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ТЕБЕЧЕКА©ПОЛЕ
Хліб — як щастя: копи 

с, його не помічаєш. 
І слово це втрачає по
ступово свій високий 
зміст, вимовляємо його 
буденно - просто, поли- 
шаючи піднесені інтона
ції тим, хто збагнув на 
своєму віку трагічний 
зміст короткої фрази: 
«Хліба немає». Вже інші 
слова чекають на вишу, 
каний стиль: синхрофазо- 
трон, космонавтика, ла
зер...

А все-таки він перший, 
хліб, і в табелі про ран
ги йому завжди бути за
писаним до найвищого 
розряду. І нашому став
ленню до нього бути 
відповідним.

Ідуть жнива. Вони вже 
десь поблизу, обома но
гами на нашому порозі, 
і зустріти їх треба, як 
годиться — по-молоде
чому, по-комсомольськи. 
Цього літа сільська ком
сомолів Кіровоградщини 
посилає на пшеничний 
лан кращих своїх пред
ставників: 10 тисяч А'0' 
чат і юнаків братимуть 
участь у збиранні, за 
штурвали сядуть 2500 
комбайнерів і жаткарів, 
перевозитимуть зерно 
2000 молодих водіїв. 
це — правофл ангобі 
жнивного фронту.

А якщо ти не комбай
нер і не шофер, а, ска
жімо, учень! Хіба твої 
руки не потрібні, Щоб 
пошвидше опинилося 
збіжжя в коморі, жодна 
зернина не загубилася! 
Кожному вистачить діла, 
кожен зможе показати, 
на що він здатний. Ти 
станеш у пригоді на то
ку, твоєї допомоги чека- 
тимуть скиртувальники, 
тебе виглядатимуть, щоб 
узявся, очищати насіння 
для сівби озимини. Той, 
хто виконуватиме ці ро
боти, — теж правофлан
говий на фронті жнив.

Та й чи буває на зби
ранні лівий фланг! Мо
же й так, але на ньому 
немає людини, що встає 
до сонця і прямує в 
степ. Куховарка і вагар, 
водовоз і заправщик — 
вони теж забезпечують 
успіх у наступі, без них 
не обійтися.

Окреме слово ДО МО
ЛОДИХ робітників «Сіль
госптехніки». Не вам по
яснювати, що від пола- 
мок не застрахована ні' 
яка машина. І виходить 
вона з ладу саме тоді, 
коли найпотрібніша. Зв’я
жіться з колгоспними 
комсомольцями, взнайте 
графік роботи збираль
них агрегатів і подумай
те, чи не варто встано
вити постійне чергування 
в майстернях, щоб ваша 
«швидка допомога» зав
жди була під рукою.

Сільська молодь спо
дівається на допомогу 
шефів з промислових 
підприємств і будов, на 
токах і польових станах 
тракторних бригад чека
тимуть лектора, політін- 
форматора, співця, тан
цюриста. Про це теж 
варто подбати комітетам 
комсомолу сьогодні.

Хліб 69-го... Урожай, 
що вінчає натхненну пра
цю, присвячену 100-річ- 
чю з дня народження 
Ілліча. Він дорідний, а чи 
бути йому багатим — 
залежить від твоїх рук У 
жнивну пору.
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- - - - - - - ПЕРШОЗАСПІВУВАЧІ
ГАЙВОРОН. Механізатори артілі «Україна» Н 

радісному чеканні: завтра вони зроблять перший 
укіс пшениці. Ііа кожному гектарі хащуватські. 
хлібороби сподіваються зібрати по 30—35 цеитнеч 
рів дорідного зерна. А поки що женці Віктор 
Мухарськнй, Василь Мельник, Василь Василюк 
працюють на площі, де дозрів горох. Вже зібрано 
його на 130 гектарах. Кожен з механізаторів за 
два дні викопав трьохиеяну норму. В колгоспі іме< 
ні Котовського Федір Гречка та Михайло Рома-. 
шок теж стали першозаспівувачами цьогорічних 
жнив. Вони впорали близько ста гектарів гороху.

ДОЛИНСЬКА. В колгоспах «Дружба» та імен? 
Леніна третій день йде косовиця гороху. Першої 
слово похвали отримав Іван Горбенко, комбайнер, 
з артілі імені Леніна, викопавши за зміну півто
ри норми. /

І. Степ на долонях
«Степ. На моїх долонях лежить пін ралом Із ранковим сонцем і високим 

небом. До самого серни тягне пружаоі тонкі колоски, простеляє оксамитові 
стрічки буряків, пиструичує рівні рядки кукурудзи, ніби хоче втішити, що псе

в порядку. Що праця моїх товаришів по бригаді (а їх більше сорока чоловік) 
не пропаде даремно». -

Я не підслуховував цих думок помічника бригадира третьої тракгорьог 
Віктора Бакупаї кожний хлібодар з іордістю о душі відчупа-. саме це. Ос.<4 - 
липо на світанку, коли те на тракторному стані пробують голос трактори. 
Сонце здивовано посміхається: »Знову піднялися раніше за мене». А поле ви
грав райдужним росяним серпанком... і пі відчуваєш, що це пе просто стеїц 
а витвір твоїх рук, твоєї вдачі.

В обкомі 
ЛКСМУ ЧИЯ НИВА БАГАТША?

Надаючи заж- 
ІМЛчгті Ча/ ливого значення

К Участ* комсомоль-
.1г У ських організацій,
Я,/ І всіх юнаків та дів-

7 ' У і врожаю
І ’Яг - го року 
ІуГ/ «ЦІ 7С У ки, виконанні

~станови КПРС 
’ Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи 

по забезпеченню збирання вро
жаю і заготівлі сільськогосподар
ських продуктів у 1969 році» бюро 
обкому ЛКСМУ в своїй постанові 
зажадало від міськкомів і райко
мів ЛКСМУ організувати серед 
комсомольців і молоді широке об
говорення Постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР, роз’яснити ~ 
молодим механізаторам, комбайне- і. 
рам, шоферам встановлену на пе- 
ріод збирання врожаю систему за- : 
ходів матеріального заохочення, І/ 
визначити роль і місце кожної мо- Р 
лодої людини у виконанні зав
дань, що викладені в цьому важли
вому документі.

Створено обласний штаб «Жни- 
ва-69», який здійснюватиме органі
зацію соціалістичного змагання на 
збиранні врожаю і заготівлі кор
мів.

Міськкоми та райкоми ЛКСМУ 
зобов’язано:

— створити міські та районні 
штаби по керівництву роботою мо
лоді під час жнив;

— у всіх первинних організаціях 
провести відкриті комсомольські 
збори з порядком денним «Місце 
кожного члена ВЛКСМ в боротьбі 
за своєчасне і високоякісне зби
рання врожаю»;

— організувати соціалістичне 
змагання молодих механізаторів, 
комбайнерів, шоферів, усіх юнаків 
та дівчат з метою проведення аби-

збиранні 
четверто- 
п’ятиріч- 

По-

ральної кампанії в стислі строки, 
при високій якості робіт;

— залучити старшокласників, уч
нів з піонерських, військово-спор
тивних таборів і таборів 
відпочинку до участі в 
врожаю.

