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КІРОВОГРАДСЬКОГО ХЛІБА В ЗАСІКАХ 
БАТЬКІВЩИНИ! ТРУДІВНИКИ ОБЛАСТІ
ВИКОНАЛИ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ТРЕТЬОГО РОКУ П’ЯТИРІЧКИ

ПОГЛЯД 
ЗВЕРНЕНИЙ 
У МАЙБУТНЄ

Підбивати підсумки жішз 
третього року десятої п’ятиріч
ки було дуже приємно: кожен 
гектар у середньому по району 
видав 42,4 центнера ранніх зер
нових. Вагомим був і комсо
мольсько-молодіжний ужинок. 
Силами 520 молодих учасників 
збирання зернові обмолочено 
майже на 4300 гектарах, пато
ки відправлено 186 585 цеп і пе
рів зерна. На полях району 

працювало 13 комсомольсько- 
молодіжних комбайнових екі
пажів, 5 жатковнх, 26 трактор
них і 52 автомобільних. Тільки 
безпосередньо па збиральних 
машинах трудилося 1)2 члени 
ВЛКСМ.

Для хліборобів району стали 
відомими десятки імен тич, хто 
не шкодував сил для вчасного 
і високоякісного збирання вро
жаю, тих, про кого розповідали 
районна та обласна молодіжна 
газети, радіо, на кого заклика
ли рівнятися бюлетені про пе
ребіг соціалістичного змагання 
серед жниварів району.

Переможцем серед КОМОЗЙгІС- 
рів вийшов Іван Ьазаотій з 
колгоспу імені Леніна. Потуж
ною «Нивою» він обмолотив 
зернові на 259 гектарах, видав 
з бункера 10 521 центнер хліба. 

Кілька разів за жнива вій був 
володарем перехідного черво
ного вимпела райкому комсо
молу.

Трудове суперництво розгор
нулося так широко, іцо ьазао- 
тію не було час) на перепочи
нок — брати Іван та Микола 
Петрукп буквально йшли по 
сліду. В результаті молоді ком
байнери колгоспу імені Богда
на Хмельницького намолотили 
9103 центнери зерна з площі 
233 гектари.

У колгоспі «Родина» відзна
чилися Григорій Меля та Ізаїї 
Андрушко, V свій час теж во
лодарі перехідного вимпела 
райкому комсомолу. їхній ужи
нок — 9925 центнерів. Серед 
водіїв СК-4 найбільших намо
лотів досяглії Володимир Сме- 
ренький і Ростислав Лобчин- 

ськии з колгоспх «Україна», 
брати Михайло і Леонід Мишо 
ловки з Ульяновського Цукро 
комбінату. Більш як по 8600 
центнерів вплав з бункерів сво
їх комбайнів кожен з комсо 
м о.і ьсько - м ол од і ж н и х ек і п а ж і в

Переможцями серед сімейних 
екіпажів сТали ЛркадіГі Анто
нович ВоронівськнГ: і його син 
Сергій з колгоспу імені Богда
на Хмельницького, які намоло
тили «Нивою? 13 447 центнерів 
хліба. Розповідають механіза
тори господарства, що Ьо.зо- 
нівський-старший працював 
удень, а сьогоднішній десяти
класник Сергій — уночі, І не 
поступався перед батьком \ 
майстерності

Серед шоферів пайвппавні- 
иіимн виявилися Василь Козі- 
шкурт і Микола Кравець з кол- 

юсіїу імені Фрміїе Дмитро 
Нижник ч райсільгосігґехніки. 
На рахунку кожного — більш 
як по 630—700 тонн перевезе
ного хліба.

Нині в районі закінчується 
збирання зернової кукурудзи. 
Кожен гектар видає в серед
ньому 44.7 центнера зерна. От
же. план продажу хліба дер
жаві буде значно перевиконано 
І це радеє комсомольців та мо
лодь районе: третина впроше
ного п зібраного врожаю — 
справа їхніх рук. їхньої напо
легливості. їхнього вміння.

Щедрішати нашій землі рік у 
рік. як і появлятися новим іме
нам хліборобів, то вміють її 
доглядати.

М. СТАСЬОК. 
перший секретар Ульянов
ського райкому комсомолу.
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Цей рік був рекордним і для механізатора з радгоспу 
«ГГлтихатський > Петріеського району Андрія ТРЮХАНА. 
8ін став переможцем змагання серед молодих комбайне
рів республіки.
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КОЛИ ВИНИКЛА. ПОТРЕБА...
Трудівники колгоспу імені 

Димитрова не могли торік по
хвалитися високими темпами 
збирання врожаю. Не кращі 
перспективи були у них і в пе- 
реджнив'я нинішнього року. 
Працівники райсільгосптехніки 
Еіирішили їм допомогти.

У своїх майстернях відре
монтували збиральні машини, 
а коли хліб достиг, залишив 
свій молот коваль Леонід Ми
хайлов, відірвався від госпо
дарських справ завгосп Олек
сандр Тимченко, передав това
ришеві кермо трактора Олек
сандр Хроменко, до них приєд
нався й слюсар Віктор Біло- 

шистий. Вони сіли за кермо 
комбайнів.

А трактористи Леонід Доб- 
ровольський, Геннадій ІІІме- 
льов, Анатолій Павлів та інші 
возили солому від комбайнів, 
об’єднаних у міжколгоспний 
збирально-транспортний загін, 
на перевезенні зерна працю
вали і наші водії.

Отак, спільними зусиллями, 
й було впорано щедрий уро
жай третього року десятої п’я
тирічки.

В. МОРИНЕЦЬ, 
секретар комітету комсо
молу Новгородківської рай- 
сільгосптехніки.

• Коментар спеціаліста

РІК РЕКОРДІВ
Наша область успішно ьнко’іа.та свої соціалістичні зобов’язання 

по продажу хліба держані з третьому ропі десятої п’ятирічки. 
В засіки Батьківщини засипано 1400 тисяч тонн зерна

Нелегкою була боротьба за врожай. Про тс. в яких умовах його 
вирощували, чого досяглії трудівники села Кірозогргдщшш, роз
повідає головний агроном обласного управління сільського госпо
дарства Петро Григорович ХАРЧЕНКО.

— Нинішній річ я назвав би 
роком хліборобських рекордів. 
Ми ще не пам’ятаємо такого 
щедрого врожаю — на кожно
му із 746,4 тисячі гектарів ран
ніх зернових зібрано по 35,4 
центнера хліба. Тільки два най
більших райони, Олександрій
ський і Новоукраїнський, заси
пали в державні засіки 222.1 
тисячі тонн зерна.

