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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Не допускати втрат кукурудзи
Кукурудза відіграє вирішаль

ну роль у збільшенні валового 
збору зерна і кормів. Трудів
ники колгоспних ланів нашого 
району в нинішньому році ви
ростили високий урожай цієї 
цінної зерно-фуражної куль
тури. Завдяки цьому закладено 
кукурудзяного силосу в серед
ньому по 19,6 тонни на фу
ражну корову і на кожну сви
номатку законсервовано по 4,4 
тонни качанів.

Вирощено дорідний урожай 
і зернової кукурудзи. По 30 і 
більше центнерів качанів зби
рають на кожному гектарі Ку
курудзоводи колгоспів імені 
Орджонікідзе, імені Фрунзе, 
імені Карла Маркса. А ланки 
 високого врожаю Віри Нау
менко з колгоспу імені Ен
гельса, Ганни Городенко з кол
госпу імені Кірова, Катерини 
Бондаренко з колгоспу імені 
Мічуріна виростили по 360 і 
більше пудів качанів з гектара.

Всі колгоспи мають можли
вість не тільки перевиконати
свої зобов' язання по здачі ку
курудзи державі, але й створи
ти півторарічний запас зерно
фуражу, забезпечити себе від
мінним посівним насінням.
Своєчасно і без жодних втрат 
зібрати зернову кукурудзу, 
просушити і зберігати, в доб
ре пристосованих приміщен
нях—таке сьогодні завдання 
хліборобів.

Як же збирають качани у 
колгоспах району? Кам’янські 
і бирзулянські трудівники ус
пішно завершують збирання 
кукурудзи. Всі виламані кача
ни негайно звозять з планта
цій на токи. У сільгоспартілях 
імені Фрунзе, імені Карла 
Маркса обладнано спеціальні 
приміщення для зберігання 
качанів. Але в колгоспах імені 
Куйбишева, імені Мічуріна га
небно зволікають збирання цієї
культури. Велику тривогу ви
кликає також стан сушильно
го господарства, підготовки 
приміщень для зберігання зер
на кукурудзи. У колгоспі іме
ні Куйбишева, наприклад, не
має жодної сапетки. Тут з ро
ку в рік втрачають велику 
кількість врожаю через те, що 
розтягують строки збирання і 
не мають приміщень для збе
рігання качанів. Проте і в цьо

му році про будівництво зер
нових складів не подбали ке
рівники колгоспу.

Великі і почесні обов’язки 
покладаються на кукурудзово
дів колгоспу імені Сталіна. Це 
господарство вирощує гібридне 
насіння кукурудзи на площі 
понад 200 гектарів. Лише в 
цьому році артіль може і по
винна дати для колгоспів ра
йону і області понад 4000 
центнерів гібридного посівного 
матеріалу. Але збирання і збе
рігання насінної кукурудзи 
провадиться тут вкрай незадо
вільно. Виламують качани не
якісно. Значну частину їх за
лишають в полі. Звозять на 
тік і зсипають на купи, але 
ніхто не зважує і не обліко
вує одержаного врожаю. Про 
долю гібридного насіння куку
рудзи не болить голова в агро
нома Віктора Сорокопуда. Він
пальцем об палець не вдарив, 
щоб забезпечити найкращі умо
ви збирання і зберігання ка
чанів. Правління артілі та йо
го голова З. Сільвестренко вже 
два роки обіцяють спорудити 
сушарку, але будівництву не 
видно кінця. За цей час спро
моглися вигнати лише стіни.

Керівники колгоспу імені 
Щорса подали зведення в ра
йон, що вже зібрано 103 гек
тари кукурудзи. До того ж тут 
на збиранні працюють два ку
курудзозбиральні комбайни, які 
щоденно перевиконують норми 
виробітку. А чи можна назва
ти це збиранням, коли ком
байни висипають по всій план
тації на купи качани і пере
роблене кукурудзиння? Невже 
керівники артілі І. Бориско та
А. Хлопенко не розуміють, що 
таке збирання приведе до ве
ликих втрат врожаю.

Зараз настав найвідповідаль
ніший період у боротьбі за ви
сокий урожай кукурудзи. Зби
рання—дуже трудомістка і до
сить складна робота. Але є всі 
можливості широко механізу
вати цю роботу і провести її 
в кращі строки при мінімаль
них затратах. Адже в колгос
пах і РТС району простоюють
десятки кукурудзозбиральних 
комбайнів. Їх негайно слід 
включити в роботу. Треба як
найшвидше завершити збиран
ня кукурудзи, щоб не допусти
ти жодних втрат врожаю.

У райкомі КП України та райвиконкомі

Про вручення перехідного Червоного прапора 
сільгоспартілі імені Ордж онікідзе

Розглянувши підсумки змагання колгоспів району на 
честь 41-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції 
та наступного ХХІ з’їзду Комуністичної партії Радянського 
Союзу, бюро райкому КП України та виконком районної Ради 
депутатів трудящих постановили вручити перехідний Черво
ний прапор райкому партії та райвиконкому колгоспові імені 
Орджонікідзе, який достроково, 8 жовтня, завершив оранку 
зябу під увесь ярий клин.

Прапор відібрати в сільгоспартілі імені Шевченка.
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Зустрінемо ХХІ з'їзд КПРС 
новими трудовими успіхами!

Переможцем в соціалістичному зма
ганні на честь 41-х роковин Великого 
Жовтня і Х Х І з’їзду КПРС вийде той, 
хто достроково збере врожай кукуруд
зи і цукрових буряків, підніме зяб під 
увесь ярий клин, вчасно проведе всі 
осінні польові роботи.

Все напоготові
Працівники олійницького цеху 

промислової артілі «По ленін
ському шляху» доклали нема
ло зусиль, щоб вчасно підго
тувати механізми до нового ви
робничого сезону. З 14 жовт
ня цех приступить до перероб
ка соняшникового насіння на 
олію. Одночасно стане до ладу 
і просорушка.

В нинішньому сезоні значно 
ширше механізовані трудоміст

кі процеси. Завдяки цьому за 
зміну цех даватиме на 400 
кілограмів олії більше, ніж то
рік.

В змаганні, що розгорнуло
ся на честь ХХІ з ’ їзду Кому
ністичної партії, добрих по
казників домоглися Григорій 
Гребенюк, Іван Мащенко, Ми
кола Панасенко та інші.

П. УСЕНКО, 
приймальник цеху.

