
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Рік видання 27-й 
№ 118 (3213) П’ЯТНИЦЯ, 3 Ж ОВТНЯ 1958 р . Ціна 15 коп.

Вчасно зібрати врожай 
соняшників

Трудівники соціалістичного 
сільського господарства, готу
ючи достойну зустріч ХХІ з ’їз 
дові Комуністичної партії, бе
руть на себе підвищені соціа
лістичні зобов’язання, борють
ся за вчасне і високоякісне 
завершення всіх осінніх п ольо
вих робіт. Вчасно зібрати ви
рощений урожай кукурудзи, 
соняшників та інших культур, 
в кращі строки підняти зяб під 
увесь ярий клин— таке невід
кладне завдання стоїть сьогодні 
перед хліборобами.

В нинішньому році к олгоспи 
району виростили дорідний уро
жай високоцінної олійної куль
тури—соняш ників. Тепер го
ловне полягає в тому, щоб 
зразково п ровести збирання 
ц ієї культури, не допустити 
н айменших втрат. Не можна 
забувати про те, що запізнен
ня із збиранням може привес
ти до втрат насіння і погір
шення його я кості.

Однією з важливих і невід
кладних робіт, щ о передують 
збиранню, є апробація сорто
вих посівів соняшників. Добре 
справились з цим завданням аг
рономи Парасковія Лебединець, 
Олена Петренко, Тетяна Цим
балюк з колгоспів імені Орд
жонікідзе, імені Куйбишева, іме-

«Армавірський 3497», що за
безпечує високий урожай на
сіння із значним вмістом олії.

Убирання врожаю соняшни
ків уже почалося в ряді кол
госпів. Перші гектари цієї 
культури зібрані в сільгоспар
тілі імені Орджонікідзе та ін
ших. Однак у багатьох кол
госпах до збирання як слід не 
підготувалися, не подбали про 
якнайширшу механізацію цієї 
роботи.

Візьмемо, наприклад, колгосп 
імені Кірова. Тут вирощують 
соняш ники на площі понад 
160 гектарів. Уже пора збира
ти врожай, але голова правлін
ня Т. Опальченко та бригадир 
тракторної бригади В. Ружин
не подбали про вчасну підго
товку техніки, про придбання 
потрібної кількості пристосу
вань для переобладнання ком
байнів.

Не краще становище з під
готовкою техніки до збирання 
створилося в колгоспах імені 
Куйбишева, імені Щорса, іме
н і Леніна. Зовсім не придбали 
пристосувань для переоблад
нання комбайнів колгоспи 
«Шлях Леніна», імені Мічурі
на, імені Енгельса. Як же ке
рівники цих колгоспів думають 
провести збирання соняшників?

Необхідно в кожному к ол
госпі негайно завершити підго
товку техніки до збирання со
няш ників. Працю організувати 
так, щоб намолочене насіння 
зразу ж відвозилось на добре 
п ідготовлені токи. Перше, н іж 
зсипати насіння на зберігання, 
його слід добро висушити, 
очистити в ід сторонніх домі
шок.

Досвід передових колгоспів 
говорить про те, що соняшни- 
ки—прибуткова культура. Крім 
олії, колгоспи мають змогу 
одержати значну кількість со
няшникової макухи, що міс
тить багато білка і є цінним 
кормом для худоби, добре впли
ває на підвищення молочної
продуктивності корів.

Товариші колгоспники! В 
кращі строки зберемо врожай 
соняшників, н е допустимо 
втрат!

ні Щорса та інші. Вони вчас
но провели апробацію і пред
ставили потрібну документацію. 
Та, на ж аль, агрономи А. Мос
тіцький, І . Науменко, О. Ко
валенко з колгоспів імені Чка
лова, імені Енгельса та імені 
М. Горького до цього часу не 

 з акінчили проведення апробації 
сортових посівів соняшників, 
хоч добре знають про то, що 
цю роботу слід закінчити до 
початку збирання.

Радянська держава оснасти
ла колгоспи потужною сіль
ськогосподарською технікою. 
Майлсе всі роботи на вирощу
ванні та збиранні соняшників
проводяться з допомогою ма
ш ин. Це створює найкращі умо
ви для вирощення високих уро
ж аїв, впровадж ення у вироб
ництво нових сортів. Так, в 
ряді колгоспів нашого району 
вирощують соняш ники сорту

Радянський народ широк о відзначив 
дев’яті рок овини КНР

В Москві 30 вересня відбу
лися урочисті збори представ
ників громадськості столиці, 
присвячені дев’ятим роковинам 
КНР. З  д оповіддю виступив 
голова правління Товариства 
радянсько-китайської друж би 
А. А. Андреєв.

На зборах громадськості Ки
єва  про успіхи великого ки 
тайського народу за дев’ять 
років існування народної 
республіки розповів у своїй 
доповіді голова Українського

відділення Товариства радян
сько-китайської дружби двічі 
Герой Радянського Союзу 
О. Ф. Федоров.

Урочисті збори, присвячені 
дев’ятим роковинам КНР, від
булись у багатьох містах і 
селах нашої Батьківщ ини. Всі 
вони вилились в яскраву де
монстрацію дружби і братер
ства радянського і китайського 
народів.

(РАТАУ).

С е с ія р а й о н н о ї  Р а д и
Чергова сесія районної Ра

ди депутатів трудящих обговори
ла питання про поліпшення 
матеріально-побутового обслу
жування  населення та благо
устрій населених пунктів ра
йону.

Доповідач, голова виконкому 
районної Ради депутатів тру
дящих Г. II. Ш арпінський, від
мітив, що в житті трудящих 
нашого району сталися велич
ні зміни за останні п ’ять ро
ків, що минули після історич
ного вересневого Пленуму 
ЦК КПРС. Невпинно зростає
економіка колгоспів. Сільгосп
артілі стали господарями по
тужної техніки. На ланах і 
фермах тепер виконують тру
домісткі процеси найновіші 
вітчизняні машини і меха
нізми.

Трудівники району в ниніш
ньому році виростили і зібра
ли високий врожай зернових
культур, зараз збирають по 
300 і більше центнерів цукро
вої сировини на кожному гек
тарі посіву. Земля щедро від
дячила хліборобів за їх  сум
лінну працю.

Комуністична партія та Ра
дянський уряд безустанно пік
луються про поліпшення до
бробуту і культури трудівників 
села. До послуг колгоспників 
нашого району десятки мага
зинів, в я ких збільшується
кількість товарів широкого 
вжитку, бібліотеки, клуби, к і
но, медичні заклади, школи, 
радіо. В багатьох селах загорі
лись яскраві лампочки Ілліча. 
На вулицях Ново-Миргорода і

навколишніх сіл курсують ав
тобуси, легкові таксі.