Врожайність рік у рік зро
стає. Звичайно, це не дар при
роди, а наслідок творчої праці 
господарів поля у співдруж
ності з науковцями, хіміками, 
машинобудівниками. Гелер ла
ни наші відзначаються висо
кою культурою землсроЬства, 
хлібороби мають у своєму роз
порядженні досконалі й потуж
ні машини та грунтообробні 
знаряддя, високоврожайні сор
ти насіння, чимало добрив і 
гербіцидів для боротьби з 
шкідниками сільськогосподар
ських культур.

Усі ці фактори дали змогу 
трудівникам села Долинського 
району кинути клич: «У третьо
му році п'ятирічки по вироб
ництву зерна вийти на рубіж 

А980 року». Ініціативу долин- 
ціа підхопили всі райони об
ласті. 1 результат широко роз
горнутого соціалістичного зма
гання перевершив сподівання. 
Згідно з п’ятирічним планом 
урожайність зернових v 17о0 
році має становити 34,9 цент
нера з гектара. Якою вона бу
де нині, поки що не відомо, 
адже близько 40 процентів 
зернової кукурудзи ще не зі
брано, але вже очевидно — 
рубіж завершального року де
сятої п'ятирічки перекрито. 
Плани на наступні два роки до
ведеться переглянути.

Нгйбільшого venixv добилися 
хлібороби Ульяновського райо
ну. Кожен гектар зернов’^ - 
видав v середньому 41,2 цент
нера, а озима пшениця — 50,9. 
Це — найвища зрожайність у 
РЄС п^бпіні.

Треба віддати належне го
ловному агрономозі районного 
управлінні сільського госпо
дарства Василю Семеновичу 
Кривому Виховані ним чудові 
технологи поля несуть свою 
службу зі знанням спрази, з 
похвальною хліборобською 

дбайлизістю. Про це красно
мовно говорять цифри: в рад
госпі «Ульяновський» зернові 
видали по 54,3 центнера з гек
тара, в колгоспі імені Шев
ченка — по 46. Навіть куку
рудзи, хоч погодні умови для 
цієї культури нині й були не
сприятливими. трудівники сеча 
збирають у середньому по 
43.7 центнера з гектара.

Школою хліборобської май
стерності став у нашій облает, 
Новоукраїнський район. 33 
центнерів зерна з гектара — 
ось плоди боротьби за підви
щення культури землеробства, 
за максимальну віддачу кож
ного кілограма добрив, за 
проведення всіх сільськогоспо
дарських ообіт у найкоаші 
агротехнічні строки.

Це стало споазою всього 
життя для головного агронома 
колгоспу «Росія» (тут одержа
ли по 46 центнерів зерна з 
гектара) Андрія Павлозича 
Майданника, для багатьох ін
ших його колег. А з агрономіч
ній службі району працює чи 
не третина молодих спеціа
лістів.

Великий досвід зирощузг-ння 
зернозих культур, зокрема ку
курудзи, нагромадили механі
затори Новоархангельсько-"0 
району, з честю завершують 
хліборобський рік долинці

У кожному районі є спеціа
лісти, на яких рівняються інші. 
Це здебільшого люди з досві
дом, із життєаим гартом. Алеє 
й молоді, перспективні фахів
ці, що не поступаються в ділі 
перед ветеранами. Саме такий 
Анатолій Храпак — головний

(Закінчення на 2-й стор.).
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УКЛІН ТОБІ,
ПО 36 ТОНН ЦУКРО

ВИХ БУГЯІІІВ ДОСТАВ
ЛЯЄ ЩОДНЯ З КОЛГОСПУ 
«РОСІЯ» НА держав
ний приймальний 
ПУНКТ ШОФЕР УЛЬЯ
НОВСЬКОЇ РАПСІЛЬ- 
ГОСПТЕХНІКП ОЛЕКСІЙ 
БУРЛАКА, В ПІВТОРА 
РАЗА ПЕРЕВИКОНУЮЧИ 
НОРМУ.

НА ФОТО: О. БУРЛАКА. 
Фото В. КОВПАКА.

ВИ ЗОБОВ’ЯЗУВАЛИСЬ

ДОСТРОКОВО
З почуттям виконаного 

обов'язку зустрічають мої 
товариші свято Великого 
Жовтня, бо трудилися весь 
рік по-ударному. За під
сумками соціалістичного 
змагання наша комсо
мольсько-молодіжна трак
торна бригада посіла пер
ше місце в районі серед 
рівних собі.

Ми ставили мету — при 
доброму догляді за техні
кою добитися ВИСОКОГО 
виробітку на кожну маши
ну. Всі мали конкретних 
суперників по змаганню— 

уклали договори ще з пе
чатку року. В результаті 
на 118,8 процента викона
ли планове завдання. На 
сьогодні середній виробі
ток на умовний трактор у 
бригаді становить 1438 
гектарів при плані 1336, 
економія пального — 13,5 
процента запланованого 
до витрачання. У високо
му темпі працюватимемо 
де кінця року.

С. СТОРОЖУЙ, 
тракторист колгоспу 
«Мир» Гайворонсько- 
го району.

РІК РЕКОРДІВ
(Закінчення. Поч. на 1-й crop.), 

агроном колгоспу імені Фрун
зе Кіровоградського району. 
Лише три роки обіймає цю по
саду молодий комуніст, а гос
подаре гво вже вийшло в число 
кращих у районі по врожай
ності. Цього року зернових тут 
зібрали по 23с7 центнера з гек
тара, зокрема озимої пшени
ці — по 43,1.

Вшановуючи героїв жнив, 
голова колгоспу імені ААічурі- 
на Новгородківського району 
Л. К. Сулима відзначив у своє
му виступі, що всі — від ора
чів до жниварів — працювали 
для врожаю. Та, мабуть, най
більше дісталося жниварям, а 
особливо молодим. Складним 
погодним умовам вони проти
ставили витримку, наполегли
вість, справжній трудовий ге
роїзм. Бо йшли важкі жнива 

ювілейного комсомольського 
року, позначеного небувалим, 
рекордним урожаем.

Посеред жнив Анатолієві 
Зборошен.су з колгсспу «Про
грес» Олександрійського ра
йону дозелсся переміняти вже 
третій радіатор. Та хлопець не 
опускав рук, навпаки, працю
вав дедалі завзятіше, зібра- 
ніше.

О 23 годині вийшов з ладу 
двигун комбайна Степана Суль- 
жика з колгоспу імені Мічурі- 
н.а Новгородківського району 
Можна було б піти відпочити, 
а вранці езятися за ремонт. 

Але машина наступного дня 
вступила в роботу разом з ін
шими — комбайнер і по/лічник 
не пішли додому, поки не по
лагодили двигуна. Інакше вони 
не могли, адже на ланах до
стиг найвищий у районі вро
жай, такий, якого не було ще 
за всю істерію колгоспу, — по 
45.5 центнера з гектара.

