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Кому- 
роботу.

Тривало обговорення доповіді члена Політбюро 
ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП України тов. 
П. Ю. Шелеста «Про підсумки липневого (1970 р.| 
Пленуму ЦК КПРС І завдання Комуністичної партії' 
України по дальшому розвитку сільського госпо- 
дарства».

У дебатах взяли участь товариші О. М, Мужиць
кий — перший секретар Полтавського обкому партії, 
В. П. Єгоров — директор Сєвєродонецького хімічно
го комбінату Ворошиловградської області, М. К. Ки
риченко — перший секретар Кримського обкому 
партії, П. О. Дорошенко — міністр сільського госпо- 
дарства УРСР, О. М. Андреев — перший секретар 
Черкаського обкому партії, М. І. Починок — перший 
секретар Волочиського райкому партії Хмельницької

24 липня Пленум Центрального Комітету 
містичної партії України продовжував свою

області, О. О. Собко — директор Українського на
уково-дослідного інституту зрошуваного землероб
ства, О. І. Іщенко — перший секретар Сумського 
обкому партії,. О, С, Капто — перший секретар ЦК 
ЛКСМ України, В. М. Ремесло — директор Миронів- 
ського науково-дослідного інституту селекції і насін
ництва пшениці, Р. М. Лядов —- перший секретар 
Краматорського міськкому партії Донецької області, 
І. Й. Стафійчук — міністр заготівель УРСР.

Із заключним словом на Пленумі виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Украї
ни тов. П. Ю. Шелест,

В обговореному питанні Пленум прийняв поста- 
‘ нову.

На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою 
роботу.

Кроки п'ятирічки
Розгорнувши всенародне соціалістичне змагання за гідну 

зустріч ЮО-річчя з дня народження В. 1. Леніна, за достроко
ве виконання п’ятирічного плану, трудящі республіки, гово
риться у повідомленні ЦСУ Української РСР, в першому пів
річчі 1970 року досяглії нових рубежів у розвитку економіки, 
науки 1 культури, підвищенні народного добробуту.

План першого півріччя по обсягу реалізації продукції і 
випуску більшості найважливіших видів виробів перевико
нано. Приріст промислового виробництва порівняно з відпо
відним періодом минулого року становить 8 процентів. Ви- 
пуск продукції найважливіших галузей промисловості порів
няло з першим півріччям 1969 року збільшився: □ електро
енергетиці — на 6 процентів, паливній промисловості — пз 
(і процентів, чорній і кольоровій металургії — на 5 процентів, 
хімічній і нафтохімічній промисловості — на 15 процентів, в 
машинобудуванні і металообробці — на 12 процентів.

11а кіиець півріччя за новою системою планування і еконо
мічного стимулювання працювало більш як 8 тисяч промис
лових підприємств, питома вага яких в усьому виробництві 
громислової продукції становила 94 проценти.

Продуктивність праці в промисловості зросла порівняно з 
відповідним періодом минулого року на 6,5 процента. За цей 
рахунок одержано 81 процент всього приросту продукції. 
Прибуток збільшився порівняно з першим півріччям минуло» 
го року на 16 процентів, у тому числі по промисловості більш 
як на 16 процентів,

У повідомленні ЦСУ УРСР відзначається, що колгоспи і 
радгоспи республіки, незважаючи на труднощі, викликані 
заливними дощами у західних 1 північних областях, органі- 
вовано провели весняні польові роботи. План сівби ярйх 
культур виконано. Площі посіву зернових культур порівняно 
8 минулим роком збільшились. Перевиконано план посіву 
кукурудзи па зерно, гречки, рису, соняшнику, овочевих та 
інших культур. Посівні площі всіх сільськогосподарських 
культур становили 32,7 мільйона гектарів. Зернових культур 
посіяно 16,5 мільйона гектарів =* на -і проценти більше, ніж 
торік.

Багато районів республіки розгорнули збирання урожаю 
зернових культур.

Порівняно з минулим роком у колгоспах і радгоспах зросло 
поголів'я продуктивної худоби і птиці.

Державні централізовані капітальні вкладеная у народне 
господарство республіки становлять близько 3,4 мільярда 
карбованців, або на 5 процентів більше, ніж у першому пів
річчі минулого року.

Середньомісячна грошова заробітна плата робітників і 
службовців становила близько 114 карбованців і збільшилась 
порівняно з відповідним періодом минулого року на 5 про
центів. Заробітна плата з додаванням виплат І пільг з Су« 
спільних фондів споживання становила 155 карбованців про- 
ти 148 карбованців у першому півріччі 1969 року. Оплата 
праці колгоспників підвищилась на 5 процентів.

Досягнуто дальших успіхів на транспорті, в торгівлі, жит» 
ловому будівництві, в розвитку народної освіти і медичному 
обслуговуванні населення.

Загальна чисельність населення Української РСР на І лип» 
ця 1970 року становила 47,2 мільйона чоловік.

ІРАТАУ).

23—24 липня в Києві проходив Пленум 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії України. Він обговорив підсумки 
липневого Пленуму ЦК КПРС і завдання 
Комуністичної партії України по дальшо
му розвитку сільського господарства.

Здоповіддю в цьому питанні виступив 
член Політбюро ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК КП України тов. П. Ю. Шелест. 
Він відзначив, що рішення липневого 
Пленуму ЦК КПРС сприйняті комуніста
ми, усім українським народом як бойова 
програма дальшого розвитку сільсько
господарського виробництва. Накреслені 
партією заходи своєчасні і необхідні, во
ни продиктовані самим життям. Хлібо
роби республіки визначають свої кон
кретні завдання, своє місце у всенарод
ній боротьбі за створення матеріально- 
технічної бази комунізму.

За останні роки, сказав далі доповідач, 
сільське господарство, безумовно, під
нялося на вищий рівень свого розвитку. 
Позитивні зміни відбулися і в україн
ському селі. Середньорічний валовий 
збір зерна за останні чотири роки стано
вив 32,6 мільйона тонн.

Підсумки розвитку сільського госпо
дарства необхідно оцінювати, насампе
ред, з позицій задоволення зростаючих 
потреб країни в продуктах харчування і 
сировини для промисловості. Якщо вихо
дити саме з цих позицій, то нинішній 
рівень колгоспного і радгоспного вироб
ництва не можна вважати достатнім. У 
наступній п’ятирічці середньорічне ви
робництво хліба в країні повинно досяг
ти 195 мільйонів тонн, у тому числі по 
Україні, — 40 мільйонів тонн.

Ключовою проблемою для республіки 
була і залишається зернова. З урахуван
ням заготівель по підвищених цінах у 
1975 році необхідно довести надпланові 
закупки хліба до 15 мільйонів 725 тисяч 
тонн. Щоб успішно виконати це завдан
ня і забепечити створення необхідних 
фондів, треба в найближчі роки довести 
валовий збір зерна до 43 мільйонів тонн. 
Це означає, що його середньорічне ви
робництво повинно бути збільшене на 
7,4 мільйона тонн або на 23 проценти. 
Ось чому, відзначалося в доповіді, у 
центрі уваги повинно бути підвищення 
врожайності зернових культур.

Завдання, які стоять перед сільським 
юсподарством республіки, — великі і 
напружені, та вони цілком реальні. Це 
підтверджує практика. За роки п’ятиріч
ки в Херсонській області, наприклад, 
середньорічний збір зерна зріс на 24 
проценти, врожайність — на 5,7 центнера 
з гектара. Добрих показників досягнуто 
в Хмельницькій, Ровенській, Львівській, 
Черкаській, Кіровоградській, Одеській та 
інших областях. У минулому році 3700 
колгоспів і радгоспів, 157 районів рес

публіки одержали по 25—30 центнерів 
зерна з гектара. Проте, є ще райони, 
господарства, які не виконують планів 
виробництва і заготівлі хліба. Виконання 
твердих планів, підкреслює тов. Шелест, 
повинно стати непохитним законом, і тут 
не може бути проявів лібералізму і 
примиренства до тих, хто порушує цей 
закон. Питання ставиться так, щоб кожне 
господарство змогло продати державі за 
п’ятирічку, як мінімум, 35 процентів 
зерна понад план.

Поряд із зростанням валових зборів 
озимої пшениці, необхідно більше виро
щувати жита, ячменю, рису, проса, греч
ки, підвищити врожайність кукурудзи.

