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На «Свято першого колоска», приуроче
не жнивам комсомольського року, ми за
прошуємо не тільки тих юнаків і дівчат, які 
цими днями зробили свій перший крок до 
батьківського поля, а й усіх, хто на хлібній 
ниві готує гідну зустріч 60-річчю Ленін
ського комсомолу.

|^Візітіака|т<а

З теплих долонь сівача приймає 
земля золоте зерно. Руки людини, 
яка зріднилася з степом, плека
ють колос. Всю свою мудрість, всі 
наші сили і завзяття для тебе, ни
во! Бо ти нам даруєш найдорож
чий скарб — хліб.

Виходять у розвидні молоді жен
ці. Виходять разом з батьками, 
своїми найпершими наставниками. 
Щоб продовжити їхню славу, щоб 
здобути на жнивній ниві хлібороб
ський гарт. Від роси до роси в на
прузі наші молоді руки. Симфо
нія степу дає нам натхнення. В ній 
наш заспів, заспів на перших го
нах.

На святі першого колоска поси
вілі ветерани вручають синам сніп 
пшениці, дають наказ не зронити 
хліборобської честі. І ті обіцяють 
бути справжніми бійцями, першими 
прапороносцями у великій битві за 
великий хліб ювілейного КОМСО
МОЛЬСЬКОГО року. Молоді гіталовці, 
учні Андріяша й Моторного впев
нені — до обжинків дійдуть щас
ливо. І знову радісний ветеран пі
дійде до сина з вінком колосся,

яке буде скошене на останній за 
гінці, подарує смаглявому степови
кові і скаже: «Спасибі тобі за
скарб, подарований людям, рідній 
Вітчизні!».

Тут, на святі першого колоска, 
всі за одно, всі однодумці і опти
місти — комбайнер і водій автома
шини, агроном і керівник збираль
ного загону. Всі разом, бо в кож
ного з них одна мета — швидко і 
якісно зібрати вирощений урожай 
І в рік 60-річчя ВЛКСМ 
лять все належне, аби 
нашого степового краю 
три мільйони 215 тисяч 
на, продати державі не 
мільйона 400 тисяч тонн. Учасни
ки свята Микола Панкратов і Віктор 
Миколенко закликають наймолод
ших — не гаяти жодної погожої 
години, не залишити в полі жодно
го дорогоцінного колоска. За ними 
йдуть сотні юнаків і дівчат ордено
носної Кіровоградщини — вчораш
ні випускники школи і учні проф
техучилищ, студенти і школярі. Мо
лоді женці, всі трудівники села ді
лом відповідають на рішення лип
невого Пленуму ЦК КПРС, серцем

вони зроб
ив полях 
одержати 
тонн зер- 
менше 1

сприйнявши їх як бойову програму 
Дій.

Темпи жнив ювілейного року на
рощуються. У державні засіки над
ходять перші центнери зерна ново
го врожаю. Урочисто звучить сим
фонія степу. І наш заспів. Прислу
хайся, товаришу. Тут і твій голос, і 
юлос твоїх ровесників, які ви
йшли на гарячу лінію жнив. 
І тут тобі всі почесті, і увага рсіх, 
хто мас допомогти — членів ре
монтних бригад, культармійців, 
працівників торгівлі, побутовців. На 
цій лінії — комітети комсомолу, 
які підтримують пульс соціалістич
ного змагання женців і своТми 
практичними діями допомагають 
збиральним загонам. Комсомоль
ські активісти постараються виручи
ти тебе, якщо раптом вийде з ладу 
комбайн. Комсомольський секретар 
вручить тобі вимпел і намалює зір
ку за нову тисячу намолоченого 
зерна. Він твій помічник і товариш. 
Отже — не підведе, виручить, вбо
ліваючи за твою перемогу.

Настає новий день, день напру
женої праці і нових рекордів. То 
хай же твоя причетність, молодий 
хліборобе, до справ, які вирішують 
сільські трудівники, буде найбільш 
високою. Зрідни себе з полем, з 
долею врожаю. І ти будеш гордий 
з того, що в державній коморі є і 
твій хліб — могутність і слава Віт
чизни.

її одержав молодий 
комбайнер колгоспу «Пер
ше травня» Петрівського 
району, делегат XXIII з’їз
ду комсомолу України 
Віктор Миколенко.

ПРОПОНУЮ 
«КЛУБ

І

Л’ЯТНАДЦЯТИТИСЯЧНИКІВ»
Якось іі.т одній із об

ласних нарад механізато
рів спеціалісти говорили 
про можливості потужних 
«Колосів» і «Нив». Тоді 
почув, що десять тисяч 
"центнерів за сезон — цс 
тс не рубіж для таких 
машин. От і вирішив пе
ревірити сили свого «Ко
лоса». Спочатку була про
сто цікавість. Та під час 
жішв минулого року вона 
переросла в твердий намір 
піти па рекорд. Хоча жни 
вувалось не легко, добив-

ся наміченого — видав із 
бункера 14970 центнерів 
хліба.

А чи можна більше? На- 
жнивах ювілейного ком
сомольського року — тре
тього року п’ятирічки — 
зобов’язався скосити 350 
гектарів ранніх зернових і 
намолотити 15 тисяч цент
нерів хліба. Отож і про
поную молодим механіза
торам стати учасниками 
«Клубу п'ятнадиятитнеяч- 
ників».

ВИСОКИМ ДЕНЬ РОЖЕВИМ КОЛЕСОМ
ЛИПНЕВЕ СОННЕ ПОКОТИВ.
СПІВАЄ ПОЛЕ ЩЕДРИМ КОЛОСОМ, 
КОМБАЙН ПІДХОПЛЮЄ МОТИВ.

СПІВАЄ ШЛЯХ. БІЛІЮТЬ ХМАРИ. 
СПІВАЄ ЩАСТЯМ НЕБОКРАЙ.
І МУДРІ РУК1І ХЛІБОДАРА 
СПІВАЮТЬ СВІТЛО ПРО ВРОЖАЙ.

