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ВПЕРШЕ В ОБЛАСТІ 
ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ ПРОВОДЯТЬ 
МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ 
КОЛГОСПУ «ПРАВДА» 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ

Г. ШАПОВАЛ.

У колгоспі їх сорок ві
сім — молодих трудівни
ків з комсомольськими 
значками на грудях. Кож
ний третій — тракторист, 
кожний сьомий — зайня
тий у тваринництві. Кожний 
десятий комсомолець — 
спеціаліст сільського гос
подарства.

Але в клубі, де має від
бутися урок, значно більше 
людей, ніж по списку в 
комсомольського секрета
ря, Тут і командири ви
робництва, і убілені сиви
ною ветерани, і старшо
класники, які ще обирають 
професію у житті.

Галина Шаповал, секретар 
комсомольського комітету кол
госпу, відкриває збори. Прези
дія зайняла свої місця, Мньо-

СЬОГОДНІ - ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

ВДИИ;1Г Ж '-85 /’ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, 6ДНАЯТЕСЯІШммялий ^к&л^нар \йл.
ЇЖЯЗЙЯ орган ВОЛОСЬКОГО ОБКОМУ лксич

ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО, 1971 РОКУ

З А В Ж Д II Г О Т О В І
Сьогодні життя армійського і флотського комсо

молу відрізняє особливо висока ступінь громадсько- 
політичної активності воїнів, що викликана всена
родною підготовкою до XXIV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Передз’їздівське соціалістичне змагання почалось 
з ініціативи особового складу гвардійського танково
го полку ім. Котовського. Схвалене міністром обо
рони, Головним політичним управлінням Радянської 
Армії і Військово-Морського . Флоту, ЦК ВЛКСМ, 
воно знайшло гарячу підтримку в усіх підрозділах і 
частинах Збройних Сил. Багато військових колекти
вів поставили перед собою завдання: до з'їзду 
партії завоювати звання відмінних.

Тримають слово і ініціатори змагання. Майже 70 
процентів воїнів-комсомольців вже стали відмін
никами бойової і політичної підготовки, класними

спеціалістами, 88 процен
тів — спортсмеин-розряд- 
никн.

В Ленінському ювілейному році і зараз, в період 
підготовки до XXIV з’їзду КПРС, стрижнем вихов
ної роботи військових комсомольських організацій є 
вивчення творчої спадщини, життя та діяльності 
В. І. Леніна, історії Комуністичної партії Радянсько
го Союзу. Під час Ленінського заліку міцно увійшли 
в практику роботи Ленінські уроки і читання, школи 
молодого пропагандиста і гуртки по вивченню біог
рафії вождя, зустрічі з ветеранами партії і комсо
молу, тематичні вечори, лекції і доповіді.

Виховуючи воїнів на прикладі життя і діяльності 
Володимира Ілліча Леніна, комсомол армії і флоту 
добивається того, щоб його ідеї стали для кожно
го воїна керівництвом до дії, а риси характеру — 
усвідомленою необхідністю для кожного активного 
борця за справу вождя пролетаріату.

(Закінчення на 2-й стор.).

ПРОГРАМА НЕВПИННОГО ПОСТУПУ

СТОРОЖІ

Всі комсомольці і молодь нашого кол
госпу ознайомилися з проектом Дирек
тив XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного господарства 
СРСР на 1971 — 1975 роки. По кілька 
разів перечитували ми розділи, де йде
ться про збільшення виробництва цукро
вих буряків, розвиток інтенсивного мо
лочного тваринництва
.Всі.ці питання комсомольці обговорили 

на своїх зборах, де поділилися своїми 
думками про проект Директив, накрес
лили заходи активної участі юнаків і дів
чат у розвитку окремих ділянок нашого 
господарства.

Відмінно працюють члени комсомоль
сько-молодіжної бригади молочнотовар

ної ферми № 1. Підтвердження того —• 
перехідний Червоний прапор ЦК комсо
молу України, який дівчата вибороли в 
соціалістичному змаганні. Та життя ста
вить щодня нові проблеми, нові завдан
ня. І той рубіж, ще ще вчора вважали 
взірцем, сьогодні доступний кожному. 
Тож, ознайомившись з проектом Дирек
тив, члени бригади звернули особливу 
увагу на розділ, де сказано про збіль
шення виробництва сільськогосподар
ської продукції,

Валерій ЛЕВЧЕНКО, • 
секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Леніна Ульяновсько
го району.

дисципліни як дисципліни 
довір'я, дисципліни това
риської, дисципліни само
стійності, ініціативи, про
ілюструвати сказане при
кладами з життя первинної 
комсомольської г організа
ції, конкретно проаналізу
вати здобутки за минуле 
п’ятиріччя і так же кон
кретно поставити завдання

дарсько» продукції в по
рівнянні з попереднім п’я
тиріччям на 20 — 22 про
центи в середньому за рік. 
Колгосп «Правда» за вось
му п’ятирічку мав по. 23,2 
центнере зернових з гекта- 
(Закінчення на 2-й стор.).

ЕЕЕПаИіІ!

Унам 
Дисципліна 
вирішальна 
УМОВД'Ш!

.............................................................................................................

яа С-чіпцоь, майбутній тракто
рист. червоніючи від хвилю
вання, відповідав на запитан
ня товаришів. Одноголосно? 
«Прийняти до лан ВЛКСМ!»

Через усю сцену багря
ніють ленінські слова: 
«Треба пролетарську тру
дову дисципліну довести 
до найвищої міри напру
ження, і тоді ми будемо 
непереможні». В урочистій 
тиші лине записана на 
платівку промова В. І. Ле
ніна «Що таке Радянська 
влада?»,

Галина Шаповал надає 
слово секретарю парткому 
колгоспу Сергію Никано- 
ровичу Півню.

В сорокахвилинній допо
віді С. Н. Півень зумів роз
крити ленінську суть нової

на дев яту п’ятирічку, І це 
вдалося зробити за такий 
короткий час тому, що не 
один день до зборів допо
відач разом з комсомоль
ськими активістами вивчав 
об’ємне ленінське — «про
летарська дисципліна», з 
цією міркою зважував 
справи і вчинки молоді 
колгоспу.

Виступи, як і доповідь, 
теж були короткими і діло
вими.

