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Сьогодні—масовий недільник трудящих Кіро
воградщини на честь ХХІ з ’їзду КПРС!

Трудящі району! Візьмемо найактивнішу  участь 
у  недільнику, допоможемо колгоспам у  завер
шенні сільськогосподарських робіт! Всі на ма
совий недільник!

По нашій Батьківщині
(З а  повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Стала до ладу  
найбільша домна

На Челябінському металур
гійному заводі 15 ж овтня за
дуто нову доменну піч, яка  є 
найпотужнішою в нашій країні 
і Європі.

Будівники ввели домну до 
ладу на два з половиною мі
сяця раніше строку, що дасть 
змогу одержати додатково кіль
ка десятків тисяч тонн чавуну.

Друга черга нової ТЕЦ
Здано в експлуатацію другу 

чергу ТЕЦ Орсько-Халілов
ського металургійного комбі
нату (Оренбурзька область). 
На ТЕЦ встановлено величез
ний котел з тиском у 110 ат
мосфер і температурою нагрі
ву 510 градусів.

На будівництві 
залізниці

Велику трудову перемогу 
у передз’їздівському змаганні 
здобули будівники залізниці 
Абакан—Тайшет. Вони викона
ли річний план земляних ро
біт.

Нова залізниця — остання 
ланка Південно-Сибірської ма
гістралі. Введення її  в експлу
атацію дасть змогу приступити 
до освоєння нових родовищ 
залізних руд для підприємств 
Кемеровського економічного 
району.

По д р у жжя  К о в а л і в
Була Велика Вітчизняна 

війна. І сталося так, що Воло
димир ще зовсім юним разом з 
батьком евакуювався з Кам’я 
ноподільської області у Воро
незьку.

З раннього дитинства він
мріяв стати трактористом. І 
ось, нарешті, в 1 9 42 році Во
лодимира посилають на курси 
механізаторів, які він і закін
чує в 1943 році і починає са
мостійно працювати тракторис
том.

Згодом його п ризивають на 
службу в Радянську Армію. Це 
був 1944 рік—рік вирішальної
поразки німецько-фашистських 
загарбників на всіх фронтах. 
Володимир опановує військову 
справу, знайомиться з одно
полчанами. Тісна дружба за
в ’язалася у молодого воїна з 
Іваном Кравченком— уроджен
цем і жителем села Петрівки, 
Мар’ївської сільради, Ново-Мир
городського району.

Міцно полюбив Володимир 
Івана за його вірність, відкри
ту душу і прямий характер. 
В часи дозвілля Іван писав 
листи своїй сестрі Ніні. Воло

Закриття Всесоюзних сільськогосподарської 
і промислової виставок

15 жовтня закінчили роботу 
в сесоюзні сільськогосподарська 
і промислова виставки. В цьо
му році їх  відвідало більше 
п ’яти мільйонів чоловік.

Багато промислових п ідпри
є мств, колгоспів і радгоспів, ти

сячі передовиків сільського 
господарства за досягнуті успі
хи і прогресивні прийоми пра
ці нагороджено дипломами, зо
лотими, срібними, бронзовими 
медалями виставок, а також 
цінними подарунками.

В обкомі КП України і облвиконкомі

Про організацію і проведення масового 
недільника 19 жовтня 1958 року

Ідучи назустріч ХХІ з ’їздові КПРС, радянські люди з 
почуттям патріотичної гордості оглядають славний шлях, прой
дений нашою країною під керівництвом Комуністичної партії. 
На основі успіхів, досягнутих на всіх ділянках господарсько
го й культурного будівництва, Комуністична партія на своє
му наступному з ’їзді намітить новий грандіозний семирічний 
план дальшого піднесення соціалістичної економіки і культури.

З усіх кінців нашої неосяжної Батьківщини надходять 
вісті про небувале політичне й виробниче піднесення серед ро
бітників заводів і фабрик, трудівників соціалістичних ланів, 
як і прагнуть ознаменувати цю історично важливу подію в 
житті партії і країни новими успіхами в праці, у будівництві 
комунізму. Разом з усім радянським народом енергійно тру
дяться в промисловості, на полях і фермах колгоспів та рад
госпів трудящі Кіровоградщин и.

Колгоспи й радгоспи області виростили багатий урожай. 
Зібрати його без втрат, достроково виконати державні плани 
заготівель продуктів сільського господарства—це буде кращим 
подарунком трудівників села Кіровоградщини своїй рідній Ко
муністичній партії. З метою виконання цього важливого і по
чесного завдання бюро обкому КП України і виконком об
ласної Ради депутатів трудящих вирішили день 19 жовтня 
1958 року оголосити масовим недільником Кіровоградщини по 
п оданню допомоги колгоспам і радгоспам у завершенні всіх 
сільськогосподарськи х робіт, вивозки на заготівельні пункти 
продукції сільського господарства, по проведенню робіт по 
благоустрою міст, робітничих селищ, підприємств та будов.

Райкоми партії і райвиконкоми зобов’язано забезпечити 
безумовне виконання завдань по збиранню кукурудзи населен
ням районів і вивозці хліба й соняшника державі. З цією 
метою:

а) залучити на недільник усе працездатне населення ра
йонних центрів і сіл, учнів старших класів, встановивши нор
му збирання кукурудзи по 0,08 гектара на людину за день;

б) переключити весь власний, залучений з міст та інший 
автотранспорт (незалежно від відомств) на вивозку хліба й 
соняшника державі.

Міськкоми КП України і виконкоми міських Рад депута
тів трудящих Кіровограда, Олександрії і Знам’янки зобов’язано
направити своїм транспортом на недільник міське населення 
на чолі з к ерівниками підприємств, будов і установ, забезпе
чивши виконання встановлених завдань по збиранню ку к у 
рудзи.

Секретарі райкомів партії і голови райвиконкомів повин
ні своєчасно визначити колгоспи й радгоспи, де працюватиме 
залу чене на недільник населення міст і сіл, і повідомити від
повідний міськком партії та міськвиконком. Вони мають заз
далегідь визначити місце і вид роботи, забезпечити всіх пра
цюючих потрібним реманентом і транспортом для вивезення 
з полів зібраної в цей день кукурудзи.

Начальника Кременчукгесбуду т. Строкова, секретаря 
Олександрійського міськкому КП України т. Луценка і голову 
міськвиконкому т. Харитонова зобов’язано виділити на неділь
ник відповідн у кількість автомашин. Міськкомам партії і 
міськвиконкомам Кіровограда, Олександрії і Знам’я нки запро
поновано, крім посилки на недільник людей і автотранспорту 
па поля області, організувати недільник по благоустрою міст, 
територій підприємств та будов.

