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Пленум ЦК Компартії України
З листопада відбувся Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України, який обговорив такі питання:
1. Про скликання позачергового XX  з ’їзду КП України. 

В цьому питанні виступив Перший секретар ЦК КП Укра
їни товариш М. В. Підгорний.

2. Про хід виконання постанови травневого Пленуму 
ЦК К П Р С  про прискорення розвитку хімічної промисло
вості по Укра їнській  Р С Р .  З  доповіддю виступив се кре 
тар ЦК КП України товариш В. В. Щербицький.

На Пленумі з промовою виступив товариш М. В. Підгорний.
У розглянутих питаннях Пленум прийняв відповідні 

постанови.
Пленум постановив скликати позачерговий XX  з ’їзд  

Комуністичної партії України 16 січня 1959 року з поряд
ком денним: обговорення Тез доповіді товариша М. С. 
Хрущова на ХХІ з ’їзд і К П Р С  про контрольні цифри роз
витку народного господарства С Р С Р  на 1959—1966 рр.

Доповідачем затверджено Першого секретаря ЦК КП 
України тов. М. В. Підгорного. (РАТАУ).

Ширше змагання доярок!
В ці знаменні дні, коли 

весь радянський народ готує
те ся урочисто й радісно від
святкувати 41-і роковини Ве
л икого Ж овтня, н ебувале тру
дове піднесення панує серед 
працівників сільського госпо
дарства. У відповідь на полу
м’яні Жовтневі Заклики ЦК 
КПРС колгоспники примножу
ють свої трудові зусилля, борю
ться за вчасне і якісне прове
дення всіх робіт.

Трудовими успіхами зустрі
чають свято Великого Ж овтня 
доярки багатьох колгоспів на
шого району. За високі показ
ники у збільшенні виробни
цтва молока на районну Дош
ку пошани занесено молочно
товарну ферму колгоспу імені 
Фрунзе (голова правління 
М. Ільтус, зоотехнік ЗІ. Ш уль
га). Ферма цього колгоспу весь 
час веде перед у змаганні. На 
100 гектарів сільськогосподар
ських угідь уж е вироблено 
понад 200 центнерів молока.

а хто в нашому районі но 
знає сьогодні Євдокію Іванівну
Завалко, кращу доярку кол
госпу імені Фрунзе? Далеко 
лине заслужена трудова слава 
про успіхи доярки. Вона вже 
надоїла від кожної корови по
над 2700 літрів молока, з 
честю достроково виконала 
взято зобов’язання. В цьому ж 
колгоспі славно трудяться до
ярками Мотря Андріївна Но
вохатченко, Парасков ія Я ків
на Добрицька та інші.

Відрадним є те, що число 
п ередових доярок весь час 
зростає, що все більше й біль
ше стає у нас майстрів висо
ких надоїв.

Та головне сьогодні полягає 
в тому, щоб усі доярки пра
цювали так, як  передовики. 
Однак, відомо, що успіх не
приходить сам по собі, його 
треба здобувати в повсякденній 
н аполегливій праці.

Проте не скрізь по-справж
ньому борються за дальше під
вищення надоїв молока. Візь
мемо для прик ладу останню 
декаду жовтня. В колгоспах 
імені Карла Маркса, імені 
Дзержинського, імені Щорса та 
ряді інших надоїли за третю 
декаду від кожної  корови мо

лока більше, ніж за другу. Але 
в більшості сільгоспартілей на
дої молока знизились. Це стосує
ться насамперед колгоспів іме
ні Калініна, імені Свердлова, 
«Шлях Леніна», імені Леніна 
та інш их. В чому ж причина 
такого відставання? А в тому, 
що годівлю корів провадять 
аби-як, корми до згодовування 
не підготовляють.

Важливі й почесні завдання 
стоять зараз перед зоотехніка
ми. Ї х обов’язок—глибоко вни
кати в діяльність кож ної фер
ми, подати дійову допомогу до
яркам в організації дбайливого 
догляду і правильної годівлі 
корів. А що можна сказати 
про зоотехніка колгоспу імені 
Чкалова Я. Лубка? Він часті
ше займається реєстрацією 
фактів, ніж  практичною орга
нізацією роботи на фермах. То
му й не динно, що надій мо
лока на корову в третій дека
ді жовтня був на 12 з лиш
ком літрів менший проти дру
гої декади.

Керівники колгоспів покли
кані потурбуватись про ство
рення умов для високопродук
тивної роботи доярок, забезпе
чити їх всім необхідним. Не 
можуть бути терпиміш і такі 
факти, коли подекуди на фер
мах є перебої в доставці кор
мів, не займаються механіза
цією трудомістких процесів.

Турбота про доярок повинна 
проявлятися в усьому. Наведе
мо такий приклад. Доярка кол
госпу імені Кірова Г. Урсол
виступила в райгазеті з крити
чною заміткою. До голосу дояр
ки прислухались партійна ор
ганізація і правління колгоспу. 
На формі посилили годівлю ко
рів, доярок забезпечили хала
тами, рушниками тощо. Все  це 
допомогло в третій декаді ж ов
тня підвищити надій молока 
від кожної корови на 6 ,9 
літра.

Працівники молочно-товар
них ферм! До кінця сільсько
господарського року залиши
лось менше двох місяців. Док
ладемо ж усіх сил до того, щоб 
підвищити надої молока, забез
печити виконання намічених 
планів і взятих соціалістичних 
зобов’язань!

У Міністерстві сільського господарства СРСР
У відповідності з постановою 

ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР від 23 жовтня 1958 року 
Міністерство сільського госпо
дарства СРСР оголосило від
критий конкурс на розроблен
ня кращої конструкції вузлів 
для переустаткування при
чіпних комбайнів у самохідні.

Мета конкурсу — залучити 
творчу ініціативу колгоспників, 
працівників сільського госпо
дарства і промисловості до ство
рення кращої конструкції вуз
лів для переустаткування при
чіпних комбайнів «С-6» і 
«РСМ-8» у самохідні.

В конкурсі можуть взяти 
участь РТС, радгоспи, колгос
пи, промислові підприємства, 
конструкторські бюро заводів 
і н ауково-дослідні організації, 
а також окремі особи.  

Умови конкурсу передбача
ють такі технічні вимоги :

1. Конструкція вузлів і де
талей повинна забезпечувати 
надійну роботу переустаткова
н их комбайнів «С-6» і «РСМ-8» 
у самохідні на підбиранні і об
молочуванні хліба з валків при 
роздільному способі збирання
зернових культур.

2. Пристрої повинні бути 
якнайпростіші будовою і не ви
магати великих затрат металу 
і коштів на їх  виготовлення.

3 . Зміни, внесені в конст
рукцію причіпних комбайнів 
при переробленні їх  у самохід
ні, не повинні зниж увати їх 
агротехнічних показників та ек
сплуатаційної надійності.