Партія поставила завдання— 
створити найкращі умови для 
щасливого і радісного життя 
трудящих. Треба, щоб про лю
дей праці завпеди і скрізь пік
лувалися працівники закладів 
культури, торгівлі, побутових
та комунальних підприємств. 
Проте в нашому районі є ви
падки, коли культосвітні пра
цівники не задовольняють за
питів населення. Кооператори 
погано виконують вимоги спо
живачів. Райконтора зв ’язку 
повільно і неякісно проводить 
радіофікацію віддалених сіл і 
бригад. Шляховий відділ і окре
мі правління колгоспів не
дбають п ро ремонт доріг, особ
ливо в Софіївці, Панчево, Ка
пеж і, Бирзулово. Сільські Ради 
не очолили маси трудящих на 
будівництво в селах тротуарів, 
погано займаються озелененням 
вулиць.

На сесії піддавали гострій 
критиці роботу райфінвідділу, 
медичних працівників лікарні 
II. Кавун, Д. Магана за н е 
уважне ставлення до людей.

Не задовольняють ще зрос
лих вимог трудящих артіль
«По ленінському шляху» та 
комбінат комунальних підпри
ємств. До цього часу в Панче
во, Канежі та в інших вели
ких селах не відкрито майстер
ні ремонту одягу та взуття.

В районі ніде відремонту
вати годинник, швейну маши
ну, велосипед ч и примус. Ма
ло думають про це і керівни
ки селищної Ради.

По нашій  Батьк івщині
(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Одеська область. На Ізмаїль
ський рибний завод з придунай
ських рибальських колгоспів 
прибуває для переробки риба 
червоних порід, крупний і дріб
ний частик. Колектив підприєм
ства щомісяця випускає близько 
двох тисяч центнерів продук
ції—копченої, засоленої і замо
роженої риби.

На фото: зважування білуг, 
доставлених з Вилкова.

Фото А. Фатєєва
(Фотохроніка РАТАУ).

Зобов’язання виконано
Трудівники полів Ставропол

ля  заклали шість мільйонів 
тонн кукурудзяного силосу— на 
мільйон тонн більше зобов’я 
зання, взятого у зверненні до 
працівників сільського госпо
дарства країни, або майже 
втроє більше, ніж  у минулому 
році. Більшість господарств 
створює дворічний запас соко
витих кормів.

Державі продано 
100 м ільйонів пудів хліба
Хлібороби Оренбурзької об

ласті, перетворюючи в ж иття 
історичні рішення Комуністич
ної партії но крутому підне
сенню сільського господарства, 
достроково виконали план про
дажу хліба державі. В засіки 
Батьківщини засипано 100,8 
мільйона пудів зерна.

Нова коксова батарея
Включившись у соціалістич

не змагання на честь ХХІ 
з ’їзду партії, дніпродзержин
ські будівельники добилися ви
датного успіху. Введено до ла
ду нову коксову батарею №  7 
на Баглійському коксохімічно
му заводі, збудовану в рекорд
но короткий строк—за один 
рік:

2625 пудів картоплі 
з гектара

Рекордний врожай картоплі 
па Волині виростила ланка 
Зінаїди Герасимівни Члек з 
колгоспу «Перемога» Торчин
ського району. На кожному з 
10 гектарів накопано по 2625 
пудів.

По 2435 пудів картоплі 
накопала на кожному з 10 
гектарів ланка Євфросинії Ку
делі з цього ж  колгоспу.

Київ. Змагаючись за гідну зу
стріч 41-х роковин Великого 
Жовтня, метробудівці столиці 
України добилися нового вироб
ничого успіху. Недавно з’єднано 
два перегінних тунелі на ділян
ці між станціями „Хрещатик“ і 
„Університетська“. За корот
кий строк пройдено 1257 метрів 
тунелю.

На фото: на одній з ділянок 
між станціями „Хрещатик“ і 
„Університетська“.

Фото М. Селюченка
(Фотохроніка РАТАУ).

Волзький струм на Уралі
Нову трудову перемогу здо

були уральські будівники енер
госистеми. В ен ергетичне кіль
це Уралу по спорудженій ви
соковольтній л ін ії електропере
дачі, напругою в 400 тисяч 
вольтів надійшов струм Вол
зької ГЕС імені В. І . Леніна.

Директор державного млина 
О. Вахламов вж е другий рік 
обіцяє відкрити комбікормовий 
та к рупорушний цехи, але паль
цем об палець не вдарив, щоб 
виконати ці обіцянки. Навіть 
млин працює незадовільно.

На всі ці недоліки звертали 
увагу в своїх виступах А. Сам
ченко—директор комбінату ко
мунальних підприємств, В. Пе
рев’я зк о— завідуючий відділом 
культури, М. Гордейко— пра
цівник РТС, Д. Ботнаренко— 
голова колгоспу імені Чапаєва,
І. Рубля—директор Канізької 
ш коли, К. Капинус— голова 
Софіївської сільської Ради, 
З . Присяж ний— секретар рай
кому КП У країни та інші.

Було затверджено також  звіт 
Мандатної комісії про прове
дення довиборів до районної Ра
ди депутатів трудящих по Осит 
нівському виборчому округу 
№ 15.

Розглянуто організаційні пи
тання. Депутата О. Полупано
ва звільнено з посади голови 
планової комісії і заступника 
голови виконкому районної 
Ради депутатів трудящих у зв’я з 
ку з переходом на іншу робо
ту. Головою планової комісії 
затверджено С. Болгарина. Сесія
доручила    йому    виконувати    обо
в’язки заступника голови викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих. Заступником голови 
райвиконкому по сільському 
господарству затверджено В. 
Гавриленка. О. Алейнікова зат
верджено завідуючим районним 

 відділом народної освіти.



П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Заняття почались!
Всі десять членів гуртка по 

вивченню біж учої політики, де 
пропагандистом М. Роздобудько, 
чекали першого заняття, як  
свята.

У досить просторому кабіне
ті голови колгоспу імені Фрун
зе М. Ільтуса столи застелено 
чистими скатертями. Яскраве 
світло від колгоспної електро
станції. З а десять хвилин до 
початку заняття слухачі розсі
даються за столами. Перед кож
ним зошит, олівець.

