
Уклін тобі,
Перший на жнивній ни- 

ві — молодий комбайнер 
Микола 
завоював 
газети.

Панкратов—він 
вимпел нашої

„Кожна секунда—на врожай* — такий 
девіз молодих механізаторів. Про напру
жену боротьбу за врожай визначального 
розповідай щоденник бригадира.

В змаганні з досвідченим Василем Мо
торним—не відстанемо, — запевнили члени 
молодіжної тракторної бригади Василя Юхи- 
менка. І слова свого дотримали!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАИТЕСЯІ

ГАЗЕТА ВИХОДЯТЬ 3 1939 РОКУ.

■яолч'&ар
Так жнива закінчувалися...

і Остання загінка... (фото вгорі). Хвилини початку і закінчення жнив — 
вони завжди особливо хвилюючі Щедра радість і гордість наповнює серце 
хлібороба; ти з честю пройшов випробування, твоя праця увінчалася ваго
мим колосом.

Тому й не можуть втримати радість товариші по бригаді — ие встиг 
комбайнер Василь Махорін із колгоспу «Перше травня» Маловпсківського 
району зійти на землю, як його підхопили дужі руки механізаторів: так 
вітають переможців.

[СОНМ ЛКСМУ ї

'іГиті. ВІВТОРОК, 27 серпня 1971 року

ГЕРОЇ
ЩЕДРОЇ НИВИ

Вимпел „Молодого комунара“ 
у Миколи Панкратова

паляницю 
п’ятисот мо- 

активно вклю-

запашну кіровоградську 
вклали працю і близько 
лодих комбайнерів, які 
чилися в боротьбу зз приз газети «Молодий 
комунар» «Кращому молодому женцю Кі- 
ровоградіциви». Мало сказати, що цей пе
рехідний червоний вимпел користувався 
популярністю у молодих комбайнерів. На
голошуємо, перш за все, на організаційно
му моменті. Умови конкурсу передбачали 
обладнання збиральних агрегатів необхід
ними пристроями та ущільненнями, дбай, 
лпвий догляд і високопродуктивне вико
ристання збиральної техніки. Виборюючи 
вимпел, молоді женці направляли всі свої 
зусилля на якнайшвидше, завершення 
жнив. • • /

ОСЬ ІМЕНА ГЕРОЇВ ЩЕДРОЇ НИВИ.
Микола ЛАН КРАТОВ із колгоспу імені 

Фрунзе Долинського району намолотив 
15.702 центнери зерна;

Анатолій САМОЙЛЕНКО з радгоспу 
«Мар’япівсіікий» Маловпсківського райо
ну — 13.149;

Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу імені 
XXI з’їзду К.ПРС Бобринецького району — 
11.726;

Єгор ГАВРИЛОВ з колгоспу «Путь Ок
тября» Оиуфріївського району — 10.950;

Микола ПОІ1АДЮК з колгоспу «Украї
на» Маловпсківського району — 10.356;

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Лені
на Долинського району — 9.615;

Василь ОПОШНЯНСЬКНЙ з колгоспу 
«Прогрес» Иовомпргородського району — 
9.612;

Андрій ТРЮХАІІ з радгоспу «П’ятихат- 
ський» Петрівського району — 9.470;

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря 
нізму» Долинського району — 9.300;

Михайло ІВАНОВ з колгоспу імені 
ченка Новомиргородського району -у

Володимир КОВАЛЕНКО з колгоспу іме
ні Фрунзе Олександрійського району — 
8.996;

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу імені 
Фрунзе Компаніївського району — 8.732;

Володимир БІЛИЙ з колгоспу імені Ле
ніна Долинського району — 8.553;

Микола ЯКОВЕНКО з колгоспу імені 
Леніна Долинського району — 8.252;

Віктор СЕИДЗЮК з колгоспу імені Кіро
ва Бобринецького району -- 8.215;

Олександр СЕМЕНОВ з радгоспу «Біль
шовик» Новоукраїнського ранову г~ 
8.192.

(Закінчення на 2—3-й стор.)

кому-

Шев-
9.001;

Фото Ю. ЛІВАШІіНКОВА.

В РЕКОРДІ—
ЧАСТКА ВСІХ

Рекорд серед молодих 
комбайнерів на збиранні 
ранніх зернових встано
вив комсомолець Ан
дрій Трюхай з радгоспу 
«П’ятихатський».
Це — вагомий внесок 
до загального плану 
господарства. А радгосп 
продав державі 6500 
топи хліба при завданні 
6440 і перевиконав річ
ний план продажу зерна 
(без кукурудзи). .

В. ШЕВЧЕНКО. 
Петрівський район.

Шж ДОРОГА, МІЧЕНА ЗІРКАМИ
ЖИВЕ»;

старенький. Що знову
’’ скрипиш на негоду? Облиш, 

не віщуй. Бачиш, он пшениця як 
обважніла — час хліб збирати. 
Пам'ятаєш, коли я що молим бі
гав, а ти й тоді вже був старим 
поиажним млином, пам’ятаєш, як 
всі раділи паляницям із нового 
врожаю? Пам'ятаєш. Бачу, бо то 
ти тоді перетирав жорнами зерна 
на запашне борошно і, коли хва
лили твою роботу, веселіше роз-

махував крильми. Ну, ну.,. Сусід
ство, кажеш, неспокійне?,. Брига
да? Так тобі ж, старий буркуне, 
шана яка! Розумієш? Залишили 
вартувати все неспокійне госпо
дарство нашої бригади. Тож ти 
повинен бути з нами заодно — не 
віщуй ЗЛИ8И й вітру до обжинок. 
Домовились, старенький?..»

Не приснився Миколі цей монолог, 
звернений до старого млина — дввньо- 
ю сусіди польового стану тракторної 
бригади № 1. 1>о сон був, як мить. До 
нічної роси — на комбайні у полі пра
цював, а о п’ятій ранку — вже знов 
біля машини. Не уві сні звертався Ми
кола до витвору своїх односельчан ми
нулого століття. Просто прийшли на

НАРИС
думку теплі слове, навіяв) спогадами 
дитинства. За дев’ять років сходжепа 
дорога по цьому азимуту, й не одну 
пару черевиків зносив па ній молодий 
.механізатор Микола Ланкратов.

А на жнивах він всьоме. Це так 
вважає сам Микола, бо не бере 
до уваги, як вчився спочатку пра
цювати на комбайні у досвідчено
го механізатора Григорія Полі- 
карповича Чудненка, під час прак
тики учнем Новгородківського 
СПТУ, а потім вже удвох з ним 
працював і готувався заміни^ йо-

го, бо ветеран збирався на пен
сію. Відлік роботи комбайнером 
Микола Ланкратов починає після 
повернення з армії. Тоді йому 
дали СК-4, у званні комбайне
ра почалися його перші жнива. 
«Руки механізатора скучили за 
кермом», — так думали в Ново- 
михайлівці і слідкували з цікавіс
тю за роботою молодого жнива
ря. І інтерес був не випадковий — 
їх молодий односельчанин від 
дня до дня йшов на рекорд. Яо 
закінченні збирання у Миколи

(Закінчення на 2—3-й сгор.)



2-3 стар
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УКЛІН ТОБІ молодий! ХЛІБ

ЗА ДОСВІДОМ
ЗМАГАННЯ

rf €

«НЕ ДУМАЙ
мом В а-ПРО СЕКУНДИ

Ірпго- 
нрішіс.

«ПЕРШЕ
М Х.ПОПІІС 

РАЙОНУ.

І хоча вже 
і обжинки, та га- 
збиранні перед 

ніби було вчора: 
полі від роси до 

потік

♦ото 
ю. лівмин икона.

колгоси
ТРАВНЯ» 
хінського 
КЛАВА ШКОЛЯРОВ* IX 
ОЛЯ КАРЕЛІВ* ИРИН
АХ МОТЬ ЗГ.РНО нового 
ВРОЖАЮ.

Ьсчка.
Lx ком- 
іГяти ти- 
■ ь. Де ж

ОДНИМ із перших в районі 
виконав колгосп план хлі

боздачі держави 
відсвяткували 
рячі дні на 
очима — все 
і комбайни в 
роси, і безперервний 
автомашин з поля до току, від 
току до елеватора...

Протягом трьох останніх ро- 
ів на жнивах у господарстві 

працюють два-три комсомоль
сько-молодіжні екіпажі. Ни
нішнього літа разом з досвід
ченими хліборобами на косо
вицю ранніх зернових вийшли 
комбайнери-комсомольці Ва
силь Сидоренко і Ангам Са
диков. Екіпажі, очолювані ни
ми, уклали договір про соціа
лістичне змагання на час ко
совиці. Першим в цьому су
перництві став Ангам Садиков. 
На комбайні СК-4 він скосив 
хліб на площі 203 гектари і 
намолотив п’ять з половиною 
тисяч центнерів зерна.