Помічниками комбайнерів 
прийшли студенти вузів, ви
пускники шкіл, учні СПТУ, на 
токах працювали школярі. За
галом серед усіх учасників 
жнив комсомольці і молодь 
становили майже 40 процентів. 
Тобто 40 процентів урожаю бу

ло зібрано руками молодих 
механізаторів.

Закінчується хліборобський 
рік. Іще гудуть на полях куку
рудзозбиральні комбайни, а на 
сотнях тисяч гектарів м яким 
килимом розіслалася озимина. 
Сприятливі погодні умови осе
ні допомогли їй укоренитися, 
набрати сили. Отже, закладено 
міцні підвалини врожаю май
бутнього. Понад 460 тисяч гек
тарів займають районовані ви
соковрожайні в нашій зоні сор
ти «дніпровська-775» та «ид’З- 
ська-51».

Тож до нових хліборобських 
рекордів!

ІМЕНІ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
ЮВІЛЕЮ

По-ударному пройшла трудова вахта комсомольців 
і молоді області на честь би-річчи vicniiicr.Koro ком
сомолу. 428 комсомольсько-молодіжних колеюппів, 
понад J0 тисяч юнаків і дівчат напередодні сш:іа р» 
сортували про виконання планів 1978 року і трьох 
років в яілрічкн.

Обком комсомолу підбив підсумки соціалістичного 
змагання на ювілепніа вахті. Тридцять комсомоль
сько-молодіжних колективів удостоїлися честі назл- 
гЯтіїсь колективами імені би-річчя BJIKCM. Серед 
них це високе звання здобули такі колективи сіль
ськогосподарського вьробниціва:

к ом с ом ол ьс ьк о- м ол од і леї 11 пі колектив тракторної 
брі гади № І колгоспу імені Кірова Бобрниецького 
|д:ї;сну (групкемсорг В. Сендзюк),

комсомольсько-молодіжний КСЛСКІIIВ молочното- 
Кі варної ферми імені 50-річчя ВЛКСЛі колгоспу «Мнр» 

1 айворснського району (групкомсорг 1І. Рогожина),

комсомольсько-молодіжний колектив автопарку 
колгоспу імені Зайковського Вільшанського району 
(групкомсорг М. Дамаскі;:),

ке мссмолісько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 2 колгоспу Імені XX з’їзду КГІРС 
Бобрниецького району (групкомсорг В. Мітенко),

комсомольсько-молодіжна тракторна бригада кол
гсспу «Жовтень» Новомпргородського району (бри
гадир В. Бсбришсв, групкомсорг Д. Дабунськнн).

комсомольсько-молоді.жг.ий колектив молочното
варної ферми № 2 колгоспу «Прогрес» Новомнрго- 
рсдського району (групкомсорг В. Кзрмазін),

комсомольсько молодіжна тракторна бригада кол
госпу імені Калініиа Олександрійською району (бри
гадир В. Галушка, групкомсорг Д. Бородавка),

комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми 1 Іесваткінської о відділка радіо.ну 
Другого імені ГІстровського цукрокомбінату Олск- 
сіі'дрівськоїо району (групкомсорг Я. Лндруїцакс- 
внч), \

комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми № 2 колгоспу «Перше травня» Мало- 
вгсківського району (групкомсорг В. Єпішева),

комсомольсько-молодіжний колектив мулярів Нов- 
горсдківськсго міжколгоспбуду (бригадир В. Іуобв 
лев, групкомсорг В. Ку.мнаи),

комсомольсько-молодіжна ланка по вирощуванню 
цукрових буряків колгоспу імені Каліпіна ііоцоар- 
хангсльсікоїо району (ланкова Л. Килимник),

комсомольсько-молодіжна тракторна бригада № З 
колгоспу «Дружба» І Іосоукпаїиського району (бри
гадир А. Лапа, групкомсорг А. Олійничспко),

комсомольсько молодіжна тракторна бригада кол
госпу імені Ульянова Ульяновського району (бри
гадир А. Харкзвяй, групкомсорг В. Желудков).

Е/ ОЛОНА автомобілів 
рухалась у визначено

му непрямі. Чітко, без на
туги працювали мотори. 
Все було гаразд.

Хвиля густого туману 
накотилася ралтево. А че
рез хвилину-другу 
навколо оповила суцільна 
мла. Придорожні дерево 
нагадували невиразні тіні. 
Видимість наближалася до 
нуля. Така вже у водіїв 
робота, повна несподіва
нок, і в кожнол^у конкрет
ному випадку потрібно 
знайти конкретне рішен
ня. Що робити, приміром, 
зараз.' Іуман може про
триматись годину, а може 
й цілу добу. А в кузовах 
автомобілів — вантаж, на 
який чекають у колгоспах.

Вичікувати не можна та 
й недоцільно. І не в ха
рактері шофера ждати ко
ло моря погоди. Сама 
професія привчила його 
до руху, до подолання пе
решкод. А в бригаді ком
сомольця Олексія Гиричо 
не водії — аси. Так він 
вважає. Ось хоч би й Гоь- 
чари— Петро та Віктор. 
Вони не брати, а просто 
мають однакові прізвища. 
Але робота зріднила їх 
міцніше, ніж рідних б;за- 
тів. Працюють вони по
змінно на одній автома
шині, звикли до взаємо
допомоги, взаємовиручки, 
уважного ставлення один 
до одного. Нині на зміні 
Петро.

— Петре! — залишивши 
кабіну свого грузовика, 
гукнув бригадир.

Петро підійшов. А за 
хвилину навколо бригади
ра зібралася решта водіїв. 
Знали: у скрутних випад
ках ватажок колони не 
приймає одноосібного рі
шення. Завжди породи
ться, як зробити краще. І 
хоча останнє слово лиши
ться за бригадиром, усе 
одно думки членів колек
тиву буде враховано.

— Хто поведе колону?— 
спитав, ні до кого не звер
таючись, Олексій Гирич.

— Гончар... Петро Гон
чар, — почулися голоси.

— Петре, ведеш коло

ну, — була команда бри
гадира.

У тумані рухатись май
же неможливо. Але ж і 
моряків в океані застає 
шторм і туман. Там на до
помогу приходять складні 
прилади. А тут повинні 
виручати доезід, винахід
ливість. Колону має вести 
найдосвідченіший, той, хто 
навіть у пітьмі відчує і 
вгадає кожну вибоїну, хто 
вміє в лічені секунди 
приймати рішення. Від 
цього залежить не тільки 

БРАТИ
—і й ті

благополучне повернення 
додому, а й навіть саме 
життя того, хто попереду, 
і його товаришів.

