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Велика сила ідей Жовтня
7 листопада— велике свято 

трудового народу всього світу. 
Найбажанішим і найдорожчим 
буде цей день і для майбутніх 
поколінь. В цей день зверши
лася Велика Жовтцева соціаліс
тична революція, яка поклала 
початок новій ері в історії люд
ства— ері комунізму.

Жовтнева революція перемог
ла тому, що нею керувала 
озброєна передовою революцій
ною теорією Комуністична пар
тія на чолі з великим Леніним. 
Партія зуміла об’єднати в один 
потік загальнонародний рух 
за мир, проти імперіалістичної 
війни, соціалістичний рух про
летаріату, боротьбу селян за 
захоплення поміщицьких зе
мель, національно-визвольний 
рух пригноблених народів.

Знищивши владу капіталістів 
і поміщиків, революція вивела 
трудящих нашої країни на ши
рокий шлях соціалістичного бу
дівництва. Під керівництвом 
Комуністичної партії вони роз
горнули боротьбу за економіч
ні і соціальні перетворення.

За роки довоєнних п ’ятирі
чок успішно було виконано ле
нінський план індустріалізації 
країни і колективізації сіль
ського господарства, здійснено 
культурну революцію. Колись 
відстала Росія перетворилась у 
велику соціалістичну, індустрі
ально-колгоспну державу. Весь 
світ переконався в перевагах 
соціалізму над капіталізмом. 
Особливо яскраво виявилось цс 
в роки Великої Вітчизняної 
війни, коли наша держава 
успішно витримувала небачені 
труднощі та випробування вій
ни. і вийшла переможцем.

Могутність свою наша Віт
чизна демонструє і в мирному 
економічному змаганні з краї
нами капіталу. За абсолютни
ми розмірами виробництва про
мислової продукції Радянський 
Союз давно вже залишив дале
ко позаду найбільші капіталіс
тичні країни— Англію, Фран
цію, Західну Німеччину.

Успішно виконує наш народ
програму господарського і куль
турного будівництва, накресле
ну XX  з’ їздом КПРС. За пер
ші два роки після з ’ їзду ви
пуск промислової продукції в 
СРСР збільшився на 22 про
центи. План дев’яти місяців 
цього року по більшості га
лузей важкої і легкої промис
ловості виконано й перевико
нано.

Видатних успіхів за останні 
роки досягло соціалістичне 
сільське господарство. Трудів
ники багатьох районів країни 

о держують небачено високі вро
ж а ї  сільськогосподарських
культур. План збільшення ви
робництва молока і молочних 
продуктів, прийнятий у 1955 
році, виконано достроково, за 
три роки. За дев’ять місяців 
цього року населення одержа
ло м’яса і молочних продуктів

Володим ир  Ілліч ЛЕНІН .

значно більше, ніж  за такий 
же період минулого року.

Всього цього ми досягли зав
дяки самовідданій праці радян
ського народу, перетворенню 
в життя заходів партії по пе
ребудові управління промисло
вістю і будівництвом, піднят
тю цілинних і перелогових зе
мель, реорганізації МТС, вста
новленню нового порядку цін 
і умов заготівель сільськогос
подарських продуктів.

В розквіті своїх сил іде на
ша країна назустріч ХХІ з ’ їз 
дові Комуністичної партії. 
Контрольні цифри розвитку на
родного господарства СРСР на 
1959— 1965 роки, які розгля
не позачерговий партійний 
з’ їзд, відкриють перед народом 
величні перспективи дальшого 
нашого руху до комунізму.

Жовтнева соціалістична ре
волюція мала вирішальний 
вплив на весь хід світової іс
торії, активізувала національ
но-визвольний рух. Ще в січні 
1918 року В. І. Ленін говорив: 
«Наша соціалістична республі
ка Рад буде стояти міцно, як
факел міжнародного соціалізму 
і як приклад перед усіма тру
дящими масами» (Тв., т. 26, 
стор. 422). Принципи, прого
лошені Жовтневою революцією, 
об’єднують нині могутній та
бір країн соціалізму і демо

кратії з населенням понад 
900 мільйонів чоловік. Після 
другої світової війни мільярд 
триста мільйонів чоловік на
селення визволились від ко

лоніального гніту, створи
ли суверенні держави. Значно 
зросли і зміцніли комуністичні 
партії, на новий рівень підняв- 
ся міжнародний робітничий 
рух.

Найзначнішою подією світо
вої історії після Великого 
Жовтня є перемога соціалістич
ної революції  в Китаї. Вже де
в’ять років будує народ Китаю 
соціалізм.

Вороги миру і соціалізму на
магаються применшити, прини
зити велику силу ідей Жовтне
вої революції, очорнити все
світньоісторичне значення ус
піхів країн соціалістичного та
бору, діяльність комуністичних 
партій, затримати зростання 
міжнародного робітничого і на
ціонально-визвольного руху. З 
цією мстою імперіалісти наса
джують ревізіонізм, створю ють 
воєнні конфлікти і обстановку 
напруженості.

Проте всі спроби реакціоне
рів, як правило, провалюються. 
Твердо стоячи на позиціях
марксизму-ленінізму, комуні
стичні і робітничі партії успіш
но відбивають натиск міжна
родної реакції. Соціалістичні 
країни на чолі з Радянським 
Союзом неухильно проводять 
політику миру, ще більше
зміцнюють інтернаціональну 
єдність усіх трудящих.

Зайнятий мирною творчою 
працею, радянський народ під 
керівництвом КПРС впевнено 
йде до нових перемог у кому
ністичному будівництві.

