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ЧЕТВЕР

"й КЙШЙЙШІ ®®@ ТИСЯЧ ТОНН
кіровоградського хліба!

Кіровоград, обком партії, 
товаришеві КОБНЛЬ'ІАКУ М. М, 
Облвиконком,
товаришеві МЛКСИМЕНКУ Д. П.
П олт ава, обком, партії, 
товаришеві МОРГУНУ Ф. Т« 
Облвиконком, 
товарЕвшеві ПУДВШКУ Г. 5« 
1Іеркаси, об ком партії, 
товаришеві ЛУТАКУ Е ІЕ 
Облвиконком, 
товаришеві ГРИЦЛІО О. А.

Сердечно поздоровляю механізаторів, колгоспників, 
робітників радгоспів, спеціалістів і керівників госпо
дарств, працівників сільськогосподарських і заготі
вельних органів, партійних, радянських, профспілко
вих і комсомольських організацій, усіх трудящих 
Кіровоградської, Полтавської і Черкаської областей 
з успішним виконанням соціалістичних зобов’язань 
по продажу хліба державі.

Завдання працівників сільського господарства те
пер полягає в тому, щоб закріпити досягнуті успіхи, 
організовано провести збирання цукрових буряків, 
кукурудзи, соняшнику, інших сільськогосподарських 
культур, своєчасно і якісно посіяти озимі і зорати 
зяб. Особливої уваги потребує до себе тваринництво.

Упевнений, тцо трудівники села зроблять усе для 
того, щоб закласти міцну основу високого врожаю в 
наступному році, добре підготуватися до зимівлі ху
доби, виконати зобов’язання по виробництву і про
дажу державі всіх продуктів землеробства і тварин
ництва.

Бажаю трудящим Кіровоградської, Полтавської і 
Черкаської областей гідно зустріти ювілей Великого 
Жовтня, добитися нових успіхів у розвиті у всіх га
лузей народного господарства.

Л. БРЕЖНЄВ.

Кіровоградському обкому Компартії України, 
виконкому обласної Ради депутатів трудящих 

Центральний Комітет Компартії України і Рада Мі
ністрів Української РСР Із задоволенням відзнача
ють, що працівники сільського господарства Кірово
градської області у відповідь на Лист ІІК КПРС кол
госпникам, робітникам радгоспів, усім трудящим 
Радянського Союзу виростили в нинішньому році 
добрий урожай і успішно виконали соціалістичні 
зобов’язання по продажу зерна державі. У засіки 
Батьківщини його засипано 1365 тисяч тонн.

Досягнення кіровоградських хліборобів — вагомий 
вклад у збільшення хлібних ресурсів країни. Вони є 
результатом здійснення курсу нашої партії на все
мірну інтенсифікацію сільськогосподарського вироб
ництва, самовідданої праці і зрослої майстерності 
механізаторів, усіх хліборобів, великої організатор
ської і політичної роботи обласної партійної органі
зації по втіленню в життя рішень XXV з'їзду КПРС.

ЦК Компартії України і Рада Міністрів Української 
РСР сердечно поздоровляють колгоспників, робіт
ників радгоспів, керівників і спеціалістів господарств, 
працівників заготівельних і транспортних підпри
ємств, партійних, профспілкових, комсомольських 
організацій, радянських і сільськогосподарських ор- 
гаиів, усіх трудящих Кіровоградської області з вели
кою трудовою перемогою і висловлюють впевне
ність у тому, що трудівники попів і ферм області ор
ганізовано проведуть сільськогосподарські роботи, 
успішно виконають соціалістичні зобов’язання юві
лейного року по продажу державі соняшнику, цук
рових буряків, інших продуктів землеробства і тва
ринництва, закладуть надійну основу для успішного 
розвитку сільського господарства в наступні рони 
п'ятирічки, гідно зустрінуть 60 річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ РАДА МІНІСТРІВ 

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Радість граці нинішнього року бачимо на обличчі комбайнера колгоспу імені Свердлова Олександрійського : а но

ву Григорія ЛУНГУЛА (фот) вгорі).
На знімку впнау — комбайнери цього ж колгоспу поздоровляють Миколу САМОД1НА з перемогою па \ліС..ій шві.

1 •* Фото В. КОВПАКА.



2 отор, „Молодий кожуялр**
as серляж 1Э77 ражу
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області
виконали 
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А Не били найжадвніий слова: гХл.''.і:юйі1 
індійського району виконали соціалістичні 
Іаннв по продажу кліба д:ржаві>. НшжадМІШі 
вгі\- І псі не просю чекали їх. а и робила е 
ве і неможливе для того. щоо вони були сказані.

Серед ЦИХ людей В перших рядах — 1.ОМс--Л0.-,:,Ч, j 
молодь. 110 тисяч тонн зерна засипали засіки пц ,у. 
шипи трудівники поліз нашого район .. А 191420 це.п. 
перів з них — комсомольські. Близько І ісячі • „ ,3
перших днів жнив сіли за штурвали кш.шаїшш і;.а 
руки кермо автомашини. 1 відтоді и розпочався цІЛ.,.. 
отим комсомольським центнерам.

11933 центнери вніс в заколыши коровай Віктор і|а. 
бзи, молодий комбайнер колгоспу «Росія-, близько а0. 
сьм’и тисяч — Володимир Дубснець з колгоспу імені 
Шевченка, 7513 центнерів намолотив своєю II.1Ъ. 
Олексій Киянченко 3 радгоспу «Більшовик». А які ващ.

слід u;t 
колгот

Радісний день прийшов 
до хліборобів 
градщини: 
сіті області, 
за гідну зустріч 
Великого Жовтня, викона
ли соціалістичні 
зання по 
держав і І 
ківщини : 
сяч тонн

Жнива 
ним етапом битви за хліб. 
То не лише гектари покла
деної у валки пшениці, яч
меню, не лише центнери 
намолоченого зерна та 
тонни перевезеного хліба. 
То також і нові 
партійної і 
ської роботи, 
вуючи досвід 
Іпаговського району Став
ропольського краю, схва
лений Центральним Комі
тетом КПРС, кіровоград
ські механізатори широко 
розгорнули соціалістичне 
змагання за високоефек
тивне використання 
рапьної техніки.