П’ятитонний ЗІЛ-ІЗО з 
причепом (теж п'ять тонн) 
вийшов у голову колони. 
Двірники безперестанку 
витирали вітрове скло, та 
все було марно. Петро вів 
свій автомобіль, стоячи 
на приступці. Так було 
видніше. Решта автомобі
лів «учепилася» а задні 
сигнальні вогні ведучого. 
Власне, водії вже не дба
ли про те, як краще виби
рати дорогу, де приіаль- 
мувати, де прискорити 
швидкість. Про все це їм 
подавав сигнали Пегро 
Гончар.

Багато хороших шофе
рів в Олєксандрівській 
райсільгосптехніці. Петро 
Гончар — один із кращих. 
Він, як кажуть, шофер за 
покликанням. Йому подо
бається на роботі все: по
лагодити машину так, щоб 
працювала вона, як справ
ний годинниковий меха
нізм; вести автомобіль 
степовими дорогами, ми
луватися розмаїтими рід
ними пейзажами; пробива
тися крізь тума.і і мряку 
до мети; визволяти това
риша, котрий безнадійно 
засів у якійсь баюрі. По
добається, ноли його ім’я 

називають на якійсь наоа- 
ді. Знає: поганого не ска
жуть, а похвала кому ие 
приємна?

Все у Петра виходить 
легко, здається, без особ
ливих зусиль. Та то так 
тільки здасться. Просто 
характер у хлопця такий: 
не любить ниття, особисті 
неприємності ховає десь 
глибоко б душі .А ось то
варишеві допомогти — 
будь ласка, готовий зав
жди. Одного разу взяв у 
руки газету. Увагу привер

нув матеріал, у якому 
йшлося про ініціативу шо
ферів колгоспу імені 
Ульянова їхнього ж таки 
району. «А й справді, — 
задумався Петро, — моя 
машина може зробити 
більше, тільки утримувати 
її треба в доброму техніч
ному стані».

І вже думки його — про 
напарника. Він не думав 
про психологічну суміс
ність характерів. Головне, 
щоб напарник любив ма
шину. Недбайливого став
лення до неї не пробачигь 
нікому. Сам одержав сво
го ЗІЛа в такому вигляді, 
що якби знав попередніх 
його господарів... А нині 
машина — любо глянути. 
Все то руки Петра. «Піді
йде Гончар, Віктор»,—по
думав. Вирішив порадити
ся з інженером по екс
плуатації автотранспорту 
Василем Михайловичем 
Волошаненком. Той не за
перечував.

Цікавішим стало життя 
Петра. Віднині він уже 
дбає не тільки про власне 
добре ім’я, а й про репу
тацію свого товариша. 
«Один — це тільки люди
на, — любить говорити 
Петро, — два — це вже 
колектив». А колектив —- 
то велика сила. І П^іро 
вже не єдиний господар 

машини, а член хоч і неве
ликого, та колективу.

Саме почуття відпові
дальності за їхній невели
кий колектив змушує обох 
комсомольців трудитися 
ще краще, ще більше дба
ти про свою машину. Ад
же вона, машина, має пра
цювати нині вдвое більше. 
Якось, повертаючись із 
другої зміни (а вона, до 
речі, закінчується о дев я- 
тій годині вечора), Петро 
відчув, що гальма автомо
біля працюють не так, ян 
потрібно. За зміну вто
мився. Залишити Вікторо
ві машину в такому стані 
не міг. Написати записку? 
Ні. Трохи відпочивши, при 
електричному освітленні 
почав лагодити гальме. 
Напарник, у свою чергу, 
заходився робити те ж са
ме. Кожен із них вважав 
би для себе за ганьбу зо
ставити товаришеві непо- 
лагоджену машину.

Та інакше й не можна. В 
районі йде інтенсивне 
збирання пізніх сільсько
господарських нультур. До 
того ж треба доставляти в 
колгоспи необхідні їм 
вантажі. «Жодного холос
того рейсу», — вирішили 
товариші. І справді, чому 
гнати порожню машину в 
колгосп, коли можна при
везти туди, скажімо, міне
ральні добрива, а назад— 
узяти буряки чи щось ін
ше? Так Гончаюи й роб
лять. У колгоспи імені 
Свердлова, «Шляхом Ле
ніна» та їнші вони везуть 
туки, а звідти — сільсько
господарські продукти, 
сировину. За дві зміни во
ни доставляють у госпо
дарства по 35—40 тонн мі
неральних добрив. Це — 
додатковий вантаж.

Машина, тепер уже 
обох Гончарів, працює 
чітко. Комсомольці пере
везли з колгоспних полів 
на приймальні пункти 
близько тисячі тонн буря
ків. Це непоганий резуль
тат. Дружба водіїв тільки 
зародилася. їй міцніти. 
Міцніти і давати щедрі 
плоди.

В. ДІМІН. 
Олсксандрівський район.



■4 листопада 1978 року------------— .

фред ТИХ долинців, котрі висту
пи, и ініціаторами хліборобського 
ИойДУ за подолання в 1978 році ру- 
Сеіу КІіі-ії Десятої п’ятирічки по 
ви^бвяитву зерна, були й иехані- 
зц;орн радгоспу імені Карла Марк
са Вони орієнтувалися по районних 
єоДалістичнях зобов'язаннях, яки- 
Мц\і-.’редбачено 1980 року виростити 
і*о*?37,4 центнера зернових, зокрема 
по®9 центнерів озимої пшениці на 

ектврї посі
Жнива — вирішальний період у 

боротьбі за хліб. Цьогорічні ж, ма- 
ть, найдовше житимуть у пам’яті 

-х.т.боробів. Бо нелегко давався ко- 
центнер зерна, кожен надила* 

новий ного кілограм. Наведемо по- 
КіКіНВК комсомольсько-молодіжного 
<'ь пГ’Ж\ Івана Білоножка. Близько 
/Ці)!) исигкерів зерна видав вів із 
бункера езоєї «Ниви». Звичайно, по
рівняно з намолотами лідерів зма
гання женців області це невисокий 
пс-хзннк. Але для даного госпо
дарства. при невеликому наванта- 
Жєііні на комбайн, — один із кра-

ф із ЖНИВНОГО БЛОКНОТА

зерна намолотив на 310 гектарах 
Його КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ екі
паж. Далеко відірвався він від сво
їх суперників по змаганню. Воло
димир Футескул з колгоспу «Прав
да» видав з бункера 8725, а Олек
сандр Мельниченко — 8177 центне
рів хліба.

Не встигли закінчити збирання 
ранніх зернових, як приспіли буря
кові жнива. Саша Филимонов сів 
за кермо потужного КС-6. 1 вже зі
брав цукристі на 240 гекгарній 
площі, накопав близько 7000 тонн 
солодких коренів. Тепер не тільки 
серед молодих, а й серед досвідче
них .буряківників Олександр вва
жається одним з найкращих.