У К А З
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження Української Радянської 
Соціалістичної Республіки орденом Леніна

За великі успіхи, досягнуті трудящими 
Української Радянської Соціалістичної Респуб
ліки із збільшенні виробництва зерна, цукро
вих буряків, м’яса, молока та інших сільсько
господарських продуктів, продаж державі в 
1958 році 552 мільйонів пудів хліба і за пе
ревиконання плану продажу цукрових буряків 
державі нагородити Українську Радянську 
Соціалістичну Республіку орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль 
5 листопада 1958 р.

Борис ПАЛІЙЧУК

Слово про Ві т ч и з н у
Вітчизну я люблю 
З а  те, що шлях свободи  
Для кожного навік 
Відкрила нам вона,
Щ о збратані у ній 
Навіки всі народи,
Щ о  правда і мета,
І мрія в них одна.

Вітчизною горджусь  
З а  те, що в небо синє 
Над світом піднесла 
Уперше волі с тяг,
Щ о  славу і хвалу 
В Каїрі і в Пекіні 
Складають друзі їй, 
Співають у піснях.

Вітчизну я кріплю,
Щ о б  з кожним днем міцніла 
Щ о б  садом зацвіла 
У ся  земля моя.
Коли вона міцна,—
Й моя міцнів сила

Коли росте вона,—  
Зростаю  з нею й я.

Вітчизну я с вою  
Вартую в дні і в ночі.
Для того бережу  
Вітчизну я свою,
Щ о б  ворог не точив 
На неї зуби вовчі,
Щ о б  знищить назавжди  
Нападника в бою.

Вітчизні я віддам 
І труд, і жар любові.
Я щиро, від душі 
Всім на землі скажу: 
Народу вірний син 
По паспорту, по крові, 
Люблю Вітчизну я,
Вітчизні я служу!

Переклав з р о с ій сько ї 
Іван Г О Н Ч А Р Е Н К О .

ДОШКА ПОШАНИ

За досягнуті успіхи в розвитку промисло
вого і сільськогосподарського виробництва, за 
зразкове виконання соціалістичних зобов’язань, 
взятих на честь 41- ї  річниці Великого Жовтня, 
постановою бюро райкому КП України та ви
конкому районної Ради депутатів трудящих на 
районну Дошку пошани заносяться:

Лебединець Парасковія Юхимівна—агроном кол
госпу імені Орджонікідзе, яка забезпечила зразкову орга
нізацію вирощування високого врожаю зернових і техніч
них культур та дострокове виконання плану оранки на зяб.

Василенко Федір Михайлович—бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Свердлова, який забезпечив в ц і
лому по бригаді виробіток на 15-сильний трактор по 583 
гектари умовної оранки. Заощаджено пального 2337 кіло
грамів. Весь сільськогосподарський інвентар утримується 
в зразковому стані.

Тирса Олексій Андрійович—зоотехнік колгоспу імені 
Кірова, Веселівської с ільської Ради, який добре організу
вав догляд громадського тваринництва і забезпечив надій 
молока но 1684 кілограми від кожної фуражної корови.

Бушма Микола Григорович—шофер Ново-Миргород
ської автороти, який на вивозці зерна і цукрових буряків 
виконує денні норми виробітку на 148 процентів.

Ключка Антоніна Андріївна—ланкова колгоспу імені 
Леніна, Володимирівської сільської Ради, яка на площі 
27 гектарів одержала по 51 центнеру кукурудзи з кожно
го гектара.

Десага Василь Якович—закройщик промислової ар
тілі «По ленінському шляху», який виконує виробничі 
завдання на 110— 115 процентів при високій якості.

Декусар Василь Опанасович— тракторист колгоспу 
імені Куйбишева, який трактором КДП-35 виробив 770 гек
тарів м’якої оранки.

Декусар Іван Опанасович— голова правління колгос
пу імені Калініна, який забезпечив організацію достроко
вого виконання планів продажу продуктів тваринництва та 
рільництва. 

Рік видання 27-й

№ 133 (3228)

П’ЯТНИЦЯ

7
Л И С Т О П А Д А  

1958 р.

Ц і н а  1 5  к о п .



ХАЙ ЖИВЕ ВЕЛИКА ЖОВТНЕВА
7 листопада 1958 року.

Ними гордиться народ
Н АСТИРЛИВА... Сло

вом, така, що не 
відступиться від свого,—так 
говорить зоотехнік Шульга 
про Євдокію Іванівну Завалко, 
передову доярку колгоспу іме
ні Фрунзе.

Такої ж думки про неї всі 
тваринники, всі колгоспники.

Почуваючи велику відпо
відальність за свою ділянку 
роботи перед колгоспом і дер
жавою, Євдокія своє річне зо
бов’язання вже виконала: на
доїла від кожної із дванадця
ти корів по 2825 літрів мо
лока з високим вмістом жи
ру. Благополучно отелилися 
з ї ї  групи одинадцять корів 
і всі телята ростуть добре.

Колгосп імені Фрунзе виро
бив на кожну фуражну коро
ву 2100 літрів молока, або 
207 центнерів на сто гекта
рів земельних угідь— найбіль
ше в районі. У цю велику 
справу внесла і свою частку 
праці молода, завзята трудів
ниця. Тому і радісно у неї на 
серці.

Радіє доярка Завалко ще й 
тому, що вона неодинока, 
що у неї багато є послідов

ниць. Та взяти хоч би і Мо
трону Андріївну Новохатчен
ко, яка надоїла від кожної із 
корів своєї групи по 2345 
літрів молока. Третє місце на 
фермі завоювала Парасковія 
Я ківна Добрицька, надоївши
по 2210 літрів молока.

— Кожна доярка може до
битися високих надоїв моло
ка,— авторитетно говорит ь  Єв
док ія Завалко.

На знімку: Є .  Завалко.

ВІН серед маси нічим не
примітний. А на роботі—  

треба його бачити. Енергія. 
Чіткі і розмірені рухи. Його 
мозолясті, золоті руки беруть 
одночасно чотири ще теплих, 
червоних, дзвінких цеглин. 
Як у когось—вони важкі. У 
нього ж —легкі, ніби порожні. 