Мова йшла про те, що 
проектом Директив XXIV 
з'їзду КПРС по п’ятирічно
му плану розвитку народ
ного господарства СРСР на 
1971 — 1975 роки передба
чається ріст об’єму ви
робництва сільськогоспо- Розмова схвилювала всіх.

Фото в, КОВПАКА,



2-3 епюр,—--------- - . ,

\ (Закінчення).
|Ьа( в дев’ятій п'ятирічці 
іця цифра повинна вже 
урости до 27,9. Нові зав
дання стоять і о галузі тва
ринництва.
('Присутні, одностайно

• Схвалюючи проект Дирек
тив, вносили пропозиції, як 
^раще виконати поставлені

’’ Завдання.
• І Один ІЧ резервів — підтягну* 

₽И ВСІ ділянки виробництвп ДО 
рівня передових. Взяти хоч би

. (такий приклад. Середньорічний 
ійадій молока на корову в кол
госпі становить 2477 кілогра
мів. Двадцять чотири доярки 
мали нижчі показники, і кол
госп недобрав продукції па су- 
/му 168.360 карбованців,
і На уроці йшлося про те,

• ?Як виконуються перед- 
Гз'їздізські соціалістичні 
/Зобов’язання, як право-

флангові цього змагання 
виховують в себе організо. 
ваність і дисципліну,

Зокрема секретар комсомоль
ської організації бригади № 2 

електрозварювальний Г. Чорний 
доповів, що механізатори (в 
бригаді десять комсомольців) 
вже повністю підготували тех
ніку до роботи і готові хоч 
сьогодні вийти в поле. ВІН 
підкреслив, яке велике зна
чення у вихованні дисципліни 
мають комсомольські доручен
ня, звернув увагу .присутніх, на 
потребу давати конкретніші 
доручення, обов’язково врахо
вуючи здібності і уподобання 
комсо.м ольця,

— Дисципліна I організова
ність — перші ознаки боєздат
ного колективу, без яких він 
не може так називатись і не 
спроможний виконувати тих 
завдань, іцо стоять перед ним, 

так почав свій виступ трак
торист Володимир Шемендюк,

Далі він розповів про вихов
ну роль комітету комсомолу, 
навів ряд прикладів.

— Віктор Гавриленко — ком
сомолець, перевиконує вироб
ничі завдання, ввічливий. Доб
ре закінчив службу в Радян
ській Армії, повернувся в рід
ний колгосп. Але я, та, мабуть, 
I ще дехто пам’ятають Віктора 
іншим, — сказав В. Шемен
дюк. — Протоколи засідання 
комітету здачо в архів, а то 
можна було б загадати про 
«конини» і «чудасії» Віктора, 

Підсумовуючи, Володимир 
сказав:

— Ленінський заповіт «буду
вати нову дисципліну праці, 
будувати нові форми суспіль
ного зв’язку між людьми...» 
повинен постійно бути в цент
рі уваги комсомольського ко
мітету, всієї первинної органі
зації.

Про те, як в колективі міц
ніє людина, іцо дисципліна « 
вирішальною умовою успіху 
говорили зоотехнік колгоспу 
по племінній справі Людмила 
Даниленко, ветеран господар
ства, Герой Соціалістичної 
Праці Сергій Якович Стан, 
інженер колгоспу Микола Пу
ли, бригадир учнівської внроб« 
ннчої бригади Надійна Горо
бець, голова колгоспу Григорій 
Тихонович Чернега, прийнявши 
рапорт комсомольців.

Учасники уроку схвалили 
почин москвичів про про
ведення 17 квітня комуніс
тичного суботника. Вони 
вирішили також провести

ще кілька суботників і за
роблені гроші направити у 
фонд допомоги молоді 
В’єтнаму.

На зборах було прийня
то рішення, направлене на 
дальше поліпшення соціа-. 
лістичного змагання серед 
комсомольців і молоді, на 
зміцнення дисципліни.

В роботі Ленінського 
уроку-зборів взяли участь 
і виступили секретар обко
му комсомолу В. Крише- 
вич, перший секретар 
Добровеличківського рай
кому комсомолу М. Крас« 
ковський,

в. цвях, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Доярка М. ВАСИЛЬЧЕНКО
ЗА РЯДКОМ ПРОЕКТУ ДИРЕКТИВ XXIV З’ЇЗДУ КПРС

Забезпечити повсюди ЗРОСТАННЯ ВРОЖАЙ
НОСТІ сільськогосподарських культур шляхом 
підвищення родючості грунтів, впровадження пе- 

' родової технології виробництва, раціонального 
використання мінеральних і органічних добрив...

(З проекту ЦК КПРС «Директиви ХХ4У з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971 — 1975 роки»).

ДРАЖЕ
У СІВАЛЦІСОНЦЕ ПОВЕРНУЛО ПА ВЕСНУ. НЕЗАБАРОМ ПІД її ТЕПЛИМ ПОДИХОМ ОЖИВЕ СТЕП. ЗАДЗВЕНЯТЬ ЖАЙВОРОНКИ В ПІДНЕБЕСНІЙ ГОЛУБІНІ, МЕРЕХТЛИВЕ МАРЕВО ПОПЛИВЕ НАД РІЛЛЕЮ. І ТИ, МОЛОДИЙ ХЛІБОРОБЕ, ОДЯГНУВШИ СВЯТКОВУ СОРОЧКУ ЗА ЙАВНІМ ЗВИЧАЄМ. ВИРУ- 1ИІЛ У ПОЛЕ. І В ПУХКУ ДОЛОНЮ ЗЕМЛІ ЛЯЖЕ ЗЕРНО НОВОГО ЗАСІВУ. ІЦОБ ЗІЙШЛО ВОНО РЯСНО ЩОБ Ш СХОДИ ПРИНЕСЛИ БАГАТИЙ УЖИНОК. РАЗОМ З ТОБОЮ КЛОПОЧУТЬСЯ НИНІ І РОБІТНИК. І КОНСТРУКТОР, І НАУКОВЕЦЬ. ПОЗНАЙОМСЯ 3 1’03- ПОВІДДЮ ПРО ЦІ БЛАГО- ДАТИ І КЛОПОТИ.

ТТ ОЧНЕМО Із запитання.
Якою має бути сівба 

.цукрових буряків у най
ближчі два—три роки? 
Дехто може в свою чергу 
запитати: а які ж тут змі
ни повинні статися? Ті са
мі сівалки, то саме насін
ня. Хіба що потужніший 
трактор прийде на поля.

