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НА ВИДОБУВНУ дільницю 
Морозівського розрізу 

комбінату «Олександріявугіл- 
ля» прибув я в обідню пору. 
Біля цистерни з холодною во
дою стояли молоді гірники і 
про щось жваво сперечалися. 
По їх запилених і втомлених' 
обличчях було помітно, що дні 
на дільниці стоять напружені.

Колектив комуністичної пра
ці видобувників, який очолює 
Володимир Сафронович Сту- 
пенко, взявши підвищені со
ціалістичні зобов’язання на 
честь XXV з їзду КПРС, вирі
шив виконати завдання завер-
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шального року п’ятирічки до 
25 грудня і відвантажити 15 ти
сяч тонн палива додатково до 
плану.

Слова у гірників не розходя
ться з ділом. За вісім місяців 
цього року на їх рахунку вже 
є більше 11 тисяч тонн понад
планового палива. Успіх не ви
падковий. Його досягли завдя
ки високій продуктивності пра
ці, злагодженій роботі, почут
тю відповідальності за доруче
ну справу.

І Іро комсомольсько-молодіжну 
бригаду екскаватора «РС-350» тут 

говорять з поваго©. Колектив, очо
люваний .молодим ударником п’я
тирічки Володимиром Бакуном, на
вивають комуністичним. Бригада з 
року в рік виборює першість у со
ціалістичному змаганні серед ком
сомольсько- молодіжних колекти
вів комбінату ♦ОлексаидрВінуї Іл
ля» .

Трудова перемога дасться 
нелегко. У бригаді кожна хви
лина на суворому обліку. Тому 
взаємовиручка, заміна один 
одного, володіння суміжними 
професіями завжди дають по
зитивні наслідки. Бригадир 
комсомольсько - молодіжної 
Володимир Бакун розповідає, 
що у них кожен член бригади 
може бути при нагоді електро
слюсарем, слюсарем, електро- 
зварювальником.

— А це особливо важливо, — 
прюдовж-уе він, — коли екскаватор 
погребує профілактичного ремонту. 
Отож ми й скорочуємо строки ре
монту на п’яті. — шість дпіп, .а це— 
сотні тонн палива -додаїково до 
завдання.

Дружба, взаємодопомога зміцни
ли, згуртували колектив, У комсо
мольсько-молодіжній бригаді В. Ба

куна всі працюють і живуть за 

принципом морального кодексу бу
дівника комунізму — один за всіх— 
всі за 'одного. Радість і невдачі ді- | 
лить навпіл. Чи весілля, відпочи
нок, день народження, відвідування 
театру, кіно, туристська поїздка — 
завжди разом, колективно.

Нині у членів комсомоль
сько-молодіжної — відпові
дальна пора. Вони вирішили | 
ознаменувати XXV з'їзд КПРС ! 
і XXV з’їзд Компартії Ук
раїни новими трудовими ді
лами і тому працюють напру
жено, творчо, натхненно. Зав
дання завершального року 
п’ятирічки намітили закінчити 
до 20 грудня. Шахтарське сло
во — тверде. За вісім місяців 
уже відвантажено понад 10 ти
сяч тонн вугілля понад план. 
І немає сумніву в тому, що 
комсомольсько - молодіжний 
колектив, очолюваний моло
дим гірником В. Бакуном, з 
честю виконає свої завдання.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Олександрія.
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Ш’ЯТНИЙ ЗНАК 
„ЗА ТРУДОВУ 
ДОБЛЕСТЬ 
У ДЕВ’ЯТІЙ 
П’ЯТИРІЧЦІ“

Постановою ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про 
Всесоюзне соціалістичне 
змагання у 1975 році для 
нагородження колективів 
підприємств, виробничих 
об’єднань, колгоспів, рад
госпів, будов, науково-до
слідних та інших організа
цій встановлено Пам’ят
ний знак ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «За трудову 
доблесть у дев’ятій п’яти
річці». Цим знаком наго
роджуються колективи, 
які удостоєні за підсумка
ми Всесоюзного соціаліс
тичного змагання за 1975 
рік перехідних Червоних 
прапорів ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ і добилися 
найвищих показників у 
виконанні планових зав
дань п'ятирічки по підви
щенню ефективності ви
робництва і поліпшенню 
якості продукції.

Рік видання XVI

ЛЄ 119 {2067].

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДІЇАПТЕС.Я!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ Ціна 2 коп.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
Вчора, 3 жовтня, відбувся пленум 

обкому Компартії України.
Пленум розглянув питання:
1. Про скликання чергової XVIII 

обласної партійної конференції.
2. Про завдання партійних орга

нізацій, радянських і господарських 
органів області по забезпеченню 
організованого проведеная зимівлі 
громадського тваринництва відпо
відно до вимог вересневою (1975 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України.

По першому питанню — про 
скликання чергової XVIII обласної 
партійної конференції виступив 
перший секретар обкому Компартії 
України М. М. Кобильчак.

В обговоренні взяли участь С. С. 
.’І іповиченко, перший секретар 
Ленінського райкому партії м. Кі
ровограда, К. Я- 'Степаненко — 
свинарка колгоспу імені Карла 
Маркса Повоукраїпського району,

Петро Нсчипорснко — вчитезь 
історії та суспільствознавства 
Богданівської середньої школи 
імені В. І, Леніна Знам’янсько 
го району. А Валентина Беріидя 
і Володимир -Яужннн почнуть 
свій перший урок через рік. А 
поки іцо вони на педагогічній 
практиці...

На фото зліва направо: 
В. БЕРІИДЯ. В. ИУЖНИЯ. 

і.П. НЕЧИПОРЕНКО.

БІСОМ» ЛКСИ»

В. В. Гуля — перший секретар Ма- 
ловисківського райкому партії.

Пленум прийняв постанову скли
кати чергову XVIII обласну пар
тійну конференцію 9 січня 1976 
року.

Учасники пленуму обговорили та
кож стан справ у виробництві та 
продажу тваринницької продукції, 
хід підготовки до зимівлі худоби. В 
обговоренні доповіді «Про завдан
ня партійних організацій, радян
ських і господарських органів об
ласті по забезпеченню організова
ного проведення зимівлі громад
ського тваринництва відповідно до 
вимог вересневого (1975 р.) Пле
нуму ПК Компартії України», з 
якою виступив М. ,М. Кобильчак, 
взяли участь М. 1. Грабовий — пер
ший секретар Новомнргоро.тського 
райкому партії, Г. І. Ткаченко — 
бригадир свиноферми радгоспу 

«Третій вирішальний» Новгородків- 
ського району, 10. Г. Петренко — 
перший секретар Олександрійською 
райкому партії, В. М. Гуртовий — 
голова колгоспу імені Леніна Зна- 
м’япського району та інші товариші.

З заключним словом виступив 
М. М. Кобильчак.

По обговореному' питанию прий
нято постанову.

Пленум заслухав також інформа
цію про хід виконання постанови 
пленуму обкому Компартії України 
«Про завдання партійних організа- 
дій області по дальшому підвищен
ню ефективності капітального бу
дівництва у світлі рішень XXIV 
з’їзду партії, грудневого (1974 р.) 
Пленуму Ц1< КПРС», з якою висту
пив завідуючий відділом будівни
цтва обкому партії В. Т. Сплін. •

В роботі пленуму взяв участ> 
інспектор ЦК. Компартії України 
О. А. Ружпцький.
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Вже бруньки розрослися вітами 
І розлився струмок Дніпром. 
Тільки вчитель зостався вчителем, 
Як лишилось добро добром. 
Із портфеликом вчора бігла, 
Заглядала в моє вікно.
Мила дівчинка з бантом білим 
Стала осінню вже давно.
Десь хлопчисько над жовтим садом 
Вибив спомину синє дно...
Обернувся вже листопадом 
Той бешкетник давним-давно.
Дні зростають в літа... Не вернеться 
У зернину розцвітлий мак.
Не загорнеться в стежку вересня 
Мого серця дзвінкий їжак.
Вже уклалось колосся скиртами, 
Пух пташати зробивсь крилом. 
Тільки вчитель зостався вчителем, 
Як лишилось добро добром. 
Тільки крони дерев, як п'яльці, 
Напинають гучну блакить...