Це Олександр Григорович
Анцупов, вивантажувач гото
вої продукції з печі цегельно- 
черепичного заводу. Тільки за 
неповний 1958 рік через ру
ки Олександра Григоровича 
пройшло 709,1 тисячі штук 
цеглин, 70 тисяч штук чере
пиці. У  бухгалтерії підраху
вали, що Анцупов упорався з 
своїм річним виробничим пла
ном і вже напередодні всена
родного свята працював в ра
хунок лютого 1959 року.

Про діла Анцупова знає за
вод, про трудову славу його 
чути і далі.

помічник майстра по випален
ню цегли і Микола Григоро
вич Михайлюк, начальник це
гельного цеху. І коли Олек
сандр Анцупов до них звер
нувся, вони охоче дали йому 
рекомендацію в партію.

Нині молодий комуніст го
тується достойно зустріти на
ступний ХХІ з’ їзд партії.

На знімку: О. Г. Анцупов.

Робітники поважають Ан
цупова, прислухаються до йо
го думок, придивляються до 
чудової роботи. Придивилися 
до нього і комуністи Петро 
Олександрович Москаленко,

Москва сьогодні. На Садово-Чорногрязькій вулиці.
Фото Б. Трепетова (Фотохроніка РАТАУ).

Тобі, Батьківщино!
День і ніч не вщухав гуркіт 

моторів на полях колгоспу іме
ні Орджонікідзе. Механізатори 
та члени виробничої бригади 
П. Поповенка працювали з ве
ликим напруженням. Адже во
ни обіцяли виростити по 18 
центнерів зерна на кожному 
гектарі. Хлібороби не звикли 
кидати слів на вітер. Своєчасно 
обсіялися, по-господарському 
доглядали за посівами.

На комбайнових агрегатах 
К . Поліщука та В. Ганула, на 
токах, на автомашинах, що 
швидко снували між Бирзулово 
і приймальним пунктом,— всю
ди працювала молодь. Хліборо
би з честю виконали взяті зо
бов’язання. З кожного гектара 
посіву вони зібрали по 24 цент
нери зерна.

За вчасне і якісне проведен
ня польових робіт колгоспові
тричі присуджувався перехід
ний Червоний прапор рай
кому КП України та райви
конкому.

Сергій БОНДАРЕНКО, 
бригадир механізаторів.

Н а ш  р а п о р т
Сьогодні, в день славної 41-ї 

річниці Великого Ж овтня, кол
госпники і механізатори вось
мої комплексної бригади кол
госпу імені К ірова, Веселів
ської сільради, рапортують про 
дострокове завершення ремон
ту сільськогосподарських ма
шин та причіпного інвентаря.

Успішно завершуючи осінні 
польові роботи, механізатори у 
вільний час відремонтували 8 
зернових сівалок, 5 комбайнів, 
9 культиваторів, 3 сівалки для 
квадратно-гніздової сівби ку
курудзи. Весь інвентар після 
ремонту змащено і поставлено 
на зберігання.

Добре потрудилися на ремон
ті механізатори Леонід Носен
ко, Анатолій Поркуян, Іван 
Бондаренко та інші.

Григорій ЧАЛИЙ, 
агроном колгоспу.

Комсомол завжди там, 
де він найпотрібніший, де 
найважче.

У перші роки колективізації 
сільського господарства комсо
мольська організація нашого ра
йону була на передньому краї 
боротьби за зміцнення колек
тивних господарств. За ініціа
тивою райкому комсомолу та 
політвідділу Ново-Миргородської 
МТС на хуторі Журавка, Мар’
ївської сільради, виросла ком
сомольська комуна.

На заклик райкому комсомо
лу та політвідділу МТС кращі 
комсомольці з усіх сіл району 
прибули в комуну, якій дали 
назву «Комсомолець України». 
З Софіївки прибув Олександр 
Погорілий, який довгий час був 
головою комуни. З Коробчино 
приїхали Ф. Каптенар— секре
тар комсомольської організації 
комуни, І . Мушкет—другий
після Погорілого голова кому
ни, М. Місюренко та інші. З 
Панчево прибув І. Хоменко, з 
Канежа— М. Декусар, з Лікаре

К О Л И С Ь
во—О. Піскова, з Кам’янки— 
О. Зелена та інші.

Шість років жила комуна. 
Хоч машин тоді майже не було,
комунари по всіх видах робіт 
тримали першість у районі. Зем
лю орали кіньми та волами, бо 
тракторів було ще мало. Сіяли 
теж кіньми. Збирали хліб коса
ми і жатками, молотили кінни
ми, молотарками. Цукрові буря
ки копали копаницями, а ви
возили на цукровий завод кінь
ми. Про комбайни та інші сіль
ськогосподарські машини лише 
мріяли.

Нелегко було комунарам, до
водилось працювати і вдень і 
вночі, але вони були завжди 
попереду. Перехідний Червоний 
прапор політвідділу МТС майже 
завжди був у комуні.

Подаючи приклад самовідда
ної праці, комуна «Комсомолець 
України» відіграла велику роль 
у зміцненні сільгоспартілей ра
йону, в справі виховання

юнаків і дівчат в кому
ністичному дусі. Всі ко

мунари були славними трудів
никами колгоспних ланів, справ
жніми патріотами соціалістичної 
Батьківщини.

В 1936 році комуна «Комсо
молець України» перейшла на 
Статут сільськогосподарської 
артілі. Багато колишніх кому
нарів і тепер працюють в Мар’
ївському колгоспі імені Ен
гельса.

Дехто з комунарів виїхав з 
Журавки. Ф. Каптенар очолює 
четверту комплексну бригаду 
колгоспу імені Мічуріна. І. Хо
менко став учителем, під час 
Великої Вітчизняної війни за
гинув смертю хоробрих. М. Де
кусар служить в Радянській 
Армії і т. д.