Та не поспішайте з ви
сновками. Краще завітай
мо на дослідну ділянку Кі
ровоградського держав
ного конструкторського 
бюро, яко спеціалізується 
на створенні посівних ма
шин.

Цей клаптик поля нічим 
не відрізняється від загін
ки на майбутній буряковій 
плантації будь-якого гос
подарства. На краю ділян
ки стоїть звичайний собі 
трактор із далеко но но
вою буряковою сівалкою. 
Он з кузова автомобіля 
знімають паперові мішки з 
насінням.— Запускати мотор? — трактористу нетерпеливиться скоріше рушити п ріллю.

— Не поспішай ге, — кон
структор Сергій Іванович Шмат 
на одному плечі несе нанизані 
на дротину сріблясті диски, на 
Іншому — низку гумових роли
ків. — Спочатку переобладнає
мо висівні апарати.

З півгодини вдвох чак
лують біля агрегату. Тепер 
можна засипати посівний 
матеріал. Зараз насіння з 
ледве чутним шурхотом 
посиплеться в бункер. 
Але ж ні, воно барабанить, 
начо горох! З мішка і 
справді витрушують горо
шинки розміром з вітамін
не драже, тільки що сірого 
кольору. Конструктор роз
криває нам секрет цього 
дивного посівного матеріа
лу. У сірій оболонці, до 
якої входять добрива, мік
роелементи і отрутохіміка
ти, знаходиться однорост- 
кова насінина цукрового 
буряка. Хімічний склад 
драже стимулює енергію 
проростання і ріст росли
ни, захищає її від зажерли
вих шкідників — довгоно
сика, дротяника, дає змо
гу відмовитись ВІД внесен
ня при сівбі у рядки туків, 
котрими ми часом більше 
допомагали бур’янам, 
аніж бурякам.

А найбільша цінність драже 
о тому, що воно виключає за
бивання висіяних апаратів, 
пропуски і прогівн, за чим ду
же важко встежити, і дає 
МОЖЛИВІСТЬ ще при сівбі з ве
ликою точністю формувати 
потрібну густоту сходів. Но
винка допоможе значно знизи
ти затрати ковпів на вирощу
вання провідної технічної
культури, дасть відставку
сапці на обробітку посівів. 
Ї^ІЛЬКА слів про історію 

експерименту, за яким 
ми оце спостерігаємо. 
Влітку позаторік на адресу

конструкторського бюро 
надійшла посилка драже, а 
до неї — урядове замов
лення: створити машину 
для висіву цього матеріа
лу, Постановою передбача
лося: нову сівалку дати у 
виробництво в 1973 році. 
Часу відводилось досить, 
щоб виконати завдання. Та 
конструктори Сергій Іва
нович Шмат і Клавдія 
Михайлівна Шевченко, 
яким доручили цю спра
ву, замислились. Дати ще 

один різновид до існую
чої уже бурякової сівалки? 
Та ж, мабуть, простіше, де
шевше і швидше буде її 
пристосувати до висіву 

драже.
Спробували висівати дражо- 

ване насіннії звичайною сівал
кою. Результати вийшли ніку
дишніми. .Майже половина 
насіння дробилася. Довелося 
підбирати потрібні заглиблен
ня у дисках подачі посівного 
матеріалу. Потім металевий 
ролик-відбивач замінили м’я
ким гумовим. Так зменшили 
дроблення оболонки до п’яти 
процентів, а насіння— до пів- 
процента. Саме стільки й до
пускалося агротехнікою. Дво- 
дорожкошпї диск із допомогою 
серповидного сектора дає мож
ливість висівати на кожному 
погонному метрі через однако
ві проміжки по 10 — 25 насін
ини. Якщо зняти сектор, п ря
док лягатиме до 40 насінин 
на погонний метр.

Нам залишилося тепер 
повідомити, що сівба цук
рових буряків із пристроя
ми кіровоградських кон
структорів торік успішно 
пройшла випробування в 
господарських умовах. 
Цього року на Україні вже 
буде засіяно дражованим 
насінням площу у три ти
сячі гектарів. Колектив за
воду «Червона зірка» 
одержав завдання вигото
вити 60 комплектів при
строїв для висіву драже. 
Як нам повідомив заступ
ник директора підприєм
ства А. Ф. Шило, деякі де
талі уже запущено у ви
робництво. До кінця міся
ця замовлення буде вико
нане, і оже нинішньої вес
ни в багатьох господар
ствах на поля вийдуть сі
валки, які висіватимуть 
дражоване насіння.

І. ГРИГОРЕНКО.
м. Кіровоград.

мів чому

.„Молоди й комунар 23 лютого ЛОТІ poKty

СЛУЖБУ НЕСУТЬ КІРОВОГРАДІ

ЙДУТЬ
ЮНАРМІЙЦІ

багаті героїчними
г. толок

. м. Кіровоград.
тут масові заходи — ве« 
зустрічі з воїнам и-ветера- 
школярів побували кава«

працює досвідчений 
Тихонравов, навчає їх ав-

мадськнх інструкторів
94 спортсмени масових 
чергу заслуга вчителів 
Півня,

льотчик першого 
під час заходу на

Напередодні Дня Радянської Армії І Військово-Морського Флоту відзначився І ря

довий Костянтин Мороз. Фото В КОВПАКА.

1 ■ шинй
Бои.ронков

, катапультуватися, оскіль-

НЕПЕРЕМОЖНА, ЛЕГЕНДАРНА
ЮНАРМІЙЦІ вишикувались на спор

тивному майданчику. Вчитель на
зивав кращих учнів, які відзначились 
у воєнізованій грі.

— От Юра Маслюков. Його вина
хідливість, вміле орієнтування, добра 
фізична підготовка допомогли загоно
ві «червоних» першими 
добратись до висоти...

Однокласники раді 
за товариша: оже в кот
рий раз його ставлять за 
приклад іншим. І шана та заслужена: 

к • він непоганий легкоатлет, має III 
\ . спортивний розряд, він і в радіогурт- 

ку і шоферські права вже має.
Через кілька днів під час уроку військо

вої підготовки учитель ставив перед своїми 
вихованцями запитання:

— Назвіть ім’я воїна, якого б ви хотіли 
наслідувати.