Тов. Ільтус загодя розпоря
дився підмінити шофера кому
ніста П. Сладенка і він з ’явив
ся до контори колгоспу першим. 
Потім прийшли М. Ільтус, бри
гадир А. Клименко, зоотехнік 
М. Ш ульга. Напередодні пер
шого жовтня секретар партор
ган ізац ії П. Заватій бесідував 
з кожним слухачем.

Лекцію М. Роздобудька про 
Велику Жовтневу соціалістичну 
революцію люди слухали з ве
ликою увагою, записуючи в зо
шитах головне. В кінці занят
тя занотували рекомендовану 
літературу.

Пропагандист Іван Лукаш доб
ре підготувався до проведення 
першого заняття в гуртку по 
вивченню біжучої п олітики, в 
який записалося 27 чоловік. 
Серед слухачів 12 безпартійних 
трудівників колгоспу імені Мі
чуріна.

Заняття почалося в точно 
призначений час і в заздалегідь 
підготовленому приміщенні.

В той ж е день пропагандист 
Галина Самарська провела за
няття  в комсомольському гурт
к у, який вивчатиме історію ком
сомолу. Тут також з ’явилися 
всі 18 слухачів.

В н инішньому навчальному 
році при первинній парторгані
зації колгоспу імені Свердлова 
створено гурток по вивченню 
історії Комуністичної партії Ра
дянського Союзу. Я к ж е тут 
пройшов перший день навчання?

Задовго до початку заняття

до контори колгоспу з ’явились 
слухачі гуртка Г. Чижма, І. Ста
родуб, Ф. Баракул, Д. Неживий 
та інші. Із 25 слухачів на пер
ше заняття прийшло 1 9 чоло
вік. Окремі товарний прибули 
із запізненням.

Пропагандист Д. Люшня доб
ре підготувався до зустрічі з 
слухачами, на високому ідей
ному рівні провів перше занят
тя. В формі ж ивої розгорнутої 
бесіди Д. Люшня розповів про 
героїчний шлях, пройдений Ко
муністичною партією.

Пропагандист дав вичерпні 
відповіді на поставлені слуха
чами запитання.

Цікаво провів заняття пропа
гандист Степан Ткаченко в 
гуртку по вивченню історії пар
тії.

Лекцію «Історія КПРС—марк- 
сизм-ленінізм в дії» уважно 
слухали Василь Кулініч, Дмит
ро Царалунга, Іван Чучко та 
інші комуністи парторганізації 
колгоспу імені Сталіна.

Шкода тільки, що на перше 
ж заняття не з ’я в и л и с я  кому
ністи Федір Бобок, Іван Герло
ван, Ілля Банул, Павло Флоря.

Молодий пропагандист О. Вах
ламов вміло побудував свою роз
повідь на першому занятті гурт
ка по вивченню історії КПРС, 
на яке з ’явилися майже всі 
комуністи парторганізації рай
виконкому. Запізнився тільки 
І. Черпіто та зовсім не з ’яви
лися слухачі В. Колодяжний, 
В. Воропай, Ф. Лабунський.

З усіх кінців району нам по
відомили про те, що за няття в 
мережі партійної і комсомоль
ської освіти відбулися повсюд
но і на високому ідейно-по
літичному рівні. Не приступив 
до роботи лише гурток п о 
вивченню біжучої п олітики при 
парторганізації колгоспу імені 
М. Горького з вини секретаря 
партійної організації Василя 
Бугайчука.
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На честь ХХІ з ’їзду КПРС

Кіровоградська область. В сільгоспартілі „Ав
рора“ Олександрівського району з кожного гек
тара збирають в середньому по 300 центнерів 
коренів цукрових буряків.

На (рото: механізатори бурякозбирального аг
регату (зліва направо) комбайнер І. Волосин, 
тракторист В. Савченко і помічник комбайнера 
М. Волосин. Вони збирають по 6—7 гектарів за 
день. На ч есть ХХІ з’їзду КПРС механізатори 
зобов’язалися провести збирання врожаю цукро
вих буряків на всій закріпленій за ними площі 
не за 25 робочих днів, а за 20 днів.

Фото В. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

Перевір ка знань учн ів  на ур о к а х
Перевірка знань учнів— скла

дова частина навчального про
цесу. Вона сприяє вихованню 
в учнів почуття відповідаль
ності за справу, яку доручив 
учитель, привчає дітей працю
вати старанно і наполегливо, 
вірити в свої сили.

...Я к о сь  йдучи по вулиці Кі
рова, я  зустрів двох дівчаток. 
Вони йшли з школи додому. 
Одна із них, одягнена в уч
нівську форму, витирала лице 
рукою.

— Чому ти плачеш ?— питаю.
— Вчителька поставила мені 

«трійку»...
— За що?
— Погано палички написала.
— А ти ніколи не поспішай 

і старайся писати так, як  по
казує вчителька.

— Я так старалась, так ста
ралась...

Беру зошит першокласниці і
дивлюся на сторінку, де напи
сано палички на «трійку». Дів
чинка писала як уміла: чисто, 
акуратно. Але палички були 
різної товщини і довжини.

А ось вчитель викликає уч
ня до дош ки. На всі запитання 
хлопець дав вичерпну відповідь.

— Сідай,— говорить.— П’ять!
Іншому учневі виставляємо 

«2» або «3 ».
І кожен скаж е, що оцінки 

поставлено за відповіді, за фак
тичні знання. Цілком вірно.

А яку оцінку ми поставили 
учневі за його працю? Ніякої. 
Коли б вчителька оцінила сум
лінну працю дівчинки із пер
шого класу, про яку ми згаду
вали, то вона б не плакала.

Дирекція школи, класоводи 
перших і других класів кожно
го дня ба чать, скільки діти вит
рачають сил для подолання пер
ших труднощів у навчанн і. Од
ні діти дивляться на вчителя 
своїми маленькими, широко від
критими оченятами, в яких пов
но сліз, інші школярі пишуть 
не там, де треба— не по ліні
я х ,— треті витирають піт з 
лоба...

Вчитель зібрав зошити і пос
тавив по «заслугам» «2», «3 », 
«4» і «5». Вчитель оцінив ли

ше наслідки праці, а саму пра
цю, затрачену учнем на па 
л ичку чи букву, не врахував.

Здібності в дітей різні, на
вички до праці теж  неоднако
ві. І ось уявіть собі: учень із 
посередніми здібностями ста
рався, але заробив двійку. То
ді в глибині дитячої душі ви
никає обида за зовсім не оціне
ну працю, увагу, старанність.

Іноді ми виставляємо бал за 
чверть по останній оцінці. Це 
зовсім неправильно. Адже ба
гато дітей вчать добре уроки 
тільки наприкінці чверті.