Традиції комсомольської ко
муни продовжують жити в 
славних ділах колишніх кому
нарів і всієї молоді нашого ра
йону.

Микола СУХОВ, 
вчитель.

П ІД С О Н Ц Е М  Ж О В Т Н Я
Тяжким і безпросвітним бу

ло життя простої жінки за ца
рату. Кочерга і п іч—ось усе те, 
що входило в ї ї  обов’язки.

Лише сонце Великого Жовт
ня осяяло нашим жінкам ши
рокий і світлий шлях до щас
тя і радості. В соціалістичному
суспільстві жінки беруть актив
ну участь у господарському і 
культурному житті.

Взяти хоч би село Коробчи
но. Трудовою славою увінчали

себе свинарка Олена Григорів
на Козлітіна з колгоспу імені 
Свердлова, ланкова комуніст 
Віра Петрівна Поповиченко з 
колгоспу імені Чапаєва. А скіль
ки ж інок трудяться вчителями, 
лікарями тощо. І всі вони з 
любов’ю і вдячністю говорять 
про Комуністичну партію, яка 
повсякденно піклується про ї х 
щасливе життя.

Прокіп Ж ЕСАН, 
депутат сільської Ради.

Рідна влада дала нам великі права
Дивлячись на наше світле, 

чудесне, прекрасне життя, я, 
літня жінка, часто згадую ми
нуле.

Чия доля була гірка і горьо
вана? Удовина.

Чиї діти змалечку наймиту
вали у поміщиків і куркулів і 
там старілися і сивіли? Удо
вині.

Чиє поле засівалось найпіз
ніше і на ньому родили кукіль 
і волошки? Удовине.

Про кого пісня лилась важ
ка і журлива? Про удову... Та 
це було колись, за часів ца
рату.

Мій чоловік загинув у роки 
Вітчизняної війни, але Радян
ська влада подбала, щоб моя 
доля була світлою і щасливою.

Живу я в селі Панчево. Весь 
час працюю у колгоспі імені 
Куйбишева. Вирощувала я жи
то й пшеницю, буряк і куку
рудзу. Була ланковою, а тепер 
доглядаю малих діток у дит
майдані.

Маю хліб, до хліба, є й гро
ші. Щаслива доля і в моїх ді
тей.

Мій син Віктор закінчив де
сять класів. Учиться тепер в 
інституті. Держава забезпечила 
його гуртожитком, стипендією. 
Скоро буде мій Вітька інже
нером.

Дочка Катерина теж скінчи
ла десять класів і вирішила за
лишитися в рідному колгоспі. 
Вона збирала кукурудзу, а те

пер стала доглядати маленьких 
теляток. Катерина— комсомолка. 
Вчилась у школі добре. Добре 
працює і в колгоспі.

Світла наша доля. І коли я 
подумаю, хто дав нам все це, 
то знаю, що все дала нам Ко
муністична партія і Радянська 
влада.

Скільки в нас чудесних 
прав! Але я, проста рядова кол
госпниця, особливо горджусь 
правом обирати, бути обраною. 
Ось я обирала до районної Ра
ди депутатів трудящих. Обира
ла нашу ланкову, Варвару Бай
бузан. Ми ж з нею поруч пра
цювали на полі, виборювали 
врожаї. Варвара знає наше жит
тя, наші інтереси. Скажу від 
щирого серця, що вона справж
ня слуга народу. Тоді і мене 
обрали депутатом сільської Ра
ди депутатів трудящих. Багато 
в мене обов’ язків. Та і мій
перший обов’язок— чесною пра
цею служити рідному народові, 
нашій славній матері Комуніс
тичній партії , рідній Радянській 
владі.

Я  дуже рада, що мені дору
чили доглядати наших дітей — 
нашу зміну, наше майбутнє, 
наше щастя . І я доглядатиму їх  
так, щоб матері спокійно тру
дились у полі, а малюки щоб 
зростали дужими, веселими і 
щасливими.

Уляна КО М ІСАРОВА, 
депутат Панчівської сіль
ської Ради.
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СОЦІАЛІСТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ!
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Ними гордиться народ
пРАЦЯ в нашій країні 

стала справою честі.
доблесті, геройства. Поглянь
те навкруги: скільки виросло 
новобудов, які високі врожаї 
вирощують колгоспи! Все це 
зроблено руками трудівників. 
Справжнє щастя знайшла в 
праці і Ганна Федорівна Бе
зік.

Після закінчення школи 
Ганна Безік без найменших 
вагань пішла працювати у 
колгосп імені Карла Маркса.  
Спочатку трудилась на рядо
вих роботах, а потім ї ї  при
значили ланковою городньої 
бригади. Молода колгоспниця 
виправдала високе довір’я. 
Вона в усьому подає приклад.

— Побільше б таких тру
дівниць,— говорить про лан
кову бригадир городньої брига
ди Митрофан Митрофанович 
Дедул.

рощування ранніх овочів.
— Змагання допомагає нам 

вирощувати високі врожаї, 
підносити культуру овочівни
цтва,— заявляє Ганна Безік.

Славно потрудилась ланка 
Ганни Федорівни в цьому ро
ці. На кожному гектарі виро
щено по 260 центнерів цибу
лі, по 200 центнерів огірків. 
За досягнуті успіхи ім ’я лан
кової занесено на районну 
Дошку пошани.

На знімку: Г. Ф . Безік.

