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Працівника сільського господарства! Реоргані
зація МТС і зміцнення колгоспного ладу від
кривають нові перспектива могутнього піднесення 
соціалістичного сільського господарства. Боріться 
за проведення в життя вироблених партією 
заходів по дальшому розвитку сільськогоспо
дарського виробництва!

(Із Закликів ЦК КПРС до 41-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції).

П о н а ш ій  Батьківщині
(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Ленінград. У Всесоюзному 
науково-дослідному інституті за
хисту рослин створено нову ус
тановку—камеру штучного клі
мату. Над її створенням працю
вав колектив лабораторії біофізи
ки під керівництвом кандидата 
біологічних наук С. В. Андрєєва. 
Камера використовується для 
дослідної роботи в галузі захис
ту сільськогосподарських рос
лин від шкідників і хвороб. Особ
ливість нової камери полягає в 
тому, що в ній можна створити 
клімат будь-якої зони Радян
ського Союзу. Вона має холо
дильну, нагрівальну і зволожу
вальну установки. Поруч розта
шовано пульт управління, який 
забезпечує ручне і автоматичне 
регулювання кліматичними ре
жимами. Пульт зв’язаний вимі
рювальною, регулюючою і реєст
руючою апаратурою з напівпро
відниковими датчиками темпе
ратури і вологості, які містять
ся в камері.

На фото: кандидат біологічних 
наук С. В. Андрєєв (стоїть) і 
лаборант Л. Ракитін стежать 
за показаннями приладів на 
новій установці.

Фото В. Цина
(Фотохроніка РАТАУ).

Перший мільйон тонн цукру
Колективи підприємств цу

крової промисловості України 
виробили перший мільйон тонн 
цукру. Перед ведуть виробнич
ники заводів Хмельницького 
і Полтавського цукротрестів.

Наступ на поліську цілину
На Волині у великих мас

штабах проводиться осушіння 
боліт, поліпшення луків і па
совищ. На території Луків
ського району, наприклад, ви
прямлено русло і поглиблено 
дно заболоченої ріки Кизівки. 
Збудовано три залізобетонних 
шлюзи. Колгоспам тут переда
но півтори тисячі гектарів 
осушених земель.

Близько тисячі гектарів пло
щі, відвойованих у боліт, 
одержали колгоспи Володимир- 
Волинського району.

Нагородження передовиків 
сільського господарства
За досягнення в збільшенні 

виробництва зерна та інших 
сільськогосподарських культур 
і успішне виконання соціаліс
тичних зобов’язан ь по здачі 
хліба державі Головний комі
тет Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки нагоро
див дипломами пошани Красно
дарський край, Ростовську, 
Сталінградську, Омську і Са
ратовську області.

Ряд господарств, велику гру
пу передовиків, спеціалістів, 
керівних партійних і радян
ських працівників нагороджено 
медалями ВСГВ і цінними пре
міями.

Річний план до 1 листопада
Нових успіхів добилися під

приємства Чернівецького трес
ту «Маслосирпром». Колективи 
масло- і сирзаводів області вже 
виробили понад програму 508 
тонн масла, 108 тонн жирного 
сиру та 2190 тонн іншої про
дукції. Переглянувши свої мож
ливості, виробничники виріши
ли виконати річний план до 1 
листопада.

Одеса. Високоврожайна куку
рудза сорту „одеська 10“ широ
ко відома в нашій країні. В під
московних колгоспах і радгос
пах, де поля засівають насінням 
„ОД-10“, протягом кількох років 
збирають по 800—1000 центне
рів зеленої маси з гектара.

Тепер у колгоспах і радгос
пах Одеської, Миколаївської, 
Херсонської та інших областей 
УРСР, а також у Молдавії і 
Ставропольському краї ство
рюються спеціальні насінницькі 
господарства для виведення гіб
ридного насіння кукурудзи 
„ОД-10“. Це насіння відправля
тимуть у північні райони країни.

На фото: автор сорту кукуруд
зи „одеська 10“ доктор сільсько
господарських наук, професор 
О. С. Мусійко перевіряє якість 
качанів насінної кукурудзи, ви
рощеної на дослідних полях Все
союзного селекційно-генетично
го інституту імені Т. Д. Лисенка.

Фото А. Подберезького 
(Фотохроніка РАТАУ).

Найбільша
кокономотальна фабрика
В Запоріжжі завершується 

будівництво найбільшої на 
Україні кокономотальної фаб
рики, яка стане до ладу на
прикінці року. Підприємство
перероблятиме щороку 70 про
центів усіх к оконів шовкопря
ду, одержуваних колгоспами 
республіки.

Дбайливо доглядаємо колгоспний сад
Садівництво в колгоспі імені 

Карла Маркса щороку дає знач
ні прибутки. Члени садівничої 
бригади дбайливо доглядають 
дерева. Ми добре розуміємо, 
що для одержання високих
врожаїв і нормального росту 
плодових дерев має велике зна
чення  правильний обробіток 
грунту, боротьба з шкідниками 
садів.

Багато роботи в саду восени. 
Зараз ми оремо на зяб, пере
копуємо пристовбурні круги, 
знімаємо відмерлу кору і про
водимо побілку саду на зиму.

Листя на деревах ще не опа
ло, але ми виявляємо шкідни
ків, що вже заснували свої 
гнізда. Ми встановили, що в

садах уже тепер є багато 
шкідників. А боротьбу з н ими 
слід провести саме сьогодні, з 
осені.

Дуже в еликі залежі в садах 
червиці в ’їдливої, яка наносить
деревам значну шкоду. Вияв
лено також кладки золотогузки , 
білана жилкуватого та інших 
шкідників. В зимовий час їх
гнізда ми збиратимемо вручну 
і знищимо. Рано навесні об
пилюватимемо дерева дустом 
ДДТ і обприскуватимемо бордо
ською рідиною.

Немало випадків траплялося 
у нас, коли сади окремих 
колгоспників були повністю зни
щені, а сад колгоспу був зав
жди зелений. Справа в тому,

що далеко не всі колгоспники 
прислухаються до порад садо
водів. Там, де не ведуть рішу
чої боротьби з шкідниками, не 
можна чекати високих урожа
їв плодів.

Звістку про те, що в Кіро
воградській області з 25 жовт
ня по 25 листопада 1958 ро
ку проводиться традиційний мі
сячник лісу і саду, колгоспники 
нашої артілі зустріли з радіс
тю. Цієї осені в селі буде по
саджено багато декоративних
і фруктових дерев. Та посадити 
дерево— це тільки початок
справи. Необхідно кожне дере
во дбайливо доглядати.