Злагоджена праця
Як і всі радянські люди, 

працівники залізничної станції 
Ново-Миргород сповнені в ці 
дні одним прагненням— зустрі
ти 41-у річницю Великого Жовт
ня і ХХІ з ’ їзд КПРС високими 
виробничими показниками. Чіт
ко і злагоджено трудяться всі 
члени нашої зміни, борю
чись за першість у змаганні.

Ми вже домоглися зменшен
ня місцевого простою вагонів 
на одну годину проти норми.

На півгодини проти норми 
зменшено простій транзитних 
вагонів. Погрузка і розванта
ження вагонів також прово
дяться вчасно.

Добрий приклад у змаганні 
подають старші стрілочники 
Василь Буша та Федір Бала
ненко, складач поїздів Микола 
Снопик, водій мотовоза Воло
димир Уманець.

Г. КИРИЛОВ, 
черговий по станції.

Змагання будівельників
В нинішньому році міжкол

госпна будівельна організація 
вже здала в експлуатацію нові 
тваринницькі приміщення в 
сільгоспартілях імені Куйби
шева, імені Шевченка, імені 
Кірова. Будівельники доклада
ють усіх зусиль до того, щоб 
виконати якнайбільше робіт до 
настання холодів.

На трудову передз’ їздівську 
вахту стали члени бригади 
теслярів, яку очолює Павло 
Колісніченко. Виробничі зав
дання бригада виконує на 130 
процентів. Ще вищого виробіт
ку добивається тесляр Андрій 
Зарудній. З випередженням 
графіка працює і бригада тес
лярів, яку очолює Іван Стар
ченко .

Багато хорошого можна ска
зати і про передовиків наших 
підсобних підприємств. Робіт

ники шлакоблочного цеху ви
готовили в цьому році 83 ти
сячі штук шлакоблоків. 
Кілька днів тому в цьому це
ху приступили до виготовлення 
піщаноцементної черепиці. Вже 
маємо 1200 штук черепиці. 
Старанно виконує свої обов’яз
ки дозувальник Дмитро Нежи
венко.

На виготовленні вікон і две
рей перевиконують завдання 
Михайло Двойніков, Олександр 
Височин та інші.

Розширюється виробництво 
будівельних матеріалів. На 
цегельному заводі міжколгосп
буду виготовлено понад 130 
тисяч штук цегли-сирцю. Бол
гарським способом випалено 
20 тисяч штук цегли.

В. КОЗАР, С. ЩЕРБИНА, 
працівники міжколгосп
буду.

Самовіддану працю ланкової 
колгоспу імені Карла Маркса 
Софії Григорівни Подурець Ра
дянський уряд відзначив у цьо
му році орденом „Знак Поша
ни“. Ланка С. Г. Подурець ве
де перед у змаганні на честь 
ХХІ з’їзду Комуністичної пар
тії, першою завершила збиран
ня кукурудзи, не допускає втрат 
на збиранні цукрових буряків.

На знімку: С. Г. Подурець.

Швидкісні рейси
Нічну темряву розрізає яс

краве світло фар автомашини 
ГАЗ-51 . Не перший рік працює 
водієм Володимир Морозов. Та 
завжди міцно тримає в руках 
кермо, пильно вдивляється 
вперед. На обліку у нього 
кожна хвилина. Працює з пов
ною віддачею сил.

— Ш офер-швидкісник, — так 
говорять про Володимира Мо
розова колгоспники сільгосп
артілі імені Шевченка, звідки 
він вивозить цукрову сировину.

І недарма так говорять. 
В. Морозов робить щодня по 
6— 7 рейсів на відстань 35 кі
лометрів при нормі 5. Автома
шина обладнана скребком, що 
дозволило скоротити  простої 
під час розвантажування. На
вантаження автомашини буря
ками також проходить швидко. 
Більше 350 тонн сировини вже 
вивіз на завод шофер В. Мо
розов.

Високих показників на ви
везенні цукрових буряків доби
лися й інші шофери Ново-Мир
городської автороти. По 320 і 
більше тонн сировини вже ви
везли на завод І. Урсатьєв, 
М. Бушма, В. Пірьян.

М. ПАВЛОВ.

Кіровоградська область. В 
колгоспі „Комінтерн“ Бобрине
цького району розгорнулося зби
рання кукурудзи на зерно. З 
кожного гектара тут збирають 
в середньому по 40 центнерів 
качанів, а на ділянках гібридної 
кукурудзи, яка займає площу 
170 гектарів,—по 50 центнерів 
з гектара. Змагаючись на честь 
ХХІ з’їзду КПРС, колгоспники 
і механізатори зобов’язалися до 
15 жовтня завершити здачу 
державі цієї культури.

На фото: 1. Збирання куку
рудзи на зерно в колгоспі „Ко
мінтерн“. 2. Просушування ка
чанів гібридної кукурудзи на 
току першої рільничої бригади.

Фото Г. Вєрушкіна
(Фотохроніка РАТАУ).
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Завжди в строю, завжди попереду
Сторінка комсомольців 

с е л а  П а н ч е в о
Ніна буде лікарем

Жадібна до знань, енергійна, 
сумлінна—такою знає колектив 
лікарні медсестру комсомолку 
Ніну Кальницьку.

Я кось до лікарні доставили 
людину, в якої був поранений 
тазостегновий суглоб. Робочий 
час Ніни вже давно закінчив
ся, але вона прийшла і  д опо
могла лікареві М. Шумейко об
служити хворого. За два з лиш
ком роки роботи в лікарні по
дібних прикладів було багато в 
діяльності медсестри Кальниць
кої.

Ніна уважно ставиться до 
хворих. Про неї не раз розпо
відала стінна газета «Медпра
цівник». Дівчину обрали секре
тарем профбюро, головою куль
турно-масової комісії.

На думку працівників лікар
ні, Ніна буде лікарем.  Скоро 
вона поїде вчитися в Харків
ський медичний інститут.

Молодим всюди у нас дорога!
Н. БАНТИШ, 
член КПРС.

Працюємо, вчимося
Хто краще доглядає за трак

тором, виконує і перевиконує 
в иробничі завдання ? Іван Не
чепурний, Василь  Декусар. Во
ни навчилися працювати у най
кращого і найдосвідченішого 
тракториста Василя Панасовича 
Декусара.

Високий врожай цукрових бу
ряків— 300 центнерів на гек
тарі— виростила і нині збирає 
ланка Ніни Миргородської.

В будівельній бригаді другий 
рік трудиться, не шкодуючи зу
силь, Василь Баркар, десяти
класник. Мріє вчитися на музи
канта.