Кам’янський колгосп кіль
ка років змагається з підмос
ковною сільгоспартіллю «При
зыв». Міцна творча дружба 
зав’язалася між овочівниками 
обох колгоспів. Ганна Безік 
та ї ї  подруги перейняли ба
гато цінного, повчального у 
своїх російських друзів, зо
крема передові прийоми ви-

У невеликому, але за
тишному цеху Панчів

ського відділення РТС за то
карним верстатом стоїть не
високого росту людина. Вправ
ними і давно звичними руха
ми рук вона закладає деталь 
в патрон, натискує на ва
жіль і... трохи синювата, але 
блискуча стружка легко в’єть
ся в спіраль, потім відламу
ється і падає додолу...

Одна за одною сходять з 
верстата готові деталі. До к ін
ця робочого дня ще далеко, 
а комсомолець Борис Андрі
йович Босько вже виконав 
змінне завдання.

І так щоразу. Під час пе
резміни Борис доповідає своє
му напарникові комуністу 
Григорію Петровичу Барбою: 
«Сьогодні завдання виконав 
на 180 процентів!» І хоч ком
сомолець Босько не відстає у 
змаганні, а інколи і обганяє 
досвідченого токаря, Григорій 
Барбой, як старший товариш, 
радіє за нього, нерідко допо
магає порадами.

Взагалі, весь колектив май
стерні  у переджовтневому 
змаганні домігся великих ус

піхів. Трактори та інш і ма
шини справно працюють на 
колгоспних ланах. В цьому 
немала заслуга і токарів Бо
риса Боська, Григорія Барбоя, 
і слюсаря Василя Царуша, і 
електрозварювальника Петра 
Осипова та багатьох інших. І 
сьогодні, завершуючи польові 
роботи, колгоспники говорять 
щире спасибі механізаторам.

Па знімку: Б. А. Босько.

К и їв. Центральна магістраль — Хрещ атик.
Фото К. Ш а м ш ин а  і К. Д ол ін а  (Ф отохрон іка Р А Т А У ) .

грунтообробні знаряддя.
Якщо в 1956 році до

ход колгоспу імені Калініна 
становив 810 тисяч карбован
ців, то вже торік у нас було 
937 тисяч карбованців при
бутку. Сподіваємось цього року 
прибуток мати набагато біль
ший минулорічного.

Що не рік, то ми все біль
ше знижуємо собівартість ви
роблюваної продукції. Так, як
що в 1957 році на виробниц
тво тисячі літрів молока затра
чалося 120 трудоднів, центнера 
яловичини— 40, то в цьому 
році затрачається відповідно 56 
і 7 трудоднів.

Колгоспники прагнуть пра
цювати ще краще, гідно зу
стріти наступний Х Х І з ’ їзд 
КПРС, який розглядатиме кон
трольні цифри розвитку на
родного господарства країни 
в 1959— 1965 роках.

Іван Д ЕК У С А Р , 
голова колгоспу імені 
Калініна.

Т Е П Е Р
році орденом Леніна. Вона ж 
є і депутатом районної Ради 
депутатів трудящих. А хто в 
селі Защиті не знає молоду 
доярку комсомолку Раїсу Тка
чову, свинарку Марію Чорно
ус та багатьох інших?

Невпинне зростання прибут
ків від усіх галузей господар
ства дозволило швидкими тем
пами провадити будівництво 
нових тваринницьких та гос
подарських приміщень. За кіль
ка останніх років артіль спо
рудила світлий, просторий ко
рівник, свинарник, гараж для 
автомобілів, контору колгоспу, 
чудовий клуб та інші будівлі. 
Також придбано і пущено в 
дію підвісну дорогу, два водо
напірних баки.

В цьому році, в дні реорга
нізації машинно-тракторної 
станції, наш колгосп купив 
зернові, силосний, кукурудзо
збиральний, бурякозбиральні 
комбайни, трактори, сівалки та

Здійснюючи величні на
креслення XX  з’їзду Ко
муністичної партії по дальшо
му крутому піднесенню сіль
ського господарства, хлібороби 
нашої артілі добилися значних 
успіхів.

Любо дивитися, як обробля
ють поля наші механізатори. 
Вони продуктивно використо
вують техніку, якою так щедро 
оснащує колгоспи держава, Ме
ханізація трудомістких робіт 
дозволила піднести й допоміж
ні галузі господарства.

Тракторна бригада, яку очо
лює Степан Кізіль, в кращі 
агротехнічні строки провадить 
польові роботи. Механізатори 
особливо в цьому році добре 
попрацювали на збиранні вро
жаю зернових і технічних 
культур, на піднятті зябу.

Сумлінно працюють доярки, 
свинарки, телятниці, чабани. 
Артіль гордиться передовою 
трудівницею, чабаном Катери
ною Харитонівною Мартинов
ською, нагородженою в 1958

Працюють і вчаться
В Анатолія Михайлова на 

перший погляд незначна робо
та: у винному цеху плодокон
сервного заводу він доставляє 
ящики під вино, приймає з 
конвейєра готову продукцію і 
упаковує ї ї  в ящики тощо. 
Але частка його праці забезпе
чує успіх всього колективу.

Вечорами комсомолець Ми
хайлов бере книжки і прямує 
до школи робітничої молоді, 
де він вчиться у десятому 
класі.

Таких, як Анатолій, на на
шому заводі більше десяти. Їх
н і плани сягають далеко. Вони 
прагнуть здобути середню ос
віту і вчитися далі, щоб стати 
гідними будівниками комуніс
тичного суспільства. Це право 
кожному забезпечив Великий 
Жовтень.

З. С Т А Р О Д У Б Ц ЕВ А  
техкерівник заводу.

Спасибі Радянській владі
Великий Жовтень приніс 

щастя і радість народам нашої 
країни. Конституція СРСР за
безпечує кожному громадянино
ві право на працю, на освіту, 
на відпочинок, на матеріальне 
забезпечення в старості.

Я багато років працював ко
валем у Ново-Миргородській 
МТС. Зараз перебуваю на пен

сії. Щомісяця держава випла
чує мені 529 карбованців. Ста
рість моя забезпечена. Від щи
рого серця хочеться сказати: 
спасибі Радянській владі, спа
сибі рідній Комуністичній пар
т ії за велико піклування про 
людей!