4. Для пересування пере
устаткованих комбайнів і при
вода ї х робочих органів повин
ні бути використані двигуни, 
встановлені на причіпних ком
байнах.

5. Повинна бути забезпечена 
максимальна продуктивність 
комбайнів «С-6» і «РСМ-8», 
переустаткованих у самохідні,
на підбиранні валків у якн ай
ширшому діапазоні умов.

6. При переустаткуванні ком
байнів «С-6» і «РСМ-8» у са
мохідні необхідно виходити 
з того,  що комбайни по
винні діяти в агрегаті з при
чіпними підбирачами типу 
«ППУ-2,4», а хедери, які звіль
няться при переустаткуванні 
комбайнів, повинні застосову
ватись як  лафетні рядкові ж н и
варки; що двигуни комбайнів 
будуть постійно завантажені
на повну потуж н ість, тому 
необхідно передбачити надій
ність охолодження.

Учасники конкурсу (підпри
ємства і організації) повинні 
подати зразки переустатко
ваних комбайнів і технічну 
документацію до 1 грудня 
1958 року. В жюрі конкурсу 
одночасно з зразками машин 
повніш і бути подані такі ма
теріали:

а) креслення загального ви
гляду переустаткованого ком
байна в масштабі 1:5 і вузлів 
у масштабі 1:2.

б) пояснювальна записка з 
обгрунтуванням доцільності про
понованої схеми і конструктив

ного рішення, а також відпо
відні технічні розрахунки ;

в) розрахунки вартості пере
устаткування комбайнів «С-6» 
і «РСМ-8» у самохідні і під
рахунок потреби в металі.

Виготовлені зразки переус
таткованих комбайнів подають
ся на випробування в пункти 
за вказівкою Міністерства сіль
ського господарства СРСР.

Окремі особи, як і беруть 
участь в конкурсі, повинні по
дати:

а) пояснювальну записку з 
обгрунтуванням доцільності 
пропонованої схеми;

б) креслення загального ви
гляду і вузлів переустаткова
ного комбайна;

в) розрахунки вартості п ере
устаткування комбайнів «С-6» 
і «РСМ-8» і розрахунок потре
би в металі.

Для розгляду конструкції і 
результатів вип робувань ком
байнів, поданих на конкурс, 
затверджено жюрі.

Для авторів кращ их конст
рукцій встановлено премії в 
такому розмірі:

Перша премія (одна) 15 .000 
карбованців.

Друга премія (одна) 10 .000 
карбованців.

Третя премія (дві) 5.000 
карбованців кожна.

Розгляд поданих на конкурс 
технічних матеріалів, зразків 
і результатів випробувань від
будеться з 10 до 15 грудня  
1958 року.

Олександрія, Кіровоградської області. Колек
тив тресту „Димитроввуглебуд“ передав під шко
лу-десятирічку споруджений у цьому році адмі
ністративний чотириповерховий будинок. До по
чатку навчального року в ньому було обладнано 
12 класних кімнат, ряд лабораторій, фізкультур
ний зал, приміщення для бібліотеки. Школа пра
цює в одну зміну.

На фото: будинок нової середньої школи в 
м. Олександрії.

Фото Г. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

Новий загін 
спеціалістів

Дмитрівська сільськогоспо
дарська школа (Знам’я нський 
район) випустила новий загін 
спеціалістів. Дипломи садоводів, 
помічників плодоовочівників, 
бухгалтерів, рахівників одер
ж али понад 230 чоловік.

Зріс видобуток каменю
З початку року Кіровоград

ський гранітний кар’єр від
правив споживачам 20 тисяч ку
бічних метрів надпланового бу
дівельного матеріалу. Порівня
но з відповідним періодом 1957 
року обсяг валової продукції 
збільш ився на 56 процентів, 
видобуток будівельного матері
ал у —на 20 тисяч кубічних 
метрів.

Цього досягнуто завдяки доб
рій організації праці, вмілому 
використанню техніки, резер
вів виробництва.

Колектив кар’єра зобов’язав
ся до кінця року дати 11 ти
сяч кубічних метрів надпла
нової продукції.

25 років на тракторі
25 років працює на тракторі 

механізатором сільгоспартілі 
імені Суворова Микола Галан. 
Старожили села Молдовки (Го
лованівський район) пам’ята
ють, як  весною 1933 року по
вороткий юнак вперше вивів 
на колгоспні поля колісний 
«ХТЗ».

Багато що змінилося за  25 
років у Молдовці: зміцнів кол
госп, виросли нові люди, справ
жні спеціалісти своєї справи. 
Пересів на потужну машину

Монтажники нарощують темпи
Готуючи умови для ш ироко

го розгортання робіт на основ
них спорудах у наступному 
пусковому році, колектив Кре
менчуцької дільниці «Гідро
монтаж» прискори в  введення в 
дію нових підйомних м еханіз
мів. Успішно несе передз’ї здів
ську трудову вахту бригада до
свідчених монтажників Василя
Харитонова, Недавно вона змон
тувала в районі бетонного заво
ду перший на будові порталь

но-стріловий кран «Кіровець» 
і тепер готує до здачі ще один 
механізм подібного типу.

На прольотах естакади скла
дання портально-стрілових кра
нів успішно ведуть монтажни
ки бригад Івана Кукаріна та 
Олександра Кутиш енка. До 
кінця року буде підготовлено 
сім таких підйомних м еханіз
мів, три з яких здані в ек
сплуатацію.

«ДТ-54» і Микола Галан. За 
ним утвердилася слава відмін
ного механізатора. Разом із 
своїм напарником Іваном Фе
дюшин им вони щодня дають 
по півтори-дві норм и. Передові 
трактористи вже зорали біль
ше 300 гектарів на зяб  при 
завданні 250 гектарів. Своє 
трудове досягнення вони при
свячують наступному ХХІ з ’їз 
дові КПРС і 41-м роковинам 
Великого Ж овтня .

По містах і селах Кіровоградщини



Л Е Н І Н Е Ц Ь

До 41-х роковин Великої  Жовтневої соціалістичної революції

Із літопису минулого
І ось опір зломлено, остан

ню опору бурж уазії— Тимча
совий уряд—заарештовано. Ве
лика Жовтнева соціалістична 
революція перемогла, і Павло 
Васильович відчув, що народи
лось нове , до цього часу не
бачене, ж иття.

Повернувшись додому, Пав
ло Васильович був головою 
Кам 'я нського волосного ревко
му, потім головою волосного ви
конкому, в тяж ких умовах зміц
нював Радянську владу. Зараз 
Павло Васильович Самойленко 
працює в Кам’янському пошто
вому відділенні, почуває себе
дооре, радується нашим успіхам 
в будівництві комуністичного 
суспільства.

