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ПРОФСПІЛОК
Радянськї профспілки — 

активні помічники Кому
ністичної партії в розвитку 
трудової і політичної актив
ності мас, у розв’язанні всіх 
господарсько - політичних 
завдань. Вони мобілізують 
трудящих на успішне вті
лення в життя рішень XXV 
з їзду КПРС, дальше роз- 
горіання соціалістичного 
змагання на честь 60-річчя 
Великого Жовтня, підтриму
ють і поширюють добрі по
чинання і хороші ініціативи 
трудових колективів. Впли
вовою силою нашого су
спільства назвав радянські 
профспілки Леонід Ілліч 
Брежнєв.

Глибоко схвилювала всіх 
радянських людей промова 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва на відкритті XVI з їзду

• Знайомтеся: молодий сівач Володимир Войтович
Ф Комсомольсько-молодіжний екіпаж виходить у поле
• Що пожнуть у Петрівському райкомі комсомолу?
• „Приходьте на борщ!“
Ф П‘ята колесо: монолог сівача-юановода

Хоча поле ще чорне, та зоно вже ожило. Мож
ливо, від того, що па горизонті чітка лінія губи
ться, переходить у напівтони, воно здається 
нескінченним, як море...

Іі 1а твердни суходіл нас повертає трудяга Т-74 
(нічого схожого з краселем морських просторів) 
Іде без поспіху — за ним сівалки. Акуратно роз
вертається для чергового заходу і приглушує 
мотор.

Мало не під погп нам викочується горошинка. 
Загубилась, певно, на повороті. Притопчемо ії, 
ось так. Нехай посіє. Скільки таких горошин ви
сіяно агрегатом Володимира Войтовича за вчора 
і сьогодні'* Тільки поле й зможе розказати, коли 
ці его гектарів зазеленіють віл краю до краю.

День на посівній короткий. Не встигли ми як 
слід познайомитися з Володимиром, розпитати 
про настрій, як його вже заквапили сшальниці 
Валентина Галіба. Раїса Опанасівиа Ліщенко. 
Галина Налодій, Раїса Лазаренко. Показували 
на сусідів:

— Давай швидше, а то еідстзнємо!
...Руки у Володі кольору поля. Після цілоден

ної роботи не так просто буде ї.ч відмити. На 
засіданні правління вже вирішили працювати 
позмінно. А поки пю вів згоден лишатися після 
визначених графіком годин: хочеться швидше 
наблизитись до агрегату Миколи Козодоя, який 
зайшов з протилежного кінця поля.

Чи важко тут? В армії було важче: техніка — 
куди трактору! Та до нього він звик, повернувся 
зі служби па старе місце — в Кетпнсанівку, в 
колгосп імені 40-річчя Жовтня. Мріє працювати 
па Т-150. Віднедавна роботи побільшало: това-_ 
риті обрали групкомеспгом першої тракторної 
бригади... Ного чекають — сівгльшші, трактор 
поле. Прощаємось.

Руки у нього нагріті 
землі.

профспілок СРСР. Наявні в 
ній положення і висновки 
вони розглядають як кон
кретну програму дій. Про 
це говорять з трибуни з’їз
ду делегати — посланці 
трудящих Країни Рад.

23 березня на з'їзді було 
продовжено обговорення 
звітної доповіді ВЦРПС і до
повіді Центральної - ревізій
ної комісії.

У числі перших на ранко
вому засіданні виступив 
бригадир — майстер комп
лексної бригади будівель
но-монтажного поїзда № 592 
тресту «Тиндатрансбуд» 
В. В. Мучицин. Він розповів 
про широко розгорнуте се
ред будівників БАМу зма
гання за дострокове вве
дення в експлуатацію об’єк
тів будови, про велику до
помогу, яку подали моло

т
дим бамівцям в освоєнні 
передових методів праці ві
домі московські будівель
ники М. А. Злобін, В. Ю. 
Копелсв, Н. П. Мооозовата 
інші.

— Ми, — заявив робіт
ник, — весь час відчуваємо 
піклування і увагу Цент
рального Комітету партії, 
Радянського уряду, ВЦРПС, 
ЦК ВЛКС/А, усього радян
ського народу. Нам особли
во дорогі сердечні поздо
ровлення' Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва з нагоди на
ших трудових успіхів. Бать
ківське піклування партії 
надихає на нові перемоги, 
на подолання будь-яких 
труднощів.

(Закінчення на 4-й стор.)» 

Ж ІОДИ помітили і сказа- 
ли: засватана дівчина 

всім видається гарною. 
Пазіть тон, хто донедавна 
кепкував над її вадами, 
після заручив добрішає, 
веселішає. Одним сло
вом — наречена...

На магічну силу «засва
таної». очевидно, поклада
лися у І Іовгоролківському 
райкомі комсомолу. Наре
чена всім подобається? 
Давайте її замінимо. Па 
заходи. Адже останні теж 
мають припасти до вподо
би. Логічно’ Засватані за-

АБО РОЗПОВІДЬ
ПРИ ТР Як V
НОВГОРОДКІВСЬКОМУ 

РАЙКОМІ КОМСОМОЛУ 
ОДВЕРТАЮТЬСЯ 
ВІД ВЕСНЯНОГО 
ВІТРУ

ходи. Хто ж (вибачте за 
слово) пошився у ста
рости?

Настала відповідальна 
пора — весняно - польові 
роботи. Успіх її залежить 
насамперед віл людей, від 
їхнього усвідомлення важ
ливості.^ скажімо, вчасного 
проведення сівби, став
лення до роботи на кож
ній ділянці поли. Успіх її, 
загалом, залежить від рів
ня організаційної і масо 
во-політичної роботи пар
тійних І комсомольських 
організацій. А якість і 
ефективність її. відомо ж. 
визначається обгрунтова
ним реальним планом дій. 
який має стати і спрямо
вуючою, і рушійною силою 
в боротьбі за врожай.

(Закінчення на 2-й стор.)

• ПА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ГЕКТАРАХ .
Фото В. КОВПАКА«

Кожен весняний 
на врожай! Таким 
можна визначити настрій 
стремління ще зовсім 
лодого колективу
колгоспу імені Шевченка, з 
ЯКИМ ВІН вийшов на хлібну 
ниву ювілейного року. Ду
му про майбутній урожай 
сьогодні тут втілюють у 
життя працею — ударною, 
творчою від першої до ос
танньої години ообочога 
дня. і байдуже, що день по
чинається о шостій ранку в 
кінчається при світлі фар;, і 
байдуже, що у вихідний 
танці в сільському Будинку 
культури пройшли без
них — чотирьох ХОЛОСТЯКІВ, 
що по проліски в дендро
парк дівчата підуть без 
них... Байдуже. У чотирьох 
сівачів з комсомольсько- 
молодіжного екіпажу — 
Олександра Бойка, Миколи 
Маслова, Леоніда Здержа- 
теля. Віталія Шуляра — ни
ні кожна хвилина на особ
ливому рахунку. Бо при
йшла пора до землероба, 
про яку в народі здавна ка
жуть: «Весняний день рік 
годує».

