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і УСПІШНО ЗАВЕРШЕНИЙ НОВИЙ
! МІЖНАРОДНИЙ ПІЛОТОВАНИЙ ПОЛІТ 

ЗА ПРОГРАМОЮ «ІНТЕРКОСМОС»
З вересня 1978 року після успішного завершення програми 

спільних робіт на борту орбітального науково-дослідного комп
лексу «Салют-6» — «Союз-29» — «Союз-31» міжнародний екі
паж у складі двічі Героя Радянського Союзу, льотчика-носмо- 
навта СРСР Биковського Валерія Федоровича і космокавта- 
дослідника, громадянина Німецької Демократичної РеспуСліни 
йсна Зігмунда повернувся на Землю. Космонавти товариші Ко- 
вальонск та Іванченков продовжують роботу на борту орбіталь
ного комплексу.

Спускний апарат космічного корабля «■Союз-ЗЄ.» зробив м’яку 
посадку в заданому районі території Радяксьного Союзу за 140 
нілометрів на південний схід від міста Джезказгана. Самопо
чуття товаришів Биновського і Исна після приземлення добре.

Створені о Радянському Союзі самовідданою працею вчених, 
І конструкторів, інженерів, техніків і робітників сучасні иосміч- 
| ні кораблі та орбітальні станції, наземні засоби забезпечення 
І запусків та керування польотами, а також внлад братніх соціа- 
ь лістичннх країн у розробку й підготовку наукових і наукоео- 
|' технічних експериментів та дослідних робіт забезпечили впее- 
I непе і планомірне виконання програми вивчення і освоєння 

; І космічного простору в мирних цілях, здійснюваної нраїнами 
В соціалістичної співдружності.

• ВРОЖАЮ ЦУКРИСТИХ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ГАРАНТІЮ

ПОДБАЄМО
ВСІ РАЗОМ
W- ВІДПОВІДЬ на ініціативу буряківників та 

працівників цукрозаводу Ямпільського ра
йону Вінницької області, високо оцінену Гене
ральним секретарем UK КГІРС, Головою Пре
зидії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєвим, 
комсомольці та молодь нашого району зобов’я
залися па 500-гектарному волі зібрати 150 000 
центнерів СОЛОДКИХ коренів, а колектив ДОЛ1111- 
ськи.х цукроварів — виготовити з них якнайбіль
ше «білого золота».

У бурякових жнивах візьмуть участь 736 мо
лодих механізаторів і шоферів, серед них — 
589 комсомольців. У колгоспі «Родина» працю
ватиме гри комсомольсько-молодіжних збираль
них екіпажі, в інших господарствах — близько
десяти.

Ми розраховуємо на щедрий урожай. Уже ни
ні видно, що зберемо не менше 300 центнерів 
з гектара. Л окремі буряківники планують 
мати від свого поля ще щедрішу віддачу.

Так, старанно доглядали свою 130-гекіарпу ді
лянку члени ланки Володимира Харланова з 
колгоспу імені Горького (групкомсорг Віктор 
Тршода). Ще на початку року беручи соціаліс
тичні зобов’язання, молоді буряківники виріши
ли в ювілейному комсомольському році бороти
ся за звання лавки імені героїв «Спартака». По 
всьому видко, що вони гаки внборять не почес
не звання.

Колектив танки з колгоспу «Дружба», очолю
ваний Михайлом Кузсмою, бореться, і досить 
успішно, за звання колективу імені 60-річчя 
ВЛКСМ, доглядаючи цукристі на 100-гектарній 
площі. Менше 300 центнерів з гектара не візь-
муть.

Ваговиті солодкі корені ростуть на полі, що 
його доглядає молодіжна лавка Анатолія Кирпи 
з колгоспу імені Фрунзе.

Ніші перед памп стоїть завдання — в країні 
строки та без найменших втрат зібрати врожай, 
доставити його на державні приймальні пункти 
і з максимальною^віддачею кожного ценгиера 
переробити на цукор.

Тож працюватимемо так, щоб до дня. коли 
Ленінському комсомолові виповниться 60 років, 
закінчигв збирання цукрової сг.ровіїїіи. А цукро
вари вироблять понад план десятин топи додат
кового цукру.

В. ЧОБОТАРЕНКО, 
механізатор колгоспу «Родина», 

Л. РОМАНОВ, 
водій Долинського районного об’єднання 
«Сільгосптехніка».

М. АЗАРЕНКО, 
змінний інженер Долинського цукрозаводу.

ТОРІК восени механізатори Улья- 
■ новського району 2 великою ці

кавістю стежили за змаганням ком
сомольсько-молодіжних екіпажів
республіки на збиранні цукрових бу
ряків. На це була причина: екіпаж із 
колгоспу імені Фрунзе їхнього ра
йону, очолюваний молодим комбай
нером Валентином Ястремським, ви
йшов у першу п’ятірку, ПОТІМ --- У
трійку лідерів трудового суперництва 
серед водіїв бурякозбиральних ма
шин КСТ-ЗА. В якийсь час прізвище 
його стояло першим у списку учас
ників змагання.

І, нарешті, еніпаж Валентина на
прикінці збирання цукристих здобув 
перше місце, накопавши із 159-гек- 
тарної площі 5851 тонну солодких 
коренів.

— Таки славно попрацювали хлоп
ці, з повною віддачею, — говорив 
пс-тім колегам досвідчений трзкто 
рист Леонід Андрійович Циганець. У 
голосі його вчувалися радість і задо
волення.

Л5ехачізатсри ствердно кивали го
ловами, ніхто не перечив. Адже ко
жен бачив, як по-ударному працю
вав ио/лсомольсько-молодіжний екі
паж.

Доводилося й спостерігати, як чіт
ко, злагоджено, оперативно прово
дили механізатори ранкові техдогля- 
ди машин, як разолл усували полом
ки в тракторах чи ко.мбайиах.

Це не можна було назвати просто 
старанним, сумлінністю е ставленні 
де роботи. Це було щось більше, 
важливіше й значущіше для всіх чле
нів екіпажу. Ті дні можна вважати 
небуденни/ли, бо були еони від сві
танку до півночі сповнені хлібороб
ською творчістю, сплавом ентузіаз- 
А'У, волі до перемоги і прагненням 
заявити про свою хліборобську зрі
лість і майстерність.

А колись же й Валентин був но
вачком, як усі новсспечені тракто
ристи, нєепєвнєю стискав у юнаць
ких руках кермо. Першим його по
радником, найближчим старшим то
варишем став Л. А. Циганець. Тепер, 
ль тільни Валентинові доручають 
серйозну роботу, наставник, мов най- 
завзятіший болільник на стадіоні, 
псілл серцем з ним поруч, готовий 
будь-коли прийти на допомогу. Мо- 

годий механізатор відповідне своєму 
вчителеві щирою взаємністю.

Якось уранці прийшов Ястремський 
на роботу. Був звичайнісінький собі 
день. Та Валентин зловив на собі 
кілька хитрувато-веселих поглядів 
товаришів. «Що за причина?» — не 
міг зрозуміти.

Все прояснилося трохи згодом. 
Чийсь удавано буркітливий голос до
линув з гурту:

— Бач, і не хвалиться! Який скром
ний! Не хоче товаришів порадувати...

А тоді вже й дізнався Валентин, 
що колегія Міністерства сільською 
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НКМ1В
господарства УРСР і редакьійна ко
легія газети «Молодь України», ооз- 
глянувши подання обласних управ
лінь сільського господарства та об
комів ЛКСМУ, підбили підсумки рес
публіканського конкурсу «Золотий 
штурвал» і вирішили визнати пере
можцями й нагородити іменними 
комплексами КС-6 разом з БМ-6 кіль
кох молодих механізаторів. Інших 
переможців, у тему числі й Валенти
на Ястремського, було нагороджено 
іменними комбайнами РКС-6 «Славу
тич» разом з тракторами МТЗ-80 і 
гичкозбиральними машинами БМ-6. 
Ім’я Ястремського занесли до Книги 
пошани республіканської комсомоль
ської організації.

Справді, то була велика радість 
для всього колективу бригади — не
багатьом у республіці дісталися такі 
цінні подарунки, всього десятьом 
мелодим хліборобам. Серед них — 
і їхній Валентин Ястремський, що 
вдачею пішов у наставника.

