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про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу

        19 грудня 1958 року закінчив свою роботу Пленум Централь
ного Комітету КПРС, що відкрився 15 грудня.

З заключним словом на Пленумі виступив 
М. С. Хрущов.

Пленум ЦК КПРС прийняв постанову на доповідь 
        М. С. Хрущова «Підсумки розвитку сільського господарства за 
         останні п’ять років і завдання дальшого збільшення виробницт
ва сільськогосподарських продуктів».

ІНФ ОРМ АЦ ІЙН Е ПОВІДОМЛЕННЯ

П о  н а ш ій  Б а т ь к і в щ и н і
(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ )

Вінницька область. Добре налагоджено фізкультурну роботу 
в сільгоспартілі „Україна“ Могилів-Подільського району. Близько 
500 молодих хліборобів і тваринників—члени добровільного 
спортивного товариства „Колгоспник“. Створено секції важкої 
і легкої атлетики, велоспорту, волейбольні, баскетбольні та 
футбольні команди, шахово-шашкову секцію. Власними  силами 
молодь збудувала стадіон.

На фото: тренер—колгоспний ветеринар Г. Д. Будяк про
водить заняття з дівчатами—членами легкоатлетичної секції.

Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).

Д в ан ад ц я та  турбіна для С та л ін гр а д ськ о ї ГЕ С
На Ленінградському металіч

ному заводі проведені випро
бування робочого колеса по
тужного гідроагрегату. Цим 
завершено виготовлення два
надцятої турбіни для Сталін

градської ГЕС. Ви пустивши ма
шину на 15 днів раніш е стро
ку, турбобудівники виконали 
своє соціалістичне зобов’язан 
ня на честь ХХІ з ’їзду КПРС.

Чар-Даринське водоймище
Будівництво одного з най

більших у Радянському Союзі 
Чар-Даринського водоймища 
почалося на річці Си р-Дар’я 
в Південному Казахстані. Перша 
черга водоймища, яке  стане

до ладу в найближчі роки, вміс
тить понад п’ять мільярдів к у 
бічних метрів води . Це дасть 
можливість зросити більш я к 
Півмільйона гектарів  у Голод
ному Степу.

Радісні підсумки, чудові перспективи
Трудящі України схвалюють програму дальшого 

могутнього піднесення сільського господарства
Доповідь товариша М. С. 

Хрущова на грудневому П лену
мі ЦК КПРС стоїть у центрі 
уваги трудівників міст і сіл 
України. Багато думок і по
чуттів викликала вона. Всюди 
проходять читки доповіді і бе
сіди агітаторів.

— Величезні успіхи, здобуті 
за останні п ’ять років соціаліс
тичним сільським господарст
вом, і прекрасні перспективи, 
як і відкриваються в насту ино
му семиріччі,— говорить слю
сар Київського заводу «Ленін
ська кузня» т. П асічник,— 
глибоко хвилюють і радують 
кожну радянську людину. Ми
підтримуємо політику Комуніс
тичної партії, спрямовану на 
дальший розвиток і зміцнення 
економіки нашої країни, на 
підвищення добробуту трудя
щих.

З великим інтересом знайом
ляться з доповіддю товариша 
М. С. Хрущова на Пленумі ЦК 
КПРС сільські механізатори 
Дніпропетровщини. Ділячись

думками із своїми товаришами, 
бригадир тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» Кри
ничанського району Герой Со
ціалістичної Праці Тимофій 
Шевченко сказав:

— Нові завдання, які намічає 
партія но дальшому піднесен
ню зернового господарства,
тваринництва, садівництва й 
овочівництва, під силу тільки 
нашому народові, народові- 
герою, н ародові-творцю.

Наша бригада зобов’язується 
в першому році семирічки ви
ростити всю кукурудзу, соняш
ник і цукрові буряки на пло
щі п івтори тисячі гектарів
тільки з допомогою маш ин, 
зн изити затрати праці на вироб
ництво центнера кукурудзи по
рівняно з нинішнім роком у 
два рази, зібрати по 55 цен
тнерів зерна з кожного гек
тара.