Юра встав третім
— Майора запасу Петра Федоровича Мас

люкова, мого батька. В роки війни був 
командиром протитанкової батареї. Наго
роджений орденами Вітчизняної війни та 
«Червоної зірки», багатьма медалями.

Через рік випускник Кіровоград
ської СШ № 18 Юрій Маслюков стаз 
студентом педінституту. І знову про

нього чути втішні слова: зимову сесію 
склав відмінно, відзначився в турніру 
тенісистів, на змаганнях з кульової 
стрільби...

Юрій знав — після закінчення вузу 
він повинен стати воїном. І готувався 
до цього.

судожннк Гсннадій Курганов Теж 
ЦІННИКІВ,,. -! г-■ * * *

^о<-г)(0икликали до капітена • абот 
кіна.
- Чур, як ти виступав

МОЛЬСЬ|ИХ

ДІЯЛЬН 
серед

«Я НАДІЮСЬ, СИНУ...»

Ще не розмовляв з учителями, не побував 
у них на уроках, та вже збагнув — військо
во-патріотичному вихованню в школі приді
ляють неабияку увагу. Про це свідчили стен
ди з фотопортретами молодих воїнів, воїнів- 
ветеранів — колишніх випускників СШ № 11. 
В коридорі на видному місці виставлені мате
ріали, які розповідають про тс, як служать 
вихованці школи в рядах Радянської Армії.

А коли завітав у шкільний тир, кібіпет 
військової підготовки, в спортивний зал ще 
раз переконався в тому, що сьогоднішні учні 
зуміють стати справжніми захисниками Віт
чизни.

В школі діє пункт початкової військової під« 
готовки, який очолює майор у відставці А. Ф. 
Єрмолаєп. Двічі на тиждень старшокласники 
збираються па стройову, потім заняття в тех
нічних гуртках, тренування в стрілецькому за
лі. Крім цього, з ними ----- ”
механік-водій М. М, “
тосправи.

Цікаво проходять 
■Юри бойової слави, 
нами. Нещодавно в ___ г _
лер трьох орденів Слави В.’ Г Суворов, Герой 
Радянського Союзу Г. М. Гончар. А голова 
обласної ради ветеранів війни Володимир Пет
рович Повійчук, завітавши в СШ № 11, допо
міг вчителям та учням підготуватись до гри 
«Зірниця», 1 на міських змаганнях школярі 
були в числі призерів.

Про цікаві речі дізнаюсь, розмовляючи з 
старшою піонервожатою Маргаритою Федоро
вою. Вона розповідає про діяльність одинад
цяти загонів юнармійців. Кожен загіи — са
мостійна одиниця — моряки, піхотинці, кос
монавти, льотчики, танкісти. Любо послухати 
пісні, коли школярі співають їх, крокуючи 
шеренгами навколо спортивного майданчика. 
А як в школі триває конкурс на кращу пісню 
про Радянську Армію, то серед переможців 
завжди вони — юнармійці.

Щороку 13 травня на шкільному подвір’ї в 
урочистій обстановці семикласники передають 
форму юнармійця четвертокласникам. І знову 
створюються нові загони.

Про плідну роботу' по військово-патріотич
ному вихованню школярів світать і такі 
цифри: 275 учнів — члени ДТСААФ. 65 з них 
склали корми на значок БГПО, 35 пл ГПО. 
24 — па ГЗБ. Торік тут підготовлено 21 гро-

ІОСЬ він, нарешті, одягнув ши
нелю солдата. Пройшовши курс 

молодого бійця, зустрівся з батьком, 
— Трудно було. Юрко?

— Під час воєнізованого кросу вийшов 
вперед. А як повели на вогневий вал, тіль
ки четвірку заробив. Більшість хлопців з 
п’ятірками. В нашій роті таких немало,

— А як політзаняття?
Син вдоволено посміхнувся:
— Тут відмінно. Воно й не личить 

людині з освітою на цьому засипа
тись.

А далі розповідав про хлопців з ін
ших міст і сіл Кіровоградщини.

— Колишній інженер Володимир Рома« 
иовський, шахтар Олексій Чумак, само*

---------НО ^СОААСО*- 
!К і и ппк-' 7 ,
зборах. Такі слова справді 

запалюватимуть хлопців, 
А перед словами діло- 
відзначився на тактичних 
заняттях.
Юра спочатку не зрозу

мів чому саме про це повів мову ка
пітан Работкін. Мовчки тупцював пе
ред НИід і ніяковів.

А офіцер знову:
— їй був членом комсомольського 

бюро на факультеті, знаєш як працю
вати з МОЛОДДЮ. Тому хочемо реко
мендувати тебе на комсомольську 
роботу.
- Ї0Й.НО. як І раніше. Але цікаво. — 

розповіде Юрко. — організували оце зма
неная чвлодих воїнів за спеціальностями, 
Провели усний журнал, влаштували зустріч 
* »>«.»,.«тер»»»-. (СКРИННИК,

старшина запасу.
и. Кіровоград.

Заняття з стройової підготовки закінчено, і взвод поспішає до солдатської казарми,Фото В. КОВПАКА. 7* ’

по спорту. 25 суддів 
розрядів, і це в першу 
Є, І. Павловича, О, К,

(Закінчення. П<> на |.й CTOp,)t
В процесі формування у ч.оїнів високих морально- 

політичних, бонових і ф: г іцИХ якостей важливе 
значення має робота по и> даванню комсомольців на 
революційних, бойових : удових традиціях Кому
ністичної партії, радянського народу. Збройних Сил, 
частин, підрозділів, кораблі

«Завдання виховання. — 
можна буде вважати вирі: 
кожний червоноармієць прч 
бові до ейоєї частини, а 
ної Армії, тоді він суде н ншатнея 
неї, буде радіти її усгііхг [ сумувати за її невдачі».

Останнім часом комс-оя, іьські організації армії і 
флоту., багато зробили по стзореиню в частинах 
кімнат і мгзеїв бойово’ а8н, відновленню бойової
історії частин і нооаил:!- іистуються з ветеранами

містами і селищами, імена 
з’єднанням; спорудили 

• кіів.