Республіка несе особливу відповідаль
ність перед країною за виробництво цук
ру. За чотири роки п’ятирічки середньо
річне виробництво цукрових буряків 
зросло на 37 процентів, урожай підви
щився на 65 процентів і становить 264 
центнери з гектара. За попередніми да
ними, за п'ятирічку буде вироблено по
над 27 мільйонів тонн цукру, що стано
вить 62 проценти загальносоюзного обся
гу його виробництва.

Доповідач підкреслює, що успішне за
вершення нинішньої п’ятирічки повинно 
стати надійною базою для виконання 
заадань, поставлених липневим Плену
мом ЦК КПРС. У нинішньому році перед
бачено одержати а республіці 37,1 міль
йона тонн зерна. Необхідно зробити все, 
щоб це завдання безумовно виконати. 
Незважаючи на те, що в ряді районів 
республіки умови для вирощування зер
нових були складними, врожай у біль
шості областей чекають задовільний. На 
Україні вже зібрано зернові з площі 6,2 
мільйона гектарів, що становить більш 
як половину їх посівів. Одержано в се
редньому по 25,1 центнера з гектара.

У наступній п’ятирічці встановлюються 
підвищені плани закупок продуктів тва
ринництва. Доповідач навів конкретні 
дані по республіці на 1975 рік. Необхід
но забезпечити таке збільшення вироб
ництва продуктів тваринництва, щоб 
кожний колгосп і радгосп щороку про
давали понад план не менш як 8—10 
процентів тваринницької продукції. Це 
завдання розв язуватиметься шляхом 
дальшої концентрації та спеціалізації 
виробництва, створення великих механі
зованих ферм. У колгоспах і радгоспах 
республіки вже створено 94 ферми по 
відгодівлі великої рогатої худоби і 137 — 
по виробництву свинини. У цьому році 
стають до ладу ще 73 тваринницьких 
комплекси.

За перше півріччя порівняно з відпо
відним періодом минулого року в рес
публіці, на 738 тисяч голів збільшилося 
поголів я великої рогатої худоби, на 
3,2 мільйона — свиней, на 285 тисяч — 

овець і майже на 17 мільйонів — птиці. 
Перевиконано план продажу державі 
м’яса, молока, яєць, Необхідно, зазна
чається в доповіді, використати сприят
ливі літні умови для нарощування темпів 
виробництва тваринницької продукції, 
підвищення продуктивності громадсько
го стада. Велике значення у цій справі 
набирає зміцнення кормової бази і даль
ше поліпшення племінної справи.

У новій п’ятирічці, вказується в допо
віді, обсяг державних капіталовкладень 
у сільське господарство республіки ста
новитиме близько 8 мільярдів карбован
ців, що в 1,7 разе більше порівняно з 
нинішньою п’ятирічкою. Капіталовкла
дення колгоспів, за попередніми даними, 
досягнуть майже 12 мільярдів карбован
ців.

Значне місце в доповіді зайняли пи
тання хімізації та меліорації сільського 
господарства. В новій п’ятирічці перед
бачається, зокрема, ввести в дію зрошу- 
валоні системи на площі 400 тисяч і осу
шити 600 тисяч гектарів заболочених зе
мель. З цією метою виділяється понад 
2 мільярди карбованців — майже в два 
рази більше, ніж у попередній п’ятиріч
ці. Значним резервом є мале зрошення.

У здійсненні завдань по технічному 
переозброєнню сільського господарства 
особлива відповідальність лежить на під
приємствах тракторного і сільськогоспо
дарського машинобудування. Вони по
винні забезпечити своєчасне виконання 
замовлень колгоспів і радгоспів, наро
щувати нові потужності., прискорити ви
пуск досконаліших машин і механізмів, 
підвищити їх надійність і довговічність. 
У технічному оснащенні села повинні 
взяти активну участь всі промислові під
приємства і будівельні організації неза
лежно від їх відомчої підлеглості. При
ємно, що багато промислових колективів 
республіки ділом відгукнулись на рішен
ня липневого Пленуму ЦК КПРС. Цим 
виявляється глибоке розуміння політики 
партії, патріотизм наших людей, піклу
вання робітничого класу про потреби 
колгоспного селянства.

Великі і відповідальні завдання стоять 
перед сільськогосподарською наукою, 
яка має великі можливості. Наукові сили 
республіки повинні бути зосереджені на 
розв’язанні найактуальніших питань і зав
дань, що постають перед сільським гос
подарством у світлі рішень липневого 
Пленуму ЦК.

Півмільйонна армія комуністів працює 
в колгоспах і радгоспах республіки, го
ворить далі доповідач. Це велика сила. 
Досить сказати, що нині на кожну пер
винну парторганізацію колгоспу припа
дає в середньому 42, а в радгоспах — 
59 комуністів. Поліпшено розстановку 
комуністів на вирішальних ділянках. Піс

ля XXIII з’їзду партії в колгоспах і рад
госпах створено 5 тисяч бригадних і 
цехових партійних організацій і партій
них груп.

Вже тепер, говорить наприкінці тов. 
Шелест, треба з усією силою розгорну
ти велику політичну й організаторську 
роботу по підготовці до XXIV з’їзду 
КПРС. Головне — мобілізувати партійні 
організації, колективи трудящих на повне 
виконання рішень XXIII з’їзду партії, на 
дострокове завершення завдань ювілей
ного року, планів п’ятирічки.

Немає сумніву, що підготовка до з'їзду 
нашої партії викличе нову хвилю полі
тичної і виробничої активності трудящих 
України, продемонструє їх монолітну єд
ність і згуртованість навколо Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і її ле
нінського Центрального Комітету.

Промовці, які виступали в дебатах, 
говорили про величезне політичне і ви
робниче піднесення, що його викликали 
у трудівників міста й села рішення лип
невого Пленуму ЦК КПРС, про перспек
тиви розвитку сільського господарства 
на найближчі роки, зосередили свою 
увагу на найважливіших питаннях, які 
стоять перед сільськими трудівниками. 
Промовці вносили конкретні пропозиції, 
спрямовані на успішне виконання рішень 
липневого Пленуму ЦК КПРС.

На Пленумі було схвалено ініціативу 
колективів промислових підприємств і 
будівельних організацій, які за рахунок 
використання внутрішніх резервів ви
пускають додатково сільськогосподар
ські машини, устаткування, запасні части, 
ни, будівельні матеріали і конструкції, 
ведуть будівництво виробничих і куль
турно-побутових об'єктів у колгоспах і 
радгоспах республіки.

Пленум зобов'язав партійні, комсо
мольські і профспілкові організації всі
ляко підвищувати мобілізуючу роль со
ціалістичного змагання, вдосконалювати 
його форми і методи, широко застосо
вувати моральні стимули, розвивати твор
чу енергію і політичну активність трудя
щих, спрямовувати її на виконання ви
робничих завдань, які стоять перед 
кожним колективом.

В обговореному питанні прийнято по
станову, в якій схвалено і прийнято до 
керівництва і неухильного виконання рі
шення липневого (1970 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

Пленум висловив впевненість у тому, 
що працівники сільського господарства, 
всі трудящі України докладуть усіх сил 
для забезпечення збільшення виробни
цтва сільськогосподарської продукції, 
новими трудовими перемогами зустрі
нуть XXIV з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

(РАТАУ).
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ЖНИВНІ ВІСТ«

Молотять

батько
з сином

Чи не найліпше серед 
жниварів колгоспу імені 
Чкалова Голованівського 
району працює екіпаж 
Поліщуків. Комбайнер 
Сергій Якович — кому
ніст, помічник, його син 
Микола — комсомолець. 
Що не день, то 14 — 
15 гектарів площі, звіль
неної від валків ячменю, 
490—500 центнерів дорід
ного зерна у колгоспній 
коморі.

Микола у батька пі
шов, деінде й повторюю
ться їхні шляхи- С. Я. 
Поліщук заочно* закінчив 
середню школу. Микола 
навчання в училищі ме
ханізації сільського гос
подарства поєднує з від
відуванням загальноос
вітньої школи сільської 
молоді. Закінчив учили
ще, шоферські курси і 
середню школу.

— Починаю спочатку, 
— жартував батько і пі
шов у тракторну бригаду 
причіплювачем. Потім за 
ним закріпили комбайна 
«СК-4», і Сергій Якович 
без помічника підготував 
його до жнив.
Х.А тепер ось жнивують 

удвох.
л. ПОЛІЩУК.

