
ВЕЛИЧ БРАТЕРСЬКОГО ЄДНАННЯ
Відгомін великої дати — 50-річчя ут

ворення СРСР — найвідчутніший нам, 
учителям. На кожному уроці, в кож
ному виховному заході ми несемо сво
їм учням розуміння великого людсько
го братання 15 республік-сестер, ідеа
лів нашої багатонаціональної Батьків
щини.

Постанова ЦК КПРС «Про підготовку 
до 50-річчя утворення Союзу Радянсь
ких Соціалістичних Республік» у своїй 
основі — документ, в якому узагальню
ється шлях першої в світі соціалістич
ної держави. Для кожного громадяни
на СРСР він став не лише конкретни/л 
керівництвом до зустрічі свята, а й 
приніс відчуття природної гордості і 
радості за свій народ.

Ми, молоді вчителі, комсомольці, на
магаємося своєю щоденною творчою 
V___________________ ____

працею донести до своїх вихованців 
велич 50-річної історії Батьківщини, в 
позакласних заходах прагнемо ви
користати різноманітні форми для по
казу дружби і єдності народіа-братів.

Протягом 15 днів піонери будуть 
знайомитися з кожною союзною рес
публікою, активізували роботу гуртки і 
секції, Ленінська кімната поповнюється 
новими експонатами — подарунками 
піонерів на честь 50-річчя утворення 
СРСР. Педагогічний колектив школи, 
піонери і комсомолзці вважають своїм 
головним обов’язком гідно зустріти 
свято радянського народу. Постанова 
ЦК КПРС накреслює конкретні і дієві 
заходи в цьому напрямку.

Л. КЛЕЩИ НА, 
вчителька восьмирічної школи № 25. 
М. Кіровоград.

З перших днів весни будівельні майданчики в селах Новомиргородського району 
сповнилися гомоном машин та механізмів, веселими голосами будівельників. До кінця 
року майже у кожному селі виростуть нові приміщення закладів культури, житлових 
будиннів, корпуси тваринницьких ферм.

На фото: бригадир комплексної бригади Новомиргородського міжколгоспбуду 
О. В. ВЯЗОВСЬКИИ щойно перевірив роботу комсомольців Люди ПИЛЯВСЬКОЇ та 
Станіслава ЛАНАСЕННА, які зводять стіни телятнина у колгоспі імені Щорса.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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КУРСОМ ДО УСПІХІВ
ПЕРВОМАИСЬК (Миколаївська область), Машино

будівний завод імені 25 Жовтня почав серійний випуск 
дизель-генераторів «ДГР—400/500—2». Потужність но
винки — 400 кінських сил. Керування агрегатом повністю 
автоматизоване. Дизель-генератори первомайського заво
ду використовуються як головні двигуни ііа морських і 
річкових суднах малого та середнього тоннажу,

АЛМА-АТА. Передано промисловикам родовище наф
ти Мартиші, розташоване в межиріччі Уралу і Волги. 
Тут пробурено близько дев'яноста експлуатаційних 
свердловин. Середньодобовий видобуток рідкого палива 
перевищив 2500 тонн.

НОВОКУЗІІЕЦЬК. Завод металовиробів розпочав 
масове виробництво покрівельної черепиці. Виготовляє
ться вона з торцевих обрізків сталевого листа. За допо
могою нескладного устаткування з-під пресів почала 
виходити міцна рифлена черепиця. Вона приємна па 
вигляд і не дорога. Перші партії сталевої черепиці завод 
відвантажив у райони Поволжя, України. Середньої 
Азії.

(РАТАУ).

УДАРНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ.
Ці слова повертають на

ших батьків до спогадів про 
славні дні народження Ма- 
гнітки і Дніпрельстану, Ком- 
сомольська-на-Амурі і Хар
ківського тракторного. Хви
люють вони і наших моло
дих сучасників. Юнаки і дівчата 
семидесятих років успадкували 
від своїх героїчних полередни- 

ШКОЛИ______________
КОМУНІСТИЧНОГО ГАРТУ

ІНТЕРВ’Ю ПРО УЧАСТЬ МОЛОДІ РЕСПУБЛІКИ У СПОРУДЖЕННІ УДАРНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ, ВДОСКОНАЛЕННЯ її ТРУДОВОГО ТА ІДЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 
ДАЄ КОРЕСПОНДЕНТУ РАТАУ ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ А. М. ГІРЕНКО.

ків славну традицію комсо
мольського шефства над спо
рудженням найважливіших 
об'єктів народного господар
ства, збагачують її новими 
трудовими звершеннями.

Для комсомолу України 
участь у здійсненні накресленої 
партією широкої -програми ка
пітального будівництва є важ
ливою і відповідальною спра
вою, відзначив А. М. Гіренко. 
Нині ударні будови стали по
стійно діючими школами ра
дянського патріотизму і муж
ності, майстерності юнаків і 
дівчат, осередками їх інтерна
ціонального виховання. Саме 
тут виявляється зросла роль 
комсомолу у вирішенні госпо
дарських завдань. Від шефства 
над спорудженням окремих 
підприємств ми прийшли до 
шефства в масштабах цілих га
лузей, таких як вугільна, хіміч
на, металургійна, цементна. Ме
тодом ударного будівництва 
зводиться дедалі більше об’єк
тів сільського господарства.

15 всесоюзних, 22 республі
канські, 57 обласних будов взяв 
під своє шефство комсомол Ук
раїни в нинішній п’ятирічці. 

Серед них найбільший у Європі 
листопрокатний стан «3600» на 
Ждановському заводі «Азов- 
сталь», найпотужніша в СРСР 
лінія електропередачі ЛЕГ1-750 
«Донбас — західні області Ук
раїни», Чорнобільська атомна 
електростанція, Кібернетичний 
центр АН УРСР.

Збільшення обсягів, розши
рення масштабів будівництва 

поставили вимогу повсюдного 
впровадження на об’єктах на
укової організації праці, засто
сування сітьового планування, 
використання прогресивних 
форм оплати праці. Стала та
кож очевидною і необхідність 
більш чіткої координації діяль
ності штабів і комітетів комсо
молу, організації шефства. 
Саме тому був створений Рес
публіканський штаб ударних 
будов, до складу якого увійшли 
працівники комсомолу, проф
спілок і міністерств.

На відміну від попередніх ро
ків ми визначили підшефні 
об’єкти на всю п’ятирічку, за
кріпили на весь період за ними 
обласні комсомольські органі
зації. Кожна ударна будова 
повинна стати зразковою, як за 
рівнем комсомольської роботи, 
так і за організацією праці, по
буту і відпочинку молоді.

Правильно організувати пра
цю — це, перш за все, органі
зувати соціалістичне змагання, 
створити умови для досягнення 
нових рубежів кожним буді
вельником, бригадою, будовою 
о цілому, забезпечити гласність 
змагання, дух суперництва,

пропаганду передового дос
віду. ф

Молоді будівельники беруть 
активну участь у патріотичному 
русі «П’ятирічці — майстер
ність і пошук МОЛОДИХІ». Вони 
прагнуть у рік ювілею Союзу 
PCP продемонструвати зразки 
високої свідомості, творчого 
ставлення до праці. З такою 
думкою виходять щодня на бу

дівельні майданчики 47 комсо
мольсько-молодіжних колекти
вів, які зводять стан-велетень 
на «Азовсталі». Вони зобов'яза
лися протягом п'ятирічки під
вищити продуктивність праці у 
півтора рази і на честь ювілею 
країни один день на квартал 
працювати на зекономлених 
матеріалах.

Дійове змагання комсомоль
сько-молодіжних колективів на
лагоджено зокрема на будів
ництві Білоцерківського шин
ного комбінату, Слов'янської 
ДРЕС, Черкаського хімкомбі
нату.