Я к ий ж е  можна зробити вис
новок? При оцінюванні знань 
школярів слід обов'язково вра
ховувати їх  працю, вказувати 
дітям на недоробленості. І ні
коли не вдаватися до крайнос
тей. Нічим не обгрунтована 
«двійка»— п оганий засіб приму
сити учня вчитися відмінно.

О. МАЩЕНКО, 
завідуючий учбовою час
тиною Мартоноської се
редньої школи.

Молоді робітники готуються до свята
На цегельно-черепичному за

воді працює багато молодих лю
дей. Немало з них— комсо
мольці. Чимало юнаків і дівчат 
готуються вступити до лав 
ВЛКСМ.

Сумлінно справляється з сво
їми обов’язками комсомолець 
Валентин Л укич. Він працює на 
заводі з 1955 року.

— Спочатку я  обслужував

прес, а зараз завантажую печі 
сирцем цегли та черепиці,— роз
повідає Валентин.

Добре трудиться комсомолець. 
Денні норми завжди виконує 
на 1 2 0 — 130 процентів. Не від
стає від нього і Володимир Дер
кач.

А хіба гірше від них працює 
вся молодь?

Ось Володимир Якубцов, я кий 
працює на завалці глини.

— Працьовитий хлопець,— 
говорить про нього секретар 
комсомольської організації 
В. Щ укіна .— Все робить зраз
ково. Хоче стати комсомольцем.

Ю наки і д івчата цегельно-че
репичного заводу готують гідну 
зустріч 40-річчю ВЛКСМ.

Є. БЕСТАКА.

К о н с у л ь т а ц і я

Що дають колгоспному селянству 
економічно обгрунтовані ціни

Розроблена Комун істичною 
партією і Радянським урядом 
програма крутого піднесення 
сільського господарства успіш
н о перетворюється в ж иття. 
В забезпеченні дальшого роз
витку сільськогосподарського 
виробництва величезне значен
ня має розв’язання проблеми 
цін на сільськогосподарську 
продукцію, яку  колгоспи по
ставляють державі.

До 1953 року ціни на про
дукти сільського господарства 
були низькими і часто не ком
пенсували колгоспам їх  мате
ріальних і трудових затрат. 
Після вересневого Пленуму ЦК 
(1953 рік) становище істотно
змінилося на краще. ЦК КПРС 
і Рада Міністрів СРСР провели 
ряд ефективних заходів по лік
відації занедбаності сільського 
г осподарства і впорядкуванню

системи заготівель сільськогос
подарських продуктів. Було 
переглянуто і різко підвищено 
заготівельні ціни на продукти 
тваринництва, картоплю й 
овочі. Так, заготівельні ціни 
на м’ясо (в живій вазі) було
підвищено в 5 ,5  раза, на мо
локо—вдвоє. Було також зни
жено норми обов’язкових по
ставок колгоспів на ряд про
дуктів, що дало колгоспам мож
ливість продавати державі біль
ше продуктів по вищих заку
почних цінах.

У 1955 році запроваджено 
нові, підвищені заготівельні 
( по обов’язкових поставках) і 
закупочні ціни майже на всі 
види зернобобових культур. 
В липні 1956 року перегля
нуто і підвищено заготівельні 
ціни на цукрові буряки . В серп
ні 1956 року і липні 1957 року

вжито заходів до дальшого сти
мулювання виробництва і заго
тівель бавовни, цитрусових, ви
нограду, плодів та інших куль
тур.

Все це дало колгоспам ве
лику економічну вигоду. В ре
зультаті перегляду і значного 
підвищення заготівельних та 
закупочних цін на найважли
віші продукти сільського госпо
дарства річний прибуток кол
госпів і к олгоспників збіль 

ш ився  на 50 мільярдів карбо
ванців. Крім того, було зни
жено норми обов’язкових по
ставок продуктів тваринництва 
державі особистими підсобними
господарствами колгоспників, 
робітників і службовців, а з 
1 січня 1958 року ці госпо
дарства повністю звільнено від 
будь-яких обов’язкових поста
вок держ аві продуктів сіль
ського господарства.

Проте і після проведення 
всіх цих важливих заходів ціни 
на сільськогосподарські про
дукти, що їх  купують державні 
заготівельні органи в колгоспах,

все ще не були економічно 
обгрунтовані і ущемляли інте
реси колгоспів. Заготівельні 
органи закупали одні і ті ж
продукти по різних цінах. Кол
госпи здавали і продавали дер
жаві свої продукти по чотирьох 
заготівельних каналах: обов’я з
кових поставках, натуроплаті 
за роботи МТС, централізова
них закупках і контрактації. 
При цьому за продукцію, яку 
колгоспи здавали державі по
обов’язкових поставках, їм все 
ще виплачувались низькі ціни, 
а по закупках і контрактації— 
високі. Наприклад, за центнер
молока, заготовленого в порядку 
обов’язкових поставок, к олгос
пи одержували по 55 карбо
ванців, а по закуп ках— від 
120 до 150 карбованців.

До 19 58 року найвищі ціни 
за продукцію сільського госпо
дарства одержували артілі, які 
перебували в найсприятливі
ших кліматичних умовах і ча
сом затрачували менше праці 
для виробництва тієї чи іншої

одиниці продукції. А колгоспи, 
як і одержували менші врожаї 
з гектара площі, збували свою 
продукцію по низьких цінах.

Т ака політика цін стиму
лювала діяльність тільки най
більших к олгоспів, особливо
зернових районів, у яких після 
здачі державі продукції по на
туроплаті і обов'язкових по
ставках залишалося ще багато 
зерна та інших продуктів. Ці 
продукти вони реалізували по
порівняно високих закупочних 
цінах. А колгоспи, у яких 
після виконання обов'язкових 
поставок і натуроплати зали
шалося мало продукції для 
реалізації по високих закупоч
них ц інах, все ще перебували
у важ ких умовах. Економічно 
необгрунтовані ціни не стиму
лювали матеріальну заінтере
сованість колгоспників, стри
мували розвиток економічно 
слабих і середніх колгоспів.

З другого боку в міру реор
ган ізац ії МТС колгоспи почали 
купувати машини, запасні ча
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Вчасно відремонтуємо 
машини та інвентар

Звернення механізаторів колгоспу Імені Свердлова 
до всіх механізаторів району

Готуючи гідну зустріч 41-й 
річниці Великого Жовтня та 
ХХІ з ’їзду КПРС, колгоспники 
і механізатори сільгоспартілі 
імені Свердлова прагнуть вчас
но і якісно провести всі польо
ві роботи. В кращі строки по
сіяно озимі культури , завер
шено підняття глибокого зябу 
під цукрові буряки.