Секретарів міськкомів і райкомів партії зобов'язано ор
ганізувати проведення відкритих партійних зборів в усіх пер
винних партійних організаціях, на яких обговорити питання 
про підготовку і проведення  масового недільника 19 жовтня 
1958 року з тим, щоб усі трудящі, члени їх  сімей, кожне 
підприємство, будова, установа, школа взяли активну участь в 
його проведенні, а кожен учасник недільника виконав вста
новлену норму виробітку.

Бюро обкому КП України і виконком обласної Ради де
путатів трудящих зобов’язали редакції обласної і районних 
газет, обласну редакцію радіомовлення широко висвітлити хід 
підготовки і проведення масового недільника.

Плакат художника В. Ялан
ського, що його випускає Дер
жавне видавництво образотвор
чого мистецтва і музичної літе
ратури УРСР.

На місяць 
раніше строку

В соціалістичному змаганні 
на честь ХХІ з ’їзду партії ко
лектив автоколони Сітковецько
го цукрозаводу Вінницької об
ласті здобув значну трудову 
перемогу— на місяць раніше 
строку завершив сезонне зав
дання по перевезенню буря
ків. На заготівельні пункти 
доставлено 196 тисяч центне
рів сировини.

Півмільйона метрів 
тканини понад план
Колектив Чернівецького тек

стильного комбінату в дні пе
редз’їздівської трудової вахти 
успішно виконує свої соціа
лістичні зобов’язан н я . Вже в и
дано більше 500 тисяч метрів 
надпланових тканин. Понад 
95 процентів усієї продукції 
випущено першим сортом.

Вик онано 10-місячний 
план вуглевидобутку
Гірники Львівсько-Волин

ського басейну, розгорнувши 
соціалістичне зм агання на честь 
41-х роковин Ж овтневої рево
люції і ХХІ з ’їзду КПРС, до
билися визначної трудової пе
ремоги: шахти тресту «Ново- 
волинськвугілля» завершили 
виконання десятимісячного пла
ну видобутку вугілля. З по
чатку року трест відправив 
споживачам 118 ешелонів над
планового палива.

Успіх механізаторів
«Своєчасно піднятий зяб— 

запорука високого урож аю » . 
Під таким лозунгом змагалися 
механізатори Іркліївського райо
ну Черкаської області за достро
кове завершення оранки на зяб.

Соціалістичне змагання при
несло успіх. На  десять днів 
раніше строку район виконав 
план підняття зябу.

димир попросив товариша, щоб 
той познайомив його з Ніною. 
Почалася переписка.

Демобілізація. Володимир ва
гався і не знав що робити— 
чи їхати до рідних, чи до дів
чини. І він вирішив їхати з 
Іваном на Україну, в Мар’ївку.

Так і  одружився Володимир 
Коваль з Ніною Кравченко. 
Почалося в них сімейне жит
тя. Володимир працював в МТС,
а Нін а—в колгоспі. Близько 
трьох років трудився в ін в 
Олександрійській автобазі трак
тористом. Але весь час под
руж ж я тягло в Мар’ївку, на 
батьківщину. Повертаються.

Колгоспники радо зустріли 
Ковалів. Колгосп зростав і ро
бочих рук невистачало. Ото ж 
з 1955 року і но цей день 
Володимир працює тракторис
том на ДТ-1 4  у колгоспі імені 
Енгельса, а Ніна — дояркою.
Сім’я Ковалів вважається од
нією з кращих у колгоспі. За 
8 місяців нинішнього року во
на виробила півтори тисячі 
трудоднів і одержала 30 цент
 нерів хліба, багато грошей. Чи
 мало виконав  різних трактор 

них робіт Володимир. Ніна на
доїла 1800 літрів молока від 
кожної корови . Майже щомі
сяця їй вручають перехідний 
мандат і видають грошову пре
мію.

— Якщо потрібно поставити 
в приклад кращого колгоспни
ка, то ми завжди згадуємо 
сім’ю Ковалів,— говорять кол
госпники з великою повагою.

В 1957 році Ковалі побуду
вали собі хороший власний
будинок під черепицею, а  в 
цьому році— новий сарай.

У Ковалів вж е є  двоє дітей.
—Хоч і добре живемо ми 

зараз, але скоро будемо мати 
ще й корову,— хвалиться Ніна 
Тихонівна.

Володимир розповідає:
— Колгосп допоміг нам тран

спортом і будівельним мате
ріалом, з колгоспу прийшов у 
нашу сім'ю достаток. Ми від
дячимо к олгоспові своєю чес
ною працею. Ми з Ніною стої
мо за те, щоб колгосп міцнів, 
щоб держава наш а процвітала.

І . МАЦ КУЛ, 
інструктор райкому партії,
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Плакат роботи художника 
С. Бродського.

Успіх лотереї
З великим успіхом проходить 

розповсюдження  квитків другої 
грошово-речової лотереї серед 
трудящ их нашого району. Тіль
ки на протязі перших днів піс
ля опублікування в пресі по
відомлення про випуск другої 
лотереї трудящі району придба
ли квитків на суму близько 100 
тисяч карбованців.

З патріотичним піднесенням 
пройшла реалізація квитків л о
тереї серед робітників і служ
бовців міжколгоспної будівель
ної організації, хліборобів кол
госпів імені Ж данова, імені Ка
лініна та інш их. З високою 
активністю купували квитки 
працівники народної освіти.

Великі виграші одержали тру
дящі району по квитках пер
шої грошово-речової лотереї. 
Серед речових виграшів були: 
холодильник, сім швейних м а
шин, два фотоапарати, чоти
ри годинники, два велосипеди 
тощо.

Тираж виграшів по другій 
грошово-речовій лотереї відбу
деться в грудні 1958 року. В цьо
му тиражі значно збільшено к іл ь 
кість речових виграшів. Серед
нових великих виграшів—од 
ноквартирні розбірні будинки 
вартістю 22 .750  карбованців, 
мотори до човнів «Москва» та 
«ЗИФ— 5», шлюпки, телевізори 
«Старт».

Й. ГОДІК.

села зібралися куркулі. Світла 
не запалювали і говорили при
тишено, майже пошепки. Мов 
кубло змій, сичали про артіль, 
про радість колгоспників, про 
працю комсомольців. Не один
би в п ’явся в горло дівчині й 
хлопцю своїми пальцями-пазу
рями.

—Вже комсомольці кінчають 
к осить.

— От і добре!
— Що добре?
— Саме тепер час півня пус

тити!
І одностайно вирішили: так. 