С. ГАНУЛ, 
бригадир садівничої  бригади.

Напередодні славного ювілею
29 жовтня Всесоюзній Ле

нінській Комуністичній Спілці 
Молоді сповниться сорок ро
ків ...

З погляду історії це н еве
ликий проміжок часу, але в 
житті комсомолу він був вщерть 
наповнений славними велики
ми і малими справами, трудови
ми і ратними п одвигами в ім’я 
соціалістичної Батьківщ ини.

З безмежною любов'ю у сер
ці до свого вчителя і вождя— 
Комуністичної партії си
ни і дочки трудового народу 
в роки громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн відсто
ювали із зброєю в руках за
воювання Великого Ж овтня. 
Комсомольці завжди не шкоду
вали сил у праці. Тож недарма 
на Червоному прапорі Ленін
ського комсомолу яскраво го
рять п ’ять  орденів, недарма 
носить він ім’я  генія люд
ства—Леніна.

Кожного дня радіо і газети 
розносять звістки п о світу про 
героїчні діла молодих вироб
ничників міста і села на честь 
ювілею. Достойними трудовими 
подарунками зустрічають свя
то комсомольці і молодь Ново- 
Миргородського району.

Комсомольська організація 
району виступила ініціатором 
будівництва дитячого садка в
Ново-Миргороді і тепер це бу
дівництво підходить до закін
чення. Тільки на цій новобу
дові молоді будівельники за
ощадили 50 тисяч державних 
карбованців.

Радує людей посаджений мо
лодими колгоспниками і к ол
госпницями парк імені сорока
річчя ВЛКСМ у колгоспі імені 
Мічуріна. Комсомольці цього 
колгоспу особливо добре попра
цювали під час вивозки місце
вих добрив на поля та заготів
лі силосу для громадського тва
ринництва.

Молоді виробничники кол
госпу імені Калініна взяли ак 
тивну участь в силосуванні 
кормів для худоби. Дякуючи

лініна комсомолки. А краща з 
них Раїса Ткачова завоювала 
першість у змаганні серед мо
лодих доярок району, надоїв
ши від корови по 2120 літрів 
молока. Напередодні радісн ого
ювілею Раїсі вручено перехід
ний вимпел райкому комсо
молу.

Незадовго до ювілейного свя
та в колгоспі імені Калініна 
було завершено будівництво 
н ового клубу. І тут к омсомоль
ці доклали своїх рук, уміння, 
енергії.

За ініціативою і при безпо
середній участі комсомольців 
колгоспу імені Карла Маркса 
в селі Кам’янці збудовано чу
довий будинок для бібліотеки— 
також подарунок сороковій 
річниці комсомолу. Молоді тру
дівники колгоспу імені Дзер
ж инського обіцяли своїми си
лами заготовити дві тисячі тонн
силосу. Працюючи вдень і вно
чі, вони майже вдвоє перевико
нали своє зобов’язання.

Однією із кращих свинарок 
району є комсомолка Олена 
Григорчук із колгоспу імені 
Леніна, яка вже одержала від 
кожної свиноматки по 19 ,3  ді
лових поросяти. Саме дівчина 
із колгоспу імені Фрунзе Єв
докія Завалко надоїла молока 
найбільше— 2665 літрів від ко
рови.

У колгоспі «Шлях Лен ін а» 
високий урожай цукрових бу
ряків виростила ланка Ніни 
Лут— понад 300 центнерів на 
гектарі. Токар Ново-Миргород
ської РТС Георгій Літвінов 
систематично виконує виробни
чі завдання на 180— 200 про
центів. Шофер колгоспу імені 
Жданова Яків Голіченко за
два з половиною місяці виро
бив 500 трудоднів. Пастух із 
колгоспу імені Ш евченка Гри
горій Довгенко має на своєму 
рахунку 776 трудоднів.

Та всього не перелічиш. Ве
ликий Ленін вчив молодь бути
завж ди і в усьому попереду, 
не шкодувати зусиль на благо 
народу і держави. Приємно і 
радісно усвідомлювати старим
більшовикам, що радянська 
молодь свято виконує заповіти 
Ілліча, є надійною зміною стар
шого покоління будівників 
комунізму.

допомозі к омсомольців, тепер 
колгосп має по 24 тонни си
лосу на фуражну корову. Ні, 
н е сторонні глядачі юнаки і 
дівчата села Защити. Їх зу
стрінеш на всіх ділянках кол
госпного виробництва.

Всі доярки артілі імені Ка

Мозаїчне панно „В. І. Ленін—вождь революції“
ЛЕНІНГРАД. Відомий радян

ський художник, професор ж и
вопису інституту ж ивопису, 
скульптури і архітектури імені 
І . Ю. Рєпіна, А. А. Мильник ов 
і художник А. Л. Корольов за
кін чили монументально мозаїч
не панно «В. І . Л енін—вождь 
революції».

Панно розміром 5 х 7  метрів 
набране з сотень кусочків ко
льорової смальти художниками 
мозаїчної майстерні Академії 
худож еств СРСР. Воно зобра
жає великого вождя, який по

вернувся в Петроград у  квітні 
1917 року з-за кордону. В. І . 
Ленін стоїть на броньовику на 
площі Фінляндського вокзалу і 
виголошує полум’яну промову. 
Позаду фігури Леніна майорить 
червоний прапор в руках пі
терського пролетаря. Поруч з 
робітником фронтовик-солдат.

Мозаїчне панно встановлено 
у вестибюлі станції метро 
«Площа Леніна», розташованої 
в будинку Фінляндського вок
залу.

(ТАРС).



Л Е Н І Н Е Ц Ь

До 40-річчя ВЛКСМ

ШКОЛА МУЖНОСТІ
Монтажники комсомольсько- 

молодіжної бригади Юхима Скля
ра виконували важливе, завдан
ня: встановлювали патрубки 
свічок на площадці доменного 
колошника, або, я к  кажуть бу
дівельники, на відмітці «42».

З моря віяв «низовик» — 
різкий, поривчастий вітер. У 
таку негоду важ ко буває мон
тажникам навіть внизу, а яке 
напруження доводиться відчу
вати на багатометровій висоті! 
Та вони пам’ятали про жорсткі 
графіки, і тут уже справді ні
коли було чекати з моря по
годи.

Перед тим, як  піднятися на 
колошник, Юхим Скляр обій
шов патрубки свічок, перевірив 
кріплення тросів, окинув пог
лядом громаддя печі. На всіх 
ярусах— від горна до колош
ника — стояли сигнальники . 
Високо над куполами повітро
нагрівників завмерла стріла 
баштового крана. Все було го
тове.