Досвід іпатовців 
твердив, що 
пою силою 
комплексний 
транспортний 
на цій найважливішій 
лянці зосередили 
організаційної 
ної роботи обком 
партії . України, 
партії, первинні

Кірозо- 
трудівники 

змагаючись 
60-річчя

зобов я- 
і продажу хліба 

У засіки Багь- 
засинано 1365 ги- 
хліба.
стали вирішаль-

форми 
комсомоль- 
Бикористо- 
хліборобів

зби-

під- 
нині голов
на жнивах є 

збирально- 
загін. Саме 

ДІ-
ценгр 

і політич- 
Ком- 

райкоми 
партійні 

організації. На жнива бу
ло направлено 3700 ко
муністів, 2700 комсомоль
ців, створено 511 тимча
сових партійних і 169 пар
тійно - комсомольських 
груп. .

З перших днів косови
ці ранніх зернових на по
лі трудилися понад 17 ти
сяч юнаків і дівчат. Обком 
комсомолу, районні та 
колгоспні комсомольські 
організації головну увагу 
приділили створенню ком
сомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
груп, екіпажів, організації 
соціалістичного змагання.

Прикладом 
ставлення до 
па діяльність 
партійної та 
ської організацій радгос
пу «Мар’янівський» Мало- 
висківськото району (сек
ретар партійного комітету 
М. РяШе.іцев, секретар 

організа- 
Спо- 

стаорили укруп- 
збирально-тран- 

якого

творчого 
справи ста
на жнивах 
комсомоль-

РяШе.іцев, 
комсомольської 
ції — В. Колесник). 
чатку тут 
нений 
спортний загін, до 
увійшли всі комбайни. Та 
коли пішли дощі, опера
тивно маневрувати такою

кількістю техніки стало 
неможливо. Тут швидко 
зорієнтувалися, організу
вали три загони, які в 
стислі строки закінчили 
косовицю.

Партійні групи радгоспу 
особливу увагу приділили 
збиранню сильних пщр- 
ниць. Напередодні жнив 
відбулися партійні і ком
сомольські збори груп. 
Зваживши свої можливос
ті, хлібороби зобоз'язалн-

жука з колгоспу «Маяк» 
Знам'янського, Віктора 
Сендзюка з колгоспу іме
ні Кірова Бобринецького, 
Володимира Чабана із 
колгоспу «Росія» Нозоук- 
раїнського районів — то 
подвиг на хлібній ниві.

Важкими були нинішні 
жнива, і як ніколи висо
кою була напруга соціа
лістичного змагання. Опе
ративно, у високому темпі 
жнивували хлібороби Свіг-

НИФ£ Гі
В НАДІЙНИХ
РУШ

В. МАРИНКЕВИЧ, 
завідуючий сільсько
господарським відді
лом обкому Компар
тії України.

ТАК
ПРАЦЮВАЛИ
ПЕРШІ

радгоспу 
цо істину

ся більш, ніж удвічі пере
виконати план хлібозаготі
вель другого року п'яти
річки, до 60-річчя Велико
го Жовтня рапортувати 
про виконання плану про
дажу хліба державі за гри. 
роки.

То вже стало нормою 
нашого життя, що кому
ністи і комсомольці завж
ди попереду. Комуністи й 
комсомольці 
підтвердили
звитяжною працею.

Зразки такої звитяжної 
праці на жнивах показали 
сотні молодих жниварів. З 
перших днів косовиці пер
шість у змаганні серед 
молодих комбайнерів по
вів-молодий комуніст Вік
тор /Ликоленко з колгос
пу «Перше травня» Пет- 
рівського району. На його 
«Колосі» чотирнадцять зі
рок. Тепер широко відомі 
імена земляків Віктора 
Миколенкз — Василя Ца
ренка з колгоспу імені 
Чкаловл, Олександра Трю- 
хана із радгоспу «П яти- 
хатський», комуніста Ми
коли Малиці з колгоспу 
імені Карна Маркса.

Соціалістичне змагання 
допомогло виявити не ли
ше переможців, а й доби
тися високих намолотів. 
Вже десять молодих зви
тяжців комсомольської 
загінки намолотили понад 
11 тисяч центнерів хліба. 
Кожен жнивний день мо
лодих хліборобів Миколи 
Самодіна з колгоспу іме
ні Свердлова Олександ- 
рівського, Валентина Бри-

ловодського, 
ського, Олександрійсько
го районів, їхні зусилля 
були високо оцінені у при
вітанні Центрального Ко
мітету Компартії України 
і Ради Міністрів УРСР.

Та ще не згасло напру
ження жнив, а молоді ме
ханізатори колгоспу імені 
Жданова Сзітловодського 
району, колгоспів «Путь 
Октября» та імені Кірова 
Онуфріївського, комсо
мольсько - молодіжної 
тракторної бригади кол
госпу імені Калініна Олек
сандрійського районів ки
нули клич: «Комплексу
післяжнизних робіт — 
комсомольську турботу!» 
Комітети комсомолу цих 
та .інших господарче Кі- 
ровоградщини потурбува
лися про те, щоб ця іні
ціатива знайшла гаряче 
схвалення. Набутий досвід 
ведення жни» комплек
сними збиральними заго
нами необхідно викорис
тати на збиранні пізніх 
культур.

З честю склали екзамен 
на хлібній низі другого 
року десятої п’ятирічки 
молоді механізатори Кіро- 
воградщини. Першу запо
відь перед Батьківщиною 
виконано, 
напруження
Трудящі споанзиі бажан
ня трудитися ще краще, 
зробити гідний внесок на 
честь ювілею — 60-річчя 
Великого Жовтня. В пер
ших рядах правофланго
вих — комуністи і комсо
мольці.