Заготівля кормів 
ського тваринництва, 
ться в постанові, — теж 
завдання комсомольських

гандистів, регулярно направляти в 
поле агітбригади. Відділу пропа
ганди та культурно-масової роботи 
обкому ЛКСМУ доручено послати

праці й 
збиранні

громад-

в райони області 150 лекторів та 
політінформаторів.

Для 
підкреслює- 

важливе 
органі

зацій. Необхідно широко залучати 
юнаків і дівчат до участі в масо
вих ударних місячниках, недільни
ках по заготівлі кормів, у будівниц
тві й ремонті силосних споруд, до
биватися підвищення якості заго
товлених кормів.

Бюро 
ЛКСМУ 
обласний конкурс 

іл - Ж на кРаи*ого мо* 
лодого комбайне- 

/ ра, тракториста, 
} водія та кращу 

бригаду, що готу
ватиме посівний 

г матеріал для вро- 
(.5 жаю озимини на

ступного року. Для 
переможців конкурсу встановлено 
пам’ятні призи. Окремий приз бу
де вручено дівчині-трактористці.

Спеціальний приз «Кращому 
женцю Кіровоградщини» встанов
люється редакцією газети «Моло
дий комунар» для молодого ком
байнера, який збере найбільше 
хліба.

Обком комсомолу звертає особ
ливу увагу на необхідність поси
лення ідейно-виховної роботи, під
вищення політичної та трудової ак
тивності і дисципліни серед молоді, 
яка буде зайнята на жнивах.

Слід широко залучати до органі
зації масово-політичної роботи по- 
літінформаторів, лекторів, пропа-

Перед штабами 
«Комсомольського 
поставлено вимогу

та загонами 
прожектора» 

взяти під не
ослабний контроль якість збираль
них робіт, шляхи, якими транспор
туватиметься зерно з поля, створи
ти комсомольські пости на всіх ді-

обкому 
оголошує

лянках хлібного потоку, налагодити 
контроль за роботою автотранс
порту. Під контроль прожекторис
тів слід взяти й забезпечення ме
ханізаторів, юнаків та дівчат, залу
чених до збирання врожаю, гаря
чим харчуванням, житлом, предме
тами першої необхідності, свіжими 
газетами та журналами.

Первинні комсомольські органі
зації промислових підприємств, бу
дов, транспорту повинні надати 
практичну допомогу підшефним
колгоспам у збиранні врожаю, про
веденні політичної та культурно- 
масової роботи.

Бюро обкому ЛКСМУ доводить 
до відома всіх комсомольських 
організацій, що ЦК ВЛКСМ виді
лив для заохочення молодих ком*
байнерів, шоферів, школярів, які 
відзначилися у збиранні врожаю 
1969 року, туристські путівки в со

ціалістичні країни
та цінні подарун
ки. Переможці 
жнив представля
тимуться до наго
родження почес
ними грамотами 
ЦК ВЛКСМ та ЦК 
ЛКСМУ, нагруд
ним знаком ЦК 
ВЛКСМ «Золотий 
колос».

шяяяшяяяяшяяшк

НОТА
МЗС СРСР

Міністерство закордон", 
них справ СРСР заявило, 
посольству КНР у Моск
ві рішучий протест у, 
зв'язку з вчиненою ки
тайськими властями З 
липня збройною прово-, 
нацією на острові І'оль*. 
дніїський (на ріці Амур). 
В результаті розбійниць
кою нападу озброєних 
китайців на беззбройних 
радянських річковиків-, 
шляховиків, які викову-, 
вали свої службові обо
в’язки, одною з радян
ських громадян було, 
убито і трьох поранено.

Збройний напад на 
радянських річковиків, 
організований киганськи
ми властями Ь липня 
ц. р., є ворожою акцією 

і і продовженням врово- 
I каційних дій китайської 

сторони па кордові між 
СРсР і КНР, відпові- 

I дальність за іцо цілком 
І лежить на китайському. 
І > ряді.
І МЗС СРСР вимагає 
І від уряду КНР иокаран- 
I ця винних і негайного 
І вжиття заходів до того, 
І щоб подібні дії не повто- 
I рювались.
І Радянська спорола з 
І мстою захисту своїх за-. 
І конннх прав змушена 
І вживати додаткових за- 
I ходів проти дій кнтай-. 
І ських властей, які спря-. 
І моваві на порушення 
І державного кордову 
І СРСР і являють загрозу. 
І безпеці і життю радян- 
I ських громадян.
І ' (ТАРС).
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Хіба може комсомолець Анзг 
толій Коопах пройти мимо ко
лоскових струн, не наслухати 
золоту мелодію літа? Безумов
но, ні. і про це найкраще гово
рить його усмішка...

БУТИ ЖНИВАМ

2. Степ
на
долонях

...Сонце ажурні оберемки 
променів кидає на сіно. Хлопці 
піднімають його механічними 
вилами і вправно вивершують. 
Розпашілі обличчя зрошує піт. 
Але очі сміються. Сіно пахне 
блакитним небом і. польовими 
квітами. Полуднева спека тче 
на обрії павутинне марево. А 
хлопці наколюють на вила со
нячні промені і голосно жарту
ють. Степ дзвенить соковитою 
травою, жайворонками і моло
тим сміхом. Так скиртують 
гіно...

ВТРИМАЙ, Грицю!
А Яків Якович зійшов з 

комбайна. Мотор запрацю
вав, машина рушила, і ось 
уже золотава грива дозріло
го степу лягла до ніг його 
сина. Батько слухав, як сту- 
готять ножі, м'яко зрізаючи 
пшеничні стебла, як видзво
нюють у бункері перші до
бірні зерна. То таки ра
дість — син сьогодні сам 
господарюватиме в полі, син 
теж став хліборобом. Грице- 
ва доля одразу видалася яс
ною. А його...

Йому, Якову Демченку, 
довелося стрічати своє сві
тання не таким уже й ясним. 
Залишившись сиротою, по
дався було до міста, на бу
дову. Думав, там пощастить. 
Та степ манив хлопця до се. 
бе. І в тридцять четвертому 
Яків повернувся з село... 
Швидко збігли роки. Вже 
й син виріс, училище механі
зації закінчив. Сьогодні ви
йшов у поле, власноручно 
повів комбайна. Поталанило 
йому було, не те, що батько
ві. Бігав хлопчиною до ком
байнерів, потім попрацював 
помічником. А тоді й учити
ся поїхав. Що ж, для того й 
старався Яків Якович, щоб 
таким, як його Гриць, ясні, 
шими були обрії. Сіяв він 
трактором, косив, працював 
бригадиром, механіком МТС. 
Люди цінували роботящі ру
ки. І коли вороги вдерлись 
на оцю щедру землю, коли 
виникла загроза окупації, 
йому, Якову Демченку, дору
чили евакуювати машинно- 
тракторну станцію.,.