Т ільки півня. Забрали, товари
шочки, комуністи з комсомоль
цями своїми ї хні поля, худобу, 
маш ини— знищити все. Хай про
паде пропадом! Хай згине в
полу м 'ї й диму! Хай знаю ть, що 
вони, куркулі, ще ж и ві, ще бу
дуть боротися, ще не здаються. 
Вирішили в першу ж  вітряну
ніч підпалити копи на комсо
мольському п олі. І тоді, коли 
спалахнуть вони, підпалити
контору колгоспу. Двоє підуть до 
комсомольської ж ниварки. І по
трощать, зн и щ ать  ї ї  геть...

жниварка, один за одним ви
ростають полукіпки, сонце па
лить н емилосердно і вже й 
хлопці пов’язали голови косин
ками і цвітуть вони , мов маки, 
на неозорій колгоспній ниві. 
В обід погодували коней, на
поїли їх , самі поїли—і знову 
в гони.

І коли ввечері підрахували 
результати, вийшло, що комсо
мольці скосили найбільше.

В напруженій праці минали 
дні. Літній день довгий, предов
гий, а  ніч коротка, окрилося 
сонце за горою і вже знову смі
ється, сходячи з-за темніючого 
лісу. Всі засмагли, аж схудли,
але переповнені щастя, не зна
ли втоми.

Ж артували: скоро, скоро виже
нуть зайця, скоро, скоро останн і 
стебла ляжуть під гострими но
жами на золоту стерню.

І кожен знав: не просто зби
рають вони хліб, а кують у 
праці щ астя...

Тільки хиж і очі стежили за 
ними, за кож ним кроком, за 
сміхом, за піснею ...

Темної ночі у клуні на краю

— Виділимо!— твердо вирі
шили всі...

Воронії коні, довгі гриви, а 
у гривах квіти і стрічки. На 
крилі жниварки вінок із воло
шок, з дикого маку, а на ме
талевій рамі червоною фарбою 
хтось уже вивів: «Комсомоль
ська ж ниварка» .

На сидінні у вишитій сороч
ці, в брилі Яким Хоменко, на 
коня вилазить Ісак Крижанів
ський. Він у старій гімнастьор
ці (в брата взяв), у картузі, 
але весь сяє. З граблями за
плечима стоять хлопці, усм іх
нені дівчата, перші комсомолки 
Настя Грималовська, Поліна 
Цуркан. Вперед пройшов з ко
сою Андрій Короп, робить п ро
кіс. Швидко в ’язали снопи— і 
рушила в гони ж виварка. Зір
валась у простори молода піс
ня, повна ж аги і сили:

„Гарно, гарно серед степу, 
Глянь на північ, південь, схід,  
Мені сонце косу клепле 
І мантачку золотить..."
Пливе й пливе в пшеницях

Комсомольська жниварка
тар комсомольської організації 
і попросив:

— Виділіть одну жниварку 
нам!

Від паперів підняв свою стом
лену голову завгосп і запитав:

— Кому вам?
— Нам, комсомольцям! У 

поле виділіть!
— А впораєтесь? Скільки 

в’язальниць?
— Та дівчат у нас мало. Але 

хлопці теж в’язатимуть!
— Хлопці?— переглянулись 

члени правління.
— А що, думаєте не зможе

мо?— рвонулись до столу від 
дверей Яким Хоменко, Панас 
Стоян, Василь Пономаренко, 
Андрій Короп, Ларіон Декусар.

— Ого! Та ви вже в наступ 
йдете! Спочатку секретаря впе
ред, а за ним усі!

І кожен згадав, як  у тривож
ні дні колективізації, в дні і 
ночі хлібозаготівель, коли лу
нали куркульські постріли, всю
ди разом з комуністами були й 
вони, к омсомольці.

Нарис

Перша сівба у колгоспі «Чер
воне село» 1930 року прой
шла дружно—восени зазелені
ла, врунилась озимина, а  вес
ною, мов килим, зійшли ярі.

Непомітно пролетів квітень,
травень, усміхнулось літо, ви
вели лелеки у червоних чобіт
ках лелеченят — і зазолотіло 
колгоспне поле. Ще ніби вчора 
вітер котив зелені хвилі яра
ми, узгір’ями, а вже сьогодні 
вистигло все навіть у видолин
ках.

В конторі колгоспу н іби й 
плани склали добре, розставили
всіх, все врахували, але не 
раз спалахують суперечки і три
вога проймає серця людей: як  
зібрати весь хліб, щоб не заги
нула жодна зернинка. Бо тоді, 
того першого колгоспного року 
був у артілі всього-на-всього 
один трактор, не було жодного 
комбайна!

Як ділили , розподіляли ж ни
варки по бригадах, до столу 
протиснувсь чубатий, чорнявий 
Данько Миргородський, секре

КОМСОМОЛЬСЬКЕ Ж ИТТЯ

Молоді, завзяті, працьовиті
К о л и  б Євгенію  Палій запи

тати , який день вона вважає 
найкращим у своєму житті, то 
дівчина, не вагаючись, твердо 
відповіла б :

— Тридцяте вересня.
І це дійсно так. Ніколи ще 

не почувала робітниця мари
надного цеху Ново-Миргород
ськ ого плодоконсервного заво
ду Євгенія Палій більшої ра
дості, такої віри в свої сили, як 
30 вересня. Мов крізь сон при
гадує вона суворі лиця членів 
бюро райкому комсомолу, ко
роткі запитання.

— Працюю на укладці огір
ків. З трудовими обов’язками 
справляюся... — схвильовано 
розповідала дівчина.

Одностайним було рішення 
комсомольського бюро. Безмеж
ною радістю засвітилися очі 
Євгенії, срібним молоточком за
стукали в голові уривчасті дум
ки: «Прийнята... прийнята».

Так комсомольська організа
ція заводу поповнилась ще од
ним членом.

— Мов би й не дуже бага
то в нас комсомольців,— гово
рять робітники,— всього 28 чо
ловік. А от справу велику роб
лять . Молоді, рішучі, працьо
виті, завжди попереду— вони по
дають приклад для інших.

Кому не відома робота Гали
ни Піддубної, бригадира соко
вого цеху? Кожного дня ком
сомолка виконує змінні завдан
ня на 1 1 0 — 115 процентів.

В сушильному цеху працює 
бригада В. Зарудньої. Всі моло
ді робітниці, крім Ніни Височин, 
перебувають в рядах ВЛКСМ.

— Т и нас гальмуєш ,— напів
жартома, напівсерйозно кажуть 
дівчата Н іні.— За тобою зат
римка. Наша бригада повинна 
стати комсомольською.

— Знаю ,— ніяковіє трудівни
ц я .— Я  вже готуюсь до вступу 
в комсомол. Стараюся...