Шо головне на нмнішиій по
сівній? Перша відповідь удар
ної четвірки — темни А що ко
лектив ударний. це засвідчили 
події від самого початку польо
вих робіт

На Всесоюзних комсомоль
ських зборах ". Комуністичну 
ідейність, активну життєву по
зицію — кожному комсомоль
цеві!» народився цей колектив 
і відразу ж зробив ваговиту 
заявку. Від імені тільки-но 
створеного комсомольсько-мо
лодіжного екіпажу трактопнет 
Олександр Бойко, який його 
очолив, дав слово, шо хлопці 
три дні закінчать сівбу ярих 
зернових. Приціл на високі тем
пи як бачимо, брали ще задов
го до виходу в поле.

(Закінчення на 2-й стоп.).
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ки показників на тракторній 
бригаді: у полі працювало II 
агрегатів, а тут крейдою ви
ведено було всього дев’ять. 
Довго з’ясовували, де ж пра
цював переможець Анатолій 
Міішевсць того дня, коли ви
робна 118 відсотків. Не сіяв, 
закривав вологу. Про які вже 
там прапорці, бюлетені, «блис
кавки» чи «вітання сім’ям» 
було питати?

Знайшли після обіду в

подій ЦЯ 
трьома 

І тепер 
строєний агре

гат — найбільший у господар
стві, інші механізатори водить

/

(Закінчення. 
Поч. на 1-й crop.).

Цю позицію — надійну, 
до речі, господарську, — 
захистив партійний комі
тет колгоспу «Україна», 
опублікувавши в районній 
газеті свій план заходів 
на період сівби і догляду 
за посівами в нинішньому 
році. Розгорнутий, деталь
ний план. Кращий план 
обнародували саме задля 
науки іншим.

Спершу треба підкреслити, 
Що судити про практичпии 
бік справи доведеться ІІО кол
госпу «іскра». А тоді вже it 
визнати, що ке так сталося 
(йдеться про запозичене j 
плану), як гадалося. Почало
ся механічне, мало . не маши
нальне копіювання. Запере
чать: а навіщо винаходити 
велосипед ще раз? Узяли та іі

• скористалися готовим планом, 
скаже Василь Григорович 
Здір, заступник голови прав
ління колгоспу. Ні. на жаль, 
не скористалися. Скопіювали 
і — відбулися. Навіть окремі 
розбіжності у планах — тому, 
запропонованому газетою, і 
цьому, у папці — не рятують 
становища. Скажімо: у пер
шому плані завдання аггг- 
культбригаді визначалося так: 
«Підготувати тематичні про
грами виступів перед колгосп
никами під час зесіїяно-польо- 
онк робіт. Скласти графік їх 
виїзду в поле. Відповідальні: 
партком. Строк — до 20 бе
резня І весь період роботи». 
У другому плані — п колгоспі 
t. Іскра »: «Агіткультбріп адам 
Нозоандріївського і Рнбчан- 
ського будинків культури під
готувати репертуар і скласти 
графік виступі« у польовому 
стані тракторної бригади.
Строк — на весь період». Зно
ву таки, партком колгоспу
«Україна» у сьомому пункті 
висуває завдання створити
оперативний штаб керівництва 
роботою і серед його членів 
називає секретаря комітету 
комсомолу В. Іванова як від
повідальної о за організацію 
гласності соціалістичного зма
гання. В «Іскрі» нехтують та
ким пунктом, навіть не зга
дуючи ватажка комсомольців 
господарства Наталку Кай
дани Та головне — паґісумні- 
ше — навіть не різниця в за
ходах. Вся справа в тому, що 
переважна частина заходів у 
колгоспі «Іскра» змушена 
«діяти» лише на папері.

А на ділі? У полі — як? 
У плані: «Провести від

криті комсомольські збо
ри...» Не було. І не готую
ться. Себто, скоро не 
ждіть, товариші комсо
мольці, не збиратимуть.

У плані «Обговорити і 
прийнятії соціалістичні зо
бов’язання механізаторів і 
членів посівних агрегатів 
на період сівби з таким 
розрахунком, щоб викона
ти всі роботи за 4—5 
днів». Нічого н сподівати
ся знай пі хоч одне соціа
лістичне зобов’язання. Ще 
гірше — нікому підписува
тися колективно, від імені 
посівного агрегату. Жод
ного комсомольсько-моло
діжного не створено в 
«Іскрі»,

У плані: «Виділити і за
твердити.., відповідальних 
за роботу «Комсомоль
ського прожектора», ство
рити в тракторних брига
дах постійні, а біля аі ре
гат ів — тимчасові пости». 
Не зустрічали. Хоч об’їз
дили, Як кажуть, нівстепу.

У плані: «Створити і за
твердити... комісію по ви
значенню якості весняно- 

Дізналися: в колгоспі не 
спромоглися організувати 
жодної короткої (час не 
жде) бесіди серед сівачів, 
нікому було провести по- 
літінформацію чи іі просто 
переповістп цікаву новину.

На питання про реаліза
цію заходів нам показа
ли... план заходів. На 
спробу з’ясувати, що ж та
ки зроблено із запланова
ною, нам знову показали 
план заходів. І розвели 
руками.

План наголошував про 
забезпечення широкої 
гласності соціаліст іншого 
змагання. Щодня в ньому 
підбивалися підсумки, хід 
роботи широко (так напи
сано: «широко») висвітлю
вався в «бонових лист
ках», листках трудової 
слави, у виступах лекто
рів, агітаторів, політіпфор- 
маторів, регулярно та опе
ративно випускалися бю
летені з результатами тру
дового суперництва, пере
можцям змагання вруча
лися червоні вимпели та 
прапорці, їм сім’ям (уявіть 
собі!) у плані надсилали
ся поздоровні листи і те
леграми... Все цс, як уже 
здогадується читач, на 
практиці лопалося швид
ше, ніж мильні бульбаш
ки. І от, мабуть, коли гос
подарі плану дійшли до 
згадуваного вище пункту 
про агіткулмбригади (ще 
Ж і будинки культури 
обох сіл названі), тоді іі 
вирішили засватати захо
ди. інакше бо ніяк. Л «за
сватані» — заходи всім 
сподобаються.