ІО. СИДОРЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Кірова Новомнргород- 
ського району.

ЗВИСОКА...»
На жнивах — районний комсомольський штаб 

«Урожай-74». Розповідає його начальник завідую
чий відділом комсомольських організацій Голова- 
нівського РК ЛКСМУ Михайло ПИЛИПЕНКО:

ГЕРОЇ
ЩЕДРОЇ НИВИ

о .1 о с
КАТЬ«®»°
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Тут, в селі, жіішш
пепомі 1іній. В‘ я іипіруга тауі

Хіба Що в сквері, оіля Йудищу і 
збираються колгоспні ненсіріїери,< 
3.1 сімдесят. Хочуть почути ІІО.Тг 
з яким там ужинком їх спин, оа

— Пам’ятаю рекорд за п’"~ 
пи. Тоді ми дали більше с 
дій на круг. Валка з хліб 
тягнулась — волами, к:і 
корови ярмували. І оцей йуб 
лн — премія від держагк

— Хіба то рекорд? Он за 
нами обмолотили 35-ґеі.тарніиї >• 
гектар вийшло більше 70 центнері,

— П'ятсот пудів? Аж не 
Прийшов завідуючий біб. 

рій Чаповськнп, свіжі «блиск;
— Яка тепер цифра буде та
— Відділок Володі Криж 

йшов наперед. Ще Півтори 
обмолотили. І на кожному 
зерна пшениці...

Бібліотекар залишає газет;:, ам — У 
поле...

І знову в бесідці біля клубу суі 
Як же це так? В інших раїк 

бампери намолотили вже більше, 
сяч центнерів, а наші тільки ио іь 
рекорд?

Після зустрічі З ГОЛОВНИМ агро 
ендем Кривим вгамувались.

ЗОВСІМ 
в степу. 

Іультур1*’ 
■ ким 1}>ие 
I З ПОЛЯ- 

?
З до ВІН- 
СЯТ1І пу- 
ломстри 

паві гь
бу іув--у

осо su
re ici apis 
еитіїерів

__в пік: но.мбашііз омьи 
близько 80 гектарів. Ма-ні 

£32
х.чониі оу.іу ,,Ч
..... 1;1 багатший урожай ....
за день півсотні ге 
Палій за зміну /00 
бешрпймадьнин пункт. ! 
рейсів на добу роонть

— А в селі тиша, гіамі в 
_ . Бо машинами, і рук ’ 

тс толк більший. Час таїлін 
Останній клші. Поки | 

регати не зупиняться. Ні. ■■ 
питися- Зміни другої вже 
ГНІТЬСЯ скошений КОЛОС- д 
ріллй. Степ, освітлень 
спрагло іі\ прохолоду

/ї ь
ночі 

комбайнери і трактористі!, 
не- відчувають н. Похячі 
тракторної бригади Василь 
міг комбайнерам заміниш 
і сам сів за штурвал — к<* 
рсночние. Приїхав і толока 
Скрипник, прослідкував, ще 
агрегати, вичікуючи автома

-- Треба впоратись сього 
завтра може зздоиии н...

Вечеряв разом з комбаі 
спішив но тік. Там уже ван 
меншин 26-ту тисячу центів 
і о врожаю — чистого, добі'

ЩО ГІ КАЗАТИ, турботи у штабі
стів ніші приємні. Позаду дні і 

ночі чергувань, рейди в розжарений 
спекою степ до комбайнерів, чекання 
зведеш. І! передніх рубежів жнив, 
тривоги, хвилювання... Битва за хліб 
відгриміла! 1 го.тованівці виходять з 
неї переможцями - вирощено но 
31,4 центнера ранніх зернових на 
кожному гектарі, виконано народно
господарський план по продажу хлі
ба державі!

З перших днів роботи відчули три
вогу негода. Стало зрозумілим, що 
кожна погожа хвилина буде па вагу 
золота. В усіх первинних комсомоль
ських організаціях бригад, відділків 
колгоспів, у рапоб’єднанні ■ Сі.тьгоси- 
і ех піка з, автоііідприємсгві пройшли 
відкриті комсомольські збори. Прий
мали сопіалісгичні зобов’язання, 
сі ворювалися комсомольсько-моло
діжні бригади, екіпажі. Пригадую, 
як піднесено пройшли такі збори у 
колгоспі «Росія . Виступаючі завіри
ли. що не ііоіпкодуїоть сил і вміння, 
щоб вчасно її беї втрат зібрати вро
жай. Особливо втішно було чути це 
від комбайнерів Олександра Тарка, 
Олексія Топольника, Володимир.! 
Кі вбасюк.т - • адже вони очолюють 
комсомольсько-молодіжні екіпажі у 
івоє.му господарстві. Настроєні по- 
бойовому! Так би в роботі!

Не менш важливе завдання — під
готувати до жнив нашу опору — ак
тивістів. На районній школі комсо
мольського активу пройшло спеці
альне заняття. Особлива увага при
ділялась знайомству з агротехнічни
ми заходами па жнивах.

В похід вирушили 35 штабів і груп 
«прожекторнеі ів». Щоб вчасно впо
рядкувати хліб, на токах створено 
комсомольсько-молодіжні бригади 
по очистці зерна.

...І ось 
байші — 
принесла
більше, ніж торік, 
разів збільшилось 

.СІЖО-МОЛОДІЖПИХ

вах проти минулого року
ден ять «комсомольських» комбайнів. 
Десятки молодіжних екіпажів змага
ються па перевезенні хліба.
—........

довгожданий момент: ком- 
в загінках! ІІїніі ця полія 

нам хвилювань удвічі 
Адже в стільки 

ЧИСЛО КОМСОМОЛІ,- 
екіпажів на жіш- 

в полі

З перших ДНІВ -ДІЗІІ'ІІ-моей, що до
ля у вимпела райкому комсомолу 
«Кращому молодому жсііщо- — не
спокійна. Майже шор;: іу. після під
биття підсумків, він міняє адресу. 
Від Володимира Мочалова ; колгос
пу «Дружба» переходи 11, до комбай
нера Василя Козяра і цього ж госпо
дарства, потім до Олексія Тополь
ника з «Rpcii». Паренні па фініші 
остаточно закріплюється па агрегаті 
механізатора з колгоспу імені Ен
гельса Федора Клейстера. Що ж до 
іншої відзнаки вимпела • Кращо
му молодіжному екіпажу на переве
зеній хліба >, то він з першого і до 
осіапш.ого дня постійно перебував 
па автомашині комсомольця з кол
госпу імені Мічуріна Станіслава 
Чамрая.

'Геміні збирання напружені. А 
якість? «Прожектористи» постійно в 
дозорі. В разі недотримання агро
технічних норм збирання • сигнал. 
Формй різіїоиаііі тпі. В колгоспі 
«Дружба», приміром, результати сво
го рейду районний штаб КП ■ висвіт
лив у стіннівці 3 ■ Росії» пішла кри
тична заміїка до. районної га'.етп.

Але є й інша зброя, не менш до
шкульна — усне слово. Ного сповна 
гіікорпстовува.'іАі члени агітку.тьт- 
брпгад, особливо в колгоспі імені Ле
ніни.

lie все. звичайно, йшло у пас глад
ко. Перші прорахупки траішлися вже 
па початку — можна було створити 
більше КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
екіпажів. Бойовії і іппіми і гостріши
ми хотілось би бачити «блискавки» в 
деяких первинних організаціях. Пев
но, ще не зовсім подбали ми про 
фронт робіт кращих молодих женців. 
Адже надто велика вже різниця між 
результатами дорослих комбайнерів 
і юних. Все де врахуємо наступного 
року.

Але найголовніший висновок, який 
ми вшіеслн іі цьогорічних жнив ви
ражається словами поета: «Не ду
май про секунди звисока...» Коли 
кожну хвилину, кожну' миті, викори
стовувати продуктивіїо, врожай бу
де високим, жнива — ударними. Так 
ми збираємось працювати і в май
бутньому.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Широкого розмаху косовиця ранніх зер

нових спочатку набрала в Устнпівському, 
І Компапіївському, Новгородківському, Бо- 

бринецькому районах. Значний час механі
затори цих районів очолювали змагання, а 
попереду був Леонід Бпченко з Компа- 
ніївщиші. Невдовзі ного випередив Григо
рій Назаренко, який першим серед моло
дих женців підтримав заклик комбайнерів 
Ростовської та Запорізької областей — ви
сокопродуктивно використовувати збираль
ну технГку. Із своїм помічником братом 
Павлом. Григорій Назаренко за 22 годггіи 
безперервної роботи намолотив 2386 цент
нерів хліба.