Уважно вивчають матеріали 
грудневого Пленуму ЦК партії 
вчені республіки.

— Вчені, які працюють в галу

зі біології, агрономії і селек
ції, в тісному зв ’язку  з кол
госпниками і механізаторами,—  
заявив завідуючий кафедрою 
української академії сільсько
господарських наук доктор 
сільськогосподарських наук 
А. Г. Михайловський, — спри
мовують свої зусилля до 
того, щоб збагатити сільсько
господарську науку новими 
цінними відкриттями. Тепер 
на Україні розробляється нова 
прогресивна система землероб
ства по зонах, а  також для
кожного колгоспу. Цей захід 
послужить дальшому зростан
ню виробництва продуктів сіль
ського господарства.

Повністю підт римуючи і 
схвалюючи зусилля партії по 
створенню в країн і достатку 
продуктів харчування і сиро
вини для промисловості,- тру
дящі країни з а явля ють про 
свою рішимість достроково вико 
пати плани семирічки. 

(РАТАУ).

Ц іна 15 коп.

Постійні комісії сільської Ради
В повсякденній діяльнос

ті сільських Рад депутатів 
трудящих, в зміцненні ї х 
зв’язків з широкими масами 
велику роль покликані відіг
равати постійні комісії. Брати 
активну участь у підготовці 
пропозицій і проектів рішень 
на сесії, сприяти проведен
ню в життя рішень Ради, їх  
виконавчих комітетів, поста
нов вищестоящих державних 
органів, вести організаторсь
ку роботу серед широких мас 
трудящих —цими та іншими 
важливими питаннями пок
ликані повсякденно займа
тися постійні к омісії сільсь
ких Рад. Ї х обов’язок—допо
магати виконавчим комітетам 
в організації успішного вико
нання конкретних завдань 
господарського і культурно
го будівництва, дотриманні 
соціалістичної законності, охо
рони державного порядку і 
прав громадян.

Добре поставлено роботу 
постійних комісій у Марто
ноській сільській Раді, де

гоустрій села. Члени комісії 
повсякденно займаються ро
ботою сільських культурно- 
освітніх закладів, виносять 
питання про їх роботу па 
розгляд виконкому. В нині
шньому році в селі прочи
тано близько 60 лекцій, 
п роведено багато тематичних 
вечорів та поставлено 47 
концертів. При клубі органі
зовано різні гуртки. В ак
тиві комісії—близько 50 чо
ловік.

До підготовки питань на 
розгляд сесії Володимирів
ської сільради, я к правило, 
залучаються депутати, чле
ни постійних комісій. Так, 
питання про діяльність клу
бу та бібліотеки підготувала 
постійна культосвітня комі
сія. Сільськогосподарська 
комісія готувала питання 
про догляд за посівами, про 
підготовку колгоспу до зби
рання врожаю.

Постійні комісії працюють 
в контакті з виконавчим ко
мітетом сільської Ради. Так, 
виконком Канізької сіль
ської Ради знайомить членів 
постійних к омісій з своїми

головою виконкому І. Гер
лован. Постійні комісії, спи
раючись на актив, беруть 
активну участь у підготовці рішеннями і планами робо

ти, повідомляє п ро вжиті
заходи в питаниях, поруше
них постійними комісіями. На 
засідання виконкому запро
шуються т і постійні комісії, 
до діяльності я ких стосую
ться обговорювані п итання. 
На сесії сільради було за
слухано звіт про роботу 
постійної комісії но благоус
трою та шляховому будівни
цтву.

питань на розгляд Ради або
виконкому, виступають з 
співдоповідями на сесіях, 
здійснюють контроль за  ді
яльністю колгосп ів, уста
нов і організацій, підпоряд
кованих Раді. Творчо працює 
тут сільськогосподарська ко
місія, яку очолює агроном 
Д. Кучеренко.

