
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Субота, 5 березня 1983 року № 28 (3224). Q Ціна 2 коп.

І

Пленум ЦК ЛКСМ УкраїниРОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ФІЗКУЛЬШУ- 
ТОБІ І ВСІМ

НАВІТЬ НЕ АНАЛІЗУЮЧИ ГЛИБОКО РОБОТИ 

. ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КІРОВОГРАДСЬ- 

I КОЇ.ааі № 5 ПО ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННЮ 

ШКОЛЯРІВ, МОЖНА ПЕРЕКОНАТИСЬ, ЩО ВО

НА ТУТ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ.

На уроках фізкультури в школі діти виконують 
вправи у музичному супроводі. Спортзал оформле
ний так, що гостеві може здатись, ніби він завітав у 
палац спорту — з вигадкою зроблено нестандартне 
обладнання, уміло розставлений спортивний інвентар, 
на стінах — яскраві емблеми, панно.

У лютому викладач фізкультури Л. М. Коляда ра
зом зі своїми колегами влаштовувала в школі показо
ві уроки фізкультури для батьків. Оцінки тоді стави- 
ли.своїм ровесникам самі учні. На цих уроках можна 
було з’ясувати, кому із школярів треба докласти 
максимум зусиль, щоб позбутись перешкод на шляху 
до високого фізичного гарту. Про це вчителька го- 

і ворила батькам.
У десятирічці № 5 були і є майстри спорту, першо

розрядники, призери обласних і республіканських 
турнірів. Але Л. М. Коляда вважає: «Фізкультура і 
спорт потрібні передусім . для того, щоб наші дігн 
росли красивими й міцними».

Плідно працюють у цьому напрямі фізкультурні і 
комсомольські активісти колгоспу «Україна» Зна- 
м’янського району. Колектив фізкультури господар
ства постійно поповнюється молодими людьми з висо
ким фізичним гартом. Інструктор по спорту Олена 
Харланова причетна до фізичного виховання не лише 
хліборобів, а й дошкільнят, учнів місцевої десятиріч
ки. Якщо ви побуваєте на спортивному святі «Тато, 
мама, і я — спортивна сім’я», то переконаєтеся, шо в 
Дмитрівні бадьорості набираються жителі різного ві
ку — від малюків до пенсіонерів.

Але в області є ще немало виробничих колективів, 
навчальних закладів, де до фізкультури і сперту 
ставляться як до другорядної справи. Важко зрозу
міти керівників Олександрійського кінзаводу, які не 
спромоглися виділити юним футболістам коштів для 
придбання звичайного шкіряного м’яча. А ось інший 
факт. Наприкінці минулого року школярі села ІІеп- 
шотравневого Д.олннського району написали в редак
цію: «Ми вже кілька місяців не можемо займатись 
спортом. У нас навіть учителя фізкультури немає». В 
райспорткомітеті це пояснили так: «Учитель фізкуль
тури був, але його перевели без нашої згоди на ро
боту, в .райцентр. Та тільки не вчителем чи тренером». 
І таке трапляється майже в кожному районі. В одно
му місці ставку інструктора по спорту одержує дру
карка чи художник-плакатист, в іншому фізкультур
ному активісту зі спеціальною освітою і досвідом 
доручають займатись переписуванням паперів, хоч у 
тому селі чи місті потрібен тренер, інструктор-мето- 
днет.

Таких промахів не було б, якби комітети комсо
молу,! профспілкові і фізкультурні працівники по-ді
ловому ставились до розв’язання проблеми кадрів, 
масовості і майстерності, дбали про будівництво но
вих і ефективне використання наявних споруд, спар
такіадні турніри організовували не для того, щоб від
звітувати про них у вищу інстанцію, а зробили б їх 
видовищними, святковими, з великою кількістю учас
ників.

У Кіровограді, наприклад, більше п’яти років ве
лись розмови про створення клубів любителів бігу. 
І ось аж у лютому цього року в районі Черемушок 
зібралося кілька чоловік, щоб порадитись, коли і як 
їм гуртом бігати. А на Побузькому нікелевому заво
ді па довгі розмови часу не витрачали. Комітет ком
сомолу кинур клич: «Всі —. на трасу біту!» І вже че- 
рез тиждень директор спорткомплексу Євген Явту- 
шенко очолив групу із 160 бігунів.

У розпалі нині VIII Спартакіада УРСР. Вона не 
лише для тих, хто виступатиме на фінальних змаган
нях. Проте в деяких колективах фізкультури поки 
що обмежились проведенням шахових турнірів, за
бувши, що програмною і нормативною основою ра
дянської системи фізичного виховання є Всесоюзний 
фізкультурний комплекс ГПО. Нормативи, кажуть, 
юнаки і дівчата будуть складати з настанням теплих 
днів. Цс теж помилковий підхід до справи. Бо комп
лекс ГПО тільки тоді принесе користь, коли на стар
ти виходити систематично, без «канікул».

Про це не повніші забувати комітети комсомоту, | 
визначаючі, напрями своєї діяльності.

, Комсомольці і молодь республіки 
примножують зусилля в боротьбі за 
виконання рішень XXVI з’їзду пар
тії, завдань одинадцятої п'ятирічки. 
Про це говорили учасники Пленуму 
ЦК ЛКСМУ, який відбувся 4 берез
ня в Києві. . ’ .

Пленум .розглянув організаційні 
питання. В зв’язку з обранням А. І. _ 
КОрнієнка першим секретарем Тер
нопільського обкому .партії Пленум 
увільнив його від обов’язків першо
го секретаря ЦК ЛКСМУ.
-Першим секретарем ЦК.ЛКСМУ. 

обраний В. І. Мироненко, який пра
цював до цього другим секретарем 
ЦК ЛКСМУ. Другим секретарем 
ЦК ЛКСМУ обраний В. І. Цибух, 
який працював першим секретарем 
Київського міськкому комсомолу.

На Пленумі обговорено завдання 
комсомольських організацій респуб
ліки по вихованню у малоді • свідо
мого ставлення до праці, зміцнення 
трудової дисципліни

У доповіді першого секретаря ЦК . 
ЛКСМУ В. І. Мнро'іе'нка і виступах' 
відзначалося, що комсомольці, юна
ки‘і дівчата" республіки разом-з усі
ма трудящими беруть активну 
участь у виконанні рішень листопа
дового ’ (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, завдань, висунутих Геиераль- 
жім секретарем ЦК КПРС товари
шем 10. В. Андроповнм у промові 
на .Пленумі і' виступі на зустрічі з 
московськими верстатобудівниками.

Комсомольські організації приді
ляють велику увагу дальшому під
вищенню ефективності виробництва’, 
економії всіх видів ресурсів, всемір
ному зміцненню ДИСЦИПЛІНИ — тру
дової, планової,’ державної. По
всюдно відбулися збори, на яких’ 
дістала підтримку ініціатива’, пере
дових колективів Москви «Честь і 
слава —по праці!». Широко розгор
нуто соціалістичне змагання моло
дих виробничників за дострокове ви
конання планів третього року п’яти- 
•річкн до 65-ї річниці ВЛКСМ. Деда
лі біліше КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ

НИХ колективів включаються в. рух 
«Працювати ’без відстаючих».

Серед адрес передового досвіду, 
названих на Пленумі, — комсомоль- 
сько-молодіЛппй колектив судно
складальників Миколаївського за
воду «Океан», де бригадиром Мико
ла Казаков, ланка кукурудзоводів 
колгоспу імені Мічуріїщ Івапівсько-. 
го району на Херсонщині; очолю
вана Героєм' Соціалістичної Праці 
І. Д: Шияном. З доброю ініціативою 
виступили випускники ’ Новове.тед- 
н.пиької та Михайлівської середніх 
шкіл Житомирської і Сумської об
ластей, які вирішили поповнити тру
дові колективи колгоспів і радгос
пів.