' в.
говорив М. В. Фрупзе, — 
ієни ми лише тоді, коли 

пойметься почуттям ЛІО-
ІЄЗ неї і до всієї Черво- 

і належністю до

кілька птахів. Але під літаком знаходилось німецьке 
село, і льотчик, ризикуючи життям, повернув машину 
в бік, посадив її на ріллю, одержавши при цьому 
гравми. За сміливість, за вірність інтернаціональному 
обов’язку капітан Воронков удостоєний високої на
городи — Почесного золотого знака Товариства ні
мецько-радянської дружби.

ЗАВЖДИ
ГОТОВІ

Великої Вітчизняної війни, 
яких присвоєні частинам 
сотні пам’ятників і обет. . ,

Будні армії і флоту ві .,;лючно 
справами.

... Командир ланки 
класу капітан Генна дій 
посадку одержав коман. 
ки заглох двнгуіі літак;.,, в який попало одночасно

...Єфрейтор Анатолій Коротченко проходив мимо 
групи підлітків, які сиділи навколо багаття. Раптом 
воїн побачив, як один з них кинув у багаття гільзу. 
Не роздумуючи, єфрейтор Коробченко підбіг до ба
гаття, вихопив з полум’я гільзу і відкинув у бік. 
Пролунав вибух. Цс виявився німецький снаряд, 
випадково знайдений хлопчиками. Діти були врято
вані. Єфрейтор Коробченко за мужність і рішучість, 
нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ сВіііськовз 
доблесть».

Багато воїнів на навчаннях і маневрах показують

високу бойову майстерність, хорошу польову і мор
ську виучку, міцні .морально-бонові якості, готов
ність виконати найскладніші і найвідповідальніші 
завдання. А це особливо важливо в сучасних умовах, 
.коли активізувались підступи ворогів соціалізм'-, 
зросла агресивність імперіалізму.

Маневри і навчання є серйозною школою і длл 
комсомольських організацій. Надаючи допомогу 
командирам, політорганам, партійним організаціям, 
щоб підготувати молодь до успішного вирішення по
ставлених завдань, навчились постійно впливати на 
комсомольців на полі, в поході, в динаміці бойовій 
дій. А це одне з головних завдань для армійських < 
флотських комсомольських організацій. ..........

Святкування 53-ї річниці Радянської Армії і Вій- 
ськово-Морського Флоту в цьому році проходить в 
переддень XXIV з’їзду Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Комсомольці і молоді воїни готують . 
свої подарунки рідній партії, і немає сумніву, то 
першим рядком нашого комсомольського рапорту 
з’їзду будуть слова про безмежну вірність ідеям 
ленінізму, про все більш зростаючу бойову готов
ність підрозділів, частіш і кораблів.

О. ЗІНЧЕНКО, 
помічник начальника Головного політичного 
управління РА і ВЛАФ по комсомольській ро
боті, кандидат в члени бюро ЦК ВЛК-СМ.На знімку;ПРИСЯГА”• йде урок військової підготовки,

♦ото автора, ’

—А пізно ввечері 
про дівчнку-стенівчанку

не стройова. иро ,
а. КОВПАКА

Зразково несе службу кіровоградець мо« 
лодшнй сержант Валерій ВОЖ.ЖОВ. Від- 
Міііник бойової і політичної підготовки, 
класний спеціаліст, командир відділення, 
секретар комсомольської організації під
розділу. А ще Валерій учасник художньої 
самодіяльності, спортемсн-розрядннк.

Фото Г, ТОЛОКА.

Мы уходим перронами, 
Неуклюжие мальчики, 
С вещевыми мешками 
На изгибах плечей, 
Несгибаемо ровные, 
А сердца, будто мячики, 
А глаза, будто камин 
Раскаленных печей, 
Мы наивны до чертиков 
Неумелы и некрепки; 
«?.Ждь„,,СВИАанны« '»ыдастсп 
Мы пойдем В ПОЛНЫЙ рост 
•СМноту перечеркали

Серед імен постійних авторів «Молодого комун*. 
ра» чіпЛ. очевидно, пам’ятає і комсомольцю 
Кіровоград? а рнцеля. Нині цін молодий - • 
До Д;-:я РияіЙької Армії і Військово-Морсько > 
Флоті' В-Мисла? надіслав до реакції свої 8Ь , .
Один 3 II«.’ СЬОГОДНІ Иройопуєііо Фітачов!.

Сичеватыми искрами
Витых В рот ДЛЯ СОЛИДНОСТИ 
дорогих папирос.
И чечты нам об ордене 
Ьулут здорово лестными, 
Есзн В бой — мы готовы. 
Гоїорю я без лжи: 
Мы служить будем Родине, 
мк отцами завещано, 
И « знаю, что честно 
Чи ей будем служить.Владислав ГР ИЦЕ ЛЬ

СЛУЖБУ НЕСУТЬ КІРОВОГРАД

СГ КОСЬ мені довелось 
побувати в селі Пет- 

роострові Новомиргород- 
ського району. Трудівни
ки села, які нещодавно 
відзначили сторіччя сво
єї школи, називали ба
гатьох людей, що навча
лись в ній. Згадали • 
Костянтина Хомича Юце- 
аича, який в роки грома
дянської війни був на
чальником штабу леген
дарної кавалерійської 
бригади Котовського. Літ
ні мешканці села добре 
пам’ятають «швидкого 
білявого Костика» і його 
сестру Ганну Хомівну 
(вона живе в сусідньому 
Маловисківському райо
ні). Мені сказали, що 
Костянтин Хомич живе в 
Москві, що з приводу 
ювілею школи він надіс
лав колективу учителів і 
учнів теплого, задушев
ного листа...

І ось я в столиці, в 
просторній, затишній
квартирі Костянтина Хо
мича на гамірливій Плю- 
щисі. Слухаю його розпо
відь про бої і походи ка
валерійської бригади. Слу
хаю і уявляю собі, як ко
товці вихорем вривались 
в міста і села, звільняючи 
їх від Денікіна, Григор'є- 
аа, Тютюнника, з якою 
радістю зустрічали чер
воних вершників. Костян
тин Хомич пригадує при
казку, яка народилась у 
ті далекі часи: «Котов
ський приходить —горе 
відходить. Котовський від
ходить — горе прихо
дить».
... Цс було після одного бою 

на поділлі. Григорій Івано
вич, поздоровивши бійців а 
перемогою, запропонував: ха: 
кожен, хто побажає, 
донесення в дивізію про Н

бій, а він, Котовський, вибе
ре найкраще з них і відішле 
штабу дивізії.