Передові комсомольці всім 
задають тон у змаганні.

Кожної п’ятниці вивчаємо іс
торію Ленінського комсомолу.

Віктор КОЗАР, 
секретар комсомольської 
організації рільничої 
бригади № 2.

На фермі нас поки що четверо...
Любила я дивитися, як пора

ються біля корів мої однолітки 
і старші дівчата. Отож і пішла 
на ферму.

Прийняла групу корів в се
редині листопада 1956 року. І 
було мені тоді вісімнадцять ро
ків. Не могла ж я, комсомолка, 
сидіти вдома або шукати лег
кого хліба.

Працюю. Приглядаюсь до пе
редовиків. Поступово зникають 
всі мої сумніви. Молоко при
буває. Раділи моїм першим ус
піхам батько Трохим Андрійович, 
тесляр будівельної бригади, і 
мати Софія Миколаївна. Вона 
обробляє ділянку буряків.

Узнала про мене Галя Хо
менко та й собі прийшла на 
ферму. Так і так, мов, дайте і 
мені корів. І що ж? Керівники 
колгоспу задовольнили її прось
бу, ще й сказали: «Правильно 
зробила Галя, по-комсомоль- 
ському».

Після Галі попросилася на
ферму комсомолка Олена Матях. 
Вже місяць минув з того часу, 
як наша спільна подруга Женя 
Козак має теж групу корів.

Як працюємо? Дружно. Не
давно доярка Дарія Гончаренко 
захворіла. Частину худоби з її

групи взяла Олена. Тепер вона 
обслужує 21 корову. Але дів
чина не сумує: допомагають 
подруги.

Або таке. Галя взялася об
робляти ділянку кормових бу
ряків. То хіба б вона встигала 
в полі і на фермі, якби не ми? 
Нині вона, подоївши корів вран
ці, біжить на ділянку збира
ти врожай. А ми тим часом ви
чищаємо з-під її корів, миємо 
відра і на обід скотині накла
даємо корму в ясла.

Всі ми гордимося за Олену. 
Вона надоїла вже 1963 літри 
молока від корови, зайнявши 
перше місце серед доярок кол
госпу. Перехідний мандат у на
шої подруги!

На фермі сьомої бригади кол
госпу імені Куйбишева невис
тачає доярок. Немає підмінних. 
Ми переговорили з дівчатами. 
Комсомолка Любов Михненко
згодилася трудитися поряд з на
ми. Вирішила стати дояркою 
ще одна наша Олена Матях. Ду
маю, що не відмовляться піти 
на ферму комсомолка Любов 
Дука, Меланія Москаленко, Оле
на Щербаченко, Галя Гладка.

Раїса ПАЛИВОДА, 
доярка.

Я СТАЛА ТЕЛЯТНИЦЕЮ
Закінчила я середню школу 

в 1958 році і ось уже другий 
місяць доглядаю маленьких те
лят. Приємно доторкатися до їх 
молоденького тіла, годувати, як 
малят і думати, що це ж май
бутні корови. Вони поповнять 
колгоспно стадо.

Одержала 23 телят, ще двоє— 
і група буде повна. А всього 
на молочно-товарній фермі п ’я
тої бригади колгоспу імені Куй
бишева буде три групи телят. 
Хочуть стати телятницями ком

сомолки Галя Ботнаренко і Ка
тя Комісарова. Катя закінчила 
10 класів разом зі мною. За
раз вона збирає буряки на ма
териній ділянці. А її мати Уля
на Василівна працює в кол
госпному дитячому садку.

Нашому вічно молодому ком
сомолу скоро сповниться сорок
років. Я добре виконуватиму 
свої обов’язки. Це і буде моїм 
скромним дарунком святу.

Валентина РАЙКОВИЧ, 
телятниця.

-т ОВАРИШУ старши
на!— звернувся ко

мандир повітряного корабля 
старший лейтенант Соколов до 
високого на зріст, голубоокого, 
підтягнутого бортмеханіка Іва
на Бобра.— Підготувати маши
ну. О 21.00 вилітаємо.

— Єсть!— відповів бортмеха
нік.

Для комсомольця Бобра, як і
завжди, «єсть!» означало вико
нати бойовий наказ точно і в 
строк.

За кілька хвилин до ЛІ-2, 
бомбардувальника дальньої дії, 
підійшли перший пілот комуніст 
Соколов, другий пілот Сквор
цов, штурман Творогов, радист 
Мелешін, стрілець Черненко.  Крім 
Соколова— всі комсомольці.

Назустріч екіпажеві, відби
ваючи твердий крок, вийшов 
старшина і доповів:

— Товаришу старший лейте
нант! Машина готова до вильо
ту. Мотори працюють відмінно.

Завдання стояло нелегке. Тре
ба було цієї ж ночі доставити 
вантажі захисникам Ленінграда.

— Нас не повинна зупинити

За нашу Р адянську Батьківщину
ніяка сила, навіть смерть, — 
якось урочисто сказав Соколов.

І в зоряне небо п іднялась 
бойова машина. Скоро ворог на
магатиметься не пропустити лі
так до міста. Він може вислати 
проти ЛІ-2 своїх винищувачів.

Літак набирає висоту. Висо
томір показує 3500 метрів. Че
рез деякий час внизу показали
ся заграво пожене, спалахи роз
ривів.

— Передова! — ніби для себе 
промовив штурман Творогов.

З літака полетіла на голови 
фашистів серія дрібних бомб.

Рантом перед літаком блис
нув вогонь. Значить, вдарила зе
нітка. Засвітилися німецькі про
жектори. Але пізно. Під крила
ми велетенської металевої пти
ці вже був Ленінград.

Літак робить коло. Творогов 
радісно вигукує:

-  Ціль!
І в темряву ночі полетіли на 

спеціальних парашутах па
кунки.

Останнє коло. Літак робить

кілька легких коливань з боку 
на бік. Це означає: «Проща
вайте».

Ось уже і лінія фронту ли
шається позаду. Показуються 
вогні аеродрому. Соколов веде 
машину на посадку. Минає не
багато часу і біля літака ви
шиковуються члени бойового 
екіпажу. Лунає Соколове: 

—Спасибі, товариші, за від
мінно виконане завдання!

— Служимо Радянському Со
юзові!— дружно відповідають
комсомольці.

... Зимова ніч 1944 року. 
ЛІ-2 летить вище хмар у да

лекий ворож ий тил. Чітко пра
цюють мотори. Б певний мо
мент літак прорізує хмари і 
наближається до землі. Штур
ман передає:

— Бачу сигнал!
З літака послали червону і 

дві зелені ракети. Екіпаж по
бачив у відповідь дві червоні 
і зелену ракети.