10122 центнери зерна. Цей намолот Бо
риса Сметани (перший рік дев’ятої п'яти
річки) був рекордним. Григорій Назарен
ко першим перевершив його і намолотив 
11 тисяч центнерів зерна.

Справжнім героєм хлібного лапу став

молодий комуніст із радгоспу «Мар’яіііз- 
ськіій» Ма.іовнсківського району Анатолій 
Самойленко. Намолотивши 9003 центне
ри зерна, він допомагав збирати врожай 
сусідам, хліборобам. колгоспу «Україна», і 
перевершив рекорд Григорія Назаренка- 
майже на півтори іпсячі центнерів.

7 а найбільшого успіху досяг-молодий 
комуніст і і Долинського району Микола 
.Панкратов. Він видав із бункера свого 
комбайна 15.702 центнери зерна.

Такі високі результати стали можливими, 
завдячуючи ударній праці молодих комбай
нерів, повій техніці. У конкурсі було перед
бачено. що хлібороби працюватимуть на 
комбайнах різної потужності Тож для тих, 
хто водив «Ниву» або «Сибіряк» — па 25, 
«Колос» — на 40 процентів намолоти змен
шуються. Ці корективи впливають лишена 
місце Василя Опошпяііського, який пере
міщається в таблиці на три сходинки ви
ще. Переможцем у змаганні і володарем 
вимпелу газети“«Молодий комунар» «Кра
щому женцю Кіровоградщигпі» став моло
дий комуніст» із колгоспу імені Фрунзе До- 
.тішського району МИКОЛА .ПАНКРАТОВ 
(розповідь про нього читайте в цьому номері 
ги зети).

ЗУ РОЗКЛАДОМ
ЩОДЕННИКА БРИГАДИРА КОМСО 
bP-НОЇ бригади колгоспе «не 

------------ ПЕТРА ГО 
ницю на тік доставив 
мо.'ісць Віктор ііакуп.

25 ЛИПНЯ. Вийшов 
комбайн Василя Л\; 
обірвався к.іаная і ро 
ловкі' блока циліндрів, 
зараз випереджає ycb 
пері в на триста. Дру: 
жнвають за нього. Пі 
замрячиїо. HInto не 
поля. ДопОмагаїать л 
комбайна, щоб на рай 
хорів носив разом з у;

З СЕРПНЯ. Ьу. н у 
Новикова. Підбили 
змагання. Знову паш 
тив попереду. Це дода 
пика у боротьбі за при 
щому женцю 
іпі», за яким 
кус чо. Вперед 
рій Назаренко 
кою району.

7 СЕРПНЯ, 
пі у •-------
Продали 
центнерів бі______ ...,„
бачено планом...

ІЗ СЕРПНЯ. Слід

ТР-АК..__________________
Ж10В1ІСКІЖ.ЬКОГО РАЙОНУ 

І'.іІНПНЯ. Кожен тру
довий
— СКВМСІІ, 
шиївіжзвідальпішяи.
не, як бригадира, радує, 
що ива зміна це добре ро
зумій іВчора на комсо- 
молі.Дйііх зборах майже 
всі й'ю.ті механізатори 
схвильовано говорили про 
косові;цо ранніх зернових. 
1 яДЬбре сказав грук- 
комсор'' Микола Кова
льов: І«II а й к р ищи її кон
троле®- твоя х.чібороб- 
.еькасаітісгь».

24 .ТИННЯ. Зранку всі ком
байни і'іи.іп на обмолот пше
ниці. фмбаііперн працю ют к 
рівно. Вдали із бункера ком

байні Я зміїну по 30(1—35(1 
цсигнезіг;зерна. Першу пше-

рень для хлібороби 
а жнивний —

А1е-

Кі рокот 
постій«' 
вийшов 
із Боб

Впкопа.
заповідь перед дер 
^_. .і нже зерна 

мис. ніж

ПЕРЕМОЖНИЙ АКОРД
Колгосп «Зоря комунізму» Новоархашгіьського району на 115 процентів вя- 

t.mreD «х»» ....  ~ _ і о дострокове вшеонам-

Таним був початок...
Перше зерно врожаю 1974-го. Урочисто і святково про

воджали машини на іірмАмалміий пункт у колгоспі «Ук
раїна» ІІовгороіківського району. В засіки Батьківіцпіїн 
почав надходити хліб Кіровогрждщінін.

Фото А. Г.УДУЛ АТ ЬЄВА.

конав план продажу ранніх зернових державі, ііа черзі дня 
ня п’ятирічки.

1. КОГО ВВАЖАТИ 
ГЕРОЄМ? 

О А ВІКНОМ - дощ. Не ліг.
ній - запашний, теплий, 

що освіжає полуденну спеку. 
А справжній осінній — холод
ніш. зліш, похмуро сіється на 
землю з енвого клубовиння 
хмар. Хтось невесело пожарту
вав уранці: погода в серпні 
вже сені «бриться д. І від то
го стало ніби ще похмуріше.

Однак Віктор поі.іядас на дорогу 
весело.

— Тепер не страшно. Головне ж 
зробили.

І зрозуміти Його можна, навіть 
отіянувшисі. навкруги. За ектом 
каоїнн пливуть стерні. Па багато 
кілометрів у полі жодної стеблини, 
жодного ко тос ка, жодного комбай
на біля них. Жннна скінчилися* А 
1 ним природне і Відчуття полег
шення у хлібороба.

Віктор Карапнш — молодий шо
фер колгоспу «Зоря КОМУНІЗМУ». 
Нині це звання звучить гучно — 
молоді водії своєю працею здобули 
доору славу. І Володимир Коліс
ник, і Андрій Журавель, і Микола 
1 омаиеико, і Віктор Черпега, і Ми
кола Осадчий, •• --- ------
встановили не 
ВОДІЇВ КОЛГОСПУ «неявці 
оа. Завдяки їм комбайни не трати
ли часу марно.

— Важкі були жшівз?
— Тривожні. Кожеп ного-

ЯК І ЇХ ровесники, 
однії рекорд серед 
на перевезенні х іі-

жіііі день сприймали як пода
рунок: кожну ХВИЛИН?- КОЖпу
хніть використовуй':!. 1 вдень 
І ВІЮЧІ. Від роси дії р4 II- Про 
сон, втому Й .іу.ЧИПІ • ППНИЛЯ. 
Це перетерпіти можи а, а от 
коли валки піл дойяі --

Віктор говорить, * чг,'1,’,1,'гаАУе" 
ться розмова в капіж*' • 11 ,*®л*
госпу. Леонід Йоснпо 11-тіфср 
тоді сказав: Як гр**11' - ” аьу
битву за врожай бу
ло нитиків. Можив ' ‘ачіо
впоратись із жни»»“" 1 на-
СОВИЙ героїзм ЛІОДСН»«

Я тоді ніс^же н 
героТам? А Що а иь»< ооов я.ч. 
ком комбайнера- чк \ 
ліпну працю «а А" 
нахмурився. «Обоа Я1 
дов'яже комбайнера " 
третьої годний ночі, * 
ходити в загінку зно’ 
в я же механізатор* 
відпочинок, а вільну 
рнстовуватн для Рг_ч ■ 
Хто зобов'яже хочі’^ 
свого агрегаїа 
мому лізтн 
ІІІОб УСУНУТИ ІІСіІТР**1 Ср 
випадків було СТ'ЛІ','!!,.С... 
до моральною 
жниваря. Я вважаю. 
ють герої, люди. ям .'Л,г 
ДВИГ - трудовий 
власним» Перекопа.11' 
інші слова надто і’!к" 
словити цс».

»ого сум-
Голова 

41 о ж зо- 
РЮВДтії до 
►‘Остііі вц. 
і'то 3OÖO- 
•*’"»ати про 
₽”•>' вико- 
d' техніки? 
т!’“ кидат1| 
r'Ka- » <-д- 

Ona(>nrt^ 
А таких 

1 не ста- 
КОИіПого 
’’оступа- 

asL’* »o- 
6*Y">« - за 

1 еРої __ 
Що'> ви.

І зараз. c.Tvxuions г ’Повідь

Віктора, в якій 
і легко говорив 
ванті жнив, мов 
про вагу, яку зі 
рі. переконався 
людини 
відзнаці

2. МОЛОДІСТЬ - 
ВІДНОСНА

П РО то бригаду Ши-а. 
На сторінках 
і журналів 

імена
Еіпмнра 

Сухо 
Часг

він так весел 
про випробу 
про норму -

і несли жпнва 
у правоті елі 

яку держава, паро, 
лн зіркою І ероя.