То торік було. А нинішній, ювілей
ний комсомольський рік, поставив но
ві завдання перед молодими буря
ківниками Перед Валентином особ
ливо, адже новим комбайном треба 

йому працювати з повнею віддечею. 
І як тільки надійшов його КС-6, зали
шив змінникові Івану Настасієнку 
трактор, а сам заходився ладнати 
свою нову машину. Бо ж зобов’язав
ся зібрати врожай на 160-гектарній 
площі. Іван возитиме від нього гич
ку, корені.

— Врожай видався щедрим, — ра
діє голова колгоспу Іван Микитович 
Болгаренко. — Нині лише краї обко
пуємо, та й то, за попередніми під
рахунками, по 300 центнерів з гекта
ра виходить. А ще ж кореням рости.

Всього в колгоспі цукристі займа
ють 945 гектарів. Вистачить роботи і 
Ястремському, і його колегам, хоч у 
господарстві й десять комбайнів. 
Ознайомившись з ініціативою буря
ківників Ямпільського району Він
ницької області, рєко/лендаціями Ге
нерального секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ради СРСР 
Л. І. Брежнєва щодо цієї ініціати
ви, буряківники колгоспу взяли
ся так організувати роботу, щоб 
зібрати врожай за 45 днів.

...Та Валентин Ястремський ходить 
навколо свого красеня КС-6 похму
рий, ніби й не чекає початку буряко
вих жнив: ціле літо вела їхня механі
зована ланка боротьбу за багатий 
урожай, уже й збирати його почали, 
а йому «не світить», мабуть, цього 
року посісти гідне місце серед пра
вофлангових соціалістичного змаган
ня... З тієї простої причини, що ком
байна колгосп одержав, але не мо
же Валентин поки що скористатися 
цінним подарунком — гичнозбираль- 
на машина ще не надійшла. А без 
неї комбайн безсилий...

— Чекає хлопець. 1 хвилюється, — 
розповідає голова. — Мені аж боля
че за нього. Такий славний, працьо
витий юнак. Доведеться, мабуть, 
звернутися в обласне управління 
сільського господарства по допомо
гу. Адже не можна ж нам таного 
трудівника зобиджати.

Що ж, будемо сподіватися, що ми 
незабаром знову дізнаємося про но
ві трудові успіхи Валентина Ястрем
ського, що й цього року він очолить 
змагання молодих буряківників рес
публіки.

Р. МАРЧЕНКО. 
1. ЄФРЕМЕНКО.

г.г>л^пГп^Т.,!?иЗОїіС.«»2ьІ°М?ЛЬСЬКО‘молоД|жна бРигаДа різальників гдеталу Леоніда Артеменка з новальсько- 
календар" брЛд^Т  ̂ соціалістичні зобов’язання на честь 60-річчя ВЛКСМ. Нині на

На знімну (зліва направо): члени бригади Володимир ГОЛОВКО, Леонід АРТЕМЕНКО, Вінтор ВІЧНАНОВ.
Фото В. КОВПАКА.
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ЯК СПРАВЖНІ ГОСПОДАРІ
Понад 240 комсомоль

ців і неспілкової молоді 
нашого району включили
ся в двомісячник по заго
тівлі кормів. Це питання 
взяв під нонтроль райком 
комсомолу.

Нині в районі закінчує
ться силосування нуну- 
рудзи. Цінний соковитий 
корм заклали в траншеї 
в кращі строки, за всіма 
вимогами технології. Осо
бливо старанно попрацю
вала на заготівлі кормів 
молодь колгоспу імені 
Ілліча, де секретарем 
комсомольської організа
ції Володимир Кравчен
ко — заступник голови 
колгоспу по кормовироб
ництву.

М. ОЛІЙНИК, 
інструктор Онуфріїв- 
ського райкому ком
сомолу.

Трудівникам колгоспу 
імені Карла Маркса по
трібно закласти 10 272 тон
ни кукурудзяного силосу. 
Нині у траншеях біля тва
ринницьких ферм його 
вже є понад 7000 тонн. Що
дня шофери й трактористи
господарства доставляють 
з поля до місць силосу
вання 400—500 тонн зеле
ної соковитої маси.

Добре трудяться на зе
лених жнивах молоді 
трактористи Віктор Масти- 
нюк, Леонід Бондаренко, 
Микола Куроп'ятник.

Через кілька днів заго
тівля силосу 
Комсомольці та 
господарства працювати
муть на бурякових жнивах.

К ЛЯШЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Карла Маркса Кіро
воградського району.

закінчиться, 
молодь
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ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА
У Л Е КТОРА _______

З цього незначного прикладу лег
ко зрозуміти, ким став для заліз
ничників Волховський. Він же зав
жди лишався скромним. А коли 
йому присвоїли звання заслуженого 
працівника транспорту УРСР, нави
сав у щоденнику. «Удостоїтись та
кої високої оцінки без колективу 
і колективної праці разом з ним — 
неможливо».

Та Валентин Павлович не зами
кався у своєму колективі, бував і 
серед ширшого загалу, часто-прихо
див на молодіжні вечори і дисіцтв, 
виступав з лекціями.

— От і подали мій состав на за
пасну колію... — зітхнув, коли иоіо 
урочисто проводжали на пенсію. А 
назавтра вже прийшов \ райком 
ЛКСМУ, сказав; «Тепер зможу біль
ше віддавати часу історії гаіївороіі- 
ського комсомолу, зустрічам з мо 
лоддю...»

Майбутня людина, міркував, 
формується в юності. В цей час 
у неї складається якесь своу світи 
сприймання. Треба доромопн їй 
усвідомити своє місце в ісюрії ) 
нерозривному зв'язку з традиціями 
народу і партії, допомогти зрозумі
ти їй суть змін, що відбулися ь 
суспільстві. Цс особливо важливо, 
адже сьоюднішні юнаки і дівча і а 
вступають у життя за легких мате
ріальних умов.

Готуючись до чергової зус трічі з 
комсомольцями, Волконський ВИВІВ 
у щоденнику як засторогу; «До 
будь-якого діла треба докласти рук, 
розуму, думки, здібностей. Треба 
вміти довести почату справу до 
кінця, а не бути лише почесним 
членом».

Потім була лекція.
«Дозвольте сказати від імені тих 

хлопчиків і дівчаток, що народилися 
в Гайвороні в часи столппінської 
реакції і першої світової війни. Ьід 
імені тих. хто босоніж гасав неба
гатьма вулицями містечка, милував
ся красою нашого Бугу...»

Власне, це була не лекція. Ііі. 
Валентин Павлович розказував 
юним друзям про гайворопську ком
сомолко в різні роки, від перших 
осередків до сьогодення. Але ж і 
про це можна говорити сумно-сухо,

протокольни-дидак нічно. скажете 
ви. Ще свого часу В. І. Ленін звер
тав увагу на те, що представники 
покоління літніх і старих не вміють 
підійти як слід до молоді. Але ста
рому комуністові знацтн такий під
хід Удалося.

Історію комсомолу свого міста 
Волховський знає не за підручни
ком. Тому й розповідає не так, як 
розповідає підручник, і не загально. 
Просто виймає спочатку дев'ять 
фотографій перших комсомольців 
міста, передає по одній у зал і роз
казує з життя кожного якийсь 
яскравий епізод. При цьому уникає 
портретного глянцю, а розповідає 
про героїв як про живих земних 
людей, яких ще пам'ятають дідусі та 
бабусі слухачів. Часто така оповість 
сповнена почуття спізучасності, осо
бистого ставлення до людей історії, 
в пій пригадуються взаємини з 
ними.
—Юнаки і дівчата не повинні сприй

мати історію як щось застигле, ста
тичне, відірване від життя, — вва
жає Валентин Павлович — У про
гнаному разі мн лише перешкоджа
тимемо формуванню комуністичною 
світогляду і розвиткові соціальної 
активності особи.

Слухаючи ці слова, я пригадав 
виставу «Любов, джаз і чорт» Та
ганрозького театру. Як багато там 
тих питань, па які ми шукаємо від
повідей! Сучасна молодь, її ідеали, 
прагнення і... пуста пам’ять, бажан
ня стояти окремо і вирізно, без учо
рашнього дня. Молодики без пам’я
ті...

1 чи не паша вина в тому, що ми 
прищеплюємо їм високі, недосяжні 
ідеали? Реалізм (у найпростішому 
значенні цього слова) давно переміг 
у літературі. Чому ж він не перемо
же у вихованні? Адже поруч стіль
ки земних людей, гідних насліду
вання...