Більш як чверть віку про
йшло на колгоспному полі. 
А сьогодні у нього — свято: 
син вийшов у степ господа
рем.
І І ОХМУРИМ приходив бать, 

ко додому. Здоров’я й 
так підводить, а тут ще й 
серце. Мовчав. Думав. Не 
хотілося кидати машину. Два 
роки ТОААу, КОЛИ ВІДЧуВ, ЩО 

сили зраджують, що вже не 
може керувати бригадою, 
попросився на комбайн. У 
перших ходили агрегати, ке
ровані Демченками — Яко
вом Яковичем і Грицем. 
Втішно було старому виходи
ти з сино?л у поле, а то ще 
й помізкувати: чия візьме. 
Та серце...

Ні з ким не хотів говорити 
про це, лише засинав з не
веселою думою.

А Григорій зрозумів його:
— Тату! Йдіть до мене в 

помічники...
Синові було вже двадцять. 

ГГ1ЕПЕР його називають Гри- 
горієм Яковичем. Майже 

десять років тримає він в ру. 
ках кермо комбайна. Трак
тором оволодів. У свої двад
цять сім хлопець вважається 
кращим механізатором не 
тільки в рідному селі, а й на 

„Тепер

батьку“
весь район. Позаминулий рік 
приніс успіх: на площі 320 
гектарів Григорій зібрав 8630 
центнерів хліба. І торік від 
його комбайна пішло більше 
двохсот навантажених зер
ном автомашин.

Григорій Демченко — мо
лодий комуніст, в кол- 
юспі вважають його од
ним з тих, хто може повес
ти за собою інших. Був 
ватажком комсомолі? арті
лі «Заповіт Ілліча», тепер 
теж у комітеті. Досвідче
ний комбайнер, він діли
ться досвідом не лише з 
своїми друзями по бригаді, 
а й з молодими механізато
рами всього району. Нещо
давно його було нагородже
но Почесною грамотою ЦК 
комсомолу України. Одер
жав він її в Києві, на нараді 
молодих спеціалістів респуб
ліки.

...«СК-4» стоїть на майдан
чику готовності. Звідси — 
маршрут у загінку. І настрій 
у хлопців бойовий. Вчетверте 
вийде помічником до Григо
рія Толя Шаповал, знову 
працюватиме біля його ком
байна шофер Володя Охрі- 
менко. Дружна, злагоджена^ 
трійка, випробувана гарячи
ми днями косовиці..,

М. Я ГОДЕН КО. 
секретар Олександрій
ського райкому ЛКСМУ.

Віктор ГАНОЦЬКИЯ

І —
Скажіть,
А цс — не діалектика,
А це —
Не музика буття:
Відчути в полі на світанні 
Землі приховане биття? 
Коли вона —
Крізь дні і ночі,

І

Крізь заметілі,
Крізь вогонь — 
Несе в собі життя
Пророче
З моїх 
Натруджених долонь.
ТО ПРОРОСТАЮТЬ ЗЕРНА. 
ТО ЗЕМЛЯ ЧЕКАЄ СХОДІВ.

II—
Літо серед току заблудило, 
Сотні сонць на дюни пролило. 
Знов мене до себе поманило, 
Знов мені наснилося село.
Як мені знайомо все наснилось! —

Ліго, що у липні заблудилось 
І гарячим сонцем протекло. 
Надвечір’ям тепла, тиха втома, 
Стежка, що веде мене додому. 
...Знос мені наснилося село.

ш—
Чаклує мати зранку коло печі.
Цей час для мене повен таємниці. 
Дивлюсь, як ненька білі паляниці 
Кладе рядком па вимиті полиці.

ЛЯЖУТЬ 
ВОРОХИ

Дужче ніж. коли-небудь 
гягне зараз у поле. Зупиню 
«газика» на степовій дорозі і 
немов опинюся серед моря. 
Під легким вітром котяться 
по пшениці золотаві хвилі, 
густою стіною стали ячмені. 
Повітря настояне па запахах 
трав і квітів, липи і гречки. 
Та найсильиіші — пахощі 
дозріваючого хліба...

Л в пам'яті спливають 
неймовірно важкі дні весня
ної сівби, коли і люди, і ма- 
швии. забрьохані в грязюці, 
з ранку до ночі чатували V 
полях виглядали погожої го
дини. І коли вона наставала, 
кожен працював з подвоєни
ми зусиллями. Знали: це 
врожай ленінського ювілеГі- 
иого року, це екзамен на хлі
боробську честь. Разом з 
усіма трудилися і комсо

мольці. Відмінно працювали 
на сівбі молоді трактористи 
Микола ГІересунько, Микола 
Голуб, Зіпа Солонар та інші 
механізатори. Не згаяли жод
ної зручної для сівби хви
лини. Старанно, по-господар- 
ськи поклали в землю насін
ня, — і ось вони сгоять-хви- 
люються буйні хліба. Паля
ницею пахнуть. Косу час 
гострії ги.

Наша «коса» — це десять 
зернових комбайнів, і «від
точили» ми її ще весною. 
Вся збиральна техніка була 
підготовлена надійно і зазда
легідь. Вона чекає лише 
слушного моменту. коли 
тверда рука механізатора по
веде її в йол я.

Двічі на засіданні правлін
ня артілі ми розглядали пи
тання підготовки до жнив. 
Зараз у бригадах (їх у нас 
три) проходять відкриті пар
тійні збори з участю комсо
мольців. Па них теж обгово
рюється стан підготовки до 
збирання хлібів. Не жарт 
сказати — 2258 гектарів зер
нових мре колгосп. На один 
комбайн припадає в серед
ньому по 220 гектарів. І щоб 
зібрати за найкоротший 
строк, потрібно значно пере
виконувати норми обмолоту. 
Впевнений, що цього досяг
немо. У кожного комбайне

ра буде надійний помічник. 
Значить, комбайн працюва
тиме без зупинок по 16—18 
годин на добу, скошуючи на 
6—8 гектарів більше, ніж 
передбачено нормою.

Найголовніше — зібрати 
без втрат. Механізатори по
дбали, щоб комбайни добре 
вимолочували й не губили 
зерно. Не буде втрат і при 
перевезенні. Всі щілини в 
кузовах машин і причепів 
будуть забиті; зверху зерно 
накриватиметься брезентом. 
Кращого водія чи тракторис
та, який першим без втрат 
перевезе 800 центнерів зер
на, буде нагороджено вим
пелом і премією. Гадаю, що 
в змаганні серйозними кон
курентами шоферам-ветерз- 
пам стануть Григорій Реут, 
Олександр Білан. Віктор 
Журавський. Анатолій Анд
реев — наші молоді водії.

