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Масовими за участю 

• юної зміни хліборобів 
області були нинішні 
жнива. На них вийшли 
понад 22 тисячі чоловік 
комсомольців і молоді.

Хліб у ювілейний рік 
комсомолу України на 
Кіровоградщині збирали 
50 комсомольсько-моло
діжних комплексних зби
рально-транспортних за
гонів, 456 — комбайно
вих, 164 — жаткових,
майже півтори тисячі 
автомобільних комсо
мольсько - молодіжних 
екіпажів, 247 ударних 

. бригад і змін працювали 
на токах.
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ПРО ХЛІБ
односельчан зди- 
несподівана поява 

минулорічних 
Трюхана 
«Колосі».
пояснить 
фразою: 

і хліборобсь- 
А сталося ось

Андрія

Усіх 
вувела 
героя 
ЖіНИВ
на величавому 
Вже потім він 
усе короткою 
«Покликало 
ке чуття». . 
що.

До збирання врожаю 
було ще далеченько. 
Андрій востаннє переві

рив роботу свого ком
байна, на якому вже сто
яв знак «Д-7.9», і, щоб 
перепочити після ремон
ту машини і набратися 
сили перед косовицею, 

! вирішив відпочити де не- 
і будь на півдні. Недовгі 
; збери із сім’єю, і «Жи- 
' гулі» sece.ro покотили 

всіх до моря. їхав Анд
рій спокійним: знав, що 
в запасі для відпочинку 
— не менше двох тижнів. 
Так, принаймні, підраху
вали спеціалісти.

Але... Сонце буквально 
за лічені дні 
хлібні .масиви, 
змінився колір 
враз достигло 
колосі.

У радгоспі «П’ятихат
ський» захвилювалися: 
«Як же буде? Де Трю
хан? Комбайна підготу
вав, а жнива без нього 
йдуть... І адреси його не
має, щоб оповістити...»

Занепокоєння при
йшло до Андрія вже Б 
степах Херсонщини, ко
ди минав їх «Жигулями», 

комбайни 
хліба певним 
«Але ж два тижні 
пасі», 
рішній голос... Та 
утратив 
ських степах, 
досягли 
дини. 
вдома», 
жині і рішуче повернув 
автомашину на північ. 
Від моря, гір, струнких 
кипарисів...

»Поспішав. О п’ятій 
ранку рушили в дорогу, 
о п’ятій вечора тієї 
доби Андрій Трюхан, 
заїжджаючи додому, 
гальмував біля поля, 
якому косив його 
лос».

— Як справи? — 
бовано спитав 
помічника 
Жиха.

— Все 
мандире! 
шину. — Одначе за при
язною усмішкою не при- 
хозав щирого здивуван- 

•фп: — А як ти дізнався, 
що у нас жнива?..

Звістка про те, 
Андрій 
байні, 
село.
жваво.

підсушило 
На очах 

степу, 
зерно в

косили 
ходом, 

в за- 
— підказував внут- 

зовсім 
крим- 
жнива 
сере- 

і 
дру-

спокій у 
де 

вже своєї 
«Чую, косять 
— сназав

ж 
не 

за
ва 

«Ко-

— стур- 
у свого 

Володи/лира

в порядку, ко- 
Приймлй ма-

щопро
Трюхан на ком- 
миттіо облетіла 

Подію сприймали 
Бо ж не вірило-

ГЕРОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ся: три дні, 
села, І — на 
косить, неначе й не роз
лучався зі своїм «Коло
сом».

Андрій і справді не
мов не сидів півдоби за 
кермом «Жигулів». Того 
ж дня працював на ком
байні 
ночі, 
іпонад 
зерна.

... Не 
жнива, 
чуття не тільки 
ло через відстані, а й 
дало наснагу на подвиг. І 
нинішнього року моло
дий комуніст радгоспу 
«П’ятихатський» Андрій 
Трюхан зібрав найбільше 
хліба серед усіх комбай
нерів області. За жнива 
він намолотив понад 16 
тисяч центнерів зерна. 
Другий рік підряд уста
новити рекорд на хліб
ній ниві — таке можна 
назвати лише подвигом.

як виїхав із 
тобі — вже

до другої
з бункера 

тридцять

години 
видав 
тонн

він наспізнивс я
Бо хліборобське 

поклика- 
а

Про те, що жнива бу
дуть складними й нелег
кими не тільки через 
погодні умови, Б колгос
пі імені XX з’їзду КПРС 
знали наперед. Не ви
стачало запасних частин. 
Хоча в майстерні й ство
рили деякий обмінний 
фонд, але серйозних ре
монтів боялися, 
їх і Олександр Дубин- 
чук. Навіть коли комісія 
по перевірці техніки пс-

Боявся

' Але носовиця почала
ся нормально. Вміло 
збирав хліб на своїх п’я
тих жнивах Олександр 
Дубинчук. Разом з по
мічником Миколою Ла
пою щодня виконував 
півтори і більше норми. 
Обмолочував остисту
пшеницю, суху, вистояну, 
— зерна до єдиного йшли 
в бункер.

Та раптом 
чайна подія.' 
відмовився 
прокотилося 
поля.

І це була
Зранку Олександр ра

зом з помічником пере
гнав «Ниву» на ще не 
займане поле. Почався 
звичайний робочий день. 
За звичкою,- виробленою 
на попередніх жнивах, 
Сашко дослухався до 
ритму машини. Уважно, 
потім ще уважніше, На
решті подав знак Миколі, 
щоб той підмінив його. 
Невдовзі провіював на 
долонях жменю полови. 
Одну, другу... І спохмур
нів: 
вання — не 
молочується 
колоска, , 
сорт 
полі, 
тильний 
ва безнадійна, знав, що 
в майстерні його немає.

Можна було б косити 
й далі. Вдати, що «від
криття» ще не зроблено, 
поки на втрати не 
ли б члени 
чи 
ЦІ.