— Як тобі лекція? — спитав я у 
русявого хлопця.

— Важко переповісти одразу всі 
почуття і думки після неї. Здається, 
що зайшли до нас Великі Люди 
міста на якусь хвильку, витерли піт 
з чола, поставили в куток гвинтівку

і поцікавились, як справи у їхніх 
послідовників...

— Валентине Павловичу, що ви 
ставите на перше місце в лекції? — 
запитую його.

— Емоції, — відповідає він, а за 
хвильку додає: — Ленін учив; «Без 
людських емоцій немає і не може 
бути колективного пошуку істини». 
Юнацтву потрібні не тільки факти і 
цифри, що зоатачують інтелект, а й 
емоції, без яких неможливе повно
кровне функціонування почуттів... 
Молодь має сприйняти слово лекто
ра і розумом, і серцем. Пандовша 
ж пам’ять — пам’ять серця... Тож і 
розповідаю найпотаємніше, найсер- 
дечніше про босоноге дитинство 
своє і товаришів, про буремну 
юність, воєнну зрілість. Невже ж не 
зворушить випадок із залізнични
цею Анею Можкевич? Або легенда 
про солдата, котрий, боронячи Гай
ворон, лишився один з роти і зни
щив ще близько сотні фашистів? 
Ім'я солдата невідоме, бо і в адрес
ну трубку просочилася кров, тільки 
й удалося прочитати; «національ
ність — росіянин»...

Але все це не мало б великого сен
су, якби за тими сплесками емоцій 
не чулося дихання людей, поколінь, 
епохи. Такі вражаючі факти в не
розривному ланцюгу революційної 
спадкоємності будять у юних хви
лююче почуття власної причетності. 
Це ж хтось із великих казав, що 
почуття нарівні зі знаннями завжди 
виступають спонукальними мотива
ми до дії.

Одначе Волконський не чекає 
швидких результатів. Виховання 
одразу не дає плодів, переконався 
він. Воно, як фотопапір у проявни
ку, виявляється поступово. Просто 
Валентин Павлович, як і раніше, 
робить свою пропагандистську 
справу, в якій бачить свій найпер
ший обов'язок і найпершу потребу.

1 все ж у чому принадність, не
звичність Волховської о-лектора? В 
щирості і щедрості сердечній? Пев
но, ще і в тім, що все життя він був 
біля людей, з людьми і для людей.

Якби мене спитали, який характер 
у Валентина Павловича, ю я не ва
гаючись відповів би: комсомоль
ський. Ентузіазм 20-х років і філо- 
софськлть сьогодення напрочуд 
рівно вжилися в ньому. Чиста й щи
ра ідейність, наскрізний патріотизм, 
кришталева чесність у всьому — це 
складники того комсомольської о 
характеру.

* >? *
Останній запис у щоденнику:
«Я задоволений тим, що робив у 

житті своє діло так добре, як ли
шень умів, і повністю використав ті 
невеликі здібності, які мені вділила 
природа. Мої зусилля не були зов
сім марні, і я вклав свою скромну 
частку у відродження історичної 
пам’дті, що назавжди лишиться 
славою цього невгамовного сто
річчя. А. Франс». '

Я запитально глянув на співбесід
ника.

— Ні, це не про мене. Просто щи
рі, темні слова...

А. СЄР1КОВ, 
спецкор «Молодого комунара».(Закінчення. Поч. в №№ 105, 106).

ПЕРШИЙ
ВЕРЕСНЕВИЙ

УРОК

У класі тиша. Учні 
уважно, з цікавістю слу
хають свою вчительку 
Валентину Василівну 
Дацьну.

— Сьогодні, діти, у нас 
урок незвичайний, особ
ливий. Ленінсьний урок — 
урок патріотизму, муж
ності, любові до Вітчиз- _
ни, рідної Комуністичної партії та її засновника Воло
димира Ілліча Леніна. Разом поговоримо і про минуле 
нашої країни, і про сьогоднішній день, зазирнемо в май
бутнє...

Так почався традиційний Ленінський урок у шести
класників восьмирічної школи К» 26 м. Кіровограда, 
Класний керівник шостого «А» В. В. Дацька заздалегідь 
підготувалася до його проведення, чітко продумала план 
уроку, старанно дібрала ілюстративний матеріал, плас
тинки з промовами Л. І. Брежнєва на XXV з’їзді КПРС, 
XVIII з’їзді Ленінського комсомолу.

На ножній парті — текст нової Конституції СРСР. Зід- 
мінниця Люда Сорока розповідає про права та обов’язки 
громадянина Країни Рад.

— А ми, школярі, повинні якнайкраще вчитися. Це 
наш найперший обов’язок, його ми виконаємо з чесію,— 
запевняє піонерна. _

Олена Абрамова, Тамара Сьоміна говорили про бойові 
й трудові подвиги комсомолу.

На урок запросили гостей. Секретар комітету комсо
молу головного підприємства Кіровоградського виробни
чого швейного об’єднання Валентина Ткаченко розпові
ла про те, як молоді виробничники готуються зустріти 
60-річчя ВЛКСМ, і запросила учнів на екскурсію в цехи.

— Хай усі ваші діла і починання будуть цікавими, при
несуть нористь і радість людям. Якщо вчитися — то тіль
ки на «відмінно». Якщо працювати — то на совість. Як
що п;клуватись про ветеранів війни і праці — то від ду
ші, — сказала на закінчення Валентина.

Сорок п’ять хвилин здалися миттю. Перший крон у но
вому навчальному році зроблено. Попереду багато ціка
вих занять, захоплюючих книжок, приваблива невідо

мість непізнаного.

т. КУДРЯ.

У Кіровоградській середній школі № 27 1 вересня 
вчителі та учні старших класів найбільше уваги при
ділили першокласникам. І семирічні хлопчики та дів
чатка вважали цей день нагіщасливішим- у своєму 
житті.

Фото В. ГРИБА.

ВИ ЗОБОВ'ЯЗУВАЛИСЬ

ВИСОТА ПІДВЛАДНА СИЛЬНИМ
Трохи не повезло а пер

шому кварталі комсомоль
сько-молодіжній бригаді 
токарів цеху № 11, яку 
очолює Сергій Хоренко. 
І закінчили його начебто 
з непоганими виробничи
ми показниками, а пере
моги в соціалістичному 
змаганні не здобули. На 
перше місце вийшла тоді 
бригада Володимира Зі
нов’єва зі складального 
цеху № 23.

Та це тільки утвердило 
молодих токарів у бажан

ні очолити трудове супер
ництво молодих заводчан 
на честь 60-річчя Ленін
ського комсомолу. На Кі
ровоградському заводі 
друкарських машинок 34 
молодіжних колективи. 
Чимало, як бачимо, то й 
переможцям шана особ
лива.

Мрія справдилася: за 
підсумками першого пів
річчя кращою стала брига
да Сергія Хоренка. Юна
ки і дівчата, виконуючи 
проміжні операції по об-

робці деталей електрич
ної друкарської машинки 
«Ятрань», здають усю 
продукцію тільки з першо
го пред’явлення. Середній 
виробіток за зміну у них 
не нижче 145 процентів 
норми. Раціоналізаторська 
пропозиція, спрямована 
на удосконалення проце
су виробництва ножового 
вала машинки, дала 1200 
карбованців економії. їі 
автор — уся бригада.

В. КАНІЖАНСЬКИЙ.
На фото зліва напра

во): Сергій НОВОХАТЬНО, 
Наталія ФРАНЧУК. Тамара 
ТІДЕ, Людмила МАРЧЕН

КО та Микола ПАВЛОВ- 
СЬКИй ирупкомсорг) — 
краща комсомольсько-мо
лодіжна бригада заводу.

Фото в. ЛЕБЕДИКА.

ТРУДОВИЙ семестр- 
Н А ВІДМІННО
Обсяг робіт більш як на 

мільярд сто мільйонів кар
бованців виконали цього 
року 17 тисяч лінійних сту
дентських загонів, які 
об єднали у своїх рядах 
730 тисяч майбутніх спеціа
лістів усіх галузей народно
го господарства.