Репортаж в номер

„У ДОБРИЙ
хвили- 
Олек- 
Руден- 
— від-

шої віддачі. 
Ще рано, зви
чайно, гово
рити про вро
жайність, бо 
ж тільки кіль
ка центнеоів 
намолотив Ру

денко, та 
мається, 
на почин

Э УПИНИВШИ на 
ну комбайн, 

сандр Андрійович 
ко не витримав 
крив бункер, зачерпнув
жменю золотого збіжжя, 
підніс ближче до очей. 
Крупні- янтарні зернини 
терпко пахли щедрим лі
том. Схилився над бунке
ром і син Микола, повто
рив батьків жест. Це вже 
друге літо підряд жниву
ватимуть вони удвох. Зо
бов’язалися намолотити 
своїм «Колосом» 8200 
центнерів зерна. Та поле 
ж, звичайно, внесе свої 
корективи — урожай 
щедрий вродив.

Це — перший день. Аг
регат Руденків обкошує й 
обмолочує заразом краї 
поля № 1, розбиває лан 
на загінки. Поряд працює 
на СК-4 Петро Хміль. Ком
сорг відділка Роман Гна
тів на цьому ж полі кладе 
пшеницю у валки. Пишні 
вони та важкоколосі, зда
леку — мов щедрі скиби 
накраяного хліба. Мабуть, 
при обмолоті на великій 
швидкості не поженеш 
комбайн, доведеться на 
пониженій.

— На цьому 115-гектар- 
ному полі ми планували 
виростити по ЗО центнерів 
на круг «Одеської-51», — 
розповідає головний аг
роном радгоспу «Третій 
вирішальний» Михайло 
Тимофійович Цимбал. — 
Але сподіваємося щедрі-

ду- 
що 

узя
ли хороше поле, дозріле.

Ранні зернові в радгос
пі займають 4185 гектарів. 
На комбайн припадає 174. 
Є тут не 
ка-51», а 
зоста-1», 
врожайні 
пшениці, 
лоску по 
лінується.

— Урожай такий, 
Михайло

і пряме 
недо- 

втрати 
сьогодні

тільки «Одесь- 
й «Кавказ», «Бе- 

інші 
сорти

У кожному 
40—50 зерен

високо- 
озимої 

ко
на-

Ти-продовжує 
мофійович, — що 
комбайнування 
цільне — тільки 
понесемо. Тому І 
13 комбайнів косять ранні 
зернові на звал: 6— горох 
і 7 — пшеницю в трьох 
полях відразу. Тобто, у 
трьох відділках. Таким чи
ном, три збирально-тран
спортні загони будуть за
безпечені фронтом робіт 
і проведуть жнива у най- 
коротші строки.
М ИКОЛІ Корнілову не- 

терпеливиться. То по
крутиться біля машини, то 
підійде до агрономів та 
інших шоферів (водіїв аг- 
рономівського «Москви
ча» і машини «Техдогляд», 
що чатує тут, у полі). Ад
же він транспортуватиме 
сьогодні перший ужинок, 
перші центнери хліба. І 
хай зерно ще вогкувате 
(бо ж краї та смуги між 
загінками обкошують), 
все ж то вже хліб ниніш
нього року, року ювілей
ного, комсомольського.

(Закінчення на 2-й стор.).

І

Наш конкурс

УЖИНОК 
комсомольського 
РОКУ

Сотні молодих трудівників нашого 
степового краю, вийшовші! па жнива 
ювілейного року, взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання. Щедрий уро
жай дарує нива рукам, які виплекали 
золотий колос.

Сьогодні «Молодив комунар» оголо
шує конкурс на кращий газетний мате
ріал про участь юнаків і дівчат 1<іро- 
воградщини в ювілейних жнивах ком
сомольського року.

СПЕЦІАЛЬНІ ГРОШОВІ ПРЕМІЇ І 
ПРИЗИ ВСТАНОВЛЕНІ ЗА НАЙБІЛЬШ 
ЗМІСТОВНИЙ НАРИС ПРО ЖЕНЦЯ І 
ВОДІЯ АВТОМАШИНИ, АГРОНОМА,

ВСІХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ, ЯКІ ПОДАРУ
ВАЛИ СОБІ ПЕРЕМОГУ НА ЖНИВНІЙ 
НИВІ. ПРЕМІЯМИ БУДУГо ВІДЗНАЧЕНІ 
АВТОРИ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ, СТАТЕЙ, 
РЕПОРТАЖІВ, ОПЕРАТИВНИХ ІНФОР
МАЦІЇ ФОТОРЕПОРТАЖІВ, ФОТО
ПОРТРЕТІВ ГЕРОЇВ ЖНИВ-78.

Конкурс триватиме від сьогоднішньо
го спяіа першого колоска до радісних 
обжинків.

До участі в конкурсі запрошуємо лі
тераторів, журналістів, сількорів і юн
корів, усіх читачів «Молодого комуна
ра».

Прославимо руки хлібороба!

З ІМЕНЕМ 
„СПАРТАКА“ 

Як ми вже повідомляли, 7 
липня в селі Красногірці Го.ю- 
ванівського району стартувала 
експедиція «Молодого комуна
ра» пам’яті героїв підпільної 
комсомольської організації 
«Спартак». Активісти нашої 
газети Анатолій Ковнрьов, Ми
кола Присяжний та Анатолій 
Попов вирушили в далеку до
рогу. Курс — на Баку, Ашха
бад, Самарканд, Бухару. 12 
липня керівник експедиції 
Анатолій Ковнрьов надіслав 
до редакції телеграму: «Ми на 
Кубані». Учасники мотопробі
гу. який присвячений 60-річчю 
ВЛКСМ, всюди зустрічаються 
з молоддю, розповідають про 
подвиг спартаківців Красногір- 
ки.



ІВ лінія 1918 рожу
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СИМФОНІЯ
ЖІНІВ

Слово другому секретарю 
Кіровоградського обкому ком
сомолу Івану Гнмбіденку.

Жнива на жнива не схожі.
/ Нинішні, думаю, теж не виня

ток. Прохолодним було ЛІТО, 
достигання хлібів затрималось. 
Та молодь сповнена енергії, у 
рік 60-річчя Ленінського ком
сомолу зробити жнива тільну 
ударними, Великим, як ніколи,

організованим і добре підго
товленим загоном вийшли зби
рати хліб юнаки і дівчата об
ласті. Цього року жнивувати
муть 324 комсомольсько-моло
діжних комбайнових, 112
жаткових, 724 автомобільних,
457 тракторних екіпажів. 
Вперше у збиранні ранніх
зернових візьмуть участь 14
комсомольсько - молодіжних 
комплексних збирально-тран
спортних загонів.