Онуфріїв-

але трудове 
не спадає.

В райкомі я недавно. 
Під час жниз ще був ке
руючим відділка з кол
госпі «Дружба». В пам’яті 
кожен день тієї гарячої 
пори боротьби за хліб но
вого врожаю. Й до цього 
часу не перестаю захоп
люватись запальним наст
роєм, який пронесли через 
напружені 
трудівники 
Не було такого 
жнив, котрий не 
конував 
тракторист Борис Пимено
вич Варенюк разом зі сво
їм сином Сергієм — учнем 
СП ТУ — за день викону
вали по дві-три норми.

Правофлангові ювілєй- 
жниз зносили сут- 
попразки до тем
на збиранні ранніх 

ра- 
закінчили в 

горо-

дні косовиці 
господарства, 

учасника 
переви- 

би завдань. А

них 
тс в І
ПІ»

зернових. На два дні 
піше строку 
колгоспі косовицю 
ху.

С. МОВЧАН, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
ні чадій Дн і енського 
райкому комсомолу.

мі центнери тих, хіо проклав тільки перший 
хлібисму полі! Майже всім класом прийшли в 
імені Шевченка випуск
ники КрОИИВІІІ.ЦЬКОІ се
редньої ШКОЛИ. 1 ВСІ ВО
НИ зустрі.ні перші жнива 
помічниками і.^ ........~
рів: знадобилися 
цим знання, 
Рївііяиському 
йому центрі, 
.інгься своїм 
і ком ба її пер 
імені Ульянова 
Овсінович І римКО. 1 ХОЧ 
Андрій Ключка зби
рався спочатку влітку відпочіігіі — у хлопця перші ка
нікули, Андрій навчається в Кіровоградському машійю- 
будівному технікумі — та нині його ім'я З ПОВЗІОЦ) 
Промовляють ВСІ односельці. В цьому ж К0Л1ОС(І1‘ тру.

-диться помічником па СК-4 учень БоОринсдького СІЇіУ 
Сашко Коз.тюк, випускник Шпшкінеькбї середньої шко
ли Сергій Поник. 1 для них ці жнива — перші. Не 
осоромилися хлопці перед батьками, перед наставника
ми. Довели працею, що мають повне прано звати хліб 
ювілейного року: «Паю хліб».

І ис тільки вони. Не було мабуть ЖОДНОГО КОЛГОСП
НОГО току, де б зерно не відчувало турботу засмаглих 
хлоп’ячих та дівочих рук. 460 школярів взяли учасш 
в іншій,піх жнивах, працюючи на току, перевозячи зер
но на елеватор, кагат о з нп.х стали членами агіткульт- 
брпгад що прг.зознли з собою в поле радіє Ги, усмішку, 
хорошій настрій. Найбільшою любов’ю користе кал лея 
виступи молодіжної агітку.ті.тбригадн колгоспу «.Росія» 
під керівництвом Людмили Кузнецовой «60 полум’яних 
літ» — тшк назвали вони свою програму.

Хлібна пива ювілейного року була по-справжньому 
щедрою. А комсомольські серця хліборобів — віддаии* 
ми їй. «Наш хліб» — ііазовуть врожай молоді комбай
нери. «Наш хліб» — скажуть про нього водії. «Наш 

до них трактористи. І будутц^

комоайие- 
х.'іоіі- 

здобуті и 
міжшкіль

не нахва- 
помічником 

колгоспу 
Михайли

ХЛІб» — приєднуються 
горді З ТОіО.

перший секретар 
ЛКСМК

О. ІЩГ1НК0,
Новоумраїнськог-о райкому

КРУПНИМ ПЛАНОМ
К-О.МСОМОЛЕЦЬ БОРНО 

ШЕВЧУК А 61 ОМОВІ Л 1-’М
І АЗ Г»2 ЩОДЕННО РОБИВ ПО 
П ЯіЬ РЕП( їв ПА Ь.ІРОВО- 
ІРАДСЬКІШ 
МАЛЫШИ ПУНКТ 
Ь'»/П ОСНУ 
Ж ННСЬКОГО 
( ького 
ДЕННОЇ
Фуго Л.

ХЛіБОПРИ«»
1 з полів 

ІМЕНІ ДЗЕР- 
КСМПЛННВ- 

РАІІОНУ ЦЕ ВШЦС 
НОРМИ.
МИРГОРОДСЬКОГО.

На фото винчу — комбайнер 
Радгоспу « Маріампільсі киЗ* 
• 'Стрівського району Колот«- 
Л'"Р Петрович ТНМОФЄЄВ. Це 
в*» ралом з майстрами збиран- -’V 

звернувся напередодні ж»ш« 
3 відкритим листом, в якому 
передові механізатори рсспублі- 
•ч« закликали: «Жниг.ам ювілей' 
'ого року — зразкову «ото»- 

•Ч'.ть, іпвиткі темпи і високу 
•’»їсть роботі,:» Жнива завер; 
ШИЛИСЬ перемогою. І МОЛОД' 
жнивар, області, борючись за 
х.нб ювілейного, брали собі зз 
приклад старших товаришів. на* 
слааніїків, таких як В. П. Тимо
феев.

Фото В. КОВПАКА.



РОЗВОЗИТИ 
смачно їх

в. шопко, 
кухар третього відділка колгоспу 

імені Кірова Новоарханге.тьського 
району.

комбайнерів. Ми постаралися в цей день при
готувати борщ на славу.