Справжніми школами пере
дового досвіду і трудового 
виховання стали бригади Героя 
Соціалістичної Праці Миколи 
Кравченка, яка споруджує удар
ні об’єкти у Донбасі, Івана 
Сліпченка з будівництва Пів
нічно-Кримського каналу. Тут 
виховуються майстри високої 
кваліфікації, ідейно переконані 
ватажки майбутньої зміни бу
дівничих. На багатьох новобу
довах широко практикуються 
конкурси професійної майстер
ності, Молоді робітники пра
цюють за особистими планами

ВІВТОРОК, 7 березня 1972 р.

підвищення продуктивності пра
ці і поліпшення якості будівель
но-монтажних робіт, оволодіва
ють суміжними спеціальностя
ми, виборюють право назива
тися ударниками комуністичної 
праці. Між колективами удар
них будов, які знаходяться на 
території України, організовано 
змагання за право виступити в 
телевізійній естафеті «Комсо
мольські зорі».

Проте не скрізь молодь від
чуває себе господарем комсо
мольської ударної. Комітети 
ЛКСМУ, штаби Вуглегірськ.ої 
ДРЕС, Побузького нікелевого 
заводу, Кібернетичного центру 
АН УРСР та деяких інших ново
будов допустили спрощений 
підхід до визначення колектив
них і індивідуальних зобов'я
зань.

Ефективність нашого шефства 
в минулому нерідко оцінюва
лась за кількістю направлених 
на будови людей та по метушні 
«штовханів» з комсомольських 
штабів. Звичайно, поповнення 
новобудов новими кадрами •— 
важлива справа. І нинішнього 
року понад п’ять тисяч юнаків 
і дівчат прибудуть на ударні 
об’єкти з комсомольськими пу
тівками. Але важливіше нині те, 
які умови створюються на міс
цях для професійного зростан
ня молодого поповнення, під
вищення виробничої кваліфіка
ції, загальноосвітнього рівня, 
поліпшення організації праці і 
побуту.

Нові вимоги постають нині і 
перед штабами ударних будов. 
Спираючись на широке коло 
активістів, штаб повинен вияв
ляти недоліки і добиватись їх 
усунення, здійснювати громад
ський контроль за ходом будів
ництва.

Під постійним керівництвом 
Портіі ми й надалі будемо 
організовувати і спрямовувати 
ентузіазм і творчі сили молоді 
на перетворення в життя рі
шень XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України, на виконання 
завдань дев'ятої п’ятирічки.

Інтерв’ю взяв М. НЕМЦОВ.

яга?
На Світлопільській шахті за

кінчився конкурс серед моло
дих робітників підприємств 
Олександрії на звання кращого і 
молодого електрослюсаря. За 
верстати стали передові вироб
ничники — переможці конкур
су на своїх підприємствах.

Мета конкурсу, організова
ного міським комітетом комсо
молу, — підвищення майстер
ності і творчої акгивності моло
дих виробничників, вміння но-

КРАЩИМ 

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР 

ОЛЕКСАНДРІЇ
ристуватися найбільш раціо
нальними методами праці, під
вищення теоретичної підготов
ки та знань правил безпеки 
праці.

Коли члени жюрі підвели під
сумки, виявилось, що однакову 
кількість очок набрали елек
трослюсарі з шахти 3-біс Воло
димир Загоруйко та з Вербо- 
лозької шахти Володимир 
Коваленко. У додатковому 
поєдинку кращу теоретичну 
підготовку показав В. Кова
ленко. Він і став переможцем. 
Йому присвоєне звання «Кра
щий молодий електрослюсар» 
Олександрії. Друге місце вибо
ров В. Загоруйко, а трете — І 
електрослюсар Світлопільської 
шахти Василь Колесник.

Конкурс показав добру тео
ретичну і технічну підготовку 
молодих спеціалістів, про що 
свідчить щільність результатів 
учасників.