надзви- 
«Дубинчук 

косити», — 
БІД ПОЛЯ ДО

правда.

справдились побою- 
повністю ви- 

зерно з 
тугий 

цьому 
моло- 
спра-

дуже 
пшениці на 
Перемінити 

агрегат —

поста 
комсомольські 
Тільки реакція

ЗАГІНКИ --------

вказа- 
якості 

дозор
на те

ставила на його «Ниві» 
знак допуску до жнив 
— «Д-79», — полегкості 
не прийшло до юнака: 
«Витримав випробуван
ня молотильний бара
бан, та це ж під час пе
ревірки. А в полі як бу
де? Казав же, що бичі 
старі, можуть не витри
мати».

«відкриття» у Олександ
ра Дубинчука була мит
тєва. Якраз нагодився 
перший секретар райко
му комсомолу Григорій 
Романов.

— Мабуть, закінчилися 
наші жнива. Хліб у по
лову не можу пускати, — 
рішуче сказав Сашко 
секретареві і пояснив

причину свого рішення.
— Еано здаватися. До 

того ж, ти друге місце 
серед молодих комбай
нерів посідаєш, а на 
машині своєї марки ви
передив усіх. От що, — 
вже наказав секретар, — 
знімай, що там зламане. 
Думаю, в сільгосптехні
ці допоможуть...

Щоб швидше пустити Б 
загінку комбайн, ремонт
ники виділили повністю 
скомплектований моло
тильний барабан. Та ко
ли спробували встанови
ти його, не підійшов. 
Олександр не розгубив
ся.

Юнаки і дівчата Онуф- 
ріївського району, 
тримукин ініціативу ком
сомольців і молоді 
госпу' імені Чкалова Но
вом нрг'ородського райо
ну, стали на ударну вах
ту по створенню запасів 
кормів для громадської 
худоби. Було оголошено 
комсомольсько - молодіж
ний тиждень по заготів
лі рі.Иютрав’я. В ньому 
взяли участь понад 15(1 
чоловік комсомольців і 
молоді — службовців 
районного центру. Тільки 
під час суботпика нако
шено .258 тонн різнотра
в’я. Активно включились 
у «зелений тиждень» 
старшокласники Оиуф.рі- 
ївської 
редніх 
ляють

від

кол-

і Дсріївської сс- 
иікіл, які заготов- 
гіллячковий корм.
Б. КРАВЧЕНКО, 

водій.

З шнш
— Переставимо бичі, 

не знімаючи барабана, 
— так швидше буде, — 
запропонував.

Слюсарі з техлетучки 
Еосиль Сивків, Василь 
Петрович Васкан, Віта
лій та Анатолій Малише- 
ви тільки перезирнулися 
на ту заяву. Мовляв, як 
же «не знімаючи», дуже 
ж незручно?

Сашко першим добрав
ся до барабана. Потім 
його підміняли по черзі 
товариші. Більше 15—20 
хвилин ніхто не міг ви
тримати незручне поло
ження тіла. А підміняти 
ОДИН одного довелося не 
багато, не мало — 80 ра
зів. І витримали, не зда
лися. Після обіду -«Ни
ва» Олександра Дубин
чука весело стрекотала 
в гонах. Піднявся настрій 
і у командира комсо
мольсько 
екіпажу: 
жодної 
зернини 
колосках, 
шукав. Увага й допомога 

поруч у 
на хлібній 
сили, та й

ВІДДИЧЕЮ

- молодіжного 
після ремонту 
невимолоченої 

знаходив у 
стільки не

-іе

всіх, хто був 
скрутний час 
ниві додали 
зобов'язували бути вдяч
ними спільній т — с--: 
про їхній екіпаж, 
то Олександр іще 
дня поставив за 
будь-що надолужити 
прогаяне. Молотив і при 
світлі ч>ар, молотив до
ти , поки роса не зволо
жила колосся. Брати Ма- 
лишеви з останньою ход
кою автомашин зауважи
ли:

— Заганяв ти нас, Саш
ко. На п'ять тонн більше 
денної норми 
від комбайна...

А він тільки 
усміхнувся. Друзям, 
одному небу і хлібам на
вколо.

...Понад вісім тисяч 
центнерів зерна зібрав 
комсомольсько-молодіж

ний екіпаж Олександра 
Дубинчука на нинішніх 
жнивах. Першим місцем 
на «Ниві» так і не посту
пився нікому. Косили 
хліб з ОЦІНКОЮ «ВІДМІН
НО». Високу марку майст- 
рів-механізаторів у ці дні 
тримають на ланах Тер
нопільської області. Бо 
дорогий хліб і у сусідів, 
і у їхніх сусідів. Наш, 
спільний хліб.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Петрівський район.

Фото С. АНДРУСЕННА

турботі
Тому- 

того 
мету

відвезли

щасливо 
зо-

Почин молоді Новомирго- 
родшннії знайшов палкий 
в’їгук серед ровесників 
Олександрійського ра
йону В усіх колгоспах і 
радгоспах комсомольці ’ 
молодь беруть активну 
участь у заготівлі 
мів. У господарстві «За
повіт Леніна» 
товлепня вітамінного трз- 
п'яної о борошна взялися 
комсомольсько - моло
діжна бригада, очолюва
на молодим комуністом 
Мнколоіо- Лотарсм. За 
два тижні кормодобув- 
ппкп виготовили понад 
80 тонн зеленого борош
на. Активністю, старан
ністю відзначається ком
сомолець Микола Семе- 
нов.

Невеликий колектив 
бригади, але взаємодо
помога і взаємозаміна 
допомагають хлопцям 
успішно справлятися зі 
змінними завданнями. 
Агрегат АВМ працює у 
дві зміни.

А. ПОДОЛЯН, 
громадський норес- • 
пондєнт «Молодого 
комунара».