Після закінчення Краспод іиського кулінар
ного училища я працюю в колгоспі імені 
Кірова, вже не п'ршиіІ рік жнивую і можу 
запевнити будь-кого, хто л цьому сумніва
ється: на жнивах роль вправного кухаря не 
остання^

на жнивах... 
коли усі наші 
рекорд. Цього 

•гаг дорівнював 
і на кухні ми

каші повинні 
їсінмуть їх (J 
подякують ЗА

25 серпня 1977 реку

Жнива ювілейного

срога від поля

ОСОБЛИВА
МІСІЯ
Іван МОРДРДШ, шофер 

Компаніївського райоо єд
нання «Сільгосптехніка»:

— Все, здається, просто, 
нічого особливого: під’
їхав до комбайна або на 
тік, завантажився, відвіз

передовими комбгіїне- 
иредстав.леііі 

імені Ватутіпа — 
з колгоспу «Росія»

зерно. Потім знову, зно
ву... Возиш собі вантаж, як 
і рік, два, три тому. Але я 
не можу звикнути. Бо той 
вантаж — святиня народ
на, хліб, що символізує 
знак людської любові до 
землі і вдячності її лю
дям, невтомним трудівни
кам. Важко звикнути, бо

Г. СОРОЧАН, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Кіровоград
ського райкому комсомолу.

ПАМ’ЯТНИЙ ДЕНЬ НА ЖНИВАХ

ОБІД ЦА «П’ЯТІРКУ
Здасться. проста це робота - 

°ОІЙ"’ КУДИ складніше
пршогуватн. Проте і пайсмачнїшнй об » ба- 

’тії!”-
ліетнто иаруйа-гн. ось -Цд;' яаи" 
.шдозо.'існііям, а і-.ам. кухарям 
турботу і оперативність

Мій пайлам’ятнішиА Д}М|Ь
Звичайно, він був: ЗО липня 
одинадцять комбайнів ішли па 
діві г рідній виробіток на агрег
470 центнерів. Мої подруги (а на кухні ми 
саравляімось вчоїнрьох), я сама вболівали ла

НА СТЕНД
ШАНИ

Нові імена нззвили жнива ювілей
ною р.жу. Ранком комсомолу виготу
вав стенд «Правофлангові змагання»,

- присвячений передовикам збиральних 
робіт 1977 року. Па стенді шани з’я
вилася фотографія комсомольця Іва- 
на Новака з; колгоспу імені Карла 
Маркса, який скосив ранніх зернових 
на к.іоіці 141 гектар і намолотив по
над 1! з половиною тисяч цеііл перів 
хліба. Завоювали таку ж шану й ком
сомольці брати /іоіі'.-іковц —' Сергій 
та Іван з цього ж господарства. Во
ші мають на своєму рахунку понад 
8 іисяч центнерів зібраного зерна ко
жен Поруч і
[ і-мн на стенді будуть 
водії: з колгоспу 
Павло Северюхіи, ..... .........
— Федір Корнета ла інші їх суперни
ка но змаганню.

Валентин Данилович Брижук, 
ка*алер трьох урядових нагород, 
комсомольсько-молодіжний жнивний 
наж першої тракторної бригади колгоспу 
«Маяк» Зиам’янського району. Він і ком
сомолець Сергій Умрихін зайняли перше 
місце серед хліборобів району, намолотив
ши <2747 центнерів зерна.

комуніст, 
очолював 

екг

Зк

Ц II знаєте ви, як родить хліб? Чи знаєте
■ ви, як вн-дзвошоє налитий колос? Чи 

знаєте ви, яка вона печа ізиа, юта скошена 
стерня і яка вона переможна? Чі: знаєте ви, 

. як плаче у землю перестиглими зернятка
ми, як дожидає наступного літа самотній 
забутий комбайнером колосок? Чц знаєте 
вн, як родить хліб?

Він говорив швидко і стиха, так говорять 
наодинці із собою, говорив гак лому, що 
довго мовчав.

Бо жнива, оцей щорічний іспит сили йо
го ду.чс, вимагали зосередженої: і і. 1 тіль
ки десь на денці серця лягали розчаруван
ня, невдачі, маленькі і великі радощі, насо
лода перемогою, усе-усе, щоб вихлюпнутись 
колись у розмові. 1 виявилось: така цікава 
людина Валентин Данилович .Брижук, ком
байнер кс.’И оспу «Маяк».

Чим цікава? Непересічним хапвхтером. Не
буденністю. Бо нагадав чимось гарного пгаха 
у вільному леті. То дарма, що чо пі за-іїнов де 
кімнати, видався невисокий па ірісг. .

Не вірилось, що ото такий звпчайпий собі чо- 
лоїік eiiiiiuon переможцем серед 22-1 комбайне
рів району. На тс розсипав по кім-іаг. блакигинн 
сміх:

— л. дружина часто дорікає, мовлив. іішіі па 
старість повнішають, а ги такий уже неспокійніш, 
що і борщ на користь не йде...

Спливли ча пам’ять рядки Вик-ранзвськосо: 
«Втечу беї слави і вінця 
Крізь ваші душі гарбу-юні 
і відіодовані серця...»

У Валентина Брижука серце завше го
лодне на поміч іншому, серце завше нав
стіж...

Який д'-иь був из цьогорічних, жнивах 
для нього і Сері ія Умр.ііхіна найважчії«? 
Відповідь здивувала: підготовка до жнив. 
Відповідь потребувала роз’яснення і уточ
нення. Таки підготовка до жпив. Огі шість 
днів, коли удвох із Сергієм лаштували ком
байна.

Не поспішайте звинувачувати правління 
колгоспу у безгосподарності. Бо на той 
час справно відзвітували про повну бойо
ву всі тракторні бригади, були підписані 
пародиями дозорцями псі протоколи рсп- 
дів-перевірок, коли відбувся у кабінеті го
лови колгоспу отакий діалог:

— У Дол енській на базі новісінький 
«Колос* стоїть, тільки розкоті п іектований

— Ну го й що?
— А те що візьмемо — та й матимемо 

»Колоса».
— Та його еже два місяці усі брати 

еідмовляються. Там не тільки щитка прнла-

К,

ГЕРОЇ НОСОВИЦІ-НРУПНИМ ПЛАНОМ
дів немає, а й н'айііеобхідніших деталей.

