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ІД А ПЕРІ.ХРЕСТІ доріг від поля до 
■в елеватора — центральний тік рад
госпу «Маріампільезкий*. Сюди вже 
надійшло з ланів ЙаО тонн зерна, або 
більше половшій всього зібраного уро
жаю. Решту принняи тік відділка села 
братського. А потік хліба дедалі зро
стає. Адже хлібороби господарства, за
стосовуючи метод збирання Іпатовсько- 
го району Ставропольського краю, 
схвалений недавно Центральним Ко
мітетом КПРС, добилися значною 
зменшення розриву між палку ваннам 
та обмолотом. На сьогодні це дуже 
в.іжливе співвідношення довели до 83 
процентів. І щоб вчасно іі доброякісно 
переробити зерно, а точніше — підго
тувати до зсипання в колоди, вдень і 
вночі напружено трудяться працівники 
току.

В основному це радгоспна молодь і 
старшокласники. У дві зміни працює 
спеціально створена з числа школярів 
на час жннп бригада но очистці зерна. 
Комітети комсомольських організацій 
радгоспу та Луганської середньої шко
ли подбали про орі анізацію соціаліс
тичною змагання, створили тимчасову 
комсомольську групу. На початку зби
ральної намивнії юнаки і дівчата, поки 
н.з було ще відчутною напруження на 
току, вчилися працювати на різних ма
шинах. устаткуванні. Цей захід ксиітс- 
тів комсомолу мав конкретний при
ціл — хоча обробку зерна нового вро
жаю довіряють наймолодшим у селі, 
все одно перебоїв у роботі головного 
перевального пункту хліба до комори 
не повинно бути.

— Розрахунок комсомольців правиль
ний, — розповів завідуючий централь
ним таком іЧихайло .Максимович Го
лубов. — За чотири роки що я тут 
працюю, стільки прийшло нової техні
ки, що встигай лише встановлювати її 
та вчитись управляти новинками. Пов
ністю механізували всі стадії очистки 
зерна. В дш наростання потоку за до
бу іік приймає тисячу тонн і відправ- 
лтє п’ятсот тонн просушеного хліба. 
Добипаемось такого темпу завдяки 

змаганню між сушильниками та чіткій 
організації праці на всіх дільницях 
току.

Першими своїх суперниць у зма
ганні обіїнали робітниці рільни
чої бригади комсомолки Вален
тина Куксенко і Любов Скрипкіна. 
Змінне завдання — просушити 80 тонн 
зерна — нони виконали на півтори го- 
чіпіи раніше строку. Це був їхній пер 
ший особистий рекорд, і дівчата іцнро 
раділи своєму успіхові. Того ж дня 
старшокласники Віктор Голубов. Воло
димир Гаркуша Валерій Мельник, 
Світлана Тимченко, Наталка Борнссн- 
ко па розвантаженні автомашин вико
пали денну норму на 125 процентів. 
Вони ж одночасно іі формували зерно 
в бурти.

їдкі врожайні на успіхи дні на то
ку — характерна риса нинішніх жнив. 
Школярі — майбутні і наймолодші хлі
бороби по-снпівському дбають, щоб 
не переривався позіх «-поле — тік — 
елеватор».

Петрівський район.

Радгосп « Маріампільський». На
тужно пробивається крізь х .іЕне море 
степовий корабель. Кожен гектар ви
дає не менше 38 центнерів зерна.

ф Секретар комсомольської оргапі- 
•’ацП господарства Світлана ЧУМАК 
(V ьємтоіі першою позпоровнла Любов 
СКРИПКІНУ (зліва) і Валентину КУК
СЕНКО (праворуч) з їхній особистим 
рекордом на просушуванні зерна ново- 
ю врожаю.

& Кращі шофери (зліва направо): 
Віктор ТАРАСОВ та Віктор МНХНО за 
погодинним графіком доставляють зер
но з поля. Не пер«:|>нв.че-!ься хлібний 
потік до току завдяки цим водіям та 
їхнім товаришам по змаганню.

Фото В. КОВПАКА.

НА
ПРИЗ 
„ЗОЛОТИЙ 
КОЛОС“

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Віктор МИКОГіЕНКО з колгоспу «Перше травня» Петрівського ра

йону «Колосом» скосив ранні зернові на площі 217 гектарів, намо
лотив 9570 центнерів зерна.

Степан СУЛЬ^КИК з колгоспу «Україна» Новгородчівського району 
(«Нива») — 212 гектарів, 6845 центнерів.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса Кіровоградського ра
йону («Колос») — 123 гектари, 6554 центнери.

Іван МИХАЙЛЕНКО з колгоспу «Путь Октября» Он/фріївського 
району («Нива») — 156 гектарів, 6498 центнерів.

Микола ІВАНЕНКО з колгоспу імені XX з’їзду КПРС Онуфріїв- 
ськсго району («Нива») — 170 гектарів, 6005 центнерів.

Микопа МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса Петрівського ра
йону («Колос») — 184 гектари, 5916 центнерів.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу «Іскра» Нозгородківського райо
ну («Нива») — 154 гектари, 5812 центнерів.

Любомир ГАЙДУЧАК з колгоспу «Росія» Олександрійського райо
ну («Колос») — 155 гектарів, 5710 центнерів.

Володимир КОВАЛЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Олександрій
ського району («Нива») — 166 гектарів, 5695 центнерів.

3 колгоспу імені Кірова Долинського району 
(СК-4) —— 137 гектарів, 5204 центнери.

Віьтор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобринецького району 
(«Колос») — 169 гектарів, 5001 центнер.

До пізньої ночі клали хліб у валки. А ледь роз
виднілось, бригадир комсомольсько-молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені Калініна 
Олександрійського району Віктор Галушка 
вже був у полі і розмірковував, кого послати 
на то ділянку. Зупинився на кандидатурі кра
щого комбайнера комсомольця Федора Бударно- 
го. За його комбайном закріплено досвідченої з 
водія комуніста, ударника комуністичної праці 
Петра Якимовпча Ремішевськ'ого. Ііа цьому 
шматку поля потрібні найдосвідчепіші...

На флагівтоці перед будинком бригади майо
рить червоний прапор на честь молодого меха
нізатора Павла Клочка, який на жнивах значно 
перевиконує норми виробітку. Намагаються пє 
відставати від нього й інші. Адже зобов’язання 

- комсомольців на ювілейний рік он які: зібрати 
по 7—8,5 тисячі центнерів зерна

ДЕСЯТЬ ДІБ У ПОЛІ
ПРОВЕЛИ ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ КІРОВОГРАДА, 
ВИРУШИВШИ З АГІТПОЇЗДОМ НА ЖНИВА

Асфальтована дорога бі
жить між пшеничними ла
нами. Море стиглої пше
ниці під поривами свіжого 
вітру хилиться на всі боки. 
До елеватора поспішають 
автомашини, вантажені 
зернам нового врожаю, ві
таючи автобус, і два авто
мобілі спеціального при
значення, які мчать їм на
зустріч. З відчинених вікон 
•автобуса лине пісня. Цс 
агітпоїзд № 4. В його скла
ді й художня аі ітбригада

клубу працівників держ
торгівлі міста Кіровограда. 
Культармійці внрушилн до 
колгоспу імені Петровсько- 
го. Це — восьме господар
ство району, куди прибув 
агітпоїзд. Культармійці 
побували вже на поігх 
колгоспів імені Леніна, 
імені Свердлова, «Кому
ніст» та багатьох інших. 
Учасники агітпоїзда дали 
понад :>0 концертів, прочи
тали лекції на різноманіт
ні теми.

СКІЛЬКИ СИРА!
У БРИГАДИРА?

Багато справ у Віктора Галушки: контроль за 
підвезенням кормів до ферми, допомога мех-ані- 
заторам-новачкам. Але основні його турботи 
том. на хлібній ниві, де бореться за врожай 
1977-го Павло Клочке з1 товарищам и.

