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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УНРАЇНИ

23 липня в Кмсві розпочав роботу Пленум Цент
рального Комітету Комуністичної партії України.

На Пленум запрошені перші секретарі обкомів 
партії та голови виконкомів обласних Рад депутатів 
трудящих, які не входять до складу Центрального Ко
мітету і Ревізійної комісії Комуністичної партії Украї
ни, секретарі обкомів партії, що займаються питан
нями сільського господарства, а також керівники 
республіканських міністерств і відомств, ряду підпри
ємств хімічної промисловості і сільськогосподарсько
го машинобудування та науково-дослідних установ, 
відповідальні працівники апарату ЦК КП України і Ра
ди Міністрів УРСР, представники преси.

Присутні вшанували вставанням пам’ять померлого 
члена ЦК КП України, міністра місцевої промисло
вості УРСР А. П. Єременка.
На порядку денному Пленуму питання «Про підсумки 

липневого (1970 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання 
Комуністичної партії України по дальшому розвитку 
сільського, господарства».

З доповіддю виступив член Попітбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК КП України тов. Шелест П. Ю.

В обговоренні доповіді озяли участь товариші О. Ф. 
Ватченко — член Політбюро ЦК КП України, перший 

секретар Дніпропетровського обкому партії, Г. І. Ва
щенко — кандидат у члени Попітбюро ЦК КП Украї
ни, перший секретар Харківського обкому партії, 
О. І. Рогачова — перший секретар Білокуракинського 
районного комітету партії Ворошиловградськоі об
ласті, В. М. Кавун — голова Вінницького облвиконко
му, В. М. Цибулько — перший секретар Київського 
обкому партії, О. В. Гіталов — бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїн- 
ського району Кіровоградської області, М. М. Всево- 
ложський — перший секретар Запорізького обкому 
партії, Я. П. Погребняк — перший секретар Миколаїв
ського обкому партії, Д. И. Проценко — голова 
Херсонського облвиконкому, В. В. Біблик — директор 
Харківського тракторного заводу, М. А. Гаркуша — 
міністр меліорації і водного господарства УРСР,
A. О. Дудник —- голова Одеського облвиконкому,
B. С, Куцевол — перший секретар Львівського обко
му партії, Д. М. Гридасов —голова Донецького обл
виконкому, Т. Т. Попльовкін — міністр радгоспів 
УРСР.

Пленум Центрального Комітету Комуністичної пар
тії України продовжує роботу.

ЗАВТРА—ДЕНЬ
ІВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО
ФЛОТУ СРСР

Пильно стереже щастя Вітчизни відмінник бойової і по
літичної підготовки матрос з Червонопрапорного Чорно
морського Флоту Василь Липкій. (Фото АПН).

Розповідь про бойсвих моряків читайте на 3-й сторінці.
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ПЕРЕМОЖНА
Змагаючись за гідну зустріч 100-річчя 

з дня народження В. І. Леніна і достро
кове виконання восьмого п’ятирічного 
плану, трудящі нашої країни добились 
у першому півріччі завершального року 
п’ятирічки дальших успіхів у розвитку 

І економіки, науки та культури і и зро
станні народного добробуту. В повідом
ленні ЦСУ СРСР говориться, що план 
першого півріччя по обсягу реалізації 
продукції і випуску більшості найваж
ливіших видів виробів перевиконано. 
Приріст промислового внрооннцтпа по
рівняно з-відповідним періодом минуло
го року становив 8,5 процента.

Про те, наскільки збільшилась порів
няно з першим півріччям 1969 року 
продукція найважливіших галузей про
мисловості, говорять такі цифри: елек
троенергетика па 6 процентів, паливна 
промисловість на 9 процентів, чорна і 
кольорова металургія на 6 процентів, 
хімічна І нафтохімічна промисловість на 
12 процентів, машинобудування і мета
лообробка на 11 процентів, лісова, дере
вообробна і целюлозно-паперова промне-
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ХОДА КРАЇНИ
ловість па 8 процентів, промисловість 
будівельних матеріалів на 10 процентів, 
легка промисловість на 7 процентів, 
харчова промисловість на 7 процеиіів. 
виробництво товарів культурно-побуто
вого призначення і господарського 
вжитку на 13 процентів.

На кінець півріччя за мовою системою 
планування і економічного стимулюван
ня працювало понад 40 тисяч промисло
вих підприємств, питома вага яких в 
усьому виробництві промислової про
дукції становила 92 проценти.

Продуктивність праці в промисловості 
зросла порівняно з відповідним періо
дом минулого року на 7,5 процента.

При виконанні піврічного плану про
мисловістю в цілому частина підпри
ємств не виконала плани виробництва 
і реалізації продукції, підвищення про
дуктивності праці та прибутку.

Посівні площі всіх сільськогосподар
ських культур у країні становили 206,3 
мільйона гектарів. Зернові посіви зай
мають 121,6 мільйона гектарів. У бага
тьох районах країни розгорнулося зби

рання зернових. Скрізь провадяться ро
боти по сінокосінню і заготівлі корміа.

У колгоспах і радгоспах зросло пого
лів’я продуктивної худоби та птиці. 
Зросла продуктивність худоби. Серед
ній надій молока від однієї корови в 
колгоспах і радгоспах був більшим, ніж 
у першому півріччі минулого року, на 
З проценти, несучість птиці підвищилась 
на 5 процентів. Підвищилися середня 
вага І вгодованість худоби, яку прода
ють державі. План закупок худоби, мо
лока і яєць у першому півріччі вико
нано.

Порівняно з першим півріччям мину
лого року в півріччі, що закінчилось, 
державні централізовані капітальні 
вкладення в усі галузі народного госпо
дарства були на ІЗ процентів більші. 
Чисельність робітників і службовців у 
народному господарстві збільшилась на 
2,<5 мільйона чоловік, або на 3 процен
ти. Середньомісячна грошова заробітна 
плата робітників і службовців збільши
лась на 5 процентів, оплата праці кол
госпників — на 4 проценти. Населення 
одержало за рахунок суспільних фондів 
споживання виплати і пільги на суму 
понад Зі мільярд карбованців, або на 
8,6 процента більше. (ТАРС).

Кращі молоді женці
Молодий комбайнер ВІКТОР ОЛЬХОВСЬКИЙ "5 

колгоспу «Дружба» Допинського району. Він ско
сив 201 ГЕКТАР хлібів і намолотив 6200 ЦЕНТНЕ
РІВ зерна;

комбайнер СТАНІСЛАВ ІВАНИЧЕНКО з колгоспу 
«Перемога» Новгородкіаського району. Він скосив 
160 ГЕКТАРІВ зернових і намолотив 4010 ЦЕНТНЕ
РІВ пшениці та ячменю;

комбайнер ЛЕОНІД РУЖЕНКО з цього ж колгос
пу. Його результати — 140 ГЕКТАРІВ скошених і 
3516 ЦЕНТНЕРІВ намолочених зернових;

комсомолець ФЕДІР ШЕПЕЛЕНКО — комбайнер 
колгоспу імені Мічуріна Новгородкіаського райо
ну. За станом за 24 липня на його рахунку 132 
ГЕКТАРИ скошених та 3121 ЦЕНТНЕР намолочених 
пшениці і жита;

комсомолець ГРИГОРІЙ ХОМІК — комбайнер 
колгоспу «Росія» Кіровоградського району. Він 
вже скосия 149 ГЕКТАРІВ і намолотив 3718 ЦЕНТ
НЕРІВ зернових.

НАШЕ НАТХНЕННЯ
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йдемз, — каже охриплим від 
спраги голосом Олександр Іпо- 
лнтопнч Лн.ходід.

— А, може, й через десять,— 
відповідає помічник Микола 
Днмов, любуючись тим, як 
вправно кеде машину комбай
нер.

Шурхотить колосся. тупім 
струменем б'є зерно у бункер. 
Бджілками снують автомобілі 
від комбайнів на тік. Всі квап
ляться — і комбайнери, і по
дії автомашин. Просто незруч
но затримувати розмовою. 
Тож, коли нагодився секреіар 
парторганізаиії колгоспу Лео
нід Якович Безпалий, його мі,
і попросили розповісти про хід 
жнив, про участь молоді п по
льових роботах.