♦ о *
Дошка. Вчитель. У крейді пельці. 
Перший клас мій... Спинися, мить...

Валерій ГОНЧАРЕНКО.
• М, Кіровоград.
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II Перевіряємо
хід
соціалістичного
змагання
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Члени комсомольсько-молодіжних ко
лективів першого та другого відділків 
МТФ нашого колгоспу охоче підхопили 
ініціативу молодих тваринників Зпам’ян- 
ського району — провести місячник підго
товки ферм до зими«.

Недільного ранку дівчата прийшли на 
ферми раніше звичайного. Принесли з со
бою відра, щітки, кельми. Після доїння 
хто білив стіни приміщень, хто — годів
ниці, гуртом допомагали ремонтній брига
ді, лагодили стелі корівників. Недільник 
пройшов активно, заплановане виконали: 
на обох фермах утеплили три корівники. 
Цього ж дня спеціалізована бригада Ки
рила Невідомого закінчила монтаж змі- 
шувача-подрібшовача Марчука у першому 
відділку, розпочала будівництво такого ж 
у-другому. На фермах проведено ще два 
недільники, причому в останньому візь
муть участь всі комсомольці і молодь гос
подарства, школярі. •

В той недільний день праці підбили під
сумки соціалістичного змагання за вісім 
місяців і дві декади вересня. Зобов’язання 
обидва колективи виконують успішно. 
На першій фермі в середньому від кожної 
корови надоїли по 2665, на другій—по 2530 
кілограмів молока. Це на І00—140 кіло
грамів більше, ніж намічали. Попереду у 
змаганні доярки Варвара Пахомова, Люд
мила Шевініна, Олена Школярова, Ніна 
Мамонова, Євгенія Колодєєва, Люба Ір- 
ікова, Лідія, Ніна та Надія Чуркіни.

Першочергова турбота наша — про за
готівлю та раціональне згодовування кор
мів. Під час суботників та недільників 
члени комсомольсько-молодіжних колек
тивів косили очерет, трави, возили зелену 
масу. Нині поблизу ферм стоять скирти 
соломи. Зроблено півторарічний запас 
грубих кормі»
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ПРОБЛЕМИ

командуванням

колу Леуша, рядових Петра Донця,

вихованців 
військових

„Відзначались
Тут, у Кіровоградській морській

і сказали не

Здавалося, чого б ще бажати? І плани 
виробничі виконуємо, молеко здаємо пер
шим та другим класом, закладено добру 
кормову базу. Та це не значить, що ви
рішені всі проблеми. їх ще чимало. Скажі
мо, питання гласності соціалістичного зма
гання. У червоному куточку ферм висять 
«блискавки», в яких інколи йдеться про 
справи місячної давності. Недостатньо 
працювали комсомольські активісти, в ре
зультаті чого дорученнями охопили ляше 
частину членів ВЛКСМ.

Колектив турбує й питання раціональ
ного використання доїльних установок. 
Ферми ними обладнані, а літні табори—ні.

Члени комсомольсько-молодіжних ко
лективів нашого колгоспу достроково 
виконали дев’ятимісячний план виробни
цтва молока. Сьогодні вони стоять на 
ударній трудовій вахті, присвяченій XXV 
з’їзду КПРС. Переглянувши свої соціа
лістичні зобов’язання, середньорічний па- 
,дій від кожної корови колектив першої 
ферми вирішив довести до 3300 кілогра
мів, а другої — до 3200 кілограмів моло
ка. Це відповідно на 300 і 200 кілограмів 
більше, ніж планували. Одним із найваж
ливіших завдань вважаємо організоване 
проведення наступної зимівлі худоби. Та
ка наша відпозідь на постанову Пленуму 
Центрального Комітету Компартії Украї
ни «Про завдання партійних організацій, 
радянських і господарських органіїз рес
публіки по підготовці і забезпеченню ор
ганізованого проведення зимівлі худоби».

М. МІРОШНИЧЕНКО, В. Л1АХНО - 
грулкомсорги комсомольсько-молодіж
них колектизів МТФ № 1 та № 2 кол
госпу «Перше травня» Маловисків- 
ського району.

Другого жовтня в гуртках і семі
нарах системи комсомольської по
літосвіти нашої області пройшов 
Ленінський урок «П’ятирічці — пе
реможний фініш! XXV з їздові 
КПРС—гідну зустріч!». Заняття по
всюди було позначене урочистістю, 
святковим піднесенням. Слід зазна
чити, що спільною темою, яка порід- 
нювала розмову слухачів у кожно
му гуртку і семінарі, стали знамен
ні дати в житті нашої партії і ра
дянського народу — XXV з’їзд 
КПРС і XXV з’їзд Компартії Ук
раїни, до дня відкриття_ яких тру
дящі і молодь нашої країни готують

на III з'їзді РКСМ — «Завдання 
спілок молоді».

З побажанням творчих дерзань і 
ініціативи до молоді звернувся 
учасник Великої Вітчизняної війни 
П. Я. Проиюшкін.

ОЛЕКСАНДРІЯ. На шахті «Світ 
лопільська» Ленінський урок у слу
хачів гуртків «Основи правових 
знань» і' «Молоді про партію» від
крив пропагандист П. П. Ставній- 
чук. Присутні прослухали текст 
спеціально підготовленої радіогазе- 
ти, присвяченої значенню промови 
В.’І. Леніна на III з’їзді комсомолу 
в сьогоденні.

ПЕРШИЙ УРОК—ЛЕНІНСЬКИЙ
визначні трудові дарунки. Тож гід
ну зустріч черговому партійному 
форуму нині пов’язують з напруже
ною творчою працею на завершаль
ному етапі дев’ятої п'ятирічки.

Учасники Ленінського уроку пе
ред заняттями підносили живі кві
ти вождеві — до підніжжя пам’ят
ників В. І. Леніну, покладали баг
ряні букети, мовби іскри з незгас
ного полум’я людської пам’яті, до 
обелісків Слави, до братських мо
гил загиблих воїнів.

КІРОВОГРАД. У актовому залі 
швейної фабрики поруч з бюстом 
вождя — кумач, живі квіти. Уро
чисто прикрашені столи, трибуна і 
святково настроєна гомінка ауди
торія.

Про ударні трудові діяння комсо
мольців і молоді, їх внесок в успіш
не завершення планів дев’ятої п’я
тирічки, про завдання юнаків і дів
чат по гідній зустрічі XXV з’їзду 
КПРС і XXV з’їзду Компартії Ук
раїни вели мову директор підпри
ємства О. О. Полійчук, пропаган
дист В. І. Трегубенко. Слухачі обго
ворили заповіти Ілліча з промови

Бригадир колективу прохідників, 
кавалер ордена Леніна І. М. Хво
ростина, запрошений на заняття, 
розповів, що їх бригада до відкрит
тя XXV з’їзду КПРС зобов’язалася 
пройти 810 метрів гірничої виробки. 
Досвідчений шахтар закликав ком
сомольців і молодь активніше вклю
читися у передз’їздівське змагання.

Володимир Лагода, який очолює 
комсомольсько-молодіжний колек
тив, від імені членів своєї бригади 
підтримав почин І. М. Хворостини і 
заявив, що вони обіцяють щодобово 
видавати на-гора не менше тисячі 
тонн вугілля.

Про те, щоб перевиконання змін
них завдань стали нормою ударної 
праці кожного молодого шахтаря, 
говорили у своїх виступах слухачі 
О. Макеев, В. Величко. «Вчитися 
комунізму» — значить, свідомо, по- 
комуністичному ставитися до праці, 
до товаришів, підтримувати їх у со
ціалістичному змаганні за успішне 
завершення дев’ятої п’ятирічки, —• 
так закінчили гірники шахти «Світ- 
лопільська» свій Ленінський урок.

повідоіиляея

ДИСЦИПЛІНА
НА УіЯЗЦЗ і НА ВУЛИЦІ

Це вже стало традицією в нашій школі. В день 
народження Ф. Б. Дзержинського учнів, які від
мінно назнаються і зразково поводять себе, бе
руть активну участь в громадському житті школи, 
борються з проявами зла, приймати з загін юних 
дзержинців.

Ось і цього разу з нагоди 93-річчя від дня на
родження славнозвісного чекіста, в школі відбув
ся вечір, який так і називався «Роби життя ПО 
товаришу Дзержинському». На вечорі старшо
класники читали листи Фелікса Едмундовича дру
зям по боротьбі, вірші відомих російських поетів.