Під час жнив усі роботи 
будуть виконуватися в комп
лексі. Вслід за комбайнами 
поведуть свої трактори ком
сомольці Леонід Ільчук і Ми
кола Яровий. Вони працюва
тимуть на скиртуванні. Як 
тільки буде зібрана солома, 
комсомольці Василь Поля- 
руш, Микола Дзарвук виве
дуть у поля свої агрегати 
орати під озимі та на зяб.

У комсомольській організа

ції колгоспу 54 хлопців і дів
чат. І кожному з них під час 
жнив знайдеться робота. 
Перш за все прожекторис
там. Вони слідкуватимуть за 
якістю молотьби, перевезен
ня зерна. Щодня в полі бу
ватимуть наші агітатори. Го
тові до виходу в поле з ці
кавими бесідами бібліотекарі 
Валентина Дубина і Ольга 
Рибка, завідуючий клубом 
Микола Коломієць. Вони ви
пускатимуть бюлетені про 
хід соціалістичного змагання, 
«блискавки», сатиричні лист
ки. Працівники дитячих-сад
ків комсомолки Марія Голуб, 
Галина Климчук. Людмила 
Місюра доглядатимуть дітей, 
матері яких весь день бу
дуть зайняті на роботі.
, До жнив готуються всі. 

Хочеться, нарешті, побачити 
ворохи золотого зерна, про 
яке дбали цілий рік. Вже 
видно, що зобов'язання, які 
брав колгосп — зібрати ози
мої пшениці по 25—30, а ран
ніх ярих по 20—25 центне
рів — буде виконано.

Кличе хлібороба поле. 
Вклоняються йому до ніг 
пшениці, паче дякуючи за 
працю.

В. УМАНСЬКИЙ, 
голова колгоспу імені 
Дзержинського Компа
нійського району.

Великий, ніби сонце, хліб кладе. 
Рум'яняться засмажені окрайці. 
Я, відломивши запашну, як мед, 
п у скоринку, студячи на пальці.
Я, від;

\ Держу У
• П’ЯТИРІЧКА РУКАМИ МОЛОДИК 

Стануть трьохтисячними
В ході соціалістичного змагання на 

честь 100-річчя з дня народження 
В, 1. Леніна тваринники Олександрій
ського району знову стали в шеренгу 
правофлангових. Найвищі показники » 
доярки колгоспу «Ленінським шляхом» 
оо’лл аТ-0ВЄНК0'. При річному зобов’язанні 
оЗОО кілограмів молока на корову вже 
надоєно 2541 кілограм. Доярка з рад
госпу «Більшовик» М. Кононенко теж 
перевиконала піврічне зобов’язання, на
доївши по 2218 кілограмів молока на 
корову.

Б. КЛИМЧУК
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КОМСОМОЛЬСЬКИМИ!

Василь оін трактор буря
ками, мотижив міжряддя, 
стежив пильно, щоб ні на 
сантиметр не звернути 
вбік, а очі вбирали прос
тори. Лапате листя засте
ляло землю, все радувало 
серце, буйне літо квітчало 
землю, всюди виднілась 
бентежна веселкова краса 
вічно юного й неповтор
ного життя.

Думки не кидали хлопця. 
Три роки тому він закінчив 
середню школу, я атестаті 
рясніли четвірки іі п’ятірки, 
дороги кликали вдалину, а 
він, молодий і схвильований, 
заявин просто І щиро:

— Лишуся в артілі, піду я 
тракторну бригаду, буду в по
лі разом з усіма хліб виро
щувати.

Тоді в нього хворіли очі, і 
друзі йому радили:

— їди вчитись. Як не є, а 
механізаторові доводиться зви
кати до пилу', до спеки, До 
сонця, до рвучких вітрів.

А в нього були свої 
думи, свої мрії. Хвороба 
минула, мо>ке, й степ до
поміг йому перебороти 
недугу, трактор скорився, 
бригада прийняла його, як 
свого рідного сина. На 
друге літо Василь Осипов 
таки поїхав у Білоцерків
ський сільськогосподар
ський інститут, успішно 
склав екзамени на заоч
ний відділ агрономічного 
факультету і повернув
ся назад, у тракторну 
бригаду. Стало важче, але 
набагато цікавіше, наука 
відкривала таємниці, ста
вала помічницею в робо
ті, кликала йти вперед.^ 
Повернувся з сесії і зра
дів: у бригаді з'явилось 
поповнення. Ще п'ять 
комсомольців сіли за ма
шини — Микола Горбунов, 
Петро Мірошниченко, Во
лодимир Богза, Володи
мир Декусар і Микола 
Макаренко. Наполегливі й 
працьовиті, вони сіяли й 
орали, доглядали й збира
ли пшеницю, ячмінь, греч
ку і просо, кукурудзу і со
няшник. Хлопці надійні, 
що треба — зроблять і 
зроблять якнайкраще.

Бонн пнросталп у всьому, 
ставали господарями життя. 
Комсомольці обрали Василя 
Осипова секретарем, бригад-
ііим комсоргом, Петра Мі
рошниченка — членом комі- 

**"Тету артілі. Миколі Горбуно
ву доручили «Комсомольський 
прожектор».

Вони дружили й з піснею, 
вечорами прямували до Бу
динку культури — І там

дзвінко й захоплююче лупав 
їхній голос...

І вже як рівні ВИЙШЛИ ВОНИ 
у весну 1909 року, коли артіль 
почала боротьбу за ленінський 
урожай.

Тепер квітує літо, ось-ось 
почнуться жнива, а в пам’яті 
все свіже, живе. Боротьба за 
врожай була складною, були 
прикрощі і невдачі, та як за
колосилась. як заврожаїлась 
нива!

Як не радіти Василеві і 
його друзям, дивлячись на 
поле, на результати своїх 
ранків і днів, своєї праці! 
720 гектарів пшениці, вся 
вона висока і рівна, бага
та на колос, багата на 
зерно. Брали пробу, при
кидали — 35 — 40 центне
рів з гектара на круг обо
в'язково буде. Хіба ж це 
не подарунок Батьківщині? 
Закрасувався вусатий яч
мінь, аж темніє овес, ско
ро зацвітуть соняшники, 
ще жодного року не була 
такою гречка.

У бригаді давно готові 
комбайни, розроблені пла
ни, графіки, і хлопці зна
ють свої бойові місця. І 
як добре, що до них при
було ще троє хлопців.