Р. ГРЛНОВСЬКИЙ, 
громадський кореспондент «Молодого 
комунара».

Олександрійський район. і

) ось автобус зупиняє
ться у бригаді Васили Ти
мофеевича Степанюка. 
Мсханізаіори колгоспу 
імені Петровсьною утво
рюють імпровізовану сис
ну, ТІСНИМ КОЛОМ ОТОЧИВШИ 
гостей. Усі уважно слуха
ють лекцію О. Чибісової 
про проект нової Консти
туції СРСР.

У цей час продавщиця 
кіровоградською чгагазнну 
.'0 55 «Синтетика» Марія 
Мандрівна Груднснко
швидко розкладає і резві-

шув промислові товари и 
автокрамниці. Те ж саме 
робить і колега Марії Ма
ндрівок з автокрамниці 
продовольчих товарів. Піс
ля лекції біля крамниць 
зібралися механізатори, 
кслгосппнні. Килимові до
ріжки. фіранки, пральні 
порошки. безалкогольні 
напої цін арки, цукерки 
-ошо. Художній керівник 
агітпоїзда Гарій Олександ
рович Войчсико сповіщав 
про початок концерту.

Заступник голови кол
госпу Григорій Михайло^ 
вич Старолубсць від імені 
всіх присутніх палко подя
кував культармійцям за 
підтримку словом і піснею 
в цю гарячу жннепу пору.

Д. ФЕДОРОВ.
м. Кіровоград.



,,Молодий КОМУНИ?“jS схаор

оБлаеного штава
комсомольського

И

surniCK*

Зв ляпяя І97Т рожу

прожектора

БЕЗКОНТРОЛЬНІСТЬ І 
„У КОМПЛЕКСІ 
МОНОЛОГ
З КОМЕНТАРЕМ

Костянтин Умрихіп, другий 
секретар Ліа юиискізського рай
кому комсомолу, начальник ра
йонного штабу «Комсомольсько
го прожектора» <в себе у кабі
неті):

— .Мабуть, за весь рік не збі- 
ідеться сгільі.іі справ, скільки з 
їло іарячу нору жнив.

От тільки вчора повернувся з 
колгоспів імені Свердлова та 
а Перше травня». Нічию, мш- 
аеііььі організації. У першому 
юснодарсгоі дооре- покрутився 

’ перед жніїзамії комсомольськии 
секретар І рі-ніл Матюшенко, 
видно робоїу. Пости «прожекто- 
рястів» ДІЮ!і. в обох відділках. 
Однії очолю» Тетяна іоцька, 
другий — Валентина Кобка. 
Непогані справи в дозорців. 
Особисто я ними цілком задово
лений. «Влнскавкн» висять, по
відомляють про успіхи молодих 
ікіішварів. Хоча... бачив їх тіль
ки на току, де діють дозорці, 
очолювані Юцькніо. А з Ва.іеи- 
гпноіо Кобкоїн поговорив на хо
ду, там теж усе в порядку. От 
тільки критичних виступів «КН» 
немає. А. можливо, є? Та пі, як- 
€•« були, то п зрав би. Напевно, 
що знав би. Просто не знайшли 
ш-долікі«. Не мржугь_же «про- 
жскторнсти» штучно їх створи
ти. Радіти треба, що немає.

Колгосп «Перше травня». На
чебто и там, ссе нормально. Ні- 
6м працюють. Конкретно, па 
жаль, узнати нічого не вдалося. 
Іван Колечкін начальник посси 
у другому відділку, десь обідав, 
а дорамова... Чекай, чекай... Иь 
_-кс п звуть? От вилетіло з го- 
лози, тик не можу пригадати. 
Ну, та це не так важливо, го
ловне — висить иголишсііпя, що 
тут діє тимчасовий пост «Ком
сомольською прожектора*. І 
знову ж нічого конкретною... 
Але лрацююіь. Взаіалі шіаб 
«КП» туї сильний, от тільки 
щось на’ жнивах підкачали... 
«Ро'ікачаються». Сказав же їм: 
крутіться пошльше, щои роботу 
було видно.

Воно, звичайно, правильно: 
без критики «Комсомольський 
прожектор» атрача« ефектив
ність. іреоа, маоуть, цим зайня
тись. исобаиі-.о в радгоспі *Кі- 
ровоградський», де дозорцям;» 
ьерхозоцить Аіііі.і По.ііїт. Сла
бенько верховодить. А ще де? 
Та хіба тн »їо.о все охопиш від
разу? Приїжджаєш в організа
цію, а ті.«і тисяча 
і ріст, і змаїання, і 
зал одно. Поводиться 
ти усе з комплексі, 
визначиш, що найголовніше?

Дехто дивуыьсн: як це таї. 
районний штаб «КП» ще жод
ною рейду не провій, паніть не 
має плачу роботи на ..... . ...
ІЮ-моему. а загальних заходах, 
розроблених штабом 
77*, исііо сказано, що «прожек
тористи» повинні висвітлиш всі 
сторони важливої кампанії. 
Знову ні неконкретно? Нічогр, 
назначимось, ще ь час. До того 
ж н лише перед жнивами повер
нувся в райком, бо захищав 
диплом. А рейд проведемо. 
Лапсра ж. їількії машину від
ремонтуємо.

Якщо чесно: важко з «про 
жсктористами» ппацювати. Час
тенько вірїіш на слово, час тень 
ко начальника штабу не вдас
ться зловити. А може іі справді 
треба перевіряти щоразу доку
ментацію?

Комеятзр редакції. При
пустимо, що такого моноло
гу не було. Але суть спра
ви від цього не змінюється.

Начальник 
сумнізається, 
кожними відвідинами сер
йозно контролювати діяль
ність «прожектористів». 
Важко з це повірити. Ско
ріш за все, у райкому не
має бажання уважно про
аналізувати роботу комсо
мольських дозорців на жни
вах. От «у комплексі», коли 
8СІ відомості про «Комсо
мольський прожектор» ха
паються на льоту, ніби між 
іншим, — будь ласка.

А що стосується тимчасо
вого поста «КП», 
рує Валентина Кобка, 
тут і критичні виступи, 
дз, що не знають про 
райкомі. Пост, дійсно, 
ший. Ось 
Умрихін не 
колгоспі ж «Победа» на од
ному з токіз ми знайшли 
тільки «блискавку» десяти
денної давності. Про 
«КП» туг і не чули.

проблем.
і есе, що 

перевір»
Тож хіба

жнива?

«Жнива-

штабу «КП» 
чи варто з

ЯКИМ ке
то є
Шко- 
це в 
хоро- 

туг Костянтин 
ПОМИЛИВСЯ. В

пост

£ Оумний МОНОЛОГ 
Костянтина Умрмжіна

ф Добровеличшвсьний район: 
прожектористи 
на „канікулах“
Добірне зерно переливається краплинами бурштину — шкода 

заі убити навіть одне. Га втрат па полі нема . Про це я доповів 
начальник штабу «Комсомоліського прожектора», заступник 
секретаря м мсомольсі кої оріапЬації колгоспу імені Кірова 
Серіііі АНТОЩЕККО (зліва) першому секретареві До.пінською 
райкому комсомолу Вячеславу КОРОЬОВУ.

Фото В. ФЕІІЕІІКА.

З.| 1ІІІІННІЯ косовиця ранніх зернових 
** у, Добровелнчківському. районі про
ходи гь за складних умов: частіша хлібів 
вилягла, часто йдуть дощі. Зрозуміло, 
то всі, хто відповідає за долю врожаю, 
мали подбати, щоб провести жнива у 
стислі строки, не допустити втрат. Під
готовку до цієї важливої кампанії в рай
комі ксмсомолу почали в червні. Створи
ли штаб «Жнпва-77,>. зібрали секретарів 
комсомольських організацій і сснодарс їв 
на дводенний семінар, провели рейди-пе- 
ревірки готовності техніки до /кинз. Та 
цим і обмежилися.