— Трудовий семестр цього 
року збігся із знаменною в 
житті студентів річницею,---
сказав у розмові з корес
пондентом ТАРС командир 
всесоюзного студентського 
загону Віктор Ліяскін. Рівно 

і двадцять років тому було 
організовано перший сту-

дентський загін. За ці роки 
поняття трудовий семестр і 
студентський загін органіч
но увійшли в життя кожно- 
ю 'вищого навчального за
кладу. Надзвичайно зросла 
і масовість цього патріо
тичного руху. Якщо перший 
загін налічував лише 339 чо
ловік, то тепер він об’єднує 
сотні тисяч студентів. Тру
довий вклад молоді зріс 
від кількох саманних буди
ночків у казахстанському 
степу дзадцять років тому 
до 15 тисяч об єктів у цьо
му році. Понад 600 об’єктів 
було здано цього літа з

оцінкою «відмінно».
У ці дні в центральний 

штаб студентських будівель
них загонів ЦК ВЛКСМ над
ходять сотні телеграм з ра
портами трудових досяг
нень студентів. Радують ус
піхи юнаків і дівчат, які пра
цювали на 110 всесоюзних 
ударних комсомольських 
будовах. Особливу увагу 
було приділено об'єктам 
нечорнозем’я, де працю
вало 160 тисяч чоловік.

З величезним піднесен
ням сприйняли бійці всесо
юзного студентського заго
ну постанову липневого

(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
положення і висновки, ЯКІ 
містить доповідь на ньому 
товариша Л. І. Брежнєва. У 
відповідь на звернення пар
тії 60 процентів складу все
союзного загону ударно 
працювали в сільському 
господарстві. Це шефство 
мало комплексний підхід. 
Молодь брала участь у 
сільському будівництві (зво
дили 25 тисяч об'єктів ви
робничого, культурно-побу
тового і житлового призна
чення), в меліорації (освоє
но 30 мільйонів карбован
ців) і в збиранні врожаю. 
На селі дістала життя і но
ва організація праці студен
тів — студентські загони 
механізаторів: у них працю
вали 25 тисяч юнаків і дів
чат. За методом іпатовців 
було створено 100 студент

ських збирально-транспорт
них комплексів.

Характерною особливіс
тю цьою трудового се
местру було зростання спе
ціалізованих загонів: сту
денти працювали за профі
лем майбутньої професії. В 
їх числі — нафтовики, бу
ровики, енергетики, зв'яз
ківці. Наприклад, студенти 
автодорожніх інститутів і | 
технікумів у рамках опера
ції «Дороги батьківщини» 
збудували більш як тисячу 
кілометрів шосейних по
криттів.

— Минулий трудовий се
местр, — сказав наприкінці 
В. Ліяскін,—показав, що сту
денти сповнені рішимості 
виправдати нове ім’я свого 
загону — всесоюзного сту
дентського загону імені 
60-річчя ВЛКСМ.

РЕПОРТЕР

ТРИДЕННИЙ 
СЕМІНАР

Завтра в Будинку по
літичної освіти обкому 
Компартії України роз
почне свою роботу об
ласний триденний семі
нар пропагандистів. Йо
го учасники прослухають 
еиступи досвідчених лек
торів, комсомольських 
та партійних працівни
ків, юристів, спеціалістів 
народного господарства. 
Пропагандисти, які ми
нулого року вже вели 
заняття за програмою 
«Конституція СРСР — 
Конституція розвинутого 
соціалізму», поділяться 
досвідом своєї роботи.
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Квіти Валі САВРАНСЬКІИ, дев’ятикласниці пазав- 
чинської середньої школи Гайворонського району, 
вручили прямо на полі — то визнання її праці, своє
рідний атестат за п’яту чверть.

Член збирально-транспортного загону колгоспу 
імені Чапаєва комсомолка В. Савранська по-спразж- 
йому відчула напругу жнив, розвантажуючи автома
шини із зерном. Сяє радісна усмішка на обличчі дів
чини: загонові вручено перехідний Червоний прапор 
райкому партії і райвиконкому, а Валі, як повноправ
ному членові хліборобської сім’ї, виставлено п’ятірку 
за літо.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Якось навесні, повертаю
чись із роботи, я вгледів 
на дверях свого під’їзду 
невеликий аркушин-оголо- 
шення, в якому «автори
тетна» городня комісія в 
складі громадян таких-то 
повідомляла жильців бу
динку, що «розподіл зе
мельних ділянок відбуде
ться завтра. Звертатися 
до товаришів таких-то». 
Далі йшли кілька^прізвищ 
і номера квартир' де цих 
товаришів можна було 
знайти.

Будинок наш на про
спекті «Правды» здали в 
експлуатацію рік тому, Я 
знав, що ніяких земельних 
ділянок поблизу нього не 
було. Не будуть же ділити 
поміж жильцями нлумби, 
розбиті перед будинком! 
Може, те оголошення й за
губилося б у моїй пам’яті, 
якби через кілька днів 
його не змінило інше, в 
якому та ж «авторитетна» 
городня комісія категорич
но вимагала від «грома
дян будинку», щоб ті з я- 
вилися на розподіл діля
нок, «у противному разі 
незайняті ділянки будуть 
засіяні травою».

Найближчими вихідними 
днями я помітив, що клум
би пеиед будинком справ
ді розбито на невелині ді
ляночки, тані собі клап
тики.

Кожен із цих клаптиків 
відділяли втоптана стежка 
і пакілець — межа...

Тепер, мабуть, слід хоч 
у кількох словах переда
ти, що являє собою місци
на поблизу оселі. Буді
вельники обладнали дитя
чий майданчик, на якому 
знайшлося місце традицій
ній пісочниці, двом гой
далкам, тенісному столу, 
гімнастичній стінці, дитя
чій гірці, буму. Не забули 
й про альтанку для пен
сіонерів. Усю цю, так би 
мовити, «індустрію» до
звілля мали відділяти від 
будинку клумби.

Тут. як і позаду будинку, 
жильці посадили дерева, 
кущі, трохи квітів, а та
кож... цибулю, редиску, 
картоплю, окріп, моркву...

Сьогодні нлумби, точні-

КОНКУРС
«ЗРАЗКОВЕ МІСТО: ЗА 1 ПРОТИ»

КЛУМБИ ЦЛЯ... ЦИБУЛІ
ше — «ділянки», мають 
досить мальовничий ви
гляд. Тут — гладіолуси і 
редиска, цибуля, часник і 
тюльпани, картопля і чор
нобривці... Хтось посадив 
кілька кущиків малини. І 
ось уже бачиш, як розгні
вана господарка крайньої 
«ділянки» женеться за чо
тирирічним хлопчиком із 
сусіднього під’їзду, кот
рий ще не зовсім розби
рався в займенниках 
«твоє», «моє», «наше» і з 
дитячою безпосередністю 
привів двох своїх молод
ших друзів подивитися, як 
зійшла цибуля, а заразом 
і пробувати її на смак. 
Причому малеча випусти
ла з уваги присутність 
господарки «ділянки» з по
ливальницею. Конфлікт 
закінчився гамірливою 
втечею трьох юних люби
телів природи. З простоти 
душевної чи, швидше, з 
переляку мчали вони не 
асфальтованою доріжкою, а 
між клумбами. Це й вирі
шило їхню долю. Організа
тор відвідин перечепився 
через стовпчик, що розді
ляв «ділянки», і обеззброїв 
свою переслідувачку пла
чем, котрий щиро підтри
мали його юні друзі. На 
тому все й скінчилося. В 
усякому разі, того дня. А 
завтра?..

Враховуючи те, що в на
шому будинку багато ді
тей віком від двох до п’я
ти років і старших, мож
ливість городніх конфлік
тів досить імовірна. Такі 
думки викликали у мене 
зазеленілі грядки. Але це, 
зрештою, не така вже й 
проблема. І. може, читач 
так і не побачив би оцих 
рядків, якби не запитання

трирічної Наталі, яке я 
випадково почув.

— Мамо, — сказало дів
ча, —■ а де ми посадимо 
квіти?

— Отут, донечко.
— А які маленькі клум

бочки...
Я взагалі не противник 

присадибних ділянок. На
впаки. Цибуля і редиска з 
грядки — це чудово. Та 
коли перед будинком, ска
жімо, бачу замість квітів 
«ділянки», де туляться три 
рядочки редиски або час- 
нину., мені чомусь стає 
сумно. На жаль, у Кірово
граді «ділянки» ще витіс
няють газони. Найпопуляр- 
нішою квіткою клумб цієї 
весни стала... цибуля, а 
восени її змінила петруш
ка. Хоча в магазинах і то
го й іншого вдосталь.