Ніби вперше поспішали Ми
кола Богза, Борис Мицул, 
Леонід Бантині — русяві, буй- 
ночубі. Дорога вилася під лі
сосмугою. За могилками — 
розкішний оазис. А 11 ньому 
тракторний стан. Там зібра
лась уся бригада, і Микола 
Федорович Лазаренко, брига
дир, усміхнувся доброю ус
мішкою:

— До нас, хлопці?
— До пас. Миколо Федоро

вичу! Вчилися в Оиикіївсько- 
му училищі механізації, при
їхали на практику.

І у Василя радісно било
ся серце. Це ж вони кли
кали цих трьох у поле. І 
не марно. Буде їх де
в'ятеро. Дев’ятеро комсо
мольців.

Кінчилися гони, Василь 
зупинив машину. Сонце і 
спека. Він попрямував до 
бочки з водою.. Пив про
холодну воду, і дивився на 
пшеницю. ’ Поле сміялось, 
чекаючи красенів-комбай- 
нів. Підуть і вони, дев’яте
ро, у жнива. І в історію 
села, історію колгоспу ля
же ще одна нова сторінка.

Василь знову повів ма
шину в гони. Напружений 
і зосереджений, з доброю 
думою про хліб.

М. стоян.
Колгосп імені Куйбишева 
Новомпргородського 
район у.

СЬОГОДНІ на цьому подвір’ї ще тихо. Ви
сочать напоготові баштн-велети, біліють 

складські приміщення. Біля галерей І сепара
торів можна зустріти засмаглих хлопців-на- 
ладчиків, які вже котрий раз передивляються, 
чи нічого не пропущено. Елеватор готується 
прийняти дарунки жнивного лану.

— Коли майже все 
зроблено, то >ї роботи 
не видно, — не під 
хлопців чую.

А скільки їм дове
лось попрацювати! 
Три комсомолки, три 
Валі — Шарова, Ро
машина, Марфула та 
Падя Шевченко по
старалися не гірше 
інших. Все огля
нули, де потрібно — 
підштукатурили, побілили. їм виконроба не 
потрібно. А навіщо він, коли Дівчата на еле
ваторі, як у своїй хаті. Кожне приміщення 
прибрали ніби світлицю. Що ж, саме таке й 
потрібне місце для зерна.

Поки дівчата порались біля стін, хлопці з 
бригади Антона Джнрми ремонтували механіз
ми. Микола Хоменко н Олександр Война 
повернулись з армії па колишнє місце роботи, 
познайомились тут з Валентином Самковим. 
Справа — не нова. Оглянули транспортери, ав- 
топідйомннкн, сепаратори. Відремонтували, 
все перевірили. Василь Асиновнч налагоджу
вав автоматику поточної лінії. Щойно всі ра
зом пімкиулн її — працює відмінно.

...На подвір’ї — представник пожежної Інс
пекції. У пожежника око пильне. Чого самі не

ПИТАННЯ 
ОДНЕ

помітили, від нього не сховається. Включив 
іідранти, подивився, коли заправлено вогне
гасники, навіть у басейн заглянув.

— Так-то воно так. Тільки крюка цього за
мініть...

А ось уже кабінет Миколи Олександровича 
Россолова, директора хлібоприймального 

пункту. Тут нині ба
гато відвідувачів. На 
порозі кілька юнаків. 
Прийшли влаштову
ватись на роботу.

— Візьмете?
Це — Вася Вітер, 

студент, І Володя 
Будько, учень. Мину
лого року працювали 
тут на обслузі гале
рей. Роботящі хлопці. 
Як не взяти знову?

Не встигли хлопці вийти з кабінету, як двір 
заповнився гамором школярів. Виявилося, 
дев’ятикласники з середньої школи № 2. Теж 
просять влаштувати всім класом па роботу.

— Справитесь?
— Обов’язково. Ми так вирішили на зборах. 
Гамір затихає за прохідною. А до кабінету

директора збираються на нараду головний ін
женер, механік, старший майстер, начальник 
поточної лінії. Питання одне: чи все зроблено 
для гідної зустрічі хліба?

Б. КУМАНСЬКИИ. 
власкор «Молодого комунара».

с.мг Олександрівна, 
Фуидукліївський хлібо,- 
приймальпий пункт.

ТАМ, — за селом, — сіно
кіс. Хлопці .вивершивши 

суху зелень на кузовах, самі 
всідаються там, щось вигу
кують, але мотори глушать 
їх голоси. Валка машин РУ' 
шае до тваринницького міс
течка. 1 колгоспний агроном 
М. Я. Дубовий привітно 
махає рукою їй услід. А ме
ні каже:

— Спритні хлопці. 1 тут 
вирішили допомогти нам. А 
якби ви знали, яке поле 
учнівської виробничої...

УЖИНОК
І6-ЛІТН1Х

Бригадир М. І, Іванченко 
додає:

— Там якраз Вітько бу
ряки обробляє.

З Миколою Івановичем 1 я і 
рушаю туди, де працює Вік- { 
тор Ряднина, механізатор, і 
який не залишив ше шкі.ть- ; 
кої парти.

Господарюють хлопці та ; 
дівчата з учнівської вироО- k 
•иічої бригади па 54 гекта- < 
рак землі, доглядають 5 тек- и 
тарів саду. Зараз там, Де ' 
працювали школярі, дозріває ; 
дорідне колосся жита, буй
нолисті картопляні кущі, ■ 
гарні посіви цукрових буря
ків.

С. АНТОНЕНКО. ,
с. Богданівна
Зпам’янського району.

3. Степ
на
долонях

Перед обідом, ідучи поряд з 
Василем Бакуном, молодому 
трактористу Василю Глущенку 
та групкрмсоргу Миколі Дави
дову хочеться поділитися запо
вітним. Щоправда, помічник 
бригадира чудово розуміє со
нячний настрій хлопців І тому 
тільки хитро посміхається на 
їхні «секрети».

— Хлопці, підставляйте мис
ки! — гукає куховарка Ніна За
харівна Правиик,

— А дві можна? — підходить 
Григорій Берлівець.

— Будь ласка.
І Грнша, дійсно, підставляє 

дві миски. Одну для свого бра
та Василя, що теж працює в 
бригаді, а другу для себе.

День закінчився. Вій Ще раз 
поглянув на довгі шеренги сіва
лок, уже готових сіяти повнії 
уроЖан. Сонце зробило коло по
шани над тракторним етапом.

В. ГОНЧАРЕНКО. 
Фото В. КОВПАКА.

Колгосп «Дружба»
Н овоу к раї н ського р а іі он у.

