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ЯК і ВПЕРШЕ
Згадую свою першу сівбу. 

Як готувалися до неї! 
Можливості тоді у нас бу
ли менші. І тракторний парк 
був не той, що нині, і доб-~ 
рив було обмаль. Тепер 
же масмо змогу виконувати 
весняні польові роботи на 
найвищому рівні, і ми це ро
бимо. Але відповідальна мить 
хвилюс, як і вперше. Див
люсь на молодих, на наш(7 
зміну, на їхні збуджені, стур
бовані обличчя і кажу по- 
думки: хвилюйтеся, хлопці! 
То красиве хвилювання, то 
хвилювання господаря.

В. АНДРІЯШ, 
бригадир тракторної 
бригади колгоспу «Ро
сія» Новоукраїнського 
району, Герой Соціаліс-

' вічної Праці.

НАГОРОДА—НА Д80Х
Мене нерідко питають, 

яким чином я добився торік 
рекордного намолоту зерна. 
Вважаю, що успіх цей забез
печили всі наші трудівники, 
які сприяли тому, гби мій 
агрегат працював на повну 
потужність. І рекорд наш по
чинався з прагнення до того, 
щоб усе було зроблено чес
ними руками—швидко і доб
роякісно. Руками сівача « 
женця. Передусім — сі
вача. І коли під час об
жинків називатимуть урожай
не поле, то хай не забудуть 
того, хто працював тут вес
ною. Хай перемогу святкують 
обидва — комбайнер і сівач.

А. ТРЮХАН, 
комбайнер радісспу « П’я
тих атськіпї» Петрівсько-
го району.

)

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
К ОЛГОСП і мені 

Чапаева — 
найпіеденніше гос
подарство Бобрч- 
нецького району, 
ііцього року, як 
завжди, хлібороби 
його першими по
чали весняну сів
бу. Ось край лану 
зупинився посів
ний агрегат. З ка
біни трактора зі
скочив на землю 
чорнявий хлопчи
на. Поки сівалку 
заправляли зер
ном. комсомолець 
Олексій Васильєв 
оглянув машину. 
Сьогодні він поки 
що підсіває краї 
поля багаторічних 
трав сумішшю вів
са І ячменю. Ре-
монтує ниву, як 
сказав би агроном. 
Цс хоч і не основ
на. але дуже необ
хідна робота. А 
завтра Олексій ви
йде на справжню, 
велику сівбу. Влас
не. нині в госпо
дарстві немає ос
новних і другоряд- 
них справ. Важли
ві всі. Комсомол

РЕПОРТАЖ

ч оголосив тварин
ництво своєю удар
ною справою.
Олексія послали 
тули, де незабаром 
ДіЯЛуг.атим.уть кор- 
мтГ для худоби.

Дружно присту-
пили до весняних 
робіт в господар
стві. На кожному 
полі зустрічаємо 
групи агрегатів. 
Роботи йдуть
комплексно. Кому
ніст Іван Вагнер,
наприклад, водить 
полем потужний 
трактор Т-150. У 
чеканні еєсни він
спарив ■ культива

тори і нині готує грунт під ярі.
Велику надію покладають у кол

госпі на комсомольсько-молодіж
ний посівний агрегат Володимира 
Алещенка. До свого колективу 
комсомолець залучив.людей надій
них, які в гарячу пору не підве
дуть. І вони не підводять. Комсо
молець Андрій Астафісв вчасно 

^ підвозить насіння ячменю. Не бу- 
лає затримок І через Володимира 
Чесана, який доставляє на поле 

Класти зерно в грунт 
з тунами — таке 
хліборобів госпо-

по<^и ва
ті и разом 
правило всіх 
дарства.

Плине нивою
Володимира Алещенка. За трак
тором — три сівалки. Норму пер-

посівний агрегат

Наші давні друзі по 
змаганню — одесити — 
г,же закінчують сівбу 
ранніх зернових культур. 
Па Кіровоградщнні вона 
ше тільки починається. 
Отже, починається й 
вин, важливий етап 
Р'Щ-би — змагання 
врпкай-79...

Нагадуємо про мину
лорічні успіхи співзма- 
іальпиків і знайомимо з 
умовами трудового су
перництва в четвертому 
році п’ятирічки.

но-
бо-
за

те- 
пе- 
по- 
во- 
так 
по-

шого дня юнаки виконали. Але не 
тільки це їх турбує. Головне 
пер -— якість сівби. Молодь 
рефразувала прислів’я «Що 
сієш — те й пожнеш». І зараз 
ко звучить так: «Як посієш — 
і пожнеш». Саме так — як
сієш...'Тому Володимир веде Трак
тор тільки на заданій швидкості, 
>оч і міг би прискорити темп. Час 
від часу він зупиняє трактор і пе
ревіряє кількість насіння на кож
ному метрі, глибину, на яку лягає, 
зерно. І коли на запитання: «Як 
справи»? — чуєш відповідь: «Нор
мально!», то це значить, що сівба

КІРОВОГРАД — ОДЕСА: ЗМАГАЄМОСЬ

тут справді йде відмінно, якість їі 
хороша.

А на сусідньому полі сіє горох 
брат Володимира — Вікїор Але
щенко. У нього колектив теж друж
ний. І Петро Пилипенко, і Вален
тин Клочко, і інші члени екіпажу — 
хлібороби досвідчені, вміють виро
щувати високі врожаї зерна. По
ле, яке вони обробляють, завжди 
Щедре.

Весняні роботи почались. Про
вести сівбу в оптимальні строки, 
доброякісно — таке слово дали 
комсомольці та молодь колгоспу.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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гання серед 
шої області — 
діжний екіпаж 
ський» Петрівського району, 
ний Андрієм Трюханом, зібрав хліб на 
419 гектарах і намолотив 24 270 цент
нерів зерна.

молодих жниварів на- 
комсомольсько-моло- 
радгоспу «П’ятихат- 

очолюва-.

РС молодими жниварями
Одещини визнано комсомольсько- 

■ молодіжний екіпаж колгоспу імені Ка- 
лініна Ширяєвського району, 
якого був ватажок комсомолі! 
дарства Микола Щит На його 

14620 центнерів хліба.

на чолі І
госпо-
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КРАЩЕ, НІЖ ТОРІК
Район у нас промисло

вий. Маємо тільки десять 
колгоспів. Один із них — 
«Дніпро» — створений кіль
ка місяців тому. Угіддя в 
господарствах невеликі. В 
цьому для комсомольської 
роботи є свої плюси і міну
си. Важче створювати ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи — незначна кіль
кість молоді зайнята безпо
середньо в колгоспному ви
робництві. Посівна кампа
нія — короткочасна, кін
чається в середньому за 
З—4 дні. За цей час ми не 
завжди встигаємо, скажімо, 
узагальнити передовий дос
від комсомольсько-моло
діжної ланки, зробити його 
надбанням інших. Тому 
практикуємо виксристанн-я- 
передового досвіду мину
лорічних посівних. Для цьо
го по закінченні сівби об
говорюємо її результати на 
засіданні міського штабу 
по проведенню посівної.