Написав і боєць Юце- 
вич. Григорію Івановичу 
його донесення сподоба
лось.

боротьби з ворогами мо
лодої Радянської респуб
ліки формувались нові 
частини Червоно: Армії, 
в тому числі і бригада 
Котовського, Юцевича

Cdmthmk
І

ЯК-

цюмене— Зайдеш 
ввечері, — сказав.

І потім попросив Юце
вича розповісти про себе.

— Тільки не спіши, про 
все детально.
Той розповів, що народився 

він в селі ЯкимівиІ теперіш
нього Маловнсківського райо
ну. Сім’я складається з деся
ти чоловік. Жили бідно, хоч 
зранку до пізнього вечора гну
ли спину на нойіщицю Всй- 
новську і генерала Самсоно
ва. Ще хлопчиком почав пра
цювати: повзав на б>ряковнх 
плантаціях генерала, збирав 
жука-довгоноенка. За деуь 
такого повзання — гривенник. 
Потім пас худобу, теж помі
щику.

В 1914 році Костю 
призвали на службу в 
армію. Жовтнева револю
ція застала його на ру
мунському фронті. А не
забаром Юцевич був 
уже в Одесі. Працював 
секретарем кооператив
ної спілки. Його часто по
силали у військові части
ни для пропагандистської 
роботи серед солдатів.

Та ось Одесу захопили 
банди Григор’єеа. Для

і зарахували в 
бригаду.

Він розповів Григорію 
новішу про свого брата Федо
ра. Той був червоним парти
заном, бив білі банди, згур
товував навколо себе селян. 
Бандитам вдалось вислідити 
Федора, і темної літньої ночі 
вісімнадцятого року його бу
ло по-звірячому вбито...

Іва-

К. X. Юцевич йшов пліч- 
о-пліч з Котовським, 
бригада якого воювала 

на багатьох фронтах гро
мадянської війни.

Дивився на нього і не 
вірив, що Костянтину Хо- 
мичу вісімдесят років: 
стрункий, статний, з ви
соко піднятою головою. 
Енергійний, жвавий — і о 
розмові, 'ї в думках, і в 
рухах.

— Цс теж від Котовського, 
— говорив. — Адже як він ро
бив? Щодня, «III ТО ДОЩ. ЧИ 
сніг — виходив на правий 
флцнг строю, роздягався до 
пояса і подавай команду: 
«Робити, як я!» Та й почи
нав розтирати тіло холодною 
водою або снігом а потім ви
тирався 
Звичайно, 
Григорій 
«Краще 
ніж пити 
стойко оцінили ____ ..
засіб. Чого тільки на війні но 
траплялось! І дощ мочив до 
останнього рубчика, І о снігу 
спали, і взагалі по кілька 
діб не спали, але піхто но 
хворів...

сухим рушником, 
все це робили і ми.
Іванович 

натиратись 
ліки»

говорив: 
снігом, 

Всі ми до- 
цеҐ: добрий

Котовський вислухав 
Юцевича і сказав:

— Будеш працювати у 
мене в штабі.
гр АК став Юцевич пи- 

сарем. Потім його 
призначають 
помічником
штабу, а згодом 
пальником штабу леген
дарної 
бригади.

молодшим 
начальника 

— на-

кавалерійської
Кілька років

ПІСЛЯ закінчення гро- 
мадянської війни Кос

тянтин Хомич деякий час 
був на господарській ро
боті, потім знов 

нувся на службу до лав 
Червоної Армії. 
Вітчизняна оійна 
його на посаді заступника 
начальника Мінського вій
ськового училища. В пер
ші ж дні війни увесь

повер-

Велика 
застала

склад училища вступив у 
бій з ворогом. Дивлячись 
на Костянтина Хомича, 
кожний курсант і коман
дир бачив, що таке вій
ськове мистецтво, сміли
вість і мужність у бою...

Він служив у армії до 
1953 року. Потім рішов 
на пенсію.

Коли Костянтин Хомич 
висловив слово «пенсія», 
його дружина, Марія Гри
горівна, разом з якою він 
пройшов громадянську 
війну, сказала:

— Не видно, що ти на 
пенсії. Працював — я 
знала, коли прийдеш обі
дати, а зараз — не знаю.

1 це справді так. Бо ІОцс- 
пнч був членом московського 
міського товариства «Знання». 
Він часто виступав з лекціями 
па заводах, фабриках, у ву
зах. школах, а влітку — в 
парках, па відкритих майдан
чиках. Без допомоги Костян
тина Хомича не обходився 
жоден з музеїв Котовського. 
А їх немало: в Кишинев!, . 
Кам’яііепь - Подільському, 
Бсльцях, Кременці. Тернополі ■ 
та інших містах. Кілька років 
Юцевич працював над книгою 
«Котовський і котовці», під
тримував зв'язки З ІІІІСТІ.ДС- 

,сять»іа котовцями. Ось яка 
вона, бойова солдатська друж- • 
ба: піввіку минуло, а вона ос 
старіла.

Костянтин Хомич пока
зав мені золотого годин
ника, якого йому пода
рував за мужність і від
вагу командир Й. П, Убо- 
ревич. Коли це було? В 
1920 році... Швидко, дуже 
швидко летить час. Син 
його, Анатолій, служив з 
армії, другий син, Вален
тин — полярник, дочка 
Валентина — лікар...

Він був у строю до ос
танніх своїх днів. А оце 
днями я довідався, що йо-, 
го вже не стало...І. ВАЩУК.



4 стор. „Молодий комунар“ - 25 лютого 1971 року.
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a ЦІ КРИСТЯНИНОВУ, який змінив звіль
неного в запас командира відділен

ня, було присвоено звання молодшого 
сержанта. Його пісню «Солдат-генерал» 
взяли на озброєння не лише розвідники, 
вона лунала над шеренгами воїнів й ін
ших підрозділів. Виріс авторитет цього 
скромного хлопця-калмика. І не було ні
чого дивного, коли в першу чергу саме з 
ким вирішив порадитись комсорг про те
му і порядок проведення чергового ком
сомольського вечора.