Земля наша
Село Шпаково невелике , але 

в ньому було два поміщики. 
Особливо ненависним був з сво
їми трьома паничами пан Лу
пенко.

В грудні 1917 року Веремій 
Швиденко організував селян і 
разом пішли до пана відбирати
землю. У багатьох селян в ру
ках були обрізи, рушниці. Бу
ла неділя. Пан Л упенко з па
ничами вийшов назустріч се
лянам.

— Землі не дам!— кричав 
пан.

Костянтин Бобора, що мав 
найбільшу сім’ю і був найбід
нішим в селі, виступив сміло 
наперед і голосно сказав:

— Влада завойована нами, 
а тому земля наша!

Сказавши це, обернувся до 
народу, хотів ще щось сказати, 
але впав, звалений ударом ку 
лака в потилицю. Після цього 
терпець увірвався, і селяни ки
нулись на панів. Зчинився бій. 
Селяни вигнали панів.

Бондаренко Іван Іванович, 
Мина Безтарко скликали збори 
селян, щоб вирішити, що роби
ти з землею та пансь к им май
ном. На зборах постановили: 
панські коні, корови, реманент 
роздати бідноті, а  землю поді
лити між селянами.

Так і зробили. Я к тільки 
сніг з ійшов із землі, селяни 
вийшли на своє поле, обробили 
його, посіяли. З азеленіла яри
на, радуючи зір трударів.

Але в червні 1 9 18 року в се
ло вступили німецько-австрій
ські загарбники. Старе повер
нулося. Одного дня селян зіб
рали біля церкви. З а  указкою
багатіїв з маси селян вивели 
Швиденка Веремія, Б обору Кос
тянтина, Бобору Артема, Бобо
ру Кирила і Логвина Дем’я на і 
по-звірячому вбили їх . Так заги
н ули кращі представники села. 
Але селяни знов повстали. Бо
ротьба продовжувалась до пов
ної перемоги над ворогом.

Закінчення, початок див. 
газету за 2 листопада.

Де все бачив і переживав 
п 'ятнадцятирічний Микола Пет
рович Бурко, який потім про
довжував справу Ш виденка і 
Бобори. Микола став активним 
комсомольцем, у 1921 році пра
цював секретарем сільради. Т яж 
ко було працювати в ті роки: 
рискали банди, давалася взнаки 
розруха. Але молодь, а. разом 
з нею і Бурко, не падали в роз
пач. В селі працював клуб, х а 
та-читальня. Життя з кожним 
роком кращало.

Зараз Микола Петрович Б ур
ко працює в апараті райкому 
КП України.

Його біографія
Олексій Денисович Розгон ви

ріс за часів Радянської влади. 
Страшного минулого в ін не 
знає. Ж иття приготувало йому 
іншу долю. Закінчивши семи
річку, він деякий час працю 
вав, потім закінчив курси трак
тористів, працював тракторис
том, закінчив курси бри га
дирів тракторних бригад, пра
цював бригадиром тракторної 
бригади. У 1935 році вступив
до лав комсомолу. Служив у 
Радянській Армії, 19 40 року 
демобілізувався і працював на 
нафтових промислах, добре за 
робляв, добре жив. Коли на 
нашу країну напали фашисти, 
Олексій Денисович будував 
укріплення біля Дрогобича. Там 
потрапив в оточення, захворів, 
і таким чином зостався на оку
пованій території.

10 січня 1944 року Олексій 
Денисович пер ейшов л інію 
фронту в Кам’янському район 
і його взяли до к омсомольсько
го артилерійського дивізіону. 
Брав участь у звільненні Ново- 
Миргородського району від н і
мецько-фашистських бандитів.
Півтора місяця тривав бій за се
ло Защиту. Олексій Денисович 
зі своєї гармати розбив ворожий 
штаб у Защ иті, а в Мартоноші 
зн ищив спостережний пункт 
ворога на дзвіниці.

Далі ш лях підрозділу, в я к о 
му служив Розгон , проліг че
рез села Котовку, Мар’ївку , х у 
тір Ж уравку. Була погана по
года, йшли дощі, дорога розми
ло. Доводилось снаряди підно
сити в мішках.

Закінчив свій похід Олексій 
Денисович в Німеччині.

Наші батьки здобули Радян
ську владу і допомогли молод
шому поколінню захистити здо
буток Жовтня у Велику Вітчиз
н яну війну. Самовідданою пра
цею на благо наш ої Батьківщ и
н и ми ще більше з міцн имо 
рідну Радянську владу і під 
прапором Комуністичної партії 
завершимо побудову комунізму 
в нашій країні.

Микола СУХОВ, 
учитель Ново-Миргород
ської школи-інтернату.

У Мартоноському сільському клубі
Відбулися урочисті збори к ом

сомольців і м олоді, п рисвячені 
сороковим роковинам Ленін
ського комсомолу.

Збори відкрив секретар ком
сомольської організації т. То
пор. Під оплески присутніх міс
ця в президії зайняли доярки, 
ланкові, трактористи .

Завідуючий учбовою части

ною Мартоноської середньої 
школи О. П. Мащенко висту
пив з доповіддю про герої чний 
ш лях комсомолу за сорок років.

Потім було вручено похваль
ні грамоти кращим комсомоль
цям трактористові А. Волин
ському, доярці В. Куш ніровій, 
обліковцю О. Яш ану та іншим.

О. КОНОПАТ.

ДОШКА ПОШАНИ

За досягнуті успіхи в розвитку промислового і сільськогосподар
ського виробництва, за зразкове виконання соціалістичних зобов’язань, 
взятих на честь 41-ї  річниці Великого Жовтня, постановою бюро райко
му КП Украї ни та виконкому районної Ради депутатів трудящих на ра
йонну Дошку пошани заносяться:

Д о б р и ц ь к а  Парасковія Я к івн а—доярка 
колгоспу імені Фрунзе, я ка  за станом на 20 
жовтня 1958 року надоїла від кожної фу
ражної корови по 2098 літрів молока.

П аргамон  Клавдія Михайлівна—доярка 
колгоспу імені Чкалова, я ка  за станом на 
20 жовтня 1958 року надоїла під кожної фу
ражної корови п о  2 047 літрів молока.

С авченко  Мотрона Михайлівна—доярка 
колгоспу імені Кірова, Веселівської сільської 
Ради, яка  за станом на 20 жовтня 1958 ро
ку надоїла від кожної фуражної корови по 
2163 літри молока.

Д ем и д ен к о  Килина Йосипівна—доярка 
колгоспу імені Сталіна, яка  за станом на 20 
жовтня 1958 року надоїла від кожної фураж
ної корови по 2238 літрів молока.

Григорчук  Олена В асилівна—свинарк а  
колгоспу імені Леніна, я ка  одержала від кож
ної свиноматки по 19,3 ділових поросяти.