Л- Я- Безпалий: Виростили 
ми більше 1800 гектарів пше
ниці. На площі близько тисячі 
гектарів хліба поклали у вад. 
ки. частину їх уже і підібрали

слово МОЛОДІ 
КІРОВОГРАДА

Бюро Кіровоградського міського комітету 
комсомолу схвалило . патріотичну ініціативу 
чотирьох комсомольсько-молодіжних колекти
вів підприємств міста, які взяли підвищені 
соціалістичні зобов'язання на честь XXIV 

|і з'їзді/ КПРС.
Ремзавод «Укреілі.госптехніки»,
бригада комуністичної праці по реставра
ції гальмових циліндрів, бригадир Петро 
Швець;

ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВ
НОСТІ ПРАЦІ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ ВИ
РОБНИЦТВА ЩОДЕННО ВИКОНУВАТИ ЗМІННІ 
НОРМИ НА 155 — 160 ПРОЦЕНТІВ;

ВИПУСКАТИ ПРОДУКЦІЮ ТІЛЬКИ ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ, ПРАЦЮВАТИ БЕЗ КОНТРОЛЕРІВ;

ЗАОЩАДИТИ 300 ЛІТРІВ ГАЛЬМОВОЇ РІДИ
НИ І 250 ЛІТРІВ ТЕХНІЧНОГО СПИРТУ;

Завод тракторних гідроагрегатів, 
комплексна бригада цеху № 2, 
бригадир Любов Дяченко:

ПЛАН ПЕРШОГО КВАРТАЛУ 1971 РОКУ ВИ
КОНАТИ ДО 25 БЕРЕЗНЯ;

ПОДАТИ ДВІ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПО- 
ЬИЦІІ З ЕКОНОМІЧНИМ ЕФЕКТОМ НЕ MFH- 
ШЕ 1000 КРБ.;

ТРЬОМ МОЛОДИМ РОБІТНИКАМ ПІДВИЩИ
ТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РОЗРЯД ПО СПЕЦІАЛЬ
НОСТІ;

У ДНІ РОБОТИ З'ЇЗДУ ПРАЦЮВАТИ НА ЗА
ОЩАДЖЕНИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТАХ І 

. ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

ПРАЦЯ-ПАРТІЙНОМУ З’ЇЗДОВІ!
НАД полем—пісня. Але не ко- 

ннків-скрипалів, не жайво
ра. Пісня жнив: гул моторів 
комбайнів, гудки автомобілів, 
голоси жниварів.

— Миколо Васильовичу, боч
ка з водою, кажеш, у тій за- 
гінці?

— Що. ж, можна потерпіти. 
Хвилин через п'ятнадцять ді

ДОСВІД -------
ПЛЮС ЗАВЗЯТТЯ

В роботу ВКЛЮЧИЛИСЯ 8СІ шіст. 
кадцять комбайнів. Молоді 
колгоспники працюють поруч 
з досвідченими. В останні дні 
володарем пнмпела стали мо
лодий комбайнер Василь Лн< 
ходід і його помічник, молодий 
комуніст Віктор Каніцов.

По 17—18. а то й 20 гектарів 
хлібів обмолочує за день Олен- 

сапдр (политович Лн.ходід 
Це —. найстаріший комбайнер 
артілі. Він уже ТТа пенсії, але 
знову сів за штурвал комбай
на. Помічником у Олександра 
Іполитовнча секретар комсо
мольської організації колгоспу 
Микола Днмов. Микола — за
відуючий клубом, але він во
лодіє і спеціальністю механі
затора. Тож у цей гарячий 
час бере безпосередню участь 
у жнивах.

Із досвідченим комбайнером 
Іваном Максимовичем Глад
ким помічником працює ком
сомолець Віктор Рибалко.

Чоловік тридцять комсомоль
ців і молоді зайняті доставкою 
зерна на тік. його очищенням. 
Працюють і студенти та 
школярі. Ольга Мірошничен
ко, наприклад, яка навчається 

в технікумі, свої канікули про
водить у роботі на току.

— Скільки видає гектар?
Л. Я .Безпалий: Па різних 

площах по-різному. Є по 28,8 
центнера з гектара, є і по 23 
та 24. Па круг думаємо мати 
не менше 25 центнерів пше
ниці. До речі, п рахунок плану 
продажу ми вже відправили 
близько десяти тисяч цеитие» 
рів зерна.

— Які моральні і матеріальні 
стимули для жниварів?

Л. Я. Безпалий: Підсумки 
роблти підводяться щодня. Пе
реде ві екіпажі відзіїачакмься 
перехідним вимпелом. Для 
жниварів встановлені премії. 
Перша в сумі 100 карбованців, 
дві других' — по 75 карбован
ців.

— Яку участь бере молодь в 
полі і масовій роботі в період 
жнив?

Л. Я. Безпалий: За кожним 
з агрегатів закріплені агітато
ри. Серед них е і комсомольці. 
Микола Днмов, и.апрнклад, 
виконує це почесне доручення.

Па кожному а трьох токів 
обладнані агітпункти. Одним з 
них завідує комсомолка Ва
лен піна Вергелес.

Комсомольці йдуть разом з 
комуністами в перпіцх лавах 
всюди.

Відповідаючи на запитання, 
Леонід Якович час від часу 
позирай на годинник.

— Кваплюсь у другу брига
ду, — пояснив. — Свіжу ін
формацію треба відвезти, з 
людьми побесідувати, — І про
тягнув Інформатор.

Там розписана все *• і нор« 
ма, і виробіток, і місце в зма* 
га.ччі, І заробіток зк день. 
Зразу кидається в очі, що 
комбайнери працюють завзято. 
Відповідно і заробіток, По 
17—23 карбованці заробляють 
за день комбайнери та хлі
ба 100—128 кілограмів.

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп ім. Крупеькоі 
Кіровоградського 
району.



2 стор, Молодий комунар 25 липня 1»70 рону<

ПОСТАНОВА II ПЛЕНУМУ ЦК ВЛНСМ 

пГоТдсумкіПв цк нпрс і завдання 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ВИКОНАННЮ ЙОГО РІШЕНЬ

п Комсомольці, вся молодь Радянського 
В Союзу палко схвалюють і одностайно 
| підтримують рішення липневого Пленуму 

і ЦК КПРС, висновки і пропозиції, викла- 
8 дені в доповіді Генерального секретаря 

ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва «Чер- 
гові завдання партії в галузі сільського 
господарства».

У цих важливих документах дано гли- 
; бокий аналіз становища в сільському 

господарстві, визначені основні напрям
ки його дальшого розвитку.

Прийняті заходи послужать дальшо- 
; му зміцненню економіки колгоспів і 

радгоспів, матимуть принципове значен
ня для зміцнення союзу робітників і 

І селян, стануть великим вкладом у ство
рення матеріально-технічної бази кому- 

Інізму. і

Виконуючи рішення XXIII з’їзду КПРС 
І і Пленумів ЦК, колгоспники, робітники 

радгоспів при активній підтримці трудя- 
I щих міста досягли значного піднесення 
І сільського господарства. Однак темпи 

розвитку радянської економіки, не
ухильне піднесення життєвого рівня на
роду ставлять до сільськогосподарського 
виробництва нові, більш високі вимоги.

Намічена Центральни/и Комітетом 
КПРС програма дальшого піднесення 
економіки села за своїм масштабом на
багато перебільшує все те, що робилося 
до цього часу. Тільки державні капітало
вкладення становитимуть в 1970 — 1975 
роках 77,6 мільярда карбованців, що в 
1,7 раза більше обсягу асигнувань на 
розвиток сільського господарства в ни
нішній п'ятирічці, а капітальні вкладення 
колгоспів досягнуть 43 мільярдів карбо
ванців. Партія визначила конкретні зав
дання на наступне п’ятиріччя в галузі 
рослинництва і тваринництва, зміцнення 
/матеріально-технічної бази колгоспів і 
радгоспів, комплексної механізації і хі
мізації сільського господарства, меліора
ції земель, капітального будівництва на 
селі.

У здійсненні цих планів велика роль 
належить комсомолу і молоді.

Комсомольські організації, виконуючи 
рішення Пленуму ЦК ВЛКСМ, XVI з'їз
ду комсомолу, беруть участь в інтенси
фікації сільськогосподарського вироб
ництва, у зміцненні економіки колгоспів 
і радгоспів, технічному оснащенні сіль
ського господарства. Боротьба за підне
сення врожайності і зростання продук
тивності тваринництва, раціональне і 
ефективне використання техніки, шеф
ство нзд меліорацією, впровадження 
комплексної механізації і хімізації ви
робництва, розгортання масового руху 
молоді за оволодіння технічними про- 
фесями — ці доручення партії стануть 
найважливішими напрямками в діяльнос
ті Ленінського комсомолу.