Головним своїм завданням «прожекто
ристи» вважають не тільки виявлення 
іісрушсрь, а, насамперед, запобігання їм, 
коли ж вже недоліки визначені — їх лік
відування. Згаданий рейд, хоч під час 

_ ацязлено чималоІ.оі о проведения було 
недоліків у підготов
ці техніки до линів, 
не був ДІЄВИМ. Ііі че
рез десять днів, аиі 
через місяць піхто з 
дозорців не проконт
ролював 
зроблено, 

були відремои- 
иадійію, забез- 

вогнеї асннка- 
д.

юго, що 
аби кон

РЕЙД «МК»

• ГАРЯЧА ЛІНІЯ

КОМСОМОЛЬСЬКІ 
СТРАТЕГІЯ

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІЗ ЖНИВНОГО ПЛАНУ ульяновського 
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ:
«ОРГАНІЗУВАТИ КОМСОМОЛЬСЬКЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ 1977 РОКУ».

ф У ПОЛІ ТОВАР ЗАМОВЛЯЮТЬ, У ПОЛІ 
ЙОГО ОТРИМУЮТЬ. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ЗАЯВОК. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
• НА ТРАСАХ — ВІСІМНАДЦЯТЬ 

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ ЕКІПАЖІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ і ПОБУТУ.

е ПРОГРАМА «ДОПОМОГА»: 
УЧНІ — ПОВНОПРАВНІ УЧАСНИКИ 
ЖНИВ. ОРГАНІЗОВАНО ЗМАГАННЯ ЗА ПРИЗ 
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ «ДРУГА ЗМІНА».

начальник штабу господарства.
Але в шати, хто очолює шіаб. іак і не 
вдалося, бо ніхто з комсомольців, кого 
запитували, цьою не знав, а з ватажком 
молоді нам не вдалися зустрітися.

Не назвала прізвища і начальник ра- 
Г:ои-іого штабі «КП» 21. Каиіпрук. АІіж 
тим вона тричі під час жнив була у цьо
му господарстві. Що ж дали такі відві
дини?

Ніхгз із працівників райкому комсо
молу під час косовиці ранніх зерновії\ 
не побував па Помічияиському хлібо
приймальному пункті, звідки надходять 
«гострі» сигнали. Тільки декілька днів 
тому складено 25 актів про розходження 
у вазі. Деякі водії при перевезенні губ
лять понад пізїоннн хліба за один рейс. 
ДОБРЕ трудяться на жнивах хліборо

би колгоспу

ГОТУВАЛИСЯ
ба йни 
говаиі 
темені 
МИ і т.

Сьоюдпі, коли косозпця ранніх зерно
вих у розпалі, раііошш.і штаб «К.П» теж 
мало уваги приділяє жнивам. Більше то- 
іс, її досі працює без шану-. Члени ра
нг нного штабу, буваючи в і осподарствах, 
дозорцям господарств конкретної дано- • 
могп майже не надають. 1 все ж у рай
комі вважають: у госпи і з регелі.', під час 
жнив діють 28 штабів <КІІ >, на токах — 
35 постів якості. Члени рейдової брига
ди впевнитись: більшість шіабіи «КГІ», 
постів якості «створені/ іи папері.

Значно відстає па збиранні ранніх 
зернових, займаючи останнє .місце у со
ціалістичному змаїаіші серед госпо
дарств колгосп імені Жданова. На ^дс 
проведення рейду тут зібрали хлібі ли
ше на пюстіїі час піні площ. Добовий ви
робіть на комбайн становить три гек
тари, врожайність зернових найнижча в 
районі -- кожен ієні ар видає 25.4 цент
нера хліба. Нічим похвали і пся молодим 
женцям, які займають останні місця у 
змаганні серед комбайнерів господар
ства.

Є. втрати. Але и чсрсі ті кілограми піт
ніше можна тратити топчи. і)сі. і поспішаймо.— 
«.заспокоює» членні рейдороі бригади керівник 
абираліаіо-траіісиортіїоіи з нону .V: 2 Роман 
Козак.
- Які 

па місці 
зг-виків.

Віктор
- Міг 

до 1!і-ї ; одіі»іи персні і лише два бункері» хліба.
Георгій Томиш:
— І п мене лише один рейс.
Дли дозорців туг ііі-ііочагіїіі край роботи. Чи 

бувають вони в полі?
- Ще нічого з них не бачили тут, — талев

ий п І*. Козак.
Ніяких ознак діяльності молодих до

зорців не було і на току першого відділ
ка. Чи не па «канікулах» «прожекторис
ти» V цей напружений жнивний час? Від
повісти ні не питання найкраще міг біт

вя.е тут темпи? Хіба ж це робота — 
товчемося, — заіг-речилн водії гру

АБИЯК

імені Кірова. Та й а 
цьому господарстві на 
току першого відді і- 
ка не видно дія іь- 
ІІОСТІ молодих дозор
ців — ні листівок, ні 
«блискавок». 1 тут 
комсомольські •« про
жектористи» не вико
ристовують сповна 
свої можливості. Під 
час жнив вони 
вели лише

ДЕФІЦИТ? БІЛЯ аОМБАЙНА!
— Попрошу леза «Ленінград»...
— Мені спорт и инн и костюмчик. Сан іде ДО Ц-.Л! ?- 

ськсяо і збору, нехай візьме обновку...
— Хочу 1(0.11 ІСДіЛ И годинник...
Ці слова адресую іься зовсім не продавцеві і ае 

працівникові иооуткомбіна і у. а... комсомольському 
коліт інформаторові. 1 кажуть їх не е магазині, не <, 
майстерних, а прямо біли, комбайна, де зібра шеа 
жііі.зарі і де щипни хлопчина розповідав про исташ:-: 
новини дня.

Не дивуйтеся дивним, здавалося б. заняттям ком- 
ссл.иль.ького активіста. В роиоіі — система комп
лексних заявок комсомольської служби оис.іуючу- 
ваіпія жниварів Ульяновського району. Зараз мблп- 
щформатор принесе заявку в колгоспний штаб . Жак 
ва-/т>. Такі ж заявки ярниесул» юнаки і дівчата від 
інших аїрегатів. З штабі дані зведуть з один доку
мент і наберуть номер ралі.ох-у комсомолу: «Алло, 
прийміги колективну заявку їй побутове обслуї озу
вання з колгоспу...».

А наступної о дня маршрутами залозлень виїду чь 
вісімнадцять азтокрамниц;. і транено»иіз.л розве.-ак, 
які доставлять трудівникам ноля необхідні човеря.

Так виріши.ні допомогти жниварям понад 3(Л> 
лоднх працівників сфери обслуговування Ульянов
ського району: кооператори, побутовці, і 
працівники іромадського харчування. Адже й \ щіх 
девіз. «/Кинзам — комсомольську турботу !♦;

Ще перед початком збирання мо тоді .товарознавці 
району ілівчііліі попит жніїварів-покуиціз, ціліот,ва
ли необхідні товари. Визначили свою лінію іі но(»у- 
тогці. Наприклад, фотографи вирішили подарувати 
кожному передовикові сицізліс пічного змаїання на 
х..ібоіб;»рашіі його фото, зроблене прямо біля ком
байна. Як нам'ять про жнива ювілейного доку.

Потім розз'язалп проблему з транспортом. Комсо
мольська організація районного споживчого товари
ства створила транспортний загін з вісімнадцяти ал 
токрамішць і торговельних родвозок, ного очолив 
секретар комітету комсомолу Анатолій Ііаднлов.