кор

ти о-

і дозеденд 
І ДІЛОМ
І У комсомо,
І ДІЖ 11 ому К0Л€

комсомольсько-модо- І 
колективі дру- І 

гої тракторної бригади І 
колгоспу «Перше травня» 
Маловнсківського району І 
створили комсомольсько- І 
молодіжну ланку по кор- І 
мозагогівлі. 1 вона, ця І 
ланка, довела на ділі, то І 
зимівля громадської худо- ■ 
би буде ситою. Молоді 
механізатори вже загото- І 
вили 116 гони сіна, май- І 
же 1000 юип соломи, 830 І 
гони сінажу та 85 тони І 
вітамінного трав'яного | 
борошна. А пк закладуть 
удосталь силосу із зсле- № 
ної кукурудзи. З ПІЧКИ й| 
цукрових буряків. Словом, ■ 
членам ланки вистачить в 
роботи ДО ПІЗНЬОЇ ОССВІ. І 

Особливо добре тру- ® 
даться на транспортуван
ні кормів трактористи Ми В 
кола Подлєсний, Вячеслав К 
Копєйкіп. Василь Мельни- І 
ков та інші.

Я. ПАШИ, ■ 
громадським корес
пондент «Молодого К 
комунара».

sece.ro
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Фрунзе

Я®
ПЛЕЧА

з обжинок

ІИ

З ХРОНІКИ ЖНИВ-79

фінішу 
зерпо-

врожаи 
і імені

шосту 
неспо- 

ком-

не
причини 

нзспразді, 
хотілося

на військсзр- 
у містах ззр- 
до землі, чи

зорі-
складній си- 
треба замі- 
зчеплення.

Н.Ж йо-

МОЛОДОУ.у
«Таки 

нас із 
подумаз 

усміхнуз-

потгі<, 
", Його

ті 
та 
за 

худорляву
народного конт- 
Віктора Костенка, 
молодого агро-

збиірально-транспорт- 
загонові в

хл Ібороби, 
загоном виявився 

- мог.о-

ЩО ЗВб®3’ 
рівень
збирально

Репортаж

колгоспі

Ульяновсько

го району

ЧЕ
СВЯТКОВО одягнени

ми зібрались вони в 
тракторній бригаді гос
подарства. Здавалося, 
ще вчора виводили звід
ки механізатори комбай
ни, трактори на жнивний 
лап. 1 в цьогорічні жнива 
наперекір усьому праг
нули механізатори до ви
соких здобутків. Сильна 
людина завжди виграє. 
Вмінням, хл і бо р обською 
«іддзпістю землі. Саме

Петро Козішкурт, Василь 
Гаїїул, усі хлопці і дів
чат»! просто не могли 
працювати абияк поруч 
ветерана колгоспно:о ви
робництва Григорія Мор- 
дарошіча 
Ного в числі 
жнивного 
значили 
обжинках 
зу)-

Плече до плеча, разом 
зі старшими від першої 
загінки до останньої ви
борювали 'юнаки і дівча
та колгоспу^спільний ус
піх па хлібному полі. Са
ме успіх. Бо в день обжи
нок дізналися — першість 
у соціалістичному зма- 
іаині на збиранні ранніх 
зернових завоювали тру
дівники їхнього госпо
дарства. Тому для фруп- 
зенців день обжинок став 
подвійним святом. Па 
цьому наголошували, ви
ступаючи перед односель
цями, начальних збираль- 
нй-транспорїиоіо заіону, 
голова правління колгос
пу І. М. Болгарспко, го
ловний агроном Г. Я- 
Змієнко, секретар комі
тету комсомолу Петро 
Шатковськпп.

— ІІе дивно, — під
креслив комсомольський 
ватажок, коли мова за
йшла про колгоспних

Козішкурта. 
переможців 

змагання від- 
на колгоспних 

(на фото внп-

■ / ОНЦЕ котилося г.о небу 
V так швидко, що іноді, 
КОЛИ в.дьодиз очі від 
штурвала комбайна, йому 
здавалося, що воно падає 
прямо в бункер. Анатолій 
починав хвилюватися: гля
ди, не встигне до смеркан
ня намолотити сбою тися
чу. І тільки зустрівшись із 
упевненим, спокійним по
глядом свого помічника 
Григорія Бубиря, спов'.ль- 

" " : по-
насмі- 
погод-

ні-ст, інженер, і Ві-ктор
Неділько.

— Недаремно хлопець
— сказав про 

небагатослівний 
Набок того, най- 
для них, жниз-

такими показали себе ни
нішньої косовиці трудів
ники колгоспу імені 
фрунзе. Тож і не дивно, 
що вони першими в ра
йоні прийшли до 
здирання ранніх 
вих культур.

Сильна людина. 
}£ЄП із сімдесяти 
заторів колгоспу, 
шб половини їх

Іл-

Цс ко 
меха ні- 
І біль-
— МО

ЛОДЬ. У день обжипок во- 
ПЙ пишаються тим, що 
несприятливого року
Здержали по 44,4 цент
нера озимого ячменю з 
гектара, но 38,1 центнера 
пшениці.

Всього одинадцять ро 
ботик днів тривали в 
Господарстві жнива. Про
йшли вони організовано. 
Секретарю комітету ком
сомолу колгоспу Петрові 
Шатковському навіть 
ЦЬОГО святкового дня 
Важко когось із молодих 
виділити.

Підсумки змагання 
серед комсомольців і 
молоді показують, що 
Іуі працювали по-ударпо- 

у. За приклад для них 
ули і є старші, досвід

ченіші хлібороби, Тож 
недарма Василь Парфеп-

водіїв автотранспорт), 
що жоден із хлопців під 
час жнив не скаржився 
на труднощі. 1 в' негоду, 
яка вносила свої, неба
жані для хлібороба ко- 
•рективп, прагнули пере
везти якнайбільше зерна. 
З поля на тік і па хлі
боприймальний пункт міс
цеві автомобілісти до
ставили 77 тисяч центне
рів збіжжя, 
для них це 
став можливим 
міцному сплаву 
досвіду старших 
нення до трудових висот 
молоді. Па рахунку кра
щого молодого водім гру
зовика Андрія Бурячка, 
наприклад, 5600 центне
рів перевезеного хліба 
(фото 2).