Молодь шефствує над спорудженням 
найбільших підприємств по виробництву 
мінеральних добрив, бере участь у бу
дівництві іригаційних та осушувальних 
систем, насадженні нових полезахисних 
лісосмуг, бере активну участь у розвитку 
зрошування, впровадженні найновіших 
досягнень науки і техніки в сільськогос
подарське виробництво.

Комсомольські організації промисло
вих підприємств мобілізують молодь на 

І якісне виконання замовлень села, якнай
швидше освоєння нових зразків сіль
ськогосподарської техніки, виготовлення 
запасних частин, вузлів і механізмів.

Комітети ВЛКСА^ будов, проектних і 
науково-дослідних інститутів борються 
за дострокове введення в дію нових по
тужностей по виробництву продукцій для 
сільського господарства, організовують 
контроль за своєчасним постачанням 
технічної документації, устаткування, 

І будматеріалів.
Разом з тим пленум ЦК ВЛКСМ від

значає, що ряд комсомольських органі
зацій колгоспів і радгоспів, відділень 
«Сільгосптехніки» недостатньо мобілізує 
молодих трудівників на успішне виконан
ня зобов язань перед державою, макси
мальне використання резервів збільшен
ня виробництва сільськогосподарської 
продукції. Ще не повністю використову
ються можливості соціалістичного зма
гання для підвищення трудової активнос
ті комсомольців і молоді, поширення і 
впровадження передового досвіду. Де
які комсомольські комітети КОЛГОСПІВ і 
радгоспів миряться з недоліками, не ве
дуть наполегливої боротьби за піднесен
ня культури землеробства і тваринни
цтва, ефективне використання землі, 
техніки і матеріальних ресурсів, не да
ють принципіальної оцінки фактам пору

шення трудової виробничої дисципліни. 
Не скрізь налагоджена систематична ро
бота по вихованню у юнаків і дівчат від
чуття господаря, високої відповідальнос
ті за свій особистий вклад у розвиток 
сільського господарства.

Комітети комсомолу ряду підприємств 
промисловості, будівництва і транспорту 
ще слабо мобілізують молодь на своє
часне виконання замовлень для сіль
ського юсподарства, відшукування до
даткових резервів для збільшення ви
робництва сільськогосподарської техні
ки, будівельних матеріалів, мінеральних 
добрив, зниження їх собівартості, зрос
тання продуктивності праці.

Пленум ЦК ВЛКСМ постановляє:
1. Зобов’язати комсомольські організа

ції широко розгорнути пропаганду і 
вивчення рішень липневого Пленуму ЦК 
КПРС, доповіді Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва «Чер
гові завдання партії в галузі сільського 
господарства». Необхідно добитися, щоб 
кожен комсомолець, молодий робітник, 
колгоспник, спеціаліст, службовець гли
боко усвідомив значення цих важливих 
документів партії, визначив своє місце 
у виконанні рішень Пленуму.

Вважати одним з найважливіших зав
дань усіх комсомольських організацій 
міста і села активну участь у здійсненні 
заходів, намічених Пленумом ЦК КПРС, у 
подальшому піднесенні всіх галузей 
сільського господарства на основі інтен
сифікації виробництва, повсякчасного 
зміцнення і вдосконалення його мате
ріально-технічної бази.

Необхідно, щоб кожна комсомольська 
організація розробила конкретні заходи 
по участі у виконанні рішень Пленуму 
ЦК КРПС.

2. Обов’язок комсомольських організа
цій колгоспів і радгоспів — мобілізувати 
всю молодь села на боротьбу за повсюд
не збільшення виробництва зерна, ба
вовни, цукрових буряків, соняшника, 
льоноволокна на основі подальшого 
зростання урожайності, підвищення 
культури землеробства, ефективнішого 
використання землі, техніки, добрив і 
трудових ресурсів. Комсомольські ко
мітети повинні брати активну участь у 
вирішенні одного з основних завдань, 
поставлених Пленумом ЦК КПРС: забез
печити підвищення урожайності зерно
вих культур у наступному п’ятиріччі не 
менш як на 4 центнери з гектара в ціло
му по країні і продати державі за п’яти
річчя щонайменше 35 процентів зерна 
понад план у кожному господарстві, об
ласті, краї, республіці.

З цією метою необхідно ще ширше за
лучати молодих робітників, колгоспни
ків, спеціалістів до розробки і здійснен
ня заходів підвищення родючості грунтів, 
впровадження найурожайніших сортів, 
освоєння сівозмін, застосування хімічних 
добрив і засобів захисту рослин.

Комітети ВЛКСМ покликані постійно і 
цілеспрямовано вести роботу для поши
рення передового досвіду найкращих 
колективів, якнайшвидшого впроваджен
ня у сільськогосподарську практику до
сягнень науки і техніки.

Комсомольським організаціям заводів, 
що виробляють мінеральні добрива, під
приємств залізничного і водного транс
порту, сільського господарства необхід
но забезпечити дійовий контроль за збе
реження добрив при перевезеннях, збе
ріганні та використанні.

Необхідно посилити шефство над ме
ліорацією, будівництвом найважливіших 
водогосподарських об’єктів. Подати до
помогу будівельним і монтажним органі
заціям у забезпеченні їх кадрами робіт
ників, створенні побутових умов для мо
лоді. Послати на Всесоюзні ударні ком
сомольські будови меліорацій до кінця 
нинішнього року 7 Тисяч юнаків і дів
чат.

Пленум зобов'язує комсомольські ор
ганізації України, Краснодарського і 
Ставропольського країв, Ростовської об
ласті, Північного Кавказу і Поволжя, Ка
захстану і Примор’я розробити конкрет
ні плани для активної участі молоді у 
створенні великих районів виробництва 
зерна на поливі і будівництві рисових 
систем.

Зусилля комсомольських організацій 
колгоспів і радгоспів мають бути спря
мовані на одержання високих і сталих 
урожаїв на зрошуваних і осушених зем
лях, проведення комплексу робіт по бо
ротьбі з ерозією грунтів і полезахисно
му лісонасадженню, суворому дотриман
ні правил обробки полів.

3. Важливе завдання комітетів комсо
молу — боротьба за дальше збільшення 
виробництва продуктів тваринництва, за 
те, щоб кожен колгосп і радгосп щоро
ку продавав державі не менше 8 — 10 
процентів продукції понад план.

Молоді тваринники покликані виступа
ти ініціаторами боротьби за підвищення 
продуктивності худоби і птиці при одно
часному зростанні їх поголів’я, всіляко 
сприяти розширенню і спорудженню но
вих ферм для вирощування водоплавної 
птиці, розвитку кролівництва та рибо- 
водства.

Обов’язок комсомольських організа
цій — взяти активну участь у зміцненні 
кадрів тваринників, насамперед, за раху
нок молоді, у забезпеченні необхідних 
умов для їх закріплення на фермах. Слід 
широко розповсюдити досвід роботи 
Долгоруківської районної комсомоль
ської організації Липецької області по 
участі в комплексній механізації ферм.

Сільські комсомольські організації по
винні піклуватися про створення міцної 
кормової бази для громадського тва
ринництва. Доцільно організовувати 
комсомольсько-молодіжні бригади і 
ланки для заготовки кормів — сіна, сі
нажу, силосу, трав’яного борошна, ко
ренеплодів, брати активну участь у ро” 
ботах для поліпшення луків і пасовиськ, 
створення високопродуктивних культур
них пасовиськ, брати активну участь у 
спорудженні державних комбікормових 
заводів, виробництві комбікорму в кол
госпах і радгоспах на основі викорис” 
тання власного зерна і промислових до
бавок.

Пленум ЦК ВЛКСМ рекомендує актив
ніше залучати молодих учених до вирі
шення перспективних проблем сільсько
господарського виробництва, виведення 
і якнайшвидшого впровадження в прак
тику нових високоврожайних сортів 
сільськогосподарських к у л ь т у р,
високопродуктивних порід тварин, а та
кож розробки для колгоспів І радгоспів 
найефективніших технологічних процесів 
сільськогосподарського виробництва.

4. Пленум ЦК ВЛКСМ надає особли
вого значення участі комсомольців і мо
лоді у дальшій механізації сільського 
господарства у створенні і впровадженні 
нової високопродуктивної техніки.