Уміння правильно виділити голов
ні напрями, вуздові завдання і зо
середити зусилля па їх вирішенні, 
наполегливість’ в досягненні постав
леної мети, постійний пошук ііаії- 
більш ефективних . форм роботи з

ПРИЙМАЄМО ДРУЗІВ
Рік тому з ініціативи 

комсом о льської оргапіз а ції 
нашого цеху було укладе
но договір па соціалістичне 
змагання між інструмен
тальним цехом Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу (ОЕМ’З) ги 
Толбухіиського комбпьтту 
високовольтної апаратури. 
Годі делегація нашого’ ко
лективу побувала у своїх 
болгарських друзів по 

молоддю характерні для Дніпропет
ровського, Харківського, Хмельниць
кого, Черкаського обкомів. Київсь
кого, Донецького міськкомів, Бер- 
шадсьхого райкому Вінницької, 
Красногвардійського — Кримської 
областей та інших комітетів ком
сомолу.

Однак, вказувалось па Пленумі, 
ще далеко не в усіх комсомольських 
організаціях па ділі забезпечується 
авангардна роль комсомольців па 
виробництві. Обов’язок ■ комітетів 
ЛКСМУ — постійно дбати’ про по
ліпшення організації праці юнаків і 
дівчат, сміливіше ставити ці питан
ня перед господарськими органами, 
профспілковими організаціями, бра
ти. активнішу участь в їх вирішенні.

Завдання першорядної ваги —за
кріплення молоді на виробництві, 
скорочення втрат робочого часу. 
Воно особливо актуальне для ком
сомольських .організацій ударних 
будов, підприємств вугільної і ме
талургійної промисловості, у тва
ринництві та інших галузях.

Важливе місце на Пленумі зайня
ли питання вдосконалення навчан
ня молоді, їі ідейного загартуван
ня, підвищення бойовитості первин
них комсомольських організацій.

На Пленумі виступив член По.тіт- 
бюрр, другий секретар ЦК Компар
тії Украіїпі О. А. Тнтаренко. Він 
відзначив, що обговорення завдань 
комсомольських організацій по вихо
ванню у юнаків і дівчат свідомого 
ставлення до праці, зміцненню тру
дової дисципліни — це. по , сугі, 
продовження принципової розмови, 
яка відбулась на попередньому Пле
нумі ЦК комсомолу республіки, про 
те, як підвищити трудову і громад
сько-політичну активність молоді, 
примножити її вклад у здійснення 
виробленої XXVI з’їздом партії со
ціально-економічної програми, реа
лізацію рішень листопадового 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, зав
дань, висунутих у виступах Гене
рального секретаря ЦК КПРС го- 
вариша Ю. В. Лндропова.

Нчйі.в республіці проводиться ве
лика організаторська і політична 
робота, спрямована па те, щоб не 
тільки забезпечити виконання пла
нів цього року, а й максимально 
компенсувати допущене раніше від
ставання. На це орієнтовані і взяті 
трудовими колективами соціалістич
ні- зобов’язання. Все це вимагає 
більш повного використання наяв
них резервів підвищення ефектив
ності виробництва, високої органі
зованості, свідомої дисципліни і чіт
кого порядку на кожному робочо
му місці, рішучої боротьби з різного 
роду втратами трудових, матеріаль
них і фінансових ресурсів Виконан
ня планових завдань, соціалістичних 
зобов’язань повинно стати для кож
ного молодого трудівника непоруш
ним заковом.

Наше народне господарство, де 
.трудиться багато молоді, зазнає 
великих втрат через проіули, запіз

змаганню, а нині приймає 
їх у себе.

Відбувся мітинг радян
сько-болгарської дружби. 
Виступаючі, зокрема, на
чальники цехів С. І. Гриш
ко і Ніколи Ніколов роз
повіли про трудові здобут
ки своїх колективів, Вис
ловилися за дальше зміц
нення дружніх зв’язків 
між ними. Члени болгарсь
кої делегації вручили сво

їм олександрійським коле
гам фотоальбом про пере
бування їх у Толбухіні тз 
дитячі малюнки.

У кімнаті радянсько-бол
гарської дружби представ
ники двох колективів обго
ворили спільні заходи па 
1983 рік. Члени комітету 
комсомолу складального 
цеху № 101 Сергій Пили
пенко та Ірина Гардєйчпк 
звернулися до болгарської

нення, порушення технології виробу 
ництза, недодержання правил техні
ки безпеки. Але комітети комсомо
лу ще слабо на це реагують. Бага
тьом з них не вистачає предметнос
ті, копіткої індивідуальної вихсв- 
неї роботи, наполегливості.

Серйозного поліпшення, говори-^ 
лось у виступі, вимагає робота по 
моральному вихованню молоді, ло\ 
силенню боротьби з різного роду 
відступами від норм і правил соці
алістичного співжиття. Треба покій- 
Чити з існуючим подекуди прими
ренським ставленням до негатив
них проявів серед молоді.

На проведеній недавно в ЦК 
Компартії України нараді-семінарі 
перших секретарів обкомів партії 
товариш В. В. Щербицький особливо 
підкреслив, що в боротьбі з недо
ліками, порушеннями дцсциплінн. 
фактами безгосподарності і марно
тратства необхідно підвищувати бо- 
йовитість, наступальність партійних, 
радянських, громадських організа
цій. Треба добитися, щоб не тільки 
випадки правопорушень, а кожен 
прояв байдужості, громадської па
сивності, утриманства, нечесності, 
користолюбства з боку молодих лю
дей знаходили гостру, принципову 
оцінку в комсомольських організа
ціях.

Усе сказане, відмічалось у ви
ступі, ще раз підтверджує, яким ак
туальним є завдання глибокої, ко
рінної перебудови стилю і методів 
роботи знизу доверху — від комсо
мольської групи до ЦК ЛКСМ Ук
раїни. Головне, на чому слід зараз 
зосередити зусилля ЦК ЛКСМУ, 
обкомів, міськкомів і райкомів ком
сомолу, — це поліпшення керів
ництва і подання практичної допо
моги первинним комсомольським 
організаціям з тим, щоб кожна з 
них стала по-справжньому бойовим, 
згуртованим, активно діючим колек
тивом, щоб кожен комсомолець сум
лінно виконував свої обов’язки, в 
усьому був прикладом.

Велике місце у виступі було від
ведено питанням посилення контро
лю і перевірки виконання рішень, 
підвищення активності, діловитості 
комсомольських працівників, добо
ру, виховання і навчання комсо
мольських кадрів.

У розв’язанні завдань, про які 
сьогодні говорилось на Пленумі, 
комітети комсомолу завжди одер
жать всемірну підтримку і допомо
гу з боку партійних комітетів.

Пленум закликав комсомольців, 
усю молодь республіки внести гід
ний вклад у виконання завдань 
п’ятирічки, взяти найактивнішу 
участь у всенародній боротьбі за 
ігдвшцеїшя ефективності вироб
ництва і якості роботи, зміцнення 
дисципліни та організованості в 
усіх ланках народного господарства.

(РАТАУ).

делегації з проханням пе
редати комсомольській ор
ганізації складального це
ху Толбухіиського комбі
нату високовольтної апа
ратури проект договору на 
соціалістичне змагання. 
Отож зв’язки між колек
тивами споріднених під
приємств буде значно роз
ширено.