а авлі — слово було за районним штабом 
«Ж.пива-77», кстрпн розробив колективну система 
заявок, вже знайому вам. Слід додати, що новшжа 
сподобалася всім жниварям.

и

цродазщ/Т*

ов

Про- 
ОДІІІІ 

рейд, :і.іс наслідки їіок) такі ж. як і по
переду згаданого (відчуваєте аналої по?) 
рейді', проведеного- районним штабом 
«КП». Дозорці виявили, що женці, зо
крема, комбайнер О. Горб, залишають у 
ПОЛОН' зерно. Та ніх то не СПІШНІ ь розпо
вісти про це в листівці, а відіак рейд 
втрачає свою ефектшпіісіі..

В райкомі вчасно не розробили у
соціалістичного змагання серед молодих 
хліборобів. Взяли... мішулорічнип 
зедіпляр. А чи важко вже написати 
руки відповідну шапку про те, що умови І 
розроблені па нинішній рік? Ні. Так і І 
зробили.

Нерівні працює також штаб <Жімва-77». 
На потях району лиінвують :’.2 комсомольсько- й 
молодіжних комбайнових, хліб леревотяп. 120 ■ 
автомобільних »-кіпажіп. Змаганн і серед мо іо- ■ 
днх комбайнерів підбивають щодня. Молодо ■ 
му женцю Йосипу С.кулнмо-к-ькому і і колгоспу Д 
імені Леніна вручено и-.імпс.і райкому комсо- ■ 
молу. Гут штаб діє о.-ісрат іачо І це добре.
А ось про показники молодих водії« автомдбі- я 
лій. трактористів у райком іііхго не повідом- Я 
ляе. Дані телефонує лише диспетчер райоб’єд- ■ 
нашій «Сільгосптехніка-». Як же и райкомі ■ 
збираються визначити кращого молодої о шо- ■ 
ферл. тракториста? Таких контр і-.гів у роботі І 
штабу <>Жіінва-77* чнма.іо. це шс раї під- І 
твлрджує: до жнив у Добровелнчківсько.му І 
районі іотувалиєя аб.іяк.

Звичайно, у ротпа.і кампанії змінити 
щось важко, але коли справа йде про 
хліб — треба! 1 особ шво допомогти 
активістам тих господарств, ідо відста
ють на збпр.чічіі ранніх гериовпх — кол
госпів імені Жданова, імені Шеістош-а, 
імені Горького, імені Коговсыого.

Рейдова бригада: Г. ГУСЕЙНОВ— 
член райкому комсомолу, О. ЗАВО
РОТ ІІІОК — голова колгоспу імені 
Кірова, С. СИРОВ’ЯК — механіза
тор колгоспу імені Ульянова Ю. Лі- 
ВАШНИКОВ — спецкор «Молодого 
комунара».

Добровеличківський райси.

єн-
Від

I

про-

ПРОГРАМА „ДОЙОМСГА“
Нещодавно ^Комсомолі,ская правда • розновіча пр 

іє, ЯК учні дн.іл У.ІЬЯІКШІЛІ допомогли Гр- Щ і«. ' \>- 
му х ни зириимі льдому пункюаі ро.ш'.і ш і\: ьро/.щму 
І'.ідрш — щшад ІР'ІДІІЯІЬ учнів ипправи.іи сюди ком- 
єомольєєка організація на роботу.

Цеп захід од ти із багатьох, помел.бачені;у 
іремоіо «Допомога'/. Що це за иро.оііма?

її мета полягає ь том\. іцои ширше залучити чнізі 
до р-оииііі па жіпшах, до серйозних, <. ®?оі ічх» ціш-і 
елем цього періоду. Рипіте ц : кате, арія ми юді якої'.. 
киш.із-!.! з поля зору райкому _ Зн.ііи, ще візши й-. 
ДНІ. доиома.аюіь, <нзз;а..г> прзцкяои,, «хтось- Ш'Д- 
ВЯ..КЩО буде шнородже.ній посели. Але Нігщіелп1

Л’"Ь11° Г-'»-«!. за ж.ти юпі-.ї 
по^і ..піків. кожному колгоспі ди ш, ,6, ..•/К-Л'ІЯ-Г. 
Уїдять прелстщщ.іки школи - секреі-ст К..-.ХО 
мі.іііської оріапізацц чи бригадир ушіічьої щщ-іб- ""гагоири^Рі,'жІ'з°>к;ні. мптеїі. Роботі, у гак 

бригади па -окга'і'о"-,“ в^,, ''‘"™ к1-1(иік111
• т/іхсі.т, |ия.ілві.ТН ГЗ попог.і' плпт'і ііі. '1' 

рсй;ш .'ОШІХ пижежникіз. 
бгіпаті Не І|"‘!е І411!?. члені» художньої аіі • 
о ,С 14 \ нг 1ІЄ Ва:КРТЬ 1 лономога "ііпожек'О- 

■Т пі-! , ьі пуску _тз розповсюдженні «блискавок"! 
старці! товариш! зайняті збирана™ матері .тщ у г.сн- 

;!п?Тх~ .ПаДа,О,Ь яскравої, пропа
мдах, а мзто.іші — г

• анднстської форми.
ВиЖ іШ5° розгорнути серед учнів м.иашія — ранком кпмснммч.. ill vM'Cft V*t»’i** 

перехід иііГгІ!-^!.К(?іКП',ЄОМО.'’у WW.b цього рз‘.:.- 
кАсомпв - га зміна», іїою б, де вручено
v(-i\- п °1>гаі!г,ацц тієї школи
}сіх попрацює (.а жнивах Заве
Щ І' и йсгп пКОМСОМО " ні савьцейі бажання бут 
uituiit пего лауреатами.

яка
вошва і и й >го

краще ВІЯ
— велика
„стн пер-

РАКІВ,
У-тп»™»*, - .. спецкоР «Молодого комунара*.•» льяаодеькіш район.

О.

г

1
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ВІЗЬМИ ПІД ЗАХИСТ 
ПРИРОДУ РІДНОГО КРАЮ
У ПРОЕКТ! нової Конституції

СРСР (стаття 67) сказано: 
«Громадяни СРСР зобов’язані бе
регти природу, охороняти її ба
гатства». Положення цієї статті 
цілком правомірне. Тим більше, 
що нині, в епоху швидкого зро
стання народонаселення, дедалі 
інтенсивніше залучаються до гос
подарського обороту природні 
ресурси, посилюється вплив лю
дини на природу. Тому особливої 
актуальності набуває роль запо
відної справи, яка є одним з важ- 

' ливих нзпоямків природоохорон
ної діяльності.

Сучасники покликані збсрсіти для 
’ прийдешніх поколінь, для подальших 
< наукових, досліджень найбільш типові 
ділянки незайманої, первісної природи, 
видову різноманітність рослинних і 
тваринних орі аііізмів, рідкісні творіння 
природи й унікальні об’єкти, виплекані 

. людськими руками.
* На території нашою кран» Рада Мі

ністрів Української РСР у різний час 
затвердила три пам’ятки садово-парко
вої архітектури республіканського зна
чення — дсндрологіїний парк хВеселі 
Бокозенькн». Оиуфріївськпй парк і ма
льовничу діброву хутора Надій, які є 
взірцем садово-парковою мистецтва 
другої половини XIX століття. Крім ю- 

: ю, на території області е місця, котрі 
теж. становлять велику цінність як па
м’ятки природи із залишками давньої 

■ рослинності, місця, по яких і нині мож- 
; на судній про далеке минуле флори 
теперішньої Кіропоградщиіш (Чорний 

' .‘.іс у Знам'япському іі Олександрів- 
ському районах, урочище «Зелена бра

м.т» в Новоархангельс'.кому районі, 
Голова пінські ліси та і«.).