Валерій ЮР'ЄВ

БЛАГОСЛОВЕННЯ

а
і

Пахучий день стоїть п хоромах саду, 
А ти знайди ту борозну землі, 
Яка між добрих яблук на столі 
Вселяє в душу чистоту і правду, 
Отож, відкинем сумніви, ХОДІМ 
Від крон тінистих у гаряче ноле, 
1 доки нива гне колосся долу — 
Бери її у серце, володій!
Відчуй тепло, 
Вдихни ге злотопіиня, 
Що п зерняті у кожному буя,

^1 вмить наснаги спрагла течія 
X В прожилок,

В нерв,
У люте нетерпіння,
В твій вічний дух вросте тугим корінням. 
І світ,
Як вітру молодого жар, 
До рук твоїх подасть пругкі долоні,

І тн _ землі священний хлібодар 
Прихилиш голову до ниви на осонні, 
До МОЗОЛІВ,
Що борозни засіють
Благословенням матері-землі,
Аби між добрих яблук на столі
Завжди зростали — чистота й надія,

♦* # *

Ходімо в поле рано на зорі,
Ходім, братове, кличуть косарі,
1 тиша,
Як натягнута струна,
З далеких гін сопілкою зрнна,
І тягне соло...
Закипає вмить,
Мрійливо-ніжно котиться, дзвенить,
І ви прислухайтесь —
То не морський прибій —
То хвилі сонця я чаші голубій

Розхлюпались,
Стенами потекли,
Немов хтось віщий ранок запалив, 
І він вітрило зводить од землі —• 
Під ним пливуть комбайнн-кораблі. 
А ви пригляньтеся —
Не жайвора криля —
Від колосу огинається земля,
За палом вал.
Аж іам,
Де неба край,
Сплива,
Вигойдує колгоспний урожай.
Од рук.
Що сіяли,
Що смагли од зерна
Запахла хлібом рідна сторона.
1 ви вклонітеся — 
Отим усім рукам,
Що вклали душу в зерня колоска,
1 доки День гарячий не прочах 
Вклонітеся недоспаним ночам — 
Ідо ж,
Гряде,
Простує по землі
Насущний мій кіровоградський хліб!
с. Хмельове — Кіровоград;
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Н НАПАД?

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІ
ТЕТ ЛКСМУ. Міністер

ство освіти УРСР, Централь
на станція юинх техніків 
влаштували в Кіровограді 
IV республіканські змагання 
школярів республіки з авто
мобільного спорту (картинг). _ . 
участь збірні команди обласних 
піонерів, обласних станцій юних 
В 1966 і 1907 роках володарями '

Б

«Дорога редакція! Був у 
нас в Ульяновці краєзнав
чий музей, про його від
криття писала наша районна 
газета «Ленінець». Але з 
дня відкриття і понині ніхто 
не може потрапити до му
зею, бо двері весь час замк
нено. К. ЧЕРНЯВСЬКИЙ»,

Редакція звернулась до 
Ульяновського райкому пар
тії з проханням допомогти 
мешканцям райцентру. Як 
повідомив нам перший сек
ретар Ульяновського райко
му КП України тов. Лета, 
факти, зазначені в листі, при 
перевірці підтвердились. За
раз створена рада музею, 
яка проводить екскурсії, 
дбає про поповнення му
зею експонатами, встановле
но чергування. Музей пра
цює регулярно.

пивми

♦ ♦ *
Робітники другого буді

вельного управління трес
ту «Кіровоградпро/лбуд» 
тт. Резник, Івахнюк і інші 
скаржилися на те, що стар
шим виконробом В. Стар-

ченком були занижені роз
цінки на встановлення риш
тувань, і просили допо
могти. )

Як повідомив редакції ін
женер по праці і заробітній 
платі БУ-2 Ю. Швець, роз
цінки ці переглянуті. Брига
ді на цю ж роботу був ви
даний акордно-преміальний 
наряд. Виконання норм ви
робітку становило 140 про
центів, а сума преміальних 
доплат — 35 карбованців 
18 копійок.

І—=Ь1

...К1РОВОГРАДЦІ 
ОСТАННІ

З •одинадцяти матчів, прове
дених у цьому сезоні криворізь
ким «Кривбасом» на своєму по
лі, впі тричі зіграв унічию і 
вісім раз виходив переможцем, 
ї в зустрічі з кіровоградською 
«Зіркою» господарі поля не 
приховували своїх агресивних 
намірів. З перших хвилин вони 
захопилися атаками. Саме за
хопилися, Со до атак підклю
чилися не тільки півзахисники, 
а навіть гравці глибокого тилу.

у другому таймі натиск гір
ників став іде відчутнішим, але 
їх атаки здебільшого були сум
бурними. Криворізькі нападаючі 
цього разу ’ не зуміли добитися 
успіху (за це тренери і вистави
ли всім «м «ДВІЙКИ»).

Та, мабуть, більше в Цих 
«двійках» вини не форвардів 
«Кривбасу», а кіровоградського 
захисту. Тіїт Луйк, Олександр 
Єрмаков, Анатолій Максименко, 
а особливо Анатолій Кравченко 
і воротар Леонід Колтун діяли 
впевнено і надійно, своєчасно 
руйнували задуми суперників. 
А ось їх товариші по команді — 
пападаючі, нічим не відзначи
лись, У першому таймі вони 
майже не турбували криворізь
кого воротаря Юрія Короткого. 
Правда, після перерви господа
рям поля довелося трохи похви
люватися. Під час епізодичних 
контратак кіровоградців Віктор 
Квасов з близької відстані спря
мував м'яч прямо в руки Ко
роткого, Віктор Сучков влучив 
м’ячем у перекладину.

Так суперники і закінчили 
матч нульовою нічиєю.

Інші українські команди дру
гої групи класу «А* зіграли так: 
СКА (Київ) — «Буковина» (Чер
нівці) — 3:1, «Автомобіліст» 
(Житомир) — «Карпати» (Львів) 
— 3:0, «Десна» (Чернігів) — 
«Локомотив» (Вінниця) — 2:1, 
«Будівельник» (Полтава) — 
«Суднобудівник» (Миколаїв) — 
0:0, «Металург» (Запоріжжя) — 
СКА (Одеса) — 1:3. «Дніпро» 
(Дніпропетровськ) — «Локомо
тив» (Херсон) — 2:1, СКА 
(Львів) — «Шахтар» (Кадіївка) 
•— 2:2, «Авангард» (Тернопіль) — 
• Металіст» (Харків) — 1:1. 
«Таврівз (Сімферополь) — «Азо- 
вець» (Жданов) — 4:0.

них взяли 
[ Будинків 
[ техніків. 

г___  ___ перехідного
кубка Міністерства осгіти УРСР була команда 
Харківського Будинку піонерів, торік почесний 
приз перейшов у Чернігівську область, І ось 
знову 15 кращих команд виборювали титул 
чемпіона.

У програмі було фігурне водіння і шосейно- 
кільцева гонка. В перший день змагань в ра
йоні Черемушок глядачі побачили змагання з’ 
фігурного водіння машин. Один за одним 
стартують юні гонщики, щоб за найкоротшнй 
час пройти всі фігури і не одержати штраф
них очок за збиті кеглі.