Льотчик Соколов упевне
но повів літак на вогонь, біля

якого бігали люди. Накінець, 
літак доторкається до землі і 
зупиняється. Сотні партизан 
на руках несуть гостей із Ве
ликої Землі.

Партизани швидко і обереж
но внесли в літак поранених, 
листи до рідних, друзів, знайо
мих. Перед вильотом відбувся 
короткий мітинг. Оратори го
ворили про свою палку віру в 
остаточну перемогу над гітле
рівською Німеччиною.

Літак відділяється від парти
занського аеродрому і лягає на 
курс. Недалеко від фронту стрі
лець Черненко помітив ворожо
го винищувача. Лінія трасую
чих куль радугою пролетіла ви
ще літака. Екіпаж застосовує 
всі засоби оборони. Соколов 
уміло виводить машину з поля 
зору фашистського бандита.

...Війна відходила на Захід.
Радянські війська несли свобо
ду поневоленим народам Європи.

В один із квітневих днів бом
бардувальник Соколова мав ви
летіти на бомбардування Бер

ліна, лігва фашистського звіра.
Перед цим бойовим завданням
комсомольця Івана Бобра прий
няли кандидатом у члени Ко
муністичної партії.

На зборах комуністів полку 
Бобер сказав:

—  Клянусь боротися з воро
гом до повної перемоги!

Друзі поздоровили Івана.
Тяжко навантажений бомбар

дувальник залишив поле аерод
рому і взяв курс на Берлін.

Мирна весна 1945 року. Дру
зі молодіжного екіпажу обняли 
Івана Бобра. Він, як і тисячі
інших  бійців, повертався додо
му, в рідне село Панчево.

Згодом демобілізований воїн  
закінчив педагогічний інститут 
і йому доручили вчити і вихо
вувати підростаюче покоління.

А коли пролітає літак над 
Панчево, піднімає Іван Костян
тинович Бобер голову і згадує 
бойових друзів.

Ілля БАНТИШ, 
директор семирічної  
школи.

ВЧИТЕЛЬ І ЙОГО УЧЕНЬ
Люди відділення ремонтно- 

технічної станції успішно справ
ляються з усім об’ ємом робіт. 
Токар комсомолець Борис Бось
ко — один із наймолодших пе
редових наших робітників.

Борис перейняв науку, лю
бов до професії від свого вчи
теля, токаря найвищого розряду, 
комуніста, партгрупорга Григо
рія Барбоя.

—Словом, Барбой підготував 
собі достойного змінника,— ка
жуть товариші.

Ще не було такого випадку,

щоб учитель і його учень не 
перевиконали виробничого 
завдання. Причому, вони не 
просто працюють, а з вогником, 
творчо. Ось і зараз, коли не
вистачає запасних деталей до 
бурякозбиральних комбайнів, 
Борис Босько  особливо багато і 
вміло реставрує старі деталі,
здійснюючи свої власні раці
оналізаторські пропозиції. Ко
муніст і комсомолець працюють 
позмінно на одному верстаті. 

М. ГОРДЕЙКО, 
завідуючий відділенням 
РТС, комуніст з 1927 року.

Разом з партією, з життям
Комсомольці Панчівської се

редньої школи з глибоким хви
люванням читали й вивчали за
писку М. С. Хрущова про зміц
нення зв’язку школи з життям 
і про дальший розвиток систе
ми народної освіти. Адже в ній 
йде мова про наші шляхи, про 
наше життя в майбутньому.

Ми вчимося любити працю, 
охоче трудимося в рідному кол
госпі імені Куйбишева. Вийдіть 
за село но дорозі на Каніж і 
ви побачите сад. В ньому уч
ні 10 класу здобувають спеціаль
ність садовода. І ранньою вес
ною, коли зацвітають дерева, 
і влітку, коли спіють череш
ні, малина, яблука, в саду най
частіше зустрінете комсомоль
ців Галину Вербівську, Вален
тину Декусар, Людмилу Сандул, 
Бориса Бантиша, Анатолія 
Жанталай. Вони доглядають 
дерева, бережуть їх.

Радянський народ бореться 
за те, щоб перевершити Сполу
чені Штати Америки по вироб
ництву тваринницької продук
ції на душу населення. В кол
госпі розгорнулося силосуван
ня кукурудзи. І знову школа, 
комсомольська організація піш
ли на поміч колгоспові. На за
готівлі кормів найкраще труди
лись комсомольці Галина Ко

жухар, Анатолій Хоменко, Оле
на Барбой, Галина Матях, Ми
кола Бондарьов.

Збіг сільськогосподарських 
робіт затримав збирання кар
топлі. До того ж вдарили моро
зи. І знову ми допомогли кол
госпові.

Разом з цим треба сказати, 
що всі комсомольці добре вчать
ся. Кожного року одержують 
похвальні грамоти і цінні пода
рунки Галина Вербівська, Ва
лентина Татарова, Валентина 
Декусар, Антоніна Дубчак та 
інші.

Багато випускників нашої 
школи працюють в колгоспі. І, 
як про хороших трудівників, 
слава лине про них усюди. Ми
кола Матях трудиться у буді
вельній бригаді, Володимир Мо
лодець поруч з ним. Марія Глад
ка— садовод, Олександр Климен
ко—шофер, Валентина Райко
вич— телятниця, Віра Тригуб
чак—рахівник.

Святкуючи сорокаріччя ком
сомолу, готуючись до зустрічі 
41-х роковин Великого Жовтня 
і ХХІ з ’ їзду КПРС, ми ще раз 
скажемо: будемо йти з рідною 
партією до нових перемог.

Р. БЕРЕСЛАВСЬКА, 
секретар комсомольської 
організації.



12 жовтня 1958 року.

Вчасно зберемо соняшники
Попереду Микола Пилипенко

Колгосп імені Фрунзе вирос
тив у цьому році соняшники 
на площі 46 гектарів. Зараз 

 трудівники прагнуть вчасно зі
б рати врожай, не допустити 
втрат.

На збиранні соняшників пра
цює водій самохідного комбай
на Микола Пилипенко. На йо
го рахунку вже понад 30 гек
тарів зібраного врожаю. Кож

ний гектар видає в середньому 
по 18 центнерів насіння цієї 
цінної технічної культури.

Сільгоспартіль вже перевико
нала план продажу насіння 
державі. Заготовляємо посівний 
матеріал, а частину соняшнико
вого насіння замінимо на олію 
та макуху.