А. ЛИСОГОР, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Олек

сандрійського МК ЛКСМУ,
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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

організації 
Ілліча, за
три годи- 
час дове- 
з пропа-

І?УВ понеділок. До почат- 
° ку заняття в гуртку 
«Основи соціалістичної еко
номіки», який діє при ком
сомольській 
колгоспу імені 
лишалося лише 
ни. Саме в цей 
лось зустрітись 
гандистом гуртка Віктором 
Омеляновичем Смиком.

— Чи можна ознайо
митись з конспектом або 
тезами вашого виступу на 
сьогоднішньому занятті? — 
запитую у Віктора Омеля
новича.

— Де там той конспект, 
— відповідає він. — Он за
раз маю йти, то й готувати
му. Не вистачає, знаєте, ча
су...

Можна собі наперед 
уявити, подумалось, яким 
буде І конспект, і сам ви
ступ пропагандиста, якщо 
підготовка до нього відкла
дається буквально на ос
танні години перед почат
ком заняття. Де вже тут

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

«НЕ ВИСТАЧАЄ, ЗНАЄТЕ, ЧАСУ...»
заглянути 
інформа-

сягнути глибини, 
в різні джерела 
ції, продумати яскраві фак
ти і приклади. І що ж?

—• Так, з організацією по- 
літнавчання не все у нас 
гаразд, на жаль, — визнає 
секретар комітету комсо
молу Петро Плахотній, 
який був присутнім під час 
нашої розмови з пропаган
дистом. — Особливо ж по
гано з відвідуванням... З 
двадцяти комсомольців, які 
мають навчатися у гуртку, 
часто на заняття з’являю
ться лише три-чотири.

І це зрозуміло. Така під
готовка пропагандиста на
вряд чи дасть змогу про
вести цікаве, змістовне за
няття, яке захопить моло
дих слухачів. Ефективність 
від таких занять незначна. 
Не менше залежить вона 

і від комсомольського ко
мітету. Від того, як комітет 
ставиться до організації 
політнавчання.

— Слухали ми питання 
про стан відвідування гурт
ка на розширеному засі
данні комітету, — розпо
відає Петро Плахотній. — 
Думали провести комсо
мольські збори, та не зі
йшлися всі комсомольці, то 
й провели засідання, пого
ворили.,,

В тім і річ, що лише по
говорили, провели, так би 
мовити, захід. Але не ді
йшла критика до тих юна
ків і дівчат, котрі не на
вчаються. На обліку в пер
винній організації колгоспу 
імені . Ілліча 48 членів 
ВЛКСМ. Із них 20 чоловік 
«охоплені» навчанням у 
гуртку. 4

— Чоловік з десять вчи« 
ться у вечірній школі, тро
хи хлопців —- на курсах 
шоферів, — пояснює Петро 
Плахотній. — А тих, хто за« 
вів сім’ю на заняттях ніко
ли не побачиш...

Того понеділка, коли ма
ло відбутись заняття в гурт
ку, десь о шостій годині ве
чора біля Будинку культу
ри панувало пожвавлення. 
Та виявилось, юнаки при
йшли... на організаційне за
няття курсі# мотоциклістів. 
Серед них — немало слу
хачів комсомольського 
гуртка. Десь понад годину 
засідали курсанти. Дівчата 
ж чекали — чекали почат
ку заняття в гуртку, та й 
розійшлись.

— Трохи негаразд ви
йшло, — бідкався Петро. 
— Оце ж якраз ці курси 
підоспіли, теж треба.

Звичайно, хороша с р 
і курси мотоциклістів. 
чому саме о понед» 
єдиний день п?лігнагім1,ати? 
- треба було їх скликати»

Ось уже йде восьма го
дина, Гіора б і заняття 
гуртка почати.

— Десь забарився про
пагандист, видно, готується 
до лекції, — висловлюють 
припущення. — Не хвилюй
тесь, хлопці, скоро, ось-ось 
прийде Віктор Омелянович.