Іван ТКАЧЕНКО, 
пенсіонер.

НА ЗАСЛУЖЕНИЙ ВІДПОЧИНОК
Понад 100 робітників і служ

бовців трудиться на Ново-Мир
городському хлібоприймальному 
пункті. Серед них немало та
ких, що мають трудовий стаж 
по 20— 30 років. Це майстер 
під’їзної колії Павло Іванович 
Симчук, робітники Микола Ва
сильович Поворозка, Тетяна 
Петрівна Осадча та інші. Вете
рани праці оточені всенарод
ною пошаною.

Багато робітників уже стали 
пенсіонерами. Їх проводи на 
пенсію пройшли в урочистій 
обстановці. В цьому році пішов 
на заслужений відпочинок Іван 
Вікторович Литвиненко. З на

годи цього ми влаштували ве
чір проводів, на якому були 
сказані щирі слова подяки ве
теранові праці. Іванові Вікто
ровичу від імені колективу ро
бітників вручили цінні пода
рунки.

Трохи раніше ми проводжа
ли на пенсію К . Є. Паніна, 
О. Г. Миргородченко, О. К. 
Уманця та інших. Пенсіонери 
не забувають про виробництво, 
приходять у гості. Ми також 
допомагаємо їм у забезпечен
ні паливом, городами та іншим.

Володимир МЕНЧИНОВ, 
голова місцевкому проф
спілки.

Велика, дружна, роботяща с ім ’ я у одного із перших членів 
артіл і імені Чкалова Гната Захаровича С туд ін ського і його 
дружини З ін а їди Кирил івни. О станн і три роки Г нат Захарович 
завідує свинофермою, а Кирилівна працює дояркою. Дочка Г а 
лина після зак інчення десяти класів  вивчилася на бухгалтера 
і працює в конторі колгоспу. Дочка Олександра працює на 
свинофермі. С ин Володимир вчиться у третьому класі, а М и 
тя ще ме доріс до школи. С ім ейн і сини Михайло, Іван і дочка 
Клавдія теж трудяться у  тваринництві.

Н а знімку: Галина  і О л ек сан д р а  (перша зліва) розгляда
ють передсвяткові покупки.

Фото Ф. К алаш никова .

Ї ї  мрія здійснилася
Ще в шкільні роки Лідія 

Зензюра часто відвідувала мо
лочно-товарну ферму колгоспу 
імені Жданова. Дівчині припа
ла до душі робота у тварин
ництві і вона заздрила дояркам, 
свинаркам, телятницям. «Обов’
язково буду тваринником», ду
мала вона.

Закінчила семирічку... Потім 
аудиторія Златопільської зоо
технічної школи... Випускний 
вечір... Диплом зоотехніка... І 
ось Л ідія знову в рідному кол
госпі. Їй доручили одну з від
повідальних ділянок—бути об
ліковцем на молочно-товарній 
фермі.

Лідія Зензюра всю молоду і 
кипучу енергію віддає люби
мій справі, допомагає дояркам
цінними порадами. Закінчать 
колгоспниці доїти корів і зра
зу ж до обліковця. Кожна ці
кавиться результатами своєї 
праці. І завжди, коли збіль
шуються надої молока, облич
чя Лідії сяє радісною посміш
кою. Це і ї ї  заслуга.

Віра ЖУК,
зоотехнік.
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Чому не гаснуть зорі
(До 120-річчя з дня смерті І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО)

Де б він не працював—на 
посаді дрібного чиновника, до
машнім учителем, чи директо
ром театру,— й ого чуле серце 
завжди зверталося до того, чим 
живе народ. Знавець сільського 
побуту, він невтомно збирав 
скарби українського фольклору 
і вперше заговорив до простих 
людей як літератор їх  рідною 
мовою, заговорив про те, що 
їх  хвилювало.

А коли на простори Росії 
хмарою посунули наполеонів
ські полчища, письменник-па
тріот сформував кінний козачий 
полк, який взяв участь у 
В ітчизняній війні 1812 року. 
Відомі також безпосередні зв’яз
ки автора популярних уже тоді 
українських творів з тими ко
лами російських діячів, які були 
натхненниками декабристів.

Нехай за своїми суспільно- 
політичними поглядами Котля
ревський не піднявся вище по
міркованого просвітительства. 
Але ж в основі його творів 
лежав соціальний конфлікт. 
Нехай реалізм письменника ще 
не відзначався змужнілістю. 
Проте не можна забувати, що 
в той час ще не було ні Шев
ченкового «Кобзаря», ні тво
рів Чернишевського. Говорячи
про діячів минулого, треба зва
жати не на те, чого вони не 
доробили, а на те, що вони 
зробили нового, порівнюючи 
з попередньою епохою, і що 
вони залишили у спадщину 
наступним поколінням. З цього
погляду ім' я Котляревського 
справді незабутнє. Недаремно 
Т. Шевченко присвятив своєму 
попередникові пророчі слова:

Будеш, батьку, панувати, 
Поки живуть люди;
Поки сонце з неба сяє 
Тебе не забудуть.

Є. ТРУ ТЕН Ь .

Укра їн ськи й письменник Іван 
Петрович Котляревський.
 Портрет роботи художника 
 Їжакевича.

ник». А гострі рядки «Енеїди» 
ще И тепер допомагають кар
тати крутійство, заздрощі, ли
цемірну релігійну мораль, за
жерливість та інші плями ми
нулого. На цьому творі вихо
вувалось не одне покоління
українських сатириків та гу
мористів. Не випадково О. М. 
Горький закликав літераторів 
Радянської України написати 
такий же веселий бурлеск про 
наших ворогів.