— Данилович, зробить...
Данилович таки упрів із Сергієм біля то

го бракованого комбайна. Хлопці в бригаді 
дивувались: чи не ночуєте біля нього? А 
хто ие міг пробачити "Валентинові Брижу- 
ку горішньої блискучої перемоги в район
ному змаганні, ще й підливав масла до вог
ню:

— А у пас уже по дві тисячі намолоту?
Це було, дійсно, і важко, і гірко чаклува

ти над невдахою-комбайном. коли під гарй- 
чим еоанем косили хлопці, аж земля гула. 
Може, тоді вперше зрозумів Сергій, прак
тикант Повгородківського профтекучаліг

СЕРЦЕ
НАВСТІЖ

Надвласно» інерт- ВЧИЛІІ

іца, ціну витримці, бо то не в характері 
справжнього чоловіка повертані наиівдоро- 
зі.

Вони зробити комбайна, врівноважений, 
ЗО-.-.11І спокійний Сергій і його гарячкуватий, 
.нестримніш наставник. І потім кожен жнив
ний день святкували свою перемогу, 
непокорою машини і над 
ністіо Вони не просто жнивували: 
жнивувати машину!

ТО’були перші Сергієві жнива. Найліп
ший день па жнивах? Яким він був, 

отой найліпший їхній день?
— Коли 1035 цепі перів за добу самоло- 

тили, — ховаючи гордість у блакитних очах 
каже Валентнії. Данилович.

— А для тебе. Сергію?
— Той самий день — рекордний. Світа

нок у полі зустріли. Сонце таке гаряче 
пливло назустріч — і колосся на тому чер
воному тлі...

— А для вас, Раїсо Федорівно?
— Три години ночі, вже півні піють, 

прокинулась, а Валені низ немає. Четверта 
година — немає. Перелякалась — на ваго
ву телефоную, а гам: молоіять, кажуть, 
Брижук із Умрихішім. Отакої; А тоді зга
дала. як вчора приїздили Валентина з райо
ну вітати з рекордом — 889 цепі перів зер
на іимо.істив, а Валентин у відповідь на 
поздоровлення підморгнув Сергійкові, та и 
каже: а що, дамо тисячу... Так більше ти
сячі намолеггли. І не бачила тої доби чо
ловіка в хаті Сергій казав, що на соломі 
у полі спали по черзі.

У голосі молодої жінки неприхована гордість 
І Зі хоя.к-і'іін. Якщо щастя людське: працювати І

Учасники агіткультбригади Родииківського сільською 
Будинку культури Олександрівського району під час 
жнив виступали перед комбайнерами, на токлх і фермах 
колгоспу імені Свердлова.

На фогз: члени агіткуяі.тбригади. На першому плані 
— Любов БОНЧЕНКО. На другому плані (зліва напра
во): Людмила АРШИННИК. Олександра ХІХЛО. Ніна 
ГРАБАЖЕЯ, художній Віктор Захаровна
ЯЩЕНКО.

.ПІД ЧАС Г\[>.ЇЧчі (ЮРИ У 
КОЛГОСПІ ІМЕНІ 40-РІЧЧЯ. 
р.л кем НОВОМ и р город 
<ького району кухарки 
МАРІЯ ГОЛІИЕП І \ ОКСАНА 
ЧЕРНЯК ІЦС)ДІ!>! ГОТУВАЛИ 
МЕХАНІЗАТОРАМ V ПОЛЬО
ВОМУ СТАН! СМАЧНІ ГАРЯ
ЧІ СТРАВИ

Фогз В. КОППЧКА.

Дороги, дороги, дороги... Гладенькі асфальтовані шосе дзвенять, мов туго 
натягнені струни. І фунтові путівці наморочать голову своїми крутими поворотами. 
Ритмічно підтакують колесам металеві стрічки залізниці. Дороги пульсують, \ік\ 
живі артерії. Степову тишу розбуркали натруджені голоси ЗІЛів, ГЛЗів, вплітаю
чись у мелодію жнив. .4 за кермом — молоді засмаглі хлопці, передній крий яких 
сьогодні тут, на хлібних трасах. їм слово. ' • .

кохати, — то щаслива людина Валентин Ьри- 
»ук...

— Він у мене такий неговіркчй, і слова з ньо
го не витягнеш. Ото тільки па зборах. як про не
доліки, то вже ітслозіїться. поки'хтось Із вину
ватців аж на стільці злсоваєтьси. Бува, й' сварці 
ного, що не хитрий. А він своєї. Чи як у госц 
підемо, то ііі поспівати тобі, ні потанцювати. А 
ик про якесь залізяччя, то л усеньку ніч бала
катиме...

Розповідала трішки скептично. А втім, Раїса 
Федорівна Брижук, колгоспний зоотехнік, пиша
ється чоловіком. І саме аопа роанокіча гієні 
про те, як приїжджали позаторік и обласного 
управління сільського господарства вчені аїро- 
номи побачити, яг. Валентнії Брижук обладнав 
твою комбайна, щоб уникнути втрат соняшнику. 
Премію у Ги 0 карбованців за ту рацнронозицію

Данилович усю до копійки приніс дружині.

тільки перший рік довіри
ли мені цю почесну місію 
— возити золото полів.

Як все-таки вірно говорить 
народна мудрість, випробува
на століттями: «Не той хліб, 
що в полі, а той. що а комо
рі». Не в меншій мірі, НІЖ' 
комбайнерів, вона счосуєтьсп 
нас, водіїв Соромно і боля
че дивитися, її« деякі твої ко
леги Іноді, м’нксі кажучи, не 
серйозно сгавляться до хліба, 
гублять по дорозі зерно, нра-.( 
ц<о людську. '•

Молоді водії нашої «Сіль-. 
госвтехніки» -. перших днів 
попели боротьбу за великий 
хліб 1977-го, присвятивши ко
жен рейс ВО-річному ювілею 
Жовтня. Мені випало ввій
ти зерно з лан!« колгоспу 
Імені Дрержннського. Вважаю 
це удачею, бо на власні очі 
довелось побачити, як бо
рються хлібороби за кожну 
зернину.