Справді, легкий на поми- 
ні, з’явився В. О. Смик. Із 
20 слухачів на занятті було 
лише 12. Звичайно, бесіда 
підготовлена наспіх, зв я« 
зок її з життям дуже не
виразний. Не доводиться и 
говорити про дійовий вплив 
її на слухачів.

На жаль, подібні недолі- 
ки в організації політично
го навчання молоді мають

й д інших комс(М 
м,сц® *иХ організаціях. За« 
М0 а кращого бажає рЬ крема, Р комсомоле 
»?яь„ «’ах Зашиті, Петро, ців У селах Листопадовом/. 
острові, пропаганди-«
ТЛ аТб’ иося Ркіль«а за- 

ать ГУРТКА КОМСОМОЛЬСЬКО» 
пять гуртка районному,

ХимОвпровпа^ЮнДистськ^: 

ЛИКИМ Н ти? л п|Дм

Яо налають допомоги 
комітетам комсомолу з ор 
ганізації пожтнавчання, об 
межуються загальними вк 
ЗІЗКаМИ‘ РОМАНЕНКО, , 

громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Новомиргоррдський район,

Людмила Козішкурт —. 
одна з наймолодших до
ярок молочнотоварно» 
ферми № 2 колгоспу іме
ні XXII з’їзду КПРС Улья
новського району. Своєю 
сумлінною працею про
тягом чотирьох років во
на заслужила повагу в 
колективі. Завжди ком
сомолка прагне працюва
ти так, щоб слово не роз
ходилось з ділом, щоб 
день у день зростали 
надої від закріпленої за 
нею групи йорів.

На фото: комсомолка 
Я. НОЗІШКУРТ.

Фото А. БОЙКА,

----- г--^------- РЕЙД «КП»

В ролі спостерігачів
Л «ПЕРЕЛІТНИЙ» ТРАКТОРНИЙ ПАРК
А У КОЛГОСП ІМЕНІ ЕНГЕЛЬСА НАВІДАЛАСЬ 

«ПОЗАПЛАНОВА» ЗИМА,

О А ЗРАЗОК наша рейдова взяла 
'-'собі колгосп імені Калініна.

На польовому стані першої трак
торної бригади колгоспу імені Ка
лініна рівними рядами вишикува
лись культиватори, сівалки- та ін
ше посівне знаряддя, все — на 
чистому майданчику, на підвищен
нях, на підставках. Борін нема. Бо
рони розвезені по полях, поча
лось вибіркове закриття вологи. 
Екіпажі укомплектовані механіза
торами, розповів помічник бри
гадира тракторної бригади І. Г. 
Соколенко, двозмінна робота га
рантується,

Механізатори бригади приступи
ли до ремонту збиральної техніки.

А ось і «плямки». Ми не поба
чили плану весняно-польових ро
біт. Правління колгоспу явно за
барилось. Лагодження посівної 
техніки обійшлося без втручання 
«прожектористів», комсомоль
ський комітет, подбавши про ство
рення молодіжної групи механіза
торів, за контроль забув.

Отже, приймаємо зразок таким, 
яким він є, і рушаємо далі, Хоча 
б до сусідів, у колгосп імені Ча
паева За поводирів маємо брига
дира транторної бригади Т. А. Ку- 
рилечиа і головного інженера кол
госпу В. М. Кравченка. Хотілося б 
прилучити сюди й секретаря ком
сомольської організації, начальни
ка штабу «КЛ», але, на жаль, він 
перебуває на екзаменаційній сесії 
і своїх функцій не довірив нікому. 
У відпустці головний агроном, так 
що документація, котра стосується 
сівби, пояснили нам тт. Куриленко 
і Кравченко, для ознайомлення по
ки що недоступна. Ну що ж, весна, 
принаймні, в папери не заглядати
ме, спробуємо й ми обійтися без 
них. маючи обізнаних інформато
рів.