Голованівський район.

■за наш: 
П|ММІ№СІТ
Секретар партійної органі

зації Анатолій Кирилович Шев
ченко міцно потиснув руку Гри
горію, вручив грошовий пода
рунок і поздоровив з перемо
гою — перевезенням першої 
тисячі центнерів зерна. Це бу
ло кілька днів тому, а зараз 
вже Григорій воює за третю 
тисячу. Час такий —• не можна 
чекати. Жнива ж. їх справедли
во називають екзаменом хлібо
роба.

На початку жнив водій ван
тажної автомашини, комсомо- 
молець Григорій Яшан одержав 
завдання перевезти зерно

ЕКЗАМЕН

«Комсо-

комбайнів на тік. Поле знайо
ме, дороги звірені, машина 
надійна, маршрути сплановані, 
графіки визначені — все здава
лося ясним, зрозумілим, про
те, Григорія ні на хвилину не 
кидали думи.

Цього літа Григорій складав 
екзамени на атестат про закін
чення середньої школи. Закін
чив він вісім класів. Вдома скла
лися обставини так, що змуше
ний був залишити школу і піти 
працювати. Не кидав рідної ар
тілі, вона згодом послала його 
на курси шоферів. З того часу 
полюбив він дороги, свою не
спокійну професію. І в армії 
водив машину, та все більше 
відчував, що потрібні глибокі 
знання, і особливо з математи
ки і фізики.

Демобілізувавшись, подав 
заяву у вечірню середню шко
лу. Вчився дуже добре... На 
першому екзамені з україн
ської літератури обрав тему 
про Леніна, Писав, довго ду
маючи над кожним рядком. 
Звітував Іллічу своїм життям.

Писав і про жнива. Що, напевне, 
перевозитиме зерно. І збереже 
кожну зернину людям, Бать
ківщині,

І хіба могло статись інакше? 
Його призначили возити зерно 
від комбайна. І хіба не можна 
в ім'я тих дум, тієї любові не 
наважитись на більше? На над
планові рейси?

Трудовий день у Григорія по
чинається на світанку, о четвер
тій, живе він далеко від цент
ру, у спецівці поспішає до га
ража, заправляє пальним ма
шину, пильно й уважно оглядає 
її — і в поле, до комбайна.

Комбайнери й нив не кида
ють, Шумлять зливи над поля
ми, гримлять грози над степа
ми, а хліб родить раз на рік. І 
погожі дні треба використати 
до найменшої хвилини. Випи
вають сонце й вітер роси — і 
комбайни в гонах, а недалеко 
автомашини, готові на перший 
поклик помчати стернями, під
ставляючи під янтарний стру
мінь кузови... Виповнить свою 
тритонку Григорій — І на тік. 
На току просить комсомольців- 
друзів:

— Розвантажуйте пошеидше. 
Сом допомагає їм. Тож ідуть

дорогі ювілейні зерна, то йде 
радість селом, поле ніби роз
щедрюється -— є ділянки, які 
дають по 35 — 40 центнерів 
пшениці з гектара! Швидше б 
зібрати їх. Швидше б — ком
байни не мусять простоювати й 
миті в загінках.

Григорій перший в колгоспі з 
20 шоферів перевіз тисячу 
центнерів, потім другу і вже 
воює за третю!

Зраня й до вечора, буває й 
до 12 години ночі, а то й до 
першої —■ в дорозі й в доро
зі. Трапляється, що робить по 
19—20 рейсів за робочий день.

А по ньому, а за ним, теж 
випереджаючи всі графіки, всі 
розрахунки, ніби у фарватері 
йдуть друзі — Микола Бере- 
зовський, Віктор Бринза, всі 
водії колгоспу.

Бо йде ще один екзамен у 
житті комсомольця Григорія 
Яшана.

Він написав заяву у партію. І 
цей екзамен хоче скласти на 
відмінно. На жнивах. На силосу
ванні. На перевезенні буряків, 
Великий екзамен у великому 
ювілейному році...м. стоян.

Колгосп ім. Куйбишева 
Новомиргородського району-

і| Хліб
на
конвейєрі

У повній готовності зу
стріли жнивну пору водії 
Помічнянської автоко
лони. З перших днів зби
рання врожаю вони за
безпечили безперебійне 
транспортування зерна 
нового врожаю з колгосп
них токів на Помічняп- 
ську реалбазу хлібопро
дуктів. Щоденні резуль
тати роботи водіїв вмі
щуються на дошці показ
ників, яка вивішена біля 
входу на територію авто
бази. У списку передових 
шоферів часто можна 
прочитати імена комсо
мольців Василя Жога- 
на, Валентина Давидова 
та інших, які щодоби пе
ревозять по ЗО тонн зерна 
нового врожаю на від
стань 11 кілометрів.

Колектив автоколони 
зобов'язався перевезти 
зерно в стислі строки і 
без втрат.

І. ВЕДМІДЬ.
ІІовоукраїнський район.

РЕДАКЦІЯ ОТРИМАЛА 
ВІДПОВІДЬ

„КЛУБ 
НЕТУДЙХАТА"

Під таким заголовком 
з нашій газеті була на
друкована критична стат
тя, в якій йшлося про не
задовільний стан сіль
ського клубу колгоспу 
імені В. І. Леніна Новго- 
родківського району.

Секретар партійної ор
ганізації артілі А. Гузема 
надіслав лист до редак
ції, де, зокрема, говори
ться, що «...стаття була 
обговорена на засіданні 
бюро парторганізації. 
Критику визнано спра
ведливою. Вжиті заходи 
по ліквідації недоліків, 
З 22 липня ремонтна 
бригада приступила до 
ремонту клубу».

А в штабі

З начальником штабу 
мольського прожектора» колгоспу 
«Зоря комунізму» Василем Дячен- 
ком (він же секретар комітету 
комсомолу колгоспу) ми зустрі
лись неподалік від будинку прав
ління. Поки розмова велась навко
ло загальних питань, Василь був 
прекрасним співбесідником. Та ко
ли торкнулись роботи «Комсо
мольського прожектора», діалог 
все більше став переходити на 
монолог під знаком питання,

— Скільки комсомольців у шта
бі «Комсомольського прожекто
ра»?

— Зі мною — шість. Віктор Лат
но, Галя Гарбуз, Микола Кузява, 
Марія Ступко...

— Часто збираєтесь разом, про
водите рейди?

— Звичайно, проводим, весною, 
наприклад...

— Як спланували роботу на пе
ріод жнив?

— Перевіряти... хід жнив... 
втрати...

— Що зроблено дозорцями?
— Ходили на тік...
— Можна побачити плани робо

ти «Прожектора», сигнали «про
жектористів», «Блискавки»?

— ?..
Останній знак запитання читає

ться. як «що ви від мене хочете?» 
. Нарешті, пояснення знайдено:

— Планів роботи «Прожектора» 
немає, але ми планували. Сигналів 
«прожектористів» теж немає, бо 
робота йде добре, втрат не вияв
лено. За кожним агрегатом закріп
лений комсомолець, тож в разі чо
го зразу ударимо «на сполох».

Це — в правлінні.
А на полі?
Восьме поле першої бригади

все спокійно
ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ З ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
НЕ ДОПУСКАТИ ПРОСТОЮ КОМБАЙНІВ
«КП» - НЕ ФІКСАТОР, А БОЙОВИЙ ОРГАН
знаходиться в кількох стах метрах 
від будинку правління колгоспу. 
Три комбайни обмолочують горох. 
Знайомимся з комбайнерами — 
В. А. Воркута, А. К. Лосюк, Д. Н. 
Яровий.

— Як працюється?
— А як воно може працюва- 

тись, коли з автомашинами біда. 
Вчора простояли з ранку до двох 
годин дня, бо не було куди відван
тажити горох. Сьогодні ось уже 
десять годин, а тільки по одній на
вантаженій машині пішло від ком
байнів.

— Отже, недолади з автотран
спортом?

— Та не тільки. Он у других 
бригадах при обмолоті працюють 
люди, які розрівнюють валки. Біля 
наших комбайнів Тх немає. Тому 
барабан часто забивається. Дово
диться зупиняти машину.