О дванадцятій годині пролу
нала команда:

— Віра!
На якусь мить патрубок по

вис у повітрі і, злегка погойду
ючись, повільно поплив уго
ру. За ним стежили десятки 
людей, що стояли на землі. 
Підйом ішов плавно і спокійно:
від рвучких ударів вітру пат
рубок захищ ала надійна броня 
повітронагрівників. Але чим 
вище він підіймався, тим на
пруженіш ими ставали обличчя 
і тих, хто стояв на землі, і тих, 
хто готувався прийняти цей 
вантаж на тісній площадці ко
лошника.

Патрубок порівнявся з мон

тажниками і завмер. Здавалося, 
вкрай натягліїся сталеві троси. 
Упираючись в скоби, монтаж
ники до болю в долонях стис
кували тугий канат, підводячи 
патрубок до конусів кожуха. 
Тепер ніщо не захищало й о г о  
від вітру... Всього десять хви
лин тривала боротьба юнаків 
за  те, щоб підвести восьмитон
ну глибу заліза на місце. Але 
всім, хто працював в ті хви
лини на відмітці «42», здава
лося, що час спинився. Розво
рот відбувався повільно. Най
менша н еобережність могла 
спричинити небезпечну «бов
танку». Сантиметр за санти
метром скорочувалася відстань 
між патрубком і колошником...

— Готуйсь!— коротко н ака
зав Скляр.

Важкий патрубок свічки опу
стився на конус. Не можна га
яти ані секунди: від сильного 
пориву вітру могли зміститися 
отвори фіксаторів, і тоді... тоді 
треба було б починати все 
спочатку.

Григорій Мися к вставив пер
ший болт— «приж ивив» деталь, 
як каж уть монтажники... А 
через кілька хвилин, коли вже 
закріпили всі чотири фіксатори, 
Михайло Дроботін і Дмитро 
Рябчевський, піднявшись на 
патрубок, звільнили крюк баш
тового кран а.

Вітер підхоп ив дзвінку коман
ду бригадира:

— Майна!
Так росла домна коло моря— 

«Донецька-комсомольська» № 5. 
Її спорудж увала невгамовна 
юність.

В. БАКЛАНОВ.

Н О ВА  Т Р У Д О В А  П ЕР ЕМ О ГА  С Т А В Р О П О Л Ь Ц ІВ
Працівники сільського госпо

дарства Ставрополля здобули 
визначну трудову перемогу: в 
засіки Батьківщ ини додатково 
засипано 18,5 мільйона пудів 
зерна, в тому числі 16 мільйо
нів пудів к укурудзи . Зобов’я 
зання продати  державі 18 міль

йонів пудів кукурудзи переви
конано.

Всього господарства краю 
здали і продали державі 110,5 
мільйона пудів з е р н а — на 36 ,5 
мільйона пудів більше плану.

(РАТАУ).

Звіти і вибори в партійних організаціях

З А  С Л О В О М  — Д І Л О
Комуністи партійної організа

ції колгоспу імені Енгельса на 
свої звітно-виборні збори з ’яви
лися всі, як  один, точно в при
значен ий час.

На день, коли мала відбути
ся ця подія, енгельсівці доби
лися певних успіхів на всіх ді
лянках колгоспного виробницт
ва. Вирощено дорідний урожай
зернових і технічних культур. 
Колгосп імені Енгельса вийшов 
у районі в число передових по 
виробництву м’яса.

Проте секретар партійної ор
ганізації т. Митрофанов і вис
тупаючі менше всього говорили 
про досягнення. Комуністи різ
ко критикували недоліки, вка
зували ш ляхи їх  виправлення. 
Особливу увагу товариші звер
тали на повільний розвиток мо
лочного стада, його низьку 
продуктивність.

Член КПРС М. Іванов сказав:
— Вся біда в тому, що се

ред тваринників ми не ведемо
роз’яснювальної роботи, підсум
ки змагання підбиваємо від ви
падку до випадку. Тільки по
гана робота з людьми, відсут
ність справжньої турботи п ро 
створення сприятливих умов 
для високопродуктивної праці 
привели до великої плинності 
кадрів у тваринництві.

Тов. Сімбаба, підтримавши 
думку т. Іванова, додав про те, 
що окремі комуністи не баж а
ють працювати у тваринництві. 
Промовець назвав прізвище по
мічника бригадира Юхима Бон
даренка. Саме з його вини ма
ють місце багато недоліків на 
молочно-товарній фермі.

Думку попередніх промовців 
продовжив т. Сердюк.

Комуністи ухвалили послати 
на роботу в тваринництво кіль
кох товаришів. 

Другого ж дня це рішення 
було перетворене в ж иття. Тов. 
Науменко, який раніше працю
вав на різних роботах, став 
бригадиром комплексної брига
ди. На посаду бригадира також 
було послано т. Буковського 
після звільнення його від вико
нання обов’язків голови місце
вої Ради.

Молодий комуніст т. Сердюк, 
маючи відповідну освіту і не
обхідний досвід, приступив до 
роботи помічника бригадира по 
молочно-товарній фермі. Старо
го комуніста М. Л. Іванова, 
який має великий досвід радян
ської роботи, на сесії сільської 
Ради було обрано головою ви
конавчого комітету Ради.

П. ГІДУЛЯНОВ.

Назустріч славному ювілею
Вчителі та учні Оситнівської 

семирічної школи діяльно го
туються відзначити славне 40- 
річчя Ленінського комсомолу. 
Редколегії загальнош кільної 
та класних стінгазет випуска
ють спеціальні номери, при
свячені ювілею комсомолу.

В школі відбудеться ранок, 
присвячений 40-річчю ВЛКСМ. 
Учні Василь Ващенко, Марія 
Добровольська, Володимир Мир
городченко розкажуть про слав
ний шлях Ленінського комсо
молу. Потім відбудеться кон
церт учнівської самодіяльності.

Співочий гурток, яким керує 
вчителька Л. П . Літвінова, вико
нає пісні п ро Комуністичну 
партію, про Ленінський комсо
мол. Члени літературного гурт
ка декламуватимуть вірші.

М. РОГОВ, 
директор школи.

Книжкову виставку «Бо
йовий орденоносний, вічно юний 
комсомол» влаштовано в Ново- 
Миргородській районній бібліо
теці для дітей та юнацтва. Вис
тавка має кілька розділів, се
ред  них:  «Партія—наш        ру
льовий », «Їх імена безсмертні», 
«Що повинен знати вступаю
чий до ВЛКСМ» та інші.

Т. ШУЛЬГА, 
бібліотекар.