Разом з, Інструктором Новго- 
родківськоїо райкому ЛКСМУ 
Миколою Кобнльоппм, крім 
знайомства із «засватаним» 

планом», ми побували а полі,

на гарячих точках сівби. Там 
після паперів прийшло полег
шення. Люди працюють. Хлі
бороби по-справжньому тру
дяться, вболіваючи за вро
жай. На хвилину визирнув з 
кабіни трактора (поки заван
тажували зерном три сівалки) 
Віктор Рспело. Комсомолець 
ще перед кінцем своєї зміни 
досягнув норми. Жінкн-сівачі 
бадьоро запевнили, що неод
мінно перевищать учорашній 
результат, бо й погода по
добрішала — вітер дме, під
сушує. Ллє ніхто не знав, хто 
ж перший, ке знали, чи є пе
реможці взагалі. Засумнівали-

польових робіт. Екіпажам 
вручити «галопи якості». 
Ми зустріли у полі 
чальїіика районного 
равління сільського
подарства. Він зупинив 
агрегат і заборонив сіяти 
без підживлення міпдоб- 
ривами. Коли їх підвезли, 
агрегат знову рушив. Чле
нів комісії не бачили. Як
би сівачів готували та бу
ли «галони якості», певно. рсіможці взагалі, оасумиївали- ІІС ДОВе.ІОСЯ б втручатися . ся | ми> побувавши біля дош- 
відповідальпому керівни
кові.

У плані: «Провести се
мінар... групкомсорі ів, по
лії інформаторів, лекторів 
первинних організацій то
вариства «Знання», па 
якому обговорити питання 
ідеологічного забезпечення 
весняно-польових робіт».

ЗАХОДИ
підвела

конторі Наталку Кайдаш. 
Вона широко розкрила очі 
на план (ми показали ви
різку з газети). Ні, не ба
чила. А свій колгоспний, 
той, що в папці? Теж. А чи 
ж збирали їх у райкомі 
комсомолу перед сівбою? 
Наталка знову 
погляд, і Микола засовав- 
ся па стільці. Відповідь 
була зрозумілою. Райком 
комсомолу вчасно не по
дбав про підготовку до 
весняної кампанії, не по
ставив завдання своєму 
активу, не погодив заходів 
з партійними органами.

Наталка згодилася, що 
чимало з того, що заплано
вано, вона могла б зроби
ти разом з членами комі
тету комсомолу. Дівчина 
просто не знала, що ій 
потрібно було робити, як 
розставити сили активу, 
аби встигнути за подіями 
в полі. Ми виїздили з Гіо- 
воандрГівки із певністю, 
що комітет комсомолу 
усе-таки виконає частину 
необхідної роботи.

У народі знають, що 
сватають двоє старостів. 
Керівники колгоспу «іс
кра» знайшли собі друго
го старосту — у райкомі 
комсомолу. Коли ми чека
ли першого секретаря Ва
силя Мнгуля, який пообі
цяв бути через півгодини, 
я прочитав безнадію в 
Миколііішх очах ще задов
го до того, як збагнув, що 
перший секретар не дотри
має слова. Він не повер
нувся і через три з поло
виною години, аби поїхати 
з нами па сівбу. Довше ми 
не чекали...

Л. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Ліолодого 
комунара». .

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.)

А потім одна мета —• 
спільна для всіх чотирьох—■ 
здружила хлопців тією 
дружбою, яка мислима тіль
ки в труді, часом нелегко
му, але такому, що прино
сить радість від почуття 
чесно виконаного обоз яз- 
ку. Обов’язку перед това
ришами, котрим давали 
слово, перед землею бать- 
ків-хліборобів, перед кот
рою вважають себе ь бор
гу. Спеціаліст в екіпажі ли
ше один — тракторист Саш
ко Бойко. Віталій Шуляр — 
інструктор по спорту, сек
ретар комсомольської орга
нізації відділка № 1, Леонід 
Здержатель — водій, Ми
кола Маслоз — художній 
керівник Будинку культури. 
В цей важливий період бит
ви за майбутній урожай усі 
четверо комсомольців ма
ють єдину професію — сі
вачі. І в колективі спрацю
валися швидко, розуміюіь 
один одного з півслова. Ось 
і сьогодні робочий день їх
ній почався з короткої 

«Готуйся!» 
на змаганнях 
майстерності, 
ключами та 
наввипередки 

своїх сівалок.
Дв

почався
команди Сашка: 
Хлопці, наче 
професійної 
з гайковими 
маслянками 
кинулись до 
Швидко попідтягували, 
потрібно, болти й гайки, по
мастили місця найбільшого 
тертя — і за 10 хвилин уже 
стояли на підніжках сівалок.

Продумано, по-діловому повів 
екіпаж боротьбу за те. щоб 
кожна хвилина з найбільшою 
ефективністю «попрацювала» на 
врожай. Комсомольський вата
жок Віталій Шуляр запропону
вав обладнати сівалки освітлю
вальними фарами, і цс дало

КОЛОНКА СІЛЬКОРА

ПІДТРИМУЄМО
КУБАНЦІВ

«Трактористи Юрій Лин
ник, Микола Григоров-: 
ський, Іван Грузін, Олексій 
Жеменик, Леонід Архи- 
пенко>посіяли ранніх зер
нових по 20—21 гектару 
кожен при нормі 13 гекта
рів. Наслідуйте приклад 
передовиків!» Ця «блис
кавку» появилася ввечері, 
коли сівачі вивели агрега
ти із загінок.

Результати правофлан
гових стараються позтори-

імогу сіяти до десятої юдини 
вечора. Сашко Бойко ше під 
іас перевірки техніки до сівби 
розробив «методику» 
ірактора в агрегаті з 
»ернопими сівалками, 
на ' сівбі їхній с-“ 
гат

тракторами по дві сівалки.
Попередня підготовка, пра

вильна організація праці, як і 
планували хлопці з комсомоль
сько-молодіжного екіпажу, •— 
все цс в комплексі дало їм 
можливість дотримати свою 
слова. Ранні ярі культури на 
відведеній площі вони посіяли 
за три робочих дні. По 37—38 
гектарів при нормі 28 засівали 
щодня. В соціалістичному зма
ганні з комсомольсько-молодіж
ним екіпажем Миколи Ткачеика 
та екіпажем досвідчених меха
нізаторів Степана Мушнка най
молодший за часом створення 
екіпаж Олександра Бойка посі
дає перше місце.

Коли ми разом із секре
тарем партійної організації 
колгоспу О. П. Молчановим 
під’їхали до поля, де пра
цював ударний екіпаж, то 
вирішили, що роботу хлоп
ців перевіряє якась дуже 
відповідальна комісія. Ви
явилося, йшла звичайна пе
ревірка якості сівби, це 8

господарстві роблять 
Дня.