Та інакше й не може бути, адже 
він — комсомольський секретар.

Д обросе.і и київський район.

3.
Анатолій і сьогодні не розуміє, як 

це сталося, що він вступив до мед
училища та ще й закінчив ного. Ви

падковість, якої 
хлопець не* може 
пояснити. Адже 
фах медика треба 
любити всією ду
шею, щоб бути па 
своєму місці, а 
йому більш до 
вподоби машини 
«лікувати», хліб

Коли готували комсо
мольські збори «Запові
там Леніна вірні», секре
тар комітету комсомолу 
райсільгосптехніни моло
дий комуніст Валерій 
Мартоеицький не мав 
особливих підстав для 
хвилювання: організація
по праву вважається од
нією з кращих у районі. І 
внутріспілкова робота, і 
виробнича та громадська 
діяльність спілчан може 
бути прикладом для ін
ших.

Цехову комсомольську 
організацію ремонтної 
майстерні очолює член 
КГІРС Петро Котриков. 
Сам комсорг уже виконав 
свій особистий чотириріч
ний план. За Петром — 
молодий його товариш по 
партії електрик Микола 
Мірошниченко, слюсарі 
Юрій Гончар, Іван Дов- 
гуш, Людмила Кардаш, 
токар Іван Торовик. У ці 
передсвяткові дні чомсо-

БІЛЬШЕ 
ГОВОРИЛИ 
111*0 ЗАВ ГРА
мольці і молодь ремонт
ної майстерні працюють з 
особливим піднесенням, 
на ЗО—40 процентів пере
виконують щозміни нор
ми виробітку. Це вже в 
рахунок 1979 року.

Достроково, за кілька 
тижнів до дня 60-річчя 
ВЛКСМ, трирічні плани 
виконали молоді комуніс
ти слюсарі Василь Гольша 
і Юрій Макаринський, 
члени ВЛКСМ токар Вале
рій Коробко і зварник 
Юрій Мартовицький, слю
сар Віктор Росохатий.

Доброї слави зажили в 
районі водії сільгосптех
ніки, зокрема комсомоль-

ці. Дванадцять молоди, 
шоферів були справжніми 
господарями хлібних трас. 
На державні приймальні 
пункти перевезено 5100 
тонн зерна, що в півтора 
раза більше, ніж наміча
лося. 280 500 тонна-кіло- 
метрів виробили водії 
грузовиків райсільгосп
техніки під час збирання 
врожаю. Особливою ста
ранністю в комсомоль
сько-молодіжній автоко
лоні відзначився кавалер 
ордена Трудової Слави 
НІ ступеня Володимир 
Дишловий.

У районі завершують 
бурякові жнива. Комсо-

мольці дружно допомага
ють трудівникам госпо
дарств впорати осіннє по
ле. Віктор Чернишенко, 
наприклад, має за день 
перевозити на буряно- 
приймальний пункт 28,2 
тонни коренів, але иін 
уміє так ущільнювати ро
бочий час, що встигає до
ставляти 35—36 тонн. У 
якому б колгоспі не працю
вали Олександр Сметанін 
та Микола Субота, скрізь 
про молодих шоферів 
доброї думки.

Ось про все це і йшла 
мова на Всесоюзних ком
сомольських зборах. Ба
гато говорили спілчани 
про здобуті успіхи, а ще 
більше — про завдання 
на майбутнє, на четвертий 
рік десятої п’ятирічки.

С. ДРОМАШКО. 
завідуючий відділом 

комсомольських орга
нізацій Добровслич- 
ківського райкому 
комсомолу,

НАЙПРИЄМНІШЕ—УВАГА

інііх. Рівно стільки ж зерна від ком
байнів перевіз, па радгоспний тік 
ш<йер Сергій Панченко.

Знову хтось може сказати: «Неба
гате-'. Так. А 47,4 центнера зерна з 
нежного гектара разом з кукуруд
зо»— звучвтц? А чи легко було ви- 
1 сепітн по 55,5 центнера озимої 
піфшці? Виконати план продажу 
хліба державі більш як па 150 про
центів — просто?

Доповість потім на Всесоюзних 
комсомольських зборах «Заловііам 
ЛІіін.а вірнії? секретар комітету 
Вжодямнр Моделям, що третина
1. -ожгло — справа рук комсомольців 
і молоді радгоспу, наслідок гарячих 
л лів, зоряних жнивних печей

волинський район.

2. &
На звітно-виборних зборах к<>м- 

еощмьці відділка одноголосно об
іч 4ій своїм секретарем молодого ко
муніста Олександра Филимонова, 
і нікого це не здивувало, бо кожен 
у колгоспі імені Свердлова знав, що 
саие таким повинен бути ватажок 
м отоді — гідним наслідування.

Торік Сашко'зі своїм помічником 
А^.адісм Шзтненком посіли перше 
моє в Добровеличківському рейо- 
іііі-.сщл молодих жниварів. І коли 
за путівками райкому комсомолу 
тікали обидва в ІїДР, заздрили їм 
по-доброму — заслужили хлопці. 
1 іс- була спільна думка ветеранів і 
:>-13ЄСІНІКІВ.

Привітали на поле бюлетень, і 
Сашко .Мельниченко, комбайнер 
Е мго.тіу «Україна», швидко пробіг- 
иш очима цифри намолотів своїх 
торитів, шукав колгосп імені 
і дярдлова. як там Филимонов, чи 
далеко вирвався вперед? Але так 
виходило, що.з початку і до кіпця 
жнив багатьом лишалося тільки 
г.ійяги про лідерство—Сашко внев- 
іино збдьшунав свій рахунок^

І нинішнього року ФНЛПМ'ЯЮВ 
здобув перемогу — 11 539 центнерів

■■■■■■■■ вирощувати, зби
рати.

Позаторік па збиранні був поміч
ником комбайнера — не тільки то
му, що колгосп направляв ного до 
вузу своїм стипендіатом, ні. Анато
лію хотілося перед навчанням по
працювати по-справжиьому, на пов
ну силу.

Торік знову прийшов до голови 
колгоспу Євгена Павловича Гого
лева:

— Хочу иа комбайн.
— То будь ласка! — аж здиву

вався Уой. — Іди до Миколи Су
хомлина, комбайнср-ас, не скучапі- 
мсш.

У перший день Перекоп; вся юнак, 
що жнива будуть напруженими й ці
кавими — Сухомлин такий непоси
дющий, говіркий, швидкий у рухах.