Вінницька область. У районно
му центрі Липовець відкрито 
книжковий магазин. У ньому є 
стіл бібліографічних матеріалів, 
працює відділ передплатних ви
дань. Відкрита викладка книг дає 
змогу відбирати літературу без 
продавця.

На фото: в новому книжково
му магазині селища Липовець.

Фото Ю. Копита
(Фотохроніка РАТАУ).

Мартоноша за сорок один рік 
Радянської влади

Чудовий осінній день, весело 
світить сонце, снує в повітрі 
павутиння, плутаючись в про
водах, по яких напередодні 
жовтневих свят потече елек
тричний струм і засяють лампоч
ки Ілліча у будинках колгосп
ників.

Чути гуркіт тракторів з ар
тільн их ланів, одна за одною 
мчать колгоспні автомашини , 
доверху наповнені дорідними 
цукровими буряками.

— Багато відрадних змін від
булося на моїх очах п Мартоно
ші за  41 рік Радянської вла
д и ,— говорить секретар сіль
ської Ради Гаврило Авксентійо
вич Болюбаш.

— Які ж це зміни? —зап и
тує у н ього юнак або дівчина.

— Великі зміни, про них ко
ротко не розповіси... А втім 
слухайте,— здається на мову 
Гаврило Авксентійович, людина,
що бачила багато на своєму 
віку.

...С еляни Мартоноші до Ве
ликого Ж овтня були забитими,

пригнічені кріпосними пережит
ками, царськими порядками, 
безземеллям.

В селі було 980 дворів з на
селенням близько 9000 чоловік. 
Бідняцьких дворів, у більшості 
безкінних було 420, середняць
ки х— 485, куркульських — 75. 
Половина всієї землі належала 
куркулям.

Безземельних господарств бу
ло 150. Селяни-бідня ки виму
шені були йти до куркулів у ка
балу, де їх  жорстоко експлуа
тували. Працювали зрання і 
до смерку, а одержували мізер
н у плату, за яку  прожити не
було ніякої можливості. А зем
лю обробляли як тільки хто міг. 
Більше царапали сохою, ніж  
орали, такі й урожаї збирали. 
Відсталість сільського госпо
дарства викликала часті невро
ж аї, в результаті яки х селяни 
розорялись і голодували. А 
як  розвивалася культура в 
селі до Великої Ж овтневої ре
волюції? Була земська школа. 
В ній вчились лише ті, хто мав

гроші, більшість же селян ос
віти но мала. Будь-яких інших 
культурних установ у селі не 
було.

Ненависть до порядків цар
ського самодержавства і буржу
азії, небажання жити в неви
мовно тяж ких умовах повели 
робітників і селян на револю
ційну боротьбу. Ж овтнева соці
алістична революція була сприй
нята в селі з радістю і захоп
ленням.

Мартоношці Андрій Негара та 
Федір Бордіян організували в 
селі Раду депутатів, яка  підні
мала селян на боротьбу з кур
кулями та різними бандами, 
ділила землю між селянами, 
визначала умови користування 
нею.

Взявши владу в свої руки, 
селяни Мартоноші під керівницт
вом комуністів приступили д о  
мирної творчої праці. Але по
валені революцією експлуата
торські класи почали громадян
ську війну проти влади робіт
ників і селян, намагаючись си
лою зброї відновити своє ми
нуле панування.

Весною 1918 року німецькі 
загарбники, змовившись з про

дажною Центральною Радою, 
окупували Україну. В їхньому 
обозі повернулися і колишні 
пани, які знову стали знущ а
тись над людьми.

Грабіжницький, колоніаль
ний режим був встановлений по 
всій У країні. Каральні загони
з куркульських синків били і 
розстрілювали селян. Мартоно
ські куркулі і піп видавали кра
щих синів народу.

У відповідь на розбій і зну
щання піднявся трудящий люд
на героїчну боротьбу з воро
гом. 30 мартоноських селян бра
л и активну участь у Канізько
му повстанні проти німецько- 
австрійських окупантів і наці
оналістичних банд.

На клич Комуністичної пар
тії сотні тисяч робітників і се
лян пішли в ряди Червоної Ар
мії. Мартоноські селяни Самуїл 
Лягул, Митрофан Флоря, Фео
досій Ніколаєв та інші билися 
на фронтах громадянської вій
ни, захищаючи завоювання Ве
ликого Ж овтня.

Розгромивши внутрішню 
контрреволюцію та інтервентів, 
робітники і селяни стали буду
вати нове, світле життя. Селя

ни Мартоноші, залікувавши ра
ни, нанесені громадянською вій
ною, побачили , що тільки шля
хом колективного ведення гос
подарства можна було покінчи
ти із злидням и та куркульською 
кабалою.

В 1927 році в Мартоноші ор
ганізовується комуна імені Ле
н іна. Першим її  головою був Ва
силь Іванович Ніколаєв. В ко
муну спочатку вступило 40 дво
рів, а потім вона стала рости 
к ількісно і я кісно.

Через два роки мартоношці
з задоволенням об єдналися в 
колгоспи. У 1929 році було орга
нізован о 7 колективних госпо
дарств. Їх організаторами були 
Тарас Діордіяшенко, Микола Ве
ликодоменко, Максим Гервасієв, 
Андрій Ж анталай, Петро Ілья 
шов, Степан Ільїн .

За роки п ’я т ирічок зросла ос
нащеність технікою  к олгоспів 
Мартоноської сільради, підвищи
лись врожаї. Вже в 1937 році 
врожай зернових перевищував 
дореволюційний у  три рази.

В ці роки швидко зростає 
культура села. Стали працюва
ти бібліотека, клуб, демонстру
валися кінофільми. Свої вчителі,
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Хай всюди зацвітуть сади!
Прикрашати землю садами і 

виноградниками, помножувати 
зелені багатства любимої Бать
ківщини, вирощувати для на
роду більше фруктів і я гід— 
чудесна, благородна справа. І 
за неї з ентузіазмом беруться 
комсомольці і піонери, вся на
ша молодь. XIII з ’їзд ВЛКСМ 
вирішив: силами юнаків і дів
чат країни до 1962 року за
класти не менш як 500 тисяч 
гектарів громадських садів і ви
ноградників.

Зібравшись недавно в Криму 
на всесоюзну нараду, молоді 
Садоводи і виноградарі по-госпо
дарському обговорювали питан
ня розвитку плодівництва в 
країні, відзначали успіхи, ви
кривали хиби, визначали ш ля
хи посилення ціє ї роботи.