— Глибина загортання — 
сім—вісім сантиметрів, два 
з половиною центнери зер
на висівають на гектар, — 
відірвався від замірювань 
бригадир комплексної ріль
ничої бригади комсомолець 
Петро Глущенко. — Все а 
нормі, — неначе рапорт від
дав, доповів головному 
агрономові В. Д. Булавенку« 

Занісши до свого запис
ника дані про роботу екіпа
жу, Вільям Дмитрович Бу- 
лавенко прокоментував їх:

— Чисто працюють хлоп
ці. І це дуже важливо. Важ
ливо для успіху нашого 
експерименту. Розв’язання 
проблем інтеграції та кон
центрації в сільському гос
подарстві у нас почалося із 
сівозмін. Шістдесят полів 
налічувалось у всіх відділ
ках колгоспу. В будь-яку 
кампанію — на сівбі, зби
ранні — тільки те й робили, 
що перекидали техніку з 

ти всі сівачі. І хоча погода 
вносить корективи, хлібо
роби ведуть роботи чітко, 
організовано. Вологу, ска
жімо, на площі 2460 гек
тарів закрили за сорок 
шість робочих годин. Нині 
на полі 31 посівний агре
гат. Механізатори дали 
слово посіяти ранні зерно
ві за чотири дні.

Наслідуючи приклад ку
банських хліборобів, ми 
візьмемо з кожного гек
тара максимальну віддачу. 
На весняно-польових ро
ботах керуємось положен
нями і висновками, викла
деними в листі товариша 
Л. І. Брежнєва Краснодар
ському коайкомові КПРС 
і крайвиконкомові.крайвиконкомові.

в. волошин, 
тракторист колгоспу 
імені Леніна Зна- 

£ «’ямського району. 

місця на місце. Восени ми
нулого року впорядкувала 
сівозміну: поля об’єднали, і 
тепер усього їх двадцять. 
Ось і на цьому клині, — об- 
віо рукою довкола, — було 
раніше три поля. Двом 
агрегатам є де розвернути
ся одночасно. А що значить 
швидко засіяти понад три
ста гектарів? Дружні сходи, 
високоякісний обробіток 
посівів, ритмічна робота 
техніки на жнивах. А хлопці 
на совість стараються.

Нелегко, справді. Вчора 
зранку пустився сніг із дощем. 
І хоча сіяли не хлібну культу
ру, а суміш из зелений корм,та 
довелося простояти кілька го* 
дни. Висівні диски так забива
лися, що марно було їх прочи
щати — через кілька метрів те 
ж саме. Зачекали, поки під
тряхне. На повну силу пішов 
агрегат уже після обіду. І хлоп
ці дуже переживали, думали, 
що їх випередять суперники. 
Сіяли до густих сутінків. 4 тому, 
мабуть, не витримали: коли по
бачили секретаря бригадної 
партійної організації Т. Д. Са
дову, зупинили агрегат, підбіг
ли до неї:

— Випередили нас? Хто?
— Побачите. Заждіть, —« 

усміхнулася Тамара Дмит
рівна на їхнє нетерпіння.

Цієї миті на узбіччі за
гальмувала ще одна маши
на. Як тільки з кабіни ви
йшла Людмила Корнєва, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу, хлопці 
все одразу зрозуміли. На 
щиті край поля Люда виві
сила «блискавку», в якій по
відомлялося, що їхній ком- 

сомсльсько - молодіжний 
екіпаж учора засіяв 38 гек
тарів і зайняв знову перше 
місце в соціалістичному, 
змаганні. Ще за кілька хви
лин комсомольський вата
жок вручила членам екіпа-1 
жу перехідний червоний 
вимпел комітету комсомолу.

О. БАСЕНКО, ; 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Шевченка 
Долипського району.

ф Цього дни комсомольсько» 
молодіжний сіпальний екіпаж 
Олександра БОЙКА виборов 
перше місце по колгоспу. А 
вранці секретар комсомольської- 
організації Людмила КОРНЄБА 
вже вручала командиру екіпажу 
перехідний червоний вимпел 
комітету комсомолу «За ударну 
працю на честі. 60-річчя вели
кого Жовтня на посівіііА-77».

ф Смачний обід доставили 
молодим сівачам ветерани пол
юсну подій В. П. ЧЕРВОНИ- 
ЩИИ і куховарка М. Ф ГА
ЛУШКА.

Фото В. КОВПАКА-

ВСІ — 
НА 
КОМУНІСТИЧНИЙ 
СУВОЇ НИК!

У ПОДАРУНОК 

ОДНОСЕЛЬЦЯМ
R Оситняжці Кіровоград

ської о району виростає новий 
Будинок культури на 500 
місць. Споруда станс спрааж- 
ні.ою окрасою села. Свої две
рі попа иідчннить у переддень 
славного ювілею — СО-річчи 
Великого Жовтня.

Про те. щоб Будинок куль
тури вчасно прийняв перших 
відвідувачів, дбають і комсо
мольці на чолі зі своїм ва
тажком Володимиром Медве- 
Дєчі м. На комсомольських 
зборах юнаки і дівчата внрі- 
пили в день комуністичного 

суоитпнка. 16 квітни, вийти на 
оудівельннії майданчик і по- 
£-‘*:пти ударної праці
•чим цього, влаштують Іще 
мілька суботннсів.

Ю. ПРИВІТНИЙ.
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2 В1ДСІІ, зі шляху, трактор здається 
маленьким і чавіть безпомічним, по

ле — безконечним, всесильним і загад« 
говим. Засіяно останній гектар, упала в 
пухку, випестувану землю остання зер
нина. щоб через десяток днів зазеленіти 
оксамитом, подати хліборобові надію па 
день прийдешній.

Михайло Огир виключає, трактор з 
, якимось щемливим відчуттям заверше- • 
' ‘Шї справи і йде до гурту механізаторів, 

сівальників, що зібралися в лісосмузі 
біля вогнища на обід. Сиджу поруч 
Михайла, і мене не полишає думка, іцо

< ---------------------- ----------------

М тепЛ0мУ родинному колі. Поруч 
Михайла — старші брати Микола та Во
лодимир Огирі. Вони готували айву під 
сасів. 1 було вельми приємно Михайлові 
засівати цю низу, підготовлену дбайлп- 
гимн руками старших братів. Йому і 
сестрі 1 алипі. Галині Хмурій, котрі бу.іа 
сівальпицею у Михайла. Вій завзято пра
цював на своєму сімейному ііи.’іі. Михай
ло Огир, молодий механізатор, син меха
нізатора Максима Корнійовпча Огир г, 
котрий сьогодні, в колгоспній куші ре
монтуючи борони, дума- про поле, яке 
від фашистів боронив, яке понад три
дцять років боронував, засівав. Думає 
про синів і дочку, котрі продовжують 
ного справу.

Догоряє багаття, з-під золи дістаємо 
печену картоплю і під сміх та жарти їмо 
її з котлетами, що їх привезли з рідділ- 
ксвсі їдальні. їздовий їдальні Григорій 
Антонович Стратонов сердиться:

— Бісові діти, ми їх каїнею’хотіли зди
вувати, а вони картоплю замурзану 
їдять...

Ми сміємося: романтика! А воно й 
справді гарно: і це вогнище, і засіяне по
ле, і лісосмуга. Відчуваєш велич землі, і 
велич праці, і одвічиість хліба. І ті 
проблеми, які ти залишив у селі, те, чим 
зранку хвилювався, чомусь у то хвили
ну здаються дріб’язковими й нікчемни
ми. Бо проблеми були і зникнуть, а хліб, 
земля, небо залишаться. І немає нічого

значнішого у своїй величі. Тому-то сам 
сга-сш великим і сильним на цьому вели
кому, сильному полі...'