Члени цієї к омісії глибо
ко вивчають питання роз
витку всіх галузей колгосп
ного виробництва, виступа
ють на чолі змагання тру
дівників села за збільшення 
виробництва продуктів сіль
ського господарства. Готую
чи питання про стан зимів
лі тваринництва і його про
дуктивність для розгляду на

Обов’язок виконкомів сіль
ських Рад— узагальнювати і 
поширювати кращі форми і 
методи роботи постійних ко
місій. Та цього, на жаль, 
дотримуються не скрізь. 
Взяти , наприклад, Лікарів
ську сільську Раду. Добре

сесії сільради, постійна ко
місія організувала взаємо
перевірку між колгоспами 
імені Сталіна та імені Дзер
ж инського. Депутати та ак 
тивісти глибоко вивчили стан 
справ і на сесії дали грун
товний аналіз відставання 
колгоспів по виробництву 
продуктів тваринництва.

Добре справляються із 
своїми завданнями постійні 
комісії Володимирівської 
сільської Ради . Певний 
досвід нагромадила тут 
культурно - освітня комі

 с ія , якою керує депутат 
т . Пустовіт. Складаються 
плани на кож ний квартал. 
Своєчасно провадяться засі
дання, на яких розглядають
ся питання про стан лек
ційної пропаганди, про бла

налагодила роботу культур
но-освітня комісія, нагрома
дила багатий досвід. Але 
голова виконкому Д. Северин 
чук, звітуючи на сесії про 
роботу виконкому, нічого не 
зміг розповісти про діяльність 
цієї комісії.

Від випадку до випадку 
скликаються засідання ко
місій у Пурпурівській, Б ров
к івській, Коробчинській сіль
ських Радах, де головами 
виконкомів І. Бондаренко, 
Р. Довгенко, і. Стародуб. 
Плани роботи не складають
ся. На сесіях рідко коли 
заслуховуються питання про 
роботу постійних к омісій.

Поліпшити діяльність 
постійних комісій сільських 
Рад—таке невідкладно зав
дання. 

Н АВКО Л О  ЗЕМ ЛІ
На 23 годину 50 хвилин 18 грудня третій штучний супут

ник зробив 3000 обертів навколо Землі.

Будівництво Чорноріченської 
зрошувальної системи

З Севастополя передають: 
протягом століть ріка Чорна 
несла свої води в Чорне море. 
Тепер тут споруджено одно з 
найбільших у Кримській облас
ті водоймищ. На його базі 
створюється Чорноріченська 
зрошувальна система.

В долині ріки Чорна і на
схилах гір на тисячах гектарів 
закладаються нові виноградни
ки і сади, створюються великі 
овочеві господарства. По зро
шувальній системі вода само
пливом уже зрошує перші сот
ні гектарів земель.

Гірничозбагачувальний 
комбінат Кременчуцької 

магнітної аномалії
Розвідані запаси залізної ру

ди на Кременчуцькій магнітній 
аномалії вже перевищили один 
мільярд двісті мільйонів тонн. 
Природні багатства нового ро
довища скоро будуть поставле
ні на службу народному гос
подарству. В тезах доповіді това
риша  С. Хрущова на ХХІ з ’їзді 
КПРС, зокрема, вказується на
намічене тут будівництво вели
кого гірничозбагачувального 
комбінату. Він стане до ладу 
діючих в найближчому семиріч
чі і дасть для металургійних 
заводів п’ять мільйонів тонн 
високоякісних концентратів 
залізної руди за рік.

Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!
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Питання про зимівлю тваринництва—
на сесії сільської Ради

Нещодавно на сесії Марто
носької сільської Ради було 
заслухано питання про стан зи
мівлі громадського тваринницт
ва в колгоспах імені Сталіна 
та імені Дзержинського. Депу
тати і активісти, побувавши на 
тваринницьких фермах, деталь
но вивчили, я к  орган ізовано 
утримання і годівлю громад
ської худоби, викрили причини 
відставання колгоспів по ви
робництву молока і м'яса.