Цього разу загін поповнився кращими учнями: 
Ігорем Лисицьким, Григорієм Бернезеком, Сергі
єм Кондратенком.

— Я клянусь бути чесним і сміливим, боротися 
З найменшими проявами зла...

—- Клянусь! Клянусь! Клянусь! — лунає в залі.
Представник райзідділу внутрішніх справ, ін

спектор карного розшуку В. ГІ. Шапозалоз розпо
вів про праза і обов'язки члена загону ЮД і вру
нив юним дзержинцям посвідчення.

Лунає команда:
— На охорону громадського порядку кроком 

руш!
Юні дзержинці з пов'язками на руках та но

венькими посвідченнями в кишенях разом з сек
ретарем партійної організації РВВС А. О. Ткачен- 
ком вирушили на чергування.

В. БУРОВА, 
старша піонервожата середньої школи № 6в 

. м. ІТовоукраїпка.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
СЕАНСУ

«Знати і позажати закони — обоз’язох кожно
го» — такою темою розпочаз езоє засідання кі- . 
(іоклуб «Підліток», що діє при кіровоградському 
дитячому спеціалізованому кінотеатрі «Мир», 
Слухачами цього разу були учні старших класіз 
шкіл №№ 5, 6, 10, 26, 34-

Перед ними виступили заступник начальника 
відділу юстиції при Кіровоградському облвикон
комі Ж. С. Туз та старший консультант цього від
ділу А. М. Меренкоз. Вони докладно, з конкрет
ними прикладами, розповіли учням про обов’язки 
Та права громадянина, про дотримання норм со
ціалістичної законності.

При кіноклубі створена рада, до яко" входять 
учні старших класів, працізники юстиції, дитячої 
кімнати міліції та організатори позакласної робо
ти шкіл.

Мета .клубу —• допомогтй учням старших класіз 
досконаліше оволодіти змінами з радянського 
Права«

’ ' М. НІКІТЕНКО,
педагог-вихователь кінотеатру «Мир»,

школі ДТСААФ, мені
без гордощів:

— Більшість наших 
стає в шеренгу умілих 
спеціалістів. Цьому сприяє їх висо
ка фізична, технічна, морально-во
льова підготовка, яку вони здобули 
у нас.

Колишній бойовий офіцер, капі
тан другого рангу в запасі Микола 
Іванович Шаповалов, який очолює 
морську школу в обласному центрі, 
робить аналіз успішності курсантів:

— Середній бал.— 4,6, більше по
ловини — відмінники, кожен має 
значок ГПО і розряд з військово- 
технічного виду спорту. м _ ______  _

Тільки в цьому році 154 курсанти навчається Володимир Козак

• ПЕРШІ КРОКИ — В МОРСЬКІЙ ШКОЛІ ДТСААФ 

тих. Настійно освоюють професію 
штурмана-інженера. Відмінники бо
йової і політичної підготовки. Не- 
одноразово відзначались команду- зв’язки 
ванням». ьіікшчи

Такі ж відгуки про єфрейтора Ми- фізичну
колу Леуша, рядових Петра Донця, товку клаптів, і і 
Миколу Давидова. З училища, де зростає. Тільки під 
Мйттаярткг'а Нлтлтгг»гг.« іг___ _ м

• ‘ ТТТ< ГітЛ^А Azfx * --------------Г” ~ ltd-
нагороджені значками ЦК Д1СААФ діслали фотографію цього курсанта 
«Відмінник навчання». Серед . них На грудях — знаки військової доб- 
механізатор. колгоспу імені Ульяно- лесті... *
ва Голованівського району Віктор 
Подолян, молодий токар s Кірово
града Олександр Стрілець, комсо
мольці з Олександрійського району 
Володимир Компанієць та Олек
сандр Кравець.

А ось вже листи з тих військових 
частин, де служать вихованці мор
ської школи. Про Олександра Ро
гова і Анатолія Севастьянова пові
домляють з вищого військового 
училища: «У виконанні військового 
обов’язку вони — приклад для Ін-

А викладачі і майстри виробни- 
днавчання. юрської школи 

ДТСААФ знову і знову вдосконалю
ють матеріальну базу, щоб майбут
ні воїни ще глибше засвоїли звання, 
стали хорошими спеціалістами, 
Олексій Дем’янович Свиридов, Ми
кола Іванович Михайлов, Олексій 
Петрович Євстигнеєв обладнали 
класи для теоретичних і практичних 
занять, виготовили стенди, інші на
очні посібники. Колишні фронтови
ки, вони все роблять для того, щоб

їхні вихованці навчилиса мужності 
і військової справи.

Дтсаафівці підтримують також 
’ 'і з комітетами комсомолу, 

військкоматами. Разом дбають про 
| військово-технічну підго

товку курсантів. І вона повсякчас
. . —.........д час VI літньої

на- Спартакіади народів СРСР в школі 
проведено близько ЗО різних зма
гань, в яких взяли участь 1264 юна
ки. 579 з них вперше виконали роз
рядні нормативи. Норму майстра 
спорту подолав судиомоделіст Ста
ніслав Стецовський, кандидатами в 
маисгри спорту стали водомоторас- 
ти Володимир тенков, Йосип Сва- 
тол, Олександр Малихія, судномо- 
делісти Валерій Король, ’Віталііі 
і лухов, ігор Колісниченко. А Вале
рій Прочуханов у минулому році 
здобув титул чемпіона Європи.

В. МАШУК, 
СЛРЛНЙ *НСТРУКТОр обкому 
ДТСААФ.
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ЗАВТРА—ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«Учитель — найкраща професія на землі. Адже во
на приносить людям найцінніше — знання, вміння 
мислити, культуру почуттів. Уже одне звання (так 
саме звання) вчитель дає право на повагу до цієї 
людини.

в. ПЕТРЕНКО.
Олександрійський район».
«По-моєму, в жиггі кожного учня є вчителі і 

викладачі. Викладачів ми пам’ятаємо тільки по уро
ках. Минуть роки — і лишиться у нас від них тільки 
сума абстрактних знань.

Але є і вчителі. Люди, під яких ми йдемо не тільки збага
чені знаннями, але і збагаченими духовно. Люди, у яких 
ми вчимося жити, і можу твердити з певністю — улюблений 
вчитель — це той, хто навчив тебе поваги до людей, любові 
до Батьківщини, навчив бути гідним пам’яті тих, хто віддав 
своє життя за наше щастя.

Саме такою була для нас учителька російської мо
ви й літератури Ольга Яківна Фролова.. Вона ніколи 
не робила культу зі свого предмета. Навпаки, зав
жди говорила, якими необхідними будуть нам в май
бутньому знання хімії, фізики, математики. І все ж 
ми найбільше любили саме ії уроки. Там ми вчилися 
бути скромними і справедливими, ненавидіти зло і 
боротися за утвердження добра. Ми знали, що то — 
не тільки слова, ці риси 
КИ, 1 — ---- •

• ПІД ЧАС ПЕРЕРВИ

і по них звіряли

-

в харгктері нашої вчитель- 
свої вчинки.

Л. ШИШКОВА, 
класу Новоукраїнської серсд- 
6».

учениця 9 «Б»
ньої школи №

«В рік, коли дівчинка мала йти до першого класу, 
розпочалася війна. На довгі роки підручником став

t

АКСЕ

В одному Із залів музею В. О. Сухомлинського в с. Павлиш Онуфріївського району. 
Фото В. КОВПАКА.

— Ігоре, ти що, локомотив? 
Це вже довготелесому і від 
цього трохи незграбному Коз
лову, який ледве не збиває 
мене з ніг.

— Контрольна ж була, Ан-

О К1 незвичайні очі у Натал- 
■* * кп. Мені інколи навіть 
страшно в них заглянути, до 
того вони прозорі. Ось і за- , „ -
раз трохи хвилююсь, забачив- АР110 Васильовичу, 
ши її стсблинкову фігурку в 
шкільному коридорі в оточенні 
«вікінгів» — дев’ятикласників.

Я сьогодні черговий учи
тель. А це значить, іцо все 
повинен помічати, відмічати і 
застерігати. Відкликаю На
талку від її співрозмовників.