М ірош ниченко  Марія Кіндратівна— сви
нарка колгоспу «Шлях Л еніна», яка одер
ж ала від кож ної свиноматки по 27 ділових
поросят.

Іванов  Гнат Леонтійович— свинар кол
госпу імені Енгельса, який одержав від кож 
ної свиноматки по 16 ділових поросят.

М артиновська  Катерина Харитонівна— 
чабан колгоспу імені Калініна, я ка  одержала 
на 100 вівцематок по 136 ягнят і настригла 
п о 3,1 кілограма вовни з кож ної вівці.

С ер дю чен к о  Петро Григорович— пасіч
н ик колгоспу імені Кірова, Мар’ївської сіль
ської Ради, який одержав від кож ної бджо
лородини по 41 кілограму меду.

Б ой ко  Ганна Максимівна—свинарка кол
госпу імені Куйбишева, я ка  одержала від 
кожної свиноматки по 11 ділових поросят.

А врахов  Григорій Іванович—тракторист 
колгоспу імені Леніна, який трактором ДТ-54 
виробив 950 гектарів умовної оранки.

Рак  Андрій Семенович— тракторист кол
госпу імені Чапаєва, який трактором ДТ-54 
виробив 956 гектарів умовної оранки .

С л абен ко  Василь Корнійович —тракто
рист колгоспу імені Щорса, який трактором 
ДТ-54 виробив 1070 гектарів умовної оранки.

К равченко  Леонтій Федорович—тракто
рист колгоспу імені Ордж онікідзе, який трак
тором ДТ-54 виробив 1115 гектарів умовної 
оранки і заощадив 220 кілограмів пального.

Мих а йлюк  Євдокія Макарівна —ланко
ва колгоспу імені Ш евченка, я к а  на площі 
10 гектарів одержала по 70 центнерів куку
рудзи з кож ного гектара посіву.

Б олокан  Меланія Василівна—ланкова 
колгоспу імені Щорса, я к а  одержала по 70 
центнерів кукурудзи з гектара на площі 20 
гектарів.

Ц уркан  Андрій Васильович—городник 
колгоспу імені Дзержинського, я кий на пло
щі 2 гектари виростив по 125 центнерів  ци
булі з кож ного гектара посіву.

Б езік  Ганна Федорівна—ланкова город
ньої бригади колгоспу імені Карла Маркса, 
ланка якої одержала по 260 центнерів цибу
лі з кож ного гектара посіву, по 200 центне
рів огірків з гектара на  площі 2 гектари.

Н аум енк о  Віра Прокопівна—ланкова кол
госпу імені Енгельса, яка  на площі 35 гек
тарів одержала по 75 центнерів кукурудзи з 
кожного гектара.

Іваш ко  Катерина Федорівна—ланкова
колгоспу імені Максима Горького, яка  одер
жала по 47 центнерів кукурудзи з гектара 
на площі 12 гектарів.

П оліщ ук  Костянтин Л ук’янович — ком
байнер колгоспу імені Орджонікідзе , я кий 
комбайном Д-6 скосив 257 гектарів зернових 
і намолотив 6226 центнерів зерна.

С виридов  Михайло Петрович— комбай
нер колгоспу імені Мічуріна, я к ий буряко
комбайном СКЕМ-3 зібрав цукровий буряк 
на площі 60 гектарів,  щоденно перевикону
вав норми виробітку.

К о ж а н о в  Петро Васильович—вальцю
вальник Ново-Миргородського держмлина, 
я кий виконує виробничі завдання на 1 2 0 — 
125 процентів.

Ш ульга  Тамара Андріївна— бібліотекар 
районної бібліотеки для дітей та юнацтва.

Ш вець  Марія Степанівна—робітниця хлі
боприймальн ого пункту, яка систематично 
виконує денні норми виробітку на 130 про
центів.

Ч ерчил  Гаврило Дем’я новпч— к оваль Но
во-Миргородської ремонтно-технічної станції, 
я кий виконує денні норми виробітку на 
1 3 0 — 1 50 процентів.

К а за н ц ев а  Марія Степанівна— завідуюча 
магазином № 2 Ново-Миргородського ССТ, яка 
виконала план товарообігу в третьому квар
талі на 108 п роцентів.

П у ш ен к о  Михайло Іванович—бондар ра
йонної заготівельної контори, який виконав 
план ремонту бочкотари на 125 п роцентів.

О м ельчук  Ірина Василівна—вчителька 
5 — 7 класів Лікарівської семирічної школи.

А н ц уп ов  Олександр Григорович— виван
тажувач цегли Ново-Миргородського цегельно- 
черепичного заводу, який щоденно виконує 
норми виробітку на 130 процентів.

М ай ор ен к о  Іван Трохимович — шофер Но
во-Миргородської ремонтно-технічної станції, 
я к ий щоденно вик он ує завдання  на 1 5 0 — 180 
процентів.

К ирпа  Володимир Іванович— причіплювач 
колгоспу імені Калініна, я к ий сумлінно ви
конує свої обов’я зк и , виробив у цьому році 
понад 360 трудоднів.

Б л аж ев ськ и й  Андрій Володимирович— 
коваль колгоспу імені Чапаєва, який систе
матично виконує виробничі завдання на 150 
процентів при високій якості робіт.

С іл ь в ест р ен к о  Віра Степан івн а—лан
кова колгоспу імені Куйбишева, ланка якої 
виростила по 52 центнери кукурудзи з гекта
ра на площі 18 гектарів і по 102 центнери 
картоплі з гектара на площі 2 гектари .

П аровина  Ганна Никифорівна—ланкова 
колгоспу імені Куйбишева, ланка яко ї вирос
тила по 390 центнерів цукрових буряків з 
гектара на площі 13 гектарів і по 45 цент
нерів кукурудзи з гектара на площі 18 гек
тарів.

Г ол ов ан ен к о  Микола Леонтійович— ком
байнер колгоспу імені Куйбишева, який ком
байном С-6 зібрав 379 гектарів зернових і 
намолотив 5562 центнери зерна.

Г о р о д ен к о  Ганна Олексіївна—ланкова 
колгоспу імені Кірова, Мар’ївської сільської 
Ради, ланка якої одержала по 500 центнерів
цукрових буряків з гектара на площі 32 гек
тари і по 50 центнерів кукурудзи з гектара 
на площі 30 гектарів.

Г о р о х о в а  Марія Федосіївна—п ташниця 
колгоспу імені Чкалова, я ка  за станом на 
1 жовтня 1958 року одержала від кожної 
курки-несучки по 68 штук я єць.

В ор оп ай  Іван Маркович — голова викон
кому Кам’янської сільської Ради, я к а  вико
нала фінансовий план третього кварталу на 
101 ,3  процента.