Тим часом на захист «ді
лянок» знаходять аргу
мент: мовляв, серед жите
лів багато пенсіонерів, во
ни звикли до присадибних 
ділянок.

Не заперечую. Але наві
що дробити одну, спільну 
радість на дев’яносто 
клаптиків? Хто від цього 
виграє? Було б ще нічого, 
якби мова йшла лише про 
людей похилого віку, а то 
ж переважна частина 
жильців — молоді люди.

Чи не краще для всіх 
було б усе-таки посадити 
на нлумбах квіти? Поради
тися з квітникарями (а во
ни є, це по деяких «ділян
ках» видно) і розбити гар
ні клумби, можливо, десь і 
траву посіяти, щоб чоти
рирічні хлопчики могли 
вільно її торкнути руками 
чи й просто побігати по 
зеленому газону. Місце й 
для такого без таблички 
«По газонах не ходити» є.

Дехто з читачів може 
сказати: подумаєш, про
блема — клумби перед оу- 
динком! Ну що зміниіься, 
коли замість квітів иуде 
рости морква чи петруш
ка/ На перший поі ляд 
дрібниці. Якщо ж помізку
вати — самі себе обкра
даємо, в малому великої о 
не хочемо помітити. Адже 
оці міні-наділи не позрави- 
ли своїх господарів необ
хідності купувати в мага
зині чи на базарі ту ж 
моркву чи ту ж петрушку. 
Ділянка ані ніяк не впли
ває на господарські витра
ти тієї чи іншої сім’ї. Іа й 
що, зрештою, можна ви
ростити на двох квадрат
них метрах землі?

Це давно зрозуміли жи
телі, скажімо, вулиці 
ЬО-річчя Жовтня. Клумби 
перед будинками і позад 
них, як і належить, відда
но переважно квітам.

Уявіть собі клумбу до 
ста, а то й більше квадрат
них метрів. Яна це краса! 
І водночас який це чудо
вий пам’ятник колективній 
турботі, колективній праці 
жильців того чи іншого 
будинку по вулиці 60-річ- 
чя Жовтня! Щовесни по
руч дорослих метушаться 
на клумбах діти, дістаючи 
урок колективізму, урок 
працездатності, нарешті, 
урок краси. А мої сусіди, 
п’ятилітні Олеги і Наталоч
ки, за маминими інструк
ціями не дозволяють своїм 
ровесникам навіть набли
жатись до «їхніх» діляно
чок. Навіщо ж такий урок 
егоїзму?

Кінчається літо. Почи
нається збирання врожаю. 
Господині винопують по
одинокі буряки, кущі кар
топлі, рядочки моркви. 
Поволі пустіють діляночки. 
І лише кілька наділів, шд 
дісталися кзігникарям-лю- 
бителям, пломеніють осін
німи квітами Невже вони 
можуть залишити когось 
байдужими? Невже не 
наштовхнуть на думку, 
для чого кінець німцем 
існують клумби?

М. ДУМИЧ.
м. Кіровоград.

РУКУ, РОВЕСНИКУ!

ДИТИНСТВОЗА ГРАТАМИ
Добиваючись від підліт

ків і дітей абсурдних зі
знань в «антидержавній

Торік у творчому відрядженні в Болгарії побував член Спілки письмен
ників України Володимир Базилевський. Наслідок його поїздки — книга 
дорожніх нарисів «Земля двох морів», яка готується до друку у видав
ництві «Промінь».

Це розповідь про Добруджу — історичну колиску і житницю-Болгарії, 
про міста з тисячолітньою культурою Наварну і Балчик, загадковий мис 
Чираиман, чорноморську красуню «Албену», про людей відродженого со
ціалізмом краю.

Пропонуємо читачам урисни з цієї книги.

О ИСНАЖЕН1, покалічені 
діти в тюремному

лахмітті піднімають із
землі недоїдки, кинуті їм 
охоронниками за колючий 
дріт, немов собакам. Це— 
не фашистський концтабір 
часів другої світової вій
ни, а сучасна південноаф
риканська в'язниця.

Після масових виступів 
африканського населення 
ПАР проти режиму апар
теїду в червні 1976 року 
расистська охранка запро
вадила в повсякденну 
практику арешти та ув'яз
нення дітей і підлітків. Як 
повідомляється в допові
ді, опублікованій у Йоган
несбурзі Інститутом расо
вих відносин, нині в катів
нях ПАР перебуває коло 
двохсот в’язнів віком від 
7 до 16 років. Більшість із 
них арештовані на підставі 
так званих «законів про 
безпеку» і сидять у в яз- 
ницях понад два роки без 
суду і слідства.

Міністр юстиції, поліцп 
і тюрем Крюгер цинічно 
визнав у парламенті, що 
діти і підлітки утримую
ться не тільки у звичайних 
в'язницях ПАР, а й на ві
домому всьому світові 
«острові смерті» Роббен. 
Страхіття цієї расистської 
каторги, де мучаться по
літичні в’язні, можуть по
рівнятися тільки із страхіт
тями гітлерівських кон
центраційних таборів
Ув’язнені виконують тут 
найважчі, найнебезпечніші 
для життя і часто безглуз
ді роботи, їх морять голо
дом, по-звірячому морду
ють. Охорона не робить 
ніяких винятків і для ма
лолітніх «злочинців».

діяльності», південноаф
риканські поліцаї підда
ють їх варварським кату
ванням. У більшості ви
падків «підривним еле
ментам», яких садисти із 
«сил безпеки» б’ють бато
гами, топчуть ногами, при
пікають розжареним ме
талом, ще не минуло й 43 
років. Недавно під час су
дового процесу в місті 
Гіорі-Елізабет серед об
винувачуваних у «злочи
нах проти держави» на 
лазі підсудних опинилася 
семирічна дитина.

Коли ж расистським 
«стражам порядку» не ви
стачає фантазії для без
глуздих вигадок про «під
ривну діяльність» підліт
ків, останніх використову
ють свідками. Після кату
вань і побиття, в присут
ності своїх мучителів і за 
їхнім підказом вони дають 
показання в суді, «під
тверджуючи» сфабрико
вані охранкою звинува
чення. Як повідомила га
зета «Ранд дейлі мейл», 
на одному з процесів ви
ступав 9-річний свідок, що 
перебуває в ув'язненні з 
листопада 1976 року. «Об
личчя дитини, — писала 
газета, — було настільки 
спотворене побоями, що 
вона з трудом могла го
ворити».

«Педагогічні теорії», 
якими керуються расисти, 
відправляючи на каторгу 
підлітків, розтлумачив в 
інтерв'ю журналістам ге
нерал Прінслоо, один з 
керівників охранки: «Аф
риканських дітей найкра
ще виховувати в тюрем
ній камері».

ю. корольов.
(ТЛРС).

"V МІСТІ Генерал Тошево мені не 
* терпілося побувати з двох при

чин. По-перше, десь гам поблизу 
розмістився найбільший у країні на
уково дослідний інститут пшениці І 
соняшнику, про подвижницьку ро
боту вчених цього закладу мені 
вже доводилось чигати. По-друге, з 
цим краєм було пов’язане ім’я про
славленого письменника ГІордаїїа 
Повкова.

Раз на п’ять років Добруджа уро
чисто відзначає Повковські дні. 1 іа 
свято запрошують визначних пись
менників з Софії, проводять літера
турні конкурси на премію імені 
Повкова, організовують тематичні 
фотовиставки, присвячені йою жит
тю і творчості.

Слово ИоВКова звучні ь у школах 
і концертних залах, по радіо і теле
баченню. Повкова не просто шану
ють. Иою люблять, ним пишаються, 
про нього розповідають легенди. 
Щасливий письменник такої долі.

В Толбухінському музеї Повкова 
мені подарували фотографію про
заїка, де він знятий разом з дружи
ною і донькою. Строге просі оре об
личчя з крупними рисами. Темна 
щіточка вусиків, пряме волосся за- 
чісаве набік, уперте підборіддя. По
гляд широко відкритих очей спря
мований кудись у далеч і водночас 
це погляд людини, що заглиблена в 
себе, у свій внутрішній світ.

Кажуть, що в Повкова була при
ємна беззахисна 
па з фоіоі рафій 
уявлення. Чи не 
письменника, як 
чаль і скорботу 
добру джаиського краю?