Трудівники 
імені Фрунзе 
кого району 
високий урожай, 
шнмн в районі 
його. Жнива для всіх бу
ли справжнім випробу
ванням на вірність зем
лі. А пздто ж для не
давніх школярів Василя 
Танула, Валерія Ястрем- 
ського, учнів місцевої се
редньої школи Станісла
ва Байола та Олега Ка-

Безперечно 
успіх. Він 

завдякп 
мудрого
і праг-

колгоспу 
Ульяновсь- 
впростилп 

пер- 
зібралп

тійозпч Колос, один 
лідерів суперництва 
ред хліборобів колгоспу, 
разом з помічником ком
сомольцем Віктором 
Марченком намолотив 
7770 центнерів зерна. Був 
настрій, було прагнення 
до успіху. І члени екіпа
жу досяглії його всупе
реч дотам і спеці, всу
переч «сюрпризам» техні
ки. Л екзамен хлібороб
ської майстерності мо

лодь складала иайдосвідче- 
иіїним. Віктор Марченко,

чаровського.
...За відмінну пращо — 

цьогорічний коровай з 
рук майбутньої хлібороб
ської зміни. З рук дітей 
внуків 
високі 
землю 
щедрішою (фото вгорі).

ІІе перші 
ВОШІ у фруп

і 
тих, хто плекає 
врожаї, робить 
ще кращою й

Обжппки. 
не останні 
зенців.

А.
спецкор 
комунара».

Фото В. КИЗИМИ.

ШИЛОШИЙ, 
«Молодого

і

нюваз рух комбайна: 
спішиш — людей к 
шиш. За нинішніх 
них умез (з весни 75 днів 
не було дощу) Г 
пшениці в колгоспі 
Ульянова вирощено непо
ганий — у середньому по 
ЗО центнерів на гектарі. 
Тож комсомольсько-моло
діжний збирально-тран
спортний загін постазиз 
собі за м.ету зібрати есе 
до зернини. Начальник за
гону, комсомоіаць Вік
тор Неділько, спезшу хай. 
лювався за хло.іціз: надтс 
вже гарячкуваті й ьапалььі 
Анатолій Набок і І риць 
Мачелюк. Такі в боротьбі 
за першість можуть захо
питися кількістю намолотів 
і знехтувати якістю.

Анатолію Набоку досві
ду не позичати. Ще навча
ючись у школі, у батька, 
комбайнера Василя Дмит
ровича Набока, працював 
помічником. Потім жниву
вав самостійно, щороку ви
ходив абсолютним лідером 
змагання. У двадцять чо
тири роки стаз кавале
ром ордена «Знак По
шани»-.

— Совісний хлопець, 
— охарактеризував На
бока голова колгоспу. — 
Взимку ніхто з механіза
торів до кормозапарни- 

хотіз

учився,
Віктора 
Анатолій 
важчого 
ного дня. Тоді, коли на
молочували вже 
тисячу центнерів, 
дівано поламався 
байн. Спересердя ні На
бок, ні помічник не мог
ли встановити причину 
аварії. Безпорадно

стояв біля машини шо
фер Микола Васильович 
Попик і, дивлячись та 
слухаючи, як весело гу
дів у загінці комбайн 
Гриця Мачелюка, скруш
но промовив:

— Ну, тепер уже точ
но не бачити на*» першо
го місця...

Віктор Неділько 
єнтувазея в 
туації хутко: 
нити муфту
Небавом уже повертався 
з майстерні з потрібни
ми запасними частина- 

отією 
не

іти. Різ- 
знаходи- 

мабуть, 
хлопцям о 

етвертій ранку підніма
тись та копирсатись у хо
лодній воді. Набок же 
погодився. І працював 
не гірше, ніж на жнизах. 
У них уся родина така. 
Дружина Євдокія — пе- 
редоза доярка, медаллю 
нагороджена, брат, як і 
Віктор, — комбайнер...

Голова колгоспу, Ми
хайло Мефодійович Скіч- 
ко, пропонуючи випуск- 
никозі Кіровоградського 
інституту 
дарського 
вання Віктору 
очолити 
спортний загін, спершу 
заочно знайомив юнака 
з членами загону, даючи 
характеристику кожному. 
Знав: важко буде козач
кові в господарстві.

У колгоспі всі три зби- 
ірзльно-транспортаих за
гони очолювала молодь: 
Віктор Карман, секре
тар комітету комсомолу 
господарства, Юрій Мо- 
моток, молодий- кому-

сільськогосг.о- 
машинобуду- 

Нздільку 
збирально-тран- 
загін, 

знайомив

уважніше придизляв;? 
до невисокої юнацької 
постаті Віктора, нзпохір- 
нсго білявого волосся, 
округлого дитячого об
личчя і думаз, що зреш
тою ті контрольні обко
лоти більше потріоні са 
мому Вікторові, 
му, хліборобові з діда- 
прадіда. А ще < 
Грицеві Мачеліоку, 
супернйкові.

Перший рік- самостійно 
жнивує Гриць; досвіду у 
нього ще, - звичайно, об
маль. Цього року назес- 
ні тільки з армії повер
нулись до рідного кор. 
госпу .брати-близнюк-г 
Гриць і Микола Мачелю- 

один одержав нозс- 
комбайна, другий аз- 

Коли давали 
техніку, спершу а 

комсомолу на- 
терзалися сумніза. 

чи не розгубили бу- 
ХЛОПЦІ "" -----------------

майстерні з 
запасними 

м^і, зустрінутий 
стриманою похвалою: 
даремно вчився.