Оця небайдужість хлібо
робів до долі врожаю і 
тебе мобілізує, з’являється 
настрій працювати. На езо-' 
ему старенькому ГАЗ-93 
часто робиз у Кіровоград 

рейсів на добу 
за нор--

у НЬОГО гарна, міцш: сім’я. Ота ствердна 
* відповідь на моє запитання: прожни бн 
своє життя отак само, коли б повернулось 
вісімнадцятиліття, стосувалась не тільки 
роботи, стосувалась і його подружнього 
життя. Бо й у ньому залишався вірним, 
щирим, людяним. Уміє розуміти ІНШИХ, — 
сказали мені иро Валентина Брижука в 
бригаді. Уміє поступишся заради іншого 
власними інтересами — сказала мені Раї- 
са Федорівна і розповіла, як сумно було 
виїжджати Валентинові з Казахстану, де 
май стільки друзін. Як сумно було розлуча
тися зі своєю бриіадо'о — бо очолив най
відсталішою, а покидав найпередовіїизіо.

Однак затне почуття у кулак і подався 
на Україну рядовим механізатором: лікарі 
порадили хворій дружині змінити клімат.

Ще як виїжджай, директор радіоспу лед
ве не плакав:

— Та ти, Даниловичу, у мене перший 
претендент на орден Леніна...

Орден Леніна Валентин 
торік —- у Кіровограді. І 
умовлянь дружини, їдучії 
дена, сором’язливий від 
своїх попередніх нагород.

ніч еда-

Брижук одержа-з 
гаки не послухав 
одержувати ор- 

пририди, не одяг

штрих у біографії 
один із тих. хто

Казахстан — то особливий
Валентина Брижука. Він — ___ . ..
забивав пеошого кілочка п ковлльовий дикий ка
захстанський степ. Зовсім ЮНШІ, як і тисячі його 
ровесників, по заповітній комсомольській путівці 
прибув він У нинішню Цілиноградську область 
1935 року. І сама цілина, романтика віку, кува

ла його характер — ііаполсгпиаісгь, мужність, 
волю, залишила відбиток у поглядах на життя, 
стала його другою суттю. Було все — і жарка, 
до сьомого ноту праця. І бойові комсомольські 
пісні, спека і холод. Там Валентнії знайшов осо
бисте щастя. Гам став комуністом.

Там зрозумів, що без хліборобської прані 
завжди почувався б відкраяним від життя 
шматком. Вцвіла. попа в його душу важки
ми квітами. І тому на моє запитання: що 
б найцінніше узяв із собою, коли б сказали, 
що за годину леї ітиме на іншу планету, 
відповів по-хлїборобськи скупо: жмешо 
землі...

Колгосп «Маяк» 
Знам’яидького району.

Л. КРАВЕЦЬ.

по п ять 
замість чотирьох 
мою.

Нещодавно за 
лося зробити п’ять рейсів, 
а це не так просто. Шкода, ’ 
що жнива закінчуються,: 
може б і перевершив цей 
результат.

ЗНАЮ ХЛІБОВІ :
ЦІНУ
Леонід ТОВСТИЙ, маши-, 

ніст Помічнлнського локо
мотивного дело: ,

— У такі дні в пам’яті 
завжди пробуджуються 
спогади про село Софіїв- 
ку на АЛлколаїзщині, де 
колись уперше пощастило 
мені взнати смак хлібо
робської праці. Тепер я " 
залізничник, чотири роки 
працював помічником ма
шиніста, тепер сам маши- і 
нісг. Уже два роки само
стійно воджу поїзди. 
Горджуся своєю професі
єю, її потрійністю людям.

Перед початком жнив обю 
порили .ми, іалізничіїикн, лисі 
делегатів XXV з’їзду КПРС, 
Героїв Соціалістичної Прані, - 
орденоносців до шоферів, за
лізничників працівників хлібо
приймальних пунктів, надру
кований у іазсті «Чорномор
ський гудок». Вони закликали 
забезпечити енську ЯКІСТЬ 
транспортування і збережен 

дія хліба. Вирішили: за зерщ» 
відповідає совісті, кожною. 
Нею оцінюємо свііі труд..

Такий випадок. Одному со- 
сіапу вже дали сигнал до 
підправлення, Раннім номіти 
ли, «по з ваюпа сиплеться 
зерно. ІІеіайпо ж зупинили 
рух на станції, ширили всі 
щілини І аж потім дали зеле
ний П0ГІІІІК. і

У липні провів один 
важковаговий состав з хлі
бом, замість 2500 тонн за 
нормою перевіз 3233 тон
ни. Причому на важкій ді
лянці залізниці. Сподіва 
юсь, не останній.
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ПОГОДА

ШАХИ 
ВИМАГАЮТЬ
ШКОЛИ

А як зіграли кіровоградські дівчатка 
Іапя Дубівка і Світлана Симнній? їх 
слабкий результат (II поразок у 12 пар
тіях) нікого пе здивував. Цим здібним 
шахісткам було важко протистояти кра
щим ученицям дитячих шахових шкіл 
країни. Адже в Кіровограді немає, па 
жаль, такої школи, в місті немає й жод
ного штатного тренера з шахів а робота 
Палацу піонерів не відповідає сучасним 
вимогам підготовки юних шахістів висо
кої кваліфікації. У більшості міст Украї
ни такі школи діють, розвину та і сітка 
шахових клубів у містах.

На завершення хочеться подякувати 
місцеву шахову організацію ДСТ «Спар- 
так» (керівник Г. Г Дубівка) за відмін
не проведення турніра і за гостинність.

В. ЧУНЛКОВ, 
заступник головного судді, суддя 
республіканської категорії (м. Горь- 
кий).

Протягом двох тижнів відвідувачі 
Будинку культури імені Компанійця бу
ли свідками напружених по-'.дииків юних 
учасниць всесоюзної шахової першості 
ДСТ «Спартак».