Правду каж е Височин. В сво
їй роботі вона намагається не 
відстати від подруг.

Сумлінно працюють різноро
боча К. Гончар, кочегари 
П . Деркач та В. Чуднов.

Наближаються визначн і да

ти: 40-річчя комсомолу, 41-а 
річниця Великого Ж овтня, скли
кання позачергового ХХІ з ’їзду 
партії. Як і всі радянські лю
ди, молодь заводу готує гідну 
зустріч до свят. Юнаки і дів
чата намагаються працювати ще 
краще, беруть на себе підви
щені зобов’язання. Зустріти 
знаменні дні новими виробни
чими успіхами— таке сьогодні 
гасло комсомольців заводу. 

Бригади маринадного і тома
товарильного цехів, де більшість 
робітників комсомольці, уклали 
між собою договір на соціаліс
тичне змагання. Маринадний
цех зобов' язався завершити річ
ний план виготовлення мари
надів до 25 жовтня, томатова- 
рильний цех—закінчити випуск 
продукції до 7 листопада. Обид
ва цехи працюють на повну 
потужність.

Чимало молоді відвідує ве
чірню школу. Коли закінчиться 
робота, часто можна бачити, як  
К. Гончар, Л. Іщенко, В. Гон
чар і інші швидко йдуть вули
цями, тримаючи книж ки.

—В наш час не можна не вчи
тися,— говорять дівчата.

А. Михайлов, Г. Єзан, К. Гі
дулянов в дев’ятому класі вчи
лися в денній школі, а деся
тий вирішили закінчити в шко
лі робітничої молоді. Словом, 
хлопці вчитимуться і працюва
тимуть.

Добре працюють комсомольці 
плодоконсервного заводу. І від 
цього ще більше кидаються в 
вічі окремі недоліки їхньої ро
боти. Раніше на заводі працю
вав хоровий гурток, проводив 
заняття духовий оркестр. А за
раз... Все притихло, заглухло.

— Керівника н ем ає,— пояс
нює секретар комсомольської 
організації З . Стародубцева.

Це не комсомольська відпо
відь. При бажанні можна під
шукати людину, я ка  взяла б 
на себе керівництво гуртками.

Дуже рідко приходять на за
вод працівники райкому комсо
молу. А якби вони сюди часті
ше навідувалися, то, напевне, і 
цих недоліків не було б.  

Ю. КОВАЛЬ.

Трудящі обговорюють записку М. С. Хрущова
На зборах трудівників колгос

пу імені Карла Маркса, при
урочених обговоренню пропо
зицій М. С. Хрущова про удоско
налення народної осв іти, з до
повіддю виступив директор Кам’
янської середньої шк оли М. Ар
теменко.

Він сказав, що наша Кому
ністична партія невтомно дбає 
про виховання підростаючого 
покоління. Завдяки ньому на
родна освіта в СРСР досягла
таких успіхів, я к их не знає жод
на країна в капіталістичному 
світі.

Тов. Артеменко розповів про 
передбачувану організацію в
недалекому майбутньому вось
мирічних політехнічних ш кіл 
та цілої сітки спеціальних, се
редніх і вечірніх шкіл. В ос
танніх молодь здобуватиме ос
віту без відриву від виробницт
ва. Школи нового типу готува
тимуть найбільш умілих і ак
тивних учасників виробництва 
цінностей, потрібних для роз
витку соціалістичної держави.

— Треба буде поліпшити,— 
говорив М. Б ілан ,— викладання
арифметики та геометрії у май
бутній восьмирічці з таким роз
рахунком, щоб випускники вмі
ли добре обміряти земельні ді
лянки, користуватися метров
кою, рулеткою, вагами, рахів
ницею і могли б вільно вико
нувати роботу ланкових, облі
ковців, фуражирів і т. д.

В інтересах дальшого розвит
ку політехнічного навчання не
обхідно методом народної бу
дови спорудити учнівську май

стерню. Цю думку висловив 
І . Тільний.

К. Кравцова зауважила, що 
до школи слід приймати дітей 
з восьми років. Для дітей-семи
літок баж ано було б відкрити 
підготовчі класи .

Виступали й інші товариші, 
які пропонували зробити огоро
жу навколо садиби школи, 
придбати Й установити метео
рологічну площадку, побудува
ти теплицю та інше.

Колгоспники одностайно схва
лили пропозиції, викладені в 
опублікованій записці М. С. Хру
щова «Про зміцнення зв ’язку 
школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної ос
віти в країні». Учасники збо
рів ухвалили дати можли
вість учням проводити прак
тичні роботи на тваринниць
ких фермах і в бригадах; доз
волити дітям практично вивча
ти матеріальну частину авто
мобіля безпосередньо в автога
ражі та колгоспних майстернях; 
виділити тракторний мотор для 
школи; в кінці 1958— 59 нав
чального року влаштувати ек
скурсію для учнів па будівницт
во Кременчуцької гідроелектро
станції; допомогти школі в бу
дівництві теплиці та в огорожі
садиби; надати допомогу школі 
в придбанні приладів для метео
рологічної площадки та в її 
обладнанні; збудувати методом 
народної будови в 1958— 59 
навчальному році майстерню, 
яка б забезпечила набуття вмінь 
та навичок в учнів по обробці 
дерева та металу.

АГІТАТОРИ, ЗА ВАМИ СЛОВО!
Агітатори села Канеж а дуже 

рідко проводять бесіди та голос
ні читання серед населення. В 
сільському клубі лекції чита
ються від випадку до випадку. До 
всієї цієї роботи чомусь не за
лучаються вчителі середньої
школи та медичні працівники, 
хоч лекторську групу очолює 
директор ш коли І. Рубля.

Треба сказати, що занедбала 
свою роботу і п ервинна ком
сомольська організація колгос
пу імені Леніна, секретарем

якої працює Володимир Рубля.
Ніхто з комсомольців не бе

ре активної участі в роботі 
гуртків художньої самодіяль
ності. не буває серед колгосп
ників у полі і на фермах з га
зетами чи журналами.

Працівники районного комі
тету ЛКСМУ мало приділяють 
уваги комсомольській організа
ції. Багато комсомольців не 
відвідують сільської бібліотеки.

Л. ГВАРДІОН, 
завідуюча бібліотекою.



19 жовтня 1958 року.

УСПІХИ МЕХАНІЗАТОРІВ
Буряководи колгоспу імені 

Дзержинського одними з пер
ших у районі завершили зби
рання врожаю. Тепер можна 
п ідбити підсумки змагання. 
Найбільше в колгоспі— 93 гек
тари буряків — зібрав своїм 
«СКЕМ-3 » механізатор Олексій 
Михайлович Мурзак. Гарних 
показників домігся також бу

рякокомбайнер Петро Данило
вич Кваша, який зібрав коре
ні на площі 89 гектарів.