Комітетам ВЛКСМ заводів тракторно» 
го, сільськосподарського та меліора* 
тивного машинобудування, а також ін
ших галузей промисловості організувати 
шефство над випуском тракторів 
«Т-150», «Т-130» «ДТ-75М», «К 700», роз
ширенням та освоєнням виробництва но
вих високопродуктивних зернових і ри
сових комбайнів «Нива» і «Колос», куку’ 
рудзозбиральних, буряко-і картоплезби
ральних комбайнів, дощувальних машин, 
устаткування для комплексної механіза
ції тваринницьких ферм, добиваючись 
відмінної якості, високої надійності і 
довговічності, вишукування додаткових 
резервів для зниження собівартості ма
шин і механізмів.

Завдання комсомольських організацій 
колгоспів і радгоспів — постійно доби
ватися поліпшення експлуатації тракто* 
рів, комбайнів і автомашин, організації 
роботи на них у дві зміни, впроваджен
ня прогресивних методів ремонту і об
слуговування техніки, економного ви
трачання паливно-змащувальних мате
ріалів і запасних частин.

Прискорення нуково-технічного про
гресу в сільському господарстві вима
гає постійного вдосконалення майстер
ності механізаторів, знання кращого 
досвіду і оволодіння найдосконалішими 
методами використання механізмів і ус
таткування.

Пленум ЦК ВЛКСМ закликає комсо
мольські організації ще ширше розгор
нути механізаторський всеобуч сільської 
молоді, поліпшити добір і направлення 
юнаків і дівчат у сільські професійно- 
технічні училища .брати участь у будів
ництві і зміцненні матеріально-технічної 
бази учбових закладів профтехосвіти, 
організації гуртків і курсів всеобучу.

Комсомольські організації повинні 
оточити молодих механізаторів постій
ною увагою, всіляко сприяти зростанню 
їх кваліфікації, закріпленню в колгос
пах і радгоспах. Штабам і загонам «Ком
сомольського прожектора» посилити 
контроль за дотриманням трудового за* 
конодавства, використанням пільг, ус
тановлених для механізаторів, випуск
ників сільських профтехучилищ, жінок- 
механізаторів.

, 5. Пленум ЦК ВЛКСМ вимагає від ко
мітетів комсомолу активної участі у бу

дівництві і реконструкції підприємств., 
які забезпечують сільське господарство 
машинами і механізмами, запасними 
частинами, мінеральними добривами та 
іншими засобами хімізації сільського 
господарства, будівельними матеріала
ми. Необхідно підвищити відповідаль
ність комсомольських організацій за 
стан справ на кожній ударній будові, ви
значити конкретні заходи для виконання 
рішень липневого Пленуму ЦК КПРС.

Доручити ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік, крайкомам, обкомам, міськкомам, 
райкомам комсомолу забезпечити ак
тивну участь комсомольців і молоді у 
проектуванні і прискореному споруд
женні найважливіших сільськогосподарсь
ких об'єктів — підприємств для збере
ження і переробки зерна, великих тва
ринницьких комплексів, птахофабрик, 
підприємств для первинної переробки 
сільськогосподарських продуктів, ТЄП- | 
личних комбінатів, а також житлових 2 
будинків, шкіл, лікарень та інших куль- Е 
турно-побутових приміщень у сільській | 
місцевості.

ЦК ВЛКСМ оголошує ударними комсо* | 
мольськими будовами спорудження уч- її 
бових закладів, об’єктів охорони здо
ров'я, що будуються на кошти, одер
жані в результаті проведеного Всесоюз
ного комуністичного суботника, присвя
ченого ЮО річчю з дня народження 
В. І. Леніна.

Комітети ВЛКСМ будов, підприємств- 
постачальників устаткування і будмате
ріалів, проектних організацій повинні 
розгорнути соціалістичне змагання ком
сомольців і молоді за скорочення стро
ків введення пускових об’єктів, організу
вати контроль за якістю виготовлення і 
своєчасними поставками матеріалів, ус
таткування, технічної документації, бо
ротися за ефективне використання буді
вельних машин і механізмів, зміцнення 
соціалістичної дисципліни праці.

Комітетам комсомолу, студентським £ 
будівельним загонам добиватися постій» і 
ного поліпшення якості будівництва, 
більше подавати практичної допомоги 
нолективам підприємств промисло
вості будівельних матеріалів у від
шукуванні та використанні резервів 
виробництва, збільшення виробництва 
цегли, скла, столярних виробів і лісома
теріалів, підвищенні продуктивності пра
ці, усуненні причин, що стримують своє
часне введення на селі об’єктів 8 екс
плуатацію.

Обкомам, крайкомам комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік, штабам і за
гонам «Комсомольського прожектора» 
на кожному підприємстві встановити 
контроль за ходом виконання замов
лень для будов тракторного, сільсько
господарського і меліоративного маши
нобудування.

Пленум рекомендує обласним, крайо
вим комітетам комсомолу і ЦК ЛКСМ 
союзних республік оголосити шефство 
над спорудженням 16 заводів по випус
ку туків і 15 великих спеціалізованих 
підприємств по випуску кормових 
дріжджів. Молоді будівельники мають 
різко підвищити темпи робіт, прискори
ти введення нових потужностей на під
приємствах хімічної і мікробіологічної 
промисловості.

Комітети комсомолу зобов’язані не
впинно зміцнювати зв’язок міських і 
сільських комсомольських організацій, 
всіляко розширювати шефську допомо
гу молоді міста селу. Комсомольські 
підприємства повинні широко розгорну
ти рух за випуск надпланової продукції 
для потреб землеробства і тваринницт
ва, для житлового, побутового і куль
турного будівництва на селі, взяти під 
особливий контроль замовлення сільсь
кого господарства. Допомагати в комп
лексній механізації трудомістких проце
сів, електрифікації села, навчанні сіль
ської молоді технічним професіям, про
веденні масово-політичної робрти серед 
трудівників сільського госгйздарства.

6. Успішне виконання завдань, постав
лених липневим Пленумом ЦК КПРС, ви
магає дальшого підвищення ідейно-по
літичного, загальноосвітнього і культур
ного рівня сільської молоді, посилення 
11 трудового виховання, формування 
глибокої поваги до праці сільського 
трудівника, <.

комсомольських газет іедакціям комсомольських газет і 
журналів, видавництву «Молодая гвар
дия», а також молодіжним редакціям 
радіо і телебачення ширше розгорнути 
пропаганду рІШЄнь липневого Пленуму 

(Закінчення на 3-й стор).
У
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ПОСТАНОВА II ПЛЕНУМУ ЦК ВЛКСМ

найкращих молодих

СІЛЬСЬКИХ КОМСОМОЛІ»« 
має сприяти підви- 

активності юнаків і

(Закінчення ).
ЦК КПРС, систематично узагальнювати 
досвід роботи передових комсомольсь
ких організацій, молодіжних колективів, 
розповідати про 
трудівників села.

Виховна робота 
ських організацій 
щенню трудової 
дівчат, досягненню кращих виробничих 
показників, повсякчасному зміцненню 
трудової дисципліни, непримиренності у 
боротьбі за_ збереження соціалістичної 
власності, проти пияцтва, ледарювання 
та інших антигромадських явищ.

Треба дбати про підвищення загаль
ноосвітнього рівня і спеціальної підго
товки сільської молоді, роз'яснювати їй 
необхідність дальшого навчання, залуча" 
ти молодих колгоспників і робітників 
радгоспів до вечірніх І заочних шкіл, 
технікумів та вузів.

Першочергове завдання комітетів 
ВЛКСМ — посилити серед молодих ро
бітників, колгоспників, спеціалістів сіль" 
ського господарства пропаганду еконо
мічних і агротехнічних знань.

Пленум вважає відповідальним зав
данням комсомольських організацій 
дальше посилення культурно-масової і 
спортивної роботи на селі, створення 
необхідних побутових умов для сільсь
кої молоді.

7. Обкомам, крайкомам, ЦК ЛКСМ 
союзних республік забезпечити успішне 
завершення дворічки «Комсомол — 
сільській школі», звернувши особливу 
увагу на спорудження і ремонт шкіл, їх 
своєчасну здачу до початку навчального 
року. Нерозривно пов’язувати питання 
зміцнення матеріально-технічної бази 
школи з проблемами технічного все
обучу, дальшим поліпшенням навчаль
ної і виховної роботи, вдосконаленням 
системи професійної орієнтації учнів.

Комітетам комсомолу постійно вдос
коналювати роботу по трудовому ВИХО" 

і ванню школярів, по підготозці гідної 
зміни колгоспного селянства. Необхід- 

« но виховувати у школярів любов до 
землі, інтерес до сільських і технічних 
професій, роз’яснювати величезне зна
чення сільськогосподарської праці. По
силити роботу по залученню школярів 
до сільськогосподарського дослідницт
ва, створювати учнівські виробничі 
бригади, залучати їх до охорони природи.