За ііовоєіі'іі роки у нас значно по
ліпшено заповідну справу. В більшості 
об'єктів додержується суворий режим, 
провадиться плодотворна науково-до
слідна робота. Помітно зросли асигну
вання на їх утримання. Добре постав
лено справу по охороні й догляду дер
жавних заказників, окремих вікових та 
екзотичних дерев на ху горі Надія, Чор- 
іієліськііі дачі. Біля цих місць установ
лено спеціальні щііиі з відповідними 
написами, дерева-натріархн огородже
не штахетником, вони — під пильним 
наглядові спеціалістів.
І ВСЕ Ж поряд з цим є й сер-
* йозні прогалини, упущення. 

Велику тривогу останнім часом 
викликає, наприклад, подальша 
доля Куцівської дачі — лісовий 
масив, що розташований за сім 
кілометрів від центральної сади
би «Веселих Еоковеньок» і є скла
довою частиною цього мальовни
чого унікального дендропарку. В 
останні роки це урочище здичаві
ло, роз^истка дерев і чагарників 
не провадиться, тут чимало сухо
ті ою, в результаті чого порушую
ться елементарні вимоги заповід
но-охоронного режиму, штучно 
збіднюється рослинність Долин- 
ського району.

Та й у самих «Веселих Боко- 
веньк-.х», які є зеленою скарбни
цею нашого краю, далеко не есе 
гаразд.

Деякі відпочи
ваючі, голозчим 
чином туристи, що 
прибувають сюди 
в розпал ліга, са
мочинно роззодять 
багаття на терито
рії заповідного 
парку, і це спри
чиняє пожежі. Ок

ремі мальозничі місця, особ
ливо по узбережжях загалом 
упорядкозаного ставу, приїжджі 
перетворили з смітники-ззалища. 
Значна частина порушень загаль
ноприйнятих правил поведінки в 
зонах відпочинку, і особливо в за- 
пезідних місцях, — Прямий наслі
док ще слабкої пропаганди при
родоохоронних знань, особливо 
серед молоді.

Не видно у «Веселих Бокозень- 
ках>» і шкільних «зелених патру
лів». А чому б районному відді
ленню Товариства охорони приро
ди і райкомові комсомолу не ор
ганізувати тут у розпал турист
ського сезону постійне чергуван
ня піонерів і комсомольців, не за
лучити до цієї благородної справи 
широку громадськість, не позести 
цілеспрямовану роз’яснювальну 
роботу серед приїжджих? На нашу 
думку, такі профілактичні заходи 
принесли б чималу користь.

Як роїнозідав мені директор Весело- 
бцховеїіьківської стлскційіїс-дендроло- 
іічної дослідної станції Павло Петро- 
зич Бадалов. деякі іаноііадліізі хапуги 
по-хижацькому обрипаиїт:. гібридні 
плоди. над якими ведуться досліди, 
тож багаторічні зусилля і старання на
уковці» нерідко зводиться нанівець. 
Погребують рішучого захисту від за
зіхань любителів легкої наживи іі пред
ставники дикої фауни. Досі з дендро
парку є випадки зухвалого бракош.єр- 
сіиа. Тни часом місцеві організації 
охорони природи, як видно, ще не вза- 
ж.іють заповідну справу одним із важ
ливих напрямів своєї роботи — вони 
не повноіо мірою використовують Пра
го контролю, надане Законом «Про 
охорону природи Української РСР». 
Цін місію мають рішучіше віяти на 
себе й місцеві радянські та адміністра- 

тнчні органи. Саме життя диктуг кон
чу потребу оберігати території іа окре
мі оіііктн, що маюіь пауков.', куль
турно-історичне, пі іаааальни-з.іхоане, 
естетичне, і, якщо хочете, прикладне 
зра ісіііія.

всьому активові природоохоронній 
області, всій і ром.ід. ,,.осіі слід напо
легливо добив.і тиси тою, щоб тер 41Н 
«заповідний» — значні-, недоторкан
ішії — ДІЙШОВ ДО СВІДОМОСТІ КОЖНОГО 
громадянина, щоб пильніше оберн ала- 
сн іудоза скароннцк рідної о краю. 
гУГ'І ЖИВЕМО на оагатій, щедрій

і прекрасній радянській землі 
і не можемо, не маємо права за
бувати, що сьогодні лише любити 
природу, лише милуватися її кра
сою, принадами — зозсім замало. 
Наша любов до рідної землі по
винна оуги активною, дійозою. 
Саме так любити природу нас за
кликають рішення партії та уряду, 
пре це чітко й недвозначно сказа
но з статті 67 проекту нозої Кон
ституції СРСР.

На варті краси рідного краю 
стоять усі Сили радянського дер
жавного ладу, вся сила законо
давства соціалістичної країни. Го
му, очевидно, є практична доціль
ність розширити й до пезної міри

З стор

ІЗ ВИСТУПІВНА КОМСОМОЛЬСЬКИХЗБОРАХ

конкретизувати текстуальне поло
ження статті 67 проекту Конститу
ції СРСР, подавши її в такій ре
дакції: «Громадяни СРСР зобоз'ч- 
зоні берегти природу, охороняти 
її багатства. Окремі природні 
об’єкти, що являють собою науко
ву і природо-історичну цінність, 
оголошуються пам'ятками приро
ди і перебувають лід охороною 
держави. Відповідальність за збе
реження пам’яток природи покла
дається на виконавчі комітети міс
цевих Рад депутатів трудящих та 
організації, на території яких зна
ходяться ці пам’ятки».

В. КРАМАРЕНКО, 
відповідальний секретар прав
ління обласної організації Ук
раїнського товариства охоро
ни пам’ятників історії та куль
тури.

♦ * ♦

Станіслав ЗАМАЛО, ме
ханізатор колгоспу «Пра
пор комунізму» Олександ
рійського району:

І осподарсгза нашого 
району розташовані по
близу вугільних розрізів. 
Значні збитки наносить 
сільському господарству 
об єднання «Олександрія- 
вугілля», незважаючи на 
певну робогу по віднов
ленню грунтів. Пропоную 
статтю 18 проекту Консти
туції доповнити такими 
слозами: «— Промислові 
будівельні, сільськогоспо
дарські підприємства зо
бов'язані постійно дбати 
про відновлення земель, 
про чистоту повітря І 
води».

¥ ♦ V

Володимир МАТЧЕНКО, 
комбайнер колгоспу «Ук
раїна» Онуфріівського ра
йону;

Вважаю, що статтю 2!, 
де сказано: «Держава 
дбає про поліпшення умоз 
праці, про скорочення, а 
надалі і повне витіснення 
важкої ручної праці на 
основі комплексної меха
нізації і автоматизації ви
робництва», треба допов
нити: «Право і обов'язок 
кожного громадянина 
СРСР — брати участь у 
прискоренні науково-тех
нічного прогресу на ви
робництві».

ЙДЕ ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД КОЛЕКТИВІВ ФІЗКУЛЬТУРИ 

ПО ВПРОВАДЖЕННЮ КОМПЛЕКСУ ГПО

РОЗГЛЯДАЮЧІЇ харак- 
теристпкц па колектив® 

-фізкультури, які добії.тік я 
найкращих результатів у 
ьнроваджещіі комплексу 
! НО, МОЖП.І зробити висно- 
Е-ок, що в багатьох кістах 
і районах області розвитко
ві масової фізкультури на
дають великого значения. 
Більш регулцню проводя
ться змагання з бата іобор- 
ива ГІІО, численнішими 
стали спортивні секції, в 
яких готується зміна чем
піонам і рекордсменам. Ха
рактерно, що райкоми ком
сомолу представляють не 
одні і ті ж колективи. ЩО 1 
в першому кварталі. Звід
си висновок: на місцях не 
тільки дбають про «виро
щуваний маикіза іі їіраг- 
Ііуїіі у кожним: селі, В КОЖ
НІЙ бригад створити умови 

для розвитку фізкультури і 
спорту. Якщо в Ульянов
ському районі за показни
ками першого кварталу в 
лідери вийшли фізкультур
ники колгоспу «Родина», то 
нищ попереду колектив 
фізкультури колгоспу імені 
Шевченка. За півріччя тут 
н(юье ні найбільше змагань 
(27), а в спортивных секціях 
підготували 52 розрядни
ки, нормативи комплексу 
ГКО виконали 68 юнаків і 
дівчат.