— Наталю, — в моєму голо
сі залізо курської аномалії, — 
мені здається, що твоя спід
ниця занадто коротка.

Наталка червоніє, але дн-

не буквар, а суворе життя з продкарткамн і похорон
ками, класом — дороги евакуації з бомбардуван
нями і артнальотами, азбукою — ненависть до війни, 
до фашистських зайд, які розв’язали її, прагнення 
миру і перемоги...

Я не дивуюсь, чому наша вчителька Валентина Петрівна 
Перчун стала викладати саме історію та суспільствознавство. 
Тут вона має можливість найповніше поділитися своїми 
поглядами на життя, боротися з силами війни і агресії, 
виховавши з учнів вірних ленінців. Адже в сьогоднішніх 
учнях — майбутнє країни, надії людей.

Ми часом забуваємо, що вчитель прожив довге життя, що 
перед нами людина, яка з честю вийшла із бататьох випро
бувань. 1 коли відкриваємо для себе це з фотографії на 
цошці «Вонн захищали Батьківщину» чи з пожовтілих ряд
ків фронтового листа, любимо і поважаємо наставників ще 
більше.

Л. ЯКОВЕЦЬ, 
В. ВОЛОВОДЕНКО, 

учениці 10 «Б» класу Новоукраїнської серед
ньої школи № 6».

«Коли я вперше переступила поріг школи, з лагід
них маминих рук мене взяла не -менш лагідна рука. 
Рука моєї першої вчительки. І з того дня по сьо
годні і, мабуть, залишиться назавжди Лідія Михай
лівна Полякова — моєю улюбленою вчителькою. Мо
жу сказати більше: я нерозлучна з нею. І в успіхах, 
і в невдачах подумки раджуся, — а як би Лідія Ми
хайлівна повелася тут, як би оцінила це гона?

Я теж вирішила стати вчителькою, навчаюсі в педзгогіч- 
пому інституті. 1 звичайно ж наслідуватиму в усьому Лідію 
ІИнхайлівну. Це значить, старатимусь бути завжди зі своїми 
вихованцями: 1 в поході, і 
иа зборах, і на шкільному 
вечорі. Бути чуйною, доб
рою, але й вимогливою, ста
вити справедливість понад

З сшор........ ■—*
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МІКАЛОЮСУ 
ЧЮРЛЬОНІСУ

виться на мене не без ви
клику.

— Візьми це до уваги, — я 
швидко повертаюсь і йду ко 
ридором.

Чорт візьми, цю акселера
цію. Вони ладні прийти до 
школи в чому завгодно, аби 
тільки не в шкільній формі. 
Форма і ще раз форма! Вона 
прикрашає, надає скромного 
вигляду иавіть тим, у кого 
цієї скромності зовсім немає. 
І взагалі. Наталка хоче зда
ватися старшою, ніж для віку 
восьмиклг піці, а проте...

— І це що, сигнал стихійно
го лиха?

— Розім’ятися хочеться, — 
сором’язливо басить Ігор.

Вій вищий за мене п півто
ра раза, і тому я дивлюся на 
цього, мов на дзвіницю Іва
на Великого. Гренадер та й 
тільки.

Чергування по школі — бі
ганина. 1 я бігаю з одного 
кінця коридора в інший. Повз 
мене проносяться «астероїди», 
«метеори», «комети» п’яти
класників. шестикласників, ву
сатих та безвусих дев’яти
класників. Розумію: у них 
турбот — незліченна сила. їм 
треба, їм хочеться. їм необ
хідно повалятися па підлозі, 
наздогнати один одного і 
встигнути закрити двері перед 
самісіньким носом наполегли
вого переслідувача, відкрити 
вікно у класі...

Ні, цього я вже не пробачу. 
Цс що такс?

— Акімов! — голос чомусь 
зривається на фальцет.

— Чьо? — він поволі спов
зає з підвіконня.

— Тн що там, айсберг поба
чив?

— Хі-хі... — сміється.
«І це життя... з сумом ду

маю я. — Та мені б де-пебудь 
працювати далеко звідси, 
щось шукати, а я...».

Ллє замість цього я іду и 
хлопчачий туалет.

Так і є: дев’ятикласник Ря-

занов швиденько викидає не
допалок у вікно І починає за-, 
думлнво вивчати місцевий 
ландшафт.

— Рязанов! — грізно мов
лю я. — Пізнаєш оточуючий 
світ?

— Пташки, Андрію Васильо
вичу, такі маленькі, а як спі
вають, — з ядучим замилуван
ням говорить він. .

— 1 у нього вдома канар
ка, — підтримує Рязанова Ве
денеє з сьомого, якого у шко
лі звуть «Монетою», бо Сергій 
збирає старовинні гроші.

Виганяю туалетний «фо
рум» і продовжую чергуван
ня по коридору. Як вони по
ведуться далі? •

«Пірати» відступили і ма
неврують між коридорних ко
лон. Погрожую пальцем в їх
ній бік.

Нарешті—електричний дзві
нок, біжу до вчительської за 
журналом і знову наштовхую
ся на Козлова.

— Андрію Васильовичу, — 
розводить він гренадерськими 
ручищами 1 лукаво посміхає
ться...

А. САРЖЕВСЬКИИ, 
викладач педінституту.
м. Кіровоград.

Історія іноді народжує ге« 
іііїв, повну силу таланту кот« 
рпх можуть'осягнути лише на« 
щадки. Такими були Леонар- 
до да Віичі, Піросмаиішвілі, 
Достоєвський. Таким був і ли
товський композитор, худож- 
ник Мікалоюс Константинас 
Чюрльоніс. Він народився сто 
років гему в литовському міс
ті Варена, в сім’ї органіста, 
Вчився у Варшавському му
зичному інституті, в Лейпціг- 
ській консерваторії і знову у 
Варшаві — в художньому учи
лищі.

Чюрльоніс став одним з ос- ** 
новоположників сучасної ли
товської культури. Головний 
органіст Литовського худож
нього товариства, він керував 
народним хором, обробляв 
народні пісні, збирав твори 
національного образотворчого 
мистецтва, його по праву 
вважають фундатором литов
ської симфонічної музики. 
Він — автор кількох симфо
нічних поем та близько 100 
фортепіанних творів.

Чюрльоніс був і видатним 
художником. Живописні цик
ли «Створення світу» та 
«Знаки Зодіака» — то ге
ніальні зразки мистецтва сим
волізму. Він створював на 
полотнах фантастичні образи, 
намагався відбити в живопи
сі образи музичних творів, 
Номер митець у 191 і році.

Міністерство зв'язку СРСР

УРОК, НЕ ПОЗНАЧЕНИЙ б журналі випустило поштову марку, 
присвячену 100-річчю від дня 
народження М. К. Чюрльоні- 
са. На ній зображено його 
портрет, композиційно пов’я
заний з елементами живопис
них творів циклу «Морська 
сюїта» 1 факсиміле авторсько
го підпису Чюрльоніса.

Філателістичну розповідь 
про видатних діячів культури 
нашої Батьківщини продов
жує чотирикопієчна поштова 
мініатюра, присвячена 100-й 
роковині від дня народження 
вірменського радянського по
ета Аветіка Ісаакяна. Вже 
перші його вірші були спов
нені ненависті до царизму.

В Радянській Вірменії Іса- 
акяи вів велику культосвітню 
та громадську роботу. Він ав
тор поеми «Упер із Сасуна», 
патріотичних віршів «Дим 
Вітчизни», «Рідній країні». В 
1946 році за цикл поезій, 
створених в роки Великої Віт
чизняної війни, удостоєний 
звання лауреата Державної 
премії. З цього року і до кін
ця своїх днів А. С. Ісаакяп — 
голова Спілки письменників 
Вірменії, його поезії, покла
дені на музику, стали народ
ними піснями.

Філателісти зможуть попов
нити свої колекції і шестико- 
пієчиою поштовою мініатю
рою, присвяченою пам’яті ви
датного діяча французького і 
міжнародного руху комуніста 
Жака Діокло. В кіоски та ма
газини філателії надходить 
нова серія марок, присвячена 
тваринному світу знаменитих 
радянських заповідників «Бе- 
резинськиіі» та «Стовпи», 
50 років від дня заснування 
яких минає в цьому році. Во
ни створені для охорони і 
розведення цінних тварин Бі
лорусії та Середнього Сибіру.