Рекомендувати комітетам комсомолу 
розгорнути серед комсомольців'старшо- 
класників рух за оволодіння професією 
тракториста-машиніста, проводити кон
курси на кращого юного механізатора, 
технічні виставки.

Об'єктом постійного піклування комі
тетів комсомолу має стати закріплення 
випускників шкіл, що набули професію 
механізатора у сільськогосподарському 
виробництві.

8. Активна участь молоді у виконанні 
поставлених липневим Пленумом ЦК 
КПРС завдань великою мірою залежить 
від організаційно-політичного зміцнення 
первинних комсомольських організацій. 
Необхідно добиватися, щоб кожна ком
сомольська група і первинна ком
сомольська організація стала бойовим і 
життєдіяльним колективом, здатним мо" 
білізувати юнаків І дівчат на вирішення 
найважливіших завдань сільськогоспо
дарського виробництва.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов'язує комі
тети комсомолу поліпшити керівництво 
первинними комсомольськими організа
ціями колгоспів і радгоспів, допомогти 
кожній з них чітко визначити своє кон
кретне місце у виконанні поставлених 
партією завдань, всіляко добиватися 
авангардної ролі комсомольців на вирі
шальних ділянках виробництва.

Необхідно приділяти більше.. , .уваги
молодим спеціалістам, активніше бра
ти участь у доборі, вихованні та на
вчанні кадрів середньої ланки.

Пленум звертає увагу ЦК ЛКСМ со
юзних республік, крайкомів, обкомів, 
міськкомів та райкомів комсомолу, усіх 
первинних комсомольських організацій 
на необхідність безумовного виконан
ня вказівок липневого Пленуму ЦК 
КПРС, XVI з’їзду ВЛКСМ про підвищен
ня особистої відповідальності кожного 
працівника, активіста, члена ВЛКСМ за 
доручену ділянку роботи. Необхідно 
вести непримиренну боротьбу з поруш
никами трудової і виробничої дисцип
ліни, фактами розбазарювання і без
господарності у використанні землі, дер
жавних і колгоспних коштів, 
яву утриманських настроїв, 
падок безвідповідального 
комсомольця до виконання 
в’язків перед колективом 
лишатися без осуду і вжиття необхідних 
заходів.

проти про- 
Жоден ви

ставлення 
своїх обо- 

не повинен

9. Пленум підкреслює, що важливим 
завданням комсомольських організацій 
є дальший розвиток і вдосконалення со
ціалістичного змагання, залучення до 
нього широких мас молоді.

Основною метою змагання має бути 
наполеглива боротьба кожного молодо
го трудівника села за виконання завдань 
п’ятирічного плану{ зміцнення матері
ально-технічної бази сільськогосподарсь
кого виробництва, підвищення продук
тивності праці, впровадження господар
ського розрахунку, досягнень науки і 
передового досвіду.

Оголосити Всесоюзне соціалістичне 
змагання первинних, районних, міських, 
обласних, крайових і республіканських 
комсомольських організацій за досяг
нення кращих результатів у сільсько
господарському виробництві, за зміц
нення матеріально-технічної бази кол
госпів і радгоспів.

Доручити бюро ЦК ВЛКСМ розробити 
конкретні заходи для дальшого розвит
ку соціалістичного змагання серед ком
сомольців і молоді.

Слід і надалі розвивати такі ефективні 
форми трудового змагання молоді, як 
Всесоюзні конкурси професійної май
стерності, розширювати коло професій, 
за якими вони проводяться, постійно 
допомагати молодим виробничникам у 
розробці обгрунтованих зобов’язань, 
сприяти створенню необхідних умов для 
їх виконання, ширше використовувати 
заходи морального і матеріального сти
мулювання. Більше приділяти уваги по
ширенню досвіду передовиків, добива
ючись, щоб він став надбанням усієї мо
лоді, подавати допомогу тим, що відста
ють, допомагаючи їм досягти рівня пе
редових.

Пленум рекомендує комітетам комсо
молу створювати школи передового 
досвіду на базі кращих господарств, 
ланок і бригад, майстрів сільськогоспо
дарського виробництва, допомагати мо
лодим трудівникам села добиватися ви
соких показників на основі оволодіння 
прогресивними методами праці.

Комсомольці покликані особистим 
прикладом, енергією, бойовитістю за
безпечити соціалістичному змаганню 
новий розмах, ще вище піднести його 
результативність,

10. Ентузіазм молодих трудівників, 

трудове і політичне піднесення, ВИКЛИ" 
кані рішеннями липневого Пленуму ЦК 
КПРС, необхідно спрямувати на вико
нання конкретних завдань, що стоять у 
завершальному роді п’ятирічки.

Невідкладне завдання комітетів 
ВЛКСМ — мобілізувати молодь на ус
пішне виконання Постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про заходи по за
безпеченню збирання врожаю і загото
вок сільськогосподарських продуктів у 
1970 році». Зосередити увагу комсо
мольських організацій на зразковому 
проведенні догляду за посівами і зби
ранням врожаю, своєчасно подбати про 
створення надійної кормової бази, мо
білізувати молодь на успішне виконання 
і перевиконання планів продажу держа
ві сільськогосподарської продукції.

* ♦ *
З величезним натхненням і піднесен

ням зустріли комсомольці, вся радянсь
ка молодь повідомлення про скликання 
чергового XXIV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Підготовка до цієї знаменної події в 
житті нашої партії і країни має стати для 
молодого покоління оглядом ударної 
праці, громадської активності, згуртоса* 
ності навколо Комуністичної партії і її 
ленінського Центрального Комітету.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертається до 
всіх комсомольців, юнаків і дівчат краї
ни із закликом за прикладом комсо
мольських організацій Москви, Ленінгра- 
да, України, Білорусії, Казахстану, Уз
бекистану, Латвії, Свердловської, Горь- 
козської, Челябінської, Липецької та ін
ших областей розгорнути бойове ком
сомольське соціалістичне змагання мо
лоді на честь XXIV з’їзду КПРС, пере
творити кожний передз’їздівський день 
на день ударної роботи і відмінного на
вчання.

Пленум ЦК ВЛКСМ висловлює тверду 
упевненість у тому, що юнаки і дівчата 
на підприємствах і будовах, у сільсько
му господарстві і науково-дослідних ін
ститутах, скрізь широко розгорнуть рух 
за гідну зустріч XXIV з’їзду КПРС, бу
дуть наполегливо боротися за виконан
ня і перевиконання взятих зобов’язань, 
внесуть гідний вклад у дальший розви
ток економіки нашої Батьківщини, здійс
нення планів комуністичного будівниц- 
ва.

І

І
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ЦЕЙ КАМІНЬ —
ГРАНІТ

НАШ ЗЕМЛЯК — ГЕРОЙ РОМАНУ 
ПРО ЧОРНОМОРЦІВ

Горпищенко, один з легендарних командирів 
Севастопольської оборони, підійшов до пора
нених матросів.

— Як тримаєтесь?
У відповідь — мовчання.
Один із захисників поклав щось за спину.
— Що у вас? — запитав полковник.
— А ось, — показав матрос гострий уламок 

каменя. — Не вистачить патронів, ми їх, га
дів, цим зустрінемо...

— Забезпечити патронами і дати підкріп
лення, — наказав Горпищенко.

Коли через кілька годин полковник знову 
добрався до окопу, де билися троє матросів, 
він побачив картину, від якої од болюстисло- 
ся серце: серед розкиданого каміння обличчям 
до ворога лежали троє загиблих...

— Сказати, що вони були героями — цього 
мало, — тихо мовив полковник. — Вони твердо
камінні...

Бігала разом з двома хлопчиками о окопи до 

матросів дівчинка Ганнуся, носила їм чисту 
білизну, яку прала захисникам Севастополя її 
мамка.

Якась матросам принесли посилки під сева
стопольців. Хустки, шкарпетки, продукти. А 
одну розкрили — там серед подарунків неве
ликий черевичок, пробитий осколком, закривав
лений. В посилочці також лист. «Дорогий 
боєць! Це черевичок моєї вбитої донечки... 
Пометися за неї, дорогий боєць...в. А далі — 
підпис, адреса. Завмерли матроси: листа писа
ла матії маленької Ганнусі...