Як до справжньої битви мо
лоді хлібороби, комсомольські 
організації області готувалися 
до нинішніх жнив. Тож по-бо
йовому звучить і назвд голов
них, центрів організаційної ро
боти на цей період — «Штаб», 
Умовами соціалістичного зма
гання па приз «Золотий колос», 

за перехідні вимпели передба
чено збирання проводити ке 
тільки швидко, але й без втрат, 
при високій якості. Слово — за 
комітетами комсомолу, за ком
сомольськими штабами «Жни- 
ва-78». Кожного дня молоді 
жниварі повинні знати, хто із 
них йде попереду у трудовому 
суперництві, на кого рівняти
ся, кому допомогти. Комітети, 
штаби мають турбуватися про 
створення умов праці, побуту, 
щоб найефективніше допомага
ти хліборобам добиватися ус
піхів щодня.

Сьогодні довкруг лупає сим
фонія жнивного лану. Пливуть 
розмірено степові кораблі, 
долаючи хлібні гони. Штилю і 
і ясного сонячного неба вам, 
молоді жниварі!

Примножити трудові здо
бутки ювілейного року Вели
кого Жовтня, досягти вищих 
показників у виробництві —• 
така одностайна відповідь хлі
боробів Кіровоградщини на рі
шення липневого Пленуму ЦК 
КПРС. У третьому році деся
тої п’ятирічки, включившись У 
Всесоюзне соціалістичне зма
гання, трудівники ланів області 
зобов'язалися:

одержати 3 мільйони 215 ти
сяч тонн зерна, продати держа
ві 1 мільйон 400 тисяч тонн.

Вагомий внесок для успішно
го виконання цих зобов’язань 
зробить хліборобська зміна на
шого краю. Понад 40 процен
тів вирощеного врожаю ранніх 
зернових зберуть молоді меха
нізатори. На площі понад 300 
тисяч гектарів скосять вони 
пшениці, жита, ячменю.

Більше двадцяти молодик 
комбайнерів зобов’язалися взя
ти 10-тисячний рубіж на обмо
лоті. Серед них — комсомо
лець Микола Яременко із кол-

Стенд жнив

НАШ ВНЕСОК
у ПОЛУДНЕВІ ЖНИВА 
П’ЯТИРІЧКИ 
госну імені Ватутіна Нозоукра- Т 
їнського району, який дай 
слово кожного робочого дня 
видавати з бункера свого «Ко
лоса» майже тисячу центнерів 
зерна.

Десятки комсомольських 
ватажків області в жнива пра
цюватимуть за штурвалам« 
комбайнів, очолять комплекс* 
ні збирально-транспортні заю- 
ни та їх ланки.

На жнива ювілейного року 
Ленінського комсомолу ви
йдуть 1 І ТИСЯЧ КОМСОМОЛЬЦІВ і 

молоді, що майже на 3 тисячі 
більше, ніж минулого року. їх 
одностайне бажання — допо
могти старшому поколінню 
хліборобів зібрати врожай, 
швидко, без втрат, на совість.

ТРЕБА ЗНАТИ!
££ Загубив один пшеничний колосок на квадратному метрі по

ля — недобрав пуд хліба на гектарі.
Перші десять днів після оптимальних строків збирання на 

кожному гектарі втрати становлять центнер зерна, наступні двад
цять днів 2—3 центнери.

ф При перевезенні зерна в автомашинах без брезентових по
кривал лише за один рейс на дорогах залишається два і більше 
центнерів хліба

ф Вивантаження зерна з бункерів комбайнів на ходу дає змо
гу зекономити 20—25 процентів робочого часу.

J ДОБРИЙ ЧАС, 
01II У!“

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
І коли вже подаа сиг

нал «Колос» батька й сина 
Руденків, автомашина 
стрімко помчала до ком
байна і зупинилася точні" 
сінько під вивантажу
вальним шнеком. У кузові 
— ні щілиночки. Микола 
спритно перестрибнув че
рез ретельно нарощений 
борт, підставив долоні 
під золотий дощ. Надве
чірнє сонце довгими про
менями голубило той 
струмінь теплого хліба 
І усміхненого, щасливого 
юнака...

Руденко-старший лег
ко і впевнено повів ПО" 
тужну машину далі, в ін
ший кінець поля. А мо
лодший зупинився над 
валком, щойно покладе
ним Романом Гнатівом, 
підняв оберемок стебел з 
важкими колосками, за
дивився.

— То що, Миколо, гар
но вродило? — підійшов 
агроном відділка Засиль 
Іванович Осаула.

Хлопець підняз очі на 
нього, усміхнувся, стенув 
плечима: ще й питаєте, 
мовляв. Та погляньте ж, 
які колоски, яке зерно 
крупної

Стоять вони поруч, —- 
комуніст, технолог поля^ 
комсомолець, молодий 
радгоспний спеціаліст, 
який на час жнив не втри
мався від спокуси попра
цювати 10—15 днів на 

повну силу, надихатися Фото в. КОВПАКА.

пахощами молодого хлі
ба, степу. Тож і прийшов 
до батька уже не поміч
ником, як торік, а справж
нім напарником. Ось і 
сьогодні попрацює батько 
кілька годин, а потім пе
редасть йому кермо і 
сердечно скаже: «У доб" 
оий час, сину!«

ЧЕКАЄ свого часу «Ни
ва» комсомольця 

Петра Ьуіила — молодий 
комбайнер зобов’язався 
видати з бункера 5600 
центнерів хліба. А за Ми
колою Корніловим на
повнять кузови своїх ав
томашин його молоді ко
леги — комсомольці Ге
оргій Пінчук, Володимир 
Охріменко, Сергій Біло- 
конь, Юрій Чурилоа. Че
рез день — два потече 
золотий хлібний потік на 
радгоспні токи, оживуть, 
загудуть телефонними 
дротами курні хлібні тра
си, повнитимуться дер
жавні засіки. Радгосп 
«Третій вирішальний» про
дасть Батьківщині не мен
ше 5400 тонн зерна.

У добрий час, хліборо
би!

Р. МАРЧЕНКО.

Агроном Засиль Івано
вич Осаула та секретар 
комсомольської організа
ції відділка Роман Гнатів 
І раді за врожай, і тривога 
• серці; зібрати б вчасно!