М. ЧАБАН, 
секретар комсомоль
ської організації ін
струментального цеху 
ОЕМЗ.
м. Олександрія.
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НАШІ СЛАВНІ ЗЕМЛЯКИ

у ОМСОМОЛЬСЬКА ор- 

■* гапізація авготраи-

спиртного підприємства

10021 налічує 381 кожо-

І
мольця. Спілчани водять

автобуси, працюють у ре-

восьмий. Ного обслуговує 
комсомольсько - молодіж
ний колектив (бригадир 
М. М. Аитошок). План по 
кількості рейсів бригада 
постійно перові ікси уе, не 
допускає і порушень тру
дової дисципліни, пер
шою перейшла на бригад
ний підряд. їй присвоєно 
ім’я XIX з’їзду ВЛКСМ

якій походить, цей марш
рут. ДСЯКНХ МІСЦЯХ ДУЖЄ 
розбита. У погоду и.і ній 
великі калюжі, а в мороз 
їздити тут просто небез
печно. Тому машини до
сить часто виходять з ла
ду. «їкаруси-260», які но
вітні працювати три роки 
без капітального ремонту, 
па цьому маршруті не вн-

•$?ндііі'іія виконали відпо
відно на 100 і Ш -0 про
цента.

Регулярність руху авто
бусів па маршруті добра 
А. Г. Сішшцш. голова міс
цевкому олійжпркомбіпа іу, 
повз який курсує «п'я
тірка», нею задоволений.

— Здебільшого автобу
си ходять ритмічно, особ
ливо в годшш пік.— І ому 
робітники завжди ВСІ її. сі
ють на роботу. А от ко
ли проходять .-ОДНИи пік, 
автобуса доводиться чека
ти двіїлші тридцять.

Пояснення К Ф. Щер
бини. У тон час. коли п’я- 
т,ій маршрут «розванта
жений», ми інколи переки
даємо одну машину туди, 
де з якихось причин зір
вався графік руху і люди 
занадто довго чекають ав
тобусі.

Із трьох КМК, які є в 
автокідприємстві, найсу- 
тужніше, мабуть,^ доводи
ться колективу Є. І. Пе- 
ііягіна, котрий працює -на 
тридцять першому марш
руті. Дорожні умовч, як 
уже згадувалось, там ду- 
же складні. Але комсо
мольці, незважаючи на це, 
місячне завдання виконали 
на 107,4 процента, зеконо
мили иайбьіьше 
— 5028 літрів! З 
пісно руху теж 
рядку.

Василь Суслов 
саидр Мечет, які

НЕПІ! З БОГДАНІВНИ

ті управління.

ШИ МАРШРУТ

половым сіро-

І
ми зав-

І
І

подивимось, як 
зі своїми знв-

пального 
регуляр
усе в по-

ііачаль- 
дпепет* 
К. Ф.

НШРМЦИЙ?

мотннх бригадах та апарт-

З ФРОНТУ

на нав- 
він с»ав

ЛИСТИ

Кращим курсант Кіровоградської радіошноли 
ДТСААФ комсомолець Микола Третяченко занесений 
на Дошку пошани радіошколи.

Фото О, РІЗНИЧЕНКА.

— Більшість комсомоль
ців трудиться на совість, 
—. розповідає секретар 
комсомольської організа
ції автопідприємстна Сер-; 
іій іішбалш. — порушень 
трудової дисципліни у нас 
майже не буває. Велику 
увагу приділяємо соціаліс
тичному змаганню, систе
матично підбиваємо ного 
підсумки. Переможців на
городжуємо грамотами й 
цінними подарунками. На 
■високому рівні у нас їлас- 
иість змагання. Все це 
впливає на результати ро
боти, бо ж кому хочеться 
бути серед відстаючих.

До 65-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції за сумлінну пра
цю керівництво АШ винес
ло подяку комсомольцям 
Вячеславу Більямсу, Бік- 
аору Кекову, Юлії Рувші- 
ськш, Михаилу Оболонсъ- 
і;ому, Олексію Макарову. 
Облавтоуправліьня за ус
піхи і виконання соціаліс
тичних зобов’язань наго
родило грамотами молодих 
водіїв Василя Суслова, 
Миколу Дубівку, Володи
мира Гудима, слюсарів 
Володимира Сколення, Во
лодимира Бурмистрова, 
нормувальницю Лідію Ге- 
оргіцу, бухгалтерів Лідію 
Оболояську, Наталію Ки
риченко, касира Ларису 
Жиглову. А Сергію Жда
ну. Станіславу Заїці і 
Олександру Громку, які 
обслуговують одинадцятий 
маршрут, присвоєно зван
ня екіпажу імені 60-річчя 
СРСГА

Одним із кращих місь
ких маршуртів вважається

— КМК у пас працюють 
ще на п’ятому і тридцять 
першому діаршрутах, — 
продовжує комсомольсь
кий секретар. — Бригади
рами там І. В. Днмепко і 
Є. І. ПенягІн, теж ударни
ки.

1 Іапсредодиі професійно
го свята п’ятий, восьмий і 
тридцять перший маршру
ти були визнані зразтови- 
Гіоказовнмп.

Ми вирішили перевірити, 
як ідуть нині спрази на 
цих маршрутах. Допомог
ти нам погодився 
гик центральної 
перської станції 
Щербина.

— За «вісімку»
жди спокійні. Водії графі
ка дотримуються, а звід
си і регулярність руху, і 
відсутність порушень тру
дової дисципліни, з п’ятим 
маршрутом теж ускладнень 
не маємо. До речі, в 25 
лютого ми продовжили цей 
маршрут. Нині «п’ятірка» 
курсує від ремоитио-меха- 
нічного заводу Укррем- 
трссту до зупинки «Лісо
паркова». А от з тридцять 
першим маршрутом деякі 
проблеми є. За планом тут 
позицію бути вісім автобу
сів, проте інколи їх лише 
п’ять-сім. Дорога

тріїмують і 
ку.

Давайте 
справились
даинямп колективи вказа
них маршрутів у січні (за 
лютий підсумки тільки під
биваються).

Комсомольсько • моло
діжний колектив, який об
слуговує восьмий марш
рут, замість запланованих 
3421 рейсу здійснив 3604 
(план виконано на 105,3 
процента). Той у соціаліс
тичному змаганні задають 
минулорічні переможці 
Микола Кучеренко і Мико
ла Жиган, які з честю 
справились із своїми міспч- 
ними завданнями і зеко
номили відповідно 262 і 
37 літрів палива.

ІІа п’ятому маршруті на 
січень було * занлаиовзп.о 
2496 рейсів, зроблено 2303. 
Плановий показник — 
112,4 процента. Комсо
мольці зекономили 847 
літрів бензину. Микола 
Новиков і Олександр Ма- 
сальський третій рік оди
надцятої п'ятирічки поча
ли ударною працею, свої

і Олек- 
працю- 

ють ііа цьому маршруті, із 
міся-пПіми завданнями ус
пішно справились, зеконо
мили 500 літрів бензину.

Автотранспортке підпри
ємство 10021 взяло непо
ганий старт у серцевинно
му році одинадцятої п’яти
річки. У січні воно викона
ли план по перевезенню 
пасажирів на 100.4 про
цента. Спілчани АТП внес
ли вагомий вклад у цей 
успіх. Здавати позицій 
воші не збираються.

О. СКИРТ АНЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
м. Кіровоград

З першого класу він 
■був ніямії'ішком навчан
ня. Черіша вчителька Є. Г. 
Ткаченко, 
здібному хлопчині велике 
майбутні. Ії’ід усе- еік 
любив природу, тварин, 
з а х о п л ю в а в с я р о сл і , н і: а м 
світом. Як тільки його рід
на Богданівна стала віль
ною від фашистської не
чисті, Анатолій Демчся :о 
вступив до ІПамівського 
сільськогосподарськ о г о 
технікуму (Тепер <Щ?іГ 
рівськс с.’ГГУ ?іі.х9)- іїоіо 
подальшу долю визначило 
спілкування 
людьми — 
Дю.імплсю 
Слюсарспко, 
Технікуму МчКОЛОЮ Мі’КО- 
лайов.ччем Диброве льсъ- 
ккм (нині іолосою і.'о.'ь 
гоєну «Україна» Знам яіі- 
ського району), професо
ром Борисом І Істровпчем 
Бараповнм.