Кристянинов відповів не одразу, спо
чатку порадився з солдатами, помірку
вав сам. і нарешті, вирішили назвати ве
чір «Про дім наш рідний». Хай підготую
ться п’ятнадцять чоловік, по одному від 
кожної союзної республіки, розкажуть 
про думи і почуття, про свій край.

— Не забудь тільки Гарая, — порадив 
Кристянинов Хмелю після того, як уже 
домовились про деталі. А, взагалі, под
робиці довелось вирішувати аж до са
мого вечора.

В січневу неділю, рівно о вісімнадцятій 
всі комсомольці роти, взявши свої стільці, по
чали влаштовуватись у вільному місці казар
ми. Тут, на яскраво освітленому проході, уже 
були виставлені па спеціальних підставках 
п’ятнадцять шовкових прапорів союзних рес
публік.

Хміль, поплескавши в долоні, сказав:
— Давайте, хлопці, так: ті, що готува

лись виступати, хай вишикуються біля 
знамен своїх республік,

Розміщались недовго. І скоро Єдуард 
Хміль став біля стенда, подивився не 
карту і почав-

— Товариші комсомольці, ось подиві
ться, Це — наша Батьківщина на карті. 
Як обличчя батька та матері, знайомі Ті 
обриси кожному з нас.

Магросов не тільки уважно слухав, але й ду
мав про ті великі переміни, що сталися з 
Хмелем. Він навчився переконувати правотою 
своїх слів.

— Давайте, хлопці, поговоримо про те, що у 
кожного на душі, про звершення, плани. Хай 
кожен скаже, що вважає за потрібне. Може, 
будуть запитання? Вступайте в розмову само
стійно, без надання слова. 1 не тільки ті, хто 
готувався, право говорити має кожен. Отже...

Матросов радів: «Молодець Едік, не хвилюй
ся — все вийде»,

...Речі, що здаються звичайними там, 
дома, тут набувають особливого змісту, 
робляться виключно дорогими.

— Бавовна. Біла, ніжна і чарівна ба
вовна, — розтягнуто говорив солдат-уз
бек, — Весь наш Узбекистан робиться 
від неї білим.

Хлопець з Алма-Ати говорив про яб
лука.

Підносили до небес байкальського 
омуля і владивостоцький ранок.

— А на Сахаліні? Коли ви тут, на За
ході, засинаєте, я на Сахаліні вже виход
жу на роботу. Йдеш вулицею, в руках 
така сила відчувається... А з берега до
носиться шум моря...

— Море! — перехопив Оскар Лаціс.— 
Я все своє життя завжди зв'язаний з мо
рем, У нас в Прибалтиці море світиться, 
тремтить сріблом перед заходом сонця.

Згадували навіть пахощі.
Валентин ГараЙ розповідав про Білорусію, 

її музику, пісні, народну творчість, поезію. 
Добро розповідав, зі знанням справи. Навіть 
здивував Матросова, і той йому відверто ска
зав — сподобалось!

— На Білорусії, де не копни землю — ос
колок, у нас що не дід — колишній партизан,— 
продовжував Горай, сидячи в кріслі. — Трудом 
нашим все відбудовано знову на пустому міс
ці — автозаводи, соляні шахти, хімічна промис
ловість, у пас вже є й своя нафта. Тільки за 
роки Радянської влади, по суті, створена наша 
гордість — білоруська культура.

A ДУ-

Говорячи своїм приємним голосом, Га
рай пильно дивився на товаришів. •— Ме
ні хочеться відслужити і знову взятися 
за любиму справу.

—- Напиши про нас.
— Про кого?
«— Про солдат.
— Про мене, — твердо вступив сол

дат, який до нині не сказав жодного 
слова. Був він єдиний в роті, що відсидів 
якось на гауптвахті за порушення дис
ципліни десять діб. Тепер на відміну від 
інших він говорив стоячи, — Любив я по
хизуватись, випити, показати себе «ге
роєм», а в армії мене зробили людиною. 
Ти про армійську сім’ю напиши...

— Буде після армії про тебе оповідан
ня, — не зовсім впевнено вимовив Га
рай.

Він подивився на Кристянннова, шукаючи від 
нього підтримки.

— Розумієш, •— сказав той, — ніхто з нас 
ніби й не мас права наказати, що писати — 
роман, повість, оповідання, але допомогти ми 
зобов’язані. Про наше життя має бути справж
ній твір. Очевидно це все-таки роман.

— Солдатський роман! — підказав рядовий 
солдат. І всі одразу його підтримали;

•— Вірно!
— Хлопці, — водив сюди-туди руками Гарай, 

знову шукаючи у кого-небудь підтримки. — Ро
ман — це ж твір мистецтва. Він повинен зали
шитись навіки...

— Ось і біда твоя, Валік: думаєш тільки 
письменник створює навіки. А ми?... — голос
но заговорив хлопець з Миколаєва і важко 
зітхнув. —- Кораблі—навіки, міста, гребля, зро
шення полів — це теж навіки. Це — найкра
щий твір — зміна життя. І як солдат, ми 
творці, кожен — цілий роман!
О АКІНЧИВСЯ вечір піснями. Клубні то- 
** вариші постарались: принесли магні
тофонну стрічку з спеціальними для цієї 
зустрічі записами.

Всіх пісень було п’ятнадцять — естон
ська і білоруська, вірменська й азер
байджанська, кожна республіка пред
ставлялась кращою.

У червонуватих барвах світла, що па
дало від знамен ще зручніше влаштува
лись солдати. Хто вперся підборіддям 
на кулак, хто обійняв за плече товариша, 
інший поклав руку на погон друга. Не 
завжди розуміючи слова, серцем улов
лювали смисл, переживали найпрекрас- 
ніші хвилини.

А ось і пісні, в яких слова зрозумілі 
всім.

Колышет березоньки ветер весенний, 
Веселой капели доносится звон...
Яким резонансом у всьому єстві від

гукувались ці слова, звуки!
Потім ніби входив у душу кожного го

лос білоруського співака:
Зорька Венера
Взошла над землею, 
Вместе нам хочется быть!,.
Поклавши ногу на ногу, схрестивши 

руки на грудях, відкинувся на спинку 
крісла Матросов. Україна стала в його 
уяві з неповторною красою мелодій і 
слів.