Сади і виноградники тепер
у нас займають понад 3 міль
йони гектарів — в чотири рази 
більше, н іж у 1913 році. 
Особливо щасливим для них ча
сом були останні два–три роки: 
самих виноградників щороку 
закладалось по сто тисяч гек
тарів, а в цьому році тільки 
навесні їх посаджено близько
130 тисяч гектарів.

В нашій країні в останні 
роки за розведення садів, ви
ноградників і ягідників актив
но взялися  колгоспи і радгоспи 
багатьох областей, країв і 
республік. Заспівувачами ви
ступили трудівники Кримської 
області. Тепер тут 102 тисячі 
гектарів садів і виноградників, 
а па початку 1956 року їх  бу
ло в 2,5 раза менше.

На Україні за останні два з 
половиною роки тільки юнаки 
і дівчата посадили 170.830 гек
тарів садів і виноградників. У 
колгоспах і радгоспах створе
ні комсомольсько-молодіжні са
дівницькі та виноградарські 
бригади і ланки. Агрономи оз
броїли молодих к олгоспників і
робітників радгоспів потрібни
ми знаннями. Комсомольські 
організації проводять тижні і 
місячники саду.

Сади і виноградники сміли
во наступають на степ, про
суваються все далі на північ і

схід. Сади цвітуть тепер і на 
Уралі, і в Сибіру, і на Далеко
му Сході.

Проте, чи значить все це, 
що завдання виробництва фрук
тів, винограду, ягід в СРСР вже 
повністю розв’язане? Звичайно, 
ні. При всіх успіхах у нас на 
душу населення плодів і ягід 
виробляється далеко не досить. 
Потрібно щ е більше розширити 
площі, різко підвищити врожай
ність багаторічних насаджень. 
Саме так і роблять радянські 
Садоводи в багатьох районах 
країни. На Кубані, наприклад, 
у 1965 році виробництво фрук
тів досягне 248 тисяч тонн, а 
винограду— 484 тисяч тонн — 
майже в п ’ять  раз більше, ніж  
виробляється тепер. У Молда
вії під багаторічні насаджен
ня використовують не т ільки 
корисні землі, але і яри, бал
ки, круті схили пагорбів.
    Дуже важливо розводити са

ди і виноградники із знанням
справи , за певним планом, ви
бирати найбільш підхожі для 
даної місцевості сорти плодо
вих насаджень. Досвід передо
вик ів-садоводів і виноградарів 
говорись про те, що сади і 
ягідники можна створити в 
будь-якому куточку країни, що
в багатьох місцях яблуні, гру
ші, ягідники щедрі на врожай.

Площі під садами, виноград
никами і ягідниками повинні 
зростати рік у рік. Садити пло
дові дерева слід кожної вес
ни і кож ної осені. Але 
часто ш укання і доставка сад
жанців коштують колгоспам і 
радгоспам дуже дорого. Тому 
треба, як учить кримський  
досвід, повсюдно закладати свої 
плодорозсадники і в иноградні 
шкілки. Це дасть можливість 
вести посадки садів, виноград
ників і ягідників у великих 
масштабах.

Настала осінь— найкращ а по
ра для закладання садів, вино
градників, ягідників. Розвива
ти садівництво можна і треба 
майже в кож ному районі н а
шої країни.

Хай всюди зацвітуть сади!
Г. ОСТАПЕНКО.

З В Е Д Е Н Н Я
про оранку зябу за станом 

на 24 жовтня 1958 року 
за даними планового відділу 

райвиконкому
(в процентах до плану)

Назва колгоспів

Вс
ьо

го
зя

бу

В 
т.

 ч
. 

гл
иб

ок
ог

о

ім. Орджонікідзе 100 100
ім. Карла Маркса 98,1 40,0
ім. Леніна 93,8 58,8
ім. Свердлова 90,4 96,2
ім. Калініна 82,2 70,2
ім. Чкалова 81,3 41,6
ім. Щорса 80,3 52,4
ім. Дзержинського 80,0 47,5
ім. Кірова (Вес.) 80,0 36,7
ім. Фрунзе 79,3 60,7
ім. Жданова 77,2 73,1

„Шлях Леніна” 75,0 50,4
ім. Шевченка 74,5 63,1
гм. Сталіна 73,8 62,4
ім. М. Горького 72,3 100
ім. Чапаєва 71,4 28,7
ім. Куйбишева 70,0 36,3
ім. Енгельса 68,5 58,0
ім. Мічуріна 60,2 44,9
ім.Леніна(П’ятоів.) 50,7 48,0
ім. Кірова 41,3 33,4

По району 72,1 52,7

Солому ще можна зберегти
— Солома і полова є цінний 

корм для худоби,— говорив го
лова колгоспу імені Чкалова 
В. Калиновський.

— Цілком правильно, — 
вторив йому агроном В. Коно
фіцький. — Грубі корми у нас 
повністю заскиртовані.

— Про це я вже і зведення 
в ЦСУ подав, — додавав бух
галтер.

Авторитетні люди. Можна 
було б і повірити. Та тільки 
куди б не їхав полями кол
госпу, видно, я к гине цінний
корм. Почорніла від дощів про
сяна та яш на солома- у брига
ді Павла Федорова. Багато згни
ло соломи у бригаді Сергія Ку
черявого. Всього в к олгоспі не 
заскиртовано грубі корми на 
площі 300 гектарів.

Звичайно, більшу половину
незаскиртованої соломи можна 
ще зберегти. Але керівники 
колгоспу не думають цього 
робити.

П. ВАСИЛЬЄВ.

Хіба так треба збирати буряки?
Багато, навіть дуже багато 

зусиль доклали трудівники кол
госпу імені Леніна (с. П’ято- 

  Іванівка), щоб виростити висо
кий урожай цукрових буряків. 
Ще з минулої осені почали 
ми закладати фундамент цього 
врожаю. Вивозили на планта
ції перегній, заготовляли по
піл, пташиний п ослід. А скіль
ки попрацювали на протязі лі
та! Кожну рослину пестили, 
доглядали.

І недарма трудилися. Я роз
повім п ро нашу ланку з тре
тьої бригади. Давали слово ви
ростити по 300 центнерів буря
ків на кожному гектарі, а зби
раємо по 320 і більше центн е
рів. І це тому, що члени лан
ки не люблять кидати слів на 
вітер. Радісно дивитись, як  пра
цюють Тетяна Ващенко, Євдо
кія Говзан , Олена Кіт та інші. 
Взагалі, всі члени ланки орга
нізовано виходять на роботу, 
самовіддано трудяться.