У Г944 .....................
юнак стає 
культету 
Одеського 
датського
но,’ що Анатолій Демчен
ко й стаз би агрономом- 
виноградарем, якби не 
зустріч з професором 
В. М. Жсдяковпм. Воло- 
димпр Миколайович був 
тоді деканом ветеринарно
го факультету. Цікаві роз
повіді про таємниці вете
ринарії та батьківська 
турбота вченого допомог
ли молодому студентові 
зробиш остаточний вибір.

Ветеринарний факультет 
закінчив з відзнакою. Да
лі. А. В. Демчепко про
довжив г.авчания в аспі 
рантурі під керівництвом 
члспа-кореспоидента Ака
демії наук УРСР В. Н. 
Тульчинської. У 1952 ро
ці, коли йому ледве вп.пов- 
пилося 24 років Анатолій 
Володимирович Демчен
ко стає кандидатом біодо- 
гічиях наук. 1 ось уже ЗО 
років займається кауково- 
мет одичною діяльністю.

Головпні? напрям його 
пошуків — вивченкя і роз
робка заходів по ліквіда
ції небезпечної хвороби 
тварин — бруцельозу. До

пророкувала

[іад усе еін

з хорошими 
викладачем 
Пстрівпок» 

директором

році іб-річіиїй 
сі удеитом фа- 

віпіоі радарсіва 
сільськигосло- 

інституту. Пев-

своєї докторської дисерта
ції А. Б. Демчеико йшоп 
двадцять два роки і, за- 
хіістніиіиі її в 1974 році, 
став доктором ретеріи ип- 
іпіх наук. і з В'.,«!- 
кафедрою мікрооіолиіії.

Є в біографії професора 
А. В. Дсмчш'ка ’сторінки, 
яро які хочеться сиазатц 
окремо. Наприкінці 1966 
року, його, тоді ще доцен
та викликали в Мінітр- 
■сіво сільсько, о і испод.ір- 

і запооялнусд- 
ии Кубу /сії, 
у веіерчщ.р- 
П/чпральїгоіо 

Аиато.бИ 
навчав 
їх н?у- 

ЗПКЛЙ- 
дослід-

лаборя- 
-.і).

■сту радяк- 

ветерішар.ч -ї 
. " .7’Л?,У в- 

ту пам’ятну пої.ід)- 
'— А ". Демчен-

ДПІ1ЛОМ 
м. Сапта- 

Кларг, а також дні гра
ме', и за участь у сафрі — 
збиранні цукрової трости- 
пи.

У студентські роки вій 
неодноразово обирався 
членом комітету комсомо
лу, був голеною сгудеіт- 
ського наукового това
риства. Згодом Л. В. Дем
ченко очоліобєв організа
цію товариства «Знания», 
був заступником'родах:ц- 
ра інститутської ' баї а ги- 
тиражної газети.’

Щороку вчёяий з Одр- 
щичи приїздить у своє 
рідне село Богданівну 
Знам’янзькг.го району. 
Охоче ціхавнн.ся справа
ми колгоспних тварійшн- 
ків, Енстунає перед члена
ми учнівської виробничої 
бригада Богданівської се
редньої школи імені В. І. 
Леніна, всіляко іаохочує 
їх ініціативу, дііє ціпкі’ 
порали.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.

стг.і: СРСР 
.чи поїхати 
сульт аіпсм 
ну .школу
уи.верситегу. 
Володвмнроі.пч 
М СЛ ОДІ IX ку б 111■ С і. к 
ковців методики 
дашія і науко1.’пх 
жеііь. ісерузав рс бетою у, 
бооііх і ішукоікі. 
горці.' На прохання р1 
раї у yt.iL ер».’ 
СпКнй ьчеяиіі ііашісаь 
ручник з і 
імунології. Як Дцбру з;Ч 
ку про т, 
ку зберігає А. В. 
ко Почесний 
університету

У БОРОТЬБІ ЗА МИР — ЄДИНІ
Зірвати зловісні плани 

цатозських стратегів — роз
містити в Західній Європі 
американські ракети серед
нього радіуса дії — важливе 
завдання прихильників доб
рої волі планети. В боротьбі 
ва мир об’єдналися люди 
різного віку і різних профе
сій, політичних і релігійних 
сереісонань.

Про це говорилось на 
■рес конференції, організо
ваній 4 березня в Москві 
Комітетом молодіжних орга
нізацій СРСР. Перед журна-

лістами виступили пред
ставники різних країн захо
ду — члени делегації постій
ного комітету ію ядерному 
роззброєнню Міжнародної 
Федерації Асоціацій студзн 
тів-медаіків.

— Жінки Скандіпавії. — 
заявила Лшімарі Янсеи з 
Швеції, — горді тим. що бу
ли ініціаторами прсЕедепня 
Маршу миру в Європі. У ва
шій країні ми переконалися, 
що цю масову акцію гаряче 
підтримали радянські люди.

|Кор. ТЛРС}.

У списку імен перших 
комсомольців КІрОВОГр.ТД- 
іяинн значиться і Яків Бо
рисович Мас.іов, який 
створював комсомольську 
організацію в Бьбринці. 
Влітку 1920 року шістнад
цятирічний Яків захищав 
Бобрннець від банди Тю
тюнника. Сімдесят п’ять 
комуністів і комсомольців 
розгромили банду з двох
сот чоловік .

1921 року Якїз Маслоа у 
Кременчуці працюй секре
тарем комсомольської ор
ганізації, а 1922 рок/ за 
комсомольською путівкою 
їде в Ленінград 
чання. З того часу 
ленінградцем..

Коли почалася 
Вітчизняна війна, 
добровільно
Червоної Армії, 
сін описує свою участь у 
боях в листі до друга 
М. Б. Шварцбурга в люто
му 1942 року: «На «Невсь- 
кий п’ятачок» я з відділен
ням розвідки, радіозв’язку 
і телефонного зв'язку по
трапив наприкінці жовтня 
і перебував там до 16 лис
топада. Коригуеав вогонь 
своєї батареї. За цей час 
тричі посилали мені замі-

Велика
Маглсв 

пішов до 
Ось як

ну, але до мене вона не 
доходила..

Перший раз мене пора
нило в потилицю, але я не 
залишив свого поста. По
тім зразу два поранення. 
Рана в живіт була б смер
тельною, але силу удару 
осколка прийняла на себе 
зірка, що на пряжці. Пере
правлялись через ріяку. 
Човен пошкодило оскол
ком, і він пішов на дно. 
Незважаючи на тяжке по
ранення, в шинелі і зимо
вому обмундируванні, в 
студенній крижаній воді л 
схопився за потоп іений 
понтон, вибрався на бсоег, 
витяг із води пораненого 
бійця. До траншеї метрів 
100—- 15С я ніс пораненого 
на собі і в траншеї стра
тив свідомість. Гам саніта
ри мене підняли, підібра
ли другого пораненого і 
обсушили на першому ме
дичному ПУНКТІ. Я С IllbhO 
охляв і по дорозі до гос
піталю поч/єав себе пога
но. Більше дрох місяців 
жив на 300 грамах хліба. 
Цизільне населення пере’ 
бувало тоді ще в тяжчих 
умовах. 17 лютого знову 
пішов на фронт».

У вересні 1942 року

Я. Б Маллое, тепер уже 
офіцер зв’-язку, знову на 
«п’ятачку«. В другому лис
ті в липні 1943 року стар
ший лейтенант Маслов пи
сав: «Знаходжусь на теп
ленькому місці. Музика 
безперервна. Але думаю, 
що переживемо і цей ви
рішальний рік. Скоро Ле- 
нінградозі буде легше, а 
опісля вже з~ перемогою 
додому».