Жвавий, веселий, з постійною посмішкою, 
Михайло Григорович Байсак спохмурнів, роз
повідаючи про оборону Севастополя під час 
минулої війни. Ми ось годину ходимо з ним 
вулицями Кіровоірада, в якому Михайло Гри
горович бував до війни. Дивиться на нашу 
гарну молодь і знову згадує:

— А які то хлопці були! Сажень в плечах. 
Веселуни. Мріяли про науку, працю. Про дів

чат мріяли. Так, так, про діпчат, про те, що 
вони будуть батьками, водитимуть до школи 
своїх синів і дочок... Варили суп із «Шампан
ського»: води не було, Ішли и рукопашну на 
фашистів: патронів не було, обв’язавшись гра
натами, кидались під танки: виходу не було...

Михайло Байсак, мужній захисник Севасто
поля, нині капітан 2-го рангу — середній син 
Григорія Якимовича і Агафії Іванівни Байса- 
ків — скромних трудівників Із села Петрового, 
Мали вони ще двох — Олексу та Івані. Обоє 
загинули на передовій...

Михайло перед війною по комсомольському 
призову пішов служити у Чорноморський 
флот. Жвавий, кмітливий, одразу завоюпав 
пошану серед товаришів по службі.

Під час 250-денпої оборони Севастополя Бай
сак був ад’ютантом полковника Горпищенка.

— Плавився метал, горіла земля, морська 
вода біля берегів червоніла од крові захисни
ків, — розминаючи викурену цигарку, говорить 
Михайло Григорович, — та страшнішою за все 
була ненависть матросів до ворога.. •

Після того, як влітку 1942 року наші війська . 
залишили Севастополь, окремі загони матросів 
ще 17 днів мужньо відстоювали місто. В одно
му з них безстрашно бився і Михайло. Він од
ним з останніх залишив рідний берег, разом з 
іншими матросами збив невеликий плот і вп- 
йшоп у відкрите море. Нальоти фашистських 
винищувачів, нестача поди І харчів, роз’ятрені 
рани, смерть побратимів...

Наперекір всьому добрався Байсак в Ново
російськ, зустрівся з бойовим своїм команди
ром і знову пішов на передній край. Про сміли
вого розвідника Михайла Байсака ходили ле
генди.

Якось у Се.<асгопиль приїхав письменник Ва
силь Кучер. Збираючи матеріали про подвиги 
чорноморців, вирішив обійти колишню передо
ву лінію оборони від Ба.таклавн до Інкермаиа. 
Серед провожатнх був і Михайло Байсак. Роз
повіді його та колишнього батальйонного ліка
ря Павла Єреська, що з трьома моряками, не 
бажаючи потрапити в руки фашистам, пере
плив на шлюпці Чорне море, лягли в основу 
нового роману «Голод».

Туг, в Кіровограді, мені пощастило бути 
свідком хвилюючої зустрічі одного з героїв 
роману Михійла Байсака (у творі В. Кучера 
пін — Мишко Бойчак) з бойовим його товари
шем Володимиром Москопченком. Обов — 
петрівчани, разом пішли у флот, тільки билися 
з фашистами в різних місцях. У перші дні 
війни Володимир пішов визволяти Україну. В 
січні сорок другого в запеклому бою дістав 
тяжке поранення і після видужання потрапив 
у Новоросійськ. Там востаннє побачилися 
друзі.

Михайла Байсак. весь зранений, чорний, тіль- 
кл-ио зійшов на берег після пекельних мандрів 
у Чорному морі. Встигли лише привітатися та 
ще Михайло поклав у кишеню Володимиром! 
кілька червінців, мовивши:

— Випни за нашу зустріч...
Михайло розповідає про заповітні камені 

Севастополя. Володимир — про незабутнє село 
Маяки, іцо на Донеччині, куди ходив у роз
відку, де з сорока бійпіп залишилися живими 
двоє...

Дивлюся на них — дужих, усміхнених, і ми
моволі згадуються слова полковника Горпн- 
щенка: «Вони твердокамінні. .» Цс і про них 
сказав севастопольський командир.

в. ОЛЕКСЕНКО,

На фото: висадка десанту морської піхоти.
Фото АПН,

II ІЄН І

НА

РЕЙДІ

150 учасників худож
ньої самодіяльності Па
лацу культури імені 
Жовтня Кіровоградсь
кого заводу «Червона 
зірка» — заслужена хо
рова капела і молодіж

ний танцювальний ан
самбль «Колос» — на за
прошення моряків під
шефного крейсера прибу
ли на гастролі в місто- 
герой Севастополь. їх 
тепло, гостинно зустріли 
чорноморці.

Заводські аматори да
ли перший масовий кон
церт для підшефних мо
ряків. Виступи хорової 
капели і танцювального 
аїїсамблю проходять з 
великим успіхом. Ряд 
номерів репертуару за 
вимогами глядачів до
водиться повторювати.

Чорноморці з великим 
задоволенням слухають 
твори радянських ком
позиторів, тпори росій
ської і зарубіжної кла
сики, народні пісні у ви

конанні заводської ка
пели. З захопленням зу
стрічають вони і виступи 
танцювального ансамб
лю «Колос», який май
стерно виконує танці на
родів СРСР і братніх 
соціалістичних країн.

Завтра, в День Вій
ськово-Морського Фло
ту, заводські митці да
дуть концерт на масово
му святі у місті-герої. їх 
виступ транслюватиме
ться по всесоюзному те
лебаченню.

Під час перебування 
в Севастополі червоно- 
зорівці проведуть ряд 
зустрічей з моряками 
Чорноморського Флоту, 
ознайомляться з історич
ними пам'ятниками та 
визначними місцями мі- 
ста-героя.

П .ФОМИЧ.
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1?ОЛИ запитали голову колгоспу М. М. 
Добровольського, як краще на на

ступний рік планувати роботу 
ту» — на 
зав:

— І на
серпень.

Сказав 
виявилися добрими помічниками хлібо
робам. Якби не вони, мабуть, не встиг
ли б у колгоспі прорвати кукурудзу, про
полоти моркву і насінники багаторічних

«Стар- 
червень чи липень, — він ска-

червень, І на липень, і на

без тіні жарту, бо стартівці

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

Що може бути приємнішого, НІЖ 1ЛСК 
джерельної води у спеку? Запитайте про це 
У Жоні Бернславського.

трав, обірвати волоті на гібридних ді
лянках.

«Старт» (зараз він уже «Старт-2») — 
це спортивно-трудовий табір старшо
класників Кіровоградської середньої 
школи № 5. Торік дирекція школи, заду
мавши створити його, звернулася до ке
рівників колгоспів Знам’янського району 
з пропозицією співробітничати. Всі від
мовилися: «городяни, мовляв, працювати 
не вміють, а шибеників і своїх вистачає». 
Тільки в колгоспі «Україна» вдалося до
мовитися з правлінням. «До першого 
бешкету — і бувайте здорові».

Його так і не дочекалися, того «пер
шого бешкету». Але не лагідною пове
дінкою пай-хлопчиків здобув собі табір 
Авторитет. Городяни виявилися працьо-

І ПАЛЬЧИКИ НЕ ПОКОЛОЛИ
«СТАРТ» З П’ЯТОЇ У КОЛГОСПІ «УКРАЇНА»

витими, здатними до будь-якого діла. 
«Резерв головного командування», — та
ка атестація колгоспного агронома бага
то чого варта.

Цього літа «Старт» уже не шукав собі 
притулку. В «Україні» йому відвели ма
льовничий парк над річкою, «приписали» 
до кращих куховарів, і... додали собі 
суперечок на нарадах, бо, якщо на зав
тра виділяють табірників у третю, ска
жімо, бригаду, то керуючі іншими

(Продовження. Поч. в газетах за 
16, 18, 21 та 23 липня).

Просто не освоїлися з роботою. Гриць- 
щ) кипів: колеги нн сусідньому 
Лану підняли ожеред, і їхні скиртопра
ві! єхидно підсвистували. Десь и обід
ню пору зупинялись. Валя з відром 
пішла по воду, а Грицько, похитую
чись. набрів на копиці і бухнувся в со
лому. Хтось із скирти до нього обізвав
ся, І тракторист, розлютований невдача
ми, на Валину адресу сказав:

— Хіба з цією...
Він, певно, не сподівався, що напар

ниця вернулася, не подумав, що вона 
чує, хоч скиртоправи й давали знак, 
якого пін не зрозумів.

Дівчина якраз відкривала радіатор. 
І не зразу відчула, чи парою обдало її. 
чи зашарілася від сорому.