«Енеїда» знайшла своє відо
браження і в музиці. За ї ї  мо
тивами на лібретто М . Садов
ського композитор М. Лисенко 
в свій час написав оперу, яку 
нині збирається поставити Київ
ський театр опери та балету.

Такс довголіття і любов до
творів Котляревського зумов
лені насамперед тим, що пись
менник тісно був зв’язаний 
з життям широких мас і ма
теріал для своїх книг— і ї х 
зміст, і художні засоби—чер
пав з живих зразків народної 
мудрості.

Бувають твори, доля яких 
нагадує політ метеора: спалахне 
на літературному небозводі і 
зникне безслідно... Справжні ж 
зорі художнього слова світять 
віками, чарують серця багатьох 
поколінь.

Серед таких зірок першої 
величніш сяє спадщина одного 
з зачинателів нової української 
літератури Івана Петровича Кот
ляревського (1769— 1838). Без 
його невмирущої «Наталки Пол
тавки», яку І. Тобілевич наз
вав праматір’ю українського 
народного театру, без дотепної 
«Енеїди» не можна навіть уяви
ти всієї краси української націо
нальної культури. Я к  і народ
на пісня, вони супроводять 
нас все життя, буквально від 
колиски.

Вперше «Наталка Полтавка» 
була поставлена майже 140 ро
ків тому в полтавському театрі, 
де разом працювали Котлярев
ський і геніальний російський 
актор М. С. Щ епкін. Їх зво
рушливе приятелювання і ду
ховна близькість, як і взагалі 
постійне звертання письмен
ника до життєдайних джерел
російської культури, дали свої 
плідні наслідки.

З нов ою привабливістю п’єса 
зазвучала, коли музику до неї 
написав видатний український 
композитор М. В. Лисенко.
Вона не виходить з репер
туару професійних і самодіяль
них театрів і в наш час. Пісню 
Петра чи Наталки, Миколи чи 
Терпилихи можна було почути
і в загонах Щорса, і в солдат
ській землянці десь під Смо
ленськом, і на святі україн
ського мистецтва в Москві, і
в гуртожитку будівників Ка
ховської ГЕС, і на цілинних 
землях.

Часто бачить світло рампи 
і друга п’єса Котляревського— 
одноактівка «Москаль-чарів-

Справжня людина
 Якось у своєму VI класі я 

проводила бесіду про культуру 
поведінки школярів.

Зайшла мова про те, як пот
рібно себе поводити в школі і 
громадських місцях, як вітати
ся з дорослими.

При цьому ми ще раз звер
нулися до «Правил для учнів».

— Так, дуже добре, коли 
учень, засвоївши ці правила 
зараз, не забуватиме їх  все жит
тя,—вела я далі.— Адже при
ємно відповідати на привітання, 
коли навіть літній чоловік, зле
гка знявши головний убір, 
ввічливо тобі вклониться. В 
цьому в ін виявляє свою пова
гу до людини.

Непомітно розмова перейшла 
на близьких і знайомих, про 
їх  хороші і погані вчинки. 
Дехто скаржився, що дорослі но 
завжди відповідають на приві
тання.

—А ось у вашому селі,— 
сказав учень із села Трояно- 
во,—є один дідусь, який до 
нас дуже лагідно ставиться і 
так ввічливо відповідає на при
вітання. Він живе по тій ву
лиці, що веде від школи до 
річки.

— Та це ж Семен Семено
вич!—відповідали йому ліка
рівці.

Приємно було слухати, з якою 
повагою говорили діти про Се
мена Семеновича Гребенюка.

Місцеві учні знають про ньо
го багато. Адже Семен Семе
нович і в школі буває. Його 
запрошували на збір піонер
ської дружніш, присвячений 
Дню Радянської Армії. Тоді він
розповідав дітям про себе. Та й 
тепер, коли звернетеся, то ді
дусь з великою охотою повто
рить свою розповідь.

...Семену Семеновичу Гребе
нюку 76 років. В ін був учас
ником двох революцій: 1905 і 
1917 років.

Велика Жовтнева соціалістич
на революція застала його в 
місті Луцьку. В тому ж, 1917 
році, Семен Семенович став на 
захист молодої Радянської дер
жави. Ш ість років служив він 
у лавах Червоної Армії.

У  складі своєї частини Чер
воноармієць Гребенюк звіль
няв від ворогів революції Ми
колаїв, Знам’янку, бився під 
Перекопом, ганявся за бандою 
Махно.

Маленькі громадяни чують 
від Семена Семеновича:

— Тепер ви, дорогі наші ді
ти, щасливі. Ви вчитеся, пра
цюєте, відпочиваєте. Для нас 
створені всі умови. Ось і  моя 
внучка Олександра закінчила 
десять класів і навчається в 
Дніпропетровському інституті 
залізничного транспорту. А х і
ба я, син бідняка, колись, за 
царських порядків, міг вчити
ся?.. Ні, тоді, до Великого 
Жовтня, народ жив у темряві...

Семен Семенович живе ра
зом зі своєю дружиною Агафією 
Семенівною в повному достат
ку. В хаті у них чисто, приб
рано, тепло, затишно. Час би 
наче й в ідпочити старому. Але 
не такий Семен Семенович.
Він ще й досі трудиться, до
помагає рідному колгоспові 
«Шлях Леніна».

Деякий час він працював тес
ляром. А взагалі не було ще 
такої роботи в колгоспі, яку б 
Семен Семенович не міг вико
нати. Куди б його правлін
ня не посилало, він усюди
знав, з якого боку треба почи
нати те чи інше діло. А вже 
почату справу ніколи не кидав 
напівдорозі. Непосидющий і 
уважний до всього, він появ
лявся завжди там, де потрібні 
були його умілі руки.

З весни 1958 року він вирі
шив вирощувати рибу в колгосп
ному ставку. Разом з Бойком 
та Луговим він навіть їздив у 
Грушевський район за маль
ками. 