І мрії Маслова збулися. 
24 січня 1944 реку наш: 
війська прорвали блокаду 
і погнали від стін героїч
ного Ленінграда неназче- 
ного ворога. Про свою 
участь в прориві блоиєди 
Я. Б. Маслов розповідав 
таке: «Наш батальйон був 
перекинутий на плаьдасм 

Ск-’іаДУ 2-ї ударної ар
мії, звідки 14 січня 1941 
року ми наступали. 7ут за 
вдалу розвідку боем і від
мінне виконання завдання 
під час зняття блокади я 
був нагороді,-екий орде
нами Чс-рвоного Прапора 
і Червоної Зірки».

•І* ’Г •{’

Наш земляк із села Гло- 
деси Новсукраїнсщ/о'-о 
району Григорій Сіе.-Єпко 
загинув у січні 19'3 рзИ/, 
На фронт він гішос Д'.боз- 
вільно, залишивши навчан
ня в Одеському педагогіч
ному інституті імені Уши:«- 
СЬКОГО.

П:д час війни рідні Гри
горія Стененка евакуюва
лися на Схід, Лист із 
Фронту воїн надіслав у 
Самарканд своїй тітці Ган* 
н* Гаврилівні Ірспольсь- 
кій з тим, щоб вона пере-

слала його 
рій не звив 
си. Але під 
адресатові лист загубився.

• 966 року Михайло Бо
рисович Шварцбург із Гло- 
дос відвідав сім’ю Тре- 
польських у Києві. Га.іна 
Гаврилівна переказала йо
му з/ліст листа і продикту
вала вірші Стсценка, які 
зона запам’ятала. »'

Це був найважчий пері
од боротьби з ворогом. 
Фашисти рвалися до Мо
скви. Еої йшли вдень і вно
чі. І ось у вогні битви бо
єць Стеценко лише, звер
таючись до матері:

Замість ніжних пісень 
легкокрилих

Чути стогін братів, 
матерів.

Не журися, не плач, 
мол рідна,

Я громити іду ворогів.
Гані ні самі настрої ви

словлено і в іншому творі: 
Слався, мити-Укоаїно, 
Слався мужніми людьми! 
Усі рани, есі руїриї і 
Залціусм споро.мі^. 
Хвилюють серце віоші 
Сі сценка', звернені до 

матеиі:
Де тиняєш ти, мол пене. 
Думка лине у іон край. 
Хочу бачить, хочу знати, 
Чи зібрала ти врожай... 
■Червоні слідопити Гло- 

досьцої середньої школи 
ведуть пошук матеріалів 
про Г, Стеценча. Бони до
носять до нас із далекого 
минулого думки тих, хго 
боровся, не шкодуючи 
саого життя, за наше щас
тя.

матері, Григо- ' 
її нової адре- . 
час пересилки

г.

М. СУХОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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ХОЧУ стати артист
кою, зніматися в 

кіно. Вчуся добре, беру 
участь у художній само
діяльності, — пише 
І. Бойко з Олександрій
ського району. — По
радьте, ідо треба ще. для 
того, щоб стати кіноак
трисою, до якого на
вчального закладу всту
пати».

ЖОВТЕ Тії©
СВІТЛОФОРА Ікйй

Подібні листи надхо
дять до редакції постій
но. Як правило, ми пові
домляємо їх авторам 
адреси відповідних чу- 
зів чи училищ. Та, судячи 
з пошти, багатьом нашим 
дописувачам, які мріють 
про театр, кіно чи естра
ду, цього замало. «Вдяч
на вам за те, що надісла
ли адресу Київського 
естрадно-циркового учи
лища. Але я не вмію гра
ти на жодному музично
му інструменті, тож чи 
вступлю?» —• запитує 
С. Канонік зі Знам’янсь- 
кого району. Такі сумніви 
— жовте світло на світ
лофорі при дорозі в 
майбутнє. Це означає, 
що варто пригальмува
ти, замислитися і взяти 
до ува'и деякі моменти4

Десятикласниця вирі
шила, що сцена — її 
єдине покликання, і по
чинає цікавитись, іспити 
з яких шкільних предме
тів доведеться здавати 
при вступі, приміром, до 
театрального інституту. 
Довідавшись, що там пе
ревірятимуться знання за 
програмою середньої 
школи з історії, україн
ської чи російської МОВИ 
й літератури та інозем
ної мови, вона полегше
но зітхає. Адже мас з 
цих дисциплін міцчі 
знання і п'ятірки в атес
таті. Тим часом екзаме
нам передують три тури 
так званого відбіркою ого 
конкурсу. У його ході 
вступник повинен прочи
тати напам’ять вірш, ури
вок із прозового твору, 
байку чи монолог дійо
вої особи з якої-небудь 
п’єси, продемонструвати 
конкурсній комісії свої 
зональні й хореографічні 
дамі — тобто щось про
співати й затанцювати. 
Після цього ще треба 
виконати епод (зобрази
ти людину в якійсь зада
ній ситуації). І с-сь під 
час цього конкурсу наша 
відмінниця, яка в школі 
вражала 
знанням літератури, «рі
жеться» 
«Вовка і
. Скажете — ця абітурі
єнтка не мала артистич

ні них здібностей. Але ж 
“разом з нею «відсіялись» 

десятки хлопців і дівчат, 
виступи яких на самоді
яльній сцені викликали 
захват у глядачів... У чо
му ж справа? Тут саме 
час послухати, що гово- 
рять люди компетентні. 
Слово — акторам Кіро
воградського музично- 

веїх чудовим

на декламації 
Ягняти»...

драматичного театру іме
ні М. Л. Кролизницько- 
ҐО.

П. ОНИЩЕНКО: Актор 
повинен володіти при
родженим мистецтвом 
перевтілення і вміти про
демонструвати його в 
будь-яїсу хвилину, без 
підготовки. Можна з під
казкою досвідченого ре
жисера зазубрити роль 

с
до найменших нюансів і 
досить непогано викону
вати її — тому-то в ху
дожній самодіяльності 
пеених успіхів може до
сягти практично кожен. 
А професіоналові у ході 
спектаклю чи кінозйомок 
иерідко доводиться від
ступати від завченого; 
імпровізувати треба і 
вступникові при виконан
ні етюду. У такому ви
падку не розгубиться 
тільки артистична натура. 
До речі (це вже відпо
відь на запитання С. Ка
нонік. — Ред.|, одна зі 
складових артистичності 
— музикальність. Вміння 
грати на якомусь інстру
менті дуже важливе для 
драматичного актора, не 
кажучи вже про естрад
ного співака. Між іншим. 
Алла Пугачова і Софія 
Еотару, успіх яких мрі-' 
ють повторити багато 
дівчат, мають спеціальну 
музичну освіту.

Далі. Щоб грати на 
сцені чи в кіно, треба 
мати фотогенічну зовніш
ність, що зовсім не озна
чає бути красунею з без
доганно правильними 
рисами обличчя. Фотоге
нічність — це здатність 
добре відтворюватися на 
знімку і кіно- чи телеек
рані. Про її відсутійсть 
може свідчити ваше по
стійне невдоволення сво
їм зображенням на фо
тографії.

І. КРАВЦОВ, заслуже
ний артист 
иішності 
в'язково 
властиві ще дві риси — 
виразність і пластичність. 
Тоді митець у будь-якій 
ролі зможе відтворити 
почуття свого героя тач, 
щоб глядач помітив їх, 
сам відчув щось подібне 
та ще й забув, що це 
всього лише «гра». Зро
зуміло, що тут повинні 
бути промовистими і ко
жен рух — це вже зале
жить від гнучкості, тре
нованості тілі, — і кожне 
слово: цьому сприяють 
чіткі артикуляція (вираз
ність вимови) і дикція 
(манера вимовляти слоза 
у розмові і співі), а та
кож сила голосу.

УРСР: Зоз- 
артиста обо- 
мають бути

ВІД РЕДАКЦІЇ. Сподіваємося, друзі, що вя хо
ча б у загальних рчсах дістали відповідь на запи
тання, яке поставила в своєму листі І. Бойко і яке 
цікавить на тільки її: «Що треба для того, щоб 
стати артисткою».