В. ВРУБЛЬОВСЬКИЙ, 
агроном колгоспу.

Недопустиме явище
Багатий врожай соняшників 

виростили в цьому році хлібо
роби сільгоспартілі імені Жда
нова. Тепер головне завдання 
полягає в тому, щоб зразково 
провести збирання, не допусти
ти втрат.

Комбайнер самохідного ком
байна Андрій Бориско з поміч
ником Миколою Медведенком 
заздалегідь підготували свій 
агрегат: виготовили ліфтера,
щит, переобладнали ріжучий 
апарат. Механізатори з нетер
пінням чекали того дня, коли 
дозріють кошики соняшників, 
щоб розпочати збирання. По
годні умови вимагають не за
пізнюватися з цією роботою.

Але навпаки поставилися до 
збирання соняшників члени 
правління, зокрема бригадири 
П. Рибалко та С. Козєєв.

—Ще  з  двох годин дня стої
мо з наповненим бункером, — 
говорить помічник М. Медве
денко. — Вже й сонце захо
дить, та автомашини ГАЗ-51

№ 00— 06 так і не видно. Не 
з ’являється до нас і бригадир 
другої виробничої бригади 
Сергій Козєєв. Його не турбує 
те, що із-за відсутності тран
спорту для відвезення зерна ми 
за два дні скосили лише два 
гектари. А можна було б ско
сити не менше 25 гектарів.

Те насіння, що вивантажили 
з бункера, лежить на току. 
Його ніхто не охороняє. На 
соняшниковій плантації лежать 
великі купи вже вимолочених 
кошиків. Несумлінні колгосп
ники розкрадають громадське 
добро, а сторож Максим Ко
валенко ніби цього й не по
мічає.

Такі тривожні сигнали по
винні порушити спокій в прав
лінні колгоспу. Треба механі
заторам створити необхідні умо
ви, забезпечити безперебійне 
відвантаження зерна, щоб 
швидше завершити збирання 
соняшників.

В. ШЕВЧЕНКО.

РОЗТЯГУЮТЬ СТРОКИ
Настала найкраща пора зби

рання соняшників. Високий 
урожай цієї культури вирости
ли хлібороби в нинішньому ро
ці. Але в народі говорять: не 
той врожай, що в полі, а той, 
що в коморі. Отже, кожна ар
тіль, не гаючи жодної пого
жої години, повинна вчасно 
зібрати соняшники .

збирають врожай соняшників 
у колгоспах імені Карла Марк
са, імені Сталіна, імені Шев
ченка. Гірше того, у колгоспі 
імені Калініна досі не розпочи
нали цієї роботи. Невже голова
правління І . Декусар не знає, 
до чого може привести розтя
гування строків збирання со
няшників? Знає, але прими
рився з недоліками.

І. ДМИТРЕНКО.

Будівництво в колгоспах
На Постійній всесоюзній бу

дівельній виставці в Москві є 
розділ «Колгоспне будівництво». 
Експонати цього розділу дають 
уявлення про шляхи і най
ближчі перспективи оновлення 
та перебудови колгоспного села.

Будівельні роботи в сіль
ській місцевості набрали вели
кого розмаху. Колгоспники і
сільська інтелігенція тільки в 
цьому році спорудять понад 
800 тисяч житлових будинків. 
Споруджуються клуби і будин
ки культури, родильні будинки 
і лікарні, їдальні тощо.

Сільським будівельникам 
покликані допомагати проектні 
і науково-дослідні інститути. 
На виставці демонструються 
зразки їх робіт: типові проек
ти житлових будинків, адмі
ністративних і господарських 
будівель різного призначення, 
примірні вирішення плануван
ня і забудови в селах. Ці про
екти надзвичайно різноманітні. 
В них враховано не тільки ви

сокі культурно-побутові вимоги 
колгоспників і с ільської інте
лігенції, але й місцеві умови 
і національні особливості. То
му природно, що панорами кол
госпу імені Леніна Таджицької 
РСР і колгоспний санаторій на 
Україні різко відрізняються 
один від одного.

Типові проекти житлових 
будинків та інших споруд, як 
правило, розраховані на широ
ке використання місцевих бу
дівельних матеріалів. При се
рійному будівництві вони пе
редбачають зниження вартості 
спорудження будинків на 
15 — 20 і більше процентів.
Економічні типові проекти тва
ринницьких приміщень і зер
носховищ подали проектні ор
ганізації України, Білорусії та
інших союзних республік.

Цікаво задумане дослідне бу
дівництво молочної ферми на 
500 голів у колгоспі «Власть 
труда» Орловської області. Фер
ма складається з двох восьми-

рядних корівників, двох телят
ників з родильними відділами, 
біоенергетичної установки і 
цеху добрива. Обсяг робіт, ви
конуваних людьми на звичай
них фермах, тут має зменши
тись на 70 процентів. Автор
проекту — Науково-дослідний 
інститут с ільських будинків та 
споруд Академії будівництва і 
архітектури СРСР. Інші експо
нати показують господарську 
ініціативу самих колгоспів, 
особливо міжколгоспних буді
вельних організацій (МБО). Ідею
створення таких організацій 
було висунуто в звітній допо
віді ЦК КПРС XX з ’ їздові пар
тії. Нині в Радянському Союзі 
налічується 556 міжколгоспних
будівельних організацій і 339 
міжколгоспних підприємств бу
дівельних матеріалів. Такі під
приємства створюються кілько
ма колгоспами-пайовиками і 
становлять їх спільну власність. 
Виставка знайомить відвідувачів 
з організаційною структурою 
МБО. 

Міжколгоспні будівельні ор
ганізації за короткий строк пе
реконливо довели свою життє
здатність. Черкаська МБО, на
приклад, існує трохи більш як 
два роки. Але вже на десять
з половиною мільйонів карбо
ванців виконала вона будівель
но-монтажних робіт: спорудила 
сім тваринницьких і сім вироб
ничо-господарських приміщень, 
шість колгоспно-побутових і 
дев’яносто п’ять житлових бу
динків.

Березнянську МБО Чернігів
ської області теж створено не
давно— навесні 1956 року. Але 
її будівельники встигли спору
дити 17 тваринницьких і 10
виробничо-господарських при
міщень, 60 житлових будинків 
і дали колгоспам 80 тисяч 
карбованців прибутку. В Бе
резнянській МБО — п’ять ав
томашин, дві пилорами, три 
деревообробних верстати, два 
верстати для виготовлення че
репиці, дві розчиномішалки і 
три бетономішалки. В будівель 

них бригадах МБО—150 ро
бітників.