Зараз трудівники докладають 
всіх зусиль, щоб до 25 жовт
ня вивезти цукрову сировину 
на завод і тим самим в икона
ти своє зобов’язання.

В. МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

Чому не кагатують буряки?
Високий урожай цукрових 

буряків вирощено в к олгоспі 
імені Сталіна. Проте накопані 
буряки по кілька днів лежать 
на плантаціях, в ’януть. Понад

30 тисяч центнерів коренів 
досі не вивезено на завод, але 
кагатувати їх  ніхто не збира
ється.

Г. ЛАНЖЕНКО.

ЗВЕДЕННЯ
про хід збирання та вивезення цукрових буряків 

в колгоспах району за станом на 17 жовтня 1958 року 
за даними планового відділу райвиконкому

(в процентах до плану)

Назва колгоспів

Ви
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ім. Орджонікідзе 100 90,3
ім. Чапаєва 100 96,3

„Шлях Леніна“ 100 96,2
ім. Свердлова 100 82,0
ім. Шевченка 100 76,5
ім. М. Горького 100 73,5
ім. Чкалова 100 72,5
ім. Дзержинського 100 70,4

ім. Калініна 100 65,3
ім. Жданова 100 61,4
ім. Щорса 100 57,1
ім. Леніна 100 56,1
ім. Карла Маркса 97,5 68,2
ім. Кірова (Вес.) 92,2 97,6
ім. Куйбишева 86,4 61,7
  ім. Леніна(П’ят.Ів.) 86,1 80,0
ім. Фрунзе 85,2 83,2
ім. Сталіна 84,4 45,5
ім. Енгельса 76,8 71,5
ім. Кірова 76,0 53,7
ім. Мічуріна 74,1 72,2

По району 91,6 69,3

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Збільшувати виробництво молока і м’яса!
Зобов’язання буде виконанеВручено

перехідний мандат
Бюро РК ЛКСМУ розглянуло 

підсумки змагання доярок-ком
сомолок району за збільшен ня 
надоїв молока і постановило 
вручити перехідний мандат рай
кому комсомолу переможцеві 
змагання доярці колгоспу іме
ні Калініна Раїсі Ткачовій, яка 
за дев’ять місяців н адоїла по 
2007 літрів молока від кожної 
корови.

Перехідний мандат підібрано 
у доярки колгоспу імені Куй
бишева Олени Матях.

Що мене тривожить
Наша сільськогосподарська 

артіль імені Кірова має хоро
ші тваринницькі приміщення, 
заготовлено достатню кількість 
соковитих і грубих кормів. На 
фермі працює доярками здебіль
шого молодь. Одним словом, є 
всі можливості збільшити ви
робництво молока. Але, як не 
дивно, продуктивність корів у 
нас дуже низька. З а  станом на 
15 жовтня від кожної фураж
ної корови одержано тільки по 
1319 літрів молока.

Скажу відверто, надої моло
ка низькі тому, що годуємо 
худобу дуже погано. Корми од
номанітні—сухе кукурудзиння 
і гичка. Концентратів тварини 
не одержують. Фуражир Сте
пан Міщенко корми до ферми 
підвозить з великим запізнен
ням і в недостатній кількості. 
Буває, інколи, що коровам ні
чого в ясла кинути. Звідки ж 
буде молоко?

Керівники колгоспу, зокрема 
голова п равління Т. Опальчен
ко та зоотехнік В. Бойко, по
гано дбають про поліпшення 
молочного стада. У моїй групі, 
як  і на всій фермі, є малопро
дуктивні корови, як і щодня да
ють тільки по дві літри моло
ка. Таких корів не вигідно ут
римувати. Вони тільки збитки 
колгоспові наносять.

Г. УРСОЛ, 
доярка.

Працівники свиноферми кол
госпу «Шлях Леніна» підраху
вали свої можливості і дали 
слово виробити в цьому році 
на кожні сто гектарів ріллі по 
30 центнерів свинини.

За виконання взятого зобов’
язання борються не тільки 
свинарки, але й фуражири, ме
ханізатори і всі колгоспники. 
Трудівники подбали, насампе
ред, про створення міцної кор
мової бази, як  основи підви
щення продуктивності свинар
ства. В артілі на 60 гектарах 
вирощено ущільненим способом
гарбузи, урожай яких становить 
по 70 центнерів з гектара. На 
кожному з 10 гектарів зібрано 
по 250 центнерів кормових бу
ряків. Крім того, колгоспники 
законсервували достатню, кіль
кість качанів кукурудзи у мо
лочно-восковій стиглості, час
тину цієї культури збирають 
на зерно.

Завдяки такій кормовій базі 
колгосп виконує план продажу 
м’яса державі. Так, за станом 
на 10 жовтня артіль повністю 
викопала державний план за
готівлі м’яса. На кожні 100 
гектарів землі вироблено по 
26,3  центнера м’яса, в тому 
числі по 19,3 центнера сви
нини.

Зараз в колгоспі стоїть на 
відгодівлі 4 0 голів свиней жи
вою вагою по 4 0 — 50 кілогра
мів кожна. Крім цього, на м’я 
со буде здано 40 разових сви
номаток. Це дасть по 12 цент
нерів свинини на кожні 100
гектарів ріллі і зобов’язання 
буде виконане.

Що ж забезпечує нам успіх?
Тваринники дбають в першу 

чергу про збільшення поголів’я  
свиней. На кож ну основну сви
номатку маємо по дві разові, а 
передова свинарка Марія Кін
дратівна Мірошниченко— по чо
тири разових свиноматки на 
кожну основну. Це дало мож
ливість виконати план виходу 
поросят і забезпечило успіх у 
виробництві м’яса.

Відгодівлю свиней ми органі
зовуємо так, щоб здавати тва
рин на м’ясо щомісяця. Для 
цього у нас складений і успіш
но виконується спеціальний 
графік. Велику увагу приділяє
мо годівлі тварин згідно раціо
ну. Після опоросу перші чоти
ри місяці поросятам даємо що
дня  по 1— 1,5 кілограма дерті 
та по 2 —4 кілограми гарбузів. 
Потім, в залежності від ваги 
тварин, даван ку кормів збіль
шуємо. Через в ісім місяців го
дівлі свиней здаємо па м’ясо 
живою вагою не менше 8 0 — 85 
кілограмів кож на. Поросят під 
час годівлі групуємо в залеж
ності від їх віку та ваги.