Що ж до позитивних мо
ментів, то невеликі площі 
колгоспних земель дають 
можливість кожному моло
дому механізаторові пока
зати всю свою майстерність. 
Оперативність кампанії на
кладає на кожного високу 
відповідальність за готов
ність техніки, за її, якщо 
можна так сказати, боєздат
ність.

Минулого року середня 
врожайність зернових по ра
йону становила 33,4 центне
ра з гентара. Вклад молоді 
в успішне виконання райо
ном соціалістичних зобов'я
зань вагомий. Про це свід
чить хоча б такий приклад. 
Комбайнер колгоспу імені 
Жданова Анатолій Колотигін 
зі своїм помічником Михай
лом Гекалом з 332 гектарів 
намолотили 13 609 центнерів 
зерна. Це майже втроє пере
вищує взяте екіпажем зобо
в’язання. Звичайно, коріння 
успіху закладалося ще під 
час сівби.

Як же ми працюємо цьо
го року?

При міськкомі створено 
штаб по проведенню весня
ної сівби. Склад його май
же не змінився порівняно з 
минулорічним. Це випробу
вані не однією кампанією 
досвідчені комсомольські 
працівники, спеціалісти сіль
ського господарства — сек
ретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Ульянова 
Григорій Грибенко, його ко
лега з колгоспу імені 40-річ- 
чя Жовтня Михайло Бо- 
робйов інженер райсіль- 
госптехніки Вячеслав Соко
лов, старший агроном-ме- 
гіоратор районного управ
ління сільського господар
ства Валер:й Коваль, робіт
ник заводу чистих металів 
Сергій Тишко, інструктор 
міськкому Сергій Придс- 
ляк...

Напередодні посівної мі-

ський штаб оазем з міськ
комом ЛКСМУ розробив і 
затвердив план організацій
ної і масово-політичної ро
боти.

Планом передбачено: об
говорити в усіх комсомоль
ських організаціях району 
питання участі молоді в по
сівній; створити при коміте
тах комсомолу штаби по 
координації масово-політич
ної роботи на сівбі: провес- • 
ти семінар «прожекторис
тів». де ознайомити всіх з 
пам’яткою учасникові рейду- 
ііеревірки ходу весняно-по
льових робіт у колгоспах: 
зміцнити механізаторсьні 
кадри комуністами і комсо
мольцями: практикувати
створення тимчасових пар
тійно-комсомольських груп; 
направити в колгоспи чле
нів лекторських груп, допо
відачів міськкому ЛКСМУ на 
допомогу місцевим активіс
там; висвітлювати хід соціа
лістичного змагання в ра
йонній газеті «Наддніпрян
ська правда», в стіннівках, 
на дошках показників тощо.

Ми визначили умови со
ціалістичного змагання се
ред молодих механізаторів 
на період посівної Особли
ву роль відводимо «Комсо
мольському прожектору». 
«Прожектористів» орієнтує
мо на два основних рейди 
Перший — це перевірка го
товності техніки до сівби. 
Другий — контроль самого 
ходу весняно-польових ро
біт. Ми склали спеціальну 
пам’ятку «прожектористам». 
У ній під час рейду реко
мендується звертати увагу 
на наявність посівних агре
гатів у господарстві, на при
чини їх невикористання на 
те, як налагоджено термі
новий ремонт під час по
льових робіт, як відзнача
ють переможців, чи нала
годжено гласність соціаліс
тичного змагання, як орга
нізовано відпочинок, обслу
говування механізаторів, чи 
доставляють їм газети, жур
нали, чи інформують пюдей 
про хід польових робіт в 
інших господарствах, які 
умови праці комсомоль
сько-молодіжних ланок і 
т д.

Минулого року подібні 
рейди районного «КП» ми 
пізовели в колгоспах імені 
Жданова та імені Ульянова. 
Виявили недоліки, просте
жили. як їх усунули. І □ то
му. що. скажімо, колгосп 
імені Жданова став пере
можцем жнив 1978 року, ми 
вбачаємо й заслугу «про
жектористів».

Прагнемо цьогорічну по
сівну провести краще, ніж 
торік. До цього зобов'язує 
й висока нагорода — пере
хідний ЧеЬвОний прапор 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, 
яким нещодавно відзначе
но успіхи нашого району в 
сільському гогполгостві.

В. НАШ Л ГОР Є В. 
другий секретаг Єеіт- 
ловодського міськкому 
ЛКСМ України.
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АКТУАЛЬНЕ
ІНТЕРВ'Ю

шпіці. Зовсім молодий ме
ханізатор. З таких ог ен
тузіастів беруть приклад 
молоді тракторист її Сергій 
Горбань, Анатолій Кобець, 
не раз відзначені за ста
ранну пращо, Лльоиіа Ков
тун, Слава Дохоляїі, Ми
кола Ковтун, . Анатолій 
Жайворонок та іце чимало 
інших юних хліборобів.

Цього року сподіваємось 
■ одержати з кожного гек

тара но 36 центнерів 0311-

З почуттям господаря АТЕСТУЄМО
КОМСОМОЛЬСЬКО- 

МОЛОДІЖНІ

ДОСВІД І ЮНІСТЬ —
ПОРУЧ

Петро Коваленко ще не 
вийшов з комсомольського 
віку, коли правління кол
госпу «Октябрь» довірило 
молодому спеціалістові 
очолити агрономічну служ
бу господарства. З того 
часу минуло три рони. 
Хліооробсьнсн о досвіду Ко
валенко набув у повсяк
денній праці, прислухаю
чись до думок колег, вете
ранів колгоспної агро- 
служби.

За чітким планом пра
цюватимуть нинішньої вес
ни хлібороби колгоспу. На 
всіх ділянках буде заинпю 
понад 130 трудівників — 
механізаторів, шоферів, сі-1 
пальників.

На прохання нашого ко
респондента коментує план 
П. П. Повагонно.

— Бшато молодих меха- 
(іізаюріи іишду.ть цієї вес
ни в гіфе. Є їм у кого по
вчитися. Чи впрошували б 
МИ ПО 40 цеіііпсрів пшени
ці на гектарі, якби не було 
у нас таких хліборобів, як 
Микола Григорович Ба
бич? Уже як він посіє, ти 

І ні рядка скривленого, ні 
І просіву. Гак полагодить 
і усі три сівалки, так від- 
I рихтує, що протягом змі- 
я нн засіває 70—80 гектарів.

[ його потужний Т-150 — 
Я безвідмови.ій у роботі, ко- 
I ли гаряча пора.

Або Віктор Іванові:'! 
Калашинк, комбайнер наш. 

і Торік чотирнадцять тисяч 
цепі перів хлібз намоло- 

| гни. Порівняно з -лідерами 
області це, звичайно, не 
так і баї ато. Але він біль
ше врожаю зібрав би, як
би аінціїм було наванта
ження на комбайн. Поруч 
Віктора Івановича першо- 
жніївар Юра Маркович ві
сім тисяч центнерів зерна 
видав з бункера своєї ма-

мої пшениці, но 50 — ку
курудзи, по 20 — ячменю, 
но 27 — вівса, по 22 — 
гороху, по 2-і — проса, по 
21 — соняшнику, по 265 
центнерів цукрових буря
ків. Якими ж будуть весна 
і літо — сприятливими чи 
холодними й дощовими, 
та за високий урожай бо
ротимемось як належить. 
Так пасі роєні всі хліборо
би нашого господарства.