Було заслухано зоотехніка
сільгоспартілі імені Сталіна 
т. Кулініча та бригадира чет
вертої комплексної бригади 
т . Подурця. Під час перевірки 
в цьому колгоспі виявлено, що 
на ферми несвоєчасно підвозять 
корми, допускається плинність 
кадрів доярок. Гірше того, в 
четвертій бригаді досі не за 
кінчено ремонт тваринницьких 
приміщень, на свинофермі без
ладдя, станки розламані, двері 
непідремонтован і.

На сесії заслухано також 
звіт зоотехніка колгоспу імені 
Дзержинського т. Лещенка.

У своїх виступах депутати 
сільської Ради піддали різкій 
критиці керівни ків колгоспів 
за недоліки в організації зимів
лі громадського тваринництва. 
Голова постійної с ільськогоспо
дарської комісії т. Куче ренко 
сказав:

— Так господа рювати, як  ц е  
має місце в бригаді № 4 кол
госпу імені Сталіна, далі не 
можна. Чому ж правління сіль
госпартілі досі не звернуло ува
ги на ці недоліки?

Де путати говорили й про те, 
що в колгоспах не приділяють 
належної уваги розвиткові пта
хівництва, занедбали догляд за 
птицею. Хоч є можливості ут
римувати багато водоплавної 
птиці, але їх не використо
вують.

Сесія сільської Ради прийня
ла конкретне ріш ення, спря
моване на поліпш ення стану 
зимівлі громадського тварин
ництва.

С. БАЙБОРОША, 
депутат сільської Ради.

Виконувати накази виборців
Під час виборів до селищної  

Ради виборці селища Ново-Мир
города дали 12 наказів для депу
татів. Частину цих наказів уж е 
здійснено. Так, виборці става
л и питання, щоб середня шко
ла перейшла працювати в од
ну зміну. В нинішньому на
вчальному році це вирішено.

Здійснюючи накази виборців, 
виконком селищної Ради про
вів певну роботу по благоуст
рою парку, окремих вулиць, 
ремонту криниць загального 
користування. Пущено в дію 
нову пекарню. Почала працю
вати лазня. Провадиться будів
ництво приміщення для дитя
чого садка.

Трудящі піднімали питання 
про те, щоб повністю електри
фікувати селище Ново-Миргород. 
Можливості здійснити цей н а

каз є . Відомо, що промартіль 
«П’я т ирічка» збудувала нову 
електростанцію, потужність 
якої для виробничих потреб 
вона може використати лише 
наполовину. Решту електро
енергії можна використати для 
потреб трудящих селища. Для 
встановлення електролінії заве
зено лише частину стовпів.

Для проведення водопроводу 
повністю завезено труби й ко
лонки, складено технічний п ро
ект. Плодоконсервний завод за
кінчує спорудж ення водопоста
чального бака. Однак роботи 
по будівництву водопроводу 
п ровадяться надто повільно.

Необхідно вж ити всіх заходів 
для прискорення повної елект
рифікації селища та проведения 
водопроводу.

М. ІВАНОВ.

Вносяться пропозиції про те, 
щоб навчання дітей розпочина
ти з восьми років, ставиться 
питання про розвантаження ді
тей молодших класів дисциплі
нами, які менш потрібні нада
ний період навчання, серйозно 
ставляться питання про забез
печення середніх ш кіл матері
альною базою.

Літні колгоспники правиль
но висловлюють своє незадово
лення тим, що в колгоспах за
раз невистачає ковалів, тесля
рів, електромонтерів, механіків.
При організації класів з вироб
ничим навчанням слід враху
вати це і залучити учнів ово
лодівати такими професіями.