Але нас тривожить те, що в 
колгоспі допускаються втрати 
в рожаю. По кілька днів н ако

Хмельницька область. Колгоспники сільськогосподарської 
артілі імені Калініна Городоцького району задовго до початку 
осені стали готуватися до зимівлі громадської худоби. Всі тва
ринницькі приміщення вже утеплено і продезинфіковано. У 
зв’язку з збільшенням поголів’я великої рогатої худоби споруд
жено новин типовий корівник. Тепер в ньому встановлюють 
підвісну дорогу і автопоїлки. Велика увага приділяється також 
створенню міцної кормової бази. На кожну корову в артілі вже 
заготовлено по 20 тонн силосу, а на кожну свиноматку—по 5 
тонн консервованих качанів кукурудзи.

На фото: встановлення автопоїлок в новому корівнику.
Фото В. Приходька (Фотохроніка РАТАУ).

пані корені лежать на планта
ціях, в ’януть. Вивозити їх не 
встигаємо, бо дуже мало виді
лено транспорту. В такому ра
зі необхідно було б кагатувати 
буряки, щоб зберегти їх  вагу 
і цукристість, але й цього у 
нас не роблять. Великі купи 
цукрових буряків вкриваються 
лише гичкою.

Копання коренів ми ще не 
закінчили, але керівники арті
лі розпорядилися перевести 
колгоспниць на інші роботи .
     Я поскаржилася бригадиру 
Йосипові Бенедиктовичу Могилі.

— Нічого не можу зробити, 
вказівка,—відповів він.

Подалися колгоспниці до за 
ступника голови правління Ва
силя Кириловича Тараненка.

— Дайте нам змогу буряки 
зібрати і вивезти, погнити ж 
можуть на полі.

— Не погниють! — сердито 
відказав в ін .—А як  погниють, 
то коням віддамо...

Хіба ж це терпимо?
л. покотило,

ланкова.

агрономи, зоотехніки вносили 
живий струмінь у життя села.

Та ось мирне і щасливе жит
тя радянських людей було пе
рерване віроломним воєнним на
падом фашистської Німеччини. 
Війна принесла нашому наро
дові горе, але в той же час 
вона підтвердила міцність і не
похитність нового соціалістич
ного ладу в нашій країні, незбо
риму духовну силу радянської 
людини. Трудящі країни Рад
були охоплені єдиним прагнен
ням: «Все для фронту, все для 
перемоги!»

Під цим лозунгом боролись 
з фашистською поганню біль
ше тисячі жителів Мартоноші
із зброєю в руках. В партизан
ській боротьбі брали участь 
Г ригорій Некора, Петро Чиня 
ков , Іван Чиняков та інші.

Ненависть до окупантів, ж а
доба до свободи запалювала се
лян на боротьбу. Юнаки і дів
чата відмовлялися їхати до Ні
меччини, мазали ноги сірчаною
кислотою, засипали очі таба
ком. Вони но хотіли бути ра
бами німецьких катів.

Коли 8 березня 1943 року 
проходив загін партизан Наумо

ва через сусіднє село Котовку, 
Мартоноські селяни всіляко їм 
допомагали. Вони забезпечува
ли народних месників возами 
у зв ’язку  з настанням весни, 
вказували місця розташування
німецьких військ. Під час п’я 
тигодинного бою партизанів із 
фашистськими бандитами мар
тоношці допомагали партиза
нам. Комсомольці Настасія Ди
туна, Григорій Некора, Іван 
Бєлокуров виконали бойове зав
дання  партизан—доставили па
кет в Малу Виску.

Людство ніколи не забуде 
великого ратного і трудового 
подвигу радянського народу і 
Його Збройних Сил у Великій 
Вітчизняній війні проти н і
мецько-фашистських загарбни
ків. Тисячі радянських воїнів 
проявили чудеса героїзму, в ід
стояли свою соціалістичну Бать
ківщину, завойовану у дні Ве
ликого Ж овтня. 140 жителів
села нагороджено орденами і 
медалями. Із Мартоноші вийшов 
генерал Андрій Микитович Гер
васієв і 40 офіцерів.

Після війни трударі села з 
запалом взялися за відбудову 
народного господарства. З кож

ним роком збільшувалися вро
ж аї всіх культур, сільське гос
подарство оснащувалось найдос
коналішими машинами, зроста
ли добробут і культура людей.

Великі зрушення в колгос
пах Мартоноської сільської Ра
ди відбулися після історичного 
вересневого Пленуму ЦК КПРС. 
Взяти хоч би і к олгосп імені 
Сталіна. В 1953 році валовий 
збір зерна тут становив 15.000
центнерів, а в 1958 році — 
34.591 центнер, або по 19,8 
центнера з гектара.

Приділяють увагу в колгоспі 
імені Сталіна і тваринництву. 
Особливо багато зроблено в 
справі зниж ення собівартості 
продукції. Так, якщ о на 1 ж овт
ня 1957 року центнер молока 
коштував 54 карбованці 80 ко
пійок, то на цю ж  дату 1958 
року на виробництво такої ж 
кількості молока витрачалося
38,9 карбованця. Відповідно 
збільшилося і виробництво мо
лока на сто гектарів земельних 
угідь з 115 центнерів до 119,2 
центнера. Лише від одного тва
ринництва за дев’ять місяців в 
артільну касу надійшло 340.800 
карбованців.

Всі польові роботи в марто
ноських колгоспах виконують
ся прекрасними сільськогоспо
дарськими машинами. Реоргані
зація МТС зробила колгоспи 
повновладними господарями всіх 
машин і грунтообробних зна
рядь. Ними вони тепер корис
туються більш раціонально, по- 
господарському, поступово пе
реходячи до комплексної меха
нізації. Досить сказати, що в
цьому році на ланах колгоспу 
імені Сталіна працювало 19 
тракторів, 8 комбайнів, 10 авто
мобілів, у  колгоспі імені Дзер
ж инського — 12 тракторів, 6 
комбайнів, 5 автомашин.

Соціалізм відкрив широкі 
простори для невпинного росту 
матеріального і культурного 
рівня жителів Мартоноші. Тіль
ки за 9 місяців нинішнього 
року населення Мартоноші ку
пило різних товарів на 1 692 000 
карбованців.

В селі від держави одержу
ють 105 багатодітних жінок
допомогу на суму 7.500 кар
бованців щомісяця, а пенсії 
одержують 123 чоловіки на су
му 30 тисяч карбованців у мі
сяць. Природний приріст насе

лення щороку становить 60 
чоловік.

Свідченням росту добробуту 
населення є також  і те, що 
500 чоловік мають велосипеди, 
4 0 —мотоцикли, 2 — легкові ав
томобілі. В селі більше 100 
радіоприймачів.