Є в Йордане Иовкова коротке опо
відання «Біла ластівка». Сюжет ного 
такий. У бідного, затурканою злид
нями і повсякденними турботами 
селянина захворіла донька. Втра
тивши надію повернути їй здоров'я, 
він ладен повірити у неймовірне: 
хтось десь сказав, що коли хвора 
побачить білу ластівку, то обов'яз
ково видужає. Але білих ластівок 
немає, на світі. 1 поскрипує сумко 
селянська коруна з хворою дівчи
ною від села до села в марних шу
каннях сподіваного порятунку.

Трагічна мелодія цього сповідан
ня потрясає. Народний характер, 
світовідчуття народне втілені у 
формі простій і досконалій. Думці 
письменника тісно у скромній одіжі 
сюжету, вона набирає значення уза
гальненого, масштабного.

Йовкову належать слова — «не 
можу уявити досконалого художньо
го твору, який не звучав би музи
кою в душі людини».

Написане ним має свою неповтор
ну мелодію. Недаремно такий тон-

усмішка. Але жод
не дає про неї 

тому, що творчість 
губка всотала пе- 
лихої минувшини

кий і вибагливий знавець літерату
ри, як Томас Мани включив опові
дання добруджанського майстра 
«Гріх Івана Беліна» в антологію 
найкращих оповідань світу.

А сьогодні ми котимо оспіваною 
Повковим безбережною рівниною, 
де, куди не кинь, погляду вільно 
розношувані простором і б.іакппю 
ласкавого неба.

V»

/

Ми — це Петер Мінчсв, солова 
аграрно-промислового комплексу 
імені Леніна, Тодор Ганчсв, секре
тар парткому, Доньо Сісфанов, сек
ретар міською комітету партії і 
ГІовчо Карамфілов.

Село Ізпорово. Тут збереглося 
джерело Повкова і млив, де згідно 
з легендою, жила Алб’сна, героїня 
ного широко знаної п’єса, що й досі 
не сходить зі сцени болгарських те
атрів.

— Ти читав «Албену»? — звертає
ться до мене ГІовчо Карамфілов.

Незручно, але доводиться визна
ти — ні. не чигав.

— Албена — не дівчина, красуня, 
яку силою видали заміж за нелю
ба, — пояснює Повно. Вона полю
била юнака, і він її теж. Закохані 
змушені піти па злочин: удвох воші 
вбивають купера, старого чоловіка 
Албенн...

— З розповіді вчинок цей не ви
кликає співчуття...

— Це спрощений переказ. В тім 
то Гі суть, що жорстокість молодих 
людей виправдній, обумовлена всім 
ходом події. Ось чому, КОЛІ! ПОЛІЦІЯ 
приходнії» арештувати Албену, се
ло стало за нею горою Бо Албс
на — це символ краси, символ жит
тя. Віддати її в руки поліції для 
народу — те саме, що віддати в 
тюрму свої наїТіаповіініші мрії і 
сподівання... Головна думка за 
Повковим—краса перетворює світ...

Обов'язково прочитай «Албену». 
Хоча б для того, щоб збагнути пси
хологію ’ добруджанця, розуміння 
ним одвічно полярних начал — доб
ра і зла...

Село Красен — в шести кіломет
рах від румунського кордону. Тут 
школа, де Йордан Повков учителю
вав протягом п'яти років, пам'ят
ник йому — невеличкий музей.

У книзі записів — автобіографії 
доньки письменника Иолкн Вовно
вої і дружини знаменитого поета- 
антпфапіпста Ніколи Ваппарова — 
Бойки Вапцарово'і.

При школі — маленька кімнатка, 
де жив письменник. Широке ліжко 
під барвистим покривалом, прос
тенький килимок над ним. столик з 
письмовим приладдям. Обстановка 
більш, ніж скромна. Що це — на
слідок матеріальної скрути чи озна

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

ка невибагливості таланту до жит
тєвих благ? 1 те, й інше 
жує екскурсовод Герова. Але з ціє 
напівтемної комірчини Гіовков Сл 
чив усю 
чалями, 
любному 
день.

У нас, 
нова, на 
му скажу, бодай, кілька слів 
життя і творчість цього письменни
ка. Тим більше, що п'яніадцятіїріч- 
ні і все міцніючі зв’язки Кірово- 
градщшпі з Добруджою просто зо
бов'язують заповнити цю лроіа- 
лнну.

Народився майбутній письменник 
у селі Жеравна Сливенського окру
гу. Там і закінчив сім класів. Це 
був тихий, мовчазний, схильний до 
самотності хлопчик. У 1897 році 
батьки його переїжджають у Чи» 
футкьой (піші Полково) — невелич
ке село на болгаро румунському 
кордоні. Навчаючись у Софії, на ка
нікули Йордан приїздить додому. 
Після служби в армії і короткочас
ного навчання н.т юридичному фа- 
кульїсті — вчителює п селах Доб- 
руджі, яка потім па все життя ста
не для нього невичерпним _ джере
лом творчої наснаги. У цеп період 
він багато читає, грунтовно знайо
миться з творчістю Гоголя, Іурге- 
нєва, Достоєвського, Толстого: сам 
пробує писати.

стверд-
.’ аї ба- 

Добруджу, журився її по
радів її незгасному воле- 
духу, вірив у її завтрашній 

па Україні, Йордана Пов- 
жаль, знають ще мало. То- 

про

(Далі буде).

•V
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КЛАС“ 
те, аби діти не тільки спосте
рігали, а й пізнавали природу, 
прагнули до примноження зе
леного убрання рідного краю.

— Шкільне лісництво, — ка
же директор школи Юхим Ти- 
хонович Кранванов, — тепер 
Одна з дійових форм зміцнення 
зв язків учбового занладу з ви
робництвом, професійної орієн
тації учнів. У нашому колекти
ві, зокрема, ведеться цілеспря
мована природоохоронна робо
та. ідею вчителів про створен
ня шкільного лісництва свого 
часу схвалив і підтримав Зна- 
м’янськин міськком комсомо
лу. На його клопотання дирек
ція Чосагліського лісгоспзагу 
закріпила за школою 243 ген- 
іаоі; лісу. 25 гектарів полеза- 
:-.ис»-мх лісосмуг та півгектар- 
ний рс~садннк.

За модель шкільне лісництво 
взяло виробничі функції зви
чайного лісництва, перейнявши 
від нього зовнішні організацій
ні форми. Тепер це один із ви
дів псзакласної навчально-ви
ховної роботи серед учнів, а 
лісовий масив, закріплений за 
школою, — то своєрідні на
вчально-дослідні ділянки. Сфе
ра діяльності такого лісництва, 
безумовно, ширша, аніж функ
ції звичайних лісогосподар
ських підприємств, котрі вико
нують роботи по догляду за 
лісом. Вона включає в себе й 
гурткову роботу, виробниче на
вчання і виробничу практику.

Юні природолюби оволодіва
ють танонг знаннями про пред
ставників лісової фауни і при
йомами здійснення ефективних 
біотехнічяих заходів. Богда- 

ІЛ ПЕЧНА післяобідня пора. А 
'*£’ тут, під запоною розлогих 
дерев Чорнолісьиої дачі, — 
приємно-свіжа прохолода. На 
одній з дальніх займанок у зе
леній гущавині розсипалися 
зграйнії гомінливих дітлахів. 
Старші наставнини-викладачі 
Богданівської середньої школи 
№ 2 заздалегідь подбали про 
те, щоб кожен підліток у роз
пал літа був приставлений до 
улюблено: справи. Одні збира
ють лікарські рослини, інші 
попростували о глибину урочи
ща. бо треба в котрий раз пе
ревірити, чи хто-небудь, бува, 
не завдав непоправної шкоди 
лісовим мешнанцям.

Багато корисних справ на 
рахунку учнів Богданівської 
десятирічки, при якій ось уже 
вісім ромів функціонує шкіль
но лісництво імені Л. ГЛ. Леоно
ва. аетора роману «Російський 

і ліс*.. Шкільне лісництво поста
вило собі за мету — зміцнити 

І зв’язок школи з виробництвом.
В прищеплювати дітям любов до

нраси рідного краю, давати їм 
І елементарні знання і навики з 

ведення складного лісового 
господарства, розширяти кру
гозір з питань природознавства.