Перше враження гнітюче. Бачи
мо здалеку: он щось стоїть, але 
дібралися до нього не без пригод,

зв’язаних з неймовірною грязю
кою.

—■ Кругом давно сухо, а наш 
польовий стан асе ще потопає в 
багні, — пояснив бригадир.

Ми переконалися з справедли
вості бригадирових слів. Правий 
ряд техніки тоне з болоті, лівий — 
у снігу. (Ми проходили повз га
раж і бачили, що й трактори, які 
там ремонтуються, мало не по 
«вуха» вгрузли у болото. Зима, 
здається, тут ні при чому).

— Наша головна база за дев’ять 
кілометрів відси, — пояснюють 
нам, — щороку весною ми перетя
гуємо тракторний парк на польову 
базу, восени — назад.

Близько двадцяти років «літає» 
техніка у «пиріи». Лише для того, 
щоб зазимувати під садом край 
села, де нема ніяних умов для збе
рігання і ремонту техніки, а тільки 
нагромаджуються велині запаси 
снігу «Перельоти» приносять вели
чезні збитки, які давно перевищи
ли витрати, необхідні для облад
нання польового стану, будівництва 
дороги і перевезення механізаторів 
до місця роботи.

Дивно, що й молодь піддається 
тій силі інерції:
V ОЧЕТЬСЯ вірити, що для району 

ця картина не типова. Он і я 
колгоспі імені Жданова любо гля
нути на /лашинно-тракторний парк. 
Майданчик профільований, всі зна
ряддя зберігаються зразково, на
віть робочі органи плугів вифар- 
бувані яскравою зеленою фарбою, 
аби іржа їх не їла. Застосовуються 
зварні металеві підставки, і маши
ни не грузнуть в болото. Причіпні 
й навісні посівні знаряддя цілком 
готові до роботи. Правда, жданов- 
ців тривожить, що досі не можуть 
рушити в поле багато тракторів. 
Чотири трактори уже понад два 
місяці ремонтуються Глинськи/Л

відділенням «Сільгосптехніки» і 
хтозна скільки ще будуть ремон
туватись, ніяк не виберуться із 
Хмелівського відділення «Сільгосп
техніки» Маловисківського району 
дві машини.

Становище, насправді, тривожне. 
В колгоспі імені Енгельса ще як 
слід і не бралися до ремонту по
сівних знарядь, тракторів. Зараз 
заклопотані іншим. Ділять трак
торну бригаду надвоє. Ділять десь 
від нового року. А тракторний 
стан поки що нагадує кладовище, 
з якому годі й розібрати, де 
«мертві», а де «живі» механізми.

— Була зима, — норотко по
яснюють бригадири М. Рясний та 
М. Дротенно.

Авжеж була. Либонь, була вона 
І □ колгоспах імені Енгельса та 
імені Жданова,

А тут вже й весна постукала в 
двері. Та бригадири колгоспу імені 
Енгельса, які и досі ділять трак
торний парк, ще не знають своїх 
площ посіву, не повністю уком
плектували екіпажі посівних агре
гатів. На жаль, учаснянам рейду не 
пощастило зустрітися з механіком 
І. Мараховськнм. головним агроно
мом колгоспу М. Халявніною І 
уточнити, чи взагалі передбачає
ться у них весна і така «незначна» 
□ порівнянні з поділом кампанія, 
як сівба.

З учасниками рейду зтадані гос
подарства відвідав перший секре
тар райкому комсомолу Анатолій 
Новицький, Йому вперше доводи
ться зустрічати весну на росту 
секретаря. Але становище цілком 
зрозуміле. Райкомові необхідно 
налагодити роботу штабів «КП», 
створити його пости на період вес
няно-польових робіт, виховувати у 
молодих механізаторів почуття 
особистої відповідальності за вро
жай другого року п'ятирічки.