Відро тихенько поставила на землю, 
иаче боялася розхлюпати воду.

— Мілорде, — твердо сказала, піді
йшовшії впритул, — або ви зараз же 
попросите пробачення, або...

Чим загрожувати йому далі — не 
знала, але про це і не думала. Зніяко
вілий здоровань схопився і стояв, опус
тивши руки. Все сталося так несподіва
но, що він розгубився, як розгублює
ться яструб, зіткнувшись з опором ма
ленької, але гордої пташини.
‘ — Нуі — обізвалась Валя знову.
• їй було пізно відступати, а Грицько 

мовчав. І тоді ляснула, наче гарапни
ком. Мов доторкнувшись до жару, Ва
ля відсмикнула руку І кинулась навті
ки. Бігла довго, майже через усе поле 
по стерні, біля обніжка впала на копи
цю, залилась слізьми, Плакала І не 
чула, як Грицько сам залив радіатор. 
Завіо мотор. Стягав купки, як несамо
витий. Сам розкидав сіть, зачіпав 
крючком. Ряд за рядом зникали на ни
ві. Одиноко бовваніла тільки та купка, 
на якій лежала Валя, він її обминув. 
Нарешті, дійшла й до неї черіа. Через 
усі гони Грицько гнав трактора так 
очманіло, що, здавалося, зі злосгі врі
жеться в копицю І перетре на січку і 
солому і ненависну дівчину. Валя не 
оглядалась, але уже відчувала гарячий 
подих мотора за спиною. І тільки в 
останню мить, коли під колесами ви
разно захрускотіла стерня, трактор 
раптом розвернувся I завмер. Такі чіткі 
розвороти вмів робити один тільки 
Грицько!

Заглушив мотор. Підійшов.
— От гцо, — сказав він насуплено, 

втупивши очі додолу. — Тут не дитса
док, щоб в піжмурки гратися. Не буду 
ж я сам і руля крутити, і крюки тя
гати...

Валя мовчки пішла за трактором...
З того часу щось-таки змінилося. Т$- 

пер Грицько не звертався: «Міледі...» 
Насуплено бурмотів: «Ей, ти...» Зате 
перенести важкі відра з пальним І по
відкручувати тугі гайки поспішав сам.

Наступної зміни їм випало орати. Ніч 
після дощу була холодна. Трактористи, 
хоч це і заборонено, працюючи о піч
них змінах, потихеньку міняються з 
своїми підручними: один водить трак
тора, другий спить а теплі. Запропону
вати таке дівчині Грицько не відважу
вався.

'ї_

10. МОТОРНИЙ.

О. МОТОРНИЙ

ЕЕ

СЬОГОДНІ проривають кукурудзу 
аж під Янівцями,,,

ям

бригадами вважають це образою для 
себе.

Не менше суперечок і в школі. Почи
наються вони ще взимку, коли йде від
бір до табору. Перше випробування —• 
ремонт спортзалу: хто відзначився на 
ньому, може розраховувати, що це візь
муть до уваги. А остаточне рішення — 
за шкільною радою фізкультури. Таня 
Логвинова, голова ради і чемпіон школи 
з шашок, придумує найскладніші багато-

з яблуневого сади
ПОВІСТЬ

— Давай хоч заспіваємо, — гукнув 
раптом Грицько.

— Співай, якщо тобі хочеться, — 
пула вона рукою, одвертаючись 
прямого світла задніх фар.

Під лемешами шерхотіла стерня, 
ло димком і вологістю розпушеної 
лі. ’

мах- 
ВІД

Пах-
„______ _________ г__ ,_____ з_см-
А з кабіни проривався басовитий 

голос. Грицько гучно заводив:
Розпрягайте, хлопці, коні, 
Та лягайте

Він ні разу не 
з ним і не було, 
нього. Невдовзі 
пісня згасла, як 
ній стерні, що гнане вітром, докотилися 
до свіжої ріллі...

До кінця зміни не обмовились ні сло
вом. Мовчки розійшлися вранці.

самі спать... 
оглянувся, наче пікою 
Валя не обзивалася до 
приглушена одинока 

те вогнище на запале-

VI.
Відколи існує колгосп, відтоді і табір 

стоїть над Куцою балкою. Зручне міс
це, якраз посеред степу, і вода близько 
— спустився зюри, напувай коней і во
лів, набирай у бочки, у баньки, бакла-

■ ги. Вода туг чиста, мов кришталь, хо
лодна, мов з льоду, і смачна, неначе 
цукром приправлена. Коли набереш у 
череп’яну баньку, поставиш у затінку 
під копою, то вона іскриться, як ьиио, 
і сила її проступає навіть через стінки 
випаленої посудини дрібнесенькими 
срібними бісеринками. Наче дихає вона. 
Пий, — і хочеться. А вже страву звари
ти, то кращої води немає в окрузі.

То ж коли організували артіль, то тут 
і розбили табір. Кожної весни зводили 
величезний очеретяний курінь, щоб 
усім, хто працює в полі, було де хова
тися від несподіваного дощу. Під куре
нем дід Данило Голопупснко розстав
ляв триноги для котлів і розводив ба
гаття. В молодості старий служив ка
шоваром на батареї в Севастополі, і в 
артілі ця спеціальність знадобилась. По
ки молодиці та дівчата проходили з ті» 
у гони свої рядки на сусідній буряковій 
плантації, а чоловіки з своїми юними 
погоничами краяли загінки плугами, в 
діда закипало в казанах. Як ставив 
засмажку, то біля воза підіймав дого
ри дишля з навішеним на нього брилем: 
то був сигнал на обід. Сапальниці кла
ли сапи, орачі випрягали худобу, і зві
дусіль сходилися люди обідати. А після 
обіду, як правило, починалося дозвіл
ля. Бригадир Микола Терешенко. про
званий у селі Дударем, грав на кларне
ті. Василь Ковбасенко мів гармонію, а 
в діда Данила був дзвінкий саморобний 
барабанчик із пичененої собачої шкіри. 
Інструменти зберігалися у возі під реп
тухом. Тх діставали, і над степом лу
нала троїста музика. Хто молодшай — 
пускався до танцю, а старші, попідпи
равши курінь спинами, смалили цигар
ки з самосаду. Бригадирів кларнет ви
тинав голосно і лунко, гармошка в Коа- 
басенкових руках хрипіла і рипіла, як 
ті чепіги, якими він вертів у борозні, а 
дідів барабан розсипав перебори гучні
ше всіх. Та час Ішов, бригадир з-під на-

сунутого на очі картуза поглядав на 
сонце, переводив дух і подавав знак 
своїм завзятим колегам.

Гай-гай! Коли-то те було!
Скільки раз відбіліли п стену сніги, 

скільки раз відшуміли в балці веселі 
весняні води! 1 журавлі прокурликали 
не один десяток раз весною та восени 
над цим степом, а Василь Степанович, 
мов живих, бачить і свого сусіда ар
тільного кашовара діда Данила, І гойду- 
орача Ковбасу, і невтомного Дударя, 
який кожного дня ходив по вулиці від 
двору до двору, загадував на роботу.

В ті роки вони, маленькі школярики, 
теж жили неспокоєм колективу. Ходили 
ловити на буряках довгоносиків, пололи 
ссиріпу па просі, збирали по стернях 
загублені жатками колоски. Після ро
боти, втомлених, зголоднілих, босоно
гих, з покоченими руками, їх приводили 
до табору, і дід Данило пригощав пер
ловою кашею, приправленою товченою 
цибулею на смаженій духмняній олії.

Скільки жн:<е Василь Степанович, а 
такої смачної каші ніде більше і ніко
ли не доводилось їсти. Вона пахла 
стеном і джерельною водою. А де іцс е 
такий степ і таке джерело?

Пізніше, коли Василь вчився в рай
центрі у десятирічні і влітку йшов на 
поле допомагати батькам під час косо
виці, сільські умільці прилаштували 
трубу на схил, і вода сама текла в боч
ку. їздив і віч на тій бочці, частуючи 
косарів Іскристим питвом із чопа.