Добру третину всіх вес
няних робіт виконає саме 
мрлода сила господарства. 
1 дно найголовніше — на 
ві'іріша.іьііих ділянках пра
цюватимуть 22 комуністці 
14 комсомольців, об’єдна- 

. них у чотири тимчасово 
. створені партійно-комсо

мольські групи.
У двох відділках ранні,, 

зернові культури сіяти
муть КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНІ екіпажі. 1 я впевне
ний, що Сергій Губа та 
йоги змінник Іван Салама- 
ха зі своєю старанною по
мічницею Вірою і\ов і у но
вин засіють поле не гірш 
за хліборобів з багаторіч
ним стажем роботи на 
ниві.

А про Володимира Ко
робова, Володимира Ста- 
риченка та Анатолія Коб- 
ця можу сказати таке: не 
випадкові вопи люди на 

землі колгоспній, а справж
ні, кількома роками пере
вірені її господарі. Якби 
мене спитали ви, яким я 
уявляю сьогоднішнього й 
завтрашньої о механізато
ра, не вагаючись, описав 
би хоч портрет, хоч харак
тер Володі Коробова — 
саме таким бачу' я госпо
даря поля завтрашнього 
ДНЯ.

і и "'і і .

Коли повіє теплии легіт з поля, 
Віктор Новиков не витримує. Зали
шає на якийсь час роботу з трак
торній бригаді: «Дороблю після 
зміни» — і крокує до майбутньою 
лану, до отих 205 гектарів землі, де 
комсомольсько-молодіжна механі
зована ланка має виростити по п'ят
десят центнерів зерна кукурудзи 
на круг. У кслектизі їх троє: він — 
Віктор Ноеикоз, Олександр Зелен- 
ський та Микола Авраменко. Вік
тор—ланковий, на його плечах най
більша відповідальність за долю 
майбутнього врожаю. А поле — це 
цех під відкритим небом. Від пого
ди багато в чо/лу залежить, дотри
мають чи ні молоді механізатори 
слова.

Тому час від часу й закрадається 
в серце неспокій. То хороше почут
тя, почуття господаря, якому до 
всього є діло. Зараз Віктора триво
жить, чи не час закривати вологу. 
Втрата на весняному полі тільки 
однієї години може обернутися ве
ликими втратами врожаю. Минуло
го реку не взяли з лану стільки 
зерна, скільки сподівалися. І Віктор 
подумки аналізує весь технологіч
ний процес вирощення кукурудзи 
минулого року. Чи не на закритті 
вологи допустили недоробки, чи не 
це стало причиною недобору зер 
на? Ниві давали належну кількість 
добрив, а ось під час культивації 
рослин чи було есе гаразд?

Про все ца Віктор порадиться з 
товаришами, коли повернеться у 
бригаду. А зараз присідає, розгор
тає верхній шар грунту, і усмішка

задоволення осяває його обличчя: 
вологи достатньо, тільки треба зоз- 
регти її. За ЦИМ простежить він, 
лзнкозий. Та й хлопці його теж но 
стоятимуть осторонь. Віктор часто 
помічає, як то один, то другий по
глядає на небо, вивчає в газетах 
прогноз погоди. Хліборобське сер
це Віктора розуміє мову землі.

Повернувся хлопець у добром/ 
настрої, лукаві усмішки товаришів 
зустрів ще лукавішою: мовляв, усі 
ми з одного тіста, і мета і прагнен
ня у нас спільні. Спільні й турбоїи. 
У всіх членів ланки — трактори ко
лісні. Отже, оранку вели інші меха
нізатори. Але те ще нічого не зна
чить. Молоді кукурудзоводи пильно 
стежили за тим, щоб плуг увіходив 
у грунт не задану глибину, щоб 
кожен гектар поля одержав визна
чені агрономом три центнери амі
ачної води.

За решту ж робіт відповідають 
члени комсомольсько молодіжної. 
Перший етап їх — весняна сізба. 
Щоб прозести її швидко і з опти
мальні строки, молоді механізато
ри надійно полагодили техніку. Во
ни вже не раз радилися, як краще і 
швидша покласти в грунт насіння. 
Кукурудзоводи переобладнали сі
валки СПЧ-6 для одночасного вне
сення мінеральних добрив. Під час 
весняної сівби кожен гектар поля 
одержить по одному центнеру 
туків.

Гр амотний обробіток посівів, до
статнє удобрзння низи — надійна 
запорука високого врожаю. Хлопці 
з комсомольсько-л-.олодіжної спла

нували саою роботу так, що протя
гом вегетативного періоду рослини 
матимуть усе необхідне для СВОГО 
розвитку. Культиватори, при 
молоді механізатори обладнали для 
внесення з грунт аміачної води, і ||д 
час культивації кожен гектар одер
жить цього добриза по два цент
нери.

Кукурудзяне поле зим-пає 
фікозаного догляду. Молоді хлібо
роби розуміють це і тому наполег
ливо вчаться. Підручники з агроно
мії, спеціальні журнали з рослич- 
ництза стали постійними супутника
ми з їхній роботі. Для трудівника 
поля багато зажить і загальноосвіт
ній рівень. Віктор Новииоз та Олек
сандр Зег.енський цього року закін
чують вечірню середню школу сіль
ської молоді. Поєднувати роботу з 
незнанням не так легко. Але обо» 
вони — комуністи, і вони вміють пе
реборювати труднощі.

А найсерйозніший екзамен чека« 
на хлопців у полі, де оцінку стави
тиме врожай. Складуть вони його, 
цей екзамен, — одержать заплано
вану кількість зерна. Весняну сіабу 
вестимуть трьома сівалками. Аїре- 
гати підуть поруч, один за одним. 
У цьому — взаємне дозір’я моло
дих кукурудзозодів, у ЦЬОМ/ Ж — 
взаємна відповідальність. Разом за
сіють ниву, разом доглядатимуть. 
Разом виготовили захисні щитки до 
робочих органів культиваторів, 
щоб під час першого обробітку лея 
сіву не пошкодити рослин. І радісгз? 
у них буде спільна, одна на трьох.

В. Д1МІН.

Ще кілька років тому Митрофан Панасович Присяж
нюк був бригадиром рільничої бригади у своєму рідно

му колгоспі. А коли господарство поділилося на відділ
ки, пішов на короткострокові курси механізаторів. 
Стаж тракториста порівняно з іншими ровесниками має 
невеликий, проте чималий — роботи з людьми різного 
віку. Тож сьогодні молоді механізатори Василь Білоус, 
Петро Бігун, Василь Мазур, Борис Кривда знають: як
що сіятимуть на тому полі, де культивував грунт При-

сяжнюк, — зерно ллже рівномірно, проросте дружно. 
І коли у когось із них раптом буде негаразд з маши

ною — Митрофан Панасович першим поспішить на по
міч. Бо — наставник, хлібороб з діда-прадіда.