Серію поштових мініатюр 
створив Микола ІПевцоп. На 
них зображені мешканці за
повідників: турухтан, кабарга, 
колонок, глухар га барсук. 
Номінали марок відповідно: 
І. 4, 6, 10 та 16 копійок.

М. ГРИГОРЕНКО.
На фото: репродукція 

марки, присвяченої 100-річчю 
від дня народження N. К. 
Чюрльоніса.

сом переріс у первинну організацію Товари
ства радянсько-болгарської дружби. І до сьо
годні Борис Іванович — незмінний керівник 
КІДу. -

Тисячі й тисячі і років дав за своє життя 
педагог. Але є один, не зареєстрований у 
жодному шкільному журналі. То — саме жит
тя вчителя. Чи не тому так часто йдуть до 
нього за порадою молодші колеги? Чи пс то
му вже тридцять років довіряють Борисові 
Івановичу очолювати міське методичне об’єд
нання' вчителів географії?

Щастя вчителя — у його учнях. 
Щодня заносить листоноша на ім’я Фе
дорова кілька листів. 1 в кожному з них 
— слова вдячності від колишніх учнів.

...Час невблаганний у діях. Вже заплів 
у волосся вчителя срібну сивину. І лише 
погасити отой молодий вогник в очах 
не в силі. Проніс його педагог через усі 
роки. Через усі півстоліття вчитель
ських чесних років.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
позаштатний кореспондент «Моло
дого комунара».

Про цю людину написано і сказано ба
гато. В журналах, газетах, навіть шкіль
них творах. А завтра у неї свято... Вчи
тель Борис Іванович Федоров розпочав 
свій п'ятдесятий навчальний рік, сорок з 
яких провів у середній школі № 14 міста 
Кіровограда.

...Школа зустрічає Бориса Івановича 
як свого господаря. Адже куди не глянь 
— творіння його рук. І оці карти і карти
ни, таблиці і діаграми в географічному 
кабінеті, прилади і макети на географіч
ному майданчику. 1 свіжа стіннівка. І но
вий стенд в музеї. Та н не тільки це.

— Борисе Івановичу, — радісно звучить го
лос учениці, — аж гляньте, звідки нам сьо
годні лист надійшов.

І простягає вчителю білий чотирикутник, 
уквітчаний поштовими штемпелями.

Це теж — його ідея. Якось, розповідаючи 
на уроці про Болгарію, Борис Іванович запро
понував написати листа до цієї республіки. 
Так виник клуб «Дружба народіз», який з ча-

Фото В. КОВПАКА.

Н. ВАРАКУТА, 
випускниця Кірово
градської середньої 
школи № 5»

Минулої суботи і неділі на ста
діоні спортклубу «Зірка» відбувся 
святковий концерт майстрів мис
тецтв чотирьох міст — Москви, Ле
нінграда, Києва і Кіровограда, Тру
дівникам нашої області, які успіш
но виконують завдання дев’ятої 
п’ятирічки, готують вагомі трудові 
дарунки наступним ХХУ з’їзду 
КПРС і XXV з’їзду Компартії Ук
раїни присвятили митці свої висту
пи. Глядачі тепло зустрічали кожен 
вихід улюблених акторіз на зелене 
поле стадіону.

На фото: (зліва направо)
відомий спортивний коментатор 
Всесоюзного радіо і Центрального 
телебачення М, ОЗЕРОВ, заслуже
ний діяч мистецтв РРФСР В. БУР- 
ЦИГА, народний артист РРФС» 
лауреат Державної премії Д. СА- І

БОРОТЬБА
КЛАСИЧНА

Турнір з класичної боротьби 
проходив у м. Запоріжжі.

Вдало тут вис (улили кірово- 
градці — вихованці спортивно
го клубу «Зірка». Учень деся
того кл^с-у школи N» 17 Ігор 
Чулков- стоп другим щрпзером 
серед юпакій у важкій ваговій

категорії. На третій сходинці 
п’єдесталу пошани — восьми
класник СШ № 14 Олександр 
Лисиця (щонайлегша вага) та 
учень технікум}’ сільськогоспо
дарського машинобудування Ві
талій Чабаненко (півважка за- 
гова категорія'). Майстер спор
ту Микола Бондар зайняв дру
ге місце серед півважковагови’- 
ків, .«бронзу» також здобув, 
важковаговик кандидат у май-

стри спорту Олександр Деме- 
щепко,

„ЗІРКА“—
„ФРУНЗЕНЕЦЬ“—

Третю календарну гру чем
піонату країни з футболу серед

юнацьких команд вихованці кі
ровоградської «Зірки» провели 
у себе вдома ні стадіоні «Піо
нер» з сумським «Фруйзеицем». 
Перед цією зустріччю місцеві 
спортсмени мали два очка із 
чотирьох можливих, а сумчаии 
не набрали і жодного.

Гра розпочалася обопільними 
атаками. Але перший т.аіім не 
не приніс? бажаного, успіху жод
ній комапДЇ.. Після відпочинку

па футбольному полі ще напру- 
женіша боротьба. Та й за ці 45 
хвилин м’яч не побував п сітці 
воріт. Суддівська колегія за
фіксувала нульову нічию. Чер
гову свою зустріч кіровоградці 
проведуть у Харкові з футбо- ■ у 
ліртамп спортивної школи-Іи- 
герйаї.

В. ША БАЛІВ.
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Л що дм
№1«шочки»?7

ДАВАЙТЕ поговоримо серйозно про не
серйозних людей. От, до прикладу, бу

дівельники. Берете ви до рук їхнє запро
шення. Пискуча, гладесенька листівка, а 
всередині — все золотими, золотими розси
пами літер: місце дії — проспект «Правды», 
70-А; час дії — други половшій серпня, 
причина запрошення — урочисте завершен- 
і:я плану будівельно-монтажних робіт по 
будівництву Кіровоградського інституту 
сільї оспмашинобудуваиня і введення в екс
плуатацію другої черги в третьому кварта
лі 1975 року. А для повної достовірності, лі
воруч угорі — широкий розчерк пера началь
ника комбінату «Кіровоградважбуд» В. С. 
Бабіна — «Затверджую».

Солідно, правда ж? І серно шо. Визнайте щи
ро. якби вам прийшло таке запрошення — ви б 
повірили? Отож. Студенти теж повірили...

Та читач не згодиться, скаже: «До чого розмо
ва сьогодні? Проспали ви спіпо, треба було не 
гаятися, не чекати аж до жовтня. Ніші ж від 
серпня лише облизни .можна спіймати...». Проспа
ли? Дідька лисого. Воно, оте свято, може прийти, 
якщо хочете, аж наступного року. А запрошення, 
бачте, готові давно. Господарі просто завбачливі 
люди. Дружні — гуртом обіцянку писали.

«А чого ж. — скажуть начальник буду правління 
№ 3 (генпідрядника) М. К. Цсртій, начальник 
дільниці, він же й виконроб. П. 1. Бойко, на
чальник управління механізації бу дії-.ппцтв? 
В. П. Коваленко, — в «заходах по забешечеіііпо» 
цілком реали;;.» розкладено все «по поличках»: :а 
кожною ділянкою роботи закріплено відповідну 
організацію з прізвищем відповідального вико 
натщя і. иіо особливо нас порадувало, за поста
чання матеріалами відповідає об’єднання «Кіро- 
воградзалізобстон» та начальник управління віі- 
робинчо-тех чічиого комплекту вапни комбіна гу 
«Кіроиоградважбуд» А. М. Швець. Отож звелнеч 
«батьки» будові, з-за столів, зібралися разом і 
написали н.і стенді: «Зустрічний плай, 
здачі робочій комісії: 1. Ауднторниіі

Строки
... . ....___ ____  блок —

І квітня. 2. Бібліотека — ЗО квітня. 3. Спортивний 
блок II серпня. <1. Навчальнв-виробннчі май
стерні — и серпня. На весі, комплекс державну 
комісію призначити па 18 серпня».

Л поруч на щиті — «До здачі другої чер
ги комплексу інституту залишилось (тепер 
ніхто не може відгадати, чому їм сподоба
лася саме ця цифра) 10 робочих днів».