Однак і з таким бага
жем немає сенсу проби
ватися на сцену, якщо ви 
не можете сказати собі 
з абсолютною впевненіс
тю: мені потрібна тільки 
професія артиста, і ніяка 
інше.

В. ЗІНОВАТНИЙ, за
служений артист УРСР: 
До театральних навчаль
них закладів деякі абіту- 

ріснти намагаються всту
пати по кілька разів: ма
буть, сама ота абсолютна 
впезненість не дозволяє 
їм випробувати свої сили 
на іншому поприщі. Така 
наполегливість при наяв
ності артистичних нахилів 
може дати позитивний 
результат, і додому га
тить радісна телеграма 
«Зарахували!».

Але це не кінець зу
силь, а тільки початок. 
На здібностях можна 
«в’їхати» з інститут, на 
них же й до диплома ді
статися. А от усо подаль
ше життя почуватися на 
своєму місці акторові 
дасть можливість лише 
талант. Що це таке? Я 
оважаю, що талант — це 
один процент обдарова
ності плюс дев’яносто 
дев’ять процентів праці.

В. ДРОНОВА, заслуже
на артистка УРСР: Я б 
сказала, праці фанатич
ної, до самозреченосгі. 
Закулісне, закадрозе 
життя актора з його 
стомлюючими репетиція
ми, нескінчєними дубля
ми, частими переїздами 
навряд чи здасться при
надним людині хай і не
бездарній, але слабовіль
ній, з нетвердим харак
тером, без заички само
стійно трудитися. Мабуть, 
у декого є знайомі, кот
рі і енергійні, і діяльні 
доти, поки справи йдуть 
добре. А досить набігти 
невеликій хмарці на яс
ний небосхил їхніх успі
хів, і вони вже розгуби
лися, втратили бажання 
щось робити далі. Якщо 
помічаєте з собі такі 
якості, знайте; вони ду
же зашкодять вам навіть 
у несценічному майбут
ньому.

А в 
будуть 
риськість, комунікабель
ність і водночас стрима 
ність, коректність. Адже 
актори весь час працю
ють у великих колекти
вах, майже у кожній ви
стам грають з 
партнерами - 
уміння 
людьми

сценічному вам 
необхідні това-

різними 
тут без 

спілкуватися з 
не обійтися.

н ДАНИЛЕНКО.

ffl» JOB«

У ці дні в кінотеатрах, 
Будинках культури і клу
бах Кіровоградщини про
ходить кінофестиваль, при
свячений М і ж и а р о.» 111 о м у 
жіночому дню — 8 Берез
ня.

На екранах знову ожи
ли жіночі єбразн з філь
мів «Член уряду», «Волга- 
Волга», «А зорі тут т:іх:», 
«Два роки над прірвою», 
«Жінки», «Доля» та бага
то інших, в яких радянські 
кінема гографісти возвели
чують жілку-матір і жінку- 
державного діяча, жінку- 
трудівницю і жінку — за
хисника Батьківщини.

Серед нових фільмів, у 
яках митці оспівують чу
дову долю радянської жін
ки, слід назвати «Жйфчі 
радощі і печалі», «Поба
чення», «Не було клопо
ту». «За щастям».

Стрічка зо романом 
К- Васенкз «Жіночі радощі 
й печалі» знята на Одесь
кій кіностудії. Вона при
свячена радянським жіи- 
кам-патріоткам. учасницям 
Великої Вітчизняної ВІЙН!!. 
Кінодраматург Є. Оііопрі- 
єнко і режисер 10 Чор
ний, показуючи долю 
Мар’яни Чернець, ведусь 
серйозну розмову з сучрс- 

ПОЮ молоддю про любой 
до Батьківщини, поччттч 
обов’язку, моральну чис
тоту. Образ головної ге
роїні створяла актрпса-де- 
бюге'щтка Океана Слобо
денюк.

Про щирість людських 
стосунків, про необхід
ність взаєморозуміння роз
повідає мосфіл ь.м і в с»к а 
стрічка «Не було клопо
ту». створена режисером 
10. Даиіяловлм за сцена
рієм В. Строчкова.

Багато чудових образів 
за своє довге акторське 
життя створила в театрі і 
в кіно талановита актри
са Тетяна Пельтцер. її ге
роїні надзвичайно людяні, 
наділені народним гумо
ром і жіночою теплотою. 
Такими є Праксяпа з філь
му «Прості люди», Ворон
цова з фільму «Приборку
вачі тигрів» і Я плоха з 
фільму «Солдат Іван Бров- 
кіях

У новому художньому 
фільмі «Не було к.чопзгу» 
Пельтцер знову створила 
образ матері. її героїня 
любить свого вже немоло
дого сипа егоїстичною лю
бов’ю і ревно охороняє 
ного від необачних кро
ків, мріючи про ного ІЦЧС-

З стор»

лнйе життя після 
ця.

У ролі енна в ЦЬОМ у І 
фільмі знявся Лесшд Ку- 
равльов, — актор, який 
уміє грати психологічно 
різноманітних героїв. Він 
уперше в своїй творчій бі
ографії створив образ уче
ного і втілив в нього ха
рактерні риси нашого су
часника.

У цьому фільмі невелич
ку, але цікаву роль зігра
ла Ольга Остроумова, яку 
ми з вами пам’ятаємо по 
фільмах «Доживемо до 
понеділка», «А зорі тут 
тихі», «Доля» та багатьох . 
інших.

У стрічці також зніма
лася Олена Соловей і 
Олег Вавілов.

Новий фільм режисер і 
Романа Балаяна «Польо
ти уві сні і наяву» — про 
духовні проблеми сорок І- 
річних. Доля .Макарова, 
людини внутрішньо тіеза- 
спокоєї юї. стра: к да кт іої 
■перш за все і цікавить ав
торів стрічки. У цій карти
ні, поставленій на кіносту
дії імені О. Довженк і, 
жорстка драматургія Вік
тора Мережка зімкнулась 
з гостросоціальннм бачен
ням Романа Балаяна.

Сергія Макарова зіграв 
Олег Янковський. У фільмі 
також знімалися Олег Та
баков, Людмила Гурченко, 
Микита Михалков, Олек
сандр Адабатьяп та інші.

Події мосфільмівської 
стрічки «Хто стукає до 
мене у двері...» відбуваю
ться з наші дні в Москві, 
її герої — театральний ак
тор Гера, ного дружина 
Піна. їх благополучні дру
зі: лікар, журналістка, від- 
позідальпий працівник. 
Несподівано вони опиня
ються перед вибором: до
помогти незнайомій діз.- 
чпиці Альці, яка потрапи
ла до компанії 
злочинців, чи не 
тнсь у цю небезпечну істо
рію... Картину поставив 
.молодий режисер Микола 
Цкуйбіи. Ролі виконують 
Сергій Шакуров. Світлана 
Тома, Тамара - Акулова, 
Жадна Болотова та інші.

С ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка
ції.

карних 
втруча-

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ «МК»

«Відпустки якої трива
лості надаються для здачі 
вступних екзаменів у ви
щі та середні навчальні 
заклади?» — запитує наш 
читач із Вільшанського 
району В. Вороний.

Згідно зі статтею № 211 
Кодексу законів про пра
цю Української РСР ро
бітникам і службовцям, 
допущеним до вступних 
екзаменів у вінці і середні 
спеціальні навчальні зак- 

и І

лад», надається відпустка 
без збереження заробітної 
плати такої тривалості:

— для тик, хто вступає 
до вищих навчальних зак
ладів — 15 календарних 
днів;

— для тих, хто вступає 
до середніх спеціальних 
навчальних закладів — 10 
календарних днів.

До відпустки додається 
час па проїзд від місця 
роботи до місця зпаход-

жеппя навчального закла
ду.