У «Третьому вирішаль
ному» жнивують групо
вим методом.

Перший хліб везтиме 
комсомолець Микола Коо. 
нілов.

РОБОТА
Кращому механізатору колгоспу 

«Перше травня* Петрівського району 
Віктору Ми коленку присвячую,

Роботу вибирають по плечу,
Бува ця ноша нелегкою,
Якою оцінить її ціною.
Коли за неї часто сам плачу.
Тариф суворий. Бідкатись дарма, 
Бо ж добровільно взяв її на плечі, 
Тому й оплата — щастя повен вечір 
Або безвихідь болісна одна. 
То ніччю їй безсонною плачу 
Чи неувагою в сім’ї (усе буває), 
Але ж роботу сам я вибираю, 
Назавжди, а не так, щоб досхочу- 
Робота — радість і робота — біль. — 
Щоб і надалі, скільки стачить сил.

 Віктор ГАНОЦЬКИЯ.

Алло, говорить корпункт I

СТАРТ ВЗЯТО
Майже весь горох поклали лювані Минолою Червони« 

у валки механізатори мол- та Олександром Прозоров- 
госпу імені Леніна Знам’ян- . .......-
сьного району. Старанно 
працюють на носовнці мо
лоді номбайнери Володимир 
Алексеенко, Іван Малярен- 
ко, Євген Червоний, Леонід 
Архипенко. Хоч умови й не 
з легких, бо дощі йдуть ма
ло не щодня, все ж жниварі 
перевиконують змінні зав
дання. Незабаром включа
ться в роботу й иомсомоль- 
сьно-молодіжні екіпажі, очо-

ським.
А всього в колгоспі 3975 

гектарів ранніх зернових. 
Всім трьом збирально-тран
спортним комплексам добрг 
доведеться попрацювати, 
щоб закінчити жнива за де
сять днів, як заплановано^

В. БЕРШАН, 
грункомсорг трактор
ної бригади.



лгжшде 1979 року

А ЬОГОДНІ робочий день в рай- 
комі комсомолу розпочався о 

7-й ранку, і так буде до кінця жнив. 
Членам районного штабу «Жни- 
за-78» за годину потрібно зібрати 
інформацію про хід соціалістично
го змагання молодих хліборобів, а 
тоді — з поле, до жниварів. А їх у 
нас чимало: 19 комсомольсько-мо- 

екіпажів, 
молодих

Гаряча лінія

лодіжних комбайнових
14 жаткових, а також 76 ___„ ...
водіїв, 31 тракторист, 58 молодих 
комбайнерів.

Для забезпечення високої якості 
збирання в господарствах створено 
46 штабів і постів «Комсомольсько
го прожектора», 28 комсомоль
ських постів якості, 33 піонерські 
дозори. Буде проведено операцію 
«Нічний дозор», мета якої—переві
рити якість перевезення і зберіган
ня зерна, оперативності його прий
мання на токах і елеваторах.

М. ШВИДАНЕНКО. 
перший секретар Олександрій
ського райкому комсомолу, 
начальник районного комсо
мольського штабу «Жнива-78».

З ошор»„Молодя* комунарі

НАПЕРЕДОДНІ

РАЙКОМ і жнива
Через кожні три дні роботи ви

значаємо переможців. Кращому 
комсомольсько-молодіжному екі
пажу агіткультбригада дарує свят
ковий концерт, ми вручаємо пере
хідні призи, перехідні вимпели, а 
також подарунки — хороші книги.

Кожного третього дня випускає
мо районний бюлетень про хід зма
гання молодих хліборобів, екран 
районного «Комсомольського про
жектера». Серед жниварів сьогодні 
працюють 63 молодих агітатори, 
34 пог.ітінформатори, 29 лекторів, 
63 агітатори.

Свій вклад у комсомольські жни
ва внесуть і ремонтники райоб'єд-

нання «Сільгосптехніка» — комсо
мольсько-молодіжна ланка по ре
монту техніки подаватиме допомо
гу трудівникам колгоспів і радгос
пів безпосередньо в загінках.

Словом, жнива ще тільки розпо
чалися, ще рано говорити про здо
бутки. Але йдуть вони під девізом: 
«Жнивам-78»—комсомольську тур
боту!» Значить, бути їм успішними, 
бути ужинкові щедрим.

Ф Гість свята

шшгшой,

Коли ще тільки готува
лися до жнив, то намічали 
собі плани: хто скільки 
скосить хліба, намолотить. 
Приглядалися до майбут
ніх членів екіпажу. Напар
ником у мене Григорій 
Дудка, зерно возитиме йо
го брат Іван, солому — 
Григорій Танський. Не пер
ший рік знаю цих людей, 
тож і вирішили ми в ни
нішньому році зібрати 
своїм «Колосом» хліб на 
315 гектарах і намолотити 
15000 центнерів зерна.

Нині повним ходом ве
демо косозицю хлібів. 
Дивлюсь на ці товсті валки 
з великим повнозерним ко
лосом і думаю, що просто 
неможливо працювати не 
з лозною віддачею, що не 
простоїш зайву хвилину, 
коли врожай — як море. 
І радісно на серці, що не 
пустили долинські хлібо
роби своє слово на вітер
— кинули ж бо клич у 
третьому році десятої п’я
тирічки по виробництву 
зерна вийти на рубіж 1980 
року. Тепер по всьому 
видко — вийдемо! Тепер 
доля врожаю в наших ру
ках.

Велика наша хлібна ни
ва — 4000 гектарів ранніх 
зерновик. На комбайн у 
середньому припадає 
більш як 220. Та це нас 
не лякає, бо маємо добрі 
машини, силу, а головне
— хліборобську тривогу в 
серці за той щедрий дар 
землі у відповідь на нашу 
турботу про неї.

Суджу по тому, що ком
сомольсько - молодіжний 
екіпаж у складі комбайне-

рів Валерія Глущенка та 
Миколи Оводенка, шофе
ра Василя Підбуртного 
теж поставив перед собою 
високий рубіж — видати 
з бункера 10000 центнерів 
хліба. Хоч і машина • них 
така ж потужна, але до
свід хлопці мають мен
ший. Тому поки що обме
жилися десятьма тисяча
ми. Але життя покаже, 
про що в кінці жнив ра
портуватимуть молоді 
жниварі. Якщо мені Ьипа- 
де нагода, з радістю до
поможу їм, хай навіть пе
реженуть мене з трудо
вому суперництві, якби 
лиш зібрати врожай без 
втрат.