Отже, сівбу ранніх зернових цього ро
ку в колгоспі імені Леніна закінчено. 
І тому борщ, котрий привезла з відділ- 
нової їдальні Ольга Миколаївна Лука
шенко, видасться нам особливо смачним. 
У п'ятому'відділку три посівних аі рега
ти за дві доби засіяли 530 гектарів. По
перемінно майорів перехідний червопіій 
вимпел. на агрегатах комсомольця 
Михайла Огйря та комуніста "Леоніда 
Андрійовича Кирієнка. Сумлінно працю
вали молоді сіцалшшці комуністка Люд
мила Шаповалова, Лідія Ковальчук, 
Людмила Кльос, Галина Іванова. •

По сівбі Михайло Опір, переможець 
минулорічного районного конкурсу моло
дих орачів, культивував лан під багато
річні трави. Виконував по півтори норми 
за зміну. Тепер механізатор готує поле 
під цукристі. У нього, ланкового механі
зованої ланки по вирощуванню цукро
вих буряків,' — 135 гектарів поля. По 
320 центнерів з кожного зобов'язався 
зібраї і молодий буряковод.

Закінчено обід. Висока, повновида ку
ховарка, полишивши нам своє тепле і 
миле «на здоров’ячко», гримить порож
німи мисками і, сівши на підводу, рушає 
па сусіднє поле. Там па потужному 
1-150 працює ’ комсомолець Володя Ти- 
кул. Володя тільки восени повернувся з

♦

лав Радянської Армії. Однак завзяттям 
у праці не поступається своєму напар
никові, досвідченому механізаторові Аііа- 
іолію Берпевеку. Готуючи ниву лід ку
курудзу і соняшник, Володя робить гли
боке спушування грунту з одночасним 
внесенням аміачної води. При нормі 39 
гектарів комсомолець даєчшодня 50—55.

І хоча Ользі Миколаївні Лукашенко 
треба нагодувати сьогодні запашним ук
раїнським борщем не менше сотні хлібо
робів, вона знає про успіхи кожного мо
лодого тракториста. Ще б пак, адже у 
самої обидва сини механізаторами в кол
госпі. І вона, і куховарки Ольга Павлів
на Стеизя та Валентина Дмитрівна 
Гржспко почувають свою відповідаль
ність за забезпечення хліборобів гаря
чими обідами в полі. І не просто обіда
ми, а смачними обідами, як ставив перед 
ними
і оспу. Тому, ще коли и сонце спить, чак
лують паші куховарки над варениками 
і котлетами, компотами і киселями.

Та найбільше ми, молоді механізатори, 
любимо борщ. Ного у н іс готують най
смачнішим. І коли трапиться у вас нагд- 
да, приходьте до нас у поле — па борщ!

В. СТЕНЗЯ, 
кавалер ордена Трудового Черво
ного Прапора, тракторист кол
госпу імені Леніна Новоукраїн- 
ського району.

> відповідаль- 
за забезпечення хліборобів гаря-

завдання, комітет комсомолу кол-

1

д
V 
£
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Молоді механізатори 

ріаського району дали 
во одержати щедрий 
жай зернових. Але їх, 
нозі (ідього ніхто в райкомі 
комсомолу не заперечить), 
потрібно спочатку посіяти. 
А перед цим, звичайно (і 
цього в райкомі комсомо
лу ніхто не заперечить), тре
ба підготувати площі, на
сіння, закрити вологу... Та й 
«прожектористам», пропа
гандистам, агітаторам не 
байдуже, що посіють, а зна
чить, і що пожнуть хлібо
роби.

Що в господарствах ра
йону молоді механізатори 
працюють, у райкомі ком- 
сомолу теж не заперечу- 

/»ють, тож 24 березня на за
сіданні бюро затвердили 
районний штаб підготовки 
до весняно-польових робіт 
і проведення їх.

Напередодні завідуючий 
відділом комсомольських 
організацій Іван Жилка ці
лий день крутив диск теле
фонного апарата.

— Є бригадир тракторної 
бригади? — це до чергової 
колгоспу імені Карла Марк
са. — Немає? Жаль. А я хо
тів передати йому, що він 
член штабу... Що? Вже й сів
бу скоро закінчите? Не 
смійтеся, краще пізно штаб 
створити, ніж...

За кілька хвилин — уже 
представникові об’єднання 
«Сільгосптехніка»:

Пет- 
сло • 
уро- 
зер-

КРАЩЕ
ПІЗНО..

— Інженер є? Жаль, хотів 
попередити... І немає нічого 
смішного, краще...

Звичайно, весна не стане 
чекати, поки створять штаб 
і в райкомі, і в колгоспах. 
Хлібороби теж не чека
ють — сіють.

— Який же внесок моло
дих, комітетів комсомо
лу? — питаю першого сек
ретаря.

— Про це краще розпо
вість мій заступник, — від
повідає перший секретар 
райкому комсомолу, голова 
штабу Микола Парасочен- 
ко. — Але нехай, мабуть, 
заворг розповість...

— Та дзвонив я, дзвонив

у господарства, проте нічо
го путнього добитись не мо
жу. Ніхто толком не знає, 
чи сіють і де працюють мо
лоді механізатори. Тільки й 
чую: нехай сіють досвідче
ні, а молоді ще встигнуть. 
Лише в колгоспі імені Лені
на довірили молодим 
сіяти багаторічні 
хто сіяв, прізвищ 
назвали.

Для головного 
районного управління сіль
ського господарства Ва
лентина Підгорного звістка, 
що він заступник голови 
штабу, виявилась новиною 
(а райкомі ж комсомолу 
доводять, що то тільки офі
ційно штаб затверджено 24 
березня, а функціонує він 
уже хтозна з якого часу).

— Механізатори сіють 
ранні зернові, — підтвер
див Валентин Михайлович.— 
Уже поклали насіння в 
грунт на площі понад 3000 
гектарів. Вологу закрили в 
один слід за 48 годин, за
кінчують закривати у два 
сліди.

Так. Весна не чекає, хлі
бороби сіють (і цього в 
райкомі ніхто не запере
чує). Тому й створили тут 
районний штаб підготовки... 
Пізно, правда. Але краще 
пізно, ніж ніколи.