К ирилов  Григорій Іванович— черговий 
залізничної станції Ново-Миргород, який вико
нує виробничий план на 104 проценти.

П о д у р ец ь  Лідія Федорівна— робітниця 
шлакоблочного цеху Міжколгоспбуду, яка 
систематично виконує виробничі завдання на 
1 3 0 — 135 процентів при високій якості робіт.

(Далі буде).
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Тварини будуть ситі і в теплі
Колгоспники сільгоспартілі 

імені Фрунзе на власному до
свіді переконалися, що тепла 
і сита зимівля громадського 
тваринництва є запорукою ви
сокої його продуктивності. А 
тому колгоспники вчасно по
дбали про заготівлю кормів.

Б іля фермських приміщень 
закладено силос з розрахунку 
но 20 тонн на кожну корову 
та по 5 тонн качанів на кож
ну свиноматку. Поруч закага
товано понад чотири тисячі 
центнерів буряків. Артіль при
дбала кормопереробну машину 
і всі корми зараз згодовуються 
худобі у добре підготовленому 
виді.

Подбали трудівники також і 
про підготовку до зими тва
ринницьких приміщень. Корів
ник добре утеплений, відремон
товано стіни. В приміщенні 
діють автонапувалки, підвісна 
дорога. Є електроосвітлення. 
Де значно полегшує працю до

ярок. В іншому типовому ко
рівнику, який збудували в цьо
му році, завершується внутріш
нє обладнання.

Колгоспні майстри споруди
ли також повий свинарник. В 
одній його половині вже роз
міщені свиноматки.

Правління та первинна пар
тійна організація колгоспу по
дбали про укомплектування 
ферм кадрами.

Треба однак сказати, що не 
всі приміщення зараз мають 
належний вигляд. В одному 
свинарнику, де старшим свина
рем Марко Євдокимович Лу
кич, не відремонтовано дах, 
стіни. У станках брудно, під
стилка міняється дуже рідко. 
Відгодівельні свині у цьому 
приміщенні не погруповані за 
віком.

Правління колгоспу повин
не звернути на це особливу 
увагу.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Доярки не задоволені обліковцем
Обліковцем на молочно-то

варній фермі колгоспу імені 
Леніна працює комсомолець 
Валентин Данилов. Але на фер
му він приходить, коли захо
че. Через це кількість надоє
ного молока проставляє «на 
око». Доярки колгоспу вкрай

незадоволені роботою обліков
ця. Не до лиц я  комсомольцеві 
так виконувати свої обов’язки . 
Адже він добре розуміє, що 
поганий облік продукції приво
дить до зниж ення надоїв моло
ка, до знеосібк и праці.

О. БАРАНОВА.

Вінницька область. Теплу і 
ситу зимівлю громадській худо
бі готують колгоспники сіль
госпартілі імені Чапаєва Тур
бівського району. Відремонто
вано всі тваринницькі примі
щення, в достатній кількості 
запасено корми. Завершується 
спорудження типового корівни
ка на 100 голів.

На фото: підведення підвісної 
дороги до нового корівника. 
На передньому плані слюсар- 
монтажник Турбівської РТС І. Т. 
Щербаков. Свої норми він що
дня виконує на 200—220 про
центів.

Фото Ю. Копита
(Фотохроніка РАТАУ).

Назустріч ХХІ з’їздові КПРС

На трудовій вахті
Передз’їздівську трудову вах

ту успішно несе тракторист 
сільськогосподарської артілі 
імені Орджонікідзе Леонтій Фе
дорович Кравченко. На оранці 
грунту та інших роботах він 
щозміни виконує і перевико
нує завдання.

З початку року Леонтій Фе
дорович трактором ДТ— 54 ви
робив понад 1100 гектарів умов
ної оранки, заощадив 220 кі
лограмів пального.

Леонтій Федорович охоче ді
литься своїм багатим досвідом 
з молодими механізаторами.

в. ЛІТВІНОВА, 
член сільгоспартілі.

Як обіцяли, 
так і  зробили

Члени ланки Меланії Васи
лівни Болокан з колгоспу іме
ні Щорса дали слово в цьому
році виростити на кожному з 
20 гектарів по 70 центнерів 
кукурудзи. Працювали вони 
наполегливо, завзято. І тепер 
з радістю можна сказати, що 
зобов’язання успішно викона
не. Кожний гектар посіву ви
дав по 70 центнерів кукурудзи. 
Як сказано, так і зроблено.

Т. ПРОСЯНИК, 
помічник бухгалтера кол
госпу імені Щорса.

Передовий коваль
Серед робітників Ново-Мирго

родської ремонтно - технічної 
станції все ширшого розмаху 
набирає соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч ХХІ з ’їзду 
КПРС. Колектив станції праг
не своєчасно і якісно ремон
тувати трактори та інші ма
шини.

Добрих показників домага
ється коваль Гаврило Дем’яно
вич Черчил. Змінні завдання 
на реставрації та виготовленні 
нових деталей він в иконує на 
1 3 0 —150 процентів.

С. ЛАНЖЕНКО.

Одеса. Добре організовано 
ремонт колгоспних тракторів 
у першій Одеській РТС. Пра
цівники станції систематично 
виїжджають у сільгоспартілі, 
з ’ясовують на місці, які деталі 
треба замінити на підготовлю
ваних до ремонту машинах. Це 
дає можливість заздалегідь ви
готовити їх і тим самим знач
но скоротити строк ремонту 
колгоспної техніки.

Готуючи гідну зустріч ХХІ 
з'їздові КПРС, механізатори 
зобов’язалися підремонтувати 
в четвертому кварталі 77 трак
торів з випередженням графі
ка на 25 днів.

На фото: ремонт колгоспних 
тракторів у майстерні РТС.

Фото А. Подберезького 
(Фотохроніка РАТАУ).

Завершили оранку зябу
У переджовтневому соціаліс

тичному змаганні хлібороби 
колгоспу імені Дзержинського 
здобули нову трудову перемо
гу. Тракторна бригада, очолю
вана Степаном Зайцевим, за
вершила оранку грунту на пло
щі 1147 гектарів. Таким чи
ном, зяб у к олгоспі п іднято 
під увесь ярий клин.

Як же домоглися колгоспни
ки такого успіху?

В оранку грунту було вклю
чено шість потужних тракто
рів. Серед механізаторів три
вало дійове змагання за пере
виконання змінних завдань. 
Підсумки змагання  підбивались 
щовечора і обліковець Семен 
Босий висвітлював їх на дош
ці показників . Якщо хто з ме
ханізаторів не виконував змін
ного завдання, то зразу ж 
знаходили причини відставан
ня і ліквідовували їх.