Жнивуватиме й другий 
комсомольсько - молодіж
ний екіпаж. За штурвалом 
СК-4 працюватимуть по
змінно Олександр Голен- 
ко та Григорій Лікаєв, зер
но від них транспортува
тиме Володимир Мельник, 
а солому — Микола Кли- 
менко. А всього у збиран
ні хліба візьмуть участь 33 
молодих механізатори. Усі 
вони взяли високі зобов'я
зання, адже рік нинішній 
— комсомольський. Тому 
й віддача молоді повинна 
бути якнайбільшою.

То що, позмагаємося, 
друзі? Тільки з умовою: 
ні хвилини простою, ні 
грама втрат.

М. ЛАНКРАТОВ, 
переможець минуло
річних жнив, комбай
нер колгоспу імені 
Фрунзе Долинського 
району, кавалер орде
на Трудового Черво
ного Прапора.

Ф Підслухана розмова

Нагорода 
переможцю

Серед жниварів нашо
го колгоспу майже ‘по
ловина КОМСОМОЛЬЦІВ. 
ГІоряд з трьома комсо
мольсько - молодіжними 
збирально - транспорт
ними комплексним:: за
гонам»; працюють моло
діжні екіпажі «Жаткар» 
і «Комбайнер». 1. Мацала, М. Скорохода та В. Ку- 
ценка, як кращих механізаторів, обрали комсоргами 

тимчасових груп. Оперативний засій контролюватиме 
роботу на полях-, при перевезенні, на току.

Місце дії комсомольських груп — агігпости — ва
гончики, обладнані наочною агітацією. Тут кожного 
дня молоді колгоспники дізнаються’ про підсумки 
трудового будня із «Щоденного інформатора».

Широко розгорнулося соціалістичне Змагання за 
звання «Кращого комбайнера», «Кращого тракторис
та», «Кращого шофера».

Почесна нагорода переможцям — кубок райкому 
комсомолу «Рекорд-60» на честь 60-річчя ВЛКСМ,

О. ВЕРГУН, 
заступник голови колгоспу «Мир» но роботі 
з молоддю, начальник збирально-транспорт
ного загону.

Новоукраїнський район.

ф Візитна картка
її одержав учень середньої школи 

села Мартоноші Новомиргородського 
району ВіталімВасильєв._______________
«ммь^'тігтіотдиаиамаймиидами

ЗНОВУ ЕКЗАМЕН
Не так давно дев’ятикласник Віталій 

складав екзамени в школі. А тепер у 
хлопця — знову екзамени. Тільки цього 
разу замість класу — колгоспне поле, 
замість шкільної парти — комбайн, а 
екзаменаторами стали всі односельці. 
Всі, бо це ж на їх очах Віталій сяде за 
комбайн, збиратиме хліб, вирощений їх
німи руками. Та найсуворішим екзамене-

колгоспу, 
степу і 

на вікнах 
найліпше

Якби довелось життя 
починати спочатку, я ви
брав би саме цей шлях і 
ніякий інший. Саме цю 
свою дорогу: поля золо
тистих хлібів, широкі про
стори рідного 
духмяний залах 
сонячні зайчики 
автомобіля. А
люблю водити машину в 
жнива. Мимоволі охоплює 
душу якесь піднесення, ні
би всі ми, шофери, ком
байнери, трактористи, має
мо один пульс. Пульс хлі
ба. А воно так і є, бо об'єд
нує тоді людей одна дума: 
дума про хліб. Мрія про 
хліб. Торік Друге місце 
зайняв у районі серед

семидесяти гектарів. Вам,

знімку: першим
секретар Долинського рай
кому комсомолу Вячеслав 
КОРОБОВ вручає грамоту 
ЦК ВЛКСМ минулорічному 
переможцеві соціалістично
го змагання серед молодик 
водіїв області шоферові До
линського райоб’єднання 
«Сільгосптехніка» Леоніду 
РОМАНОВУ,

Фото В. КОВПАКА,

тором, звичайно, буде батько, Володи
мир Микитович Васильєв, комбайнер 
колгоспу імені XXII з’їзду КПРС. Адже 
він бере сина помічником на свій агре
гат, він довіряє йому справу свого жит
тя, отож і доводитиме йому Віталій пра
во на цю довіру.

Батько не помилився з синові. Сімей
ний екіпаж Васильєвих виходить у поле 
вже другий рік підряд. Тому-то впевне
ний Віталій: своє зобов’язання — за два
надцять робочих днів зібрати на площі 
120 гектарів 6120 центнерів зерна, вони 
обов'язково виконають. Він докладе до 
цього всіх зусиль. А поряд трудяться 
однокласники Віталія: близько тридцяти 
учнів Мартоніської середньої школи 
допомагають батькам — працюють на 
токах, на перевезенні зерна.

ДОРОГА ЖИТТЯ
молодих шоферів, а мій праці Володимир Іванович 
суперник, шофер нашого 
колгоспу імені Свердлова 
Микола Аршинник, вибо
ров перше місце в районі 
— перевіз 6440 центнерів 
хліба з поля на тік.

Сьогодні ми налаштува
ли знову свої машини на 
працю, на боротьбу, на 
творче, гарне суперницт
во. Бо вже заспівали піс
ню праці з полі комбайни, 
а за кілька днів проляже 
нам дорога на тік. Хлібна 
дорога. Дорога життя, як 
назвав наш маршрут на
ставник, ветеран війни і

Яковенко, порівнюючи до
рогу з поля на тік із до
рогою через Ладозьке 
озеро до Ленінграда під 
час блокади. Різні вони, ці 
дороги. Одна — страшна, 
небезпечна і трагічна. Ін
ша — усміхнена, щаслива, 
молода дорога. Але оби
дві потрібні людям. Оби
дві священні. Дорогий це 
вантаж — хліб...

В. ШЕРШЕНЬ, 
шофер колгоспу Імені 
Свердлова Олексан
дрійського району.