Ре»1дова бригада:
В. ТКАЧУК заступник 

начальника обласного штабу 
«Комсомольського прожек
тора», В. БРОДОВИЙ, — 
член штабу, Л. БОЙКО 
помічник завідуючого Ново- 
українською державною сор
товипробувальною дільни
цею, І. БЕЗДІТНІЇ Й-спец- 
кор «Молодого комунара», 

Новоукраїнський район.

Э Будні первинної
Т>СЕЛІ Рибчиному, що в ІІовгородківськомура-. 

поні, проводили день допризовника. Висіу а. 
ЛИ керівники місцевого К0ЛГ0СІІ^1^ЄрЄМ°^“)>’:л,,І? 
рі комуністи, ветерани Великої Вітчизняної і п.ніи

— Слово має Василь Зубенко.
— Хлопці, я багато говорити не буду, — всмі

хнувся ДО ТИХ, З КИМ і ДО однієї школи ХОДИВ, І. 
в клубі стрічається, і па роботі бачиться, аЛе сьо
годні для них вій — старший: недавно з армії 
повернувся. — Армія — це школа. Хто чесно 
пройде її — назавжди міцною людиною, стан?« 
йдіть, хлопці, вірно служити Батьківщині і не 
осоромте нашого РибчиногоІ

Василеві аплодували н ті, хто в батьки йому 
годиться. Бо сам він—приклад відданості справі.ХЛОПЦІ---------З РИБЧИНОГО

— Він, Василь, всюдисущий, •— не приховує 
задоволення Галя Томіна, — секретар колгоспної 
комсомольської організації.

—- І невтомний, — додає голова колгоспу: В. Г, 
Царалунга, — йому, 23-річиому, правління дові
рило важкий трактор Т-74. 1 Зубенко виправдооул 
довір я. 4

В господарстві так заохочують переможців у 
змаганні, за підсумками кожної декади тому, хто 
був першим, Вручається перехідний Червоний 
вимпел і мандат «Переможцю у соціалістичному 
змаганні». Той. хто протягом певного періоду ими 
частіше володітиме нагородами, завойовує яре
мно: туристську путівку. )

— Та й роботящий..., — хвалили хлопця одно
сельчани, коли було оголошено, що сам* вій 
комсомолець Василь Зубсако, вапередавша'у сії 
иіалістачпому змаганні і ровесників і ставши? 
досвідченіших механізаторів, став володарем арії-

~ гй?бул0? ~ пв™я. ЯК повеоаувся

Бере СВОЄ КОМСОМОЛІЯ, бере __ Уи-па,
ними головами колгоспні ветерани Л Ь СЛ 

приятно зТ ° "аді'’ші МавбУТНЄ 
П дев'ятнадцята а"вішопі.ТР!' Гу1ИснкУ Іі 
Лем у одній тракторній щрідко°пп Вп,,ії 3 Васи< 
полі працюють: сьогодні К ряд на одному 
вує. а Дмитро услід сіє иРпЗСНЛЬ культи-
коткуе поле, а Василь гот е кУлТт«‘СЬ ЧЗС Дмитр0 
бітку міжрядь. культиватор до обро-
вадилЖД'  ̂ літ не за.
місце в районі на змаганні моли °,ОіОвати пеР™ 

-А впаде сизим птахом Орачів>
долля, і вже вопи разом « и'!р І,а ^льське поз- «щось затівають» як к^ПМП ко^омолЕ 
КОЛГОСПНИКН. То готуюп куть про них літ ? ЇЇХї“0 Жлзрс^'5“ пра- 

теранів колі

«ага«1 ™ 

><= ЯСС. ЩО ЯЖ3™ ЧНІМ Р„™“Ш,УТЬ' Я" 
~ Де«о«а^”у спадок «ДХ“" «де- 
Х&й ТоХ?“™«сіік?ве. - 

е такі засаіву$а?Р с?гть’г? "аваакпАІ кп°яІДП0'>'“і

Все залежать

Новгородківськпй район, ^СТЕНКО.


	1509-1p
	1509-2p