Ш.0 там казати — не для себе ж і не про 
себе дбали Дуже вже прагнули, щоб мо
лодь наша, діти їхні, студенти, змогли своє
часно сісти за книги в бібліотеці, стати до 
верстатів у корпусі майстерень, розвивати 
фізичний гарг у (портблоці та щоденно 
слххати лекції в аудиторному ..

Промайнуло тепле літечко. Настала осінь. 
Пора студентам навчатися. А будівельно- 
монтажним роботам — кінця й краю не вид
ро 1 почали авторитетні начальники і ідмов- 
лятнея від своїх обіцянок. Не ипручіїлп іі

ітеяя À

I

лі ПАКИ

студенти. Хоч робочий лапи 
■від інституту постійно тру
диться 
дім —

під гаслом: -сСніії 
своїми руками», та 
«потягнути» всю бу-

Гасаютьлову...
ні, «затикають 
»сйуть фронт 
них робіт, а 
будівельних: 
облицювальних, 
кіт наплакав.

комбінату

штукатурних, 
теслярських 
начальники з 
буд» напевне ж заховалися за тим 
гом «...своїми руками», впріншли, і 
тут ні до чого. L. 
ма — на Ярему.
Справді, якщо хочете, щоб ваш гнів вилив
ся на начальника управління механізації 
будівництва, то звеоніться до М К Пертій 
і послухайте його. 1, навпаки, — бажаєте, 
щоб помінялися полюси, — завітайте до 
В. II. Коваленка Кожен з них наводить 
«сім мітків вовни», але поза собою, так, 
щоб власній персоні якомога м’якше... Суть 
одна в результаті — твердо стелять ліпне 
студентам.

У директивному графіку будіисльно-моіітажініх 
робіт, де ЧІТКО намічені 11СІ ЇХ ОСНОВНІ Ы1Д11. які 
ведуть до завершення КОЖНОГО з чотирьох об'єк
ті«.'досі ще є «білі плями». А графа про вико
нанні! виробничих завдані- по спорудженню спор
тивного блоку фактично залишається чистою: за
мість «плюсів» — одні «галочки».

«Галочки?». Ех, були б noun жічіі та справжні
сінькі. А гак — немає. I «Вальочок», і «Коле- 
ііьок» нема- теж. Розбігаються вони через занед
баність тут виховної роботи та відсутність належ
них побутових умов, леді, встигнувши закінчити 
підшефне «Кіроіїогралг.ажбуду» МПТУ № 2 
Олександрійське МПТУ №5. І втримати їх — м;і 
на річ. Паспорти залишають, трудові книжки, 
самі тікають. І.х папери, звісно, не можуть заі 
нити живих людей, спеціалістів на будові.

«Ну ж бо й занудлпві господарники в нас. — 
скажуть члени комітетів комсомолу комбінату і 
МИТУ № 2. — От би ж відразу призналися, що 
винуваті, та іі справі кінець. Ато ще іі нам вига
дали мороку: індивідуальний підхід, виховна ро
бота з молоддю...».

Сьогодні на об'єкті вчорашній лад. У кор
пусі майстерень у дощову пору крапає во
да — покпівля ніс не готова, у заселеній 
бібліотеці, де зб'-ПІї аюіься книги — подібне 
становище, в аудиторному блоці — знову- 
таки з дахом негаразд, не змонтували досі 
комп.тексно-трапіформаторну станцію, а на 
спортнвініГі блок — годі й сподіватися. Хоч 
би встигнули впоратися, як у і ароді ка
жуть, до білих мух.

Тож як побачите на обочині вулиці, що 
прямісінько до цієї будови веде, — па то
му ж таки проспекті «Правды» — яскравим 
стенд, прочитайте вголос напис на фоні 
баштового крана і новобудов: « Говариші 
будівельники1 Здамо пускові об'єкти 
1975-го достроково!». Прочитайте і заспо
койтеся. Керівники будівельних організацііі 
непричетні до нього. Адже стенд іа.малюва- 
.іп художники Правда ж?..

А. НЕЧИТАЙЛО.

студен- 
проріхи», 
ДОНОМ І/К- 

справжпіх 
монтажних, 

малярних. 
Повноважні

< Кіровограда >к-
I лозуи- 
ЩО їхні 

Діє відоме те здаї па: «Хі>- 
а Ярема — на Хому».

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 і іопини. (М).

9.10 -- к. т. Гімнасти
ка. (М) 9.30—к. т. Мульт
фільм. (М). 10.00 — к. т. 
«У світі тварин». (М). 11.00
— Концерт. (М). 11.55 —
к. т. Інформаційна- про
грама. (М). 14.00 — Док. 
фільми. (М). 11.30 -- к. т. 
«Наш са.і». (М). 15.00 —
М Лєрмонтов. «Пісня про 
купця Ка.іаіпіііікова». (М). 
15.25 — к. т. «Співдруж
ність соціалістичних кра
їн». НДР. 15.55 — «Мико
ла Бау.мап». Худ. фільм. 
(М). 17.30---- «XXV з’їзду
КПРС -- гідну зустріч». 
(Д-к). 18.00 - «День за 
днем». (К-л). 18.15 — «На
зустріч XXV з'їзду КПРС» 
«Змагаїоться трудящі Гру
зинської РСР». (М). 18.55
— Міжпсродна зустріч з 
футболу: «Динамо» (К) — 
. Баварія» (Мюнхен). (К) 
20.45 — к. т. 
Б. Ктзпецов і 
сіп». (М). 21.(Ю 
(М). 21.30 - К. Т. 
на сила мистецтва».
худ. фільм (М). 22.35 —

т. «Спортивний іцоден- 
к» (М). По закінченні 
новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.40— «Шкільний скрап». 
«Фізика для учнів 10 кл.». 
(К). 12.25 — «Слава сол
датська». (К). 13.15 — Те
лефільми. (К-д). 16.10 —
Наша афіша. (К). 16.15 — 
Тележурнал «І Ірогрес» 
(М-в). 16.45 Концерт.
(Львів). 17.30—«Творчість
юних». (М). 18.00 — Рек- 

оголошег.ші. (К>
— Док. телефільм. 

18.30 — Фільм-кон- 
сВолзькі наспіви».

19.00 — «Вісті». (К). 
— «Зимівлі худоби —

» в по 1*2
►ж<

жовтий

«Співають 
Л. По.іо- 
— «Час».

Чаріп- 
Те.т.

— к. т. < Музичні вечори
для юнацтва». (М). 21.00

«Час». (М). 21.30-к. т.
• Це ви можете». Віктори
на. (М). 22.15 — к. т. «Спі
ває Віра ШиеГіденбах». 
(НДР). 22.35 - к т. «Ти
раж «Спортлото». (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 Ііопічіи. (К). 11.40 
-- «Шкільний екран», «іс
торія для учнів 7 класу». 
(К). 17.00— «Наука сьо
годні». (М). 17.30 — По
езія». (М). 18.00 — Оголо
шення. (К). 18.10 — Фільм- 
конверт. (К). 18.30 — Док. 
телефільм «Путії'ііі». (К). 
І9.ІЮ - «Вісті». (К) 13.80
— -По театральних залах
Харкова». (Х-в). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 - «Час». (М) 21.30
— «Сільськогосподарський 
тиждень». Телсогляд. (К). 
21.45 — Худ. фільм «По
милка резидента». 2 серія. 
(1<). 22.50 — Повиті. (К).

ЧЕТВЕР

9 ПЕРШ А ПРОГРАМА. 
9.00 Новішії. (М). 
9.10 — к. т. Гімиастн-

(М). 9.30 — к. т. Коп-
■ •-•-_. к т «Це 

можете». Вікторина.
11.00 — Науково-по-

Муз. програма

називалась критична кореспонден
ція, опублікована в N° 112 «Моло
дого комунара», де йшлося про 
зволікання будівництва стрілецько
го тиру для ДЮСШ № 1 м. Кіро
вограда. Як повідомив редакції 
начальник РБУ-2 А. О. Давидов,

критику на адресу управління ви
знано правильною. На будівель
ному майданчику встановлено 
землерийні механізми, будівель
ники розпочали роботи на цьому 
об’єкті.