ПІД- 
трави. А 
так і не

агронома

Бадьорий настрій — перший помічник у роботі. Культармійці По.мічнтіПськоіо сільського, 
Будинку культури Новоукраїпського району з початку року вже дев’яті, разів побували :» 
лекціями та концертами у тваринників і механізаторів господарства. Тепер, коли на поле 
прийшла посівна, коли закладаються основи майбутнього врожаю, вони ще част.ше зустрі-. 
чаються з трудівниками лану. Сказати і показати їм є що. Адже до роботи п Будинку кульх 
тури залучено спеціалістів колгоспу, вчителів, бібліотекарів у ньому працюють ’*
художнього читання, танцювальний, вокальний, інструментальний аматорські гуртк . 
канни їхніх учасників — дарувати людям добрий настрій, змістовне дотвілля. >

На фото: учасниці художньої агітбригади (зліг-а направо): Та*,^1?агї\,П.П41И- Галина 
СКЇ’ИН іі II К, Валентина МЕТЕЛИЦЯ, Галина 5І1АТИЛО

Фото М. ЧАЙКОВЇ ЬКОГО.
Ю. СТОРЧАК.

Петрівський район. і

ОСТАННІМИ потоками тало! 
** води втекла в ярії і вибалки 
зима, махнула білим крилом, не
мов сказавши хліборобам: настав 
час, господарюнтеІА весняне сонце 
з кожним днем усе щедріше ллє 
на землю своє проміння, запро
шує в степ його сипів. Тільки їх 
не треба запрошувати. Не один 
довгий вечір провели вони в роз
думах про врожай другого року 
п’ятирічки. Не один вечір зважу
вали, планували, сперечалися, на
віть загадували: якою ж вона буде. 
Наступна посівна? Чи пощаститьз 
погодою?

Весняні турботи хліборобів передаю- 
сься й нам. заводчанам. Адже більше 
половшій посівних машин, які ннпус 

маються в країні, виходить із цехів на
шої «Червоної зірки». Колектив під
приємства зобов’язався відправити 
колгоспникам 370 и.ідплаїїоппх сівалок. 
Це .ї буде наша конкретна участь у 
боротьбі за врожзЛ-77. Сьогодні в 
кожному цеху, ііп кожному робочому 
місці йде напружена боротьба за до
даткову продукцію. І не лише за кіль
кість. Гордість червонозорівців — чоти
ри види сівалок, яким присвоєно дер
жавний Знак якості.

«•«‘Тисячі заводчан стають ш.ораи- 
Д: до верстатів з цією думкою —- 
забезпечити трудівників ланів по
сівною технікою. Дати понад план 
370 маниш і навіть більше. 1 не 
Цілком можливо, якщо сповна 
використати резерви кожного ро
бочого місця.

В ОДВІТІ ЗА ХЛІБ
Сівалка починається з прані і 

токаря, і слюсаря, і формувальни
ка, і складальника, і кожен із нас 
несе однакову моральну відпові
дальність за неї. Зроблю я недоб
роякісну деталь — мучиться скла
дальник, втрачає час. І Іедбало 
поставиться до роботи він — мар
нує на полі дорогоцінні хвилини 
хлібороб. І вже ніхто не скаже, 
що ми не в одвіті за врожай, за 
багатство народу — хліб.

Наша комсомольсько-молодіжна 
бригада токарів механоскладаль
ного цеху № 3 виготовляє втулки 
до сівалки СЗ-3.6, удостоєної дер
жавного Знака якості. Ця машина 
давно дістала високу оцінку хлі
боробів. Тож відповідальність 
подвійна. Не зменшуючи кількос
ті. ми прагнемо постійно підвищу
вати якість продукції. Ніші виро
біток за зміну у пас становить 
130—140 процентів норми, з пер
шого пред'явлення здаємо 96 про
центів деталей.

Завдяки чому колектив добився таких 
показників? Не останню роль відіграв 
особистий приклад бригадира. Ганна 
Ступак завоювала почесне право пра
цювати з особистим клеймом. її зібра

ність, самодисципліна є надійним орі
єнтиром для мене і моїх подруг — Иа-

дії Ломакіної та Ольги Юсипей. Неви
сока на зріст, тендітна, Апя за верста

том почуває себе так упевнено, такі 
чіткі, натреновані її рухи, іцо мимово
лі думаєш: оце справжній господар 
свого робочого місця, спого підприєм
ства. І працює вона завжди з настроєм, 
який передається її нам.

Майстерність, досвід — цього 
ще не досить, аби досягти висо
ких результатів. На XVI з’їзді 
профспілок СРСР Генеральний 
секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч 
Брежнєв сказав у своїй промові: 
«А якого значення набула тепер 
економія робочого часу! Ось циф
ри, які дають уявлення про ціну 
однієї хвилини в масштабах краї
ни. За хвилину виробляється більш 
як два мільйони кіловат-годин 
електроенергії, виплавляється май
же 300 тонн сталі, видобувається 
більш як одна тисяча іонії нафти, 
майже півтори тисячі топи вугіл
ля, 650 тисяч кубічних метрів газу. 
Втрата лише однієї 
бочого часу 
рівнозначна 
депнеї праці двохсот тисяч робіт
ників».

Про економію робочої ХПІІ.ПІІІИ МИ 
не раз товорнлп на зборах і просто між 
собою, у бригаді. Вже ііз практиці по
бачили: бережеш час — буде і якість 
впсоха, будуть I надпланові деталі до

хвилипи ро- 
в масштабі країни 
втраті результатів

надпланових сівалок. Нерідко, відпо
чивши під час обідньої перерви, ми 
стаємо до верстатів хвилин на десять— 
п’ятнадцять раніше. Все одно робити 
нічого. Та й у процесі роботи старає
мось не підриватися від діла, робити 
менше зайвих рухів.

Шкода, але цьому заважають іноді 
деякі обставини. Буває, годину сидимо 
без роботи, бо з механічної дільниці 
невчасно доставляють заготовки. А по
тім, наприкінці зміни, гак завантажать, 
що не знаєш, про що й думати: про 
кількість чи про якість.

Найбільше дошкуляє робота 
термічної дільниці. Після термооб
робки заготовки повніші бути 
м’якими. З твердим матеріалом 
важко працювати. Ламається ін
струмент, появляється брак. 1 ви
робіток не той. З вини термістів 
тверді заготовки — не гака вже й 
рідкість.

Тому, товариші суміжники, да
вайте разом економити час і паші 
нерви. А хлібороби нам за це тіль
ки подякують. Бо збережені хви
лини — це надпланові сівалки. А 
воші ой як потрібні на посівній!

П. БІГУН, 
член КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НОЇ бригади токарів механо
складального цеху № 3 заво« 
ду «Червона зірка».

КОЛОНКА СІЛЬКОРА

та Галина ДЯДЮ НА.

З ГЕКТАРА 
МАКСИМАЛЬНУ 

ВІДДАЧУ
Юнаки і дівчата кол

госпу зайняті на сівбі яч
меню, ” .....
трави. Комсомолець 
силь Сорокопуд, напри
клад, підвозячи зерно, за
безпечує безперебійну 
роботу посівних агрегатів 
Завдяки відмінній роботі 
Василя три екіпажі за два 
дні посіяли ячмінь на 
250-гектарній площі.