На спеціальному стенді дано 
примірне вирішення будівель
ної бази для МБО.

Наочним прикладом просу
вання сучасної будівельної тех
ніки в сільську місцевість 
є універсальна установка 
« НД-55-С». Вона дає змогу на 
місці виготовляти залізобетон
ні балки, прогони, колони, 
сходові марші, стінові блоки,
електроопори. Змінна продук
тивність установки — 1 0 — 12 
кубометрів бетону. Потужність 
її двигунів— 21 кіловат. Об
слуговують установку від трьох 
до шести чоловік.

Створення міжколгоспних бу
дівельних організацій з постій
ними кадрами будівельників, 
зростання їх технічної осна
щеності дають змогу широко 
застосувати індустріальні мето
ди будівництва на селі і на 
цій основі ще більше приско
рити зростання і благоустрій 
колгоспного села.

Я. ДМИТРІЄВ.

ЗВЕДЕННЯ
про надої молока за першу декаду жовтня 1958 року 

за даними планового відділу райвиконкому
(в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Фрунзе 73,7   + 1,0
ім. Свердлова 70,3 –  0,5
ім. Мічуріна 63,1 –  4,0

„Шлях Леніна“ 62,8 –  2,1
ім. Кірова (Вес.) 62,2
ім. Калініна 60,8 — 7,7
ім. М. Горького 60,5 +  14,6
ім. Сталіна 58,1 –  6,6

ім. Карла Маркса 57,6 –  5,4
ім. Щорса 55,1 +  4,1
ім. Чкалова 54,4 –  3,4
ім. Орджонікідзе 54,4 +  3,2
ім. Шевченка 53,9 –  6,6
ім. Енгельса 53,2 — 0,8
ім. Леніна(П’ят.Ів.) 51,6
ім. Леніна 51,4 –  7,6
ім. Куйбишева 51,3 — 2,9
ім. Дзержинського 50,3 –  5,7
ім. Чапаєва 50,1 –  7,6
ім. Жданова 49,0 – 14,3
ім. Кірова 48,1 –  8,3

По району 55,6 –  3,4

Високий настриг вовни
В колгоспі імені Чапаєва за

кінчено стрижку овець. Добре 
потрудились на стригальному 
агрегаті механізатори В. Сула 
та І. Руденко, а також на руч
ній стрижці чабани В. Ткачен

ко, О. Доніч, Д. Кулик та 
І. Кривенко. Планувалось на
стригти 12 центнерів вовни, а 
одержано понад 18 центнерів.

В. СИРОТКА, 
зоотехнік колгоспу.

Подарунок святу
Готуючи достойну зустріч 

41-м роковинам Великого Жовт
ня, колгоспники і механізато
ри сільгоспартілі «Шлях Лені
на» достроково, 5 жовтня, за
вершили збирання цукрових 
буряків на всій площі посіву. 
Вирощено високий урожай —
кожний гектар видав в серед
ньому по 300 центнерів цук
рової сировини.

Добре потрудилися на зби
ранні колгоспниці комсомоль
сько-молодіжної ланки, яку очо
лює Ніна Лут. Молоді трудівни
ці не допускали розриву між
копанням і вивезенням коре
нів. А тому в їхній ланці вро
жай буряків з кожного гектара 
становить понад 300 центнерів.

Успіх на збиранні буряків 
забезпечили також трактористи 
Г. Варіченко та М. Лимаренко, 
які перевиконували норми.

Зараз стоїть завдання— вчас
но завершити вивезення на за
вод накопаних коренів. З цією 
роботою ми впораємось до 15 
жовтня.

О. ТАТАРЕНКО.

Однак ряд колгоспів зволікає 
виконання цього важливого 
завдання. Повільними темпами

Херсонська область. Добре 
поставлено агітмасову роботу 
в колгоспі „Батумський“ Біло
зерського району. У виробни
чих бригадах і на токах агіта
тори розповідають членам ар
тілі про події в країні і за ру
бежем.

На фото: голова колгоспу
член бюро райкому партії 
В. Л. Тесляр (у центрі) прово
дить чергове читання газет на 
току першої виробничої брига
ди.

Фото Ю. Лихути
(Фотохроніка РАТАУ).
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Перехідний мандат— п ередовій свинарці
Комсомолка Олена Василівна 

Григорчук молода, трудолюбива 
свинарка. На фермі колгоспу 
імені Леніна вона працює всьо
го третій рік. Але любов до 
своєї професії, наполегливість 
забезпечують їй успіх. Торік 
Олена Василівна одержала від 
кожної свиноматки по 23 по
росят, а в цьому році дала сло
во мати по 25 поросят.

Комсомолка дбайливо догля
дає закріплених за нею тварин, 
годує різноманітними кормами. 
Слідкує, щоб свиноматки були

вчасно спаровані. Від кожної 
свиноматки О. Григорчук вже 
одержала по 16,3 поросяти. За 
досягнуті успіхи її удостоїли 
поїздкою на Республіканську 
виставку передового досвіду.

А нещодавно на колгоспних 
комсомольських зборах Олені 
було вручено перехідний Ман
дат передової свинарки району.

Комсомолка запевнила при
сутніх на зборах, що докладе 
всіх зусиль, щоб виконати взя
те зобов’язання.

М. КУШНІР.

Людина скромної професії
Ще й с іріти не починало, 

спокійно спить село, а на мо
лочно-товарну ферму колгоспу 
імені М. Горького поспішає 
Петро Юхимович Драч. Приві
тається до сторожа і—до роботи. 
Поки прийдуть доярки, треба ви
чистити у стійлах, приготувати 
корми, підвезти воду.

Ось уже 13 років підряд ви
конує цю роботу Петро Юхи
мович. Любить він поратися бі
ля тварин. Незважаючи на свої 
шістдесят років, сумлінно вико
нує покладені на нього обов’ 
язки.

І колгоспники шанують тру
дівника, прислухаються до йо
го порад. Петро Юхимович хоч 
і не доїть корів, однак від йо
го роботи у значній мірі зале
жить підвищення продуктив
ності худоби. Через це він всі 
сили і енергію віддає улюбле
ній справі.

— У наш час і шістдесяти
річні почувають себе моло
дими, — говорить П. Драч,— к оли
знають, що працюют ь для себе, 
для свого рідного колгоспу.