Виросла культура села. В 
кожній хаті є радіоточка, ско
ро засяють електричні лампи. 
У школі навчаються в одну 
зміну до 600 учнів. 250 грома
дян села одержали вищу осві
ту, 300 чоловік— середню. З 
Мартоноші вийшло 350 вчите
лів, 50 медпрацівників, 30 аг
рономів, 25 партійних і дер
жавних працівників. В селі
працює медпункт, сільський 
клуб, бібліотека. Щасливим і 
радісним стало життя марто
ношців. Все це дала селянам 
Радянська влада.

Багато, дуже багато радісних
змін відбулося в Мартоноші за 
41 рік після Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Нині колгоспники  готуються 
гідно зустріти ХХІ з ’їзд КПРС.

Іван РЯБОКОНЬ, 
викладач історії  Марто
носької середньої  школи.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

 Ч Е Х О С Л О В А Ч Ч И Н А   ВЧ О Р А  І С Ь О Г О Д Н І

Тяжко жилося раніш трудящим селянам Чехословаччини. Малоземелля душило їх еконо
мічно, а відсутність засобів виробництва перетворювала в тяглову силу, як це, наприклад, по
казано на фото зліва, зробленому 30 років тому в районі Желєзні Брод.

Після визволення Чехословаччини від гітлерівської окупації в країні проведено аграрну 
реформу. В поміщиків і капіталістів було відібрано 4,4 мільйона гектарів землі, в тому числі й 
лісів. 1,8 мільйона гектарів було розподілено серед безземельних і малоземельних селян.

Ідучи по шляху до соціалізму, чехословацький народ під керівництвом своєї Комуністич
ної партії успішно розв’язує проблему кооперування сільського господарства. До 1 червня 1958 
року селяни в 11740 єдиних сільськогосподарських кооперативах обробляли близько 4 мільйо
нів гектарів землі. Протягом останніх трьох років число сільськогосподарських кооперативів 
зросло більш як на 5 тисяч, а площа оброблюваної ними землі—більш як у два рази.

XI з’їзд Компартії Чехословаччини, що відбувся в червні цього року, прийняв рішення в 
найкоротший строк наздогнати передові капіталістичні країни не тільки щодо інтенсивності 
сільськогосподарського виробництва, але й щодо продуктивності праці.

На фото справа: молотьба в єдиному сільськогосподарському кооперативі, розташова
ному в районі Желєзні Брод.

МОРСЬКІ ВОРОТА РУМУНІЇ
Порт Констанца н азивають 

в Румунії морськими воротами 
країни. Через нього проходить 
основний потік експортних та 
імпортних товарів. Порт без
перервно зростає, будується, 
немов би символізуючи міцні
ючу економіку соціалістичної 
держави, її  широкі міжнародні 
зв’язки.

—У моряків є прислів’я: 
«Прапори на рейді—радість в 
порту», — говорить директор 
порту Думітру Іорданеску,— Я к 
бачите, ми живемо і працюємо 
добре .

В порту справді багато ко
раблів. Над 18 суднами майо
рять прапори одинадцяти дер
жав. Кораблі один за одним 
вишикувались біля лісної при
стані. Грецькі, коста-рікан
ський, італійський, ліванський 
та інші судна беруть на борт 
ліс та вироби з дерева. Б іля 
сусіднього п ричалу югослав
ське судно вантажить промис
лові товари. Турецький пароп
лав приймає цемент для Сау
дівської Аравії. В нафтовій га
вані видно прапори радянських, 
норвезьких, фінляндських тан
керів.

Одночасно провадиться роз
вантаження суден. Вони прий
шли з повними трюмами бавов
ни з Радянського Союзу і Об’
єднаної Арабської Республіки, 
привезли каучук з Китаю, про
кат і листове залізо з Бельгії, 
цитрусові з Греції та Ізраїлю. 
Частина товарів направляється 
транзитом у Чехословаччину.

На щоглах багатьох кораблів 
майорять триколірні п рапори 
Румунії. Велике пожвавлення 
біля п асажирського причалу. 
Першокласний румунський теп
лохід   «Трансільванія»,  що
повернувся з туристського рей
су по радянському Чорномор
ському узбережжю, приймає 
на борт нових пасажирів—ру
мунських, угорських і поль
ських туристів. На цей раз ко
рабель візьме курс на Босфор 
і далі—в Середземне море. Ін
ше румунське судно приймає в 
трюми скло для Стамбула.

Поки ми знайомилися з ра
діограмами, що надійшли від 
капітанів румунських кораб

лів, які плавають у різних мо
рях, в порт прийшло ще одне 
судно— «Мідія». Воно побува
ло на Кіпрі, в Александрії і 
Порт-Саїді. Румунські моряки 
возили в ці порти ліс, а в 
Констанцу доставили єгипет
ську бавовну. Капітан «Мідії» 
Гіца Костаке говорить, що він
все частіше зустрічає в інозем
них портах кораблі, курс я к их 
лежить до берегів Румунії.

Румунська Народна Респуб
ліка торгує з сімдесятьма кра
їнами. За останні десять років 
обсяг експорту та імпорту зріс
майже втроє. Змінилась і струк
тура зовнішньої торгівлі. По
рівняно з довоєнним 1938 ро
ком питома вага готових ви
робів в експорті підвищилась 
більш як  у дев’ять раз, а в ім
порті знизилась майже напо
ловину. Зате, питома вага вве
зеної сировини і півфабрикатів 
збільшилась в два з полови
ною рази.

Ці цифри переконливо гово
рять про успіхи соціалістич
ної індустріалізації Румунії,
про зміцнення економіки на
родної держави. Відійшов у 
минуле той час, коли Румунія 
поставляла на зовнішній ринок 
головним чином сировину. Те
пер вона стала великим екс
портером промислових товарів.

Найважливіше місце в усіх 
міжнародних зв’язках Румунії 
займають Радянський Союз, 
Китайська Народна Республіка 
та інші соціалістичні країни. 
В торгівлі з ними яскраво ви
ражено відносини братерської 
дружби і взаємодопомоги.

Бурхливе зростання ванта
жообороту вимагало корінної 
перебудови всього портового 
господарства Констанци.

—При буржуазно-поміщи
цькому ладі,— говорить Думіт
ру Іорданеску,— ніхто не думав 
про механізацію вантаження 
або вивантаження. Та це й не 
обіцяло вигод капіталістичним 
фірмам: за ворітьми завжди
стояла юрба голодних докерів, 
готових за копійки підставити 
плечі під будь-який тягар. Те
пер у нас нема безробіття. Дер
жава дбає про те, щоб полег
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Про новий порядок придбання і користування 
мисливськими рушницями

До цього часу на Україні 
існував вільний продаж мислив
ських гладкоствольних руш
ниць та боєприпасів. Я к вия
вилося, такий порядок завдав 
великої шкоди мисливському 
господарству. Траплялися не
поодинокі випадки браконьєр
ства, зловживання мисливськи
ми рушницями.