Пільги робітникам і 
сл у жбовця .м п а д а ютьея 
незалежно від того, де. як 
та ким воші працюють, у 
якому закладі навчаються 
і чи відповідає профілі, 
навчального закладу ха
рактеру роботи абітурієн
та.

» ф *
«Чи має право адміні

страція за порушення 
трудової дисципліни за
стосовувати до працівника 
таке стягнення, як позбав-

леиня відпустки для здачі 
екзаменів у навчальному 
закладі?» — з таким запи
танням звертається до ре
дакції 
А. Козак.

За порушення трудової 
дисципліно адміністрація 
підприємства, усТапозч, 
організації може застосу
вати одне з таких дис
циплінарних стягнень, зау
важення; догану; сувору 
догану; переведення на 
нижчеоплачувану роботу 
па строк до трьох місяців 
або зміщення на нижчу по-

олександрієць

салу на тон же строк; 
звільнення (стаття 147 Ко
дексу законів про працю 
УРСР)

Надати відпустку для 
здачі екзаменів у навчаль
ному закладі не тільки 
право, а іі обов’язок адмі
ністрації, оскільки стаття 
202 названого Кодексу зо
бов’язує її створити для 
робітників і службовців 
необхідні умови для по
єднання роботи з навчан
ням у вечірніх і заочних 
вищих, середніх, загально
освітніх і ■професінно-тех-

пічннх ііавчальнчл закла
дах.

Отже, 
має права за 
трудової 
збавити 
•бітника 
відпустки для здачі екза
менів у навчальному зак
ладі.

Відповіді на запитан
ня читачів підготував 
старший викладач 
донського права 
федри наукового 
мунізму КІСМу

В. НІКІТЧЕНКО.

адміністрація не 
• -з порушення 

дисципліни по- 
праціпника (ро- 

або службовця)

ра- 
ка- 
ко-
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'' (Продовження Поч. у газетах за 22, 27 січня. З, 5, 
! 10. 17 та 2-3 лютого н р).

Матері відповідає сам засуджений, цитую його 
І скаргу до обласною суду: «Я вчинив підлість, зав- 
■’ дав невинній людині, моєму односельцю, удару ру*. 
! кою... Я себе не виправдовую, я винен...»
і На тридцяті- чотирьох сторінках листа мати Дов

оєнна не знайшла місця ні для каятіч. ні для співчут
тя. Не визнаючи власної вини, вона також жодним 
словом не прохопилася про чуже горе, чужий біль,

■ що заподіяв усій родині Вадимовій її син з брудною 
і компанією.

Я довго, майже дві години, розмовляв із учнями 
і дев’ятого «А», у якому вчився Довбенко. Китиця І. 
: його однокласник. Інші — Мартинчук С. та Сидор- 
1 чук С. — у восьмому «Б», Фалько В. та каков І. — 
; у дев’ятому «Б» Новостепівської школи.
: Довбенко найсильнішим був не лише в класі, а м у

компанії того сумного вечора. Фізично розвинений, 
, захоплювався спортом, почав навіть їздити на занят

тя секції з боксу. То чому ж він не дав ляпаса (якщо 
припускати, що достойнішої відповіді Довбенко, еру- 

? дований і, гак запевняли всі, чемний хлопець, дібра- 
. тч не зумів) Мартинчуку чи Сидорчуку, котрі прово

кували його образами? Як же сталося, що два «бала
мути» з восьмого класу, слабші і фізично, і розумом, 
залучили до свого негідного заміру кількох старших, 
серед яких опинився й Довбенко, котрий не без під
став претендував на роль лідера? Чому ж піддався 
він, погодившись виконати функції примітивної ло
маки?! Ломаки, яка не промахнеться; влучить у ціль 
та ще й так боляче... Де ж гідність, самоповага, 

І, врешті-решт, де ж гордість його власна?!
«Ніхто не чекав від Довбенка...» Це єдине, що спро- 

! мігся висловити клас. Розмова тривала без учителів.
• ми відразу ж домовилися говорити все, що хтось із 

них вважає за потрібне. Був ще сумнів: Вадим уже
і, добре почувається після операції, навіть, хоча й блі- 
I дий досі, пробує грати в футбол. А Довбенко, мовляв, 

відбуватиме аж шість років у колонії посиленого ре
жиму... Довелося пояснювати що це таке: траєма жи- 

І вста з розривом селезінки і наступною сильною внут- 
ї рішньою кровотечею, що означає «небезпечна для 
і життя в момент заподіяння».

Бо могло статися так, що Вадима не довели б до
дому ного друзі. Могло трапитись, що батьки не до- 

; везли б сина до лікарні. Або й у лікарні... Про це, на 
щастя, можна сьогодні писати, тому що молодий, 

; здоровий організм потерпілого підлітка з допомогою 
медиків переборов кричуще зло.

... Разом із Валентиною Михайленко, секретарем
• райкому комсомолу, ми слухали учасників негідної 
І змови поодинці. Першим зайшов Китиця, який дру- 
і жив з Довбенком Розповів усе. як бачив сам. Кити- 
І пя нікого не збирався і не міг бити, він- був на місці

події стороннім. Несмілива вдача не дозволила йому
« втрутитися, щоб запобігти злочинові, навіть застерег- 
’ ти, хоча б словами. Хлопець зізнався, що помітив, як 
! Довбенко «послав ногу», але чи вдарив... На суді він 

заявив: Довбенко тільки замахнувся. А про те, що 
вдарив ногою, йому сказав Ісаков.

Другим зайшов Сидорчук. «Асистент», інакше не 
і' скажеш. Сам навряд чи затіяв би щось погане, аіе 

під впливом, у гурті... Здатний на роль виконавця: 
пошлють — піде, накажуть — зробить. Я уявив собі, 
як він під’юджував Довбенка, щоб гой ударив пер
шим, — Сидорчук міг тільки «вторити» за Мартинчу- 
ком. Не більше.

; Відвертаючи очі, завчено повторював перед нами 
власну «роль» Мартннчук. Напам’ять визубрив. «Ска- 

і зав тільки: треба розібратися». А чи усвідомлює, яке 
непоправне лихо скоїлося? Непевна тінь майнула по 
загостреному обличчю: «Сказав тільки — треба розі
братися». Все.

• какова розшукали другого дня. Став посеред кім
нати, витримуючи погляд. «Рудий». Спочатку він

j справді здається таким, потім помічаєш, що волосся 
в хлопця мовби припорошене попелом. З очей можна

І було прочитати: «Я певен, що мені нічого не буде». 
Ісаков пропонував того вечора не «розібратися», про- 

, понував Довбенку вдарити першим, а вони «закін- 
I чать». Нам відверто брехав. Як і слідчому. У матеріа- 
і лах суду спершу «не бачив нічого». Ще й «співчував» 
; потерпілому, коли того вели додому, виправдовував

ся. Про пляшку, яку вимагав, ні слова.
) Тут треба пояснити, що експертиза визначила: від 
?. першого удару Довбенка і від падіння Вадимові не
• довелося б лягати на операційний стіл. Фатальним 

виявився удар ногою в живіт. Цілковитої певності.
; що його завдав теж Довбенко, не було. Але —• був 
’ сам удар. 1 йою мали «доручити» конкретному учас

никові.
Після двотижневої перерви у ході слідства Ісаков

1 відразу заявив: ногою вдарив Довбенко. За ним — 
не так упевнено — і Китиця який, ми знаємо, потім 

¥ відмовиться: «Почув від какова». «Трикутник», на 
якому, по суті, ми разом з читачем змушені були об-

I лишити розповідь світлу і перейти до аналізу траге- 
; дії, теж фігурував у матеріалах суду.
І (Закінчення буде).

(Молодой коммунар» — 

ррган Кировоградского 

/’бластного комитета
х |)1КСМ Украины,

Па украинском языке.