Педагогічний колектив, пар
тійна організація глибоно усві
домлюють, що бережливе, ле
нінське ставлення до приро
ди — невід'ємна складова час
тина комуністичної моралі. То
му виховання дітей — майбут
ніх дбайливих господарів землі, 
яні б свідомо користувалися ба
гатствами природи, — прямий 
обов’язок школи. Не випадково, 
що тут особливо дбають про

нівсьне шнільне лісництво 
оснащене необхідною лісогос
подарською техніною, а весь 
комплекс робіт природоохорон- 
ці здійснюють на основі на
вчально-виробничого плану, 
його складають спільно зі спе
ціалістами місцевого Хиріесько- 
го лісництва, він с складовою 
частиною загального плану 
Чорнолісьного лісгоспзагу.
• ►ЧОЛЮЄ шкільне лісництво 
“ досвідчена, закохана в при
роду вчителька Віра Федорівна 
Шубодерова, а її надійними по
мічниками і пораднинами ста
ли лісничий Хирівсьного лісни
цтва Федір Павлович Омель- 
ченко і лісник Михайло Макси
мович Ковальчук. Бони зі знан
ням справи, вміло розкривають 
перед дітьми лісові таємниці.

Допитливі юні лісівники не 
замикаються в колі своїх інте
ресів. Вони часто виступають 
зачинателями загальнош віль
них заходів: організовують 
присвячені охороні природи, 
життю лісу тематичні вечори, 
походи, екскурсії, природознав
ці олімпіади, вікторини, кон
курси. Особливо популярні ма
сові заходи на такі томи: «Біо
фізика в лісі», «Роль звірів і 
птахів у житті лісу». «Хімія де
ревині!» та інші. -Займаючись 
оформленням щоденників., 11ІД- 
ютовкою експонатів до різних 
виставок-, зокрема до Дня ЛІСУ, 
Дня птахів, діти привчаються 
до акуратності. Все цс. разом 
узяте, поглиблює знання учнів, 
зміцнює міжпиедметні зв’язки, 
оскільки в підготовці масових 
громадських заходів, крім ко
лективу шкільного лісництва, 
беруть участь юннати, геогра
фічні, історичні, літературні та 
інші галузеві гуртки.

Навесні старшокласники об
робляють дослідні ділянки, а з 
настанням літньо-осінньої пори 
заготовляють жолуді, гіллячко
ві снопики-віники, припасають 
інші норми для підгодівлі зві
рів і птахів узимку, проводять 
санітарні рубки і рубни догля
ду лісу, збирають лікарсьні 
рослини. Впродовж останніх 
п’яти років їх заготовлено май
же тонну.

Ліснинуванням нині займаю
ться всі без винятку учні на

вчального замлзду. Нонтингент 
членів Богданівського лісни
цтва, як правило, складається 
з учнів шостих—дев’ятих кла
сів. Десятикласники ж через 
велику зайнятість основним 
навчанням беруть участь у ро
боті шкільного лісництва лише 
в тих випадках, ноли еони з 
внутрішніх спонукань виріши
ли після закінчення школи за
лишитися працювати в Чорно- 
ліському лісгоспзагу або всту
пити до спеціальних учбових 
закладів такого профілю.

Уже в першому — третьому 
класах малюки знайомляться з 
життям тваринного світу, при
йомами боротьби з бур’янами 
та шкідниками лісу, збирають 
гриби, ягоди і спілкуються з 
рідною природою, вчаться ро
зуміти, бачити її красу. Члени 
шкільного лісництва у своїй 
практичній роботі керуються 
золотим правилом; «Зрубав де
рево — не тільки посади два, 
я її вирости їх», застосовують 
випробувані на практиці мето
ди полезахисного лісорозве
дення в умовах ЛІСОСТСПОЕОЇ 
зони вашого краю.
»ЕЛИКУ громадсьно корисну 

роботу провадять богданів- 
сьні «зелені патрулі». Вони 
регулярно чергують на лісових 
просіках, запобігають можли
вому браконьєрству, підгодо- 
єуюгь диких тварин, оберіга
ють бід стороннього втручання 
їхні нори, гнізда. Прантика ро
боти юних природоохоронців 
поназус. иіо порушення пра
вил поведінки в лісі допуска
ють не стільки поодинокі, зліс
ні, по-споживацькому настроє
ні губит.слі природи, скільки 
люди, які слабо розуміються в 
лісових порядках.

Тепер на базі Богданівської 
середньої школи № 2 створено 
перший, поки що єдиний на Кі- 
ровоградщині. методичний
центи природоохоронної робо
ти. Для цього тут обладнано лі
совий музей, кутки природи. 
Наявність такого методичного 
центру дас змогу педагогічним 
колективам шкіл області грун
товніше вивчати і вдосконалюва
ти методи, зміст і форми ро
боти шкільних лісництв, орга
нічно поєднувати громадсьно

корисну працю із шкільним на
вчально-виховним процесом, 
глибше вчитуватись у мудру 
книгу природи.

Вагомі трудові здобутки Бог
данівського шнільного лісни
цтва дістають визнання і гідну 

.оцінку. Колектив нагороджено 
грамотами президії Україн
ського товариства охорони при
роди, Міністерства освіти УРСР 
і ЦК ЛКСМУ. Медалей ВДНГ 
СРСР удостоїлись ЮНІ ЛІСІЕНИ- 
нн Л. Порва, В. Осадчий, О. Не- 
еодничий. Нращі друзі лісу бу
ли учасниками республікан
ського зльоту юних лісівників 
1976 року. Одним з його пере
можців вийшла учениця шко
ли, ліснича Любов Книш.

Богданівські юні природолю
би заклопотані тим. щоб саджа
ти лісів більше, аніж їх вико
ристовувати. щоб прийдешнім 

поколінням тутешні краї діста
лися з могутніми дібровами і 
гаями. Участь шкільної молоді 
п роботі лісництва водночас 
орієнтує юних друзів природи 
у виборі ними майбутньої про
фесії. Частіша випускників шко
ли за виданими рекомендація
ми і характеристиками вступає 
до середніх спеціальних і ви
щих учбових закладів сільсько
го й лісового господарства. А 
ті. хто вибрав для себе, іншу 
стежку, все життя зберігати
муть добру пам’ять про своє 
юнацьке захоплення і. напевно, 
завжди будуть надійними по
мічниками працівників лісової 
та єгерської охорони.

Як поназус прантика на
вчально-педагогічного процесу 
Богданівської середньої шноли 
№ 2, шкільне лісництео — одна 
з випробуваних часом форм 
тісного зв’язну школи з вироб
ництвом, політехнічного і тру
дового навчання та виховання, 
залучення дітей до грсмедсьно 
корисної праці. Вся плодотвор
на робота школярів у кашке
тах. на яких виблискують ко
карди з дубового листя, скла
дається у велику, благородну 
справу — вивчення та охорону 
рідної природи.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

ДО 150-РІЧЧЯ З дня НАРОДЖЕННЯ Л М. ТОЛСТОГО

з ПЕРШИХ 
днів нового 
НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ ЮНАР- 
МІИЦІ СЄІТЛО- 
ВОДСЬКОЇ СЕ
РЕДНЬОЇ ШКО
ЛИ № 4 ПОЧА
ЛИ ГОТУВАТИ
СЯ ДО ВІЙ
СЬКОВО - СПОР
ТИВНО! ГРИ 
«ОРЛЯ».

Фото
В. КОВПАКА.

ТАМ, ДЕ ВІН БУВ
Напередодні 150-річчя з дня 

народження Л. М. Толстого по
пі екскурсійні маршрути ведуть 
з Ясної Поляни по місцях, де 
Гувяв великий російський пись
менник.

Один з них — у Тулу. З міс
том цим зв’язане майже все 
життя Льва Миколайовича. 
Тут він у пору молодості пра
цював канцелярським службов
цем губернського правління, 
потім був обраний почесним 
попечителем реального учили
ща. присяжним засідателем ок
ружного суду. В Тулі вперше 
ставились ного п’єси.

Місто дбайливо зберігає все. 
що зв’язане з ім’ям великого 
земляка. На багатьох уцілілих 
будинках того часу встановле
но меморіальні дошки, ім’я 
Л. М. Толстого носить одна з 
вулиць, тульський педагогіч
ний інститут. Відкрито пам'ят
ник письменникові. З усіма ни
ми визначними місцями знайом

ляться екскурсанти. Вперше 
поїш з Ясної Поляни їдуть і на 
станцію Лев Толстой (колишнє. 
Астапово), де в 1910 ропі скін
чився Життєвий шлях великого 
письменника.