Перші жнива Віктора 
кінчилися. Очолюваний
ним комсомольсько-мо
лодіжний збирально-
транспортний загін ви
йшов переможцем у гос- 

. У
і друге місце в 

екіпаж

подарстві. Першість 
колгоспі 
районі вдержує 
Анатолія Набока та Гри
горія Бубиря (на їхньому 
рахунку 10350 центнерів 

місце у 
серед молодих 
колгоспу вибо- 

. і 
помічник Микола 

9458 центнерів 
перевезено від їх- 
комбайна.

намолсчено- 
перезезеного зерна 

умо- 
жниварів 
засіданні 

при 
супер- 

комбай- 
Неділько 

питан- 
як-ість збирання, 

контрольні

ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН
Р ДНІЄЮ з перших у ра- 

йоні п’ята зірочка по
явилася на «Ниві» 
димира Левченка, 
ударному жнивував 
комсомольсько 
діжний екіпаж, 
ний ним. Разом 
помічником 
Ровним він намолотив по
над п’ять тисяч центнерів 
зерна.

За досягнення в соціа 
лістичному змаганні на 
хлібній ниві правління, 
партком, профком і комі

Воло-
По- 
нині 

моло- 
очолюва- 

зі своїм 
Анатолієм

зерна). Друге 
змаганні 
жниварів 
роли Гриць Мачелюк 
його 
Сахно.
зерна 
нього

Кількість 
го й 
не була головною 
(вою змагання 
колгоспу. На 
комітету комсомолу 
визначенні умов 
ництва молодих 
нерів Віктор 
першим поставиз 
ня про 
обов’язкові 
обмолоти.

Хлопці з його загону 
спершу навіть образили
ся, коли почули про 
контрольні обмолоти 
ще побачили далеко 
комбайном 
Ф'ГУРУ 
ролера 
їхнього 
нома.

Набок 
вився на 
ника: ти бач, 
без року тиждень, з 
ститутської лави — і 
з Бубирем 
Та ми в колгоспі зроду- 
віку!...

А втім, Набок дедалі

скептично ди- 
свого началь- 

у колгоспі 
ін- 

нам 
не довіряє.

ки, 
го 
томашину. 
нову 
комітеті 
віть 
ми: 
ва 
навчаннях, 
на любові 
не забули часом, як при
надно пахне в степу сер
пень, як шепоче ДОСТИГ
ЛИЙ ‘колос?...

«Ні, не забув Гриц. 
поля», — подумав Набо/. 
спостерігаючи, як впраз 
но йшов у загінці ком
байн його двадцятиріч
ного суперника. На чер
воному бункері тлЬ- 
тів перехідний червоних 
вимпел. Блищало на со 
ці золото літер, неначе 
то золоті КОЛОСКИ ВПЛ2 
лися в кумачеве маєм: 
«Кращому 
комбайнерові», 
обігнали вчора 
Бубирем», — 
незлобливо й 
ся, згадавши, якою впез- 
неністю в собі сяяли то
ді очі Гриця. А його по- 
мічник Микола Сахно, 
задерикувато блиснузш; 
сірим.и очима з-під білі 
вого чуба, сказав кат: 
горично, як і можна ска
зати тільки в дзадц’Т0 
років: не бачити Набоку 
першого місця! І нзз: = 
другий секретар райко
му Компартії’ Укра-ни 
Олександр Григорозгі 
Тарасенко усміхнувся »и 
категоричності. А втім 
секретар тоді приїхзз кз 
поле вручати перехідний 
вимпел райкому парт» 
та райвиконкому краЩс’ 
му 
ному
І гстрдились, мабуть, 
молоді 
таким 
комсомольсько 
діжний.

Вони, оці ХЛОПЦІ 3 №• 
покірними чубами, у б-3' 
китних джинсах, дове."1' 
своє право перебувати 
на жнивному полі.

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

тет комсомолу господар
ства оголосили комсо
мольцю Володимирові 
Левченку подяку і відзна
чили його премією в роз- 

» мірі 80 карбованців.
премію 
байнер 
фонду миру.

передовий 
перерахував

Цю 
ком- 

ДО

* в ♦
В АДІСНА подія сталася 
1 в житті молодого спе
ціаліста колгоспу імені XX 
з їзду КПРС, члена райко
му комсомолу Григорія 
М яленка: його нагоро
дили Дипломом ЦК 
ВЛКСМ та Міністерства 
сільського господарства

СРСР як кращого молод9' 
го спеціаліста, 
печив високий 
слуговування 
техніки.

Григорій 
житель села 
з восьмого і 
працював 
комбайнера, 
після школи 
повернувся в 
ГОСП І відтоді беззмії ■ 
працює інженером п3 
ремонту техніки. На^’- 
ди член райкому коме®' 
молу заслужив — на нИ’ 
нішніх жнивах збиральна 
техніка працювала 
простоїв.

корінний
Іскрівки. Ше 

класу щолі’®. 
помічнико* 
Закінчивши 

інститут, ’' 
і рідний КОГ'
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Сенсаційну знахідку зроблене в ході 
реставраційних робіт у церкві богома 
тері і ренадсьної, що знаходиться в ма
ленькому іспанському містечку Порена 
історичної області Естрсмадури. З гале
реї під церковною площею, а також під 
однією з башт храму виполено 2 тисячі 
скелетів. Експерти вважають, що остан
ки снладалися тут з XII по XVII століття.

У припущеннях немає нестачі. Одні 
твердять, що знайдено поховання жертв 
епідемії, інші ж вважають, що причи
ною загибелі людей були масові страти, 
про що свідчать знайдені там же інстру
менти катувань. Відомо, що в роки се
редньовіччя в Порені засідав суд інкві
зиторів. Саме сюди звозили «невірних» і 
«віровідступників» не тільки з усієї 
Естремадури, а й з Ламанчі. На централь
ній площі містечка відбувалося спалення 
жертв інквізиції.

Одначе, як повідомляє паризька га
зета «.Іонд», спеціалісти не поспішають 
з остаточними висновками. Лише одна 
людина в Лорені вже підвела «рису під 
дебатами»: ченаючи масового паломни
цтва туристів, мер містечка вирішив від- 
нрити тут’музей.