м о і сусіди
«З усіх співучих птахів, мабуть, 

панбільш близький до людини — це 
шпак», — справедливо зазначає ра
дянський письменник І. С. Соколоп- 
Микитов. Ще в дитинстві па вербі 
біля батькового дому повісив я 
шпаківню. Ніколи не була порож
ньою пташина хатка. Та від часе 
дерев’яна рейка, з допомогою якої 
вона кріпилася до дерева, прогни
ла не витримала подиху весняно
го вітру і зламалась. Шпаківня 
впала і розлетілась па тріски. Я 
зібрався спорудити птахам нове 
житло, та несподівано поїхав у 
відрядження, а потім якось все 
не вистачало часу і стара верба 
вперше залишилась без шпаківні.

Одного разу, на початку літа, я 
дверну в увагу на пташиний крик. 
Разом з горобцями на старій вер
бі пурхали ще якісь куцохвості 
птахи. Придивившись. пізнав у них 
молодих шпаків. Мабуть, одягайсь 
г. пір’я пташенята і вилетіли із 
шпаківні сусіднього двору. Раптом 
один шпак зник у... стовбурі 
стаоої верби

■ Дупло! Так це ж наші шг 
ки!» — радісно забилося серце, 
я і.пнувся в хату поділитись і 
крнтгям. Старий батько, мати 
дворічний син вийшли в двір

дивитись на дупло. А я пригадав, 
що ще навесні помітив під деревом 
свіжі тріски. Такі залишають після 
своєї праці тільки дятли. «Чи не дя
тел вирішив поселитися па старій 
вербі?» — подумай, ретельно огля
даючи стовбур, але так нічого іі 
не помітив. Минав час, але ніяких 
ознак присутності лісового барабан
щика не з’являлося. Тепер же все 
стало зрозумілим. Дятел зробив 
дупло, але чомусь не оселився 
ньому. Чи його бентежили ДПЄ| 
хати, що часто відчинялись, чи 
якої іншої причини він залншич 
готову «квартиру» шпакам.

...Виростивши пташенят, шпаки 
зникли. «Квартиру» в дуплі зайня
ли горобці. Прийшов вересень... 
Нещодавно вранці почув переливи 
знайомої пісні шпаків і підняв го
лову. На старій вербі в дуплі сиді
ли дві пташки. Перед відльотом v 
вирій шпаки повернулися до свого 
старого гнізда. Викинули з дупла 
нехитрий скарб горобців, і ось на 
старій вербі звучить їх осіння піс- 

просга і зрозуміла, трохи сум-

Очевидно, нелегко іі птахам 
розлучатися з рідним краєм. 

На фото: ШПАК.
М. НОЖНОВ, 

позаштатний інспектор Кі
ровоградського Товариства 
охорони природи.

БК 01137, Зам. № 13432Індекс 61197,
MMIUFtttMrMlftllltirttli'llilllflfH

лама, 
і 8.15 
(К). 
церт. 
(К). 
19.30 
повсякденну увагу». (Оде
са). 19.45 — «Обережно, 
кохання». Вистава. (!<). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Продоженіїя вистави. По 
закінченні — попиті. (К).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 — Повиті. (М). 
9.10 — к. Т. Гімнасти

ка. (М). 9.30—к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 — «Ро
би з нами, роби як ми. ро
би краще нас». (НДР). 
16.35 Науково-популярні 
фільми. (К). 16.55 — «На 
голошиїх напрямках п’я
тирічки» . (Д к)’. 17.30 —
«Серце віддаю дітям». 
(К-л). 18.00 -- «Показує
рейдова»; (К-д). 18.15 —
«До 26-ої річниці проголо
шення Німецької Демокра
тичної Республіки», к. т. 
(Програма талабачешія 
НДР) (М). 21.Об - «Час». 
(М). 21.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Спартак»
— «Динамо», к. т. З пе
ріод. (М). По закінченні — 
новини. (М). 22.10 — Кон
церт майстрів мистецтв. 
(Львів).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.15 — І іти.", афіша. (К) 
11.20 — Новішії. (К). 11.35
— Муз. антракт. (К). 11.19
— «Шкілшііій екран». «Ук
раїнська мова для учнів 
7 кл.». (К). 12.05—Фільм- 
подорож «Сказання про 
Севан». (К). 12.55— Між
народна зустріч з футбо
лу: «Динамо» _— «Бава
рія». (Відеоза'нис). (К). 
1-1.35 — Для дітей. Теле
фільм «У мене сьогодні 
гості». (К). 1-1.50 — Наша 
афіша. (К). 11.55 — До
27.0-річчя Академії паек 
СРСР. Репортаж. (М). 
16.35
з природою». (М). 16 50 — 
«Об’єктив». (Мі. 17.20 — 
«В ефірі — «Молодість». 
(М) 1S.00 — Оголошення.
(К). 18.15 — Телефільм «Я 
будую дім» (К) 18.30 —
Телефільм (К-д). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Кіпо- 
грограмл. присвячена 26-м 
роковинам проголошення 
Німецької Демократичної 
Республіки. (К). 20.15 — 
«Па добраніч, ліги!». (К). 
21.00— «Час» (МІ. 21.30— 
Худ. фільм -Помилка ре
зидента» І серія. (К). 
22.40 — Новини (К).

СЕРЕДА

8 ПЕРША ІІРОГРАіМА. 
9.00 — І ІоПіііІІІ (М).
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т. «Твор- 
>сіть юних». (М) 10.30 —
«В ефірі — «Молодість». 
(М) 11.10 — «Добра фрау 
Шредер». Тел. худ. фільм. 
(НДР) 12.15 — Худ. фільм 
«Помилка резидента» 1-а 
серія. (KV 11.50 _ к. т. 
Концерт (М). 15.35 —
■Фільм — дітям». «Остпіп 
скііибів». к. т (М) 17 00- 
«XXV з'їзду КГІРС. - гід
ну зустріч». «Девіз — ви
сока якість». (Одеса)

~ ‘Культура слова». 
(К).^_ 18.00 — «Пень за
днем». (К-д). 18 15 - К. т.

кожному малюнку — 
сонце». (М). 18.30 - гДю- 
ліша і закон». (К-д). 19.00

(К). 11.55
і Академії 
Репортаж.
«Ми знайомимось

п------------ 1 ■■
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.р) паша адреса і те/і0 5ДШ— > !-

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кііровоградског і обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 7-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
ногс управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, пул. Глінки. 2.

-нірт. (М). 10 15
ВИ .!
(М). ..—
вулярпі фільми. (М). 11.40 
—к т. •’.Співає Віра Швей- 
денбах». (НДР). (М). 12.00
— Худ. фільм «Помилка 
резидента». 2 серія. (К). 
16.00 — Наша афіша. (К). 
16.05 — «Ми — радянський 
народ». (Донецьк). 16.40— 
«Народні таланти». (Д-к).
17.15 — «Золоті зірки Ук
раїни». Кіноиарис. (Х-п).
17.30 — Республіканська 
фізико-.математична шко
ла. Передача І. (К). 18.00
— Новини. (М). 18.15 —
к т. «Веселі потки». (М).
18.35 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 
Г9.05 — к. т. «Творчість па
ролів світу». (М). 19.50 — 
к. т Худ. фільм «Сибіряч
ка». І серія. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Сибірячка». 2 серія. (М).
22.35 — к. т. Чемпіонат 
СГСР з акробатики. (К). 
По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
13.30 — «Ми знайомимось 
з природою». (М). 15.55 — 
«Шахова школа». (М). 
16.25 — Концерт. (М). 16.45
— «Покликання». Телена
рис. (М). 17.15 — «Відгук
ніться. сурмачі!». (М). 
18.00 — Вечір Польського 
телебачення. «Польща сьо
годні». (К). 18.45 — «Тан
цює солістка балету Вели
кого театру Варшави Ель- 
жбет.з Яронь». (Кі: 19.00— 
Вісті». (Київ з включен

ням К-да). 19.30 — Про
довження вечора Поль
ського телебачення. (К).