Дійсно, без допомоги комбай
нам працювати важко. Окрім то
го, після проходження комбайна 
залишається частина гороху необ- 
молоченою, оскільки валки різної 
ширини. Підкидати їх нікому. А слі
дом йдуть лущильники, і наслідки 
людської праці гинуть на очах у 
хліборобів.

«Втрат не виявлено» — прига
дуємо слова В. Дяченка.

—• Були білй вашого агрегату 
«прожектористи», цікавились, як 
іде робота?

Це питання задавалось майже 
всім комбайнерам, які працювали 
в полі.

— Ні.
«За кожним агрегатом закріпле

ний комсомолець» -— знову прига
дуємо слова В. Дяченка.

Недоліків в організації жнив ба-

' "■ ДЛЯ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
О КРАЇНІ, в період справжнього науково- 

технічного прогресу, відкриті широкі 
можливості для вибору професії. Партією 
поставлено основне завдання перед радян
ською школою — формувати свідомий ви
бір професії, щоб підготувати молодь до 
життя. Н. К. Крупська писала, що вся робо
та в школі повинна бути поставлена так, щоб 
допомогти дитині обрати прфесію. А це 
зобов'язує вчителя-вихователя проводити 
профорієнтаційну роботу з учнями. На до-* 
помогу вихователеві вийшли посібники по 
профорієнтаційній роботі в школі, серед 
них — «Школа і вибір професії» (під ре
дакцією А. Є. Голомштока та інших, вид. 
«Просвещение»).

В книзі подано основні розділи: соціально-еко
номічні питання профорієнтації, психологічні і ме
тодичні питання профорієнтації, розвиток профе
сійних інтересів учня, форми ознайомлення з про
фесіями з метою професійної орієнтації, додаток, 
п якому розкрито методику профорієнтаційної ро
боти з учнями тощо.

Основна ідея збірника: допомогти учите- 
леві-вихователеві оволодіти змістом, мето
дами і методикою профорієнтаційної робо
ти (на що вказує перелік розділів і зміст 
додатку). В книжці розглядаються актуальні 
як теоретичні, так і практичні питання по

гато. З трьох бригад колгоспу ли
ше в одній (другій бригаді) органі
зовано змагання між комбайнера
ми, доведено норми виробітку, 
щоденно підбиваються підсумки 
роботи. Дані про хід збирання вро
жаю, які ви знайдете в агіткуточ- 
ках на токах, вас лише дезінфор
мують, оскільки давність їх три- 
чотири дні. «Блискавки» чи «Бойо
вого листка» ви вдень з вогнем не 
знайдете. Що ж стосується агіта
торів, то за весь період жнив агіта
тор побував лише біля одного 
комбайна.

Не будемо багато говорити про 
те, що й досі хлібороби не бачили 
виступу агіткультбригади, що в по
лі немає жодної автолавки чи бо
дай якого парка, де б можна бу
ло купити 
хідності.

Колгосп 
обмолоту 
з останніх 
об’єктивні 
З суб'єктивних тут названо 
кілька, а їх безумовно більше. І 
видно їх навіть з першого погляду. 
А от «прожектористи» колгоспу 
їх чомусь не бачать. Не чомусь, а 
тому, що не хочуть бачити. Вони не 
підготувались до жнив, не бажають 
вникати в їх хід і сьогодні. Погодь
тесь, що за весь період збирання 
зернових зробити один рейд на 
тік, щоб (знову цитуємо Дяченка) 
«перевірити, чи сторож не спить», 
дуже замало.

МОЛОДІ

предмети першої необ-

«Зоря комунізму» по 
зернових посідає одне 
місць в районі. Цьому є 
і суб’єктивні причини, 

лише

Б. НІМАНСЬКИЙ, 
власкор «Молодого комунара*. 
Колгосп «Зоря комунізму» 
Олександрівського району.

ліпшення профорієнтації в школі. В ній про
водиться думка, що вибору професії недо
статню увагу приділяють школа і сім’я. 
Вчителі слабо знають потреби народного 
господарствах о кадрах, індивідуальні мож
ливості сина чи дочки, що з’являються часто 
причиною випадкового вибору професії,

ДОПОМОЖИ
ОБРАТИ ШЛЯХ

приносить шкоду, як індивіду, так і державі. 
Тому першочергове завдання школи —- 
ознайомити молодь з потребами народного 
господарства в спеціалістах, звернути увагу 
до робітничих професій, систематично ви
вчати індивідуальні особливості учнів, а цим 
самим допомогти правильно обрати про
фесію.

В збірнику розкрито питання про форми розпо-

ЖЕІІЦІ
Комбайнер АНАТОЛІЇ 

МАСЛОВ з колгоспу 
ім. 10-річчя Жовтня Ма-> 
ловисківського району. 
Він поклав у валки хліба 
на площі 386 ГЕКТАРІВ І 
намолотив 5509 ЦЕНТНЕ
РІВ зерна;

комбайнер ГРИГОРІЙ 
КОЛЕСНИКОВ з цього ж 
колгоспу. Його резуль
тат — 387 ГЕКТАРІВ сно
шения хлібів і 4529 ЦЕНТ
НЕРІВ намоло ч е н с г о 
зерна;

комбайнер ЛЕОНІД - 
БАЛАН. У колгоспі «Зо
ря» Маловисківського 
району він скосив 155 
ГЕКТАРІВ зернових і на
молотив 4484 ЦЕНТНЕРИ 
хліба;

комсомолець ВАСИЛЬ 
РИЖОВ — комбайнер 
колгоспу ім. Енгельса 
Олександрійського райо
ну. Скосив 234 ГЕКТАРИ 
зернових, намолотивши 
5400 ЦЕНТНЕРІВ хліба;

молодий комуніст ВА
ЛЕНТИН ЖЕЖЕРЯ — 
комбайнер колгоспу 
ім. Свердлова Олександ
рійського району. 212 
ГЕКТАРІВ скошених хлі
бів, 5250 ЦЕНТНЕРІВ на
молоченого зерна — та
кий його результат,

ділу праці (галузевий, технологічний, по трудо
вих категоріях, кваліфікаціях І посадах, функ
ціональний і професійний), на основі яких гру
пуються професії і спеціальності, даються мето
дичні поради про реалізацію знань, є в книзі по
ради для лікаря, як проводити профнонсультацію 
учнів з різними захворюваннями та їх трудо- 
влаштування.

Найбільшу практичну цінність становлять 
питання аналізу передового педагогічного 
досвіду по профорієнтації на уроках мате
матики, фізики, на заняттях в шкільних май
стернях, та в організації позакласної робо' 
ти (групи і клуби по інтересах, реферати 
про професії, спеціальні факультативні за
няття по профорієнтації), подано цікаві 
наукові рекомендації про виховання про
фесійних інтересів до сільськогосподарсь
кої праці та професії в сфері ослуговуван- 
ня, зокрема професії продавця.

Збірник розраховано на широку педаго
гічну громадськість (працівників шкіл, ін
ститутів удосконалення вчителів, педагогіч
них інститутів). Його необхідно використати 
в підготовці до нового навчального року, в 
настановних серпневих нарадах учителів.

В. АНТОНЕНКО, 
старший викладач психології Кірово
градського педінституту ім. О.С. Пушкіна.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
центральний універ

маг. Він Дарує відвідува
чам не тільки різноманіт
ні покупки, а й теплі діво
чі посмішки. Конвейєр 
світлого настрою неквап. 
но рухається з першого 
поверху на другий, з дру
гого — на третій. І майже 
всюди вас зустрічають 
Зовсім молоді продав
щиці. Іа це і не дивно. 
Адже тільки комсомоль
ська організація ЦУМу 
нараховує 218 чоловік.

Раніше дівчата тут про
водили веселі «вогники», 
молодіжні вечори, зу
стрічі з поетами, артиста
ми і т. д. Зараз цього не
має. Причина?

Заспівувач змістовного, ці
кавого дозвілля, член коміте
ту комсомолу Жанна Н. 
(що відповідає за культма
совий сектор) ось уже рік, 
як вийшла заміж. В зв’язку 
з цією вельми серйозною 
подією, Жанна стала зов
сім пасивною. Що ж, аргу
мент дійсно вагомий. 1 якщо 
його покласти на терези ло
гіки деяких дівчат, то він 
переважить всілякі доводи і 
сподівання.

