційні 
матеріали, проводити по
яснювальну роботу серед 
дітей дошкільного та мо
лодшого шкільного віку, 
слідкувати, щоб діти не 
гралися з вогнем.

3. Для того, щоб погаси
ти пожежу на хлібному полі 
можна користуватися во
дою, піском, вогнегасника
ми, лопатами, мітлами та 
іншими підручними засоба
ми. Трактором необхідно 
обгорнути ту частину хліб
ного масиву, що горить, і 
не допустити його розпов
сюдження на іншу частину 
поля.

4. Приступаючи до про
ведення штучного дихання, 
необхідно забезпечити при
ток свіжого повітря до по
терпілого, для цього розстеб
нути йому комір та інші 
стискуючі частини одягу.

Найбільш простим і ефек
тивним засобом штучного 
дихання є дихання за мето
дом «рот в рот». Потерпі
лого кладуть на спину, ли
цем доверху, під лопатки 
кладуть валик зроблений з 
одягу, голову закинути 
назад. Лице накривають

платком або марлею, за
тискують ніс і вдихають по
вітря в рот потерпілого. Ко
ли грудна клітка потерпі
лого досить розшириться, 
необхідно припинити вдува
ти повітря і зробити видих. 
На одну хвилину робиться 
12—14 вдихань.

Існують інші методи 
штучного дихання — метод 
Сільвестра, метод Каліст- 
ратова, метод Шефера та 
інші.

5. Для проведення дослі
дів і їх демонстрування в 
хімічних лабораторіях необ
хідно дотримуватися таких 
правил: усі легкозаймисті 
матеріали зберігати в посу
ді з притертими корками і 
на далекій відстані від на- 
грівачів, кислоти та лугу, у 
скляній посудині. При ро
боті мати спеціальні під
ставки, використовувати 
легкозаймисті речі заборо
няється. Електронагрівальні 
прилади залишати без на
гляду забороняється. Усі 
лабораторні роботи проводи
ти тільки під наглядом вчи
теля.

В майстернях необхідно 
своєчасно прибирати струж
ки та інші відходи вироб
ництва, щоб не допускати 
захламления майстерень. 
Усі проходи завжди повин
ні бути вільними. Електрич
ні лампи повинні мати за
хисні ковпаки. Промаслені 
ганчірки зберігати тільки у 
металевих ящиках.

Усі учні, які працюють у 
хімічних лабораторіях та 
шкільних майстернях повин
ні вивчити і дотримуватися 
правил пожежної безпеки.

6. Горища, підвали, сараї 
необхідно утримувати в чис
тоті. В них забороняється 
зберігати сіно, солому та 
інші легкозаймисті предме
ти. Категорично забороня
ється в цих місцях користу
ватися відкритим вогнем 
(сірниками, свічками, гасо
вими лампами тощо). Доз
воляється користуватися 
електролампочками, ки
шеньковими ліхтарями та 
фонарями типу «Літуча ми
ша».

Біля кожного будинку 
повинна бути бочка з во
дою, а також один з видів 
протипожежного інвентаря 
(лопата, лом, багор, соки
ра та інше).

Т. в. о. редактора
Є. ГЕРБОЛЬД.

«Шаховою столицею» НДР по праву можна назвати неве- 
лику сільську общину Штребек, розміщену в окрузі Магдебург, 
Тисячі людей з її 1300 мешканців, повідомляє агентство АДН, 
знайома ця древня гра. Багаточисленними шаховими дошками 
на фасадах прикрашено тут будинки чемпіонів. Як свідчить 
місцева хроніка, шахи завоювали тут популярність ще в оди
надцятому сторіччі. Свій столітній ювілей відзначила в мину, 
лому році шахова секція Шгребека. Раз на тиждень шахма
там присвячується одна година занять у середній школі. * 
оцінка з нього предмету фігурує в шкільних атестатах.

НА ФОТО: знаменитий майстер, творець подарункових ек
земплярів — столяр Артур БРУНО. Фотохроніка ТАРС.

)

срутБОл:
ПЕРШІСТЬ 

ОБЛАСТІ

Позаду дві третини шляху
Команди другої ірупи чем

піонату області з футболу про
вели по 16 ігор із 24-х перед
бачених календарем. А деякі з 
них 'зіграли вже по 17 матчів. 
Протягом першої половини тур
ніру основну боротьбу вели між 
гобою два гощанські колективи; 
«Хімік» із райцентру та «Чай
ка» із с. Малинівки. До про
міжного фінішу головні конку
ренти прийшли майже з одна
ковими показниками: у «Чайки» 
17 очок після 12 ігор, у «Хімі
ка» на одне очко менше.

Але розпочалось друге коло 
І «Хімік» зазнав дві великі 
поразки з рахунком 0:6 від «КІ- 
ровця» із Смиги, а потім і від 

«Чайки». До честі «Хіміка», 
слід сказати, що невдачі не 
вивели із рівноваги гощанців — 
у трьох інших поєдинках вони 
впевнено перемогли своїх супер
ників із' загальною різницею 
м’ячів — 14:3,

«Чайка» ж у чотирьох іграх 
другого кола також 'зазнала 
втрат. Зіграла внічию (1:1) з 
командою «Зоря» Дубнівського 
району, а у матчі з млинівським 
«Кооператором» їй зараховано 
поразку за порушення положен
ня розиграшу.

Цю ситуацію найкраще вико
ристав володимиреиький «Крис
тал». Володимирчани, які завер
шили перше коло третіми, заг
рали винятково сильно у заключ
ній частині чемпіонату, У п’я

ти турах другої половини тур
ніру вони набрали 9 очок із 
10 можливих і вийшли на пер
ше місце з 25 очками. Тепер 
вже «Чайка» відстає від ліде
ра на одне очко. У «Хіміка» І 
«КІровця»— по 22 очка. Проте, 
в останнього гра у запасі. Ма
буть, такої напруженої ситуації 
ще не було у турнірній таблиці 
за весь час розиграшу.

Не менш гостро проходить бо
ротьба команд, котрі розмісти
лись в нижній частині таблиці. 
Тут, правда, останнє місце вже 
визначилось. Воно за острозьким 
«Механізатором», який знятий 
з розиграшу. Але оскільки 
команда провела 50 процентів 
ігор, в яких набрала всього... 
два очка, ігри з нею входять 
у загальний залік. А суперникам

острожан у другому колі бу
дуть присуджені по два очка 
без гри. По «сусідству» з аут
сайдером знаходяться корспький 
«Родон» і «Сокіл» із с. ІІемо- 
вичі Сарненського району, які 
набрали по 8 очок, І, природно, 
що кожен із цих колективів 
намагається покращити свою 
позицію.

Ф. ДВИНСЬКИЙ.

А ось результати чергового 
туру: «Кристал» (Володимирець)
— «Кристал» (Дубно) — 4:2, 
«Родон» (Корець) — «Кіровець» 
(Смига) — 2:4, «Хімік» (Гоща)
— «Факел» (Оржів) — 6:1, «Зо
ря» (Дубнівськмй район) — «Зо
ря» (Ровенський район) 4- 1 —» 
«Кооператор» (Млинів) — «Чай
ка» (Малинівка) — —•

«СМЕНА» — 
орган РовенскогО 

,на украинском языке), 
обкома ЛКСМу
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