Таких показників трудівники 
домагаються завдяки бережли
вому і раціональному викорис
танню машин і механізмів.

Дбайливий господар готує 
сани влітку, а воза—взимку. 
Дотримуючись цього правила, 
ми вирішили вже тепер, до 20 
жовтня , закінчити ремонт усіх 
машин та інвентаря, щоб зраз
ково підготуватися до весни. 
До ремонтних робіт у нас за
лучатимуться всі механізатори . 
За ними закріплені певні ма
шини та інвентар.

Ми вже оглянули всі маши
ни та інвентар, виявили, в якій 
мірі спрацьовані деталі. Для 
економії колгоспних коштів ок
ремі роботи, як  вирівнювання 
рам культиваторів, швелерів, 
відточування лап культивато
рів, виготовлення та реставра

ція болтів, ми будемо провади
ти в бригаді.

Але такими деталями, як 
втулки і колеса до культивато
рів, причепів, сальники і кону
си до сівалок, нас повинна за
безпечити РТС. Від неї у знач
н ій мірі залежатиме успіх вико
нання взятих нами зобов’язань.

У бригаді ще немає гаража, 
навісів. Але щоб не допустити 
псування техніки, по закінчен
ні ремонту ми акуратно змас
тимо всі деталі. Ріжучі апара
ти, ланцюги і полотна хедерів 
комбайнів зберігатимемо в ко
морі.

Ремонт машин та інвентаря 
безпосередньо в бригаді обій
деться колгоспові на 50 про
центів деш евше, н іж в РТС.

Ми закликаємо всіх механі
заторів району наслідувати наш 
приклад, не відкладаючи, відре
монтувати всі наявні машини 
та інвентар.

Т. РОМАНЕНКО — голова 
колгоспу, І. ГРУЗІН—секре
тар парторганізації, Ф. ВА
СИЛЕНКО—бригадир трак
торної бригади, В. СОЛО
ДЕЄВ, М. БОРДЮЖА — 
трактористи.

На молочно-товарній фермі сільгоспартілі імені Калініна 
доярками працюють молоді колгоспниці. Комсомолки наполегли
во борються за підвищення надоїв молока. Вони звернулися до 
всіх доярок району із закликом не допустити зниження надоїв 
молока в осінньо-зимовий період.

Защитянські доярки одержують листи від своїх подруг по 
роботі з інших колгоспів району. Нещодавно такий лист одер
жано від доярок колгоспу імені Чапаєва. Вони просять поді
литися досвідом роботи, розповісти про організацію праці на 
фермі.

На знімку: доярка колгоспу імені Калініна Марія Вербов
ська читає своїм подругам по роботі лист доярок з іншого 
колгоспу.

 Фото Ф. Калашникова.

ЗВЕДЕННЯ
про надої молока в колгоспах 

району за третю декаду 
вересня і з початку 1958 року 
за даними планового відділу 

райвиконкому
(в літрах н а фуражну корову)

Назва колгоспів
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ім. Фрунзе 72,7 1837,5
ім. Свердлова 70,8 1592,2
ім. Калініна 68,5 1644,0
ім. Мічуріна 67,1 1368,4

„Шлях Леніна“ 64,9 1660,5
ім. Сталіна 64,7 1419,3
ім. Жданова 63,3 1602,1
ім. Карла Маркса 63,0 1541,1
ім. Шевченка 60,5 1575,6
ім. Леніна 59,0 1438,6
ім. Чкалова 57,8 1503,6
ім. Чапаєва 57,7 1567,6
ім. Кірова 56,4 1251,6
ім. Дзержинського 56,0 1230,6
ім. Куйбишева 54,2 1430,5
ім. Енгельса 54,0 1460,7
ім. Орджонікідзе 51,6 1367,0
ім. Щорса 51,0 1443,5
ім. М. Горького 45,9 1234,9

По району 59,3 1458,9

      Небагато часу залишилось до 
кінця господарського року. Од
нак у багатьох колгоспах ра
йону в край погано виконують 
намічені плани і взяті зобов’
язання по виробництву продук
тів тваринництва.

Минула третя декада верес
ня. Я к  же боролися працівни
ки молочно-товарних ферм за 
збільшений надоїв? Тільки в 
колгоспах імені Свердлова та 
імені Кірова домоглися деякого 
підвищення надоїв молока у 
порівнянні з другою декадою.

В ряді колгоспів і далі ми
ряться з тим, що надої зн иж у
ються. Так, у колгоспі імені 
Орджонікідзе, де головою прав
ління Д. Руденко, в третій де
каді одержали від кожної ко
рови на 6 літрів молока менше, 
ніж  у другій декаді. Б колгос
пах імені Дзержинського, імені 
Енгельса, імені Ш евченка та 
інших в третій декаді також 
допустили різко зниження на
доїв. Чому ж примирилися з 
цим правління колгоспів і 
первинні п арторга нізації?

На них рівняються всі доярки
Серед доярок колгоспу імені 

Фрунзе з н овою силою розгор
нулося змаган ня на честь ХХІ 
з ’їзду Комуністичної партії. 
Найкращих показників у тре
тій декаді домоглася Мотря 
Новохатченко, яка від кожної 
корови надоїла по 70 літрів 
молока.

Перед у змаганні ведуть і

доярки Євдок ія Завалко, яка 
з початку року вже надоїла по 
2450 літрів молока від корови, 
Парасковія Добрицька, яка має 
близько 2000 літрів молока 
від корови.

Приклад передовиків насліду
ють усі доярки.

М. ШУЛЬГА, 
зоотехнік.

Поки точаться розмови...
З початку господарського 

року в сільгоспартілі імені 
Дзержинського надоєно на кож 
ну фуражну корову трохи біль
ше 1230 літрів молока. Цей по
казник на 228 літрів менший, 
ніж  по району.

— Для підвищення надоїв
у нас є всі можливості,— не 
раз запевняли керівники кол
госпу.

Та в колгоспі, очевидно, за
бувають, що від промов і обі
цянок надої молока не п ідви
щаться. Адже в третій декаді 
вересня тут одержали тільки

по 50 літрів молока від коро
ви, що на 12 ,8  літра менше, 
ніж у другій декаді. Чим же 
пояснюється таке відставання? 
Насамперед тим, що па фермі 
на низькому рівні трудова дис
ципліна, погано організовано 
годівлю корів. Серед доярок не 
розгорнуто дійове змагання за 
підвищення надоїв.