Поява Анатолія у бригаді пікою 
не здивувала. Механізатори цілком 
слушно вважають так: якщо ти 
вчишся на кошти колгоспу, зби
раєшся стані інженером і працюва
ти гут, то твоє місце лід час кані
кул — у полі, на хлібних гонах, по 
руч усіх. Гак гадає й Толя Осипен
ко. Нинішнього року воші із Сухо- 
млином ііамолоїили близько 8600 
центнерів зерна. 1 молоді механіза
тори і шофери колгоспу імені 
Фру нзе Володимир Журило, Воло
димир Коваленко, Олександр Тара
ненко. Микола Смоляр, Сергій Ко
роткий, Віктор Бевз та інші, хто 
бачив Анатолія на роботі, переко
палися, що сім’я колгоспних спе
ціалістів незабаром, поповниться ще 
одним тямущим фахівцем, підютов- 
леним теоретично в практично.

Олександрійський район.
* *

Усім хліборобам запам’ятається 
нинішній рік — яайурожайніший за 
-всю історію області. А п.ідго моло
дим тим, хто відзначав нещодавно 
своє свято — 60-річчя ВЛКСМ, хто 
складав рапорт партії про зроблене, 
про спій вклад у щедрий колос 
1978-ю.

Р. МАРЧЕНКО.

Кажуть, життя вимірює
ться не кількістю прожи
тих днів, а кількістю днів, 
які запам’яталися. У по
всякденних трудових буд
нях час біжить швидко. 
Від понеділка до суботи— 
не встигнеш і оглянутись.

І все ж є дні, що надов
го лишаються в пам'яті. 
Це дні або великого геря, 
або великої радості. Пер
ші хочеться швидше забу

ти, а до других часто по
вертаєшся пам'яттю...

По закінченні жнив у 
нас відбулися урочисті 
збори, на яких підбивали 
підсумки зробленого. Пе
реможцем серед жнива
рів став Олег Кирик. Голо
ва колгоспу Василь Мусі- 
йович Гуртовий міцно по
тиснув йому руку, вручив 
солідну грошову премію, 
іменний годинник. Ком

байнер стояв схвильова
ний, збентежений, ніяково 
усміхався до односельців 
А вони щедро плескали о 
долоні, привітно гудів ззл.

Звісно, не в грошах 
справа — Олег цілий рік 
заробляє добре, бо меха
нізатор він класний, не в 
годиннику — зовсім но
вий і гарний годинник у 
нього на руці. Зворушила 
жниваря увага товаришів,

жителів села.
Я це відчув сам через 

кілька хвилин. Коли возив 
зерно, не думав про наго
роди чи премії. А коли 
поздоровляли за здобуте 
перше місце у зма анні 
серед водіїв грузовиків 
колгоспу — розгубився.

Дуже приємні й хви
люючі речі — увага і по
вага односельців.

О. ІГНАТЬЄВ, 
шофер колгоспу імені 
Леніна Знам’янського 
району.

ПОСЛІДОВ

НИЦІ 

пмс

ДЙІЕЛІНОЇ

На 13 днів раніше 
строку трудівники на
шого господарства за
кінчили збирання та ви
везення цукрових буря
ків. На заготівельні 
пункти доставлено півто
ри тисячі тонн солодких 
коренів — планове зав
дання виконано успішно. 
Тим-то з хорошим на
строєм зустрічають свя
то Великого Жовтня 
трактористки Ніна Тка- 
•іенко, Віра Зіноватна і 
Марія Кулик. Адже і їх
ній внесок є в нинішньо
му успіхові земляків. 
Дівчата протягом осін
ніх жнив працювали од
нією комсомольською 
ланкою і щодня по-удар-

ному. На перевезенні 
цукрових буряків вони 
своїми тракторами Т-40 
щозміни виконували зав
дання на 110—115 про
центів. Задоволений мо
лодими ангелінками бри
гадир тракторної брига
ди Я. К. Ткаченко. «Як
би нам іще десяток та
ких дівчат, то можна бу
ло б і без чоловіків об
ходитись», — так він оці
нює їхню майстерність 
як спеціаліст.

Г. ВОРОБЙОВ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Котов- 
ського Світловод- 
ського району.

МОЇ ДОБРІ 
ГОСПОДАРІ
• Сповідь осіннього поля

Мене вже зорали, і я 
собі відпочиваю, набираю
ся снаги, аби наступного 
року порадувати своїх 
господарів не гіршими 
врожаями, ніж нині. А 
господарі мої — 126 стар
шокласників, членів учнів
ської виробничої бригади 
Новгородківської серед
ньої школи № 2.

Про мене кажуть: кол
госпне поле в мініатюрі. 
Це й справді так. Бо я не
велике — всього 25 гек
тарів, але і кукурудзою, і 
пшеницею, і буряками, і 
картоплею, і гречкою, і 
просом засівають мене.

льова. Вони найчастіше 
бувають зі мною. Я нази
ваю їх своїми найперши
ми, найбільш дбайливими 
господарями. А ще я ду
же люблю Володимира 
Ілліча Печенюка, бо він, 
учитель праці, вчить дітей 
любити мене, доглядати 
добре й постійно.

Якщо я, шкільне поле,— 
зменшене віддзеркален
ня колгоспних ланів, то 
сама школа — то своєрід
ний міні-колгосп. Адже 
окрім 25 гектарів орної 
землі учні //ають своє 
шкільне господарство: па
сіку з п’ятдесятьма бджо
лосім’ями, кролів, качок, 
курей, цесарок, нутрій, 
свиней і корів. І все це 
доглядають, порають,
усьому дають раду самі 
(фото внизу). Кожен клас, 
починаючи з сьомого, чер
гує у своєму господарстві. 
Та й не тільки чергує: тут 
нерідко проводять уроки 
зоології, школярі ведуть 
зошити спостережень за 
життям своїх годованців, 
ставлять досліди.

У школі рано привчаю
ться до сільськогосподар
ських робіт. І як це хоро
ше — пізнавати сутність 
життя в його оозвитку:

еесною засіяв землю, а 
восени — дивись, який 
урожай зібрав; або зігрів, 
доглянув пухнастеньких 
курчаток чи гусеняток, а 
через кілька місяців з ра
дістю спостерігаєш, ян по
важно ходять подвір’ям 
шкільного господарства 
твої, недавно такі безпо
мічні, вихованці! «

Я дуже радію, коли ме
не плекають дитячі руки, 
плекають з любов’ю і за
хопленням. Радію, бо від
чуваю, що ніколи не бу
дуть без господарів мої 
побратими—неозорі кол
госпні поля, адже той, хто 
полюбив землю з/лалечку, 
пронесе цю любов через 
усе життя. Хіба ж можна 
забути п’янкий аромат 
стиглих хлібів, шепіт сма
рагдового килима травне
вого поля, пахощі куку
рудзяного лісу чи греча
ної ниви?!