— Рибку ми завезли всю
живою, і тепер вона підрос
ла,—з гордістю говорить Семен 
Семенович.— К ілька разів уже 
ловили, але нехай ще підрос
те: більше прибутків буде для 
колгоспу.

Поважають Семена Семено
вича у нашому селі Лікарево, 
його портрет другий рік підряд 
висить на колгоспній Дошці 
пошани. І ніхто не дивується: 
Семен Семенович тільки за де
сять місяців нинішнього року 
виробив 440 трудоднів.

Хочеться в день свята Вели
кого Жовтня побажати цій пра
цьовитій, скромній, справжній 
людині здоров’я, багатьох щас
ливих років ж иття.

Ірина ОМЕЛЬЧУК, 
вчителька Л ікарівської 
семирічної школи.

Що б  к р а ї н а  м а л а  б і льше  
тваринницької продукції

Петрові Олександровичу Жур
кіну вже більше 60 років. В 
колгоспі імені Дзержинського 
його знають як сумлінного тру
дівника. В цьому році він уже 
має 400 трудоднів.

Трудящі нашої країни борю
ться за те, щоб у найближчі
роки наздогнати Сполучені Шта
ти Америки по виробництву м’я
са, молока і масла на душу 
населення. Спій скромний вклад

у цю благородну справу вирі
шив внести і Петро Олександ
рович Журкін. Разом з своєю 
дружиною він виростив понад 
150 кролів і вже продав дер
жаві 120 кілограмів м’яса.

Честь і слава таким трудів
никам, як Петро Олександро
вич Журкін!

П. ДАНИЛОВ, 
керуючий районною кон
торою Заготскот.

Слідами наших виступів

„До чого приводить плинність 
кадрів"— кореспонденцію  п ід та
ким заголовком було опубліковано 
в газеті „Л ен інець“ за 10 ж овт
ня. Секретар парторган ізац ії кол
госпу імені М . Горького  І. М ит 
рофанов повідомив редакцію, що 
ця кореспонденція обговорювала-
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Молодість стародавнього міста
Прекрасний Київ у всяку по

ру року. В ін радує око і во
сени, яка золотить його каш
тани, тополі і клени, застила
ючи сади і парки м’яким ки
лимом листя.

Нинішня осінь—особлива в 
столиці України. Всенародне 
свято—41-роковини Великого 
Жовтня збігається з ще однією 
знаменною датою—15-річчям 
визволення Києва від гітлерів
ських загарбників.

За післявоєнні роки місто не 
тільки загоїло величезні рани,
заподіяні йому фашистськими 
недолюдками. В результаті не
оцінимої безкорисливої допомо
ги радянських народів-братів
воно відродилось, помолодша
ло, стало ще кращим і велич
нішим. Всюди— і в центрі і на 
околицях—споруджені такі кра
сиві будинки, яких Київ не 
знав за всю свою багатовікову 
історію. Повністю завершено
забудову Хрещатика, де зовсім 
недавно—в 1951 році були 
підняті з руїн перші будинки. 
Житловий фонд Києва, незва
жаючи на те, що значну час
тину його було зруйновано, 
вже перевищує довоєнний більш 
як на мільйон квадратних мет
рів.

У ці дні можна часто бачи
ти автомашини, навантажені 
меблями та іншими предметами 
домашнього вжитку. Сотні сі
мей трудящих переселяються в
нові упорядковані будинки. Ось 
на Ново-Тверській вулиці в 
Печерському районі відкрились 
двері п’ятиповерхового будин
ку, в якому 45 квартир з усі
ма вигодами. Майбутніх жиль
ців привітно зустрічає брига
дир будівельників Герой Соці
алістичної Праці П. О. Степан
чук: Його бригада достроково
завершила будівництво, буди
нок прийнято з відмінною оцін
кою. Багато будинків підготов
лено для святкового новосілля
в Залізничному районі і Дар
ниці, в Подільському районі і 
в центрі міста. Тільки Голов
київбуд здав на заселення 
близько 50 тисяч квадратних 
метрів нової житлової площі.

Все кращим і зручнішим 
стає побут трудящих. По місту 
курсують комфортабельні трам
вайні вагони, тролейбуси, авто
буси, таксі. Споруджується Ки
ївський метрополітен.

Орденоносний Київ став ве
ликим промисловим центром. 
Його відроджені підприємства 
дають тепер немало такої про

дукці ї, якої вони до війни не 
виготовляли: будівельні і сіль
ськогосподарські машини, мор
ські траулери і верстати-авто
мати, екскаватори і мотоцикли, 
радіоапаратуру.

Незмірно виріс Київ і я к 
центр науки і культури. В ньо
му працюють Академія наук 
Української РСР, Академія ар
хітектури і будівництва УРСР, 
Українська сільськогосподар
ська академія, десятки науко
во-дослідних інститутів. У 19
вузах, 34 технікумах і 144 се
редніх школах більше 175 ти
сяч дітей трудящих дістають 
вищу і середню освіту. До пос
луг трудящих 8 театрів, філар
монія, 32 кінотеатри, 10 музе
їв, величезна кількість бібліо
тек, палаців культури і клубів, 
планетарій, телевізійний центр.

Завдяки повсякденному п ік
луванню Комуністичної партії 
і Радянського уряду зростає 
і розвивається столиця Укра
їн и. Разом з усією нашою 
країною радісно й урочисто 
зустрів велике свято стародав
ній і вічно молодий  Київ.

В. К РАВЧ УК.

ся на нараді тваринників. Недол і
ки виправлено. Ферму уком плек 
товано кадрами. Доярок забезпе
чено халатами, рушниками. С воє
часно завозяться корми. Н адо ї 
молока п ідвищуються. Вж ито  за
ходів  щодо поліпшення обл іку 
продукц ії .
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