(АПН).

У столиці Філіппін Манілі маршрутне 
таксі «Джіпні» часто-густо виглядає як 
унікальний твір художника-дизайнера. 
Яскраво-червона машина рясніє різно
кольоровими прапорцями, дюжиною 
дзеркал і незмінними фігурками конячок 
на капоті.

На знімку: «Джіпні» на вулицях 
Маніли.

Фото Г. КУЗНЕЦОЗА. 
(Фотохроніка ТАРС).

«ЛИШЕ ЧОТИРИ ДНІ
ЗЛЬОТУ...»

ЧВЕРТЬ П ЯТА,
ТРУДОВА

Знайомимось: Олег Мапммоненко, учень 10-го класу 
Богданівської середньої школи № 2 Знам’янського ра
йону. Один із 120 членів шкільного лісництва, сфор
мованого на базі Чорноліського лісгоспзагу. «Лісни
чий» — стаж дев’ять років. Олег представляв Кіроао- 
градщину на Всесоюзному зльоті трудових об’єднань 
школярів, що проходив цими днями в Запоріжжі.

Він щойно повернувся зі зльоту і настільки перепов
нений спогадами, що, навіть не діждавшись запитання, 
почав розповідати про все, що бачив і чув...

— А у вільний від кон
курсу мас?

— Віч був розписаний 
буквально по хвилинах. 
Ми їздили на Дніпрогес, 
Запорізький автомобіль
ний завод і на «Дніпро- 
спецсталь», працювали в 
трудовому десанті, ходи
ли на вечори дружби. Ли-

— І все ж були на 
зльоті події, що справи
ли на тебе найбільше вра
ження)

— Звичайно. Це — уро
чисте відкриття зльоту. 
Та мить, коли перший сек
ретар Запорізького обко 
му партії М. М. Всево- 
ложський читав звернені 
безпосередньо до нас, 
делегатів, теплі слова

І

привітання Леоніда Іллі
ча Брежнєва. Це схвилю
вало найбільше. Від імені 
учасників зльоту перший 
секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов висловив сер
дечну вдячність Леоніду 
Іллічу за привітання, про
йняте батьківським піклу
ванням про нас, наше мо
лоде покоління.

І ще — зустріч з героя
ми книг «Мала земля», 
«Відродження», «Цілина». 
Особливо сподобавсь
мені виступ Героя Радян
ського Союзу віце-адмі
рала Г. М. Холостякоза, 
що був під час війни ко
мандиром Новоросійської 
військово-морської бази,

його розповідь про муж
ність наших бійців і ко
мандирів, які воювали на 
Малій землі.

— Олег, один з основ
них пункті» програми 
зльоту — конкурс про
фесійної майстерності. 
Як проходили змагання 
юних лісівників)

— У нашому конкурсі 
брали участь шістдесят 
членів шкільних лісництв 
з усіх республік. Змаган
ня проходили в Круто- 
ярізському лісництві біля 
Запоріжжя. Було кілька 
етапів, де ми визначали і 
породи дерев — за на
сінням, листям та плода
ми, і рід та вид лісових 
комах і птахів, лікарських 
рослин. Доводигося спе
ціальними приладами ви
мірювати діаметр стовбу
ра і визначати на ділян
ці дереза для зрубання, 
ходити по азимуту... Пе
реможцем стала коман
да України. Головний приз 
«Кращому за професією» 
повіз до Львова Андрія 
Циж.

ше чотири дні зльоту, а 
якими вони були цікази- 
ми й багатими на події, 
що назавжди залишаться 
з пам'яті моїй і моїх дру
зів!

— У тебе появились но-
ві друзі...

— Багато. За чотири 
дні ми настільки подру
жилися, що навіть не хо
тілось додому. Ось (Олег 
перебирає дюжину знач
ків і сувенірів) — пода
рунок Олексія Фіглозсь- 
кого з Ровенщини, Воло
ді Хоминича з Білорусії... 
Ми продовжуємо дружи
ти.

І ще (він загадково ус
міхається) у мена появи
лась мета. Ровумієте, ста
ти лісівником мріяз дав
но, а от як це зробити — 
не зназ. А перед зльотом 
ми два тижні готувались 
до змагань в Українській 
сільськогосподарській ака
демії. Там є прекрасний 
музей, багатющі гербарії. 
Є й лісотехнічний факуль
тет. Закінчу школу — 
вступатиму туди.

Інтерв’ю віз 
Д. БОНДА?.

СТУДЕНТИВ БОРОТЫЙЗА МИР
МІНСЬК, 6 серпня. (Кор. 

ТЛРС). Міжнародний студент
ський рух, який твердо сто
їть на антиімперіалістичній 
платформі, стає все більш ді
йовою силою в боротьбі за 
мир, політичну і воєнну роз
рядку. соціальний прогрес. 
Такий смисл підсумкових до
кументів. прийнятих учасни
ками VII міжнародних літніх 
студентських курсів, які туг 
завершилися.

— Нинішня зустріч матиме 
величезне значення для згур
тування прогресивної О МОЛО
ДІЖНОГО руху всього світу, — 
сказав, оцінюючи підсумки 
курсів, віце-президент Міжна
родного союзу студентів ІІда- 
лі Че Каматі. — В центрі ши
рокої дискусії були пробле
ми приборкання гонки озбро
єнь і ліквідації наявних вог
нищ напруженості па різних 
континентах, питання встанов
лення більш справедливих 
економічних відноснії між 
країнами, завдання демокра
тизації освіти. Учасники зу
стрічі схвалили підписання до
говору ОСО-2, інші миролюб
ні акції Радянського Союзу 
та- соціалістичних країн. Во
нн висловили підтримку спра
ведливій боротьбі за націо
нальну незалежність і свобо
ду народів Чілі, арабських 
країн, півдня Африки, Азії, 
Латинської Америки та інших 
регіонів. У роботі форуму мо
лоді взяли участь делегації 
І27 міжнародних, регіональ
них і національних студент
ських організацій з 85 країн.