Дев’ять перемог підряд одержала 
Ірина Вільнер з Ленінграда і стала чем
піонкою ЦР ДСТ «Сиартак». Вона на
брала 10 очок з 12. Цей успіх не випад
ковий. У Ленінграді вона одержала від
мінну підготовку у відомій шаховій шко
лі В. Г. Зака, в якій свого часу виріс 
екс-чемпіон світу Борне Спаськпй. Цієї 
весни Ірина завоювала титул сильні
шої шахістки Ленінграда, а в Кірово 
граді — перше місце серед юних спарта- 
ківок країни.

Порадувала своїх земляків краща ук
раїнська сп.чртакізка Ірина Чолушкіна з 
м. Херсона. Це вона в першому турі зав
дала єдиної поразки І рипі Вільпер і піс
ля осічки па старті (програш Марині 
Макаровій і Маджубі Хзмрокуловій) 
виграла шість партій підряд. У підсумку 
в Ірини друге місце.

Юна узбечка Маджуба Хамрокулова 
вісім турів не знала поразок. її високе 
трете місце — результат серйозної під
готовки в шаховій школі м. Самаркан
да. Місця, услід за призерами, зайняли 
юні представники Москви, Владимира, 
Мінська, Тбілісі, Баку і Еорошиловграда.

НЛ ФОТО; ЧЕМПІОНКА ЦР ДСТ «СПАР
ТАК» ЛЕНІНГРАДКА ІРИНА ВІЛЬНІ Р.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОІ О.

Донецький ордена Трудового Чериомого Прапора 
во.'їітехн'чний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ

„ЗІРКА“— 
ОКА (Одеса)- 
3:1

Після матчу з армійця
ми Львова кіоовоградці з 
38 очками зайняли чет
верту сходинку турнірної 
таблиці.

Зустріч з лідерами зони 
армійцями Одеси кірово- 
градці провели в тому ж 
атакуючому ключі, як і з 
львів’янами. Правда, гра 
була дещо жорсткішою — 
арбітр вимушений був 
двічі попереджати футбо
лістів Одеси — а за гру
бу «поведінку» у своєму 
штрафному майданчику 
армійці були покарані 
одинадцятиметровим уда
ром, який реалізував Во
лодимир Новаковський. 
Це був третій гол кірово- 
градців в цьому м.атчі. А 
перший м’яч влетів у во
рота гостей вже на вось
мій хвилині. Вибиванцев 
намагався пробити у даль
ній кут воріт, шлях м’ячу 
вчасно перетнув Олек
сандр Алєкссєе, який _ і 
змусив змінити його тра
єкторію польоту. За дві 
хвилини до перерви по
двоїв оахунок Богдан Мо
роз. Сильний удер з се
редньої відстані застав

ЧЕМПИ^ЙДІ
воротаря одеситів Нефе- 
дова зненацька.

У першому таймі армій
ці не змогли протистояти 
натиску господарів і лише 
зрідка контратакували.

Після перерви кірово- 
градці знизили темп гри
— давалася взнаки втома
— цим і скористалися 
гості. Армійці пішли в 
наступ більшими силами і 
провели кілька гострих 
атак, одна з яких на шіст
десятій хвилині закінчила
ся красивим, голом у во
рота «Зірки».

Перемога над лідером 
зони з досить переконли
вим рахунко/л мас, - пев
но, подати сил Кіровоград
ом. Реальні обриси при
зових місць, які з’явили
ся пеоєд нашими земля
ками, вимагають високої 
/мобілізації фізичних і ду- 
хоених сил. Боротьба у 
футбольному чемпіонаті 
загострюється. Попереду 
відповідальні матчі. Один 
з них — з миколаївським 
«Суднобудівником» відбу
деться сьогодні.

М. СОМОВ.

ХШЙЕРИ ЛІТА
Серпень завершує літр. 

кожним днем відчувається по
дих осені, коротшають дц» 
довшають і холоднішають но
чі. Маси арктичного повітря 
на території України, в тилу 
циклопа, знкликали значне 
похолодання і на Кіровоград- 
ШИНІ.

Особливо холодно було 17—І 
18 серпня, коли середньодобо
ві температури повітря знизи
лись до 13—14 градусів, ідо 
па 6-7 градусів нижче пре
мії. Такі низькі температуру 
повітря за 32 роки в цей пе
ріод не спостерігалися.

14—15 серпня — по всій те
риторії області пройшли дА- 
іці, які супроводжувались 
грозами. .

Такі доті в більшості райо
нів області поповнили запаси 
вологи в орному шарі грунту 
та покращили умови для рос
ту і розвитку пізніх сільсько
господарських культур. Поліп
шились умови для обробітку 
грунту під посіїз озимини.

Найближчими днями прой
дуть дощі, місцями значні 
зливи, температура повітря 
підвищиться.

о. моклюк, 
начальник Кіровоград
ського облгідромст- 
бюро.

„ХІМІК“—„РАДИСТ“-—Osl
У четвертому турі другого 

кола .чемпіонату України з 
футболу серед команд вироб
ничих колем ввів кіровоград
ський «Радист» грав на наїз
ді. ІМіі у Шостці, піо ня Сум- 
тині, зустрічався з місцевим 
«Хіміком». Напружено про
ходив цей матч. Лише однії

тол, забитий заводськими 
спортсменами у ворога гос
подарів поля, приніс їм успіх. 
Воли виграти — 1:0.

В. ШАБАЛІН.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ 
ОБЛАСНОЇ ФОТОСЕКЦІЇ 

ТА ФОТОАМАТОРІВ
ОБЛАСТІ

Фотосекція обласної ор
ганізації Спілки журналіс
тів УРСР приймає роботи' 
для відбору на обласну фо
товиставку. присвячену 60- 
річчю Великого Жовтня, ек
спозиція якої демонструва
тиметься в Толбухіїіськоиу 
окрузі IIР Б.

Роботи приймаються до ЗО 
серпня 1977 року.