Намічена перебудова підви
щить роль школи в освіті і 
вихованні молоді, набагато під
несе ї ї  загальноосвітній рівень 
і ділову кваліф ікацію , краще 
забезпечить підготовку високо
кваліфікован их кадрів для всіх 
галузей н ародного господарства, 
ще в більшій мірі сприятиме 
зростанню могутності Радян
ського Союзу.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП Ук
раїни.

справ, коли б дирекції шкіл, 
правління, колгоспів, партійні, 
комсомольські та профспілкові 
організації приділяли серйозні
шу увагу питанню політехні
зації. _ _ _

Досвід показує, що тісне по
єднання навчання з суспільно- 
корисною працею не тільки не 
знижує усп ішність, але й по
зитивно впливає на неї. Пра
ця учнів на підприємствах і в 
колгоспах не тільки сприяє 
прищепленню трудових н ави
чок, а й допомагає учням по
глиблювати теоретичні знання
з фізики, хімії, біології, матема
тики . Молодь на практиці за 
кріплює здобуті на уроках те
оретичні зн ан н я .

Обговорюючи тези ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР, трудящі 
району вносять багато цінних 
пропозицій, спрямованих на
зміцнення зв’язку  школи з жит
тям і дальший розвиток систе
ми народної освіти в країні. 
Найголовнішим завданням шко
ли на сучасному етапі є підго
товка учнів до практичної ді
яльності, до активної праці. 
Саме цими думками і пройня
тий кожний виступ громадян.

ди, трактористи, комбайнери, 
шофери, швейники та слюсарі. 

Слід відмітити, що майстерні
в школах ще належно не об
ладнані потрібним інвентарем, 
відсутні матеріали для праці. 
Бракує кваліфікованих педаго
гічних кадрів для викладання 
виробничих предметів у школах.

Учні шкіл району подавали 
дійову допомогу колгоспам у 
проведенні польових робіт. Не
погано попрацювали члени уч
нівських виробничих бригад
Панчівської та Коробчинської 
середніх шкіл. Однак треба ска
зати, що в організації праці 
мали місце серйозні недоліки . 
Правління колгоспів імені Куй
бишева та імені Чапаєва, де го
ловами П. Стоян та Д. Ботна
ренко, не створили належ них 
умов для роботи виробничих
бригад, зокрема, в бригадах не 
було польових таборів, гро
мадського харчування та інше

Працівник и райвідділу народ
ної освіти недостатньо контро
лювали роботу учнівських ви
робничих бригад, своєчасно н е 
вказували на недоліки .

Учнівська молодь могла б 
зробити багато більше корисних

Найважливіше завдання школи
Комуністична партія завжди 

турбувалась про удосконалення 
системи народної освіти в кра
їні. За роки Радянської влади 
наша країна покрилась густою 
сіткою загальноосвітніх, спеці
альних середніх ш кіл  і вищ их  
учбових закладів.

Сьогодн і, коли наша країна 
вступила в п еріод розгорнутого 
будівництва комуністичного сус
пільства, особливо важливим 
є дальше зміцнення зв ’язку 
школи з ж иттям, сполучення 
навчання з виробничою працею. 
Трудящі нашого району, як і 
всі радянські люди, з глибоким
задоволенням зустріли схвалені 
листопадовим Пленумом ЦК 
КПРС тези ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про зміцнення 
зв’язку ш коли з ж иттям і про 
дальший розвиток системи на
родної освіти в країні».

Сучасний трудівник п ромис
ловості і сільського господарст
ва, транспорту і будівництва
повинен володіти високою за
гальноосвітньою підготовкою, 
широким політехнічним круго
зором, уміти швидко освоїти

найновішу техніку, безустанно 
підвищувати продуктивність 
праці. У нього повинен прояв
лятися невтомний дух суспіль
ної ініціативи , самодіяльності, 
новаторства.  Якраз таких лю
дей і повніша готувати наша 
школа.