Наприклад, підходить сек
ретар комсомольської орга
нізації ЦУМу Ціла Скляни- 
чеико до секретаря первин
ної комсомольської організа-

Йї (а організацій в уківер- 
азі — дев’ять) Люби К.
— Любо, залишся сьогодні 

на кілька хвилин після змі
ни, треба дещо уточнигн по 
передплаті на газети,

— Не можу,
— Чому?
■— Ну ти ж знаєш, як ноно 

заміжній. Я вже не дів
чина. Треба забігти в мага
зин, скупитися. А потім до
ма мене чекає чоловік...

і справа, мабуть, не б 
кількох хвилинах. Адже

ОДРУЖЕННЯ
зрозуміло і самій Лю
бі К.» що за такий мізер
ний відрізок часу черга 
за хлібом не виросте на 
кілометр, а тролейбус не 
зітре тини на дальному 
маршруті. Тут зовсім ін
ше. Люба вже... заміжня. 
І незважаючи на те, що 
одружена вона всього-на- 
всього півроку, для неї 
бжє все позаду; комсо
мольські доручення, дис
пути, збори і таке інше.

Іноді диву даєшся. Вчо-

рашня активістка, учасниця 
художньої самодіяльності, 
групкомсорг, буквально че
рез місяць після одруження 
заходить в комітет комсо-* 
молу і заяц.]я$:

— 11 н АНйеТе, я — за
міжня. Будь ласка, переобе
ріть мене.

В такі хвилини боляче ди
витись на її обличчя, міцно 
стиснуті уста, па які замість 
посмішки лягає холодна тінь 
байдужості...

# ♦
Коли чуєш, що дівчина 

після одруження починає 
знаходити десятки при
чин для того, щоб уник
нути громадського дору
чення чи скласти з себе 
обов'язки комсомоль
ського активіста, відразу 
пригадаєш чудову люди
ну, секретаря комсо
мольської організації Кі
ровоградського ЦУМу 
Нілу Скляниченко, яка 
вже чотири роки одру
жена і яка весь цей час 
залишається справжнім 
вожаком своєї комсомо
лі?, Між іншим, в цьому 
році Ніла закінчила за
очно технікум радянської 
торгівлі. В неї є вже 
донька Оксана, якій ви
повнилось три роки. Але 
Ніла, як і раніше, у вирі 
громадських справ.

В. ГОНЧАРЕНКО.

Таня БРАТЧЕНКО

Наташа АКУЛОВА цього року закінчила Зибківську серед
ню школу Онуфріївського району. Зараз вона працює па від
вантаженні зерна від комбайна в колгоспі «Путь Октября», 

Фото В. КОВПАКА.

&

[р> АВТОБУСІ було парно, 
хоч за вікном час від 

часу починався дощ. То на
крапав ліниво, то припус
кався довгими косами, пле
тучи мінливу примарну сіт
ку. Злість розбирала на ба
бусь, котрі, вмиваючись по
том, наглухо закривали вік
на зліва. Так, бачте, правила 
велять!

Дорога
Нецікавим, одноманітним зда< 

вався степ. Не знаходив, на чо- 
му поглядом затриматись. «Отам 
би я гору поставив, — міркував 
собі. — та диким лісом прикрив 
би її од вітру. Там би провалля 
влаштував. над самісіньким 
урвищем берізку посадив, на ди
во подорожнім, а в проваллі 
струмів би кришталевій потічок. 
Щоб і сліду не залишилось від 
яктратної геометрії лісосмуг».

Я на чім світ гудив степ. 
А що дівчина, яка сиділа по
руч, захищала його так, ніби 
відстоювала себе, то я кидав 
усе гостріші та гостріші реп
ліки, часом явно несправед
ливі. Дражнив її і гадав, як 
■о вона викручуватиметься.

Дівчина просто замовкла. 
Не знаю, чи образилась, чи

здивувалась, чи просто реа
гувала зневажливим спо
коєм. Тільки згодом загово
рила:

— Нема нічого милішого, 
як степі

— Чим же він милий? — 
лукаво допитувався я.

—• Хвилі степом котяться. 
По пшеницях, по ячменях. 
Тоді, коли вітер хлібом ко
лише, то й море з ним не 
зрівняється... Я збираюся до 
Києва, поступати у вуз. Як 
пощастить, закінчу інститут і 
сюди повернуся.

Сотні раз чув такі слова і 
міг би це сказати дівчині. 
Але чомусь не насмілився.

Вона говорила далі:
— Я люблю з батьком на по

лювання ходити. Одного разу 
застала нас у степу гроза. Грім 
і блискавка, вітер 1 дот. Зовсім 
випадково ми натрапили на зай
чиху. Вона своїм тілом прикри
вала зайченят, тремтіла, оче
видно, від страху. Ми для неї 
були страшніші грози. Але не 
покинула дітей. Я накрила 
заяче сімейство плащем. Так ми 
разом перечекали грозу.

...Ніби й посвіжіло трохи в 
автобусі. Справді принадні 
запахи степу, підсилені во
логою.

Дівчина живе у селі Вись 
Новомигородського району. 
Звати її Ольга Винник.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

АППАССИОНАТА
Застыл, слегка глаза прищуря
И подперев щеку рукой...
Он ясно слышит эту бурю, 
рн видит грозы далеко.
Ильич ушел весь в эти звуки,
И сердце замерло в груди,
И пет усталости и муки.
И верой мудрый взгляд блестит.
Пророчит «Аппассионата»
Рассеять вековую мглу, .
II гнев людской, как вал девятый, 
Разрушит мрачную скалу.
Мелодия, как буревестник.
Пронзает мрачность черных туч, 
А в небе вольном, будто песня. 
Зари зардеет первый луч!

# ♦ ♦

Зовет звезда издалека, 
Дразня собой воображенье.
У человечества в веках 
Живет крылатости стремленье.
Окно для почи раствори,
И небо в сказку превратится, 
Заговорит Экзюпери, 
Ведя доверчивого прннца.
Па зов неведанной мечты. 
Вся лунной дымкою облита, 
Шагнув из темной высоты 
На Землю ступит Аэлита...
Ты слышишь клич иных миров?
Но лишь рассвет в окно ворвется, 
Хотя угаснет ночи зов,
Стремленье к звездам остается!.,
г. Кировоград. СТОРІНКА ДЛЯ ДІВЧАТ

«МАКСІ» 
ПРОТИ 
«МІНІ»

Свого часу відомий Буди
нок мод у Парижі демон
стрував колекцію на весняно- 
літній сезон. Цей щорічний 
парад мод мав визначити по
дальшу тенденцію її розвит
ку. Серед власників колекції 
були відомі модельєри Кріс- 
тіан Діор, їв Сен Лоран, 
Пьер Карден 1 Жак Естерел. 
На конкурсі, де було пока
чано дві тисячі моделей, ВИ" 
бухнула справжня мініатюр
на війна між прибічниками 
стилів «міні» І «максі». Ла- 
підус 1 інші модельєри на
стоювали зберегти ультра
короткі спідниці. Ів Сен Ло
ран і Карден пропонують

довжину до середини литки і 
до кісточки. А Діор та Ша
нель говорять, що довжина 
одягу повинна зупинитися на 
десять сантиметрів нижче 
коліна.

Власники ткацьких підпри
ємств задоволені новою мак
сі-модою. Подовження одягу 
потребує більше тканин. А 
як реагують на це жінки? 
По-різному. Дехто проти 
максі-спідниць. «Якщо хо
чеш порвати сукню, можеш 
подовжувати її, — логічно 
констатують вони. «Чи не час 
одягатись як істоти, що 
спроможні міркувати, — пи
тають другі, — чи залиши
мо моду, яка знеосіблює лю
дину?» інші твердять: «За
раз всі носять те, кому що 
подобається». І висувають 
девіз: «Кожному стилю — 
своя довжина».

Через те, що ВО процентів 
показаних моделей були 
«максі», французьке радіо 
повідомило: «міні-спідниця»

подовжується». 1 нова дов
жина «максі» переможно 
входить у побут. По суті, во
на відносно нова, в тридцяті 
роки жінки одягались на цей 
кшталт.

ЦІ протилежні тенденції 
утруднюють прогнози для 
журналів мод. Але мода не 
може без кінця повертатися 
знову. З цього приводу одна 
французька журналістка 
пропонує художникам, архі
текторам і артистам пошука
ти разом з модельєрами 
якесь одне рішення цього 
питання. До сьогодні продов
жує існувати падкороткнй 1 
наддовгий одяг. Але «мак
сі» завойовує все більше при
хильників.