н а Знімку: тракторист колгоспу імені 60-річчв 
Великої Жовтневої соціалістичної революції Гайворон- 
сьного району М. П. ПРИСЯЖНЮК.

♦

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

СКІЛЬКИ СЛУЖИТИ 
ТРАКТОРУ?

ДОДАТКОВИЙ 
РЕЗЕРВ

Часто я замислююсь: 
починається турбота і 
врожай? Там, де .. 
років тому вели і досі ве
дуть борозни Георгій Сер
гійович Хоменко, .Леонід 
Васильович Коваленно. Ми
кола Петрович Власенно, 
нині заслужені ветерани 
праці, чи там, де працю
ють члени комсомольсько- 
молодіжної 
бригади на 
комсоргом 
Селедеєм?

Повертаюся до думни, 
що головна фігура на се
лі — механізатор. Від його 
ставлення до техніки за
лежить хід виконання со- 

' ціалістичних зобов’язань. 
Здавалося б, що таке трак
тор? Залізо, гума, спектри- 
на, пальне. Але все це — 
складові механізму, і 
того, як до нього

• тьсл механізатори, 
шить строк служби 
шини.

Отже, все залежить 
сумління. Повинен 
ти, що більшість ______
трактористів і комбайнерів 
розуміють, що справна 
техніка — не тільки полег
шення в роботі, а й додат
ковий резерв підвищення 
продуктивності праці. То
му, колективно стежимо за 
тим, щоб трактори та інші 
машини вчасно проходили 
технічний догляд. Маємо 
майстерні, обладнані то
карними, свердлувальними 
та іншими верстатами. Все, 
Що у нас є в ремонтній 
майстерні, служить кра
щому доглядові за техні
кою.

: де 
про 

десятки

тракторної 
чолі з груп- 
Олександром

від 
стаоля- 

зале- 
ма-

від 
сказа- 
наших

А. ДОНЧЕНКО, 
заступник головного 

, інженера колгоспу іме
ні Ватутіиа Кірово
градського району.

І

Цього року підрозділ сільськогосподарської авіації 
з Кіровоградського авізпідприсмства виконає агрозаходи 
на 1160 тисячах гектарів.

4^ Ватажок комсомольсько-молодіжного екіпажу Мико
ла Пузенко: «До 60-річчл ЛКСМУ виконаємо завдання чо
тирьох років і шести місяців п’ятирічки».

• • •

Адже вони торік провели в 
повітрі більше 5 тисяч го
дин і обробили понад 
240 ОСО гектарів посівних 
площ.

Нині, перед новими вильо-

S'
КІРОВОГРАД — ОДЕСА: ЗМАГАЄМОСЬ

НИНІШНЬОГО РОКУ І
КРОВОГРДДЩИНА ОДЕЩИНА

НА БРИЮЧОМУ ПОЛЬОТІ 2240
3750
297
113,1

Сільські механізатори 
востаннє перевіряли готов
ність техніки до весняного 
наступу за врожан-79, а во
ни, пілоти сільськогосподар
ської авіації, вже повідом
ляли про свої рекордні рей
си пал ланами нашого сте
пового краю.

25-річнпй командир літака 
Микола Пузенко й тепер ра
портує із Світловодська:

— Те, що треба було зро
бити за три дні, виконали за 
два. Підживили посіві: без 
найменших втрат добрив. 
Повний контакт між ланка
ми, які обслуговують літак. 
Транспорт, автонавантажу
вачі працюють без пере
боїв. Поки чисте небо — 
відпочивати ніколи.

Комсомольсько - молодіж
ний екіпаж Пузенка до 
60-річчя ЛКСМУ справиться 
із завданнями чотирьох ро
ків і шести місяців п’ятиріч
ки, а цьогорічний рахунок 
доведе до ЗО тисяч гектарів.

Щойно повернувся з IV 
Всесоюзного зльоту комсо
мольсько-молодіжних екіпа
жів сільськогосподарської 
авіації командир літака Ва
лерій Чингарьов, який д>

бився торік найвищих по
казників у республіці. Від
разу — у Зиам’япськіїй. ра
йон, до своїх товаришів. 
Другий пілог Андрій Іванов 
чекав від нього новин.

—Тут лишилося зовсім 
мало — сказав він. — Ми 
брали розгін одразу над по
лями кількох господарств. 
1 смуги засіву стали дов
шими.- Але як там цілин
ники?

Валерій знав, що мав на 
увазі /Андрій. На цілинні 
землі зйоїіу виїхав ударний 
загін молоді, який привіта
ли з Кремля. То чи не час і 
їм, льотчикам, збиратися? 
Торік Кіровограда! мали 
там неабиякий «засів» — 
підживили понад 1260 ти
сяч гектарів озимого клину.

А тепер .у штабі іще 
комплектація нової груші,— 
п о в ід ом п в Чингарьов.—Але 
перших десять екіпажів на
правляють у Білорусію.

— Так, путівки на цілин
ні землі матимуть і воші, 
наймолодші. Бо кожен із 
молодих авіаторів підроз
ділу довів уже, що він мо
же помірятися майстерністю 
з найбільш досвідченими.

тами, молоді авіатори знову 
вчилися. Перепідготовка за
кінчилась успішно, і ось іще 
два льотчики очолили екіпа
жі вперше — Василь Дячен
ко та Олексій Ларіонов. За 
місяць воші палі талії до 100 
годин.

З ініціативи комітету ком
сомолу авіапідприємства 
(сенретар А. І. Щербатюк) у 
Кіровограді теж було прове
дено зліт молодих авіаторів, 
які працюють на селі. Всі 
зійшлися на тому, щоб гра
мотно експлуатувати авіа
ційну техніку, працювати в 
тісній взаємодії з молодими 
трудівниками села, постійно 
підвищувати ефективність і 
якість авіаційно-хімічних ро
біт. Щоб провадити їх у кра
щі агротехнічні строки, ви
користовуючи всі можливос
ті для досягнення найвищої 
продуктивності праці, і все 
це — для зростання врожай
ності коленого поля.

...Телефонують із Зна
м’янки:

— За минулу зміну Чин
гарьов упорався з піджив
ленням посівів на 260 гекта
рах. А місячний «засів» його 
екіпажу буде доведено до 
6000.

У такому ударному темпі 
працюють усі молоді авіато
ри, котрі теж називають се
бе сівачами.

М ВІНЦЕВИЙ.

ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ (тис. тонн):
Одержати валовий збір зерна 
Накопати цукрових буряків 

Виростити соняшнику 
Зібрати оеочів 

Продати державі (тис. тон«ф 
Зерна- 

Цукрових буряків 
Соняшнику 

Овочів

3412
15И
Ж
490

1500
1409
255 

■ . 430
зрожайчості (центнерів з гектара: 

Зернозих 31
Цукрових буряків 259

Соняшнику 19.%ч
Овочів 14</

СЬОГОДНІ НА ВЕСНЯНОМУ ПОЛІ 
КІРОВОГРАД

Першими а області почали закриття вологи в 
м*хан,зе‘І°Ри Бобринещького, кайпівденні- 

' Р ИОНУ‘. ?РЄД НИХ МОЛОДІ трактористи 
колгоспу імені Сузорсва Віктор Мазур та А не 
толщ Терещенко, Анатолій Савустяненко з кол- 
сько моппп Вор°ШИЛО8а- групко^сорг комсомоль 
сько-молодокного Колективу тракторної бригади 
кї»:™:голпу ,мені хх зїілу кпрс о^а,«Р 

п°спілчі

ОДЕСА

1434,1 
3415
247
101,5
Добитися 
34,0

270
20,3

149

"Б-Ілях до комунізму» ізмаїльського 
району комсомольці Анатолій Маргаринт і Ми
хайло Саластру за три дні впоралисГіз сівбо 
гороху на площі, яку планували засіяти за чотиоТ 
з половиною дні. ЛІДИОЧЄ V • • чо,ир.
трПніа^(Аг„ І. лідирує у змаганні сівачів Ком н-

лює Григорій Ільмарс. Рейнського, яку очо-

О&”С,І 8ЖЄ сіво, рзн-
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31 березня 1979 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.

ЗАСПІВ

ЧИ ДАЛЕКО 
ДО ОЛІМПУ? '

проходили у дда потоки— 
спочатку для борців пер
ших п’яти вагових кате
горій, потім — для решти 
спортсменів, починаючи з 
ваги 74 кілограми.

Перший потік не віщу
вав успіху господарям і

КІРОВОГ Р А ДЦІВ

Тільки сьогодні... ДОЧ(Ш)КА ОГОЛОШЕНЬ

Перша спартакіада спор
тивних клубів і колективів 
фізкультури, чемпіонат 
центральної ради товари
ства чАзангард». Класична 
боротьба. Кіровоград. Бу
динок спорту заводу «Чер
вона зірка». 22 команди, 
177 учасників. Головний 
суддя — М. Романсько 
(всесоюзна категорія. Кі
ровоград).

Спартакіада знаменує 
якісно новин етап у про
веденні змагань республі
канського рангу в системі 
цепі пальної ради товари
ства «Авангард». Уперше 
звання найси.іьпіших у то
вариств виборюють не 
тільки збірні команді! об
ласті, а ширше коло учас
ників — представники без-
посередньо спортивних 
клубів і колективів фіз
культури. Отже, спарта
кіада ВІДЧИНЯЄ двері у ве- 
мкий спорт спортсменам 
ДІ^едиьої ланки, які рані

ше ие мали такої перспек
тиви.

Ось чому під час пред
ставлення учасників намі- 
вались ім’я спортсмена і 
область, за яку він висту
пає. осли конкретніші ад
реси: спортивні клуби «Ко
чегарка» з Горлівкп До
нецької області, «ХТЗ ■> з 
Харківської, «Запорожець» 
з хгіста Запоріжжя, «Бога
тир» з Кривого Рога, ко
лектив фізкультури шахти 
імені Олега Кошового з 
Краснодона. Двома коман-
дамн — спортивного клу
бу «Зірка» і колективу 
фі ж ультури С вітловс т- 
ського Заваду чистих ме
талів — виступили органі
затори змагань.

Відсутність на них ряду 
провідних атлеті в-аваигар- 
діоців (таких, як вороши- 

р лозі ралець Валерій Жда
нов, харків’янин Сергій 
УУверовськнй, кіровогрз- 

ІЇ Анатолій Ясннськип, 
запорожець Анатолій Апо- 
хім) не знизила гострої и 
змагань та інтересу до них. 
Масовість визначила рег
ламент поєдинків. Вони

організаторам змагань. У 
порядку вагових категорій 
на найвищу сходинку п’є
десталу пошани підняли
ся Олександр Мочалкігі 
(спортклуб «Зоря>, Воро
шиловграде ька область). 
Олександр Дронов і Мико
ла Андрусенко зі спорт
клубу «Вагонобудівник •— 
Кременчук, Василь Баг
рив («Уголёк», Донецька 
область), Вадим Зуб — 
представник спортклубу 
«Богатир» (Кривий Ріг). 
Лише одне (третє) призо
ве місце посів кіровогра- 
дечь Оргій Луценко.

Перемоги кіровоградців 
почалися з легкої руки 
Анатолія Баранника (74 кг), 
котрий у фіналі чисто ви
грав у Пазла Янина зі 
спортивного клубу «Шах
тар» Донецької області. 
Крапну над «і-» поставив 
важковаговик (понад 100 
кг) Олександр Ушанов. За
2 хвилини 25 секунд він
поклав на лопатки атлета 
спортклубу «Металург» 
(Запоріжжя) Петра Прядка. 
Ще на п’ять різних сходи
нок п’єдесталу пошани 
піднімалися господарі ки- 
лймів. і)тже, й першим 
чемпіоном спартакіади
центральної ради «Аван
гарду» з класичної бороть
би серед спортивних клу
бів та колективів фізкуль
тури стала команда кірово
градського спортивного 
клубу «Зірка». Друге й 
третє місця дісталися бор
цям спортклубів «ХТЗ» 
(Харківська область) і «За
поріжець» (Запорізька об
ласть).

Паралельно відбувся й 
чемпіонат.центральної ра
ди «Авангард» у ранзі 
збірних команд області. 
Тут теж неперевсршешімп 
виявились кіровоградці 
«Срібло» і «бронзу» взяли 
спортсмени ВорОШІІЛОБ- 
градської та Харківської 
областей.

Ці поєдинки були одним
3 найзлжлнвішн.х етапів 
перед фінальними змаган
нями VII Спартакіади 
УРСР з класичної бороть
ба. які проходитимуть V 
Кіровограді з 4 ио 7 
травня.

М. ФІЛІПЧУК-

ПЕРШОКВІТНЕВИЙ.

ВИПУСК

«МОЛОДОГО

КОМУНАРА»

Адміністрація «П’ятого 
колеса» на честь першо
квітневого свята оголошує 
конкурс під девізом «ЕСТЬ 
ОДНА НАГРАДА—СМЕХ!»

Жюрі приймає вірші лі
рично-фруктового плану 
під назвами «Вишенька», 
«Яблунька», «Сливонька» 
і т. д.

Трагедії місце-пісенного 
напряму на кшталт «Вули
це, вулице, ти, брат...», 
«Городок наш — ничего», 
«Тиша навкруги».

Нічні пейзажі (фото
знімки, кінострічки, ма
люнки) під. заголовками 
«Горобина ніч»; «Ніч така, 
хоч з око стрель», «Глухо, 
як у танку» тощо.

Мініатюри (можна з 
бронзі, сріблі і золоті] на 
кулінарно-виробничі теми: 
«Мельник меле, шеретує», 
«Я й не топила, я й не ва
рила!, «Не брани меня, 
родная».

Лаурєатіз конкурсу бу
де нагороджено грамота
ми, призами, оплескам^.
грошовими преміями і по
трійними гонорарами.

Отже, спішіть, пишіть, 
творіть, дзвоніть!

Пам’ятайте, що твори 
необхідно прислати нам 
не пізніше... ЗО березня 
цього року.