ЗАМІСТЬ 
ДОПОВІДІ
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ВІДСЬО ГОДНІ
Діалог ведуть комбайнер колгоспу 

імені Ульякова Ульяновського району 
комуніст Андрій Капітонович Гладкий 
і його помічник Микола Рудий, кот
рий жнивуватиме цього літа вперше,

— Як гадаєте, Андрію Капітонозичу, 
не підведе «Нива»?

— Та есе, Миколо, залежатиме від нас. 
Як підготували до жнив, так вона у ту 
гарячу пору І працюватиме.

— Я вже вкотре все перевірив, та все 
одно хвилююся. У нас же он які зобо- 
з язачня: сім тисяч центнерів зерна зі-*

брати зі ста 
звичайно, не звикати, тільки минулого 
літа ваш комбайн сім тисяч триста сорок 
три центнери намолотив. А за есе жит
тя, мабуть, і порахувати важко...

— Цифри, хлопче, не головне в житті. 
Бо будуть ще в тебе і тисячі центнерів, 
будуть і напружені години за штурва
лом, під розпеченим сонцем, і недоспа
ні ночі. Та головне, Миколо, те, що по

чинається відсьогодні у тебе справжнє 
життя. Адже людина живе тільки тоді, 
коли приносить користь іншим. А хліб, 
який збиратимемо і ми з тобою, і хлоп
ці з комсомольсько-молодіжного екіпа
жу Анатолій та Леонід Коцюруби, і всі 
комбайнери, трактористи, шофери і 
школярі, що допомагатимуть на жни
вах, — то для людей, для держави, а, 
значить, для миру на землі. Оце І є най
головніше в нашому житті. В моєму. В 
твоєму. В житті кожного. Нехай же не 
підводить тебе «Нивй»...

КОЛОСИСЯ, ПІСНЕ НАША
Золотий липень котить оранжеве сонце по степах 

орденоносної Кіровоградщини. Зараз у наших славних 
хлібодарів настала гаряча і відповідальна пора. 
Культармійці Кіровоградського Палацу культури Іме
ні Жовтня везуть жниварям Новоукраїнсьного району 
дзвінку пісню, іскрометний танець, поетичне слово.

В складі нашого агітпоїзду соліст заслуженої хоро
вої капели Валентин Сокальченко, танцюристи на
родного танцювали ного ансамблю «Колос» Ніна Орло
ва І Юрій Філінов. Веде програму нонцерту Олександр 
Котликов.

На польових станах ми допомагатимемо редколе 
гіям стіннівок фотоілюстраціями, які тут же виготов
лятимуть, використовуючи місцевий матеріал, худож
ник В. Є. Костанді та фотограф В. М. Мощинський.

Наші виступи композиційно поєднуватимуться в лі
тературному монтажі «Хвала рукам, що пахнуть хлі
бом».

Звичайно ж, разом з нами перед трудівниками кол
госпних ланів виступатиме лектор Б. Я. Слуцкер, що 
читатиме лекцію «Липневий Пленум ЦК КПРС — істо
ричний рубіж в боротьбі за комунізм».

Перед учасниками нашого агітпоїзда розстеляться 
багатокілометровими стрічками дороги до тих, хто да- 
рус країні найбільше багатство — хліб. Тож хай їхня 
доля буде щедрою на врожай, а наша пісня дзвінко 
колоситься а короткі години відпочинку славних хлі
бодарів,

Я. КРАСНОВСЬКИЙ, 
начальник агітпоїзда.
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ДО СІЛЬКОРІВ 
І ЮНКОРІВ, 
до ВСІХ 
ЧИТАЧІВ 
«молодого 
КОМУНАРА».

Заколосилось поле, за
дзвеніло щедро, заклич
но. І як бункери напов
нюються першим зер
ном, так і серце напи
вається радістю—бо та
ки дочекались оцього 
свого ювілейного хліба, 
настали шістдесяті ком
сомольські жнива. Радіс
но і хороше тобі но 
серці, КОЛИ ти — хлібо
роб. А коли ні! Теж хо
роше, бо ким би не був. 
і де б не працював, не 
можеш бути осторонь 
того важливого і відпо
відального завдання, яке 
стоїть перед хлібороба
ми області: виконати на- 
родногоспод а р с ь к и й 
плай по продажу хліба 
державі. Обов'язок наш 
— подати дієву допомо
гу в цьому. Своєю пра
цею зробити посильний 
вклад у загальну — дер
жавної ваги — справу.

Редколегія обласної 
газети «Молодий кому
нар» просить вас, наших 
позаштатних кореспон
дентів, усіх читачів, 
включитися у висвітлен
ня жнив ювілейного ком
сомольського року.

Нас цікавить широке 
коло питань, пов'язаних 
з трудом комсомольців 
І молоді на жнива*. Все 
це може бути виражене 
у інформаціях, зарисов
ках, критичних сигналах, 
фотографіях. Тож чекає
мо від вас термінових 
повідомлень про героїв 
жнив — молодих ком
байнерів, водіїв, механі
заторів. Тема жнив і те
ма ваших матеріалів — 
це всі, хто має причет
ність до збирання вро
жаю: не тільки робота 
жниварів, а й культар
мійців, учнів шкіл, пра
цівників побуту, куха 
рок, це — діяльність 
«прожектористів», всієї 
комсомольської органі
зації колгоспу. А мож
ливо вас хвилюють пога
ні дороги і безгосподар 
ність, порожні вітрини 
«КП», і безладдя на то
ку — все це ви маєте 
право описати І обнаро
дувати. Кращі матеріали 
будуть відзначені пре
міями.

Чекаємо ваших листів,



4 стор. „Молодей комунарі ■--------------------------------- 15 лглглажгж 1978 року
ВІД «П’ЯТОГО КОЛЕСА»

♦ Не до сміху», — сказали молоді жниварі Кірово- 
градщини, викермовуючи в колосисте море степові 
пароплави. «) все ж, — заперечили автори ♦П’ятого 
колеса», — не варто забувать про жарти. На жнивах 
це річ необхідна, як кухоль джерельної води».

Уже стало дсброю традицією обслуговувати жнива
рів дзвінкою піснею і красним словом. Отож, врахо
вуючи чисельні побажання наших читачів, диск-чал 
друкує популярну естрадну пісню «Остановите му
зыку».

Читайте «Неправдоподібні історії». Хочете — вірте, 
хочете — ні, а таке ще трапляється.