Ніна КОВАЧЕВА.
Переклад з болгар
ського журналу 
«Жената днес» № 'б, 
1970 р.

ПОЗИВНІ летять в ніч.
Позивні, котрі поси

лає чиясь рука, чийсь 
біль. Здається, навіть 
Апарат відчуває той біль, 
а ніч глухо мовчить,

Лариса вибігає на ву
лицю, рвучко відкриває 
дверцята автомобіля і 
одягає навушники:

— Слідчий Любович 
виїздить на вулицю Мо
лодіжну..,

Машина стрімко мчить 
вперед- Там, у будинку 
№ 10, вчинено злочин. 
Злодії вдерлися на квар
тиру, де жили учні з 
професійно - техніч ного 
училища. Про це Лариса 
чула по телефону, зараз 
їй доведеться зустрітись 
з ними. І вона поспішає.

Беззвучно, натренова
ним рухом Лариса від
криває двері, притримує

ПОЗИВНІ
язичок англійського зам
ка. На підлозі — розки
дані речі, біля столу в ка
люжі крові, підвернувши 
праву руку під себе, ле
жить шістнадцятилітній 
юнак

Нараз у Лариси все 
обривається в грудях:

— Втекли!
Та не вдалося злочин

цям втекти далеко. Помі
тивши, що кущами кра
дуться підозрілі, дільнич
ний міліціонер Микола 
Хмара вчасно зреагував. 
Верпигору і Явдошёнка, 
робітників з «Укроптгос- 
торгу», було затримано.

Слідство вела Лариса 
Любович...

Я розповіла тільки 
один з тих випадків,

ЛЕТЯТЬ
якими переповнені будні 
молодого слідчого відді
лення Кіровоградського 
міського відділу внутріш
ніх справ.

їй —- 22 роки. Білява, 
стримана. Крізь скельця 
окулярів дивляться на 
мене уважні світлі очі.

— Ненависть до право
порушників, злодіїв, дар
моїдів, хуліганів, — ось 
що примусило мене пе
реступити поріг міліції-

Сім років Лариса була 
членом оперативної гру
пи при міськкомі комсо
молу.

Якось вони проводили 
черговий рейд по гурто
житку.

Біля входу па сходпн- 
ках сидів п’яний. Розгой
дуючись з боку на бік, він 
вимагав:

— Люську мені на блю- 
дечкуі

Зібрались дівчата. Ста-

Я Шв0..о

РОВЕСНИЦІ БОРЮТЬСЯ

Жанна д’Арк з Ольстера
Англійська буржуазія цінує витон

ченість парламентського красномов
ства мало нс так само високо, як 
породистих рисаків. Часто захоплені 
оплески її вигуки «хір» (слухайте) 
лунали під склепінням Вестміистер- 
ського абатства під час промов Шс- 
рідана і Гладсона, Ллойд-Джорджа 
І Черчілла та інших парламентських 
златоустів. Але наведену нижче 
промову, котра не мала рівних в 
усій історії англійського парламен
таризму, і кожне слово якої було 
звучним ляпасом англійським коло
нізаторам та їх адвокатам з аест- 
мінстерського капища капіталістич
ної лжедемократії, — цю промову 
парламент вислухав серед мертвої 
тиші. Після неї не пролунало жод

ного полемічного виступу, наче всі 
шістсот з лишком майстрів словес
них суперечок раптом оніміли.,.

Виступ дійсно був незвичайний, як 
І оратор. Ним була 22-річна ірланд
ка з Ольстера Бернадетта Девлін, 
дівчина з очима русалки й розсипа
ним на плечах рудим волоссям. Та
кого юного створіння ще ніколи не 
було серед англійських законодав
ців. Вона сказала:

— Я звинувачую англійський пар
ламент у тому, що він протягом пів
сторіччя був байдужим, бездіяльним 
і глухим до становища в Ольстері; 
я звинувачую белфастськнй уряд у 
корупції, лицемірстві та нещадному 
пригніченні народу; я звинувачую 
лондонський лейбористський уряд у

співучасті в цих злочинах; я звину
вачую ольстерських поліцаїв у вар
варській жорстокості. Тому я теж 
билася на барикадах Лондондеррі й 
старалася, аби кожний кинутий з 
барикад камінь влучив у ціль...

Влучив у ціль і камінь, кинутий 
Бернадеттою з парламентської три
буни в пику душителям ірланд
ською народу.

Англійські газети називають Бер
надетту Девлін «ірландською Жан
ною д'Арк». Вона народилася в ро
бітничій сім’ї у вбогому ольстер- 
ському містечку Кукстаун, втратні а 
батька, коли їй було 12 років і ра
зом з матір'ю та п’ятьма братами й 
сестрами, ще молодшими за неї, за
знала чимало злиднів, голоду і без
прав’я. Та мати, працюючи до зне
моги, зуміла все-таки дати дітям 
можливість вчитися. Бернадетта від
відує бслфастсьний університет.

— Я всім зобов’язана народові в 
до кінця виконаю свій обов’язок пе
ред ним, до кінця боротимуся за 
вільну, об’єднану, соціалістичну Ір
ландію. — каже дівчина.

Вона бореться за свої Ідеали з 
усією мужністю й стійкістю, що їх 
викували в ірландцях сім сторіч бо

ротьби проти англійських гнобителів.

Скільки разів вона приходила па 
збіговиська фанатичних оранжнетів 
(войовничих ольстерських протестан- 
тів-чорносотснців) 1 виголошувала 
там промови, сповнені гнівом | горем 
ірландських мас. Рокіючепі хулігани 
закидали її камінням, били до не
стями, ало одужавши, вона знову і 
зноиу приходила у лігва чорної сот
ні, а в дні народних повстань з’яв- 
ляся на барикадах...

Понад 400 років тому англійські 
загарбники спалили в Руані Жанну 
д’Арк, засуджену за «чаклунство І 
зв’язки з дияволом». Сучасні коло
нізатори зробили б те саме з Бер
надеттою, але вони не наважуються 
на цс, бо добре знають, яким не
стерпним вибухом пііпу відповів би 
Ірландський народ на повторення 
руапського злочину. Бернадетта ста- 
ла голосом ольстерських мас і всієї 
Ірландії, І її незримо оберігає песь 
Ірландський народ .

І хоч англійський суд засудив 
Бернадетту Девлін до шестимісячно
го ув’язнення, ольстерс.ькі «ультра», 
а разом з ними ІІ всі англійські ко
лонізатори тремтять перед тендіт
ною дівчиною з очима русалки Й 
розсипаним па плечах рудим волос
сям...

ли гнати п’яного, але він 
вчинив дебош.

Тут нагодились члени 
опергрупп.

— Мені так стало прик- 
ро, просто до сліз, що 
хлопець ображав дівчи
ну. Я вирішила будь-що 
стати міліціонером і вес
ти боротьбу проти таких, 
як той... Вступила до 
Одеського юридичного 
інституту...

...Вже давно за сімнад
цяту годину вечора, ро
бочий день закінчився. А 
вона все ще не йде. Тре
ба оформити протоколи.

Нарешті, можна й додо
му, та дзвенить телефон:

— На проспекті «Прав
ды» надзвичайна подія.-.

Вислуховувати нема 
часу. Подробиці там, на 
місці...

Сьогодні побачення з 
Володимиром не відбу
деться. Віл пробачить їй. 
Не образиться. Він знає: 
робота слідчого нелегка.

Л. МАРКІДОВА.
м. Кіровоград.



4 crop« »МолодиО комунар*4 ,, __ 28 <лшінн 1070 року
0. МОТОРНИЙ

Ж-ІОРЛИЦЯ З ЯБЛУНЕВОГО сдди
(Продовження. Поч. в газетах 

за 16, 18, 21, 23 і 25 липня)-

Бригадир потормосив нарубка за ком
бінезон, ЕІН і не поворухнувся, штовхнув 
у плече.

Але Грнцько навіть оком не глипнув, 
і його могутнього хропіння не міг за
глушити ніякий джаз.

— Хлопче! — повів ніздрею бригадир.
В повітрі серед лози до запаху кис

лої вільгості домішувався ледь чутний 
інший гострий запах. Василь Степано
вич зачерпнув своїм шоломом холодної 
води із струмка 1 хлюпнув Грицькові в 
обличчя. Тракторист фиркнув, наче 
зляканий кінь, І поглянув навкруги, 
протираючи очі.