Зичимо успіхів. .

АДМІНІСТРАЦІЯ «ГІК».

I НЕПРАВДОПОДІБНІ

ІСТОРІЇ

КА-НІ-КУ-ЛИ!

І ЗНОВУ ЗІ ПАРТИ
От І закінчилися весняні канікули. З новими силами 

сядуть післязавтра за пар ги хлопчики та дівчатка. Попе
реду У них — четверта чверть, найвідповідальніша, най- 
НЧ'!0иЖв«І‘,,~

ЦІКАВО й змістовно відпочивали учні. На цьому знімку 
ви бачите піонерів Кіровоградської середньої школи 

№ ІЗ, які стали переможцями конкурсу-огляду роботи 
загонів юичх інспекторів руху шкіл міста. Конкурс було 
ррганїзовано міськкомом комсомолу, ДАІ і Палацом 
піонерів у м. Кіровсграді. У складі жюрі — водії-пасгав» 
бики, інженери дорежньоге нагляду, інспектори ДАІ.

Мета конкурсу — запобігання дитячому дорожні,о- 
трснісиоргному травматизму, широка пропаганда правил 

^езяекн руху серед дітей.
Учасники конкурсу Продемонстрували своє знання до- 

рол<£ знаків, правил регулювання, розведення траи- 
снор гу ТОЩО. ' _

Захоплююче пройшли конкурси строю і «бонових лист
ків».

За кількістю набраних очок перше місце посіла серед
ня школа № 13. Па другому — школа № 5, на третьо
му — № 4. Найактивнішою ученицею визнано ученицю 
середньої школи № 12 Тетяну Тупчієкко,

Н. ГРИМ, 
методист Палацу піонерів.

У Филимона Випизайла 
па похмілля боліла голова. 
Ян і завжди в таких ви
падках, він вирушиз «по
лікуватися» до знаменито
го рогу вулиць Луначар- 
ського і Шевченка, до під- 
вальчика, який дотепні кі- 
розоградці лагідно імену
ють «перлиною степу». 
Вже спускаючись по кру
тих східцях і заносячи но
гу, щоб звичним рухом 
копнути двері, Філя підвів 
голову й остовпів. Перед 
його носом висіла барвис
та вивіска: «Могоко».

Більше того, всередині 
«Перлини» було неприрод
но чисто й затишно. За 
прилавком у сніжнобілому 

халаті сонячно усміхнула
ся продавщиця:

— Добрий день.
— Мені двісті грамів і 

цукерку. — завчено випа
лив Вигіивайло.

— Ви любите нефір, 
вершки чи ряжанку?

— Брр... бормотухи 
склянку, тобто вина, яке в 
народі називають чорни
лом.

— Та що ви! Немає у 
нас такого.

— А для кого ж це? — 
Філя повів рукою по мо- 
лочно-иефірній вітрині.

— Для відвідувачів, — 
охоче пояснила продавщи
ця, — адже біля нас зна
ходяться дитяча бібліотека 
імені Арнадія Гайдара, се
редня школа Н- 5, педін
ститут. А знаєте, як сту
денти і учні люблять мо
локо!

«Чортівня якась!» — ви- 
лаязея подумни Випиваило 
і попрямував до іншої «за

бігайлівки» під ефектною 
назвою «Янтар». Але й тут 

з подивом прочитав над 
дверима напис: «Соки — 
Води».

— Та кому потрібні ва
ші со-ки? — пішов Філя а 
атаку на продавщицю, що 
з олімпійським спокоєм 
відповіла:

— Напроти нас розташо
вана дитяча спортивна 
шнола. А знаєте, як спорт
смени люблять соки! Особ
ливо томатний.

— А як же бути нам, 
алкого... — вигукнув Філя 
і не закінчив, бо нараз... 
проснулся.

«Ну й сон. Гіршого не 
придумаєш», — пробурмо
тів Випивайло і ковзнув 
мутним оком по календа
рю. На ньому червоним бу
ло написано: «1 нвітнд*. 
«Все ясно», — з полегкіс
тю зітхнув Филимон Випи- 
вайло і швидко почав одя
гатись.

За півгодини він уже по
трапив у рідну стихію 
«Шашличної», що знахо
диться в районі централь
ного ринку. За столиками, 
залитими на дьоготь схо
жим вином, стояли і на- 
півлежали чоловіки неви- 
значеного піну та безбож
но каптили цигарками ни
зеньку стелю цієї ветхої 
споруди. Філя взяв двісті 
грамів «чорнила» і на за- 
кусну пляшку «Жигулів
ського».

Виходячи з «Шашлич
ної», він прямо лобом 
ткнувся в сусідній кіоск, 
що торгує похоронними він
ками. З вітрини на Філю 
дивилися сумні паперові 
квіти, переплетені чорни
ми стрічками. Це був не 
сон. А не-пра-вдо-по-діб-на 
дійсність.

Від цього видовища в жи
воті Филимона заграв тра
урний марш. Він, Фили
мон, глибоко зітхнув і по
прямував до... «Перлини 
степу».

В. ВАСИЛЕНКО, 
м. Кіровоград.

1 КВІТНЯ

КІРОВОГРАДСЬКА 
ХРОНІКА

і 
НАРЕШТІ Банний про

вулок святкує важлі(в) 81 
подію: його проїжджай
частіша вкрилася гладеііь- 
кпм, рівним як скло ас
фальтом. Першими це від
чули водії станції «.Швид
ка допомога» (яка з не
щасливого випадку туї 
розташувалася).

Цієї події Банний про- 
■ вулик очікував трохи біль- 
. те року.

НАРЕШТІ ‘ відремопто-Н 
.йано під'їзди від Рівняй її 
с|кої дороги до вулиці 
ІІацаєва. Внаслідок цього 
водії автобуса № 19 пере
стали займатися вправами 
фігурного водіння і знову 

•почали нормально їздити 
своїм маршрутом.

В. КОЛЕСНИКОВ.

1 КВІТНЯ ----------------------------- :------

КАЛ1КГРАФІЧНИМ ПОЧЕРКОМ

Мне дуже хочеться увидеть рядки 
любимой песни у вашій газеті.Володимир к.

Коипаніївсіжпй район.
На жаль, маємо змогу надрунуаати 

тільки «строчки», та й ті... першого 
квітня наступного року.• • *

Ця посни мені дуже правиться, на
пишіть її у газету. Правда моя сйстра 
цю песню недуже любить. Галя К. 

Олександрійський район.
Ми б цю «песню» надрукували. Але 

що скаже ваша ссстрз?
» • »

Я хочу щоб ви у газеті надрукували 
мого кайлюбимішого Міхаіла Бояр
ського. Тамара К. 

Гайверонський район.
Ми б виконали ваше прохання, але 

М. Боярський не вміщається в друкар
ській машині. Якби він був хоч трохи 
нижчий на зріст.

1 КЗІТНЯ ------------------------- -----------

ЧИ ВРЯТУЮТЬ ДІДИ!
У Кіровоградському жеку № 5 нови

на: «Сьогодні біля кожного будинку 
триватимуть блін-турнірп з бігання, 
стрибків через рівчаки. Сорокарічні 
дядьки підтягуватимуться на хрестови
нах для просушування білизни. Пацани 
продемонструють ПОДВІЙНИЙ пірует з 
розхили і аіш.х гойдалок.