Рада Міністрів Української 
РСР встановила новий порядок 
придбання мисливських руш
ниць та боєприпасів і корис
тування н ими.

Тепер окремі особи матимуть
п раво придбати мисливські руш
ниці лише з дозволу п о квит
ку, виданому районним відді
ленням міліції.

Громадяни, як і придбали руш
ниці, повинні в п ’ятиденний 
строк зареєструвати їх  в орга

нізації, яка  видала квиток.
Особи, підприємства та орга

нізації, які ухиляються від ре
єстрації мисливських рушниць 
у встановлені строки, позбав
ляються права на користуван
ня рушницями, з вилученням 
у них рушниць і продажем їх 
через комісійні магазини .

На керівників магазинів, як і 
порушують порядок торгівлі 
мисливськими рушницями і 
боєприпасами, накладається 
штраф до 300 карбованців.

Службовці, установи, підпри
ємства та колгоспники, які 
мають в своєму користуванні 
мисливські гладкоствольні руш
ниці, повинні перереєструвати 
їх  до 7 листопада 1958 року.

В. БЕЛІНСЬКИЙ, 
начальник райвідділення 
міліції.

Слідами наших виступів
„Казка про молочні ріки“—

замітку під таким заголовком вмі
щено в газеті за 28 вересня. З 
колгоспу імені Леніна повідоми
ли, що замітку обговорено на на

раді тваринників. Зоотехніка 
Ю. Кузьменка попереджено. За
раз на фермі складено раціони 
годівлі, краще організовано дог
ляд тварин.

ВИПАДОК НА БАЗАРІ
На базар у село Панчево 

привезли магазин з Черкаської 
області. Люди стали в чергу.

— Щ о тут таке?— запитують.
—Оселедці привезли,— чути у 

в ідповідь.
Ось підходить огрядна люди

на. Де завідуючий Панчів
ською чайною П. Чімпой.

— Чи не відпустите, будь 
ласка, мені кілограмів з десять 
оселедців? Мені для чай н ої,—

трохи зніяковівши, просить він.
— Чому ж? Для чайної і 

цілу бочку продати можна,— 
відповідає продавець.

І чого воно так, що панчів
ські торговельники ніяк не мо
жуть завезти в село оселедців. 
Не завжди в магазині та чай
ній і хліб печений є в прода
ж у. Що на це скаж уть керів
ники райспоживспілки?

О. КУКУТА.

А Михайло К олесник все пиячить...
Був уже п ізній вечір. На 

столі в чергового по райвідді
ленню міліції пролунав теле
фонний дзвінок. Говорять з Но
во-Миргородської чайної: 

—Допоможіть. Михайло Ко
лосник знову напився до без
тями, уклався спати прямо на 
підлозі в чайній. А нам же по
ра закривати п ідприємство...

Таке з Михайлом Колесни
ком, завідуючим складом Но

во-Миргородської РТС, трапля
ється часто. Він, одержавши 
получку, може пропити її  з 
співбутильниками, хоч вдома па 
нього чекає сім’я.

І я к  не соромно М. Колес
нику таке витворяти? Дивним 
є й те, що працівники чайної 
нерідко відпускають спиртно 
людям, які вже до чайної заві
тали у п ’яному вигляді.

М. САВРАНЕНКО.

Нові сільськогосподарські машини
Все більше й більше різної 

сільськогосподарської техніки 
надходить в Ново-Миргород
ську ремонтно-технічну станцію.

Кілька днів тому колгосп 
імені Калініна придбав дизель
ну електростанцію Ж ЕС—30 
потужністю 28 кіловат.

З допомогою електростанції 
будуть приводитись в дію кор

мопереробні машини та освіт
люватимуться хати колгоспни
ків.

Сільгоспартіль імені Карла 
Маркса купила в Ново-Мирго
родській РТС новий трактор 
ДТ-20, колгосп імені Сталіна— 
буряконавантажувач до тракто
ра «Беларусь».

І. МИРГОРОДЧЕНКО.

ВІДКРИТО КАРАМЕЛЬНИЙ ЦЕХ
Нещодавно на Ново-Мирго

родському плодоконсервному 
заводі відкрито карамельний 
цех. Тут виготовляють цукер
ки «Барбарис» та «Букет».

Майстер цеху Я ків Наумо
вич Ставицький з членами 
бригади М. Давиденком та

В. Костецький щозміни виго
товляють по 50 — 60 кілограмів 
цукерок замість 40 кілограмів 
за нормою.

Перша продукція вж е надій
шла для продажу в магази
ни райцентра.

П. ТКАЧЕНКО.

шити працю людини, зробити 
її  продуктивнішою.

В порту механізовано всі 
найважчі вантажні операції. В 
15 підйомних кранів і плаву
чих перевантажувачів, 80 трак
торів і автомобілів, десятки
різних м еханічних транспорте
рів. М еханізація набагато по
легш ила працю докерів і май
же в два рази піднесла її  про
дуктивність. Вона глибоко змі
нила свідомість людей, розбу
дила в них творчу активність. 
Кадри механізаторів—це вчо
рашні вантаж ники, які знали 
до цього лише крюк і тачку. 
Навчившись управляти маши
ною, вони по-іншому подиви
лись н а  свою працю, відчули 
силу і впевненість людини, 
яка оволоділа технікою. І
скільки талановитих новаторів 
виробництва виявилось в їх  
рядах!

В новій Рум унії чесні, здіб
 ні, працьовиті люди мають 
усі можливості для досягнення 
успіхів в тій професії, яку  
вони обрали . Ми познайомили
ся з передовими працівника
ми порту. Це крановщики Ду
мітру Думітріу і Юліана Харла
фер, тракторист Віктор Мунтя
ну, інж енер Георге Баланчою
та інш і. Всі вони виросли тут 
за роки народної влади і є зо
лотим фондом колективу.

Працівни ки порту і моряки 
Констанци переживають вели
ке піднесення трудової актив
ності. Перевиконавши півріч
ний план перевозок пасажи
рів і вантаж ів, вони взяли 
нові, підвищ ені соціалістичні
зобов’язан н я . Своєю працею 
на благо народу вони вно
сять гідний вклад у справу 
розширення міжнародної тор
гівлі— важ ливого засобу вста
новлення міцного миру і  спів
робітництва між усіма дер
жавами.

Є. КИСЕЛЬОВ.
Порт Констанца. 
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