— Спасибі, водовозе, — казали жінки.
А з сусідньої загінки гукали:
— Заїжджай до нас!..
Згадки напливали одна за одною, 

оживало в пам’яті минуле, І бригадиро
ві раптом так захотілося крутої перло
вої клші, що подумав: «Як приїду до 
табору, закажу Теклі, хай зварить...» А 
давне джерело було в балці поруч. Ва
силь Степанович звернув розпашілого 
мотоцикла на крутий спуск. Внизу при
пав до струмка і розгарячіло пив осяй
ну кришталеву щедроту, комок ла ковт
ком, як благодать. Посидів, віддихнув, 
і знову припав губами до лоскітливого 
струменя.
- У-ухі..
Але іцо це? Над ним, над верболоза

ми, над балкою і степом лунала музика. 
Далека, невідома, якась надто бучна, 
скрипуча, гамірна, незвична. Спочатку 
бригадир подумав, що під впливом 
спогадів у нього зашуміло в голові. «1 
приверзеться ж», — мало не вимовив. 
Але коли звівся І попрямував до мото
цикла, відразу зрозумів, що музика лу
нала насправді, зовсім рядом. Гак, наче 
хтось висадив тут, на березі, джазовий 
десант, і музиканти ідуть у наступ поза 
кущами.

— Тра-ля-ля-ля! — брегііли верболози.
Бригадир переступив через струмок, 

пішов прямо на звуки і, розгорнувши 
руками густі зарослі, здивовано зупи
нився. Під піщаним пагорбом, на м'я
кій зеленій траві, привільно розкинув- 
їлись, як дома, міцно спав Грицько. За
маслений картуз відкотився вбік, а руки 
мінно тримали настроєною на якусь 
далеку станцію транзистора. І в зарос
лях глибокої балки гриміла музика да
лекого континенту.

(Далі пуде).Наша адреса і телефониJ «МОЛОДОЙ КОММУНАР» •• оргяп Кировоградскою 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

комбінації, щоб вибрати достои-ходові ...
них. Найвагоміший аргумент для відво
ду: «Ти ж білоручка. Не візьмемо: ще 
пальчики поколеш».

...Коронним номером табірного «Клу
бу веселих і кмітливих» є завдання опи
сати, яким буде «Старт-13». Та чомусь 
цей номер проходить надто 
для КВК. Може, 
охота жартувати 
вою?

серйозно 
тому, що нікому не 
з цією чудовою спр&-

с. Дмитрівна
Знам’янського району.

' Фото АВТОРА

Таки і Люда Жабогенко вже кілька років у художньої 
му гуртку Палацу піонерів. їм і фарби в руки,,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД. 
СУБОТА. 25 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 — Для дітей. 
«Тимкові пригоди». (ЛІ). 10.00
— Всеросійський конкурс ВІЙ
СЬКОВИХ оркестрів. (М). 10.45— 
«Нас дружба єднає». (Ужго
род). 11.10 — «Наша афіша». 
(К). 11.15 — Призначаємо по
бачення. (К). 11.35 — Теле
фільм «Сліпий дощ» (К). 12.13
— Всеросійський конкурс вій
ськових оркестрів (М). 13.00— 
«Здороа’я». (М). ІЗ.ЗО — «За
кон і ми». (К). 14.05 — Музич
ний телефільм «Пісні і їх жит
тя» (К). 14.30 — «На меридіа
нах України». (К). 15.00 — Ко
льорове телебачення. «В світі 
тварин» (М). 16.00 — «Літопис

Піввіку» Документальний теле
фільм. «Рік 1944-й». (М). 17.00

— Кольорове телебачення. Ку
бок СРСР а футбола. 1 /2 фі
налу «Динамо» (М) — «Дина
мо» (К). 18.45 — Програма
ЦТ. 19.25 — «Я люблю тебе, як 
людину». (Зустріч .з акторами

L
Ж

м, Кіровоград, ауп, Луначарсьного, 56, 
Телефони: відповідального секретаря —• 2*43-35, 
відділу військово-патріотичного виховання 3 спор* 

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул- Глінки, 2.

Волгограді якого театру). (К). 
20.25 — Програма УТ. 20.30 — 
Програма «Час» (М). 21.00 — 
Музичний кіоск; (М). 21.30 — 
Українське кольорове телеба
чення «Наталка-Полтавка». 
Спектакль Полтавського му- 
зично-драматичного т е а т- 
ру. (К).

НЕДІЛЯ. 26 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 0.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.|5 — Новини. (М). 9.30
— Передача, присвячена Дню
Військово-Морською Флоту. 
(М). 10.00 — Всеросійський
конкурс військових оркестрів. 
(М). 10.45 — День працівника 
торгівлі. (М). 11.15 — Підсум
ки комсомольської трирічки. 
(Харків). 11.45 — Художній 
фільм «Щасливого плавання». 
(М). 13.00 — Природа І люди. 
(Донецьк). 13.30 — Програма 
передач. (К). 13.33 — Камертон 
доброго настрою. (Кіровоград). 
14.05 — Кінозал кольоровою 
фільму. (К). 15.00 — Для вої
нів Радянської Армії і Флоту. 
(М). 15.30 — Полководець бра
терства. (К). 16.15 — Рішення 
липневого Пленуму в життя. 
«Трудівникам села». (М). 16.45
— Всеросійський конкурс вій
ськових оркестріп. (М). 17.45— 
Зустріч з акторами Кишинів
ського російського драмтеатру. 
(Дніпропетровськ). 18.40 — Ко
льорове телебачення. «Клуб кі- 
помандрівннків». (М). 19.40 —

Музичний телефільм. (К). 20.36
— «Сім днів». (М). 21.03 - Те
летеатр мініатюр. «КІ стіль
ців». (М). 22.15 — Співав Ми
кола Огреиич. Фільм-копцсрТ» 
(Одеса), 22.45 — Програма ук
раїнського телебачення. 2Э.55-* 
Спортивна програма.

ПОНЕДІЛОК,-» 27 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.40 — 
Теіевісті. (К). 18.00 — наша
програма. (Кіровоград). 18.05— 
Кіножурнал та художній фільм 
«Людина без паспорта». (Кіро ЄГ 
воград). 19.55 — Фотохвіїлинка, 
(Кіровоград). 20.00 — Призна
чаємо побачення. (К). 20.20 
Програма УТ. 20.30 — Програ
ма «Час». (М). 21.00 — Рес
публіка жнивує. (Ворошилов
град). 21.15 — Д. Шостакович. 
«Панночка І хуліган». Балет 
Харківською театру опери тя 
балету ім. Лисенка. (К). 21.5>
— Українське кольорове теле
бачення. Художній фільм «По
хмурий ранок». (К). 23.45—Те- 
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.05 — 
Телеагентство «Піонерія». (М). 
18.30 — Актуальні проблеми 
економіки. (Ленінград). 19.00 --■ 
Поетичний театр. А. Малишко
— «Прометей». (Львів). 19.30— 
Співав заслужений артист 
УРСР Віталій Маслій. (До
нецьк).

ВІВТОРОК. 28 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Кіножур
нал та художній фільм «Ця 
було п Донбасі». (Кіровоград). 
17.45 — Телевісті. (К). 18.00 - 
Програма передач. (К). 13.05- 
Чемпіонат СРСР з стрибкій у 
воду. (Харків). 19.00 — Пере
дача з Москви., 19.15 — «День 
за днем». Інформаційна иро- 
ірама. (Кіровоград). 19.25 — 
Кіножурнал. (Кіровогріщи _ 
19.35 — Моноопера Г. Жуков-: 
ського «Волзька балада». 
Спектакль Харківського театру 
опери та балету ім. Лисенка. 
(К). 20.15 — Республіка жни
вує. (Одеса). 20.30 — Програми 
«Час». (М). 21.00— Кіиопаїїо- 
рама. (Кіровоград). 22.40 — 
Міжнародний турнір з волей
бола. СРСР — Румунія. (Ри
га). По закінченні — іеле- 
иісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.35 — 
Мультфільм. (М). 11.45 — Ді
тям про звірят. (Леніні рад). 
12.15 — Телевісті. (К).

СЕРЕДА. 29 ЛИПНЯ. ПЕР
ІВ,\ ПРОГРАМА. 10.05 — По
вний. (М). 10.15 - Художній
фільм «Царі». (Кіровоград). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (К). 18.05 -« 
Міжнародні змагання з худож
ньої гімнастики. СРСР — Чс-і 
хословаччнпа. (ЛІ). 20.00 — 
Спектакль Криворізького те
атру. «Звичайна людина». (Кі- 

• ровоград). 22.15 — Телефільм. 
(Кіровоград), 22.35 — Наші гос
ті. Концерт. (К). 23.15 — Між
народний турнір з волейбол?.. 
СРСР — Польща. (Рига). 
закінченні — телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 20.00 — 
ФІчьм-копцерт. (К)

/
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