РІЧ

Про шо1 1 мало.
тьох газет 
•1НСЯ прізвища. 
Шумойків. Во. 
льєва, Володимира 
1 ° та »•'< товаришів, 
звнщ це иазнва.тн, 
збірно: «Комсомольсько - х < 
-аодіжна тракторна бригад 
Василя А\о І орного:.. ! 1 ' 1

Н»щ ВОІИ1 споважніли Мтамі 
,^.7.1?’°^'жне званая з їх -л 

„37 В атмосФсрі його, 
иі 1?ааЄЧИЙ я-х не «»в:і 

с ра?- 1 не два показа- ланах __ (1оперс’ 
Та й * авя«гарді імагаютт^я механім 

не З КИМ іншнм, Я 
молодіжною так 

колгоспу. пКу пч< 
Юхнмснко. Су 

І під ча 
тут иадзвй 
на полі, ві

текіивх-. 
житті — 
Р“ВС"- І .... „
ПНІ себе на л_..жч 
‘»рпгада 0 колгоспі, 
раною. Та й зі 
тори Моторного 

тракторною
«Рнгадоіо свого

Чя«ио прмскіплиаі. і

районі.



„молодий
°-V РДАР“ 2ї серпи н

БАТЬКОВОГО
О

сам — у

ь 
її

Л я

кого ви- 
гсктарів 

центнерів

пін, lia

я...
о Грнго- 

ирішіс.

нами обмолотили 35 
гектар вийшло більше

комбайнів більше — на кожен 
гектарів. Мали б ще зо два — 
обжинки були. А з рекордами

ілометри
,1 навіть 
збудували

ЖНІНіНИі!

■\іоа що в сквері, біля Бути.., 
збираються колгоспні пенсіє- 
за сімдесят. Хочуть помещ. 4 ’’ 
З Г.ННМ там ужнпком їх С111ІЦ

— Пам атато рекорд '
пн. Тоді мп дали більше т . 
дш па круг. Валка 3 хлібом 
пінилась — волами, к:щ,ЛІ|, 
корови армували. І оцей 
Лі: -- премія від держатщ

J07J року----- ——— 

О л

ь зовсім 
в стену.

-.у.тьтурн, 
яким вже 
\ з поля:

і” М в до вій- 
и 1 і • сятп HV- 
II.-І

Оез. і І
5 годі

Хіба то рекорд? Он За в 
«ГО.Л----- .- “ ми Троя-

_ .. . -------- -- 004 Є1-Т<ірн!іи Іх
- *'п; ......... —>Щче 70 ЦСІГПіепі,
- П атсот пудів? Аж , . !>'
Пртпіюи зайду,очі,,",

рін Кінозсьміщ свіжі «о.іискав» ч
- Яка тепер цифра будс

Відділок Володі Крнжацощ 
іннов наперед. Ще півтори сотні ’ 
Обмолотили. І на кожному кп 
Щ-рвд пшениці... - “

Ьіб.ііотокар залишає газети і 
ноле... ’

і знову в бесідці біля клубу суиеисчка 
Як же це гак? В інших’районах ком- 

шшперп намолотили вже більше деи’яти тн- 
рЄГОр*д?,1,Є^1В’ 3 ,!аш‘ Т’"ЬКИ НО ши ть. Де ж

Після зустрічі 3 головним агрономом Ва
силем Кривим втамувались.

— В нас
близько 80 
вчора б і ___
хлопці будуть. Нам би швидше оджпивув і- 
ти та багатший урожай мати. Он Залізняк 
за день півсотні гектарів скосив. А Василь 
Палій за зміну 700 центнерів перевіз па хлі
боприймальний пункт. Гриша Юрченко 15 
рейсів па добу робить. Ось вам і темп!

— А в селі тиша. Паче п жнив нема.
— Бо майппіамп. і рук менше треба. За

те толк більший. Час такий!..
... Останній клин. Поки роса не' впаде, аг

регати не зупиняться. Ні, до роси треба впо
ратися. Зміни другої вже не буде. Духмн- 
ішться скошений колос, духмяпиться свіжа 
рілля. Степ, освітлений вогнями машин, 
спрагло п’є прохолоду печі. Тільки вони, 
комбайнери і трактористи, водії «газонів» 
не відчувають її. Помічник бригадира 
тракторної бригади Василь Поліщук допо
міг комбайнерам заміпіпв знівечений бо іг 
і сам сів за штурвал — комбайнер хан не- 
реиочнпе. Приїхав і голова колгоспу К. І. 
Скрипник, прослідкував, щоб не зупинялись 
агрегати, вдчіку ючн автомашин.

— Треба впоратись сьогодні, хлопці. Бо 
завтра може задощити...

Вечеряв разом з комбайнерами. Потілі 
спішив не тік. Там уже ватажили на авто- 
м.шішін 26-ту тисячу центнерів зерна поі.о- 
го врожаю- — чистого, добірного зерна для

державних засіків. А на тік з колгоспного 
.'і;;і!\ почала поїтуцаїи 89-а тисяча...
Т> ЕТЕРАІІИ з радісною посмішкою по- 

гляда.тн на молодь. Керуючий відділком 
Володимир Кріпкановські.’п. головинії агро
ном Василь Кривші, секретар парткому Ми
кола Солгнк почали лінно другу свою п'яти
річку в хліборобській сім'ї, а вже знають і 
вміють багато. Казали, що комбайнери 
Дмитро Савсренюк і Борне Русавськпіі по
чатківці, а, дивись, шіііередилп механізато
рів з двадцятирічним стажем! 1 кличуть їх 
на сцену, де на столах рум'яняться повно- 
видні короваї. Па почесні місця сідають 17 
комбайнерів, кращі шофери, спеціалісти, ті, 
хто робив перший засів па колгоспній ниві. 
Вітають М. Ф. Щербатою, явнії зібрав 6464 
ценгпери зерна. Персв'язмогь ного черво
ною стрічкою, вручають іяиок колосся і гро
шову премію. Серед переможців ЖІІПВ І ВІІІ, 
ватажок комсомольсько-молодіжного екіпа
жу Дмитро Савсренюк. Ще однії вінок. 
Кожен жнець тримає ното як найдорожчу 
реліквію. Цс ж його урожай! Підводиться 
К. 1. Скрипник, вітає хліборобів з святом 
урожаю. Називає завидну цифру — є 55.6 
центнера озимої пшениці з гектара. Такого 
ужппк) на полях колгоспу імені Шевченка 
ще не було. І один з найстаріших механіза
торів Посни Лук’яповші Казмірчук адресу
вав слова подяки таким як Савсренюк та 
Русавський.

— Цс з ваших молодих рук. І вся надія 
тепер на вас...

... Па ранок знову мчали з току автома
шині. А механізатори лаштували свої аг
регати до нового наступу — починались «зе
лені» жнива.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп імені Шевченка,

J ’.і ья по всі» к ого р а іі ou v.

(Закінчення. Поч. на 1-й crop.) 
.Панкратова було 200 гектарів ско
шеного і 7 тисяч 100 центнерів 
обмолоченого хліба. То — були 
перші його самостійні жнива і їх 
результат — перше місце в райо
ні по обмолоту.

Сходинки до рсиордіїї. Вони круті і 
скориіоівся справжнім працелюбам, не
втомним, непосидючим. В хлібороб
ській справ, це помітно більше, ніж 
де. Адже недарма й народна мудрість 
говорінь: « Носії ні вчасно — вродин, 
рясно», < Недоспиш ночі — врожай по
радує очі»... І шана людям по юму, 
— скільки хліба виростили, — перш за 
все.

СЕЛО облетіла звістка — в 
четверту бригаду пригнали 

новенького «Колоса». Захвилюва
лися в першій бригаді, мовляв, 
ми б теж не відмовилися від та
кого комбайна. І хоча стояла гли
бока осінь і до жнив залишалося 
майже півроку, та розмови серед 
механізаторів тільки й кружляли 
навколо новинки. В грудні якось 
голова колгоспу Борис Петрович 
Ііівагер викликав Ланкратова.
Розмова запам'яталась Миколі
дослівно. Першим пориванням 
було, навіть серйозно заперечити 
голоеі. Із його заперечення і 
почався короткий діалог голови і 
механізатора:

— Приймай попий комбайн, Миколо.
— У мене іцс іі той без капітального 

ремонту два роки, гарантія, іірацюна- 
ти може. ч

— Скромність, Миколо, 'до лінія ви
пускницям. Ти. ж у пас передовий ком
байнер. Кому довіряти нову машину, 
як не тобі? їдь і прижени «Колос» і. 
свою бригаду.

— Ну. іцо ж. комусь то треба сідати 
па нову машину... Я не кращий інших. 
Тільки, чесне слово, шкода залишати 
мій «сска», Борисе Петровичу.

Теплим поглядом провів голова Ми
колу до дверей: « Невиправний. Скром
ним був у вісімнадцять, вже іі бать
ко. а все такий же».