Звичайно ж, в кімнаті сміху обов'язково повинне 
бути криве дзеркало, а ще точніше — «Тлумачник 
«ПК».

лудожник-гуморист Володимир Постоєнко уже на
носив перший сніп літніх малюнків.

Отже, смійтесь на здоров’я.
Ваюмого Вам колоса, міцного здоров’я і веселого 

настрою, дорогі наші жниварі!

Неправдоподібні 
історії

* ♦ *
НАРЕШТІ у Світловодську, прямо в 

центрі міста з’явився чудовий стенд 
«Комсомольського прожектора». Голова 
штабу «КП» Сергій Якименко зізнався: 
«Цей «сюрприз» ми підготували якраз 
напередодні жнив І, відповідно, пер
ший випуск «Комсомольського прожек
торе.» присвячений саме цій гарячій і 
відповідальній порі року».

* *

НАРЕШТІ в перші дні жнив почала 
активно і творчо діяти одна з кращих

агітбригад області Палацу культури іме
ні Жовтня міста Кіровограда, художній 
керівник П. Рижков.

У розмові з нашим ^кореспондентом 
він сказав: «Ми виступаємо перед хлібо
робами в різних колгоспах області. Іно
ді доводиться в день давати перед жни
варями по 3—4 концерти. Це — нелег
ко. Але, відчуваючи всю важливість цих 
виступів, ми намагаємося якомога біль
ше охопити ними наших славних трудів
ників колгоспних ланів».

:1с

НАРЕШТІ в одному З віддалених ра
йонів нашої області райспоживспілка 
організувала ідеальне обслужування 
жниеарів дефіцитними товарами. Авто- 
лаеки везуть на токи, на поле до діючих 
огре>атів тернові хустки, килими тощо.

Таке обслуговування сільським трудів
никам дуже подобається.

А ТЛУМАЧНИК «ПК»

Криве дзеркало
Перевесла — перела

мані весла.
Обкоситись — обріза

ти коси.
Ярові — тс, що вирос

ло в яру.
Згреба — скупа лю

дина.
Токи—електричні стру

мені.
Збіжжя — збігле мо

локо на плиті.
Екіпаж — (застаріле) 

паж, якого звали Екі.
Віялка — несерйозна 

дівчина.
Клин — те місце, па 

якому сходиться білий 
світ.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
Па час жнив клуб перебирається па тік 1 до ком

байнів. Кіно буде крутитись тільки під чЬс дощу. 
Просимо не тарабанити в двері, бо жнива...

1 -
Товариші комбайнери, будьте пильними! Не сніть 

н соломі, бо може наїхати машина, і тоді не вилізете. 
А якщо вже ляжете, то не беріть в зуби цигарок — 
може зірватись вітер.

# $ :jc

Не беріть торби з дому. Все приготовлено па місці. 
.Можна й з добавкею. Тільки без закуски. Зробимо її 
на обжинки.

Кухарка Люся.
* * $

Футбольна команда викликає на змагання бригаду, 
яка матиме найбільше зірок на комбайнах. Найкра
щою бомбардира суперників візьмемо потім своїм 
капітаном. Якщо дозволить його жінка. Непокірних 
жінок приборкуйте преміями,... .__________________

Усмішки 
художника

— А цей сорт пшениці — 
tie треба иа заготзерно від
правляти.

Мал. В. ПОСТОЄНКА.

— У мене комбайн поламався.

НА ТОКУ
(ЖАРТ)

В бузковому платті, босе 
Промінить в усмішці рот.
Які в неї очі (боже!)
Який в мене вигляд (чорт!)

А віялка віє, віє,
Зерно провіва, як вірші. 
У дівчини темні вії,
А брови іще темніші.
Дай ліру свою. Петрарко, 
Моя тут лише гика. 
Красуню цю звати Варка.
І кажуть мені, і ка...
Жуть, в обласному центрі 
Жниварочка не піниться,

У дружній сім'ї студентів 
На куховарку вчиться.

Яка повариха, нене! 
Богиня! з чужих країв. 
Сьорбатиму я натхненно 
Божественний борщ її. 
Любитиму кашу манну, 
Телят, поросят, курчат. 
Таким сім’янином стану, 
Що їстиму всіх підряд. 
Ну що ж, ощасливлю 

Варку. 
У ЗАГС поведу, їй-богу. 
Вона ж раптом каже: 

«Дядьку, 
Будь ласка, зійдіть 

з дороги!»
Валерій ГОНЧАРЕНКО.

Муз. Д. Тухмавова.

ОСТА
НОВИТЕ
МУЗЫКУ

Сл. В. Харитонова.

«Т//Ч Гїм цу і •} тчи Я ОС ft> ЯС - Д

Ще кілька років тому керівники 
Китаю клятвено запевняли в’єтнам
ський народ, який із зброєю в руках 
вів героїчну боротьбу проти амери
канських агресорів та їх маріонеток, 
у своїй «непорушній дружбі» і «бра
терській солідарності». Але ось агре
сори з їх сайгонськими прихвостня
ми були викинуті за межі нраїни. 
Народ В'єтнаму після возз’єднання 
півночі і півдня приступив до бу
дівництва соціалізму в рамках єди
ної держави. І тоді ставлення Пекі
на до в’єтнамських «братів» почало 
різко змінюватись. Запевнення ■ 
«дружбі» і «вірності» змінились на
клепницькими вигадками на адресу 
В’єтнаму, нічим не виправданими 
обвинуваченнями його в «антинитаи- 
ських діях».

У чому ж причина такої карди
нальної -переоцінки цінностей»? Що 
нристься за антив’єтнамською кам
панією Пекіна?

Річ у тому, що, ноли у В’єтнамі та 
інших країнах Індокитаю йшла 
визвольна війна, маоїстські лідери 
розраховували, що після її закінчен
ня ослаблені держави Індокитайсько
го півострова потраплять у сферу 
впливу Пекіна і стануть плацдар
мом для його дальшої енспансії в 
Південно-Східній Азії. Саме це й ста
лося з Кампучією, керівники яної 
стали слухняними прооіднинами по
літики Пекіна. В’єтнам же і Лаос рі
шуче відмовились грати таку роль у 
здійсненні великодержавних планів 
китайських керівників. І тому потра
пили до них у немилість.