Практикуємо і такий захід. 
Основних свиноматок, як і ма
ють по два і більше роки, піс
ля опоросів здаємо на м’ясо, 
а на їх  місце на зиму стави
мо із числа разових свинома
ток, які відзначились велики
ми опоросами . Це дає можли
вість збільшити виробництво 
м’яса і зекономити значну 
к ількість кормів.

Свинарки, фуражири і всі 
працівник и свиноферми тру
дяться з любов’ю. Член КПРС 
Марія Кіндратівна Мірошничен
ко сумлінно виконує свої обов’
язки. Вона має великий досвід 
вирощування та відгодівлі сви
ней і охоче передає його ін 
шим свинаркам. У цьому році 
вона одержала від кож ної сви
номатки по 24 поросят. Кол
госпники обрали Марію Кіндра
тівну до складу правління.

Добре працюють на відгодів
лі свиней Фенія  Лугова, Ва
лентина Кожем’я ка , які дома
гаються добового приросту ж и
вої ваги кож ної відгодівельної 
свині по 600  грамів.

Теплі слова треба сказати і 
про фуражира Григорія Ткачен
ка, який  любовно допомагає 
свинаркам у виконанні зобов’я 
зань по виробництву м’яса.

В. ЩЕРБИНА, 
зоотехнік колгоспу„Шлях 
Леніна“.

фером у тому ж  рідному к ол
госпі).

Над високим будинком при
бивали транспарант:

— Слава нашому Ленінсько
му к омсомолові!

Данило Іванович усміхнувсь:
— Знаєш , Я киме,  ми з то

бою комуністи, але, правда, це 
й наше свято— 40-річчя ком
сомолу?

— Звичайно!
Погляд їх  полинув за місто, 

на поля. Там тепер сотні машин 
і комбайнів. Та в обох у згадці 
виринуло далеке ї хнє к омсо
мольське л іто, крізь грози Віт
чизняної в ійни, крізь сивину, 
з-за ран і сотень радощів.

— Пригадуєш, Данило, нашу 
комсомольську жниварку?

Хіба ж ї ї  можна забути , 
Якиме? Ми ж  нею н аше щас
тя, наші перемоги кували!

Дзвеніло місто, потоками 
пливли люди, а вони, два ко
муністи, стояли замріяні й ти
хі і ніби вчувався їм шум їх 
ньої комсомольської жниварки.

М икола СТО ЯН.
с. Панчево.

Їх була ж м енька— комсомоль
ців і молоді, вони, задимлені, 
обгорілі, владно спиняли шлях 
вогню. Вже гуркотів трактор, 
переорюючи поле.

І вогонь, не маючи поживи, 
поволі гаснув. В полі на хвилю 
стемніло, а потім почало роз
виднятись. І тоді побачили всі: 
згоріло двадця т ь  три полукіпки. 
Ж аль! Т ільки могло б згоріти 
більше! Вогонь пожер би все 
поле, перекинувся б до сусідів.
Вирушили до ж ниварки й по
бачили: у неї потрощені кри
ла... Їх відремонтували швидко 
і того ж  дня попливла вона в 
гони , докошуючи останню за
гінку...

В Кіровограді, на площі Кіро
ва, де стоїть бронзовий Миро
нович, ясного осіннього дня зу
стрілося двоє посивілих чолові
к ів—Данило Іванович Мирго
родський (він працює тепер в 
обласному управлінні сільсько
го господарства) і Яким Григо
рович Хоменко (він працює шо

лінія та не звуж увалась, а ста
вала все ширшою.

Контора колгоспу палала, мов 
смолоскип, — теж не можна п і
дійти.

Всередині приміщення заба
рикадувавсь куркуль. Він роз
вів вогнище у печі і шпурляв 
туди із шаф папери, докумен
ти. Потім звалив решту папе
рів серед кімнати, облив гасом 
і теж запалив.

До нього, висадивши вікно, 
хотів прорватись голова колгос
пу Микола Хоменко, та він 
вдарив сокирою по руці Хомен
ка . Весь в саж і, страшний, лю
тий , куркуль тепер чатував бі
ля вікон з закривавленою со
кирою в руках.

Задзеленчав дзвінок, примча
ли пожежн ики. Запрацювали 
насоси і струмінь води вдарив 
у вікна. Вода згасила вогон ь

— Виходь! Здавайсь!
— Не діждете!
— Силою візьмем!
Він вискочив з сокирою і з ж а

хом побачив тісне кодо людей.

ню, з надією дивиться на се
ло: чи там бачать, що в полі 
лихо? В селі бачили. Комсо
мольці літали верхи по вули
цях, будили людей, загуркоті
ли підводи, помчали у степ.

І тоді, коли вилетіли за  со
ло, хтось крикнув:

— Гляньте назад! Контора 
«Червоного села» горить!

Данько не с п іш и в  коней, 
хрипло промовив:

— Там люди потушать! Нам 
пшеницю треба рятувать!

Роздоріжжя, видолинок, кру
тий поворот. Аж гарба затріща
ла. Ось і воно, комсомольське 
поле. Вогонь біжить по стерні, 
немов хтось гонить його дуж и
ми руками. Вогонь, мов нена
жерливий звір,о хоплює полукіп
ки, іскри спиляться далі й далі.

Кинулись до полукіпків, а 
Сеня Чабаненко скрикнув:

— Так не потушимо! Треба 
вогню навперейми йти. Прямо 
на лінію вогню!

З лопатами, з вилами рво
нулись туди, в полум’я, в дим, 
на лінію вогню, збивали його, 
а він проривавсь далі у степ, і

Вдень у полі— пісні, скрекіт 
жниварок, а вночі тиша та пе
реклик перепелів. Одна за од
ною на стерні в жита  опада
ють зорі.

Дозорець комсомолець Семен 
Чабаненко їде дорогою в полі. 
Отак припав би до гриви воро
ного коня і спав би не день, 
не н іч і по дві. Вдень і вночі 
Сеня ї здить полями,береже хліб, 
стомився вж е до краю, очі гли
боко запали, під ними аж сипі 
круги, а спочивати не можна. 
Вслухається в шепіт пшениць, 
у крик птаха.

Та й ніч ж е вітряна, темна. 
Хмар немає, але зорі якісь 
тьмяні.

І враз спинивсь, натягнув 
повід. Там, за яром, спалахнув 
вогни к . Рвонувсь туди, через 
жита, через стерні. В ніч, у 
пшеницю тікала чорна постать .

— Стій!
Вдари в  з двостволки.
А у відповідь теж постріл, 

один, другий. Кинувсь до по
лум’я. Та бачив: сам не зга
сить. І все ж кидається до вог-

БУРЯКИ: — І коли вже прийдуть нас викопати...