Стало відомо що після того, як з аме
риканському місті Лейк-Плесіді (штат 
Нью-Йорк) пройдо зимова Ол.мпіада-80, 
усе олімпійське село буде віддано п д... 
в’язницю. Цей факт уже породив чима
ло проблем. Як писав недавно журнал 
«Олімпішес фойєр», президент Нац о- 
нального олімпійського комітету ФРМ 
Віллі Дауме вказав передусім на можли
вість неоажаних психологічних насл д 
ків для спортсменів, котрі прожисаюгь 
у такому «селі» що може відбитися на 
результатах їхніх виступів.

Щодо п’ятдесяти тисяч болільників і 
туристів, то вони також мають переко
натися в тому, що олімпійське село у 
вигляді «казенного дому» не єдиний 
«сюрприз» організаторів ігор. Гостей 
розмістять не в самому місті, де пройде 
Олімпіада, а перевозитимуть сюди ав
тобусами. Наприклад, від Албени та 
Берлінгтона де знайдуть притулок двад
цять тися болільників, до Лейк-П лесі.оз 
близько двох годин їзди. Крім того, 
кілька десятків тисяч місць для гостей 
оргкомітет забронював /... Монреалі

Ю ШМ'"'’!

І.

Своєрідна нє-звичайна культура наро
дів напуа — Нової Гвінеї. їхні ритуаль
ні обряди звичайно супроводяться тан
цями, музикою, співом.

На знімку: танцюрист, що трас 
на барабані в ритуальному костюмі, з 
головному уборі півтораметрової висоти, 
зробленому із пір’я папуг і райських 
птахів.

Фото АП—ТАРС. ;
' І*
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РАДЯНСЬКОМУ
КІНЕМАТОГРАФУ — 60

27 серпня 1919 року 
Володимир Ілліч Ленін 
підписав Декрет про пе
рехід фотографічної і 
кінематографічної про
мисловості й торгівлі в 
підпорядкування Народ
ному комісаріатові ос
віти.

Цей день і став Днем 
радянського кінематогра
фу.

Нині в області прохо
дить кінофестиваль «Мис
тецтво, народжене Жовт
нем», присвячений 60- 
річчю радянської кіне
матографії. На екранах 
демонструється ціла низ
ка нових фільмів.

--------------------------На приз газети «Молодий комунар»
З метою дальшого розвитку 

велосипедного спорту на Кірово- 
градщині, підвищення спортивної 
майстерності юних велосипедис
тів, виявлення кращих спортсме
нів для комплектування збірної 
області редакція газети «Моло
дий комунар» разом з обласним 
відділом народної освіти прово
дить багатоденну велогонку се
ред школярів.

За приз «Молодого комунара», 
крім спортсменів Кіровограда, 
Олександрії, Новоукраїнки, Зна
м’янки, боротимуться велосипе
дисти Києва, Черкас, Кишинова, 
Ленінабада, Нікополя, Первомай- 
ська, Кривого Рога, Дніпродзер- 
жинська, Бердянська, Чернігова, 
Мелітополя.

11 серпня на площі С. М. Кіро
ва — урочисте відкриття змагань.

міжними фінішами. А потім — 
індивідуальна велогонка на 20 кі
лометрів на Знам'янському шо
се. В наступні дні — командна 
гонка на 50, групова гонка на 80, 
групові гонки на 100, 60, 50 кіло
метрів.

Переможця визначають за кра
щою сумою часу шести етапів 
(критеріум у залік не йде).

Команду, що займе перше міс
це, буде нагороджено перехід
ним кубком «Молодого комуна
ра». Кращих спортсменів, що 
займуть перші три місця, буде 
відзначено цінними призами.

Запрошуємо всіх на змагання 
юних велосипедистів. Багатоден
на велогонка на приз «Молодого 
комунара» стартує в суботу 11 
серпня, у Всесоюзний день фіз- 

| Буде дано старт критеріуму на 50 культурника. 17 серпня — остан- 
кілометрів вулицями міста з про- ній день змагань. І ФУТБОЛ - --------------------------------------

«ЗіРКА»-«А8Т0М0БІЛІьТ»-1:0
У двадцять п’ятому ту- 

Ірі чемпіонату країни з 
футболу «Зірка» на своє
му стадіоні приймала 
«Автомобіліст» з Тирас
поля. Кірозоградці поча
ли гру гострими атаками. 
Вже на першій хвилині 
Олександр Алексєєв мав ф змогу вивести свою ко-

манду вперед. Але 
справився із завершаль
ним ударом.

Іде 24 а хвилина 
чу. На прао 
вперед 
Алексєєв і 
стрільну 
штрафний

не

мат
овому фланзі 

проривається 
робить про- 
передачу на 

майданчик 
«'Автомобіліста». М’ яч

перехоплює Вадим Єв- 
і'/ІХІЄНКО і головою спря
мовує його в сітку воріт, 
•які . захищаз Григорій 
Никишенко. А на 75-й 
хвилині Олег Твердохлєб 
пробив уздовж всротар- 
єького майданчика. Та 
Алексеев не встиг замк
нути кут.

Отже, 1:0 на користь 
’кіровоградців. І

КІНОЕКРАН СЕРПНЯ
Всеволод Санаев. Це 

прізвище тісно пов’яза
не з кінематографом, 
Понад 40 років актор 
віддано служить кіномис
тецтву. У творчій біогра
фії Санаєва є кілька ро
лей, котрі об’єднує про
фесія героїв. Це міліціо
нер у стрічці «Дівчина з 
характером». У фільмі 

’«Це сталося в міліції» 
Санаев уже майор Са
зонов. А в картинах «По
вернення святого Луки», 
«Чорний принц» і «Вер
сія полковника’ Зоріна»

рій Золотухін), головним 
героєм фільмів /«Госпо
дар тайги», «Пропажа 
свідка».