Як па диво, висипали дивитись на 
машину трактористи Миколіїної брига
ди. Іван Карауш. Олександр Туманов. 
Олексій Горбенко. А бригадир Федір 
Федорович Шмітько хитрувато посмі
хався, мовляв, а таки до нас причалив 
корабель. І тільки хазяїн новинки не 
поділяв загального захвату: «Елегант
на кабіна, скрізь одні пульпі, а в ро-

с< із радгоспу «Мар’яиів- 
«С’вського району Айатолтн 
іа молотивши 9003 цептіїе- 
іоиомагав збирати врожай 
зба.м. кр-лгоену «Україна», і 
орд Григорія Назаренка 
рн тисячі центнерів, 
то успіху 
МІНСЬКОГО

вплав із бункера 
’ центнери зерна. 
!зу.іьгати стали можливими, 
рніії праці молодих комбаіі- 
піці. У конкурсі було нерс.ч- 
іборобн працюватимуть аа 
зї потужиосгі. Тож для тих, 
>у» або «Сибіряк» — на 25, 
10 нроцсші» намолоти змсії- 
зректжзи впливають лише па 
Опошпяпеького, який гіере- 
іблиці па гри сходинки вн- 
?м у змаганні і володарем

«АІолоднй комунар» «Кр.а- 
(іровоградщяші» став моло- 
з колгоспу імені Фрунзе До
ну МИКОЛА ЛАНКРАТОВ 
нього читайте в цьому номері

доеяг- МОЛОДШІ 
району Миколо 

свого

ЗА РОЗКЛАДОМ СОВІСТІ
ІЗ ЩОДЕННИКА БРИГАДИРА КО.ЧСОАЮЛБСЬКО-МОЛОДІ>!<ИОЇ 

ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ КОЛГОСПУ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 
^Ігиіонискідекого РАЙОНУ ПЕТРА ГОРБУНОВА

19 . ИІПНЯ. Кожен тру
дов пії день для хлібороба 
- ек мен, а жііивішп — 
і!;і!Їві иіовідальніїїшй. Ме
не. як бригадира, радує, 
іи<> іон. зміна цс добре ро
зуміє. Вчора на комсо
мольських зборах майже 
всі молоді механізатори 
с\вн. п-овано говорили про 
кссовп по ранніх зернових. 
1 як дсібре сказав груп- 
комсорг» Микола Кова- 
.чі.оі-- «Найкращий коїг- 
тро. ієн — твоя хлібороб
ська ІО’ЯСГЬ».

24 Л Я ПНЯ. Зранку всі ьом- 
байн” 
Ні 41 і. 
рійно.

байка 
центіїе!»'11 зерна. Першу пше-

11 і ш.ш па обмолот пше- 
Комбаїшери працюють 
цида.ііі із бункера ком- 
ла1 змніу по 3(41—35(1

нкціо на тік доставив комсо
молець Вікюр Бдкуи.

25 ЛИПНЯ. Вийшов з ладу 
комбайн Василя Махоріна. 
обірвався клапан і розбив го
ловку блока циліндрів. Василь 
зараз випереджає усіх цент- 
перш на триста. Друзі пере
живають за нього. Під вечір 
замрячило. Ніхто не йде з 
поля. Допомагаюі;> лагодити 
комбайна, щоб на ранок Юн
іорів косив разом з усіма...

З СЕРПНЯ- Буг:« у бригаді 
Новпковз. Підбили підсумки 
змагання. Знову наш колек
тив попереду. Це додасть вог
ника у боротьбі за приз «Кра
щому женцю 
ни», за яким 
кічмо. Вперед 
рій Ііаіарспко 
кою району.

7 СЕРПНЯ, 
шу лапові 
Продали 
центнерів більше, 
бачено планом...

13 СЕРПНЯ. Слідкуємо

Кіровоградщи- 
ПОСТІЙІІО слід- 
вийшов Григо- 
із Ьобри.чеиь-

Викопали пер
ів перед державою! 
вже зерна па 1115 

ніж перед-

за змаганням молодих 
комбайнерів Кіровограл- 
іціпіи. Здавалося, приз 
буде у Григорія Назарен
ка. 11 726 центнерів видав 
він з бункера свого ком
байна. Та у вашого зем
ляка Анатолія Самойлсн- 
ка з радгоспу «Мар’япів- 
ськцй» результат ще ви
щип.— 13 149 центнерів!

:6 СЕРПНЯ. Остання 
заііііка... Останній бункер 
зерна. Ного вивантажив 
комбайнер Василь Махо- 
ріп.

17 СЕРПНЯ. За попе
редніми даними урожай
ність -- 39.3 центнера. 
Підбили підсумки змаган
ня з бригадою Новикова. 
Перемога — паша!..

Убійьо, сміючись, розшівідак про но 
чаюк Миколііііих жнив:

— Виіішоп у перший день, думаю, III 
де Jlamqia іон на рекорд. Бачу, й іа 
зету читан що досяінения ростовськім 
механізаторів па «Колосах •. А пін зі 
брав сто п'яідеіят цеитнеріи і на то 
му ііо'иіабашив. Другою дня — іі и 
темпи. «В чому справи?» —■ питаю Міі 
колу. А пін дуже серйозно: «Машин, 
шкода. Пшениця густа, ис загнані 
комбайна».

Древня обережність хлібороба — їй 
на під іурбот і вболівань за пироии 
піні врожай. У Миколи ці почуття пь 
сіі.іюпала відповідальність за прав, 
працюваїи на новій машині. їому ні. 
не заводив комбайна в загінку, ііокі 
не обійде поля, пе роздивиться, д. 
яка густої а, коли міняти швидкості 
Кажуть, жнива для комбайнера — иі 
легка фізична праця. А чи .можна ь 
врахуваїн при цьому і працю душ 
часом сповнену драматизму?

Перші гектари видали в кол 
госпі по ЗО центнерів. 1 хорошиї 
врожай посіяв святковий настрій 
Та ось пішли ділянки, де вродилі 
майже по 53 центнери. Забиваю 
ться барабани, місцями й «гриь 
ки» з'являються на стерні. А ті 
на чотирьох гектарах зовсім хліє 
виліг. Микола дав Михайлові Ан 
дрійовичу ціпок і показав, як тре 
ба підворушувати стебла перед 
мотовилом, (напарник вперше н. 
комбайні), а сам переключав две. 
гун на першу шєидкість. Черепахо 
вими кроками просувались впє 
ред. Двигун аж натужно гудів вц 
напруги, настільки сплутані бул. 
колоски. Потім пройшли скошє 
ним клином. І полегшено зітхну 
ли: в стерні не залишилося жод 
ного і найменшого колоска.

(.кільки гпх іривог і иболіваїїь бу.л 
за жнива... Рахунок не вели. Про одні 
«драмапічний» день Микола і Михай к 
Андрійович згадують з сумом і зара 
Вночі пройшов дощ, і зранку насінні 
ву пшеницю не .можна було збираі. 
мокрою. Агроном Марія Степапіві.ч 
Недін послала їх агрегат на друге по 
•те за 15 кілометрів. Приїхали іуди ні 
обід, тільки почали працювати — зл-.

ДОРОГА»
МІЧЕНА

іі.та гайка з киїїпривода шківа .ми 
.югарки. Запчастину привезли готової! 
аж під вечір. Того дня памо.іотилі 
всього МИ центнерів, коли вже пиГіиїлг 
на иоііадтисячішй обмолот.

Свято жнивної перемоги — на 
города молодому хліборобові. 
П ятнадцять зірок, по одній за 
кожну тисячу центнерів зібраного 
хліба, як дорога, позначена не
легкою працею від роси до роси. 
А радість стримана, усмішка ску 
па:’ЕМ0ЖНИИ АКОРД

. нгжоапхангельського району на 115 процентів вн-
- Зоря комунізму» пепжаві. На черзі дня дострокове вшеоиан-

! продажу ранніх зернових держа»<- нм
кн.
0 ВВАЖАТИ
ЕРОЄМ?

дощ Не лі г- 
їанаиишй. теплий, 

полуденну спеку, 
і осінній — холод- 
юхмуро сіється на 
лівого клубовиння 
невесело пожарту- 
.погода в Серпні 

бриться». І ВІД то
бі! ще похмуріше, 
»р поглядає на дорогу

сііппіїмали 4 нода- 
ЖНИ день І н-І и І ( \ ж кожну 
DVUOK» КОЛИ У - л—£-„ть ш.коржтову”«;' 
і вночі. Віл рос" 
сон, втому Б -Ч 
Це перетерпи її 
колл валки НІЛ

Ві нтор rf p" Va6i це И 

Леонід И®';
тоді сказав■ ....
битву ‘а 
до нитиків. и.1І11вами 
впоратись і» .І)ОДсй»-
совий героїзм "од

Я тоді 
героїзм, 
ком 
пінну працто 
нахмурився, 
бов’яже “О**, 
ГР,Т1Д>Ї годин» 
ХОДИ Tit ® 
в'яже лі ех а 

____  відпочинок- 
ганиш — молодий шо- рцетовуват''. 
іу «Зоря комунізму». Хто зобоп 
»ня звучить гучно — 
своєю працею здобули 

є 1 Володимир Коліс- 
Й Жупааель. і Микола 

Віктор Черіїега. і Мп- 
6. як і їх ровесники, 
пе один рекорд сс.ред 
сій на переведенні хлі- 
їм комбайни не трати-
во.
; були ж'пнвз? 
іжні. Кожен пого-

страшно. Головне

його можна, навіть 
навкруги. За склом 

уть стерні. На багато 
полі жодної стеблини. 
к;.а. жодного комбай- 

Жниаа саіичилнся! А 
цдие і відчуття полег- 
ороба.