В колгоспі імені Енгельса, де головою правління 
М. Сімбаба, агрономом І. Науменко, розтягують строки 
збирання цукрових буряків. З плану 160 гектарів зіб
рано корені тільки на площі 123 гектари.
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За останні роки промисловість Народної Рес
публіки Болгарії освоїла виробництво сотень 
видів складних машин і устаткування, в тому 
числі металорізальних та інших металообробних 
верстатів, двигунів внутрішнього згорання, заліз
ничних вагонів, тролейбусів, морських і річкових 
суден, зерно- і бурякокомбайнів, електрогенера
торів, радіоприймачів. Вітчизняне машинобуду
вання задовольняє значну частину потреб народ
ного господарства в машинах і устаткуванні.

На фото: в моторному цеху Софійського за
воду електроустаткування імені Коларова на 
дільниці складання електромоторів. На перед
ньому плані—передовики виробництва члени 
Димитровської Спілки народної молоді, складаль
ники К. Драгоїров і В. Тороз.

Мі жн а р о д н и й  о г л я д
Усунути загрозу 
атомної  війни

15 жовтня в нашій країні і 
за рубежем почався місячник 
спільних дій у боротьбі за 
припинення випробувань і за
борону ядерної зброї, за загаль
не роззброєння і усунення за
грози війни. Цей місячник, 
який проводиться н а  заклик 
міжнародної конференції за за
борону атомної і водневої 
зброї, яка відбулася в серпні 
в Токіо, набирає тепер вели
чезного значення. Різке поси
лення останнім часом ворожої 
мирові діяльності США і дея
ких американських партнерів 
по воєнних блоках вимагає ще
більшого згуртування сил, які 
виступають за  загальний мир і 
безпеку. При цьому особливого 
значення набирає питання про 
негайне і беззастережне при
пинення випробувань ядерної 
зброї. Його успіш не розв’язан 
ня відкрило б ш лях до врегу
лювання інших невідкладних 
питань роззброєння і оздоров
лення всієї міжнародної обста
новки.

Виражаючи заповітні споді
вання миролюбивих народів, 
Радянський уряд протягом ря
ду років наполегливо бореться 
за припинення ядерних випро
бувань як  перший крок на 
шляху до заборони зброї масо
вого знищення і загального 
роззброєння. Прагненням доби
тись цього пройнята позиція 
нашої країни і на XIII сесії
Генеральної Асамблеї Органі
зації Об’єднаних Націй,  яка 
відбувається в Нью-Йорку. 
Проте США і Англія не баж а
ють припинити досліди з атом
ними вибухами. В Політичному 
комітеті Генеральної Асамблеї, 
де обговорюються зараз радян
ські пропозиції про роззброєн
ня, західні держави вдаються 
до різних маневрів з метою 
недопустити прийняття такої

резолюції, яка зобов’язала б їх 
в ідмовитись в ід продовження 
нестримної гонки атомних оз
броєнь.

Проте авантюристична полі
тика західних держав викли
кає все більш рішуче засуд
ження народів. Я к показують 
вже перші дні місячника спіль
них дій проти ядерної зброї, 
всесвітній рух борців за збе
реження і зміцнення миру ви
ріс в могутню силу, здатну 
зірвати людиноненависницьку 
політику імперіалістів. В мі
сячнику спільних дій народи 
всіх країн світу знову демон
струють своє прагнення зберег
ти і зміцнити мир в усьому 
світі.
Зухвалі провокації військових 

органів США
Послідовно відстоюючи мир 

на землі, Радянський Союз та
інші соціалістичні держави в 
той ж е час безустанно дбають 
про зміцнення своєї безпеки і 
своє економічне п роцвітання. 
Ця миролюбна політика дає 
плоди. «Обстановка тепер та
к а ,— вказав у виступі перед
трудівниками сільського гос
подарства Краснодарського краю 
товариш М. С. Хрущов,— що 
імперіалісти навряд чи насмі
ляться розв’язати війну проти 
країн соціалістичного табору. 
Кожний, хто здатний розумно
мислити і міркувати, не може 
не бачити, що нині Радянський 
Союз і країни соціалістичного 
табору перебувають на такому 
ступені свого розвитку, що 
спроба розв’язати нову війну 
проти цих країн  закінчиться 
крахом капіталістичної сис
теми».

Але певні кола на Заході, 
насамперед у США, продовжу
ють воєнні готування, приділя
ючи при цьому велику увагу 
підривній діяльності проти со
ціалістичних країн . Понад 100

мільйонів американських дола
рів витрачається щороку для 
засилки в ці країни ш пигунів 
і диверсантів, для ведення в 
соціалістичних державах воро
жої пропаганди, для збирання 
розвідувальних відомостей. З 
цією метою американські вій
ськові органи широко викорис
товують повітряні кулі з спе
ціальною апаратурою.

За останній час, як  було по
відомлено на недавній прес-кон
ференції у відділі преси МЗС 
СРСР, в нашій країні було ви
ловлено кілька американських 
повітряних куль, оснащених 
аерофотознімальною та іншою
апаратурою, призначеною для 
одержання розвідувальних да
них про територію СРСР. Прав
да, правлячі кола США нама
гаються виправдати запуск та
ких куль твердженням про те, 
що вони служать нібито для 
«наукових» спостережень. Але 
ці фальшиві твердження пов
ністю спростовуються. Апара
тура виловлених над нашою 
країною американських повіт
ряних куль не залишає ніяких 
сумнівів в ї х шпигунському 
призначенні.

Радянський уряд у нотах від 
3 і 13 ж овтня висловив уря
дові США протест проти запус
ку американських куль у по
вітряний простір СРСР і пос
тавив вимогу про недопущен
ня в дальшому таких дій, во
рожих наш ій країні.

Нові факти засилки у по
вітряний простір СРСР амери
канських ш пигунських куль 
підтверджують, що правлячі 
кола США продовжують мерзен
ну підривну діяльність проти 
нашої Батьківщ ини. Це при
мушує радянських людей і 
далі безустанно підвищувати 
свою пильність.

Н. ЧИГИР.

П О П Р А В К А
В статті під заголовком «Доб

ре знати основи наук, бути 
здатними до праці» («Ленінець» 
за 17 жовтня) в сьомому абзаці 
друге речення читати так: 
«Всього в районі під час літн іх 
канікул працювало понад 1 5 00 
учнів і загалом виробили 16  
тисяч трудоднів».