Отож я і втішаюся, 
маючи іаких господарів, 
ян новгородківсьні школя
рі. Втішаюся і мрію: от 
якби у всіх полів були 
тані.

Записала 
Л. ВАСИЛЕНКО. 
Фото І. КОРЗУНА 

та Я. МИРГОРОДСЬКОГО.

І врожаї викохують не 
гірші, ніж на великих по
лях. Он бачите, якого бу
ряка тримає одна з моїх 
симпатичних господаро
чок? (фото вгорі). І Цг 
не один корінь такий. По
над 300 центнерів цукрис
тих на круг виростили 
цього року школярики. 
Такий урожай радісно й 
збирати

І весною, і влітку, і во
сени я відчуваю турботу і 
ласку комсомольців Люби 
Онишко, Ніни Сильченко, 
Зої Пархоменко, Ірини 
Кучсрової, Тані Кобець, 
Юри Ткачєнка, Толі Кова-
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ИЗ целинной тетради
У літописі Ленінського комсомолу цо слово пишеться з великої літери: Ціли

на. Я згадую езій студентський ешелон, і пісні, і безкрає кокчетавське голе. І те, 
як у радгосп «Кзил Ту» («Червоний прапор») раз но тиждень привозили питну 
воду. І руки своїх товаришів у перших мозолях, і профіль Ілліча на червоній, як 
відблиск стяга, комсомольській путівці.

Вже минуло двадцять років з того часу. І сьогодні в комсомольський літопис 
інші юнаки вписують інші слова: БАМ, Нечорнозем’я... Але те, що зв’язує нас із 
комсомольською юністю, звичайно ж, міцніше й> сильніше, ніж роки і відстані.

По закатному бурому пламени 
окуная в него бока, 
медлительные

и плавные 
плавают облака. 
А степь улеглась распахнуто. 
И по телу, как легкий ток, 
пробегает

с вечерней пахэгы 
поднимающийся холодок. 
И сизыми голубями 
в упревшую землю НИЦ 
над запрокинутыми головами 
звезды

падают вниз.
И стоит рукой наколоться — 
почувствуешь:

в полный рост 
вытягиваются колосья 
из только что выпавших звезд.

Ф *

как в тело мое
усталость.

Вот
первые звезды глядят с вышины, 

и светел полог зачата, 
и песни над степью

слышны-слышны.
Высоко

ведут 
девчата.

Л рядом 
парнишка пьет молоко, 

травники ножиком обсекает, 
И песня летит

далеко-далеко,
II молоко па губах обсыхает.

* Ф 5:

На траву оседаю 
легко-легко.

Ладони шершавые 
грубы-груби.

Из кринки глиняной 
молоко

ВАЖНО
БУТИ
МОЛОДИМ“

У них покупці особливі — женихи І наречені. І праців
ники Кіровоградського магазину «Молодість» намагаю
ться догодити ножному, хто збирається зареєструвати 
свій шлюб. Весільний одяг, предмети першої необхідності 
для квартири молодожонів — все це є в широкому асор
тименті.

Вставало солнце. Было все как надо. 
С полей тянуло зябким ХОЛОДКОМ. 
Девчонка из соседнего отряда 
укутывалась наглухо платком, 
наверное спасаясь от загара, 
и нам смеялась, веточкой грозя, 
и вспыхивали, как из-под забрала, 
ее такие синие глаза.
Л мы и впечатления копили 
(настанет час, я их в одно сведу), 
и подгребали сено, и копнили, 
и, как умели, «формпли скирду», 
и пели. Л машины нас качали, 
н каждый песней время торопил. 
И вслед за памп по ветру кошары 
вытягивались ребрами стропил.
II время: вправду ускорялось будто... 
Л песня: будто силы придала...
Из белого и розового бута 
мы поднимали над землей дома, 
дружили с белопенными дождями 
л с радмгой — увидишь, и замри! — 
и еечпей мудростью дышали 
от только что распаханной земли. 
Пушинки мы подхватывали с ветра 
и тут же отпускали их назад.
И впитывали первый луч рассвета 
и кровыо багровеющий закат. 
Мир открывался трепетно и просто. 
II в поисках начала всех начал 
мы выходили вечером пот звезды 
и трудно засыпали по ночам.
Л гю утру мы окна раскрывали 
навстречу солнцу, в птичий шум и гам. 
И нам такие открывались дали.
как будто жизнь, что предстояла нам...

Р\/\/\/\/у\
На фото: завідуюча магазином «Молодість» Г. С. 

ЗАРУМЯК (праворуч) з продавцем Людмилою БІЛОУС.

Фото 8, ГРИБА,

г. Кировоград.

в меня
вошла

целина,

освежать
пропыленное горло.

Вечереет.'
Вечереет.

По краю земли луна
взошла

и косо в меня уставилась.

Солнце
— и то

утомилось палить.

Вит. ЦЫПИН.

парное
аж обжигает губы. 

Ему.
молоку,

по рубахе стекать,

А степь
уж начинает стихать: 

нахохлилась гордо 
и пахнет горько. 

Задыхаюсь! Захлебываюсь!
Полынь, полынь... 

Бригадный вагончик
нечетко чернеет.

> 6 листопада 35-а річниця 
визволення Киева від гітлерівських 
загарбників

ПОДВИГ—У ПАМ'ЯТІ МІСТА
Після швидкого форсу

вання у вересні 1943 року 
радянськими військами 
Дніпра обстановка на Ук
раїні докорінно змінилась. 
Постало питання про визво
лення її празобеоежної час
тини.

Радянські війська почали 
підготовку до штурму. І от 
настало 3 листопада. Почав
ся наступ на Київ. Ні бездо
ріжжя, ні опір гітлерівців 
не змогли зупинити насту
пального пориву наших 
військ.

Весь вечір 5 листопада в 
місті йшли запеклі вуличні 
бої. О першій годині ночі 
6 листопада група автомат
ників під командуванням 
старшини Н. Л. Андреева з 
боєм прорвалась до ценгоу 
І підняла на одному з бу- 
дянчіз червоний прапор. А 
на 4 годину ранку 6 лисго-

пада радянські війська вже 
повністю визволили Київ 
від гітлерівців.

Учасникам визволення 
Києза — цієї «матері горо
дів руських» — було боля
че бачити зруйновану і об
горілу столицю України.

Місцеві партійні і радян
ські органи зжили терміно
вих заходіз до налагоджен
ня нормального життя бук- 
єально з перших же годин 
визволення Києва.

...Минула третина століт
тя. Загоїлись рани, заподія
ні війною, пишним 
оозцвіла українська 
Ще кращим, ніж
стало місго-геоой на Дніпрі. 
Один за одним на карті міс
та з’язлялись нові житлові 
масиви. За час, що минув з 
моменту визволення столиці 
України, фактично збудова
но чотири довоєнних Києва.