• вдень 
•І ДО [’°СИ. Про 
у.ма’1'11 •1,11іі1і-тін. 
' що/ь'Й, а от 
дОІІН’^^И 
а мені пригадує- 
Л----- і голови КОЇ

ТЬСЯ розмова в ‘’йоснпо»11'1 Шііфер 
госпу. •Пео,пЛ.ік грані Ґ -1’0-1». Гаку 

------вигра ’'«;’- Не 6>- 
’ „ .-ка $а г вчасно 

із^нив«-!* ЛОЙ°МІГ Иа- 

"°в~яся: ,а* >А’е » 
іасум“'®®” ща » ” обов’яз-

А 1'1« „ ,,С ”Г? ГУМ'
колі ба й «»ера • „ ивя Г олова

[байнеї о постій ви-
- ? .О0'зно'1>'? 'Г0 10б°-
загін*'-'’ нС лбаГ(І про

нізагорф чи„.іииі В11ХО. 
а «тніки?
лл” «мбай“**’? м,даі" 

*°яоМ'“Н,ЇЇ' ■ 'і сїого’Тптсгата ^^.ті.У 
йому .7ІЗТ”.И 'неелр»®’*,’1 '|||О ііс'аДа'. 
щоб усуі у ,ІО СТІ-15 мо '#ОЖИОГО

н”ПаЛКкпать"оЮ '‘о0' та«' "опупа- 
ЛО ГпяР Я “8аЖаТі НдУ "0- жнивар»- Я які . ііовяй _

гер°;пудовий -ерої Л
ДВИГ - ^Лекопа’Н'^.ц!. е;о,-, вк. 
власними пер« оідс

С',’Опс» щі РІИОВІДЬ
с.іовнті» не». я.,каюЧ‘’ 1 -«

І зараз. с*

Віктора, в якій він так весело 
і легко говорив про випробу
вання жнив, мов про норму — 
про вагу, яку винесли жнива
рі. переконався у правоті слів 
людини, яку держава, народ 
відзначили зіркою Героя.

2. АЮЛОДІСТЬ — РІЧ 
ВІДНОСНА

ГТ РО цю бригаду писали чи- 
* 1 мало. На сторінках бага
тьох газет і журналів значи
лися прізвища, імена братів 
Щумейків, Володимира Васи
льєва, Володимира Сухоребро
го та їх товаришів. Часом прі
звищ не називали, а писали 
збірно: «Комсомольсько - мо
лодіжна тракторна бригада 
Василя Моторного».

Ниці вони споважніли літами. 
Знято .молодіжне звання з їх ко
лені нву. Але в атмосфері його, в 
житті — 
рився. І 
він себе ,_  __ ______________г_
бригада в колгоспі, в авангарді і « 
районі. Та іі змагаються механіза
тори Моторного не з ким іншим, як 
з тракторною молодіжною таки 
бригадою свого колгоспу, яку очо
лю® Василь Юхимепко. 
пернннтво — бойове, 
в'аемопереьірок, які 
чайно прискіпливі. 1

молодечий дух не випіт
не рал. і не два покатав 
на ланах — попереду

C.V-
I під час 

тут надзем
на полі, під

час роботи. От і на цих жнивах 
хлопці Юхіімеїіка буквально «на
ступали на п’яти» механізаторам 
Моторного.

— Особливо гостро супер
ничали наші лідери — брати 
Шуменкн і Олексій Щпрськші 
з другої тракторної, — А\о- 
торшіії дістає з кишені бюлете
ні недавніх жнив. — Довгий час 
брати йшли попереду, ггле 
тім і.А______ _ -.......
збавила їх першості.

Та в іншому першість лишилася 
за бригадою Ліоторного. Нанвищий 
врожай зернових — у них: ко/;"'1 
гектар озимої пшениці лав по 
центнера, ячмінь — по 46, горох 
по 30. На окремих ділянках «бсл- 
осгої» зібрали по 59 цеіпнеріп 
зерна з гектара!

— І це незважаючи на важкі умо
ви,. — продовжує бригадир. — Цьо
го року негода відсунула жнива на 
2—3 тижні, хліба достигли майже 
одночасно — косити погрібно 
скрізь. Загроза дощів імусила нас 
90 процентів хліба покласти у вал
ки... Переболіли душею здорово, 
але завдання виконали. Кагато зро
била взаємовиручка.

— Ну. а як молодь?
— Поповнення приходнії, хоро

ше. Приміром, на цих жнивах ста
ло .•»розуміло, то росте гарний ком
байнер з Миколи Д.міітренка, якнн 
був помічником на аг,регаті літньо
го Ромаиченка. Є здібні і серг.'< 
«наживлених» механізаторів — так 
ми натнвасмо тих, хто робить пер
ші кроки у нашій професії. А. вза- 
іа.ті, для мене лозунг — довіряти 
молоді. Хто забуває про не, той 
відстає від часу...

3. МУЗИКА ЦИФР — 
СВЯТКОВА

У конторі — веселе пожвав
лення. І приглянувшись до ру-

......................-? І1О-
несподівапа ' поломка ;по-

кожен
4.S

ху людей, безпомилково вияв
ляєш ного епіцентри — КійІ- , 
нет економістів і кабінет сек
ретаря парторгапізації. І там. і 
там підбивають підсумки 
жнив.

(аря-іа пора і в економістів. Так 
уже повелося: останній акорл
жнив — іо музика арифмометрів. 
Скільки хіо зробив? Яких рубежів 
сягнув?

Ш.'ііфср протягує мені перші 
результат: «Пшениця: 1886 
гектарів — по 51,8 центнера, 
ячмінь: 2786 гектарів по 41 
центнеру, горох: 150 гектарів
— по 29 центнерів. Всього ран
ніх зернових: 2786 гектарів — 
по 47,3 центнера. Державі про
дано 71 тисячу центнерів хліба
— 115 процентів плану».

— Кілька слів, щоб ви зро
зуміли, що значать такі цифри 
для нас. — пояснює Леонід 
Йосипович, — по-перше, це на
дійна база для того, щоб ви
копати річні зобов'язання по 
продажу всіх зернових. Куку- 
рудза в пас хороша, настрій у 
людей бойовий — рубежі ре
альні. А коли так — то в цьо
му році ми зможемо прозвіту- 
ватн про дострокове виконан
ня п'ятирічного плану по про
дажу зерна Батьківщині. П'я
тирічка — за чотири роки!

Що ж, для палланьких хлі
боробів мелодія арифмометрів 
святкова. О. РАННІ,

спецкор «Молодого кому
нара».

ЬОТІ Ці.? сумнівом ЧІІХСІІЬКО ві
дійшов від гурту цікавих товаришів і 
невдовзі чаклував біля свого перевіре
ною «друга» — СК-4.

До машин звикають, як до лю
дей. Це тоді, коли сприймаєш їх 
не тільки як помічника в праці, а 
й «•< співавтора твоїх досягнень. 
Не рипадкозо, на п’єдесталах сто
ять сьогодні трактори перших ро
ків колективізації, і «Катюші» теж, 

і знамениті Т-34. і розумієш Ми- 
колине повернення до випробува
ного старенького комбайна, — ад
же на ньому встановлено не один 
рекорд за шість років, до гвин
тика знає кожен вузол в машині. 
Бригадирові тоді заявив: «Анато
лій Козельчук прийме у мене 
комбайн відремонтованим».

Короткий час у жнив, рік до 
них готуються, а фінал — 

всього з десяток днів. У вибалку 
стоїть «Колос». Сильний подих 
вітру зірвав з нього густу хмару 
пилу. Микола разом зі своїм по
мічником Михайлом Андрійови
чем Засядьком миють машину. 
На бункері вишикувалися в ряд 
п ятнадцять зірочок. Останню ви
вів секретар комсомольської ор
ганізації колгоспу Іван Крицун 
тільки-но вчора. А сьогодні ін
формаційний бюлетень, випуще
ний райкомом партії повідомив: 
комбайнер колгоспу імені Фрун- 

комуніст Микола 
комбайні «Колос»

зе, молодим
Ланкратов на 
намолотив 15 702 центнери зерна 
і встановив рекорд на збиранні 
в районі.