Серед сівачів розгорну
лося змагання за якість 
робіт. Підтримуючи іні
ціативу кубанців — одер
жати максимальні врожаї, 
— хлібороби колгоспу все 
зроблять для того, щоб 
успішно виконати соціа
лістичні зобов'язання, Яг 
і планували, ранні зернові 
ми посіємо за чотири дні.

Р. СТЕЦЕНКО, 
обліковець тракторної 
бригади, секретар ком
сомольської організа
ції колгоспу імені Кі
рова Голованівського 
району.

гороху, однорічної 
Ва-

І
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(Закінчення. 
Поч. на 1-й сгор.).

Хочу сказати кілька слів 
на адресу так званих «бор
ців» за права людини. Ми їх 
захисту не потребуємо. Хай 
вони не плутаються у нас 
під ногами і не сподіваю
ться, що можуть перешко
дити нашому могутньому 
рухові впереді

Небувалий приплив сил, 
творчого натхнення викли
кала у радянської молоді, 
заявив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
ков, висока оцінка ролі мо
лодого покоління в суспіль
стві розвинутого соціалізму, 
яку містить промова Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва на з їзді профспілок. 
Ця промова є бойовою про
грамою діяльності не тільки 
профспілок, а й комсомолу. 
Керуючись вказівками пар
тії, нам необхідно забезпе
чити дальше посилення 
ідейно-політичного, трудо
вого і морального вихован
ня молоді, піднести ефек
тивність і якість усієї ком
сомольської роботи.

Є. М. Тяжельников роз
глянув лапі найважливіші 
напрями діяльності Ленін
ського комсомолу в розв'я
занні цих завдань. Зокрема, 
він заявив, що комсомол 
вживе чайенергійніших за
ходів для рішучого поліп
шення роботи з підлітками, 
розгорне по-справжньому 
бонову роботу в школах, 
ПТУ. До 1978 року для ро
боти з підлітками комсо
мольські організації направ
лять два мільйони комсо
мольців.

Усю роботу по вихованню 
гідної молодої зміни, під
креслив промовець, необ
хідно постаєити на рівень 
сучасних завдань, уміло по
єднувати при цьому науко
вий підхід з багатим досві
дом, нагромадженим у кра
щих виробничих колекти
вах. Слід забезпечити пла
номірну підготовку кадрів, 
які, наслідуючи неоціненний 
досвід старших поколінь, 
були б готові «спішно роз
в’язувати найбільші і най
складніші проблеми науко
во-технічної революції, жи
ти, працювати і боротись 
по-ленінськсму, по-кому- 
ністичному.

Найважливішим питанням 
профспілкового життя при
святили виступи на з’їзді 
голова ЦК профспілки ро
бітників місцевої промисло
вості і комунально-побуто
вих підприємств Г. ГІ. Соро- 
кіна, голова Азербайджан
ської республіканської ради 
профспілок 3. І. Гусейнова, 
артист Великого драматич
ного театоу імені М. Горь
кого (Ленінград) В. Г. 
Стржельчик голова Литов
ської республіканської ра
ди профспілок К. Ю. Мац- 
нявічюс, голова Держкомі- 
тету Ради Міністрів СРСР 
по профтехосвіті О. О. Бул
гаков та інші.

Радянські профспілки, 
народ Країни Рад високо 
несуть прапор прог.еіар- 
ського інтернаціоналізму, 
класової солідарності лю
дей праці, активно виступа
ють в авангарді боротьби 
за мир, соціальний прогрес, 
раціональну незалежність. 
Про це говорили, висту
паючи з привітанням до 
XVI з’їзду профспілок 
СРСР, зарубіжні гості.

рАДЯНСЬКІ профспілки— 
школа управління, шка

ла господарювання, школа 
комунізму. Ця думка чер
воною ниткою проходить 
через виступи всіх делега
тів з їзду, засідання якого 
тривали 24 березня.

Партія довірила проф
спілкам. надзвичайно важ
ливу місію — організацію 
змагання за ефективність і 
якість роботи. На прикладі 
свого підприємства ткаля 
Івановського камвольного 
комбінату імені В. І. Леніна, 
лауреат премії Ленінського 
комсомолу В. М. Голубєва 
показала, який економічний 
ефект дає реконструкція, 
технічна модернізація лег
кої промисловості.

Програмний лозунг пар
тії: »Все в ім’я людини, для 
блага людини« зобов’язує 
профспілки приділяти най- 
пильнішу увагу соціальним 
проблемам — поліпшенню 
умов праці людей, удоско
наленню служби побуту, бу
дівництву житла, дитячих 
закладів, відпочинкові міль
йонів трудящих. Конкретні 
пропозиції в цих питаннях є 
у виступах багатьох про
мовців.

З великою заінтересова
ністю говорять делегати 
про молоду зміну робітни
чого класу. На з'їзді пові
домлялося, зокрема, про те, 
які заходи вживаються в де
сятій п'ятирічці для розши
рення підготовки високо
кваліфікованих робітничих 
кадюів. Навчальні заклади 
системи поофтехосвіти ви
пустять близько 1* мільйо
нів кваліфікованих ообітки- 
ків. Для села буде підготов
лено понад 3 мільйони 
трактористів - машиністі« 
широкого профілю, механі
заторів тваринництва, ме
ліораторів. Чимало мають 
зробити профспілки для за
кріплення молоді е сіль
ському господарстві шля
хом поліпшення умов її 
праці та побуту.

На вечірньому засіданні 
23 б^пезня з’їзд одностайно 
прийняв звернення до тру
дящих і профспілок СВ'Ту, 
в якому закликав усіх тру
дящих, незалежно від їх 
переконань і віоувань, до
класти енергійних зусиль 
для того, щоб спинити 
небезпечну гонку озброєнь.

Радянські профспілки, го
вориться у зверненні, ак
тивно виступають за вжиття 
дійових заходів по припи
ненню гонки озброєнь. Во
ни палко схвалюють миро
любну зовнішню політику 
Радянської держави. Бони 
беззастережно підтримують 
наполегливі зусилля Кому
ністичної партії і особисто 
Генеоального секоетаря 1_1І< 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва по реалізації прийнятої 
XXV з'їздом КПРС програ
ми дальшої боротьби за 
мир і міжнародне співро
бітництво, за свободу і 
незалежність народів.

24 березня поряд з пле 
парними засіданнями з'їзду 
працювали секції: з питань 
соціалістичного змагання і 
виробничо-економічної ро
боти, по охороні праці і під
вищенню культури вироб
ництва, по державному со
ціальному стоахуванню, охо
роні здоров’я і організації 
відпочинку трудящих та 
інші.

(Кор. ТАРС).
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ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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Т АК ото я й кажу:
* ство — штука вигі

• МОНОЛОГ СІВАЧА-МАКОВОДА д-

НЕХАЙ

па

БУДЕ
МАН...
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Т АК ото я й кажу: землероб-
* ство — штука вигідна. Пз-пер- 

ше, корисно для здоров я, бо сівач і 
жнець на свіжому повітрі цілоденно. 
По-друге, можна завжди мати свіжу 
копійку, якщо зайнятися комерцією.