В. БОНДАРЕНКО.
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В Ім’я загального миру і 
безпеки СРСР

Минуло більш як півроку з 
того дня, коли прості люди в 
усіх країнах з хвилюванням і 
радістю зустріли звістку про 
одностороннє припинення Ра
дянським Союзом випробувань 
ядерної зброї. Приймаючи це 
рішення, наша країна прагну
ла покласти практичний поча
ток негайному і повсюдному 
припиненню таких випробу
вань. Радянський уряд споді
вався, що його приклад наслі
дують США і Англія, які ма
ють ядерну зброю. Але ці на
дії, на жаль, не справдилися.

Американський і англійський 
уряди не тільки не припинили, 
а, навпаки, розширили ядерні 
випробування. Лише за остан
ні місяці США провели близь
ко 40 ядерних вибухів. США 
і Англія продовжують вдоско
налювати атомну і водневу 
зброю, створюють нові типи її. 
Все це завдає шкоди інтересам 
безпеки нашої Батьківщини.
Тому ще наприкінці серпня 
Радянський уряд заявив, що 
дії США і Англії звільняють 
Радянський Союз від зобов’я
зань по односторонньому при
пиненню випробувань ядерної 
зброї. Наша країна, як пові
домлялось у заяві ТАРС від 3
жовтня, змушена відновити 
випробування ядерної зброї, 
щоб гарантувати свою безпеку. 
Разом з тим вона наполегливо 
продовжує боротьбу за негай
не і повсюдне припинення ядер
них випробувань на вічні ча
си. З цією метою Радянський
уряд запропонував скликати в 
Женеві 31 жовтня нараду мі
ністрів закордонних справ 
СРСР, США і Англії для ук
ладення угоди про припинення 
ядерних випробувань. Питання 
про припинення цих випробу
вань має бути обговорено, на 
вимогу радянської делегації, і 
на XIII сесії Генеральної Асам
блеї ООН, яка в ідбувається те
пер в Нью-Йорку.
      На прес-конференції в Нью- 
Йорку 7 жовтня міністр закор
донних справ СРСР А. А. Гро
мико підкреслив, що нинішня 
обстановка вимагає, щоб Гене
ральна Асамблея висловилася
за негайне припинення випро
бувань ядерної зброї всіма дер
жавами, які їх  проводять. Прий
няття Організацією Об’єднаних 
Націй рішення, що закликало 
б відповідні держави негайно 
припинити ядерні випробуван
ня, якнайблаготворніше впли
нуло б на наступні переговори 
в Женеві між представниками 
СРСР, США і Англії.

Народи світу вітають пропо
зиції СРСР у питанні про при
пинення ядерних випробувань 
і, як пише китайська газета 
«Женьмінь жібао», вбачають в

них шлях до оздоровлення 
всієї міжнародної обстановки і 
усунення загрози атомної вій
ни.
Покінчити з втручанням США 

в справи Китаю
В результаті триваючих во

єнних провокацій США проти 
Китайської Народної Республі
ки обстановка на Далекому 
Сході продовжує лишатись на
пруженою, Тепер американські 
правлячі кола всіляко намага
ються виправдати своє грубе 
втручання у внутрішні справи 
китайського народу. З цією 
метою вони твердять зокрема, 
ніби існує «два Китаї» — «ма
териковий» , де здійснюється 
влада Китайської Народної Рес
публіки, і «острівний», що 
охоплює острови Тайвань, 
Пенхуледао, Цзіньминьдао і 
Мацзудао, де нині хазяйнують 
чанкайшісти та американські 
окупанти. Але ці брехливі 
твердження нікого не можуть 
ввести в оману. Всьому світо
ві відомо, що загарбані чан
кайшістами і американцями
острови належали Китаєві і то
ді, коли не було ще Сполу
чених Штатів. Китайський на
род сповнений рішимості по
вернути свої споконвічні тери
торії і не допустить ніякого 
втручання із зовні. Втручання 
США в громадянську війну 
китайського народу з чанкай
шістською клікою зазнає, без
сумнівно, повного провалу.

Китайський народ з обурен
ням відкидає висунуту амери
канцями пропозицію про так 
зване «припинення вогню», 
яка по суті справи передбачає 
відмову Китайської Народної 
Республіки від боротьби проти 
чанкайшістів. «Між Китаєм і 
США,— заявив прем’єр Держав
ної ради КНР Чжоу Ень-лай,— 
нема війни і тому не може 
бути й мови про припинення 
вогню». Китайський народ ви
магає, щоб США припинили
гру з вогнем, повністю вивели 
свої війська з Тайваню і Тай
ванс ької протоки.

В той же час КНР докладає 
всіх зусиль, щоб забезпечити 
мирне врегулювання в Тай
ваньській протоці. З 6 жовтня 
Китайський уряд припинив на 
7 днів артилерійський обстріл 
Цзіньминьдао при умові, якщо 
до цього острова не наближа
тимуться американські кораблі, 
і запропонував розпочати пе
реговори з тим, щоб покінчити 
з громадянською війною в Ки
таї.

Китайський народ спромож
ний сам навести порядок у 
своєму домі. Американці повин
ні негайно забратися з Тай
ваню і Тайваньської протоки. 
Цього вимагає все миролюбне 
людство.

 С. ГЕРМАН.

Д о відома робсількорів і редакторів 
стінгазет

Завтра, 13 жовтня, райком 
КП Украї ни і редакція райгазе
ти „Ленінець“ скликають район
ну нараду редакторів стінгазет 
і робсількорів. Початок роботи

о 10 годині ранку в приміщен
ні райпарткабінету.
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Трудові подарунки студентів
З усіх кінців нашої великої 

Батьківщини надходять звістки 
про трудове піднесення і успі
хи в  соціалістичному змаганні 
на честь ХХІ з ’ їзду Комуніс
тичної партії. Ми, студенти 
першого курсу 12 групи това
рознавчого факультету, виріши
ли також підготувати свої тру
дові подарунки 41-й річниці 
Великого Жовтня і ХХІ з ’ їз
дові КПРС.

З радісним піднесенням при
їхали ми в колгосп імені Ор
джонікідзе, щоб допомогти 
вчасно і якісно зібрати виро
щений урожай кукурудзи. Од
нак у перші дні показники 
нашої роботи виявились низь
кими. Актив групи зразу ж 
став шукати шляхи поліпшен

ня організації праці. Першим 
важливим кроком було те, що 
всю групу розбили на ланки.