За перевиконання графіка 
оранки була встановлена за
охочувальна грошова премія. 
Кож ному трактористові за ви
ораний понад завдання гектар 
зябу виплачували 15 карбован
ців, а причіплювач одержував 
5 0 процентів премії тракто
риста.

Найбільше число разів премій 
одержували трактористи Га ври
ли Миндрул та Ілля Матяш, 
причіплювачі Іван Тільний

та Дмитро Тільний. Трактором 
ДТ-54 щозміни вони виорюва
ли по 7 ,5 —8 гектарів зябу.

Приклад самовідданої праці 
подавали також водії трактора 
С-80 Юхим Діордіяшенко та 
Петро Ноур. Їм добре допо
магали причіплювачі Дмитро 
Гладкий та Григорій Миндрул. 
Їх агрегат щозміни виконував 
норми виробітку на 120— 150 
процентів, значно заощаджую
чи пальне.

Успіх механізаторам на оран
ці грунту забезпечило також 
те, що вони дбали п ро вчасне 
звільнення площ від пожнив
них решток, організували ро
боту тракторів у дві зміни. До 
мінімума були скорочені про
стої машин під час перезміни. 
Кожний тракторист щозміни 
одержував конкретне завдання 
і боровся за безумовне його 
виконання. До агрегатів своє
часно підвозилось пальне, ма
стила. Правління колгоспу по
дбало про забезпечення трак
торних агрегатів причіплюва
чами.

Зараз хлібороби колгоспу 
приступили до оранки чорних 
парів та до ремонту машин і 
сільськогосподарського інвен
таря.

Д. КУЧЕРЕНКО, 
агроном колгоспу імені 
Дзержинського.

НАРИС Між двадцятим і двадцять першим
Тріщали морози, лютували 

метелиці, стара сива зима вкри
вала глибокими снігами поля, 
ліси, річки і озера.

Та в країні була весна!
Там далеко, у зоряній Моск

ві відбувався XX з ’їзд партії. Він 
підсумовував пройдений Віт
чизною шлях чудесних пере
мог і блискучих звершень, він 
накреслював плани у ще кра
ще, ще ясніш е майбутнє...

Знаменним був той рік і для 
Олени Ткаченко, комсомолки
із пісенної шевченківської 
Вільшанії.

Того 1956 року вона к інча
ла Кіровоградський педагогіч
ний інститут імені Пушкіна і
часто в тривозі, в неспокої би
л о сь гаряче дівоче серце: що 
принесе їй новий рік?! 

Відшуміли бурхливі води,
навколо пам’ятника Кірова за
цвіли перші квіти , над містом 
високо вгорі пролітали з вирію 
пташині зграї, і ось вже й 
студентським веснам, вечорам 
і залікам, великим аудиторіям 
і всім друзям дівчина каж е: 
прощайте, прощайте!

В новій сукні, схвильована, 
несміла прибула Олена в Пан
чівську середню школу. На ру
ках в неї призначення. Тут 
їй доведеться вперше ступити 
на педагогічну стежку, тут чи
татиме вона фізику.

Директор на радощах міцно 
потиснув ї й руку:

— Чудово! Нам фізик он як  
потрібен! Будете працювати у 
6 — 7 —8 —9 класах. Діти у нас
прекрасні, дисципліна хороша. 
Вас, Олено Дем’я нівно, чекає 
радість і щ астя...

Аж дивно слухати... Вчора 
вона була Олена, Оленка, а 
сьогодні вже Олена Дем’я н івна 
і ї ї  чекає радість і щ астя...

А радість обминула її, пішла 
іншими шляхами!

І замість щастя завітало 
горе!

Діти були прекрасні. Але 
дисципліна... В інших на уро
ках чути як  за вікном клено
вий листочок опаде із дерева і 
з тихим шелестом ляже на зем
лю ... І в неї на перших уро

ках все було хороше, але дал і...
Олена Дем’янівна скоро роз

губилася, відчула себе одино
кою. Там, на задніх партах, у 
шостому класі все частіше шу
міли, перебалакувались, не слу
хали урока, її  пояснень, не
розв' язували задач, не підніма
ли рук. Вона спочатку не звер
тала уваги, мовчала, а потім 
стала кричати на дітей. Проте 
й крик не допомагав. Роздава
ла контрольні, діти звіряли 
один в одного помилки і оцін
ки , сперечались із нею. Їй би 
мовчати, а вона встрявала у
суперечки. І виходив не урок, 
а справжнісінький базар.

До неї на урок дуже часто 
приходили старші друзі—до
свідчені вчителі. Ніна Я вдоки
мівна Маляренко, викладач х і
мії, так і казала їй:

— Олено Дем’янівно! Наві
що ви вступаєте в суперечки з 
дітьми? Кожне ваше слово по
винно бути для них законом.

— Та не можу ж  я мовча
ти, коли вони перешіптуються, 
говорять, сміються!

— Ви одна, а їх  тридцять, 
всіх не перекричите...

Там у шостому були в неї

помічники, піонери - відмінни
ки —Василь Барбой, Марія Че
голя. Вони боролись за дисцип
ліну, за тишу на уроці, але ні
чого не допомагало. Виходив
не урок, а базар, мука...

Ще гірше було в дев’ято
му «Б». Одного разу одному 
учневі вона збиралась постави
ти двійку. Та він засперечався 
із нею—і вона відступила, по
ставила трійку. Краще б не бу
ло того дня і того уроку! Те
пер кож на оцінка обговорюва
лась усім класом. А їй хоч бе
ри й плач—доки спитає, доки
перешумля ть, висловляться всі 
про оцінку і урок кінчається!

Ї й на поміч прийшли піоне
ри і к омсомольці, члени учнів
ського комітету, завуч і дирек
тор, старші учителі, вона й са
ма часто злилась, виганяла 
бешкетників із класу, водила
їх цілими групами у кан целя
рію, але бачила, відчувала, що 
не завоювала вона того року 
серця дітей... Отак сидить на 
уроці х тось—діти, як  шовкові. 
А потім, коли вона сам-на- 
сам із класом, діти обов’язково 
надолужать прогаяне!.. Після 
уроків верталась стомленою,

розбитою. І думала: чому це 
так? Вечори  просиджує над 
книгами, підбирає цікаві стат
ті, на кожному уроці демонст
рує досліди, прилади, а ніхто 
цим не цікавиться? Кожному 
педагогові кожен урок прино
сить радість, а їй несе одне 
горе. Радість немов тікала від 
неї іншими ш ляхами, щастя 
минало її . . .

Проминув навчальний рік, і 
ми всі вже вважали, що Оле
на Дем’янівна, поїхавш и у 
Вільшану, ніколи не вернеться 
у наше село, а може й кине 
учительську роботу. Не кожна 
людина може бути педагогом...

З першого ж року педагогіч
на дорога стала для неї важ 
кою й тернистою.