Заступник редактора 
М. СОСНА
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З алкоголізмом треба боротися
Алкоголізм—один з найшкід

ливіших пережитків капіталіз
му в побуті і свідомості окре
мих людей.

Алкогольні напої (горілка, 
вино, пиво) належать до групи 
наркотиків, тобто снодійних 
речовин, бо вони паралізують 
нервову систему. Зловживання 
н ими призводить до хронічного 
отруєння, яке  викликає тяж кі 
захворювання і передчасну 
смерть. Печінка у алкоголіків 
зморщується і поступово гине. 
Такі ж  зміни настають в нир
ках, серці і кровоносних су
динах.

При вживанні навіть малої 
кількості спиртних напоїв різ
ко вражається вища нервова 
діяльність. Порушується процес 
гальмування, тобто те, що ле
ж ить в основі нашої розсудли
вості, самовладання і кон
кретності. Алкоголь обумовлює 
розв’язність сп’янілого, бала
кучість та ослаблення здатнос
ті правильно міркувати. Рухи 
стають неточні, п ’ян а людина 
не може втриматись на ногах. 
У сп’янілого утруднюється 
сприйняття навколишнього се
редовища.

Повна наркотична дія алко
голю проявляється в тому, що 
п ’ян ий засинає глибоким сном 
де завгодно: під столом, в канаві, 
на вулиці.

Працездатність при сп’янінні 
різко зниж ується, бо рухи ста
ють в нетверезої людини менш 
точними, зростає брак в роботі, 
трапляються аварії і нещасні 
випадки на виробництві. Я к у

великих, так і в малих дозах 
алкоголь може викликати пато
логічне сп’яніння, при якому 
сплутується свідомість, появля
ються страхаючі переживання  
і людина в такому стані може 
чинити тяжкі злочини, вбив
ства.

При звиканні до алкоголю 
настають тяжкі зміни у кліти
нах головного мозку. Появля
ється моральна грубість, втрата 
почуття обов’язку щодо сім’ї і 
суспільства, коло інтересів 
звужується пияцтвом, настає 
відхід від участі в громадсько
му ж итті, втрата зв’язків із 
здоровим колективом. В своїх 
діях алкоголіки втрачають 
здатність додержуватись твердих 
принципів і стають безвільною 
іграшкою випадкових обставин, 
злочинних елементів.

Допившись до «білої гаряч
ки», що я вляє собою гострий 
алкогольний психоз, під час 
я кого затемнюється свідомість, 
людина втрачає сон і пот
рапляє до психіатричної лікарні.

В сім’ї алкоголіків народжу
ються діти слабі, кволі, схиль
ні до різних захворювань.

Часто батьки, не задумую
чись, привчають дітей до спирт
них напоїв (наливки, вина та 
ін.), викликаючи тяжкий 
розлад травлення їж і та зумов
люють негативний вплив на по
ведінку і розумовий розвиток 
їх .

Отже, з алкоголізмом треба 
боротися наполегливо, свідомо.

А. ПОПОВ, 
х ір у р г райлікарні.

Новий уряд Лівану
БЕЙРУТ, 15. (ТАРС). Преса 

повідомляє, що сьогодні о 2 
годині ночі президент Лівану 
Шехаб прийняв відставку у р я 
ду Караме в складі 8 чоловік.

Одночасно президент рес
публіки затвердив новий склад 
уряду в к ількості 4 чоловік 
на чолі з Рашідом Караме. До 
складу нового уряду вв ійшло

два представники від «фронту 
національного об' єднання» (Ка
раме і Уейні), лідер партії 
«Катаїб » Джемаєль і лідер пар
тії ліванський національний 
блок Едде.

Заявляють, що тепер уряд 
є перехідним. Він має своїм 
головним завданням віднов
лення порядку і безпеки в 
країні.

Я. С. Степовий
(До 75-річчя з дня народження)

Відомий український компо
зитор Яків Степанович Степо
вий належить до тих митців, 
чиї твори не старіють від часу 
і міцно увійшли в побут народу.

Музичні здібності Я. Степо
вого (справжнє прізвище— Яки
менко) виявилися досить рано. 
Уже 12-річним хлопчиком, 
потрапивши в 1895 році з 
Харкова до Петербурга, він 
почав співати в придворній ка
пелі. На обдарованого юнака 
звернули увагу російські ком
позитори О. Глазунов і М. Рим
ський-Корсаков, які й допомог
ли йому вступити до консерва
торії.

В перших ж е своїх музич
них творах композитор праг
нув донести до слухача прав
диві картини з народного жит
тя, оспівати поетичну природу 
рідного краю.

Створені напередодні і в час 
революції 1905 — 1907 років 
його романси і хори, об’єдна
ні спільною назвою «Барвін
ки», оповідають про тяжку до
лю трудової людини («Три шля
хи», «Із-за гаю сонце схо
дить»), про ї ї  мрії («Колиско
ва»), про жадану свободу («До
сить невільная думка мовча
ла»). Романс «Степ», ніби пе
регукуючись з горьковським 
«Буревісником», закінчується 
палким закликом: «Так нехай 
же над ланами грім бажаний 
прогримить!».

Закінчивши консерваторію, 
Степовий мріяв про посаду 
вчителя на рідній Харків
щині, але цим прагненням

не судилось здійснитись — 
його забрали до армії,

Повернула Степового до твор
чої діяльності Велика Ж овтне
ва соціалістична  революція. 
Відкликаний з армії до Києва, 
композитор з ентузіазмом бе
реться за організацію музично
го життя: налагоджує роботу 
оперного театру, організовує 
ряд ансамблів, виїжджає з ни
ми в міста і села України, ви
кладає в Київській консервато
рії. Праця для трудового на
роду надає йому нових сил, 
наснаги. Композитор пише ряд 
героїчних пісень і романсів на 
вірші Ів. Франка, Лесі Україн
ки. Такі твори, як  «Слово», 
«Гетьте, думи», «Земле моя», 
«Каменярі» та інші, сповнені 
мужності, віри в людину та 
її  творчі сили .

В цей же період Степовий
складає багато музичних гумо
ресок, антирелігійних сатирич
них творів на тексти С. Ру
данського. Особливо багато ува
ги віддає він обробкам народ
н их пісень, адресуючи їх  ши
рокому рухові художньої само
діяльності, тисячам хорових 
колективів, що виникали тоді 
на Україні. Для них Степовий 
видав 1921 року збірку ре
волюційних пісень.

В розквіті творчих сил, дер
зань і задумів обірвалося ж ит
тя Якова Степановича Степо
вого (1921). Проте він зумів 
сказати багато теплого, щиро
го про свій народ, і музика 
його довго житиме.

Л. ПАРХОМЕНКО.
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