На збиранні кукурудзи лан
ка складалась з двох чоловік. 
Між ланками розгорнулося ді
йове змагання. Щодня підби
валися підсумки, оголошували
ся імена переможців. Передо
вики змагання вечорами зби
рали навколо себе студентів і 
розповідали про свою працю за 
день, ділилися набутим досві
дом.

Все це дозволило нашій гру
пі добитися хороших показни
ків. За третю п’ятиденку гру
па виробила 356 трудоднів. В 
колгоспі імені Орджонікідзе 
протягом двох тижнів ми зіб

рали врожай кукурудзи з пло
щі 25 гектарів.

Найкращих показників у 
змаганні добилися студенти 
С. Казаков, К. Махмудов, 
С. Медвідь, Р. Сенін, Р. Го
чадзе, А. Корнєєв, А. Шелудь
ко. Приклад їх самовідданої 
праці наслідували всі студенти.

Студенти групи не тільки 
добре працювали, але й куль
турно проводили своє дозвілля. 
Група підготувала цікавий ве
чір дружби народів, на якому 
виступили представники 8 на
ціональностей. Відбувся та
кож концерт художньої само
діяльності.

В. ГУКАЙЛО, 
староста групи.

Це нам заважало
В колгоспі імені Леніна ми 

зібрали кукурудзу з площі по
над 60 гектарів, виконали ряд 
інших робіт. І все ж ми могли 
б зробити набагато більше. Та 
вся біда в тому, що керівники 
колгоспу — голова правління 
П. Петров і секретар партор
ганізації П. Данілов— не дбали 
про створення умов для висо
копродуктивної праці. Незадо
вільно було організовано хар
чування. Нам доводилось ходи
ти пішки в поле за кілька кі
лометрів. Все це і послужило 
причиною відставання наших 
5, 7 і 9 груп .

Студенти 2 курсу.

Наш досвід
Минуло більше двох тижнів 

нашого перебування в сільгосп
артілі імені Кірова. 12 група 
другого курсу домоглася серйоз
них успіхів. За перші три п’я 
тиденки кожний студент виро
бив у середньому по 43 тру
додні.

Зібрати якнайбільше куку
рудзи— таке прагнення всіх 
студентів. На збиранні зайня
та зараз вся група. Працю ор
ганізували по ланках. Досвід 
показав, що найбільш ефектив
ною є ланка в кількості 2— 3 
чоловік. При цьому можна до
сягти високої продуктивності.

Важливою умовою, що забез
печує успішне виконання пос
тавлених завдань, є забезпе
чення всіх працюючих відпо
відними засобами виробництва.
В перші дні ми застосували на 
збиранні кукурудзи коси. Нез
важаючи на те, що в групі є 
досвідчені косарі, як наприк
лад, Борис Присяжнюк і Вік
тор Кулик— не вдалось досягти 
високої продуктивності, пос
кільки такий спосіб збирання 
ускладнює і утруднює збиран
ня і в'язання стебел.

Згодом для скошування стебел 
ми користувались лише сапою. 
Правильна організація праці і 
врахування наявних умов доз
волили кожній ланці викону
вати по 2 — 2,5 норми.

Зобов’язуємось і надалі ут
римувати перше місце в зма
ганні між групами факультету.

І. ГОЛОЩАПОВ, 
староста 12 групи друго
го курсу.

СТУДЕНТИ ДОПОМАГАЮТЬ КОЛГОСПАМ

Протягом другої  декади у змаганні на 
честь 40-річчя ВЛКСМ, 41-х роковин Великого 
Жовтня та ХХІ з’ї зду КПРС відзначилися та
кі студенти:

ПЕРШ ИЙ  К У Р С

А. Бондаренко 1 група
Г. Гордусонко 1 група
В. Грінь 1 група
А. Агумава 1 група
А. Гордієнко 2 група
Л. Дроб’язко 
В. Шембар

3
4

група
група

В. Рожанський 4 група
В. Петренко 5 група
М. Кавецький 5 група
В. Моряк 10 група

Ю. Мелеш 10 група
В. Бешинський 11 група
В. Безрук 11 група
Н. Голощапов 11 група
В. Куницький 11 група
М. Макаров 11 група
І. Петрів 11 група
Р. Гочадзе 12 група
Р. Сенін 12 група
С. Казаков 12 група
К. Махмудов 12 група

Д Р У ГИ Й  К У РС

А. Шаповал 5 група
А. Антонюк 6 група
Д. Путько 7 група
В. Поливаний 11 група
Н. Павлюченко 11 група
М. Баранов 11 група
Н. Солов’ян 11 група
Н. Ковганич 11 група

Б. Присяжнюк 12 група
І. Голощапов 12 група
В. Баран 12 група
А. Кайнар 12 група
Л. Лиско 12 група
Г. Фокін 12 група
М. Карданов 12 група
В. Кулик 12 група

ТРЕТ ІЙ  К У Р С

Л. Заяц 4 група
І. Нікітін 4 група
М. Нечипоренко 4 група
А. Проненко 4 група
В. Слонь 4 група
В. Савушкін 4 група
Н. Гнатиха 6 група
Г. Клименко 6 група
С. Рафалон 6 група
Р. Харь 6 група
Н. Максимчук 6 група

А. Черевко 7 група
Р. Міхньова 7 група
Д. Рахімкулієва 7 група
Е. Пантюшенкова 8 група
Е. Урсуляк 8 група
Л. Івакіна 8 група
Е. Чайковська 8 група
В. Валуйчик 10 група
В. Кащеєв 10 група
В. Овчар 10 група
А. Тодчук 10 група

Відрадні підсумки
710 студентів товарознавчого 

факультету Львівського торго
во-економічного інституту за
кінчили вчора роботу в колгос
пах Ново-Миргородського ра
йону. Ми із задоволенням мо
жемо сказати, що наш факуль
тет з честю виконав постав
лене завдання.

За 20 робочих днів студен
ти зібрали врожай кукурудзи 
на 900 гектарах, наламали 10 ти
сяч центнерів качанів, викопали 
десятки гектарів картоплі, допо
могли колгоспам зібрати баш
танні культури.  За цей час

студенти виробили понад 20 
тисяч трудоднів, що становить 
в середньому майже по 2 тру
додні на кожного студента за 
день. При цьому понад 150 
студентів виробили по 2,5 і 
більше трудоднів за день.

Ми вважаємо своїм приємним 
обов’язком відзначити велику 
увагу, що її  приділили нашій 
роботі райком КП України, 
райвиконком і райком ЛКСМУ. 
Щиро дякуємо за хороший при
йом колгоспникам.

Г. КОТЛЯР, 
секретар партбюро.
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