Ми всі вважали, що вона пі
де шукати інших ш лях ів ...

На щастя, ми всі помили
лис ь ...

Вона вернулась у село! Бу
ло місце там, у Вільш анськ ому 
районі, там би ї ї  влаштували, 
але вона вирішила вернутись 
тільки у нашу ш колу!

(Закінчення на 4 стор.).



Л Е Н І Н Е Ц Ь

До у ваги наших робітничих і сільських 
кореспондентів, р едакторів стінних  газет

З минулого  року редакція 
газети «Правда» відновила ви
дання щомісячного журналу 

«Рабоче-к рестья нский коррес
понден т» . В цьому журналі 
узагальню ється досвід робсіль
корівського руху, систематично 
даються консультації на теми, 
які цікавлять робсількорів і 
працівників низової преси.

Радимо робітничим і сіль
ським кореспондентам нашої

газети, а також членам ред
колегій стінних газет перед 
платити на 1959 р. журнал 
«Рабоче-крестьянский коррес
пондент».

Передплата журналу не об
межена. Передплатити його 
можна за місцем роботи у гро
мадського розповсюджувача пре
си або в будь-якій філії зв ’язку.

Ж урнал допомагатиме Вам у 
Вашій роботі.

Відкрито передплату на 1959 рік 
сільськогосподарських журналів
Трудівники всіх галузей на

шого сільського господарства 
знайдуть багато цікавого в ма
сових ілюстрованих виданнях 
Міністерства сільського госпо
дарства СРСР: „Наука и пере
довой опыт в сельском хозяй
стве“ , „Колхозное производст
во“ і „Совхозное производст
во“ . Ці ж урнали узагальнюють
передовий досвід в багатьох га
лузях сільського господарства 
нашої Батьківщини, повідом
ляють про цікавий досвід за 
рубіжної сільськогосподарської 
пауки і практики.

Галузеві журнали: „Кукуру
за “ , „Хлопководство“ , „Лен и 
конопля“ , „К артофель“ , „Са
харная свекла“ , „Защита рас
т е ний от вредителей и болез
ней“ , „Земледелие“ , „Селек
ция и семеноводство“ , „Сад и
огород“ , „Удобрение и уро
ж ай“ , „Цветоводство“ пропа 
гують передові методи обро
бітку грунту і внесення доб
ріш, публікують матеріали по 
техніці вирощуванн я культур, 

насінництву, захисту рослин
від ш кідників, виробництву 
повноцінних кормів для тварин. 
Друкуються тут статті і диску
с ійного характеру.

На допомогу сільським меха
нізаторам вип ускаються жур
нали: „Техника в сельском хо
зяйстве“ ,  „Сельский механиза
тор“ , „М еханизация и элек
трификация социалистического

сельского хозяйства“  і „Т ех- 
советы колхозам, РТС, МТС и 
совхозам“ . В них висвітлюють
ся питанн я комплексної меха
нізації сільськогосподарських 
робіт, нової техніки; розпові
дається про організацію і тех
нологію ремонту сільськогос
подарських машин і знарядь, 
про матеріально-технічне по
стачання.

Міністерство сільського гос
подарства СРСР видаватиме в 
1959 році вісім тваринницьких 
журналів: „Ж ивотноводство“ , 
„Ветеринария“ , „Коневодство“ , 
„М олочное и мясное ж ивотно
водство“ , „Овцеводство“ , „Пти
цеводство", „Свиноводство“  і
„Пчеловодство“ . В них широ
ко і всебічно висвітлювати
муться питання передової тео
рії і практики тваринництва.

Читачі можуть поділитися 
тут своїм досвідом з питань 
економіки і організації тва
ринницьких господарств, пле
мінної справи, відтворення ста
да і вирощ ування молодняка,
раціональної годівлі тварин, 
механізації, електрифікації і 
будівництва приміщень тощо.

Передплату сільськогосподар
ських журналів приймають пош
тові відділення і листоноші без 
обмеження.

Видавництво Міністер
ства сільського господар
ства СРСР.

МАНДРІВНИКИ В КОСМОС
для польотів у верхні шари 
атмосфери, встановлено найно
віші діагностичні прилади, ос
цилографи, рентгенівські уста
новки та іншу апаратуру. При
лади автоматично записують 
зміни дихання і пульсу, вимі
рюють кров’яний тиск. На цен
трифузі собак привчають пе
реносити перевантаження, яких 
їм доводиться зазнавати під 
час польоту. Велике значення 
має вібростенд у підготовці 
маленьких „космонавтів“ до
мандрівок у ракеті. Він прив
чає собак переборювати по
чуття, які виникають при віб
рації ракети під час ї ї польоту.

Герметична кабіна космічної 
ракети має автоматично діючу 
апаратуру. Спеціальні прилади
записують, як функціонує ор
ганізм тварин під час польо
тів, а кінознімальний апарат 
фіксує їх поведінку. В кабіні 
обладнано складну систему ре
генерації повітря, яка забезпе
чує нормальні умови перебу
вання астронавтів, що знахо
дяться в кабіні.

На фото: собака Козявка 
на вібростенді.

Фото Є. Кассіна
(Фотохроніка РАТАУ).

В Радянському Союзі вже 
багато раз успішно проводили
ся запуски геофізичних ракет, 
на борту яких були собаки. 
Вони піднімалися на висоту 
110, 212 і 450 кілометрів. Тва
рини на парашутах спускалися 
на Землю  здоровими, без іс
тотних фізіологічних змін ор
ганізму.

В лабораторіях інституту, 
де проводяться великі наукові 
роботи по підготовці тварин

ЗМАГАННЯ ФУТБОЛІСТІВ
Минулої неділі день видався 

теплий, сонячний. Сотні любите
лів футбола прийшли подивитись 
зустріч, що відбулася між коман
дами „Колгоспник“ (Ново-Мирго

род) і „Червона Зірка“ (Кірово
град). Гра проходила при перевазі 
кіровоградських футболістів і за
кінчилась їх перемогою з рахун
ком 6:1. А. ШАРИГІН.

Московська область. Колектив Всесоюзного 
науково-дослідного інституту лікарських і аро
матичних рослин провадить велику роботу по 
вивченню і використанню рослин, які мають лі
кувальні властивості.

Основні завдання, що їх розв’язують спів
робітники інституту,—це акліматизація і куль
тивування рослин, доставлених з різних районів 
Радянського Союзу або і нших країн, вишукан
ня серед флори СРСР нових видів рослин, які 
мають лікувальні властивості, виведення нових, 
поліпшених сортів найважливіших лікарських 
рослин. Тут проводиться хіміко-фармакологічна 
перевірка ще не досліджених рослин, виготов
ляються і впроваджуються в лікувальну прак
тику медичні препарати з нових видів сировини.