СВІДЧИТЬ ПРЕСА

ПЙР - ЦЕ ІЗРА ЇЛЬ ПІВДЕШІ ЛФШИ
У газеті «Інтернешнл геральд трібюн» опублікована 

кореспонденція з Преторії. У ній, зокрема, автор ро
бить висновок, що зовнішня політика Південно-Аф
риканської Республіки вельми схожа на ізраїльську,

Аіентство преси Новини пропонує цю статтю з де
якими скороченнями.

Дедалі частіше, коли 
мова заходить про ос

танні агресивні акції ПАР 
проти незалежних афри
канських країн, південіїо- 
афрнканці порівнюють 
свою країну з Ізраїлем. 
До того ж, кажуть вони, 
Сполучені Штати підгри
мують Преторію в усіх її 
починаннях так само, як і 
сіоністську державу.

Після варварського рей
ду парівських військ на те 
рп торію Лесото один жур
наліст запитав у міністра 
закордонних справ ПАР. 
як би він пояснив той

факт, що, ведучи перегово
ри з Анголою, Преторія 
одночасно напала на сусід
ню країну. Відповідь була 
проста: «Ізраїль вторгся в 
Ліван, коли вів перегово
рив з Єгиптом».

Зовнішню політику уря
ду критикують не тільки 
чорношкірі, а й білі жите
лі країни. Вони з сарказ
мом називають свого пре
м’єр-міністра «Менахемом 
Ботою», а міністра оборо
ни — «Магнусом Шаро
ном», підкреслюючи то
тожність агресивної суті 
супсряструбів Близького

Сходу і Півдня Африки. А 
прихильники жорсткого 
зовнішньополітичного кур
су, виправдовуючи уряд, 
відзначають, що ПАР, як і 
Ізраїль, «намагається очис
тити прикордонну терито
рію від баз терористів».

Як відомо, па Півдні 
Африки діє впливова полі
тична організація — Аф
риканський національний 
конгрес (АПК), заснова
ний ще І912 року. У Пре
торії АНК порівнюють з 
Організацією визволення 
Палестини. Використовую
чи «політичний лексикон» 
Бегіна, південноафрикан
ські правителі■ називають 
членів АНК «терориста
ми».

ПАР та Ізраїль не тіль
ки «обмінюються досві-

•дом» проведення агресив
ної політики у своїх регіо
нах. Між Преторією^ і 
Тель-Авівом існує тісна 
економічна і військова 
кооперація. . Так, недавно 
міністр оборони Ізраїлю 
(тепер уже колишній 
— Ред.) А. Шароп здійс
нив вояж у Південно-Аф
риканську Республіку і та
ємно відвідав Намібію. Іс
нують неспростовні докази 
того, що ізраїльські війсь
кові радники навчають 
спеціальні формування ра
систів ведення «антнпартч- 
занської віііїш». Є також 
дані про співробітництво 
між двома країнами в 
розробці ядерної програми.

Виправдовуючи свою аг
ресивну щодо сусідніх не
залежних країн політику, 
як Преторія, так і Тель- 
Авів розглагольствують 
про якусь необхідність 
«вижити у ворожому їм 
навколишньому світі»,

(АПН).

БК 07561.

ВЕСНА НА ХУТОРІ НАДІЯ.
Фото В. ГРИБА.

НАША АДРЕСА!

316050, МСП,

м. Кіровоград, 

вул, Луначарського, 36.

Індекс 61103,

СПОРТ

На трасі 
бадьорості

Святом бадьорості, сили 
і здоров’я 
лижників, 
обласною 
«Спартак», 
йшло понад 
нів 11 колектизів фізкуль
тури з Кіровограда. У ма
совості і результативності 
відзначились представники 
УТО «Кіровоград», м’ясо
комбінату, АТП № 10021, 
торгового та медичного 
училищ, вищого льотного 
училища цивільної авіації. 
Наймолодшою серед учас
ників поєдинків була шес
тикласниця СШ № 18 Іри
на Гребенщикова. А загін 
ветеранів очолили викла
дач торгового училища 
Л. М. Ковальова і технік 
аеропорту П. І. Янковсь- 
кий.

Для любителів оздоров
чого бігу Е цей же день 
був влаштований марш- 
кидок. Тут стартузало 119 
лижників різного віку. 
Переможцями стали фіз
культурники фабрики «Інд
пошив», заводу «Більшо
вик», профтехучилища по- 
буткомбінату та авіатори.

Перед цим у спартаків- 
ських колективах були ор
ганізовані змагання за 
програмою тижня лижного почалося 
спорту. На старт вийшло 
більше семи тисяч спорт
сменів, 2353 з них викона
ло нормативи ГПО, 1486 — 
розрядні вимоги.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
інструктор облради 
ДСТ «Спартак».

З іменем 
Олександра 
Матросова

Щороку наприкінці зими 
гайворонський районний 
спорткомітет організовує 
легкоатлетичний пробіг 
Хащувате — Гайворон. Ни
ні він був присвячений 40- 
річчю подвигу Олександра 
Матросова. На 10-кіломет- 
розу дистанцію вийшло 
більше ста спортсменів — 
залізничники, представни
ки сільських _____ [__
фізкультури, учні загаль
ноосвітніх шкіл та лооф- 
техучилища № 5.

У Хащуватому учасники 
пробігу відвідали музейну 
кімнату 5-ї танкової армії, 
де член районної ради 
ветеранів комсомолу Л. І.

сгав турнір 
організований 
радою . ДСТ 

На трасу ви- 
150 спортсме-

І

колективів

- 2-45.36: учнівсько? молод, 
військово-патріотичного виховання та JSK *этм“»р,?™рп - 2 «а.35? or1«,0 
з бТіИ' мйГо ,2’5в ь5; коректорсько» — 
3-61-63, нічної реданцП — 3-03-53.
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Солгутовський розповів їм І 
про визвольні бої радянсь-" К 
ких воїнів на території на- І 
шого району про віко
помний подвиг Олександ
ра Матросова. ’ П

Дев’ятикласник Гейво- В 
ронської СШ № 5 Юрій І 
Кріпак запевнив колишніх Ц 
фронтовиків від імені сво
їх ровесників, що вони’ _ 
завжди прагнутимуть бути її 
схожими на таких звитяж- в 
ців, як Матросов.

І слово комсомольця бу- її 
ло того дня підкріплене [.! 
ділом — він став лідером 
під час пробігу. Аж біля 
Гайворона Юрія наздогнав д 
залізничник Сергій Оса- <5 
тюк. Обидва легкоатлети ! 
фінішували разом з одна- > 
новим результатом. Від
значились також десяти
класник СШ № 5 Ігор Бу- к 
гатов та секретар комсо- • 
мольської організації під- Н 
відділка залізниці майстер г 
спорту Олег Сівак.

В. пилипишин, * 
секретар Гайворонсь- 
кого райкому ЛКСМУ.

Свято 
в ДЮСШ,

У дитячо-юнацькій спор
тивній школі 
спорткомитету 
традиційне свято «-Посвя
чення в спортсмени». Воно 

парадом спор
тивних відділень школи. 
Колону очолювали майст
ри спорту, члени збірних 
команд України. Серед 
присутніх на святі — бать
ки вихованців школи.

Завідуючий відділом, 
спортивної та оборонно- 
масової роботи міськкому, 
комсомолу О. Кононенко 
вручив кращому спортив
ному відділенню — спор
тивної гімнастики — пере
хідний приз 
комсомолу, 
спортсмени 
членські книжки ДЮСШ.

обласного 
відбулося

МІСЬККОМУ ■ 

Потім юні І 
отримали В

ї
В. СОРОКІН, 

секретар комсомоль
ської організації
ДЮСШ облепорткомі- 
тету.

ВИПРАВЛЕННЯ 
ПОМИЛКИ

В інформації < Зустріч із 
«Зіркою* («Молодий кому
нар» за 3 березня) допуще
но помилку. Замість 
В. Мунтян слід читати: 
В. Поркуян.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Газета виходить у вівторок 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правде» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2*
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