П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Повиті. (М). 
9.10 — к. т. Гімнасти

ка (М). 9.30 — к. т. «Від
гукніться, сурмачі». (М).
16.15 — к. т. «Сибірячка». 
Худ. фільм. 1 і 2 серії. 
(М) 13.50 — Тел. док, 
фільми (М). 14.25 — Кон
церт камерної музики. 
(К-д). 14.55 — «Основи ра
дянського законодавства». 
(М). 1535 — «Фільм — ді
тям». «Дума про козака 
Гслоту». (М). 16.45 — к. т.
Вогні Єнисею». Передача 

і. (М). 17.15 — к. т. «Одни 
.за всіх, псі за одного». 
(Л-д). 18.00 — «День за
днем». (К-д). 18.15 — іі. т. 
Мультфільм. (М) 18.25 —
«До Всесоюзного дня пра
цівників сільського госпо
дарства». (К-д). 
ТслефіліАі. (К-д). 19.1

Чемпіонат 
хокею: «Динамо» (М) — 
«Хімік». 2-й період. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Чемпіонат СРСР з хо
кею: «Динамо» (М) — «Хі
мік». 3-й період. (М) 22.10
— к. т. «Співає Адамо», 
сі-ільм-концерт. (Франція). 
23.10 — к. т. Чемпіонат 
СРСР з акробатики (К). 
По закінченні — попи
ті (М)

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.20 — Новини (К). 11.40 

—- «Шкільний скрав». «Ро- 
сійськп мова для учнів 
8 кл.». (К) 12.05 - «Зи-
’■•ІГ.ІІ худоби повсякден
ну увагу» (Львів) 12.20 
Худ. телефільм • Збенте
ження» (К) 16,35 — Наша 
афіша. (К) 16.40 — 
кв і 
(Х-в). ...............
(Д-к). 18.00’— Фі.іьм-коп- 
церт. «Грщ квартет імені 
М В Лисенка» (К) 18.30
— Оголашошія (К). 18.15 
—.Мультфільм • Випадок у 
саду». (К) 19.00 — «Віс
ті». (К) 19 ЗО— Худ. фільм
«Доля резидента». З серія. 
(К) 20 50 — «На добраніч. 
Літи!» (К) 21.00-«Час». 
(М) 2130— «Старт», (К). 
22.15 - Концепт. <К). 23.00 
*— Новішії НО

СУБОТА 11
ПЕРША ПРОГРАМА;;

і І 9.00 — Новішії. (Мул
9.10 — к. т. Гімпасти- 

к-а (М). 9.30 — «Дітям про 
звірят». (Л-д), 10.00-к. т,

... «Ранкова
пошта». (М). 10.30—«Для 
вас. батьки!». (М). НіОО - 
к. т. На здобуття Держав
них премій 1975 року в га
лузі образотворчого мис
тецтва і архітектури. «(М)4
11.30 — «Фільм — дітям». 
«Червоний галстук». (М). 
12.40 - «Співає нар. .арт. 
PP'l’CI’ 1О. Мазурок». (М).
13.30 к. т. «Здоров’я». 
(М). 14.00 — к. т. Чемпіо
нат СРСР з хокею: ЦСКА
— «.Крила Рад». (М). 16.15
— к т «Людина, Земля,
Всесвіт». (М). 16/45 — к. т. 
«Ерас В. Петров». (М). 
17.00 • к. т «Очевидне — 
неймовірне». (М). 18.00 — 
Нопіїни. (М.) 18.15 — к. т. 
Мультфільм. (М). 18.35 — 
к. т. «Співдружність». Те
лежурнал (М). 19.05 к. т. 
«Від усієї душі». (Л-д). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. «Святковий вечір в 
Остаикіні». (М). 23.10 —
к. т. Чемпіонат СРСР з 
акробатики. (К). По за
кінченні — попиті, (.ч^.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
І0.І15 — Наша афіша. (К). 
Ю.іо - Худ. телефільм 
«Осіння новела». (К). 11.00
— «Народний телеуіішер-
ентеч». Факультет науки і 
техніки (Х-в). Н.ЗО — 
Муз. фільм «Ляльковий 
концерт». (К). 12.00 —
«П’ятирічці — переможний 
фініш». Передача І. (Д-к).
12.30 - Док. фільми.
13.00—Для дітей. С. 
шак. «Кпцькии дім», 
става. (К). 13.50 —
літра». (К). 14.35 —_ 
роди і таланти».
15.05
дня працівників сільського 
господарства». Суботній 
репортаж. (М-в). 15.35 —
«Закон і ми». (К). 16.05 — 
«Гітарист Іпанов-Крам- 
ськой». (К). 17.00,— «Шко
ла передового досвіду». 
(К). 17.30— «Вісті». (К). 
18.00 — Першість СРСР з 
футболу: «Зоря» — «Шах
тар». (К). 19.45 — «Сати- 
ріічііиіі об’єктив». (К). 
20.10 — Телефільм «Моє 
синє місто». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К).- 
21.00 - «Час». (М). 21.30- 
Худ. фільм «Доля рези
дента». -І серія. (К). 22.45
— Першість СРСР з фут
болу: «Чорноморець» — 
СКЛ. 2-й тайм. (К). 23.30— 
Повиті. (К).

(К).
Мар-

Ви« 
«Па- 
«На- 

(Львів). 
«До Всесоюзного

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА.

1 / 9.00 — Попиті. (М).
1 *- 9.10 — к. т. Гімнасти
ка для дітей. (М). 9.30 — 
к. т. «Будильник». (М). 

10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу». (М). 11.00 —
к. т. «.Музичний кіоск». 
(М). 11.30 — к. т. «Поки 
немає зеленої книги». 
Док. телефільм. (М). 11.45 
— «Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з двічі Ге
роєм Соціалістичної Прані 
.майстром Волго-Допенер- 
гобуду А. Л. Улесоннм. 
(М). 12.30 — «Сільська го
дина». «До Всесоюзного 
дня працівників сільського 
господарства». (М). 13.30 - 
«Рідний дім». Худ. теле
фільм. (М). 14.45 — «Но. 
виші муз. життя». (М). 
15,15 — «Літературні бесі; 
Дії». (М). 15.55 — к. т.
«Міжнародна і 
(М) 16.25 - к.
фільми. (М).
к т. Чемпіонат Європи

T.

т.

18.55

к. т. СРСР з

:ОЛЄІІ- 
солдат». Вистава. 

17.30 — «Поезія».

15.55 
панорама», 

т. Мульт« 
16.55

................. .. ........... з 
футболу. Збірна Швейца
рії — збіпна СР.СР- Перс« 
дача із Швейцарії. В пе
рерві — новиіпі. (М). 18.45
— к. т. Тел. док. фільм 
«Головна вулиця Росії»'« 
6 серія. (М). 19.10 —де т< 
«На арені цирку», (цфїін- 
ніг). 20.05 — к. т. «Клуб 
кіноиодорежей». (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т. 
«На пулиці Неждапової». 
(М) 22.40 — к т. Спортип; 
на програма (М). По за« 
кінченпі — повиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10 10 — Наша афіша. (К). 
10.15 — «Сьогодні — Все
союзний день прпцівтіків 
сільського господарства». 
(К) Н.ЗО — «Містам і се« 
лам України бути зразко
вими» . (Х-п). 12.00 — 
пелюшка». Лялькова 
става. (К). 13.10 —
світлі соняшників».

13.40 — «П’ятирічці 
ремпжшій фініш». Переда« 
ча 2. (Д-к). 14.10 — «Пй; 
літре». (Одеса). 14.45

■ Мальоїшпча Україна».
(Сімферополь). 15.30 -*«
•Сільські обрії». (Л-в). 
16 00 — Фільм - концерт
Осінні мелодії». (К). 16.30 

— Для дітей. «Сонечко»- 
(К). 16.55 — «Зустріч , з
піснею» (Х-в). 17.30— І-.іс- 
рпи молодих». (Донецьк). 
18.00 — «Сьогодні — Все.« 
соіоіинй день працівщ^,'*» 
сільського госпол.арс4’*п» < 
(1<) 19.00 — «Вісті». (]<)«
19 зо _ Мул. антракт. (Ю-

•їі И'З?. (Ю.^І-ОО 
1 ЧМ). 21.30 г,-

ІІО-

ПІР 
11 ріі 
(10. 
не.;

Тираж 59 000,
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«ЧЖІ'бМ). 21.30 ~ 
Худ. телефільм. «ЛІТО ,г 
Журавлиному». (Ю< *2Л» 

Новішії, (К).
Літ »ПІНІ »!<■-* ’
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