По дорозі в бригаду секретар пар
тійної організації Борис Єлізароонч

— То дощ, а то далекі перего
ни від поля до поля. Не було
такого дня, щоб працювати на 
повну потужність. Машина — від
мінна, можна було б намолотити 
вісімнадцять і більше тисяч цент 
нерів...

Слідимо на зваленій колоді акації 
Вітер закручує спіралі пилу над «Ко 
лосом». Я вперше бачу АЬїколу Лан
кратова. А здається, що знаю давно 
давно. Знайомі його голубі очі, такі 
схожі па небо, що зазирає сьогодні к 
просвіти між дощовими хмарами, і на 
волошки окрав поля. Знайомі і брови, 
вигорілі на сопці, мов стиглі колоски. І 
вся поста гь йою знайома: могутній 
богатирського крою. Шукаю в думках 
джерела нього знайомства. Так і є 
Мабуть, з таких богатирів склали ко
лись наші прабатьки билини про Ми-
ку.:у Се.тяииновича. Можливо. Он 
старий млин, ніби ствердно про не ж 
скрипить.

«Почекай, невгамовний бурку
не, — тепло гляне на нього опіс
ля русочубий комбайнер. — Ось 
стережи мого «Колоса». А мене 
вдома заждалися. Знаєш же, що 
Ліда знову скаже: «За технікою 
й про відпочинок забув?» І Во
лодька своєї заведе: «Візьми тато 
з собою на комбайн, я ж уже я 
четвертому». Нема мені коли з 
тобою погомоніти». Так буде піз
ніше. А зараз Микола чепурив з 
напарником свого «Колоса». Не
забаром на святі врожаю він про
їде ним центральною вулицею 
райцентру в колоні комбайнерів- 
десятитисячників.

З О. БАСЕНКО,
спецкор «Молодого комунара». 

До.іпііськіїії район.
На фою М. Панкратов.
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•Володимир бозилевськмм

MT ММ
документальна повість*
У травні 1970 року в «Клубі ми

ру і дружби» при Ужгородсько
му університеті проходив фести
валь молодих борців за мир — 
студентів вищих учбових закла
дів. В ньому взяли участь пред
ставники різних республік Радян
ського Союзу, а також Угорщи
ни, Чехословаччини, Румунії, 
Польщі і В’єтнаму. Бойовий девіз 
фестивалю — «Ми звинувачуємо 
імперіалізм». На секціях обгово
рювались доповіді про молодіж
ний рух у країнах світу, про бо
ротьбу молоді за мир, дружбу і 
соціальний прогрес. Всі учасники 
фестивалю відпрацювали один 
день на будівництві спортивного 
комплексу, а зароблені гроші пе
редали у фонд миру.

В тій же брошурі мовиться й таке. V 
Місті Чорнобилі існує школа глухоні
мих дітей. її учні написали такого ли
ста: «Ми, піонери загону імені Олек
сандра Матросова, збирали каштани і 
одержали за лих дев'ять карбованців. 
Хочемо, щоб ці гроші послали дітям 
В’єтнаму», а ось уривок з листа шко
лярки Алли Ткаченко з Одеси: «Я не 
хочу, щоб убивали дітей, щоб лилася 
кров і гриміли гармати. Я хочу, щоб 
був мир у всьому світі, щоб на всій 
землі хвітли сади, щоб були радісні 
усмішки нрн зустрічах дітей різних на
родів, Я сама ще не заімбляю, а ви
грала цей карбованець по лотерейно
му квитку і з радістю вношу його у 
фонд миру».

Небувалого розмаху набув па Укра
їні рух за зарахування в члени своїх 
бригад героїв Краснодона. національ
них героїв інших народів,

(Продовження. Поч. в номерах 
за 11—29 червня, 2—30 липня, 
3—24 серпня).

Та навіть між ентузіастів осібно 
Стоїть ім’я Гетьманця. Не в корот
кочасний емоційний спалах, не в 
одноразову підтримку вилилася 
його енергія. Боротьба зл мир 
лікаря з Добрянки стала справою 
всього життя. Природно, його 
палкі промови і заклики не лиши
лися без відгуку ні серед кол
госпників артілі імені Зайковсько- 
го та імені Димитрова, ні серед 
громадян Вільшанки, Зросла кіль
кість юних послідовників між 
школярів району. Як завжди, ак
тивно підтримували учні Добрів- 
ської середньої школи. їхня ро
бота була відзначена Почесною 
грамотою Радянського комітету 
захисту миру.

«Головне — мати послідовни
ків», — слушно стверджував ко
лись професор Костянім.

15.

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН ДО
БРЯНКИ. ЩАСТЯ — РОБОТА. 
ОСОБИСТЕ.

Десь пополудні пішов сніг. 
Спершу енергійно й косо роз
креслював простір, сліпив очі, 
стрімкішав, доки нічого не стало 
видно, окрім цього важкого, су
цільною стіною, — навального ле
ту. Але за годину він так же не
сподівано перестав, як і починав
ся. З-понад Вовчої Балки викоти
лося заспане сонце, протерло очі 
рукавами мандрівних хмарин і за
йшлося життєрадісним сміхом. І

село відразу ожило, повродливі- 
шало від того. Оновлені, прина- 
ряджені в сліпучу білу барву бов
ваніли дерева біля головного кор
пусу, хати у нових капелюхах, як 
у маскхалатах усміхалися вікнами 
сонцю — у всьому тому щедро 
тріумфував святковий настрій чи
стотою і незайманістю того не
сподіваного снігу і сонячної дни
ни. Га вже під вечір 
сердито вдарив ціпком 
об землю сивобров-мо- 
розенко, насупив кошла
ті брови, сухо задзвенів 
простір- і мовби розсу
нувся від крижаного ді
дового подиху.

Але добрянців мало об
ходили оті питрибеиькн зи
ми: поодинці і групами тяг
нулися ВОЕН до сільського 
клубу з нагоди відзначення 
незвичайної дли села події 
— шістдесятиріччя свого лі
каря. За кілька десятиліть 
роботи Феодосія Дсомидо- 
вича в Добрянці — практич
но не було жодної сім’ї, яка 
так чи інакше не користу
валася б його послугами. 
Тому кожен вважав споїм 
найпершим обов'язком за
свідчити данину вдячності і 
любові рятувальнику і иай- 
Поважаїгішій людині в селі.

Сам Феодосії« Деомидопич 
почувався, як актор, котрий 
незабаром мав дебютувати 
в театрі і вже дочасно пе
реживає і приглушений го
мін залу, і останні режисер
ські настанови, і безпощад
не світло рам, а якому не
можливо ві приховати щось, 
ні уникнути допитливих по
глядів.

Дивна річ — і його самого це без
мірно дивувало— не хвилювався у сто
личних залах, на всесоюзних нарадах і 
засіданнях, а тут нервував — і гал
стук зав’язав якось набік і піджак за- 
стібнув не па той гудзик, ще й па 
дружину нагримав без видимої причи
ни: мовляв, довго збираєшся І нора, 
нарешті, рушати.

раптом, як ніколи виразно збагнув *-•» 
як не хвилюватися, адже в цьому се
лі, перед оцими людьми — на видноті 
пройшло усе його життя.

Все розповів доповідач, директор 
місцевої середньої школи Стояиоп- 
ський. Не забув ні про будівництво во
догону ти гідроелектростанції, ні про 
озеленення села, пі про шосейну, що, 
завдячуючи вевг.о.монпому ювіляру, 
з’єднало Добрянку з райцентром.

Не розказав тільки про безсонні но
чі, наповнені видіннями згуртованої

уяви, сумнівами, невдоволенням самим 
собою...

Та й чи потрібно все це доконче зна
ти всім? Ві, мабуть, краще, хай воно 
буде так, як Важливий його ліго- 
збір. Все інше — суєта.

На фото: квитанції на прийняття 
грошей від Ф. Д. Гетьманця у фонд 
миру.

ч (Далі буде).

^Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

І тільки в клубі, уже сидячи за сто
лом президії, і весь напружившись під 
сотнями звернених па нього очей, він

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 -*
Новини. (М). 9.30 - Кольоро
ве телебачення. «Умілі руки». . 
(М). 10.00 — «Совість». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. 1 серія. (Мї.
11.25 — Кольорове телебачен
ня. «У світі гварнн». (М).
12.25 — Теленарис «Тс далеке
озеро». (К). 12.45 — «Екран 
молодих». (Чернівці). 13.20 — 
Для дітей. Телефільм «Воро
тар». (К). 14.05 — Кольорове 
телебачення. «Цирк на сце
ні». (К). 15.25 — Камерний
концерт. (Кіровоград). 15.55 — 
Чемпіонат Європи з водних 
видів спорту. (Відень). 16.35
— «Фільм-дітям». «Три з по
ловиною дня з життя Івана 
С.емснопа, другокласника і 
другорічника». (М). 18.00 —
«Людина і закон». (Кірово
град). 18.40 — Телефільм. (Кі
ровоград). 19.00 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат світу.
з боксу. 1/4 фіналу. (Гавана)'. 
19.35 — Телевізійний багато
серійний .художній фільм 
«Совість». 2 серія. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кольорове телебачення. 
В. Гюго. «Марія Тюдор». Ви
става Алтайського драм теат
ру. В перервах — «На ланах 
республіки», вечірні новини.
(К). , і v

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 

ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки: сголярів будівельних; маля
рів будівельних; штукатурів-.іицювальннків-ллитко- 
виків; слюсарів-вептиляційппків по монтажу систем 
вентиляції кондиціювання повітря; монтажників по 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів, столярів-теслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, лицювальників-плитковнків, мо

заїстів.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки 1 дів

чата віком 15—20 років" з освітою за 8, 9, 10 класів 
! звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радним І робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум, зароблепнх ними па 
виробничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж.

Училище має новозбудованнй, добре устаткований 
комплекс. в якому е кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
літне містечко.

При училищі с вечірня школа, діють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Внпускники-иідмінники мають право вступати до вищих 1 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у вищі іі середні учбові заклади про
фесійно- технічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному держанному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до за
кінчення та на рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 28С), 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса учнлиха: 316026, м. Кіровоград, вул. мер- 
гонозорівська, 23. їхати, тролейбусом № 2 до зупин
ки «&улдеталь>, автобусами №№ 2, 14. 15 до зупин
ки «Мічуріна», № 29. до кіпця. Телефон 2-38-19.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ
ПРИ
КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
М’ЯСОКОМБІНАТІ

оголошує 
прийом учнів

па 1974—1975
навчальний рік

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
«Гвардійці хлібного поля». 
Телефільм. (Кіровоград). 11.00 
•— Новини. (К). 11.15 — «На 
сторожі доброго настрою». 
(К). 12.00 — Фільм-концерг
«Тріо баяністів». (К). 12.25 — 
Теленарис «Те далеке озеро». 
(К). 12.45 — «Екран моло
дих». (Чернівці). 13.20 — Для 
дітей. Телефільм «Воротар». 
(К). 13.05 — Кольорове теле
бачення. «Цирк на сцені». 
(К). 16.05 — «Екран моло
дих». (Львів). 17.05 — «Роз
повіді поо донецьких металур
гів». (Донецьк). 17.35 — Для 
дітей. Мультфільм. «А ви, 
друзі, як не сідайте». (КУ. 
17.45 — Наш огляд «Резерв»
— на службу виробництву».
(Дніпропетровськ). 1.8.00 —
Реклама, оголошення. (К).
18.30 — Коннерт української 
народної пісні. (Одеса). 19.00
— Програма «Вісті*. (Кї*
19.30 — Фестиваль докумен
тальних фільмів, присвячених 
30-рІччю визволення Радян
ської України від німецько- 
фашистських загарбників. 
(К). 20.45 — «Па добоаніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Літера- 
туриї бесіди. (ЛІ). 22.10 —
«Народний артист». Телевізій
ний музичний фільм, присвя
чений народному артисту 
СРСР М. Д. Михайлову. (М). 
23.00 - Новини. (М).

Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № 6

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях:
токарі по металу, слюсарі механоскладальних ро« 

біт з обслужуванням свердлильних верстатів, елек- 
трогазозварювальиики, електромонтери по експлуа
тації промислових електроустановок.

На всі спеціальності приймаються юнаки ї дівча
та, що мають освіту 10 класів і вік від 15 до 25 ро
ків.

Для вступників по спеціальності електромонтер І 
електрогазозварювальнич мінімальний вік для всту
пу — 16 років.

Строк навчання 10 місяців.
Для тих, хто встигає, виплачується стипендія 30 парбовян- 

Ців на місяць, відмінникам навчання стипендія виплачуєть
ся 37 карбованців 50 копійок.

За виконані роботи в процес) виробничої практики учням

додатково до стипендії нараховується 33 проценти під заро
бленої суми.

Навчаючись в училищі, кожний учень, що має се
редню освіту, може суміщати навчання на підготов
чих курсах для вступу в інститут.

Учні, що закінчили училище з відзнакою, мають 
право поступати на вечірнє відділення поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

Кожний учень до призову в Радянську Армію набуває спе
ціальність І потрібні звання з спеціальних І загальноосвітніх 
предметів.

До училища молодь приймається без екзаменів.
При училищі є їдальня, постійно працюють гуртки: хоро

вий, танцювальний, художнього слова, духовий, естрадний, 
технічної творчості, стрілецький, парашутний, електротех
нічний, спортиеві секції.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї, ха
рактеристика зі школи, автобіографія, фотокартки 
розміром 3X4 см (6 штук).

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ-

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло
вості. Строк навчання — 
1 рік.

Приймаються юнаки піком 
від 17 9 половиною років 1 
старші та дівчата віком під 
16 з половиною років з осві
тою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипеп- 
дією в розмірі 18 карбован
ців та квартирними (3 крб.) 
на місяць, триразовим без
коштовним харчуванням,спец
одягом' та форменим одягом.

Гуртожитком училище пе 
забезпечує, а розмішує учніз 
на приватних квартярвл.

При училищі пртцюв ве
чірня школа. ✓

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я дирек
тора, автобіографію, до
кумент про освіту та на
родження, довідку про 
стан здоров’я, 6 фото
карток (3X4 см), довідку 
з місця проживання, ха
рактеристику. Прийом до
кументів до 25 серпня 
1974 року.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обозиіїське 
шосе, м’ясокомбінат, їха
ти автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

"Зі Наша адреса і телефони Газета виходить’ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

■МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кнровш раленого обкоме 

ЛКСМУ. г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів I масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87, 
ІК 04248. Індекс 61197,

Друкарня Гм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжг.свої торгівлі,
м. Кіровоград, вул. Тління, 2.

Зам. № 13366, Тираж 69 000,

ПОГОДА

Вдень 27 серпня по тери
торії області і місту Кіро
вограду передбачається 
хмарна з проясненнями по
года, п південних районах 
невеликий дощ, можлива 
гроза, по місту без опадів. 
Вітер змінних напрямків — 
5—8 м на секунду. Темпера
тура повітря по області 20— 

25, по місту 21—23 градуси.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9 05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Иопиии. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Творчіс ть. 
юних». (М). 10.00 — «Со
вість». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 2 се
рія. (М). 11.25 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіяоподо- 
рожей». (ЛІ). 12.25 — Кон
цертний зал «Дружба». (К). 
12.55 — Художній фільм «На- 
ші знайомі*. (К). 15.30 -•
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.25 — «Рідні 
наспіви». (М). 16.55 — Для 
школярів. «Сурмач». (Львів)'. 
17.40 — Кіпонарис «Хлібода- . 
ри». (Херсон). 18.00 — «День' 
за днем». (Кіровоград). 18.15 
—> «Поема про життя».. До 
80-річчя з дня народження 
О. П. Довженка. (Кірово
град). 19.00 — Програма «Ві
сті». (Київ з включенням Кі
ровограда). 19.30 — Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм «Совість», з серія. (ЛІ)'. 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачень 
ня. Чемпіонат світу з боксу. 
1/4 фіналу. (Гавана). 22.50 — 
«Блискучий дивертисмент»'. 
Телевізійний музичний фільм* 
(Ленінград). 23.10 — Новини, 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 — 
Телефільм «Як цвіт весня
ний». (Кіровоград). 11.00 — 
Повили. (К). 11.10 — «Екоан 
молодих». (К). 12.25 — Кон
цертний пал «Дпужба». (К>. 
12.55 — Художній фільм «На
ші знайомі». (К). 16.55 — Ко
льорове телебачення. «Фільм 
-- дітям». «Боба I слон*. (М), 
19.(і0 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Фільм-коиперт«
«Заспівайте нам пісень своїх», 
(К). 19.00 — Концерт класнч- 
иої музики. Л. Бетховсп. 5-а 
симфонія. (М). 19.30 — Музич
ний антракт. (К). 19.45 
«Жнива — ударний фронт»« 
(К). 20.00 — Вистава «Вчи
телька». (К). 20.45 — «На до
браніч, ділі!» (К). 21.00 ~"
Програма «Час». (М). 21.30-м 
Продовження вистави «Вчи
телька». (К). В перерві —ве

чірні новини, (К).
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