В результаті першого дня змагань у класі 
машин ">0 кубічних сантиметрів перше місце 
іаііняв Олександр Новицький, на Другому — 
Василь Бурнус (обидва з Чернігова). На тре
те місце вийшов Олександр Власенко (Запо
ріжжя). В класі машин 125 кубічних санти
метрів переможцями стали вихованці Харків
ського Будинку піонерів Анатолій Федченко і 
Олександр Скирда, па третьому місці — Олек
сандр Федоров (Луганськ).

А в районі Балашівки відбулася шосейно-

кільцева гонка на 10 кілометрів. В класі ма
шин 50 кубічних сантиметрів призерами стали 
Юрій Иархоменко (Харків) і Василь Бурнус 
(Чернігів). У класі машин 125 кубічних санти
метрів — Анатолій Федченко і Олександр 
Скирда (Харків). В автомобільному двобор- 
стві переможцями стали Василь Бурнус і 
Анатолій Федченко.

В командному заліку перше місце завоювали 
представники Будинку піонерів міста Харкова. 
Вони нагороджені перехідним кубком МІні- 
стерегва освіти УРСР. На другому місці —• 
команда Чернігівської обласної станції юних 
техніків, на третьому — Донеччани.

Представники Кіровограда були останніми 
на цих змаганнях.

В ході змагань були представлені на кон
курс машини на крашу конструкцію мікроав
томобіля і креслення.

Оргкомітет затвердив найбільш оригінальну 
і просту конструкцію, яка відповідав всім 
вимогам 1909—1972 років, Доступну для виго
товлення силами будь-якої станції юних тех
ніків. В трійні найкращих — машина Харків
ського Палацу піонерів і дві конструкції Чер
нігівської станції юних техніків.

в. звержховськии.

ШАЛЕНИЙ СВІТ--------------------------------------------

СПОРТ 
чи шлях 
ДО ЗЛОЧИНІВ?

Цей знімок було надруковано в західно
німецькому журналі «Нойє ревю». Підпис до 
нього говорить: «Кожна дитина у пас мас 
можливість стріляти». 1 далі; «Гвинтівка — 
його найулюбленіша «іграшка». Вогнепальна 
зброя надходить додому прямо поштою!».

Далі західнонімецький журнал повідомляє 
про те, іцо «стрілецький спорт», який вважа
ють чн не єдиним спортом для справжнього 
мужчини, став улюбленим для багатьох дітей 
і підлітків у федеративній республіці». Жур
нал підкреслює при цьому, що завдяки «віль
ній торгівлі» кожен хлопчик чи Дівчинка в 
Західній Німеччині, зібравши невелику суму, 
можуть придбати собі пістолет чн гвинтівку. 
В деяких підлітків, повідомляє з гордістю 
«Нойє ревю», можна виявити цілий арсенал 
стрілецької зброї.

Про одне лише забуває журнал. «Улюбле
ний спорт» і вогнепальні іграшки, якими бав
ляться західнонімецькі діти її підлітки, дуже 
часто в останній час приводять до злочинів. 
В ФРГ катастрофічно росте злочинність. За 
рік у країні трапляється близько двох міль
йонів убивств і пограбувань із застосуванням 
вогнепальної зброї. Причому, близько поло
шиш всіх цих злочинів чинять діти й підлітки.

(АПН).

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ЧЕТВЕР, )0 липня. Перша 

програма. 10.00 — Повіти. 
(М). 10.15 — Для школярів, 
;«Сто витівок двох друзів». 
(М). 10.45 — Телетеатр для ді
тей, В. Голявкін, «Ти приходь 
,до нас, приходь». Телеспек
такль. (Ленінград). 12.00 — 
Телевісті. (К). 17.40 — Телевіс- 
ті. (К). 18.00 — «Таланти твої, 
Україно». (К). 18.30 — Міжна
родний огляд, (К). 19.00 — Те
лефільм 5Якіцо дорогий тобі 
твій дім». (Кіровоград). 20.30
— Інформаційна .програма 
«Час». (М). 21.15 — Призери 
Всесоюзного фестивалю те
лефільмів. «Затемнені вікна», 
Художній фільм II серія. (М). 
22.45 — Запрошуємо на пре
м’єру. (М). 23.25 — Чемпіонат 
СРСР з футбола: «Динамо» 
(Київ) — «Нефтчі», 11 тайм. 
(Відеозапис),

П’ЯТНИЦЯ, II липня. Пер
ша програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — Для дітей. «Чу
деса, природи». (М). 10.30 — 
Художній фільм «Анютина до
рога», (Кіровоград). 12.00 — 
Для дітей. Розповіді про Ле
ніна. (М). 12.30 — Телевісті. 
(К). 17.00 — Новини. (М). 17.15
— До 48-ї річниці утворення
Монгольської Народної Рес
публіки. 17.43 — інформаційна 
програма «День за днем», 
(Кіровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Спартак» (М). — 
«Динамо» (Тбілісі). В перер
ві — телевісті. (К). 21.15 —
Естафета новин. (М), 22.00 —• 
«Погляд». Молодіжна програ- 
ма. (К). 23.00 — Кубок СРСР з 
художньої гімнастики, (За
пне). (М).

Друга програма. 17,45 — 
«Говорить депутат Верховної 
Ради СРСР». (М). 18.00 -
.«Деревце, яке дзвенить і спі
ває». Художній фільм. (К).

СУБОТА, 12 липня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Нови
ни. (М). 10.00 — «Будьте щас
ливі», Музична розважальна 
програма. (М). 11.00 — Наша 
афіша. (К). Н.05 — До Дня 
рибалки. «Світанок над мо
рем». Розповідь про рибалок 
рибколгоспів Одещини. (К).
11.30 — Фільм-концерт, (М),
12.30 — В ефірі «Молодість»,
(Ташкент). 13.15 — «Знання», 
Науково-популярна програ
ма. (М). 14.00 — Телетеатр
для дітей. Г. Цпферов, 
Г. Сангир. «Хочу бути вели
ким». Вистава Харківського 
театру ляльок. (Харків). 15.00
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 17.30 — «Леген
ди сивої давнини». (М). 18.00
— На меридіанах України.
(К). 18.30 — Дні культури
ПНР в СРСР. «Ставка, більша 
від життя». Прем’єра ноль-

1 .... _
ж
ського художнього фільму. ХД 
серія. (М). 19.30 — До Дни
рибалки. «На вогник». (М).
20.45 — Новини. (М). 21100 — 
^Ленінізм — прапор нашої 
епохи». (М). .21.30 — Творчий 
вечір артистів Краснодар
ського драматичного театру, 
ім. Горького. (К). 22.30 — На 
VI Міжнародному кінофести
валі в Москві, (М). 23.15 —-Д) 
ефірі «Молодість». (М). '
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, и липня. 10.00

— Новини. (М). 10.15 — Для
дітей. «Чудеса природи.», (М),
10.30 — Фільм-концерт. :«Сіт 
Оки». (М). 12.00— Для дітей. 
«Розповіді про Леніна». (М).
12.30 — Телевізійні вісті. (К).
17.00 — Новини. (М). 17.15 —
До 48-х роковин утворення 
Монгольської Народно’! Рес
публіки. (М). 17.45 — Говорять 
депутати Верховної Ради 
СРСР. (М). 18.00 — «Організа
ція прсіці і здоров’я робітші- 
Аа». 18.15 — Фільми 'д'лМ !дітси.
19.30 — Програма кольорового 
телебачення. Футбол: «Спар
так» — «Динамо» (Тбілісі). 
21.15 — Естафета новин. (М), 
22.00 — .Молодіжна програма 
«Погляд». (К). 23.00 — Кубок 
СРСР з художньої гімнасти
ки. (М). 24.00 — Новини. (М).