— A-а, дядьку... Здрастуйте!
Він мерщій схопився, переклав тран

зистора з правої руки а ліву, і похи
туючись, мов у танці, із змовницькою 
усмішкою почав здоровитись.

— Я, дядьку Василю, трохи... той... 
Вчора, знаете, вихідний відзначив..,

— Вчора відзначив, а сьогодні на но
гах ие тримаєшся! — суворо сказав 
бригадир. — 1 куди це годиться?

— А що? — присвистував Гринь
ко. — Я. дядьку, в повній формі, ось 
тільки освіжуся студенною водичкою, і 
на роботу.., Я, знаєте, трактора зараз 
поведу і в тартарарн. Дайте мені доро
гу, я з «им у космос вирвуся!

—• Я бачу, — обізвався Мельник,
•- Що? Думаєте, не зможу?
-» А зможеш...
» Та а як махну! — розмахував 

Гринько реками, заточуючись.
— 1 так мухи падають, — усміхнувся 

бригадир,
Грнцько не зроіумів натяку і запитав:

І — Чому?
- ВІД одного твого сьогоднішнього 

духу дохнуть, — пояснив Василь* Сте-
I вановнч, — І чого цс ти так набрався? 

Грнцько довго ковтав холодну воду, 
І припавши до труби, потім підставив 

голову одним боком, повернувсь ін
шим, знову пнв і знову підставляв під 
струмінь давно стрижену кудлату поін- 

I лицю. Комбінезон па ньому промок 
і спереду І ззаду, з розкуйовдженого чу- 
I ба капало,

— Ось... — казав Грнцько. — Зараз 
буду в формі...

І Але до повної форми йому було все 
В ще далеко, Він хитався, як од вітру, 
І заплітав ногами, кренделяв і, спіткпув- 
I йтись, падав, як неопіреннй птах.

—» Знаєш, ми зараз поїдемо, — Ва- 
I си.ть Степанович посадив Грнцька до 

В себе в коляску, дав у руки покинутою 
І транзистора. — Тримай.
І Через хвилину мотоцикл вирвався з 
Е балки, помчав по курному шляху. 
В Грнцько й не помітив, иа якому обніж- 
К ку бригадир звернув до села і, об’ї.\ав-
■ шн балку, в’їхав до куминого двору.
■ ЗІнька охкала, то плакала, то лаялася, 
К але п’яного, иного від швидкої їзди та 
К погойдування зовсім розвезло, допомог-

ПОВІСТЬ

ла завести в холодну світлицю і вклас
ти на ліжко,

— ІЦо ж йому тепер? — питала вона 
скрушно. Синок заглядав у чарку і ра
ніше, і мати боялась, що на цей раз, у 
таку гарячу пору, це йому даремно не 
минеться.

— Наготуйте, кумо, добрий кухоль 
холодного сирівцю, як прокинеться. — 
хай опохмнлиться. — сказав бригадир і 
сів на мотоцикла.

В табір він приїхав, коли сонце підня
лося, як я добрий косарський сніданок. 
Над степом стояла все така ж задуш
лива жарінь, і здіймалися сизі димки: 
в загінках ходили всі трактори. Грнць- 
кового «Беларуса» теж не було на сто
янці.

— Чогось Грнцько сьогодні не ви
йшов, — відповіла на німе бригадирове 
запитання стара куховарка, — то Валя 
сама зачепила плуга та й поїхала...

Текля вийняла руку з-під вибіленого 
фартуха і махнула в юму напрямку, де 
поїхала дівчина. Там, за лісосмугою, 
справді, гудів трактор. Бригадир забув 
про кашу, яка йому так смачно пахла 
вранці і яку хотів замовити сьогодні на 
обід, пішов навпрошки до загінки. 
Валя вела трактора із далеких гін, і 
бачила, як бригадир міряє глибину 
борозни.

— Що? Не мілко? — гукнула вона, 
порівнявшись з дядьком.

Погляд у неї був зосереджений, го
лос дзвінкий, як ніколи. Засмаглі руки 
цупко тримали кермо.

Василь Степанович підняв руку, щоб 
зупинилась. Обійшов машину.

— Ореш добре, — похвалив він пле
мінницю. — Взагалі, молодець. Але 
отам, край загінки, посадила стріха...

Дівчина зашарілась:
— Розорю...
Бригадир ще запитав, скільки долила 

мастил, і чи справно заводиться мотор, 
і наче ненароком сказав:

— Доведеться, як бачиш, сьогодні 
весь день самій, Грнцько, переказують, 
прихворів трохи, мабуть, чи не засту
дився наш завзятий рибалка...

— Може, вода ж холодна, — обізва
лась Валя. — А він всю ніч кисне..»

VII.

Ще .звечора Грнцько иахримив чере
вики і підіНрав краватку. Довго коман
дувач матір ю, поки догодила йому со
рочкою. Оглянувши себе перед дзерка- 
іом, .задоволено сказав:

— Порядок.
Вийшов до сарая, іце раз завів мою- 

цикла, перевірив мотор, газонув так, 
що в сусідньому дворі з переляку по 
кущах закудкудакали кури. Заховав 
ключика в кишеню і знов повторив:

— Порядок.
Сказав так. щоб мати почула.

— Куди зібрався? — запитала ЗІнька.
— Та до району. Може, куплю іцо.
Він часто в неділю їздив на базар. 

Ходив між рядами, заглядав у бабські 
горщики. Дратував торговок. Так, зні
чев’я. Та ще залицявся до незнайомих 
дівчат: «Ей, чорнява, виходь за мене, 
солодкими півниками годуватиму!» 
Цієї неділі він теж немало покомизив
ся, купив, правда, шапку. Базар уже 
розходився, як вій побачив дівчину, яку 
можна назвати тільки польовою царів
ною. Ставна, струнка, вона пила біля 
ларьочка апельсинову воду, настояну 
на льоду. Грицько підійшов і соб! про
мочити горло.

— Вам теж апельсинової? — запитала 
продавщиця.

— Хай цей благородний напій іар- 
ненькі дівчата вживають, — сказав, 
зиркнувши збоку на дівчину. — Мені 
дайте чогось міцнішого.

1 замовив перцівки. Хвацько перехи
лив склянку І, не закушуючи, гучно 
крякнув, як справжній мужчина, поваж
но втерся. 1 запалив цигарку. Дівчина 
повернулася, і він раптом впізнав Ва
лю. Ніколи не уявляв, шо вона така 
гарна!

— Далеко їдеш? — запитав, не по
даючи виду, що зніїнвея,

— Додому.
— О! — зрадів. — Можу підвезти.
Валя не відмовлялася, спритно вмо

стилася на задньому сидінні. Всю до
рогу Грнцько ие оглядався до паса
жирки.

Дівчина замріяно дивилася вперед. 
Коли за бугром під зеленою лісосму
гою показався білий бригадний буди
ночок, взна запитала
- їй в табір заїдеш?
— Ні, — відповів Грицько зраділо. — 

Додому, до села.
Він піддавав газу. Зелені рядки к>- 

курудш миготіли обіч шляху, що сте
лився, мов стрічка. Та раптом мотор 
зачмихав, мотоцикл зачадів і, захлинув
шись димом, зупинився.

— Обломались? — стривожилась дів
чина.

— Пусте, — відповів Грицько і присів 
біля мотора. Поки він продував тру
бочки і чистив свічки, Валя рвала під 
лісосмугою ромашки, складала букетик.

— Вже? — питала здаля.
— Зараз, заспокоював Лихолатенко.
Незабаром він засукав рукава, зго

дом скинув і картуза, та все тиркав пе
даллю. Мотоцикл тільки чмихав. Скоро 
сорочка на спині пройшла потом, і коли 
дівчина підійшла подивитися на його 
роботу, він зніяковіло пояснював:

. — Бач, машина — хитра штука, тут 
треба кмітливої голови, через якусь 
дрібницю закабузує, що ось шукаєш, 
шукаєш і ні дідька не знайдеш... Про
пала іскра, хоч ти плач.

— Може, допомогти? — запитала дів
чина.

— Та ні. я сам.

(Далі буде).

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

мулярів, штукатурів, теслярів, мітлярів (строк навчання 
однії рік);

столярів-теслярів, малярів-шгукатурів (строк навчання два 
роки).