Кіровоїрадськпй міськком 
комсомолу подав характе
ристику на колектив фіз
культури машіїиобудівиога 
технікуму.

В закладі за шість міся
ців значківцями ста ні 418 
фізкультурників, 417 про
довжую!:. готуватися до за
лікових стартів. В одиінід- 

цяти спортивних секціях 
підвищили свою майстер
ність і стали розрядниками 
ДО ТИСЯЧІ спортсменів, ГрчЄ 
вийшли на рубіж кандида
тів у майстри, 28 виконали 
першорозрядні нормативи. 
Кращі ви.’іозанці колектив) 
успішно виступали на рес
публіканських та обласних 
змаганнях з багатобо'чтза 
ПІО: Володимир Твердо- 
ступ — чемпіон міста, об
ласної ради товариства 
«Авангарде призер респуб
ліканських змагань. Воло
димир Похаузов — призер 
змагань міських і обласної 
ради товариства «Аван
гард».

Жюрі огляду визнало цей 
колектив кращим в області. 
Пому буде вручено перехід
ний кубок ^Молодого кому
нара», який до цього був у 
фіскулілуріїиків Світловод- 
ського заводу чистих мета
лів. Відзначено також ііло- 
дошориу роботу комсо
мольських і а фізкультурних 
активістів кіровоградського 
заводу «Червона зірка», 
Соііловодського заводу «не-* 
тих металів, колгоспу імені 

Шевченка Ульяновського 
району, Гайворонськоі се
редньої школи <№.1.
rji \ РАЗОМ з цим знову дове- 

лось дивуватися (яд і в нер- 
ііюму кварталі): комсомольські 
працівники, які готували харак
теристики ии колективи фіз
культури. забули иозіоріпн 
вправи з арифметики. Гож не 
обійшлося беї сенсацій На Са- 
гаТдацькііі птахофабриці Устн- 
ьівського району, наприклад, 
розширили нормативи для тих. 
,1« мл стартувати за IV сту
пенем: замість сюметрівки Во- 
лодіім.ір Сироіенко вийшов на 
60-мстрійку. Євген 1 вердов (НІ 
ступінь) кидав не ціанату, а 
диск. Свіїєрідіоїй рекорд устано
вила Люба Осмолизіїч, метнувша 
диск на Gv ме рів сантиметри. 
Оіжс, учениці молодших класів 
їло ііь-'п. чому ця учениця в ке 
лективі фізкультури фабрики?) 
ди досягнем,;и пока .ипкз зна
менитої Файт Мельник зали 
шилося не’ так баї аю — 7 мет
рів А крещіїх легкоатлеток, які 
Гір,і і.і учасіь у матчі СРСІ* — 
I.LL1A, вона вже перевершила, 
взявши гору над американськії - 
ми дііскомегініцями Л. Виїбіг- 
•іср і А. Деаайи. Кіс один хлоп
чик (Мерз-тои) з птахофабримі 
і II ступінь) чомусь вийшов це 
є.і півкілометрову дистанцію, а 
стар.ува ї на Ж)-метровій, замі
нивши дівчаток.

То як же повірити після цього 
цифрам з харакк'риїлики. якщо 
у цього «кращого- колективу 
немає ні тпру, ні плавального 
басейну, пі легкім і летггчного 

комплексу? Як повірити, що в 
Кірииоі рпдському інституті сіль
ської оскомарського м а шіі побу - 
дувапіія за іііі-річчя нідіото».іє
но <60 зііаїківців. коли навіть 
ііредсіавіїнк комітету комсомо
лу .; цього вузу не знає, кого 
можні? вважали значківцем? Бій 
тг.к і скаіаи:

-- Плавання мн можемо замі
нити лижами чи кросом.

X в Кіроеському райкомі 
ко »і со м олу с к а ?,а л її:

— Бони складатимуть норма
тиви з плавания в липкі — 
серпні.

Це тоді, кола у студентів ка- 
пікучн і і.аі(ру;-і.сиа>і трудовий 
семестр.

А н.ійвсщим досягненая і з 
f.-п г.тоборсіпп іІЮ райком ком- 
сосп лу кзажзс щасливі старці 
студента Б Савчука під ч.:с 
змагань класичної боротьби. 
І’їже. іі і.ласіїчаа боротіби і.- 
пер е нормативом комплексу 
ГІЮг То нічім же може буїи 
орієнтир до дії у таких комсо
мольських активістів, коли еон і 
Ґі самі не ознайомлені з норма 
тіінемі: та іГ>М’."аміі комплеі.. 
ГГіО?

Що. скажімо, можна було б 
написати о характерней я.и и і 
колектив фізкультури Кмюво 
градськрго педінституту імені 
С С. Пуіикін.'і■* Мабеїь. р.'ійко- 
мівці теи; «з і іо іувн їй* б гож 
Ц'і',‘<ру. Б•> вони вже давно заїїу 
ла. що па міські змаїаии.і збі
ги t оборете л ГПО цей ну; ВИС. і- 
•111« не десятьох кращих зиа чи 
ціи. і п’ятьох. Поїш ;:'ьсуа.і.-.о 
С.і. то чеіябро з них клеїть не 
під:і.срдили нормативних ви-

КУБОК „ШКМ
мог. Це сі ас ще прикрішим, «о* 
.ні уточиш її, що команду ком» 
іі.іектукатн па факультеті фізич» 
і.ого виховання..

Л працівники Петріп- 
сі.кого, І іозоукраїнського, 
1 Іо&городківського, ІІовоар- 
х.'ііігс.іііськоіо, Маловисків- 
с і. кого. Кіровоградського, 
Долішського, Добровелпч- 
кінського, Головапівського, 
Олсксаіідрівського райкомі« 
та Олександрійського міськ
кому комсомолу зовсім не 
подали характеристик на 
кращі колективи фізкульту
ри. Дехто з них вважає, що 
підсумки соціалістичної о 
змаїанші треба підбивані 
раз на рік. а є й такі пра
цівники (наприклад, у Кі- 
р о вогр а дському райкомі
•ДКСМУ), які затямили, що 
ни;фізичного внховап- 
і;а молоді ’■— справа саорт- 
комітстіи.

Ось тому й толиляіотьсп 
сенсації, і коли показники 
іі'нгпкласіїиці вищі за ре» 
-і'.'ліітаї-і чемпіонів Європи, 
коли молода людина й сама 
ді::«ус.тьс'.і, як це вона стала 
'кпічківцсм, пе вийшовши на 
сіарти ї ї Ю:..М. ШЕВЧУК.
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КОМУ БУТИ ХЛІБОРОБОМ?
І. / з Новоукраінки. В. Петренко з Олсксандрізсько'о району, Р. Карт

з :андрй і деякі інші читачі запитують у листах до редакції: еЯкі умови 
приймання до Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства.'

'• ; я відповідальним секретарем приймальної комісії
цього навчального закладу А. Т. КРАМАРОМ.

— У ззегибюлі технікуму біля розкла
ду консультацій юрмляться хлопці і Дів
чата. Загорілі, обвітрені, вони ніби щой
но з поля, з гарячого жнивного дня...