Надсилати фотороботи на 
адресу:

316050. Кірозоград-50. пул. 
Луначарськрго, 38. Кірово
градська обласна організація 
Спілки журналістів УРСР, 
иа обласну фотовиставку.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ
На відділення приймають осіб із 

закінченою середньою оссітою з 
числа передових робітників, колгосп
ників, шо мають безперервний стаж 
практичної роботи не менше одного 
року і звільнених, у запас із лав 
Збройних Сил СРСР.

Підготовка проводиться за такими 
спеціальностями:

1. Технологія і комплексна механі
зація підземної оезробки родовищ 
корисних копалин’).

2. Організація управління гірничи
ми підприємствами*).

3. Технологія і техніка розвідуван
ня родовищ корисних копалин.

4. Маокшейдерська справа’).
5. Будівництво підземних споруд і 

шахт*).
6. Геологія і розвивання родо

вищ корисних копалин’).
7. Гірничі машини і комплекси зі 

Спеціалізаціями:
а) виробництво і конструювання 

гірничих машин і комплексів;
б) машини і обладнання збагачу

вальних фабрик.
8. Гірнича електромеханіка.
9. Електрифікація та авто/латизація 

гірничих робіт.
10. Збагачення корисних копалин.
11. Технологія машинобудування,

Металорізні верстати й інструменти.
12. Промислова теплоенергетика.
13. Металургія чорних металів’).
14. Металознавство, устаткування і 

технологія термічної обробки мета
лів.

15. Обробка металів тиском’).
16. Механічне обладнання заводіа 

чорної металургії.

♦) На ці спеціальності прнйоц жінок 
обмежений.

17. Машини та апарати хімічних ви
робництв.

18. Хімічна технологія твердого па
лива.

19. Технологія рекуперації вторин
них матеріалів промисловості.

20. Автомобілі і авте.мобільне гос
подарство.

21. Автомобільні шляхи.
22. Електропостачання промислових 

підприємстз, міст і сільського госпо
дарства.

23. Електричні системи.
24. Електричні станції.
25. Електропривод і автоматизація 

промислових установок.
26. Автоматика і телемеханіка.
27. Електронні обчислювальні ма

шини.
28. Автоматизовані системи управ

ління.
29. Прикладна математика.
30. Економіка та організація гірни

чої промисловості.
31. Економіка та організація маши

нобудівної промисловості.
Форма навчання на підготовчому 

відділенні — денна з відривом від 
виробництва.

Тривалість навчання — 8 місяців.
Відбір і направлення молоді на під

готовче відділення здійснюють без
посередньо керівники підприємств, 
будов, організацій транспорту, зв’яз
ну, колгоспів, командування вій
ськових частин за рекомендацією 
партійних, комсомольських і проф
спілкових організацій.

Особи, направлені на наечання, по
дають приймальній комісії заяву, на
правлення, документ про середню 
осЕчту (оригінал), характеристику, 
завірену гербовою або круглою пе
чаткою керівником підприємства, 
колгоспу і т. д., секретарем партій

ної чи комсомольської організації, 
виписку з трудової книжки, завірену 
керівником підприємства (організа
ції), 6 Фотокарток (знімки без голов
ного убору) розміром 3X4 см, ме
дичну догідну (форма № 286). Пас
порт і військовий квиток (приписне 
свідоцтво) подають особисто.

Приймання заяв — з 1 жовтня по 
10 листопада, співбесіда — з 15 . по 
24 листопада, зарахування — з 25 по 
30 листопада.

Початок занять з і грудня.
Зарахування слухачів підготовчого 

відділення проводить приймальна ко
місія за результатами співбесіди з 
кожним вступником з метою з’ясу
вання підготовленості до навчання на 
відділенні.

Зарахованих забезпечують гурто
житком і стипендією на умовах і в 
розмірах, установлених для студентів 
вузів.

Після закінчення навчання слухачі 
складають випускні екзамени.

Екзамени проводяться з усіх за
гальноосвітніх дисциплін навчального 
плану відповідної групи спеціаль
ності.

Тих, хто успішно витримають екза
мени, зараховують на перший курс 
денних факультетів Донецького по
літехнічного інституту без складання 
еступних екзаменів.

Документи на підготовче відділен
ня приймають щодня (крі/л неділі) 
з 9 по 16 годину.

Адреса: м. Донецьк-66, сул. Арте- 
ма, 58. Політехнічний інститут, прий- 
/лальна комісія підготовчого відділен
ня (кімната 212).
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316050. ГСП. Кіровоград 50, вуп. Луначарського, 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 їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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НАШІ
ЮНІ ДРУЗІ! *

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВЬ 
ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ. ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО^ 

. ГРЛЛСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ .V? 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБЇ- 
КАТУ сКІРОВОГРАДВАЖБУДл - НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строко/л навчання училище 
готує еголяріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах то 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярій^ 
монтажнйиїв конструкцій, штукатурів лицювальників 
плитковикїв, машиністів баштових Кранів (діочата}{ 
у групах із річним строком навчання — пицювальни- 
ків-плитковинів^ 1

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ', 
ЩО МАЮТЬ ОСИПУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 

вони одержують третину суми, заробленої ними на еи-> 
ребничій практиці. Час навчання в закладі зараховує« 
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний керпуё, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко. працюють гуртки технічної творчості. ХУДОЖНЬО? 
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані груб
ни зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність' 
учні вдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і се-оедніх навчальних закладів на пільгових умц« 
вах, а також можуть бути направлені до вищих 1 се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех'ї 
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву їз зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, свг 
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред являють особисто), документ про освіту, довід* 
ии з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
відку (ферма № 266), еісім фотокарток розміром 
3X4 см.

Печаток занять — з і вересня. ,!

Адоеса училища* 316026, м. Кіровоград, вул. Черво* 
нсзорівськії, 23. Телефон 2-38-49. і1

їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу* 
пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Королєнка», |:

ДИРЕКЦІЯ.
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