Правління колгоспу, яке очо
лює В. Флоря, повинне, на
решті, звернути увагу на мо
лочно-товарну ферму. Розмо
вами справі не допоможеш...

І. КЛИМЕНКО.

стини і пальне. В цих умовах 
не можна було миритися з 
тим, що для колгоспів було 
встановлено високі ціни на ці 
предмети промислового вироб
ництва. Товариш М. С. Хрущов 
у доповіді на червневому Пле
нумі ЦК КПРС відмітив, що ця 
практика була відголосом не
правильного ставлення до кол
госпів я к нібито неповноцін
них соціалістичних підпри
ємств.

Постанова червневого Плену
му ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 1 липня «Про скасу
вання обов’язкових поставок і 
натуроплати за роботи МТС, 
про н овий порядок, ціни і умо
ви заготівель сільськогоспо
дарських продуктів» рішуче 
усуває ці хиби. Нова система 
цін на продукти сільського гос
подарства і нові умови заготі
в ель цих продуктів створили 
передумови для різкого підви
щ ення матеріальної заінтере
сованості колгоспників у. гро
мадському виробництві і все
мірного підвищення продук

тивності сільськогосподарської 
праці.

Обов’язкові поставки державі 
всіх видів продуктів с ільського 
господарства,  натуральну опла
ту за роботи МТС, РТС та ін
ших спеціалізованих станцій і 
різні види контрактації техніч
них культур з ї х системою пре
мій надбавок скасовано. Відни
ні встановлено такий порядок,
коли, з одного боку, к олгоспи 
оплачують за роботи, викона
ні для них різними державни
ми станціями, грішми по твер
дих розцінках, затверджуваних
Радами Міністрів союзних рес
публік; з другого боку, дер
жавці заготівлі всіх видів сіль
ськогосподарських п родуктів 
провадяться в колгоспах тіль
ки в порядку закупок. Для 
цього Рада Міністрів СРСР
1 липня 1958 року затвер
дила закупочні ціни на 
сільськогосподарські продук
ти, що їх  колгоспи про
дають державі, диференційова
ні по союзних республіках з

урахуванням економічної особ
ливості окремих зон, я кості і 
виду продукції, а також з ура
хуванням сезону. Закупки ово
чів, баштанних, цитрусових та 
ряду інших продуктів сільсько
го господарства провадяться по 
цінах, затверджуваних Радами 
Міністрів союзних республік 
(у п овній відповідності з по
становою Ради М іністрів СРСР 
від 30 травня 1958 року), а 
заготівлі дикоростучих плодів, 
я гід і грибів здійснюються по 
цінах, які складаються на кол
госпних ринках і в місцях за
готівель.

Особливі умови заготівель, 
де поки що зберігаються над
бавки до звичайних цін, до
пускаються лише щодо насін
н я  найкращих сортів зернових
та олійних культур і гібридно
го насіння кукурудзи. Ці над
бавки мають на меті заохочен
н я виробництва найкращих 
сортів насіння і розширення 
сортових посівів.

(Закінчення буде).

В соціалістичному змаганні, 
що розгорнулося на честь 
ХХІ з ’їзду Комуністичної пар
тії, високих показників дома
гається тракторист колгоспу 
імені Мічуріна Григорій Вене
диктович Дубина. Своїм трак
тором КДП-35 він працює на 
збиранні цукрових буряків, що
дня виконує завдання на 120 і 
більше процентів.

На знімку: кращий тракто
рист колгоспу імені Мічуріна 
Г. В. Дубина за роботою.

Фото Ф. Калашникова.

Раціонально використовувати т ехніку
Сьогодні поряд з іншими не

відкладними роботами перед 
колгоспниками сільськогоспо
дарської артілі імені Чапаєва 
стоїть відповідальне завдання— 
готувати грунт під майбутній 
врожай.

На превеликий жаль, в арті
лі затягуються осінньо-польо
ві роботи. Не можуть похва
литися к оробчинські господарі 
підготовкою грунту під увесь 
ярий клин. Адже зобов’язан
н я —до 25 вересн я закінчити 
глибоку оранку—н е виконали. 
За станом на 2 жовтня в кол
госпі піднято зяб лише на пло
щі 482 гектари з плану 980. Це
майже останнє місце в районі.

В чому ж причина відста
вання колгоспу по ряду сіль
ськогосподарських робіт, зокре
ма на оранці зябу? А в тому, 
що в тракторній бригаді надто 
погана організація праці, не
правильно використовується 
тракторн ий парк.

Що це так, можна переко
натися на роботі окремих трак
торних агрегатів. Трактор 
«ДТ-54», наприклад, майже 
весь вересень використовував

ся непродуктивно. Тракторис
там І. Стеценку та В. Шевцову 
доводилось переганяти машину 
з поля в поле, бо робота пла
нувалася непродумано. Через 
таку організацію праці трак
торний агрегат норми виробіт
ку не виконував, перевитрачав 
пальне.

Непоодинокі є випадки, ко
ли справні машини без поваж
них н а  т е  причин простою
ють. Трактор «КДП-35», на яко
му працюють механізатори 
Ф. Л опуш нян і М. Лопушнян, 
простояв у вересні декілька 
днів, бо його не завантаж ува
ли роботою. Не краще стано
вище і  з використанням інших 
машин.

Потужні трактори «С-80» і 
два «ХТЗ-НАТІ» працюють ли
ше в одну зміну тому, що вони 
не забезпечені водіями для дво
змінної роботи. Але правління 
артілі чомусь мало дбає про 
те, щоб мати свої кадри меха
нізаторів. З колгоспу не по
слали жодного чоловіка на кур
си трактористів тоді, як  потре
ба в механізаторах велика.

В. КУЗЬМЕНКО.



Є над чим задуматись панчівцям
Минають кращі строки завер

ш ення  польових робіт. А їм ще 
в колгоспі імені Куйбишева і 
к інця не видно.

Зябу, наприклад, виорано 
885 гектарів з плану 2920 гек
тарів. Особливо відстає з оран
кою тракторна бригада № 3 , 
якою керує Федір Першич. Це 
тому, що у бригаді низька тру
дова дисципліна, трактори ви
користовуються малопродуктив
но. Минулої неділі, наприклад, 
цілий день простояли чотири 
потужні машини, бо не вийшли 
причіплювачі. Бригадир комп
лексної бригади В. Березов
ський та бригадир механізато
рів Ф. Першич спокійно спо
стерігали це.