У «Попередньому роз
слідуванні» Серьожкін 
уже капітан, він трохи 
змінився. Робота слідчо
го, якою займається те
пер герой фільму, вима
гає відповідної освіти, 
життєвого досвіду, вмін
ня заглянути в глибину 
людської душі...

Сюжет нової стрічки 
гострий, він, певно, за
хопить глядачів. А ство-

спорт. Режисер фільму 
Віктор Садовський, при
страсний любитель фут
болу, член президії Ле
нінградської федерації, 
майже всі свої поперед
ні роботи присвятив ра
дянським спортсменам.

Головну роль у НОЕІЙ 
стрічці виконує /холода 
артистка Галина Беляе
ва, яку глядачі знають з 
фільму «Мій ласкавий і 
ніжний звір». У фільмі є 
ще один «герой» — 
дельфін Фрегат. Зйом
ки проходили в Батум-

ЗНОВУ НА МАНЕЖІ 
ДУРОВ...

Неабиякий спортивний характер яроде- 
цонструва.ю слоня гко-футболіст Ссззі,, 
яке виступило па святі на песть «Олімпіа- 
дп-80». Харків’ян, які зібралися на стадіо
ні «Металіст», познайомив з ним молодий 
дресирувальник Юрій Дуров. Показаний 
номер — з великого атракціону, репетиції 
якого він тепер проводить у місцевому 
філіалі Всесоюзної дирекції по підготов
ці циркових програм.

— На цьому манеж). — розповідко Юрій, 
— ще в 1908 році виступав мій дід. відо
мий російський клоуп-дресирувальник Во
лодимир Дуров. Щоправда, його гастролі 
з і кінчились, .ледве почавшись. За виконан
ню аіггич рядових куплетів його було ви
слано з міста <в інтересах державного по
рядку і громадського спокою». Пізніше 
тут демонстрували своє мистецтво внхо- 
ванні мого батька народного артиста СРСР 
Юрія Дурова. якому л з дитячих років до
помагав. І ось тепер, прийплвшй естафе
ту від старших, приїхав сюди вже сам го
тувати першу самостійну програму.

У труні Юрія — тільки молоді твари
ни. І для кожної наступна участь у кон
церті буде артистичним дебютом. Дреси
рувальникові вдалося здружити зовсім 
різних представників тваринного світу.

О. ЧЕЩА, 
кор. РАТАУ.

КОЛЕКЦІЇ

ДІТИ І наш
Останнім часом у багатьох кра

їнах популярні марки за дитячи
ми малюнками. Така серія ви
йшла в Радянському Союзі 1960 
року до Дня захисту дітей. 1972 
року було підбито підсумки кон
курсу «Малюємо марки самі». 
Кращі доробки демонструвались 
на виставці в таборі Артек. За 
роботами переможців конкурсу 
випущено поштовий блок, а час
тину кращих малюнків відтворе
но на серії художніх маркованих 
конвертів під загальною назвою 
«Діти про свою країну і про се
бе».

Всі теми цікаві по-свосму, як
що вміло ними займатися. І кому, 
як не педагогам, відомо, що фі
лателія — один із найкращих 
помічників у навчанні, виховзнні!

У місті Новомиргороді, напри
клад, педагогові Н. В. Нестройній 
удалося не тільки зацікавити ді
тей філателією, а й з її допомо
гою пепевиховати «важних» під
літків. Тепер вони постійно бе
руть участь в обласних виставках.

Та, на жаль, у нашій області 
дитяча філателія ше не набрала 
поширення. У дітей є чимало 
вільного часу, особливо влітку. 
Та вони не завжди вміють доціль
но ним розпорядитись. А як доб
ре було б нині створити гуртки 
колекціонерів, скажімо, при же- 
ках...

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

•дк ор створив образ та
лановитого й досвідчено
го слідчого полковника 
Зоріна.

«ВЕРСІЮ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРІНА» — третю кіно
стрічку з трилогії — 
створив на студії «Мос- 
фільм» режисер Андрій 
Ладинін за сценарієм Во
лодимира' Кузнецова. В 
цьому двосерійному при
годницькому фільмі зні
малися також Борис Іва
нов, Іван Воронов, Воло
димир Тихонов, Петро 
Вельямінов, Олена Драж- 
ко, Алла Євдокимова та 
інші.

рив її на «Мосфільмі» 
Андрій Розумовський.

Кольорова 
мівська 
«ОМЕЛЯН

мссфіль- 
кіноепопея 
ПУГАЧОВ»,

поставлена режисером 
Олексієм Салтиковим за 
сценарієм Едуарда Во
лодарського, вводить нас 
у той період російської 
істерії, коли спалахнуло
селянське повстання
1773—1775 років, очолю
ване О. І. Пугачовим.

Складний образ, голов
ного героя майстерно 
створив народний артист 
СРСР Євген Матвєєв,

ському дельфінарії, і' за
бавам Фрегата відведе
но багато екранного ча
су-

Ще одна пригодниць
ка стрічка — «ПОПЕРЕД
НЄ РОЗСЛІДУВАННЯ» — 
виходить на екрани в 
серпні. Глядачі знову зу
стрінуться з міліціоне
ром Серьожкіним (Вале-

У серпні трудящі на
шої Батьківщини відзна
чатимуть День фізкуль
турника. Нева картинаї 
ленфїльмівців «УСЕ ВИ
РІШУЄ мить» — • про

У серпні минає також 
50 років з дня народжен- • 
ня одного з видатних ра
дянських діячів ніно Ва
силя Шукшина. За його 
оповіданнями режисер 
Ернест Ясан поставил кі- 
ноальманах «ЗАВ’ЯЛОВ- І 
СЬКІ ДИВАКИ». У філь
мі знімалися Михайло 
Кокшенов, Наталія На
зарова, Майя Блінова, 
Валерій Золотухін, Лари
са Буркова та інші.
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редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.
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