У неділю коло будинку № 69 ио про
спекту «Правды» — змагання «Дід, 
баба, таю, мама і я—спортивна сім’я». 
Тут найважча «траса». Мета ясна: як
що буде встановлено рекорди на спу
стошених дитячих ігрових майданчи
ках, на перелопачених алеях, то на 
справжньому стадіоні буде взято олім
пійські внести...

Кю не лаятиме керівників жеку, тон 
отримає приз за коректну гру. І их, хто 
голосно скаржитиметься, буде зключе- 
но .разом з їхніми внуками з команду 
для участі у змаганнях зі швидкісного 
лазіння по деревах.

Радійте, тати і мами! Жск послав до 
ваших будинків майстрів, виділив тор
бу червінців — почався похід під де
візом «Біля кожного будинку — маїио- 
ній олімпійський стадіон!»

...Новішії ці документально поки що 
не зареєстровані, але на. критому рив
ку воші вже ширяться з І березня... 
І !це є такі відомості, що готується на
вальний марш хлоп’ят з подряпаними 
лобами на жск № 5.

Почув і повідомив 
М. КРОКУН,

СВИНЯ ] СЛОНИ
(БАЙКА)

Добренький Лез (та цс між. нз?ли) • 
Свиню призначив завслолами, 
Розкерувалася езиня,
Слонам тлумачила щодня:
— Ззпам’яіайте, і
Що віднині
Ви не слони,
А — свині. Сзи-ні!
Від мене вище не рости-
Носити бубликом хвости.
Зазести рило. Землю рити..,
Та що там з вами гозорити:
Робіть все те,
Що я роблю.
Любіть все те,
Ще г. люблю.
— За мною! — й бовтнулась в калюжу.
Слони за нею всі так дружно,
Моз те й неправда, що вони 
Такі уперті, як слони.
Заз наказав!
В калюжу впали,
Полежали й дружненько встели.
Слони — стоять. Свиня — лежить, 
Бо наказала дозго жить.

Мораль?
Слони — створіння дужі, 

Якщо свиня лежить в калюжі.
Вячеслав СО КУРЕНКО. 

м. Свігловодськ.

ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з тим, що в редакції газети 

«Молодий комунар» працює багато дів
чат, а 8 Березня вже давно минуло, 
адміністрація «ПК» (за відомим дору
ченням) може нарешті цілком автори
тетно заявити, що радою була б що
день, окрім вихідних, бачити біля себе 
ще одну дівчину, котра виконувала б 
обов’язки технічного секретаря ре
дакції. !

Можемо сказати, що зарплата техніч-і 
ного секретаря — не гірша, ніж у; ін
ших, роботи— менше, ніж у адміністра
ції, і на обід можна ходити додому.

З понеділка адміністрація готова ви
слухати всіх бажаючих, а також симла 
тичних і не старших від самої адмі
ністрації. Найзручніше до редакції 
можна дійти від тролейбусної зупинки 
біля кіноафіші «Клеопатра», далі — но 
вулиці К. Маркса аж поки не переткне
те вулицю Леніна, потім — отако ще 
метрів 200, а там треба спитати, кудою 
йти далі.

Коли бажаєте завчасно попередити 
про свій намір, дзвоніть по телефону 
2-46-87, котрий (якщо вам сподобається 
адміністрація) може бути вашим і для 
службового користування.

АДМІНІСТРАЦІЯ «ПК».

К
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31 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час/. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 - • Творчість юних». 
9.35 -- «Для нас. батьки». 
10.05 — Концерт. 10.25 — 
«Па рідній землі». 10.55 — 
«Ранкова ноштг;,». 11.25 — 
«Село і люди». 12.15 —
«Спортлото». 12.30 — «Здо-

ров’я». 13.15 — «Олімпіа
да 80». 14.00 — «Перемож
ці». Клуб фронтових Дру
зів. 15.10 Короткомет
ражні художні телефільми. 
16.00 — «Людина. Земля. 
Всесвіт». 16.45 — -Весел
ка». III Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості. (Данія). 17.15

— «Очевидне — неймовір
не». 18.15 Фі.тьм-концсрг 
«Сумувати не треба». 18.55
— «9-а студія». 19.55 — 
Худ. телефільм «Театр». 1, 
2 серії. (21.00 — «Час»), 
22.45 — Міжнародні зма
гання зі спортивної гім
настики па приз газети 
«Москоу ньгас». Жінки. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Веселі 
канікули». Концерт для ді
тей. 10.45 — Кіножурнал. 
10.55 — «Підняті вітрила».

11.25 — -Коло читань».
12.15 — Худ. телефільм 
«Лиха боятися — щастя 
не бачити». 14.30 — <Кат- 
русин кінозал»- 15 30 — 
«Сатиричний об'єктив». 
16.00 — Кубок європей
ських чемпіонів з гандбо
лу. Півфінал. Жііп и. «Спар
така (Київ) — «Ейнтрахт» 
(Міндсп, ФРП). 17.00 —
Громадська рада якості 
Республіканського телеба
чення і «Робітничої газе
ти». 17.50 — Для дітей. 
Фільм «Чарівний голос 
Джельсоміно». 1 серія. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30—Концерт. 20.30
— Фільм «Весняний тур
нір». 20.45 —«На добраніч, 
Діти!» 21.00 — «Час.». 21.35
— «Олімпійська естафета». 
Випуск 3-й. 22.35 — «Ве
чірня музична пошта». По 
закінченні — новини.

1 квітня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дігеп. 9.05 — Грає 
А. Сурков (баян). 9.30 — 
«Будильник». 10.00—«Слу
жу Радянському Союзу!» 
11.00 — Фільм «Золушка».
12.30 — «Сільська година».
13.30 — «Музичний кіоск». 
14.00 -- А. Ліндгрен. «Ма
люк і Карлсон, який живе 
на даху». Фільм-висгава.
15.30 — Дек. телефільм 
«Увійди у мій бі.Ніій дім». 
15.50 — «Сьогодні — День 
геолога». Виступ міністра 
геології СРСР, лауреата Ле
нінської премії, депутата 
Верховної Ради СРСР

Є. Козлов'ського. 16.05 — 
«За вашими листами.». Му
зична програма до Дня 
геолога. 16.50 — «Клуб кі- 
ноподорожей». 17.50 —
Мультфільм «Чудеса в ре
шеті». 18.00 — «Міжнарод
на панорама». 18.45 —«На 
арені цирку». 19.10 — Зу
стріч -з письмснипком 
С. Мипалковпм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Міжнародні 
змагання з спортивної гім
настики на приз газети 
«Москоу ньюс». Фінали. 
22.05 — Концерт з творів 
П. І. Чаііковського. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Співає 
Лілія Гавриленко. 11.00 — 
«Сьогодні — Д«*нь геоло
га». Виступ міністра геоло
гії УРСР 11. Ф. Шпака. Кі- 
иопрограма. 12.00 — «Доб
рого вам здоров’я». 12.30 —