На оранці глибокого зябу 
допускається серйозний брак. 
На полях, як і обслужує трак
торна бригада М. Клименка,
орють грунт під посів цукро
вих буряків на глибину тільки 
25 сантиметрів, коли треба 
орати глибиною на 3 2 —35 сан
тиметрів. Це говорить про те, 
що агроном колгоспу А. Решот
ка та бригадир М. Клименко 
не слідкують за якістю роботи 
трактористів.

У першій комплексній брига
ді з площі, де провадиться 
оранка глибокого зябу під цук
рові буряки, не згребли солому 
і вона зараз лежить у багатьох 
місцях поверх ріллі. Перегній 
під оранку не вноситься, а  мі
неральні добрива вн осять не 
сівалкою, а розкидають лопа
тами з безтарок і то в дуже 
малій кількості. Хіба ж  це 
боротьба за високий урожай 
наступного року?

Весною в колгоспі укомплек
тували п ’ять ланок по вирощу
ванню високого врожаю куку
рудзи. Розмов про це велося 
дуже багато. Але зараз про 
свої зобов’язання в колгоспі 
забули. Планувалося залишити 
зернової кукурудзи 470 гекта
рів. Внаслідок того, що план 
силосування не виконано, за
лишилося збирати на зерно 
близько 800 гектарів цієї куль
тури.

Об’єм роботи надто великий. 
Але й зараз тут панує спокій.
Група студентів, що приїхала 
збирати врожай кукурудзи, дов
гий час збирає кавуни, вико
ристовується на інших роботах, 
тільки не на кукурудзі.

Скаржиться з цього приводу 
і директор місцевої ш коли 
І. Бантиш.

— Учні могли б вже вилама
ти качани кукурудзи на деся
тках гектарів,— говорить дирек
тор ,— але ми не маємо постій

ного конкретного завдання від 
правління колгоспу. Виходить 
так, що і заняття як  слід не 
проводимо, і користі артілі ма
ло приносимо.

І це дійсно так. Керівники 
колгоспу, зокрема голова прав
ління П. Стоян та старший 
агроном Ф. Мільєв, н е мобілізо
вують всі сили на збирання 
врожаю кукурудзи. А це може 
привести до значних втрат.

Великі безпорядки і на бу
рякових плантаціях. Погано ор
ганізовано вивезення цукрової 
сировини на заводи. Десятки 
тисяч центнерів коренів довгий
час лежать на плантаціях, в ’я 
нуть, втрачають вагу і цукрис
тість. Правда, в колгосп і не
вистачає транспорту для виве
зення буряків. Але ж їх  можна 
кагатувати і поступово відправ
ляти на завод. Та зробити це 
не розпорядилися ні члени 
правління, ні бригадири вироб
ничих бригад.

Багато коштів і праці було
витрачено на вирощення ово
чевих культур і картоплі. Од
нак у виробничих бригадах 
В. Березовського та І. Бринзи 
зібрана цибуля лежить під 
відкритим небом, псується. 
Картоплю довгий час не кага
тують. Її тільки вкрили бадил
лям.

Які ж причини привели до 
такого ганебного відставання?

Ї х викрили цими днями на 
відкритих партійних зборах 
комуністи та актив колгоспу. 
Перш за все, послабилась ор
ганізація праці у  виробничих 
бригадах. Правління та партій
на організація послабили вимог
ливість до бригадирів виробни
чих бригад. Комуністи арті
лі хоч і розставлені на вирі
шальних ділянках виробництва, 
але глибоко не вникають в ро
боту, не борються як  слід за 
виконання завдань, поставле
них перед ланками, бригадами, 
колгоспом в цілому.

Відсутня тісна співдружність 
між рільничими і тракторними 
бригадами. Бригадири механі
заторів рідко коли з ’являються 
на наряди, працюють без кон
кретних завдань.

На н изькому рівні трудова 
дисципліна серед колгоспників. 
Навіть окремі бригадири не 
виконують нарядів правління.

У тракторних і виробничих 
бригадах занедбана масово-по
літична робота. Лекції, бесіди 
механізаторам не читають, га
зети доставляють раз у кілька 
місяців. Не організовано досі 
готування обідів у полі.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

ЗВЕДЕННЯ
про хід збирання кукурудзи на зерно в колгоспах району 

за станом на 30 вересня 1958 року за даними 
планового відділу райвиконкому

(в процентах до плану)

Назва колгоспів

Зі
бр

ан
о
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ку
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ім. Карла Маркса 56,0
ім. Жданова 39,2
ім. Шевченка 25,7
ім. Чапаєва 21,8
ім. Сталіна 21,8
ім. Кірова 19,9
ім. Чкалова 18,2
ім. Дзержинського 16,6

Зам. 603. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.

ім. Леніна 15,4
ім. М. Горького 14,1

„Шлях Леніна“ 13,3
ім. Орджонікідзе 11,7
ім. Фрунзе 10,3
ім. Щорса 8,7
ім. Свердлова 7,0
ім. Мічуріна 4,8
ім. Куйбишева 1,7
ім. Енгельса 0
ім. Калініна 0

По району 13,9

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Одеська область. На Ізмаїль
ському консервному комбінаті 
на повний хід іде переробка 
овочів і фруктів.

На фото: виготовлений з но
вого врожаю томатний сік.
Фото А. Фатєєва

(Фотохроніка РАТАУ).

Самоомолодж уюча яблуня
Зібрано врожай плодів з не

звичайної яблуні, я к а  росте на 
садибі школи села Андріївк а 
Кролівецького району, Сумської 
області. Як твердять спеціаліс
ти, вона плодоносить 150 ро
ків. В свій час нею цікавився 
І. В. Мічурін.

Яблуня ц я —самоомолоджу
юча. Ї ї  гілка спершу тягнеть
ся вгору, потім круто майже 
під прямим кутом опускається 
вниз і, доторкнувшись грунту, 
пускає коріння. Після цього 
дерево знову підіймається вго
ру. Так повторилося вже 12 
раз. Крона яблуні розкинулась 
на 40 —45 метрів.

З родильного будинку— 
в нову квартиру

Робітниця Харківського заво
ду «Серп і Молот» Ганна Ми
колаївна Б иценк о народила 
тройню—двох хлопчиків і дів
чинку.

Прямо з родильного будин
ку чоловік Ганни Миколаївни 
перевіз ї ї  і своїх трьох дітей в 
окрему квартиру з усіма вигода
ми, яку надав сім’ї Б иценко в 
новому будинку Харківський 
міськвиконком.

Про шкідливість знахарства
У нашій країні трудящим 

надається безкоштовна квалі
фікована медична допомога. 
Тяж кі, здавалося б безнадійні 
хворі після складних операцій, 
застосування  найновіших л іку
вальних медикаментів і апара
тів лікування  повертаються в 
стрій, до праці на благо Бать
ківщини. 