— А ви маєте рацію. Чимало наших 
абітурієнтів справді тільки-но залишили 
тракторні кабіни і штурзали комбайнів. 
Гляньте хоча б деякі особові справи. 
Іван Богуш. 23 роки. Г1 ять із ник пра
цює трактористом. Анатолій Тимошен- 
ко — шофер колгоспу імені XXII з їзду 
КПР.С Нозомчргородського району. Во
лодя Патик — випускник восьмирічки. 
Але й він знає, що таке поле. Не раз 

•буваз тем з батьком — досвідченим ме
ханізатором колгоспу імені Енгельса Но- 
воархангельського району Олексієм 
Григоровичем Патиком. Перелік можна 
продовжити, але, думаю, й так зрозумі
ло: руки, з яких ми приймаємо докумен
ти, иже знають ціну праці, ціну хлібові.

— Анатолію Трохимовичу, останнім 
часом узійшоз у моду термін я престиж

професії». Чи не характеризує це понят
тя кількість заяв, поданих до навчально
го ззкпадуі

— І так, і ні. Скажімо, на спеціаль
ність «Механізація сільського господар
ства» у нас уже сьогодні вісім претен
дентів на одне місце. Конкурс вищий, 
аніж в інституті сільгоспмашинобуду
вання. А ще років три-чотири тому ми 
не могли похвалитися й половиною та
кої кількості бажаючих. Отже, з кожним 
роком зростає авторитет механізатор
ських спеціальностей.

Але зростання престижу професії мені ба
читься з іншому Наші випускники Василь 
Никифорович Бориско. Віктор Степанович Ati- 
дріяш. Сергій Якович Єіаіі. Всеволод Федото
вич Назаренко, Василь Давидович Моторний— 
Герої Соціалістичної Праці. А яка когорта 
орденоносців серед п’яти тиси і спеція ііспв. 
підготовлених нашим технікумом, скільки се
ред них депутатів р ійсіїних, м.ськіїх. Верхов- 
чої Рад! Хліборобам присвячують свої твори

(Закінчення на 4-й crop.).

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВіИСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ СРСР

ЧГРВОНОПРАПОРНІІЯ чорноморський флот. 
йов> і політичну підгоювку моряки-чорномопці.

(І ,і з н і м к у (зліва направо): иідміїїніїки бойової і 
дії старший магро." Віктор ПГ.СГРЯКОВ. гвардії мічман 
лейтенант Сергій Леонідович КОПїЄЗ. іддрдії старшина 
матрос Анатолій ПАНЧИШКІН.

Фото Ю.

Наполегливо идосконалюкнь свої» бо- 

політіічііої підготовки ком.ні'ли гнал; 
Михайло Іванови« ПІВЕНЬ, гвардії 
і! статті Василь БОРИСОВ і гплрді1

ІЛЬЄІІКА. і Фотохроніка РА1АУ).
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •» 
орган Кіірошл радскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоірад. 
Газета печатается 

па украинском языке.
то Наша адреса і телефони

поети і художники, компоти горн і акгорн, про 
них — теплі слова зі с горілок преси, в переда
ча:; радіо і телебачення. Нині є гало незапе
речною істиною: сільський механізатор — про
фесія поважана в нашій країні.

— Змінилися й умови роботи...
— Так. Нині колгоспний механік має 

справу з цілими ремонтними цехами, з 
великою кількістю нової техніки. Скажі
мо, на сучасних тваринницьких комплек
сах не можуть уже обійтися без систем 
електроніки та автоматики. А таких 
комплексів — дедалі більше. За ними— 
майбутнє.

Ну й побутові умови 
Цього року, приміром, 
молодих спеціалісти в колгосп 
на» Кіровоградського району, 
трібні техніки-єлектромеханіки

- ринницький комплекс, що його 
колективне господарство. Наших випуск
ників забезпечили транспортом — авто
мобілями й мотоциклами. На осінь у 
хлопців — новосілля, колгосп закінчує 
будувати їм два багатоквартирних бу
динки. Заробітна плата — 160—170 кар
бованців. По-моєму, за таких умоя ціл
ком можна жити і працювати нормально.

— Повернемось до головної теми на
шої розмови — хто може стати учнем 
вашого технікуму! Які випробування че
кають вступників під час екзаменів!

— Технікум готує таких спеціалістів: па 
відділенні «Механізація сільського юсподар- 
ства» — технікіїз-механікіп по експлуатації і 
ремонту тракторів, азтомобі ііч та сільськогос
подарських млш;:» (сюди приймають випуск
ників восьмирічок. 1 середніх шкіл); на від
діленні «Механізація та електрифікацій тва- 
рипнинтпа» — техніків-електромехаціків по 
монтажу, експлуатації і ремонту машин та 
електроустаткування тваринницьких ферм (тут 
навчаються після восьми класів загально
освітньої школи). Відділенні «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподарському виробництві» 
готує бухгалтерів сільськогосподарських під- 
пргеміта з випускників 8 і 10 класів. Серед 
ішшї'.х абітурієнтів люди різного віку — і ті. 
хто тільки-но встав з-за шкільних парт, і 
звільнені і» запас із лав Радянської Армії, і 
механізатори .зі ста-кем. Єдина умова 
приймання — випускникам восьмих класів слід 
успішно скласти усний екзамен з математики 
і написати диктант з української або росій
ської мови: іг.м, у кого атестат про середню 
освіту. — добре відповісти усно з математики 
і написати твір з українсько? або російської 
літератури. Відмінників нтачаннч зарахову
ють без осіупиих екзаменів.

прогресували, 
поїхали чотири 

«Украї- 
Там no- 
на тв fl- 
зводить

— Ну, а що чекає на-тих щасливців, 
які вступлять до технікуму!

— Передовсім хороші умови для на
вчання. Чотири роки тому технікум від
святкував новосілля. Три мільйони кар
бованців витратила держава на споруд
ження нових, світлих корпусів з прекрас
но обладнаними лабораторіями, май- 
стеонями, аудиторіями. Високо оцінили 
їх Двічі Герой Соціалістичної Праці 
Олександр Васильович Гіталов, який час
то буеас у нас у гостях, і міжнародні 
делегації з Аргентини, Польщі, Болгарії. 
Навчальний процес зорієнтовано на ос
танні досягнення науки в сільському 
господарстві. Але ми даємо не тільки 
теорію — крім названих вище спеціаль
ностей, наші випускники дістають права 
шоферів, тпактористіе-машиністів широ
кого профілю, електротехніків.

Хороші умови в побуті — у нас два 
нових гуртожитки. Закінчується будів
ництво спортивного комплексу, який бу
де одним з кращих з обласному центрі. 
Але механізатор, /ли розуміємо, пови
нен бути розвинутим не тільки фізично, 
а й естетично. Тому немалу увагу приді
ляємо роботі гуртків художньої 
діяльності. Є у нас і хороший хор, 
цювальний колектив, і драмтеатр, 
кестр.

— На закінчення про те, чи не 
ще стати вашим абітурієнтом!

— Заяви бід випускників восьмирічних 
шкіл приймаємо до 31 липня, від тих, 
хто закінчив середню школу, — до 14 
серпня цьсго року. Так що ласкаво про
симо! Адреса технікуму механізації сіль
ського господарства: 316050, м. Кірово
град, вул Волкова, 11. їхати тролейбуса
ми №Н? З, 4 до зупинки «Обласна полік
лініка».

Никто не сможет рассказать вам, как я стучался в этот мир. 
Как я хотел со увидеть, узнать, услышать, обонять.
Как я боялся преступленья, ошибки, случал, которые
Все 10, ЧГО ЭТОТ мир готовил

лишь для меня,
МОГ.III отнять.

Ннкго пс сможет рассказать вам, как этот мир пугал меня: 
Как я боялся звезд и формул, загадок и недобрых птиц, 
деревьев голых, тротуаров, друзей неузнанных своих, 
Чти, затаив дыханье, ждали

тыемчелетн.т
мой крик.