Для дітей. Худ. фільм «Ча- 
ріцішй голос Джельсомі- 
ло». 2 серія. 13.35 — «Хо
реографічні мініатюри >. 
14.00 — Чемпіонат СРСР з 
водного поло. 15.00 —«.Сла
ва солдатська». 16.00 — 
«Твоя життєва позиція». 
Випуск 14. 17.05 — І. С.
Ііечуіі-Левицькнй. «Каііда- 
шева сім’я». 18.30 — «Не
дільний сувенір». Музнчно- 
ро.чважальпа передача. 
19.00 — «.Актуальна каме
ра». 19.30 — «Інтсрклуб». 
20.30 — Грає Валерій Ков
тун. 20.45 — «На добраніч. 
ДІтій» 21.00 — «Час». 21.35 
— Худ. фільм «З тобою і 
без тебе». По закінченні — 
новини.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

ЗАПРОШУЄ ТАГАНРОЗЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД

Якщо ви ще не визначили сво
єї долі, приїздіть до нас у Та
ганрог. Батьківщина А. П. Чехо
ва, місто з 300-тисячним насе
ленням, Таганрог було заснова
но понад 250 років тому Петром 
І для торгівлі з країнами Чорно
морського й Середземномор
ського басейнів. Російсько-бал
тійський, а нині комбайновий за
вод було збудовано 1915 року 
для випуску снарядів; його про
летаріат став авангардом рево
люційних сил у місті Таганрозі в 
період громадянської війни. Ве
ликий вклад вніс колектив під
приємства в перемогу нашого 
народу над німецько-фашист
ськими загарбниками, за що й 
удостоївся ордена Вітчизняної 
війни І ступеня. З 1945 року за- 
еод спеціалізується на випуску 
зернозбиральної техніки. За ве
ликий вклад у спразу механіза
ції сільського господарства ко
лектив комбайнового заводу на
городжено другим орденом — 
Трудового Червоного Прапора.
Нині підприємство випускає 

найпродуктивніші зернозбираль
ні комбайни «Колос».

Таганрог посідає сьоме місце 
в країні по промисловому по
тенціалу на душу населення. 
Значний дефіцит робочої сили 
в місті, великі завдання, що сто
ять перед колективом заводу, 
і переорієнтація на стабілізацію 
колективу вимагають помітного 
збільшення робочої сили.

Враховуючи народногоспо
дарську важливість завдань, що 
стоять перед підприємством, 
комсомол узяв шефство над за
водом, і тепер з усіх кінців кра
їни сюди з'їжджаються комсо
мольські загони.

Ми звертаємось до вас, юна
ки і дівчата Кіровоградщини, із 
закликом: «Внесіть свій вклад у 
справу технічного переозброєн
ня сільського господарства, при

їздіть працювати на Таганрозь
кий комбайновий заводі»

У 53 цехах підприємства ви 
знайдете собі справу до душі і 
за здібностями. У вільний від 
роботи час ви можете:

— відпочивати на березі 
Азовського моря, що знахо
диться за 50 метрів від заводу 
(крім того, завод має будинок 
відпочинку в районі Туапсе, базу 
відпочинку на ріці Міусі, човно
ву станцію];

— займатися спортом у чудо
вому заводському Палаці спор
ту (крім того, в місті є яхт- 
клуб);

— учитися в радіотехнічному, 
політехнічному, педагогічному

• інститутах, механічному, мета
лургійному та інших технікумах.

Заводові потрібні робітники 
різних спеціальностей, а також 
юнаки і дівчата без спеціальнос
тей; вони можуть набути їх про
тягом одного — трьох місяців з 
відривом або без відриву від 
виробництва.

Фінансових утруднень, що не
минуче виникають при переміні 
місця проживання, допоможе 
вам уникнути завод, провівши 
гарантовані виплати (при умові, 
якщо ви зобов'яжетесь відпра
цювати не менше року).

Заробітна плата на заводі — 
від 140 до 400 карбованців, за
лежно від інтенсивності, умов і 
якості праці.

Підприємство веде інтенсивне 
житлове будівництво, одначе 
питання про забезпечення жит
лом стоїть дуже гостро.

Докладніше про умови на
правлення на роботу на Таган
розький комбайновий завод ви 
можете взнати в райкомах ком
сомолу або у відділі сільської і 
робітничої молоді обкому ЛКСМ 
України (телефон 2-53-78].

КІРОВОГРАДСЬКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ 
КЛУБ ДТСААФ

НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ
на курси водіїв категорій «А», 

«В», «С» і «Д».
Строк навчання — 1,5 місяця. 
Звертатися на адресу: 316050,

телефон 7-84-83. їхати тролей
бусами №№ 1, 3, автобусом
№ 8 до зупинки «Завод «Черво
на зірка».

Адміністрація.
м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 4 Зам. 200.

Кіровоградське виробниче автомобільне об єднання 
«Кіров оградважавтотранс»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

водіїв категорії «С» 1, 2 і З
класів для роботи на нових ав
томашинах марок КрАЗ, МАЗ- 
504, КАЗ-608 та інших (заробіт
на плата — 200 — 250 крб.),

токарів, мотористів, автослю
сарів, коваля, інших робітників 
по ремонту автомобілів. Для ці
єї категорії працюючих запро
ваджено непряму колективну 
відрядно-преміальну оплату 
праці (середня зарплата — 150 
—200 крб.),

операторів по обліку авто
транспорту (100 крб.),

головного бухгалтера (175 
крб.),

бухгалтера (100 крб.), 
друкарку (85 крб.),
Одиноких забезпечують гур

тожитком.
Звертатися на адресу: 316050, 

м. Кіровоград, Аджамський з«^ 
лізничний переїзд, відділ кадрів. 
Телефони: 4-12-97, 4-23-98,
2-36-16.

• їхати автобусами № 20 (до 
кінцевої зупинки «Автобаза») і 
№ 83.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ПКСМ Украины.

На украинском языке.

ВК 30985.

Г азета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

КІРОВОГРАДСЬКА 
СТАНЦІЯ 
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АВТОМОБІЛІВ

ТЕРМІНОВО 
ЗАПРОШУЄ 

НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ

секретаря-друкарку (ставка
— 85 крб.),

комірників (112 крб.), 
майстрів (120 крб.), 
інженера по централізовано

му завозу (135 крб.),
комплектувальників (107 крб.), 
інженера по постачанню (135 

крб.),
водіїв автомашин КАЗ (оплата 

за відрядно-прогресивною сис
темою),

®
 316050, МСП,

м. Кіровоград,

■ул. Луначарського, 36.1.5 друк. арк.

токаря (115 крб. і 40 проц. 
преміальних),

слюсаря по ремонту і перевір
ці електрообладнання (140 крб.),

Працівників підприємства на 
роботу і з роботи доставляють 
автобусом.

Звертатися на адресу: 317100, 
м. Кіровоград, вул. Аерофлот- 
ська, 13. Тел. 6-47-83.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2 45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —•
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —
3- 03 53.

Друкарня імені Г. М. Дими^ва 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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