У мене, наприклад, коло хати доб
ра десятина городця. Позаторік по
сіяв соняшник горох, буряки, куку
рудзу, моркву, петрушку, сельдерей, 
посадив картопельку, часник. ци
бульку. Із соняшникових зернят зро
бив олію, картоплею, кукурудзою га 
буряками вигодував чотирьох кабан
ців. Усе це продав на ярмаску. А ба
буня ще й петрушкою та яйцями 
торгувала. І вже, знаєте, зібралося 
грошенят на півмашини.

Торік перейшов на спеціалізацію— 
посадив один часник. Кажуть, на 
Амурі дорогий. Зібрав урожай, по
слав туди багажем, а сам — літаком. 
Прилітаю, а там часник іще дешев
ший, ніж у нас, бо у них клімат м’як- 
ший. Словом, прогорів.

Полегшало аж тоді, коли дізнався, 
шо й сусід трохи поорахувався. Бін, 
бачте, привіз на город 97 возів гною.

А взимку з вулиці перекинув туди ще 
й сніг — цілі гори навалив. У березці 
я вже вологу закривав, а у нього ще 
той сніг і не розтопився. Отож і са
діння 
мене, 
пусту, 
луже 
шив із добривами, 
йому не вистачило навіть для себе.

А той сусід, що живе через одну 
хату від мене, сміється. Каже, що він 
у колгоспі за час весняної сівби і 
жнив заробив грошенят на цілі «Жи
гулі»'. Потім ще й преміальні мав і 
приз отримав — телевізор «Рекорд».

Ну, думаю, я тебе все одно пере
плюну. Знову беруся за спеціаліза
цію — сію сою. Бо в Сизрані вона 
дорога. Кинув її в грунт іще 
земля була /докрою, 
зійти. Правда, 
сходи. Валька, 
що в холодній 
читься. Я таки 
ще й два урожаї буде. На всяк випа
док кинув зверху іие й проса турець
кого — на еіниіси. То це ж який ба-

почав на два тижні пізніше за 
Коли висадив помідори і ка- 
завелись вові,ки в грунті, бо 

масна земля. Отже, перебор- 
I тієї городини

коли 
Ось-ось має 

чогось запізнюються 
дружина моя, каже, 
землі вона не пскіль- 
маю надію — може,

риш — соя на млинці й олію, прс^ 
со — на комбікорм для поросят, а 
цурпалки — на віники! За попередні
ми підрахунками, буде зиску на пів
тори автомашини. От тільки треба 
взнати, де віники можна збути по со
лідній ціні.

Щоправда, можна було по-іншому 
розрахувати — посіяти мак. За нього 
і картопельки купив би, і пшенички, і 
«Жигулі». Бо спеціалізація — штука 
вигідна. Пустили б мене розмахну
тись на громадському полі, я б за рік 
колгосп мільярдером зробив. На де
сятьох тисячах гектарів той мак спа
лахнув би так, що червоно було б аж 
до моря. Я б уже й свого насіння 
продав. А не вистачило б, то купив 
би подешевше...

Розказую про свої плани сусідові^ 
механізаторові. А він знову регоче:

— Соя, Клим.е, не зійде. А віники 
вдвоє подешевшали, бо розвелося 
багато віникарів. І господаоки тепе- 
рички купують на рік уже не три— 
чотири, а один віник, бо пилосс^- 
/лають. Ти, каже, краще йди на робо-- 
ту в степ. Там для сівачів і концерти 
біля лісосмуги, і борщ із качатиною 
та шкварками, і килими привозять з 
міста. Н

Воно, думаю, й таке діло вигідне. 
Але хто ж догляне мій городець? Такі 
же мак може зійти. На рік, мабуть^ 
перейду на іншу спеціалізацію — хай 
на городі буде толока — випас для 
норови і кабанців. І не треба буд^ 
ніякого догляду за тим городом. От 
тільки не знаю, чи такий метод вхіь» 
дить до високої культури земле-« 
рсбства...

Та воно й зараз можна дременути 
в голе, а мак нехай чільчиться.

Монолог маковода записав •
М. КРОКУ Н. \

Вернісаж

БЕЗ СЛІВ.

Обснг 0,5 друк, гри, Індекс 6Н97,

,,П ’ятого колеса“

БЕЗ СЛІВ. ПЕРЕМОГЛА...

Мал. М. АНДРЕЕВА. -

£ ЛЕГКА АТЛЕТИКА. В 
Ялті відбулася особисто- 
командна першість Централь
ної ради топарнстна «Аван
гард» з легкої атлетики серед 
юнаків Удатною виявилась 
ця весняна репетиція для 
виховпіщів тренера П. К-_ 
Іпания з дитячо-юнацької 
спортивної Школи спортивного 
клубу «Зірка». Чемпіонські ти
тули дістатися Олександрові 
Терентьеву (з бігу на 400 мет

рів. Його час — 51 І» секундні 
і Вікторові Абрамову, який
подолав восьмнсотметрову ди
станцію за 2 хвилини 1.1 се
кунди. Срібним призером став 
Юрій Остапенко. Він пробії 
200 метрів за 23.fi секунди.

У загальнокомандному- залі
ку наші земляки піднялися на 
третю сходинку серед колек
тивів обласних рад товари
ства. то наступали в друїій 
групі.

міською відділу народної 
освіти обласною центру. Вони 
й стали переможцями цн# 
змагань.

ГйТСТА виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

»МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У. г. Кировоірад. 
Газета печатается 

па украинском языке.
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поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Гліпки, 2.

Ж БАСКЕТБОЛ. Турнір з 
участю дівчаток 19(14-1965 ро
ків народження л Москви, 
Кривого Рога, Бельців, Бер
дянська Кіропоірлда та Олек
сандрії протягом п’яти днів 
проходив у спортнппому залі 
олександрійського «ИІахгаря*. 
Впевнено провели всі ігри 
представниці першої ДЮС11І

Ж ПЛАВАННЯ Першим ви
дом програми спаргаьіадн-71 
колективів спортивних клубів 
обласного центру, присвячено* 
Г.Фріччіо Великого Жовтня, 
було плйнаїїііл. Поєдинки про
ходили в басейні ЦЮСШ об
ласною спорткомітсту. На ’*** 
лубих доріжках не мали соб» 
ріпних плавні «Буревісника»-/ 
студенти факультету фізи** 
ного вихованим педагогічного 
Інституту імені О. С Пушки 
на. Другий рядок турнірну* 
таблиці дісгався ііредстаШгп* 
кам л нотно-штурманською
училища зі спортивного клу
бу «Авіаторі, трсіій — коман
ді спортивною клубу «Зіркі1* 
заводу «Червона зірка».

Наступний спартакіадний 
вид — настільний теніс.
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