За ті карі очі .
Душу б я. віддав.
Матросов, ледь примруживши очі, ба

чив Віку, яка співала. її посмішка, що ні
коли не сходила з уст, коли співає цю 
пісню. Батько й мати здавались теж по
ряд, вони теж слухають. Та ще батько й 
мати Віки... 1 Ревенко, і Щербина...

— Я все-таки письменником, врешті-решт 
стану, — гарячково ударивши ребром долоні 
доводив Матросову після, вечері Гараи. — А 
ти все вислужуєшся. То хоч віддай исі сили — 
все-одно не вийдеш навіть у старшини...

— До чого тут цс? — здивувався Матросов.
— Мені зовсім не потрібен старшина.
— Так і.сказав? — перепитав старшина 

Зозуля, коли каптенармус розповів йо
му про розмову з Матррсовим,

—— Чесне комсомольське! — поклявся 
Гарай, — А у самого навіть з біографією 
не в порядку, плутає, котли про своє жит
тя розповідає... Та ще оцей «друг сте
пів» — Кристянинов завжди недоречно 
втручається. Теж мені композитор!..

— Друг степів. До нас ще один кал
мик потрапив. Солдат буде що треба; 
наймолодший університет в країні закін
чив — ЕлістинсЬкий. Грамотний, фізично 
розвинений, такий не підведе. А щодо 
Матросова, то ти уже якось збив мене 
з пантелику, говорив, ніби він доніс, щоя 
в казармі випиваю. Так, по-перше, то бу
ла правда, по-друге, ні на кого він не 
доносив. Солдат иін взагалі непоганий.

— Не знаю, товариш старшина,—пога
ний він чи ідеальний, але ось вам точно 
його слова: «Мені абсолютно не потрібен 
старшина»..,

— Та ти що?!..

'h'
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул Глінки, 2.

*» Кіровоград, вуп. Луначарсьного, 36 
Їелефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор< 

гу — 2-45-35, решти відділів - 2-45-36,
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ЦОЬ строй дид АЄИ_М СЫН

U- яи О-ТЄЦ <t рОМ

ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ
Слова С. ГРЕБЕННИКОВА

« Н. ДОБРОНРАВОВА.
Музыка А, ПАХМУТОВОЙ.
Когда окончилась войко',
Он не вернулся,

чтобы увидеть сына...
Остались у мальчишки ордена
Отца, погибшего под городом

Берлином...
Тихо сказала мать:
«Бойцов нс редеет строй.
Должен и сын героем стать. 
Если отец герой».
Пусть жизнь порой

была трудна.

Он перед каждой новой
пері 

Задумчиво глядел на ордена 
Отца, погибшего под городом 

Берли
Н говорила мать: 
«Бойцоп не редеет строй. 
Должен и сын героем стать. 
Если отец герой».
•Мечта его была ясна: 
Звал парии космос, зоал 

неудсри
Увез на космодром он ордена 
Отца, погибшего под городом

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД |
СЕРЕДА. 24 ЛЮТОГО. ПЕР- Д 1 ' ’ ' ''і

ША ПРОГРАМА. 10.55 - Теле- 
вісті. (К). 11.05 - Назустріч ОВВВВШ'ШВЯ
ххіу з’їзду кпрс і ххіу 
з’їзду КП України. Телефільм —ц--------г 7 ■ ------ 7
«Україна». € Кроки п'ятиріч- „/М_____X_____________ /
кп». 1 серія. «Хороший старт».
(К). 11.35 — Шкільний екран.

. ДУ- Півфінал ГісийіиСії сип 
Суспільствознавство для учнів (М) 2ЗЛ5 - Телевісті. (К).’
X класу. «Захист Вітчизни — - • \ і

ЧЕТВЕР. 25 ЛЮТОГО. ПЕР. 
ША ПРОГРАМА. 11.35 
Шкільний екран. Біографія 
для учнів X класу. «Індиві
дуальний розвиток організму», 
(К). 12.05 — Фільм-балет «ЛЬ

X класу. «Захист Вітчизни — 
святий обов’язок громадянина 
СРСР». (К). 12.15 — «Увага, 
серце». Про найновіші досяг
нення радянських вчених кар
діологів. (М). 16.40 — За ряд
ками партійних накреслень 
«На шляху г;
(Харків). 17.10 - <
дами». Школа бального танцю. 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті. 
(К). З включенням Кіровогра
да. 18.00 — Програма передач, 
(К). 18.05 — Фестиваль радян
ських республік. Грузинська 
PCP. (М). 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокей «Динамо» Щ 
ЦСКА. (М). В перерві «На го
ловному напрямку п’ятирічки». 
(Спецвипуск телевістей). (К). 
21.50 — Портрет митця «Дра
матург Олексій Коломієць». 
(К). 22.50 — Мотогонки на льо-

до конвейєра». С0Ва п|сняж. 17.15 — «за
«Танцюйте з партійними накресленнями».

«РоЖеві спалахи». (Донецьк), 
17.30 — Телевісті. (К). 17.50 — 

. голубий екран — школярам.
«Сторінки піонерського літопи
су». (Кіровоград). 18.30 — Де« 
мінський університет мільйої/в, 
(М). 19.00 — Урочистий вечір і 
концерт, присвячені 100-рІЧЧЮ з 
дня народження Лесі Україн
ки. (К). По закінченні — чем
піонат світу з фігурного катан
ня. (Франція). (У запису) тд 
телевісті. (К).

Юнаки і дівчата!
Вас запрошують на Всесоюзно 

ударні комсомольські будови 
ру. На будівництво залізниці Тю 
мень —Сургут.

Надається безплатний проїзд до місцч 
видається безвідплатна допомога розміром 

Оплата праці відрядно-преміальна
роботи, 

60 крб.
• • ’ 4 "г ~~* •*****'»»«и випля*

чується поясний коефіцієнт ЗО — 70 процентів 
і 40 процентів за пересувний характер роботи 
Після року роботи виплачується ш 
північної надбавки. До основної ві; пустги° пТг? 
ся додатково 12 робочих днів і безшіатпп і ^ 
ничний квиток на працюючого і двох плешв сім’ї’ 

Запрошуються шофери, екскаватор
ники, бульдозеристи, муляри, тссш- 
рі, штукатури і малярі, а також мо- 
лодь без спеціальності.

За довідками звертатися в обком тд , 
комсомолу, , . ’ га міськком

Твмт »УрвлвудмеханізаЩя,.
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