Інститут підтримує зв’язок з аналогічними 
закладами інших країн, обмінюється з ними на
сінням.

На фото: в оранжереї інституту.
Фото В. Трепетова і А. Конькова

(Фотохроніка РАТАУ).

НАРИС Між двадцятим і двадцять першим
(Закінчення).

Т у т  с т в о р ю ю т ь с я  н о в і  л і к и

На клубній сцені
Нещодавно на сцені Лікарів

ського сільського клубу сила
ми драмгуртка поставлено п ’є 
су Минка «Чорний змій». В 
п ’єсі розповідається про нашу 
радянську дійсність, про ра
дянських людей, їх  щиру пра
цю і дозвілля. Через усю п’єсу 
проходить ще одна дуже важ
лива тема— пильність радян
ських людей, ї х вірність своїй 
Вітчизні.

В хутір Яблуневий в ролі 
нового завідуючого клубом п ри
буває підступний ворог, дво
рушник, український націона
ліст Шевчук—запроданець, іно
земний розвідник. Він намага
ється знайти серед наших лю
дей собі підтримку і допомогу, 
але йому це но вдається. Во
рога викривають.

Майстерно виконували ролі
учасники драмгуртка завідую
чий бібліотекою В. Романенко, 
комбайнер Г. Вдовиченко, уч и
тель В. Шевченко, завідуючий 
клубом О. Вдовиченко та інші. 
Вони зуміли створити на сце
ні певні образи і донести до
глядачів ідею твору.

Глядачі залишились задово
леними цією постановою. Зараз 
в клубі готується святковий 
концерт.

І. ОМЕЛЬЧУК, 
вчителька.

комсомольських домен. І поряд 
із ними, будівельниками , іде 
армія комсомольців-педагогів, 
що скоряють неспокійні, нев
гомонні дитячі серця...

Піонери сьомого класу за по
радою свого класного керівни
ка взяли шефство над фермою
великої рогатої худоби колгос
пу імені Куйбишева.

Вона, Олена Дем’я нівна, по
бачила, що діти її  класу дуже 
люблять працю. Це була її 
перша велика педагогічна 
знахідка.

Тепер хлопчики і дівчатка, 
виконавши всі завдання, часто
бували на формі.

З якою радістю піонерки до
їли колгоспних корів, вивчали 
раціони, слухали розповіді кол
госпного зоотехніка. Вставала 
перед н ими ферма, як  велика
фабрика пахучого доброго мо
лока, золотистого масла. Хлоп
ці й дівчата включались у за 
хоплюючий труд, раділи ус
піхам, сумували з невдач, вклю
чались у велик ий друж ний ко
лектив тваринників. Поруч з ни
ми була й Олена Дем’янівна.

Вона вирішила н е втікати 
від дітей, а піти їм назустріч 
у всьому.

Багатьох здивувала її  прось
ба: вона попросила призначити 
її  класним керівником у тому 
класі, де и неї була найгірша 
дисципліна—у шостому, тепер 
сьомому. Призначати не дуже 
хотіли, та вона настояла на 
своєму.

Вона попросила дати їй гурт
к и авіамоделістів і юни х  ас
трономів.

Вона не відмовлялась від ро
боти, а все більше брала її 
на свої плечі.

Вона обрала дуже тяжкий 
шлях, не за хвилею, а проти 
хвилі. Вона, переборюючи труд
нощі, рвалась до сердець дітей. 
Так, рвалась!..

Комсомол! Ленінський ком
сомол! Скільки славних сторі
н ок т и  в писав за останній час 
у свою історію... Йде на-гора 
комсомольський вугольок із 
комсомольських шахт, сипле 
іскри комсомольський метал із
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І тут, у походах на ферму, у 
палких суперечках, кожен від
кривав їй свої мрії, найтаємні
ші думки, чекаючи її доброго 
слова, поради. Вона раділа, во
на мріяла з ними, вона у мрі
ях йшла з ними в майбутнє.
Адже у них, семикласників; 
було все ще попереду. Вони 
кожного дня пізнавали все но
ве і нове, і їх  у ж иття вела,
вводила вчителька ф ізики, їх 
ній класний керівник Олена 
Дем’янівна. І хіба не дякува
ли вони їй за ц е? ..

Після занять, коли стихала 
школа, в майстерні збирались 
авіамоделісти, майбутні пілоти 
і штурмани повітряних кораб
лів, стругали планки, клеїли — 
і ось, нарешті, модель л ітака 
збудовано!

Вона не особливо хороша, 
але ж це витвір їхн іх  рук, а 
керувала роботою Олена Дем’я 
нівна.

І скільки було радості у всіх, 
коли модель відірвалась від 
землі Й полетіла. І тоді, того 
теплого осіннього дня, вона 
вперше відчула—вона п ідноси
лась із дітьми і летіла теж

уперед у ясні й безхмарні далі...
Темніло небо, висипались зо

рі, та ще палав небокрай. І 
юні астрономи вже вміли швид
ко знайти Полярну зірку, под
ругу моряків, багато сузір’їв. 
А сьогодн і у них особливи й 
день. Сьогодні вон и вийшли
спостерігати штучний супутник 
Землі. Ще раз прочитали з га
зети, над якою широтою й дов
готою має п ролетіти він, кра
сень, посланець радянської Віт
чизни.

Хвилина, друга. І  хтось 
крикнув:

—Летить!
Сині і карі, голубі і сірі очі 

вп’ялися у небо.
Летить! Там, між зорями , 

сам, як  зоря, далекий, але та
кий близький, летить!

Промайнув і зник.
А розмов було багато. Ото

чил и її, Олену Дем’я нівну, всім 
гуртком провели аж  додому, 
побажали їй надобраніч.

І тоді вона відчула, знайшла 
другу велику педагогічну та
ємницю: дітям треба нести зав
жди радість і вони будуть пос
лушн і вчителеві у всьому.

Не жаліла часу, відвідувала з

ними кіно, бувала у н их вдома. 
Іноді ї й було важ ко... Але те
пер у неї на уроках було чу
ти, як  падає з клену л ист і з ти
хим шелестом лягає на землю..

Ніби недавно був XX з ’їзд 
Комуністичної партії, а ось
скоро, незабаром буде й поза
черговий ХХІ.

Я к виросла за  цей час краї
на, як  йде вперед могутньою 
х одою...

Виросла за  цей час і комсо
молка Олена Дем’янівна, викла
дач фізики П анчівської серед
ньої школи .

Між двадцятим і двадцять 
першим з ’їздами Комуністичної 
партії вона стала справжньою
вчителькою, другом радянської 
дітвори.

Між двадцятим і двадцять 
першим з ’їздами вона знайшла 
те, що ш укала— радість і щас
тя.

І скажіть: хіба це не пре
красно?!

Микола СТОЯН.
Панчівська середня школа.
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