Приймаються юнаки та дівчата 1954—1955 років народжен
ня з освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються безплатній) харчуванням, обмундврУ* 
вапним, спецодягом, гуртожитком і одержують 33 проценти 
сум, зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву на ім’я директора, автобіо
графію. свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (п оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейне становище І 6 фотоквр- 
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня.

Початок занять —• 1 вересня 1970 року.

Адреса училища: м, Кіровоград, вул. Декабристів, 3.

Довідки даються по телефону 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР, ЗО ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. ’ 17.40 — Те- 
левісті. (К). 18.05 — Світ соціа
лізму. (М). 18.35 — Для дітей. 
«День звичайних прім од». (К).

19.15 — Міжнародне життя. 
(К). 19.45 — Рацер і Констан
тинов — «Неравный брак». Ви
става Іжевського театру. (Кі
ровоград). 21.45 — Кольорове 
телебачення. Творчий вечір 
М. Ульянова. (М). 23.10 — Те- 
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.45 - 
«Народження артист а». 
(Львів). 20,15 — Тс.тегачок. (К). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — Д ія гііх, хто на жни
вах. «Лірична пісня». (К).

П’ЯТНИЦЯ. 31 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 -

Новішії. (Лі). 10.15 — Худож
ній фільм «Людина, яку я ко
хаю». (Кіровоград). 17.45 — 
Тслсвісіі. (К). 18.05 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. «Ве
селе містечко». (М). 18.30— Ко
льорове телебачення. «У світі 
тварин». (Лі). 19.30— Програма 
«Час». (ЛІ). 20.00 — Республі
ка жнивує. (К). 20.10 — «День 
за днем» — інформаційна про
грама. (Кіровоград). 20.25 — 
Телефільм. (Кіровоград). 20.55

— «Комунія живе». (Кірово
град). 21.05 — Оголошення. 
(Кіровоград). 21.10 — «Ви нам 
писали...» (К). 22.00 — Літера
турний театр. « Невигадані опо
відання про минуле». (К). 22.55
— Кольорове телебачення. Чем
піонат з кінного спорту. (ЛІ). 
23.45 - Телсвісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.35— 
Фестиваль юних. (ЛІ). 20.10 — 
Література і сучасність. (К).

Редактор Ö. ПОГРІБНИЙ.

І JH ТУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІG

НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИЙ

РІК
на курси ТРЛКГОРЙСТІВ-МАШИНІСТІВ ШИРОКОГО 

ПРОФІЛЮ.

Строк навчання — 2 роки.
Приймаються юнаки І дівчата віком 15 років і 6 місяців 

в освітою 3, 9. 10 класів.
На курсах трактористів III класу строк навчання 1 рік, на 

курсах тракторне rin — 6 місяців. Приймаються юнаки і дів
чата віком 17 років.

При училищі організований консульііі)вкт Уст пні псиної 
заочної середньої школи, де учні можуть заочно навчатися 
у 8, 9, 10 і II класах загальноосвітньої школи.

Для вступу в училище необхідно додати такі документи: 
заяву на ім’я директорі, направлення радгоспу чи кол
госпу, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження чи 
паспорт, характер-ктичу зі школи, довідку про стан здо
ров’я, довідку з місця проживання, довідку про склад сім’ї, 
6 фотокарток розміром 3x4 см.

Прийняіі с училище забезпечуються: стипендією в розмірі 
10 карбованців на місяць, сімейні — 20 карбованці« на мі
сяць, спецодягом.

І
 Документ приймаються щодня.

Початок занять з І вересни 1970 року.

АДРЕСА УЧИЛИЩА; с. Іптульське Устипіг.і і.кою району, 
Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДО 1-Ю КЛАСІВ

При вступі необхідно подані такі документи:
заяву па ім’я директора школи-іитсрітату;
свідоцтво про народження (оригінал):
довідку з місця проживання — про склад сім’ї з зазначен

ням віку і заняття членів сім’ї*,
довідку з місця роботи батьків чи опікунів про розмір за

робітної плати за серпень, (батькн-колгоспнщги пред’являють 
довідку про грошовий помісячний заробіток за весь 1969 рік. 
батьки-пенсіонери довідку з відділу соцзабезпечення про 
розмір одержуваної пенсії):

медичну довідку про стан здоров'я (картка щеплень, аналіз 
па дифтерію, глисти, довідку про впідем оточення, довідку від 
нашкірного лікаря окуліста, вушного, довідку про загальний 
стан дитини; —

особову справу учня (документи про освіту).
Навчання ведеться українською мовою, з іноземних мов 

вивчаються англійська та німецька.
Школа розташована в селищі Пантаївка і має зручне за« 

лізинчіїе та автобусно сполучення з усіма містами і района
ми області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 годин, крім неділі. 
За довідками звертатись в канцелярію школи-іитерпату:

м. Олександрія, селище Пантвївка.
ДИРЕКЦІЯ.

gT»І МлША АДРЕСА І Т|АЕФоЙЙ| «МОЛОДОЙ КОМЛІУІІАР» — орган Кнропоградского 
обкома ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

г ..................... ■ ...
м. Кіровоград, вугі. Луначарсьного, 36. 

їеяефони: відповідального сенретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45 35, решти відділів — 1-45-36.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м, Кіровоград, вул- Глінкв, 2.

Б К 01268. Індекс 01197. Зам. № 3755. Тираж 49 00Ö,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

проводить набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік по спеціальностях: 

мулнри, теслярі, штукатури-малярн, слюсарі-трубоукладзчі, 
монтажники металоконструкції! І обладнання, столярі-теслярі.

В училище приймаються юнаки та дівчата віком .*5—20 ро
ків з остлгою 8—!0 класів і демобілізовані воїни.

Строк навчання з освітою 10 класів один рік, з освітою 
8 класів на спеціальності муляр і тесляр — один рік, реш
та — два роки.

Учні знаходяться па повному державному забезпеченні, шо- 
юродні забезпечуються гуртожитком.

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді (8—9—10 кл.).

Початок занять з 1-го вересня 1970 року.
Вступникам в училище необхідно подати такі документи; 

заяву на ім’я директора, автобіографію, паспорт або сві
доцтво про народження, документ про освіту, довідку з місця 
грожнваипя та склад сім’ї, характеристику з школи, фото
графії.

Документи приймаються в канцелярії училища. 
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олександрія, 

селище Димитрове, вул. Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ
МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ
№ З

оголошує набір учнів на 1970—1971 
навчальний рік по спеціальностях:ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ ПО ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 1 СИЛОВИХ МЕРЕЖАХ І СИЛОВОМУ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЮ — строк навчання 2 роки.БРИГАДИРИ ПО Б1ЖУЧОМУ УТРИМАННЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІН — строк навчання 1,5 роки.ПОКРІВЕЛЬНИКИ ВСІХ ВИДІВ ПОКРІВЛІ — строк навчання 2 роки.АРМАТУРНИКИ - ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИМ! — строк навчання2 роки.СТОЛЯР-ТЕСЛЯР — строк на- [ вчання2 роки-А'АЛЯР-ШТУКАТУР — строк навчання 2 роки. VМУЛЯР — строк навчання 1 рік.ТЕСЛЯРІ — строк навчання І рік. іУчилище приймає юнаків і дівчац^ віком з 15 років і старше, які ■маюїї!4^' освіту 8—10 класів.В період навчання учні знаходяться на повному державному забезпеченні3 наданням гуртожитку.

Особи, що вступають до училища, повЛі- 
пі мати: паспорт (які не мають паспорт;. — 
свідоцтво про народження), свідоцтво про 
освіту, довідку з місця проживання, довід
ку про склад сім’ї, довідку про стан здо
ров’я — форма № 256, 4 фотокартки (3x4), 
характеристику зі школи.

Початок занять з 1 вересня 1970 ,
року.Після закінчення училища випускники направляються'для роботи іГа залізничний транспорт Одесько-Кишинівської залізниці і користуються всіма пільгами працівників залізничного транспорту; дворазовим безкоштовним квитком по залізниці, один по Одеській дорозі і другий по мережі залізниць СРСР. карткою на вугілля, гуртожитком і т. ін. ' «»$..З питань прийому звертатися: м. Знам’янка Кіровоградської області,• вул. Свердлова, № 18, профтехучили- I ще № 3.

ДИРЕКЦІЯ.
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