СУБОТА, .12 липня. 9.00 — 
Гімїіастика для всіх. (М).
9.45 — Новіти. (М), 10.00 --
Дні культури Польської На
родної Республіки в СРСР. 
Музична розважальна переда
ча «Будьте щасливі». (М),
10.30 — Передача «Здоров’я». 
(Ленінград). 11.05 — До дня 
рибалки. «Світанок вад мо
рем». (Одеса), і 1.30 — «Ак
туальний екран». 12.00 — До
кументальний фільм. 12.20^- 
Художній фільм «Ще раз іцЖ» 
любов». 14.00 — Г. Сангир, 
Г. Цнферов. «Хочу бути вели
ким». Вистава Харківської» 
театру ляльок. (Харків). 15.00
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 17.30 — хЛегсв- 
ди сивої давнини». (М). 18.00
— «На меридіанах України»,
(К). 18.30 — Польський теле
фільм «Ставка, більша від 
життя». VI серія. 19.30 — До 
Дня рибалки. «На вогник». 
(М). 20.45 — Новини. (М),
21.00 — «Ленінізм — прапор 
нашої епохи». (М). 21.30 — 
Творчий вечір артистів Красз 
нодарського театру ім, 
М. Горького. (К). 22.30 — На 
VI Міжнародному кіиофести- 
валі. «Документальне кіно», 
(М). 23.15 — В ефірі «Моло
дість». (М).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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АДМІНІСТРАЦІЯ ТРЕСТУ «УРАЛЦУДМЕХЛШЗАЦІЯ*

Петрізський 
сільськогосподарський технікум

ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1969 - 70 
НАВЧАЛЬНІЙ! РІК:

На стаціонарне навчання, яке готує тс.хніків-мсханіків 
сільського господарства і агрономів на базі 7—3 класів.

Прийом документів до Зі .тиння, вступні екзамени з 
] по 20 серпня.

З 10 липня по 1 серпня працюють підготовчі курси.
На заочне відділення, яке готує тільки техніків-меха- 

піків сільського господарства, прийом провадиться на ба
зі 7—8 і І0—11 класів.

Прийом документів до 30 л:ісгс:і.ч;и Вступні екзамени 
з 1 листопада по 15 грудня.

Еступішки складають екза- •
для осіб з освітою 10—11 класів ■- і української; або 

сої мови (твір) і матем по);
на базі неповної середньої ніколи •- з української або 

російської мови (диктант) і математики (усно).
Адреса технікуму: Одеська обл. КоміїїтсріїівськяЙ ра

йон. с. Петрівка.
З Одеси до Петрівки курсуюп, ..в.обхси б разів па день.

ДИРЕКЦІЯ.

Новокаховський технікум 
гідромеліорації, механізації 
та електрифікації 
сільського господарства.

ОГОЛОШУЄ ПРППОМ УЧНІВ НА 1969 -1970 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЕННОГО І ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
гідромеліорація сільського господарства; 
електрифікація сільського господарства; 
механізація сільського господарства.
На всі спеціальності стаціонарного навчання приймаю

ться особи з освітою 8 класів. Строк навчання па базі 
неповної середньої школи 3 роки 6 місяців.

На заочне навчання по всіх спеціальностях приймаю
ться особи з освітою 8 —9 та 10—11 класів. Строк на
вчання на базі середньої школи 2 роки 6 місяців, на ба
зі 8 класів — 4 роки 6 місяців.

Прийом документів но стаціонарне навчання до 31 
липня. Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

Прийом Документів на заочне навчання до ЗО листопа
да. а вступні екзамени по спеціальності «Механізація» — 
з ІЗ по 25 жовтня. «Гідромеліорація» і «Електрифікація» 
— з 8 по 20 грудня.

Вступники складають екзамени з української або росій
ської мови та літератури (письмово) і математики (усно). 

Учні забезпечуються гуртожитком, стипендією на за
гальних підставах.

Документи надсилати па адресу: Херсонська область 
м. Нова Каховка, проспект Дніпровський. 23. технікум, 
приймальна комісія. ДИРЕКЦІЯ-

V г) Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул. Луначарськсго, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання: і спор

ту 2-45-35, решти відділів — 2-45+36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

і - ■

Друкарня ім. Г- М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, вул. Гліики, 2.

БК 01825. Индекс 61097, Зам. № 2962. Тираж 47 000.

ЗАПРОШУЄ
НА ВСЕСОЮЗНУ УДАРНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ

БУДОВУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІНІЇ ТЮМЕНЬ—ТОІіОЛЬїСІ
1 ІВДЕЛЬ — ОБ

шоферів 1—8 'класів, 
машиністів екскаваторів, 
бульдозеристів, 
автогрсйдеристіо, 
робітників без спеціальностей.
Особи, що по мають згаданих спеціальностей, можуть 

набути їх у технічних школах (строк навчання 4 — 5 « 
місяців, стипендія — 63 карбованців на місяць).

Оплата праці — почасова’ 1 ЬідряДпа; (Крім ’іого*, •-•ви
плачується надбавка за рез’їдннй характсЬ роботи в роз- . 
мірі ЗО процентів від місячної тарифної ставки, а в райо
нах, що прирівнюються до районів Крайньої Півночі — 
40 процентів і поясний коефіцієнт (15 процентів).

Робітники забезпечуються безплатним спецодягом.
Під час відпустки видається безплатний квиток для 

двох осіб на право безплатного проїзду залізницею •’ ' 
обидва кіпці.

Робітники механізованих колон, які ніінп.тять бажання 
вчитися, направляються у вузи і технікуми Міністерства 
шляхів сполучення і одержують стипендію па 15 про
центів нищу загальповеганоплеиої.

Бажаючим їхати па будівництво нових залізниць 
.даються безплатний залізничний квиток до місця іу*«'"'' 
вивчення та безповоротна допомога в розмірі 60 кир- 
бопапців.

По довідки звертатися в Кіровоградський міський та 
обласний комітети ЛКСМУ .до уповноваженого Мін- 
грапсбуду,
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