Никто не сможет рассказать вам. как я стремился в этот мнр. 
Как я спешил к военкомату, на поезд, что ушел в Мадрид, 
Как торолнлзя к телефону, чтоб Маяковскому звонить, 
И _ па Флпл’шдстфн, чтоб услышать,

как Ленин
правду говорит.

II дальше, дальше — к Беатриче — как я спешил,
как я стучал:

Ногами —в этот мир прекрасный и кулаками —
в страшный мнр.

И МПЗНо он был занят » это время войной 
И только мама услыхала;

я в мире эюм 
начал жить.

пнкудыипшй, 
не надышатся.

Она ничуть нс красива и он — уж совсем
А глядят друг на друга и друг другом никак 
Не слышны их слова, по просты и естественны жесть. 
Некрасивые врозь — как прекрасны они, когда вместе!
И казалось, что парк, неухоженность лип и сирени 
Оживили, озвучили ломкие звуки свирели.
Даже воздух—и гот был дыханьем влюбленных пронизан 
Все казалось иным, все красивее было, чем в жизни!
На стареющий парк знаки осени бегло ложатся. 
Образ сшіа как будто в редеющих ветках еозяик.
Они встали... они начинают прощаться...
И мне страшно при мысли:

а как же мы будем без них!

Обыкновенная картина: 
Базар уснувший в сентябре. 
И сторожиха г. серебре, 
Кожух

и залах нафталина..
Звезда над лавками дг.ожьт, 
Старуха вечность сторожит.

ГЛЯДАЧІ.
м. Гайворон.

Газета виходить 
у вівторок, четвер,

Промчит, подлесок оглушая,
электропоезд,

А потом
Возникнет тиипшб большая — 
Пусть ненадолго, —

воскрешая 
Связь между небом и кустом. 
И в этом промежутке кратком 
Всепоглощающей тиши 
Душа откликнется украдкой 
На зов нсгедомой души.

ПА ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ
Все перемелется...
В се пе рем а л ы ь аетс я:
Хлебные зерна.

камень,
руда.

Адская мелышиа не останавливается, 
Не отдыхает опа никогда.
И, перемалываясь,

превращается
Клинкер в цемент,

а горы — в песок,
Боль, от которой повесился б, кажется, 
Пснемололась на несколько строк...
У ущстинившсгсся барабана 
Слух перемалывается в глухоту, 
Мне на цементном поведала Нина 
Жестами

неизменную манту.
У барабана,

где все перемалывается, 
Пина, о чем вы? —

Все перемелется! 
оглянитесь:

вертятся мельницы — 
останавливаются, 
останавливаются, 
остановятся!

Не
Не
Не
Жерновами
Жизненной мельницы

все мы заверчены.
Станем цементом когда-нибудь с вами 
Это не страшно,

милая женщина.
Но в круговерти

той неустанной
Память 

беспамятством 
не заменить!

Все перемелется, 
может быть, Нина..

Душу бы живу
иг загубить.

тора В. Кирєйка. 19.зо —
Грає заслужений артист УРСТ* 
Гіталій Сечкін. 20.15 — Пер
шість Збройних Сил СРСР ч 
боксу. 20.45 — «На добраніч, ді? 
ти!». 21.15 — «Час». 21.45 -у 
К. т. «Для вас. трудівники ла; 
иів». Концерт. 23.00 — «Україна 
жнивує». 23.15 — К. т. Новини.

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

Друкарня 1м. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн. 2. /
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ПЕРША ПРОГРАМА.
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Для дітей. «Каз
ка старого альбомах. 10.00 — 
К. т. Фільм для дітей. «Поло
нені Барсової ущелини». 11.00— 
К. т. «Клуб кіноподорожеіі». 
11.00 — К. т. Документальні
фільми. 15.00 — «Російські пись
менники про дігей». 15.30 — 
К. т. «Ми знайомимося з приро
дою». 15.50 — К. т. Телефільм 
для дітей. «Поруч з тобою». 
'.7.00 — К. т. «Завжди папого- 
іові». І7.-10 — «Тваринництво — 
ударний фоонт». «Зелений кон
вейєр». 18.00 —. Кірозоград-
іциііа жнивує. (Кіровоград).
18.15 — К. т. Мультфільм «Ба
лада про принцесу Лілліану». 
18.25 — К. т. Л. Бетховен. Сона
та Л/ 17. 18.45 — К. т. «Змагаю
ться трудящі Приморського 
краю». І9.30 — К. т. Кубок 
СРСР з футболу. Півфінал. «Ди
намо» (Москва) — «Зеніт» (Ле
нінград). 21.15 — «Час». 21.45 — 
К. т. «Для вас. трудівники ла
нів». Концерт. 22.30 — К. т. 
Композитор — народний артист 
СРСР Еуген Канн. (Талліп). По 
закінченні — новини.

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1956». 11.00 — К. т. Новини.
11.15 — Камерний концерт. 11.45
— К. т. «Слана трудова». 12.45
— Фільм «Зірка екрана». 6.30 — 
«Партійне житія». 17.00 — «Ма
мина школа». 17.30 — «Лети, 
наша пісне». Виступ Великого 
дитячого хору. ЦТ 1 ВР. 
18.00 — Реклама. Оголошення.
18.30 — Маленький концерт. 
18.45 — «На Ідеологічних рубе
жах». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — Обгсвои.-оемо пррект 
Конституції СРСР. Виступ на
родною артиста УРСР компози

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 «у 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Мультфільм 
«Двоє ведмежат». 0.50 — К. X- 

-Телефільм для дітей. «НевідкрЙг 
ті острови». 10.55 — К. т. «У сві
ті тварин». 14.00 — Докумен
тальні фільми. 15.00 — К. т. 
Коннерт. 15.20 — О. С. Пушкіні 
«Моцарт і Сяльєрі». 10.15 
К. т. «Робітнича гарантія моск
вичів». 16.15 — К. т. «Один за 
всіх, псі за одного». 18.00 — Па
винії. 18.15 — К. т. «Творчість 
народів світу». 18.45 — К. 1« 
«Трудовий ритм БАМу». Перс? 
дача 2. 19.15 — К. т. «Вокальна 
лірика Е. Гріта». 19.40 — К. ті 
Обговорюємо проект КонстнрЛ- . 
ції СРСР. 19.55 — ТелсфіліЖг 
«Людина в прохідному дворіЛ 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.30 -р 
К. т. Концерт академічного сим
фонічного оркестру ■ Москов
ської філармонії. 22.20 К. т- 
Міжііародіїніі турнір з регбі ні) 
приз газети «Социалистическая 
индустрия»: збірна СРСР 
збірна ЧССР. (Тбілісі). По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 у" 
Для юнацтва. «Орієнтир». 11.00
— К. т. Новини. 11.15 — К. т. 
«Нові мелодії року». 17.05 -у 
Рубежі десятої п’ятирічки. (Ка
нал «Дніпро — Донбас». 17.20 —? 
Документальний тсле.фільм 
«Чим багата людина». 18.00 —- 
Виступають майсірк мистецтв 
Молдавії. 18.30 — «Обережно н«1 
коді». 19.00 — К. т. «Вісті». 19.30
— К. т. «Поезія». 20.00 — «Ра; 
дянський романс». Концерт,
20.30 — Обговорюємо проект
Конституції СРСР. 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 — «Час»'. '»
21.30 — «Україна жнивує». 21.45
— К. т. Телефільм «Літо рядо
вого Дедова». 22.50 — «Старг». 
23.35 — К. т. Новини.

ПОГОДА

Влрііь ,:0 липня по території області і місту Кіровограду 
нередбачаеться мінлива хмарність. По иівіііччо-зпхідп.іх ра- 
,2наА місцями невеликий дон« Вітер північно-західний.

1, КЄ1Р,П за секунду. Температура повітря по області 
»9—?4, по місту 21,-23 градуси.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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