Пекінські лідери, які претендують 
на монопольне керівництво «третім 
світом», тобто країнами, які розви
ваються. не могли примиритися з 
тим. що біля південних кордонів Ки
таю виник єдиний В’єтнам — вели-

НЕВЖЕ ХУАЦЯО?
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Що криється 
за антив’єтнамською 
кампанією Пекіна
ка соціалістична держава, яка ус
пішно будує соціалізм, підтримує 
добрі відносини з Радянським Сою
зом, іншими країнами соціалістич
ної співдружності і своїм прикла
дом робить великий вплив на інші 
держави Південно-Східної Азії.

І Пекін взяв курс на навмисне за
гострення відносин з соціалістичним 
В’єтнамом, намагаючись ослабити 
його, підірвати його позиції на між
народній арені. Як привід для цього 
було використано штучно створене 
самим же Пекіном питання про 
хуацяо — осіб китайського поход
ження. які живуть за кордоном, у 
даному разі у В’єтнамі, і які нібито 
зазнають там «утисків» і «переслі
дувань».

Насправді ж китайці, які живуть 
у В’єтнамі, користуються, поряд з 
в’єтнамцями, всіма правами грома
дян соціалістичної держави. Ленін 
же виступає на захист тих капіта
лістів і торговців китайського по
ходження, які не приймають соціа
лістичні перетворення на півдні 
В’єтнаму і розпалюють націоналіс
тичний психоз серед китайською

населення, підбурюючи його проти 
властей.

Під приводом «захисту» хуацяо 
маоїсти розгорнули справжню пси
хологічну війну проти соціалістич
ної республіки В’єтнам. Більше то
го, вони прийняли рішення повністю 
припинити подання В’єтнамові еко
номічної і технічної допомоги за ра
ніше укладеними договорами, а та
кож відкликати всіх китайських 
спеціалістів, які там працювали. Ме
та цих заходів — завдати удару по 
в’єтнамській економіці, яка ще не 
оправилась від наслідків багаторіч
ної війни.

Однак розрахунки китайських ке
рівників підірвати СРВ, шляхом тис
ку і шантажу примусити її зійти з 
нинішнього нурсу заздалегідь при
речені на провал. У соціалістичного 
В’єтнаму с надійні друзі і союзники, 
готові в тяжку хвилину прийти йому 
на допомогу.

В. С.ЄРОВ.
(ТАРС). ’

А я стою, чего-то
жду,

А музика играет
и играет. 

Безумно я люблю
девчонку ту, 

Которзя меня
нс замечает.

Припев:
Остановите музыку!
Остановите музыку! 
Прошу вас я. 
Прошу вас я.
С другим танцует 

девушка моя.
А звезды мне

в глаза пылят.

Наверно, звездный 
тапен нынче в моде 
Вот из-под пог моих 

уже земля,
Мне кажется, 
как будто бы ухолит.

Припев.
Среди одних ночных 

огней
Хочу остаться с ней 

наедине я.
Я не могу сказать,

когда ко мне
Пришла такая

хрупкая идея.
Припев.

ЛИЦЕМІРСТВО „ЗАХИСНИКІВ“ ПРАВ ЛЮДИНИ
Якщо послухати деяких 

службових оціб у Сполуче
них Штатах, то може ство
ритись враження, що на 
світі немає столиці, яка б 
більше, ніж Вашінгтои. 
турбувалась про права 
людини. Але при цьому 
впадає в очі одна цікава 
деталь: ця «турбота» сто
сується кого заві одно, 
тільки не самих американ
ців До них у Вашінгтона. 
так би мовити, не дохо
дять руки. Іншими слова
ми, ведеться відверта про
пагандистська кампанія.

яка спрямована насампе
ред проти Радянського 
Союзу та інших соціаліс
тичних країн і в якій ви
користовуються будь-які 
засоби і прийоми — від 
підтасовування фактів до 
відвертих наклепів.

А який же стан справ з 
появами людини в самих 
СПІД? Звернемось до фак
тів. «У наших тюрмах. — 
заявив постійний пред
ставник СШЛ при 0011 
Е. Яиг. — сидять сотні, а, 
може, навіть тисячі людей, 
яких я назвав би політич-

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Kiiponofрва. 
Гаїеіа печаїяеіся 

па украинском языке.
!7) Наша адреса і телефони

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050 ГСП, Кіровоград 10, вул. Луначарського, 36. 
7елефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—?-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
сьнсео-патрістичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки 2.

ними в'язнями. Десять ро
ків тому я сам був притяг
нутий до суду в Атланті 
за організацію руху про
тесту».

Справа в тому, що у 
Япга шкіра чорного кольо
ру. І перше ніж його вису
нули на високий пост (що 
було зроблено в суто рек
ламних цілях), він на собі 
пізнав, що значить бути 
негром в Америці. Багато 
американських негрів і до
сі перебувають за грата
ми. Така доля «уілміпгтон- 
ської десятки.» на чолі з 
священиком Беном ЧєйвІ- 
сом, «шарлоттської трій
ки». Джона. Харріса. Асса- 
тн Шакур. Вся їх «вина» в 
тому, що вони спробували 
стати на захист негритян
ського народу, організува
ти рух но боротьбі з ра
сизмом.

Політичні репресії, при- 
душення громадянських 
прав стали невід’ємними 
рисами американського 
способу життя. З цією ме
тою створенні! і постійно 
вдосконалюється величез-

штй , судоворслресивинй 
апарат. В архівах ФБР за
ведено досьє на 160 міль
йонів американців—прак
тично на все доросле насе
лення США. Лише за ос
танні кілька років ФБР 
провело розслідування но 
обвинуваченню 500 тисяч 
американців у «підривних 
діях».

Дуже показовою є пози
ція Білого дому, який 
безапеляційно коментує рі
шення судових інстанцій, 
що знаходяться за багато 
тисяч кілометрів від США, 
але відмовляється «втруча
тись у внутрішні справи» 
Алабами. Північної Наро- 
ліин та інших американ
ських штатів Тим самим 
Вашінгтои по суті допома-^ 
гає расистам розправляти^ 
ел з борцями за громадян
ські права негрів, індіан
ців та інших нацменшос
тей, сприяє увічненню 
неси раведливостсй.

Очевидно, так зручно 
властям посдержаїцим.

(ТАРС).
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