Героїв 
і видат- 
у Києві 

і про

ЦВІТОМ 

земля, 
колись,

Нині кожні 20 хзилин у міс
ті здається одна впорядко
вана квартира.

І не забули нащадки тих, 
хто віддав своє життя, виз- 
голяючи місто. Відлиті У 
бронзі, викарбовані в грані
ті й мармурі піднялись ча 
п’єдесталах воїни, які вкри
ли себе невмирущою сла- 
еою біля стін міста. Тільки 
на честь полеглих 
Радянського Союзу 
них воєначальників 
названо 45 вулиць 
спекіів.

А на лівому березі Дніп
ра, де готувались до штур
му полки, біля самої води 
розташувались будинки Ру- 
санізки, Березняків, Воскре- 
сенки, до яких простягнися 
сім сталевих красенів — 
київських мостіз. 
них було здано 
додні ювілейного 1977 року 
і в наззі його — Москов
ський — відбилось прагнен
ня українців бути в 
єдиній > російським 
дом, разом з яким 
незабаром відзначать 
річницю цієї дружби.

(РДТАУ).

Один з 
напере-

сім’і 
наро- 
вони 
325-у

?) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

315050, ГСП. Кіровоград-50, дул. Луначарського, 36. 
Телефони: тідповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
гідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-Л6-В7.

БК 21316. Обсяг 0,5 друк, арк, Індекс 61197,

Домом ДЛЯ 
австралійця I 
тривалий час 
старого крана в 
«Коли появлялися 
я закидав у зоду 
товлену на цей 
вудочку й удазав, 
лю рибу, — казав він. — 
Інакше вони могли забра
ти мене 
ництво».

Його приятель Водні 
Шоу кілька місяців спав у 
покинутій автомашині, та 
коли пішли холодні осінні 
дощі й іржазий дах став 
сильно протікати, він пе
ребрався в... громадський 

_ туалет.
Про цих двох молодих 

австралійських безробіт
них з міста Хобаота роз
повідає газета «Геральд». 
Надії дістати роботу у них 
практично немає — на 
кожне вільне місце тут 
38 претендентів.

Розгортаючи ранками 
газети, австралійці бачать' 
одні і ті ж заголовки: «Із 

школи в... безробітні», «Ро
боти для молоді немає», 
«Віч-на-віч із безробіт
тям». Армія безробітних, 
яка перезищує в 14-міль- 
йонній Австралії 400 тисяч 
чоловік, на 30 
складається з 
людей, котрі 
школу і марно 
ться знайти

і 1/-річного 
Бена Ханта 
була кабіна 

порту, 
поліцаї, 
приго- 

випадок 
що лов-

за бро.цчж-

процентів 
молодих 

закінчили 
намагаю-

застосування 
своїм силам та здібностям. 

Бюро по працевлашту
ванню в будинку 70 по пу- 
лииі Батуост-стріт — одна 
з 26 подібних установ у 
Сіднеї. Вона розташувала
ся на третьому поверсі, в 
досить просторому залі.
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розділеному бар’єром, бі
ля якого безробітні запов
нюють анкети і заяви. 
Вздовж стіни — лавки, за 
бар’єром — столики, де 
співробітники бюро роз
мовляють з безробітними.

Ось від столикз відхо
дить дуже засмучений 
юнак і сідає на лавку. Ке

ме ні
ДРУ-

хоро-

він Болтон, як він 
відрекомендувався, 
гий рік шукає роботи в 
Сіднеї. «Знову невдача, — 
розповідає він. — Спочат
ку я шукав такого місця, 
яке відкризало б перед! 
мною перспективу оволо
діти якою-небудь
шою професією. Але те
пер 
будь-яку справу, а знайти 
що-небудь стає 
важче, тому, що в ці по
шуки щороку включаю
ться нові тисячі випускни
ків шкіл. Важко бути мо
лодим», — гірке усміхає
ться юнак.

Молодь в Австралії, як 
і в інших буржуазних 
країнах, стала першою 
жертвою економічної кри
зи. Майжо 150 тисяч юна
ків і дівчат у цій країні 
на самому початку само
стійного життя виявилися 
«зайвими людьми», до 
яких нікому немає діла.

Долі їхні складаються 
по-різному. Одні, лишаю 
чись у сім’ї, наполегливо 
шукають поботи. інші, по
дібно до Бсна і Родні, по
чинають самостійне життя 
без роботи і притулку. Ба
гато хто, втративши всяку 
надію, впадає в розпач та 
апатію. Вимушене нероб
ство та безперспектив
ність як 
душі цих 
століття, і фатальний лан
цюжок дістає своє про
довження — появляються 
алкоголь і наркотики.

— Число молодих, 
тягнених у пияцтво, в ос
танні три---ЧОТИРИ роки
драматично зросло, —• ка
же керівник медичної

згоден узятися за

дедалі

ірже роз'їдають 
знедолених XX

за-

служби штату Новий Пів
денний Уельс Пітер 
Дайєм. — 17—18-річні ал
коголіки стали звичайним 
явищем у наших клініках. 
Причому ми бачимо лише 
шпиль айсберга, оскільки 
більшість із них взагалі на 
звертається до нас, і ста
новище насправді набага
то гірше.

Ще трагічніше станови
ще з наркоманією. В Ав
стралії в останні роки 
шзидко зростає число лю
дей, які пристрастилися 
до наркотичних засобів, 
пише в цьому зв'язку 
«Нешнл тайме». Минулого 
року тільки В ОДНОМУ з 
шести штатів—Новий Пів
денний Уельс — було за
реєстровано 6 тисяч зло
чинів, скоєних наркомана
ми, більшість яких — мо
лоді люди до 20 років.

«Криза молодого поко
ління», — так характери
зує становище молоді з 
країні прогресивна преса, 
підкреслюючи порочність 
усієї капіталістичної систе
ми, яка не може забезпе
чити основні права люди
ни, і насамперед життєво 
найважливіше — празо на 
працю.

— Існує пряма небезпе
ка того, що у нас появи
ться відчужене покоління 
молоді, яке не має мети в 
житті, — сказав професор 
Сіднейського університету 
Г. Форд на симпозіумі, 
присвяченому проблемі 
безробіття. — Якщо ми 
хочемо розірвати це зача
роване коло, усунути те, 
що деморалізує наших 
юних громадян і штовхає 
їх на шлях самогубств і 
злочиніа, ми повинні ви
робити нові ідеї, концеп
ції та програми. Хоча на
вряд чи вони здійсненні в 
тій атмосфері байдужості 
до долі молоді, що панує 
в австралійському су
спільстві

Б. ВАСИЛЬЄВ, 
кореспондент ІАРС.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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