НА СТОРІНКАХ 
МЕТАЛЕВОЇ 
КНИГИ

На розвероті металево? кни
ги вибито барельеф Л. М. Тол
стого, поруч — його слова: 
«Щастя жити для інших». Цей 
незвичайний фоліаит був від
литий дев’яносто три роки то
му робітниками Людиновсько- 
го чавуноливарного — нині 
тепловозобудівного заводу 
(Калузька область) — на честь- 
перебування на підприємстві 
великого письменника. Тепер 
пам’ятна книга, яка відтворила 
любов робітників до геніаль
ного письменника, знаходиться 
в експозиції заводського му
зею.

6 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

»— «Чає». 8.35 — Гімнастика. 
6.65 - Фільм «Колеги». 10.30
— «Клуб кіноподорожей».
14.30 — -Твій Труд — твоя 
висота». Кіпопрограма 15.25 
«Російська мова». 15.55 — 
«Становлення». Теленарис
16.15 — Виступає молдав
ський ансамбль «Контс.мпо- 
ранул». 17.00 — «Аграрна 
політика партії — в дії».
17.15 — Народні танці Осе
тії. 18.00 — «День . а днем». 
(К-д). 18.15 — -Веселі пот
ни». 18.30 — «Людина і за
мок». 19.00- Хокей: «Хімік» 
(Воекресенськ) — ЦСКА (Мо
сква). 21 00 — «Нас». 21.30
— Телефільм «Слово про 
Льва Толстого» Частіша 4. 
22.25 Чемпіонат світу з 
волейболу. Фінал. По закін
ченні — новини.

. ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
*— Новини. 10 15 — «Кори
феї укпаїнської оперної сце
ни». 11.05 — Док. телефільм 
«Крила над Волгою». 11.35 — 
«Запрошуємо на пісню».

п) Наша адреса і телефони
316050, ГСГї №ровоград-$0, вуп. Луначарєьного, 36. 
їелефеки: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23282, Обсяг 0,5 друк, г.рм»

12.10 — Для малят. «Срібний 
дзвіночок». 16.15 — Концерт 
симфонічного оркестру Со
фійської державної філар
монії. 17.00 — «Життя на
уки». 17.30 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.40 — Теле
фільм *.В Ясній Поляні». 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Ком
сомольська традиція». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм 
«Людина з майбутнім». По 
закінченні — новини.

7 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Телефільм «День мо
їх синів». 10.00 — «Очевид
но — неймовірне». 14.30 — 
Док. фільми про профорієн
тацію молоді. 15.30 — Кон
церт Державного академіч
ного російського народного 
хору ім. П’ятнпцького. 16.10
— Док. телефільм. 16.30 — 
-Ради і життя». 17 00—«Чи
таючи вірші*. 17.30 — «На 
меридіанах дружби. Гово
рять учасники XI Всесвіт-

нього фестивалю молоді і 
студентів. (К-Д). 17.50 —
Оголошення. (К-д). 18.00 —
Новини. 18.15 — До 30-річчя 
Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки. К1НО- 
програма «Корея сьогодні».
18.45 — «Вам — зліт». Кіно
репортаж про відкриття ви
щого льотного училища ци
вільної авіації. (К-д). I9 60 — 
«В. І. Ленін про Л. М. Тол
стого». До 150-річчя з дня 
народження письменника.
19.30 — Фільм «Червона 
скрипка». 21.00 — «Час».
21.30 — «Алкоголізм». Бесі
да лікаря. 22.00 — «Музич
не життя». Тележурнал. По 
Закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.20 
До 150-річчя з дня народ
ження Л. М. Толстого. «Се
вастопольські етюди». 17.00 
— «Вперед, орлята!» 17.45 — 
«Золоті Зірки України». КІ- 
нопарис. 18.00 — Фільм-кон- 
це.рт «Карпатські візерун
ки». 18.20 — «Діють кормо
добувні ланки Одещини».
18.30 — Вісті. 19.00 — Хо
кей: «Сокіл* (Київ) — СКА 
(Ленінград). 1 і 2 періоди.
20.45 — «На добпаніч. діти!» 
21.00 — «Час* 21.30 — Хо
кей: «Сокіл* (Київ) — СКА
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(Ленінград). З період. 22.10
— «Музична вікторина». По 
закінченні — новини.

8 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Один за всіх, всі за 
одного». 9.40 — Фільм «Чер
вона скрипка». 14.30 — Док. 
фільми. 15.20 — «Шахова 
школа». 15.50 — «Москва і 
москвичі». 16.20 — П. Чай- 
кдвськнй. Концерт для 
скрипки з оркестром 16.55
— Урочистий вечір, присвя
чений 150-річчю з дня на
родження Л. М. Толстого. 
■21.00 — «Час». 21.30 — Ба
лет X. Ловснсхольда «СІль- 
фіда». Вистава. 22.45 — Док. 
телефільм «Гонщики». По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Украї
на — БАМу. Далекому Схо
ду, Сибіру». 10.35 — Теле
фільм «Наталя Ужвііі». 11.15
— Фільм-концерт «Карпат
ські візспунки». 11.40 —
«Шкільний екран». 10-й 
клас. Російська література.
12.10 — Для малят. «Сріб-

• МОЛОДОЙ КОММУНДР» - 
орган Кипопоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кнропоград. 
Гаїсіа печатается 

па украинском языке.

тій дзвіночок». 12.30 —
— Театр одного актора». Л. М. 
Толстой. «Після балу». 16.20
— «Мости братерства». 16.50
— «Закарпатські сади».
17.00 — Виступають артисти 
Кабардино-Балкарського му
зичного театру. 18.00 —
«Для вас. учителі». Фізика. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Кон
нерт II Республіканського 
Фестивалю радянської пісні. 
1 відділення. 20.50 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — Концерт ТІ 
Республіканського фестива
лю радянської пісні. II відді
лення. По закінченні — но
вини

9 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «ЛБВГДейк'а». 9.40 — 
«Для вас, батьки». 10.10 — 
♦ Ранкова пошта». 10.40 — 
«На здобуття Державної 
премії СРСР 1978 ропу у га
лузі образотворчого мисте
цтва». 11.10 — «Здоров'я».
11.55 — Тираж «Спортлото».
12.10 — «КпаЙ наш. Сибір і 
Далекий Схід-. • 13.05 —
«Пісні над Дціпром», 13.35
— До 150-річчя з дня на
родження Л’ М. Толстою. 
«Коло читання». 14.30 — 
«50 років орді'ну Тру допої о 
Чспврного Прапора». 14.45
— Концепт ансамблю пісні і 
танцю «Рассвет» Іпатовс.ько- 
го районного будинку куль
тури Ставропольського 
краю. 15.10 —- Програма, 
присвячена національному 
святу болгарського наро
ду — Дню свободи. 18.00 —

ИП

Новини. 18.20 — «У світі 
тварин». 19.-20 — «Пісня 78». 
19.50 — Телефільм «Кав
казька повість». 1 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — Те
лефільм «Кавказька по
вість». 2 серія. 22.35 — «Ме
лодії і ритми зарубіжної 
естради». По закінченні —• 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Субот
ній репортаж» (К-д на Рес
публікансько телебачення). 
10.35 — Концерт, присвяче
ний 150-річчю з дня вароД- 
женил Л. М. Толстого 11.5$
— «Село і люди». 12.40 —- 
«Сьогодні — національне 
свято болгарського наро
ду — День свободи. 12.50-.—• 
Фільм «Братушка». (Болга
рія). 14.10 — «Галузь: досвід 
і проблеми». 14.55 — «Ком
сомольська традиція». 16.00
— Міжнародні змагання .3
кінного спорту. 17.05 — «Са
тиричний об’єктив». 17.30-Ц* 
Телефільм «Л. М. Толстой У“-" 
Криму». 18.00 — футбол: 
«Шахтар» (Донецьк) — «Ди
намо» (Москва). 19.45 —
Вісті. 20.15 — «Пісні юнос
ті». 20.45 — «На добраніч, 
Діти!». 21.00 — «Час». 21.30
— О. Островський. «Бан
крот». Вистава. В перерві— 
новини.
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	2523-1p
	2523-2p
	2523-3p
	2523-4p