Проте, на превелик ий жаль, 
у нас ще й тепер можна зуст
ріти де-не-де так званих знаха
рів, як і, не маючи н іякої ме
дичної освіти , лікують хворих 
наосліп, шляхом обрядів, н а 
шіптувань. Найчастіше знаха
рям вірять люди, обтяжені ре
лігійними віруваннями.

Чого, наприклад, було варте 
лікування  хворого з гострим 
гнійним запаленням очеревини 
(після гнійн ого апендициту), яко
му бабка ставила банки н а ж и
віт і біль замовляла словами 
(с. Панчево)? Хворий потребу
вав негайної операції.

У селі Софіївці був випадок, 
коли при п рободн ій я зві ш лун

ку до подання медичної допо
моги хворого набували спирт
ними напоями, які виливалися 
із шлунку через отвір я зви і 
викликали тяж ке запалення 
кишок. Часто буває і так, що 
у хворого лопнув апендицит, а
його продовжують напува
ти горілкою, сподіваючись на 
виздоровлення, яке має при
йти невідомо звідки.

Досі звертаються за допомо
гою до «дідів-костоправів». Ці
горе-лікарі , «вправляючи » ви
вихи і переломи, ще гірше 
травмують навколишні тканини 
і хворого тоді треба довго ліку
вати.

Занадто шкідливими є дії 
знахарів, коли вони до ран 
кладуть забруднені листя рос
лин, відходи тварин. Бабки- 
шептухи купають хворих дітей 
в купелі і цією ж забрудненою
водою після купання напува
ють малят. У зв’язку з цим 
знахарки викликають ще одну 
хворобу—діспенсію. Дитина по
чинає страждати блювотою і
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поносом. Крім того, така вода 
нерідко містить в собі відвар 
різних рослин і тоді неминуче 
настає отруєння дитячого орга
нізму, особливо настоєм маку, 
я кий може привести до смерті.

Іноді знахарки роблять бруд
н ими інструментами аборти. Не 
знаючи анатомії людини, вони 
ранять тіло матки, викликають 
зараж ення  крові—сепсис.

Зн ах ар — обманщик і дури
світ. Знахарські і релігійні спо
соби л ікування дуже часто зав
дають здоров’ю людини непо
правної шкоди. У Радянському 
Союзі заборонено займатися
лікарською практикою особам, 
що не мають спеціальної ме
дичної освіти. Тому знахарів 
притягають до кримінальної 
відповідальності.

Т ільки найновіші досягнення 
радянської науки допомагають 
запобігати хворобі, лікувати 
надійно, із знанням справи.

А. ПОПОВ, 
хірург райлікарні.

Конкурс продовжено
Відбулося засідання жюрі кон

курсу на кращі оповідання, нарис 
і вірш, присвячені 40-річчю Ле
нінського комсомолу. На конкурс 
надійшло близько ста творів різ
них жанрів. Ряд прозових і пое
тичних творів, що відображають 
героїчне минуле і сучасне комсо
молу, рекомендовано до друку.

На зборах обласного літератур
ного об’єднання, в листах почат
ківців було висловлено необхід
ність продовження конкурсу, щоб 
завершити рукописи. Йдучи на
зустріч цим побажанням, жюрі ви
рішило продовжити конкурс до 15 
жовтня нинішнього року.

(„Кіровоградська правда” за 
1 жовтня 1958 р.).

Н о в і  к н и г и
(Держлітвидав України)

ВАСИЛЬ ЕЛЛА Н (БЛАКИТНИЙ) 
Твори

Найкращі твори Василя Елла
на (Блакитного) були написа
ні в той історичний період, 
коли бурхливо пробивалися 
перші паростки молодої україн 
ської радянської літератури. 
Його громадянська поезія прой
нята пристрасним закликом до 
дії, до боротьби проти старого 
світу, за новий, радісний світ.

В житті горю... Життя люблю—
Ці слова, якими відкриваєть

ся перший том, можна п оста
вити епіграфом до всієї твор
чості Блакитного. Поет оспіву
вав героїку громадянської вій
ни, роки становлення Радян
ської влади на Україні.

До видання ввійшли  вірші, 
написані з 1912 по 1925 рік 
(перший том), публіцистичні 
статті, рецензії, фейлетони 
(том другий). У двотомнику є 
вступна стаття про життєвий і 
творчий шлях поета.

Письменники Буковини
Мета збірника— позпайомити 

широкі кола читачів з літера
турною спадщиною прогресив
них українських п исьменників 
Буковини—Івана Діброви, Да
нила Харов’юка, Івана Синю
ка, Дмитра Макогона, Володи
мира Кобиля нського, Миколи
Марфієвича, як і виступили з 
своїми творами н априкінці 
XIX і в XX століттях.

Вміщені в книзі оповідання, 
новели, казки і особливо вір
ші, як і тут переважають, ві
дображають життя, звичаї і по
бут українців Буковини, прой
няті глибокою любов’ю до тру
дового народу.

Зрозуміти індивідуальну 
своєрідність к ожного з цих 
письменників, їх  роль в літе
ратурному житті того часу до
помагають коротенькі біогра
фічні довідки, примітки і пояс
нення, вміщені в збірник у. 
УЛЯНА КРАВЧЕНКО 

Вибрані твори
Тяж ка доля трудящих Га

личини під ярмом австро-угор
ських баронів і п ольських п а
нів, рідний край з його чудо
вими пейзаж ами, благородні 
материнські п очуття, молодість 
і любов, віра в світле майбут
нє свого народу— цими мотива
ми сповнена творчість тала
новитої української поетеси 
У. Кравченко (1860— 1947).

У кн изі читач знайде не тіль
к и теплі, задушевні ліричні 
вірші і поезію, написану в ду
сі революційно-демократичних 
ідей Ів. Франка, але й прозу— 
автобіографічні нариси «Спога
ди вчительки», оповідання «Го
лос серця», «Афоризми », «Мої
цвіти». Певний інтерес я в
ляють публіковані тут листи 
У. Кравченко до І в .  Франка.

Українські народні казки, 
легенди, анекдоти

Ось кн ига, де так і вирує 
народна мудрість, де веселий 
сміх, влучне слівце, непідроб
ний гумор весь час супрово
дять читача. І це природно— 
адже до збірника ввійшли най
кращі зразки дожовтневої опо
відальної народної творчості. 
Тематика їх  така ж багата 
і різноманітна, як багата 
історія героїчної боротьби тру
дящих У країни за своє соціаль
не і національне визволення.
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