Після XX з ’їзду партії було 
проведено велику роботу по на
ближенню ш к о л и  до ж иття.
Цінним і перспективним є вже 
нагромаджений перший досвід 
поєднання навчання з продук
тивною працею в ряді шкіл 
країни . У Ставропольському
краї, наприклад, народилася 
прекрасна ініціатива створення 
учнівських бригад у колгоспах. 
Учнівські бригади вже зараз 
визначають ш ляхи, я к ими по
винна йти сільська школа.

Окремо слід сказати про впро
вадження політехнізації н а
вчання та роботу учнівських ви
робничих бригад у школах на
шого району. В семи середніх 
школах створені 8 — 10 класи 
з виробничим навчанням, в 
я к их введені слідуючі профілі: 
рільники, тваринники, садово

В и со ка активність комсомольців
В клубі села Шпаково відбу

лися комсомольсько-молодіжні 
збори. Секретар комсомольської 
організації колгоспу імені Шев
ченка Л . Васильчук під бурх
ливі оплески при сутніх вручи
ла грамоти райкому комсомолу 
Раїсі Бойко, Надії Козловій, 
Любові Бойко.

Комсомолка Тетяна Царюк 
виступила з доповіддю про 
контрольні цифри розвитку на

родного господарства СРСР на 
1959— 1965 роки. З великою 
активністю комсомольці схвали
ли тези доповіді М. С. Хрущо
ва на ХХІ з ’їзді КПРС. У сво
їх виступах Л. Васильчук, 
М. Рокита, О. Швиденко та інші 
висунули конкретні пропозиції, 
спрямовані на дальше піднесен
ня економіки і культури на селі.

А. БОНДАРЕНКО, 
комсомолець.

мсомольського активу
збори район

кого активу.
  му «Про під

вого Пленуму 
вдання комсо
нізації району» 

р  районного к о
 Сарданова. До

дно розповіла при
ези доповіді това

Хрущова на ХХІ 
Контрольні цифри 
дного господарст

19 5 9 — 1965 роки » 
ЦК КПРС і Ради 

Р «П ро зміцнення 
   ли з життям і про 

розвиток системи на 
   освіти в країні», зу п и

      ась на завданнях, що сто
ь перед комсомольцями райо

ну у виконанні намічуваних 
партією і урядом заходів.

Комсомольці взяли активну 
участь в обговоренні доповіді. 
Вони розповіли , з яким патрі
отичним піднесенням борються 
комсомольські організації за пе
ретворення в ж иття рішень 
партії і уряду.

— Комсомольці нашої арті
л і,—сказав у своєму виступі
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Калініна 
В. Курко,— працюють на вирі
шальних ділянках господарства 
і борються за право називатися 
колективом комуністичної пра
ці. Ми взяли на себе зобов’я 
зання виконувати і перевико
нувати виробничі завдання, до
помагати один одному, бути 
прикладом у роботі, навчанні і 
побуті. Ви кликаємо на змаган

ня комсомольців колгоспу іме
ні Дзержинського.

Про те, яку  роботу по на
ближенню школи до життя про
вадять зараз вчителі та учні 
Ново-Миргородської середньої 
школи, розповіла старша піонер
вожата цієї школи А. Крав
ченко.

— Школа покликана вихову
вати і готувати активних б у 
дівників комуністичного сус
пільства,—сказала А. Кравчен
ко .— Це вимагає від вчителів 
ще змалку прищеплювати ді
тям любов до праці, до колекти
ву, п рищеплювати навички са
мостійної трудової діяльності, 
Для цього ми в школі запрова
дили самообслужування. Учні 
самі прибирають у кімнатах, 
миють підлогу, витирають 
вікна.

Виступив комсомолець кол
госпу імені Дзержинського 
А. Флоря .

—Комсомольці і молодь нашо
го колгоспу,— сказав в ін ,— 
включилися в активну бороть
бу за високі врожаї в наступ
ному році. Ми створили к омсо
мольську бригаду по вивезен
ню на поля місцевих добрив. 
Сотні тонн перегною вже від
правлено на плантації.

Про славні діла комсомольців 
і молоді в змаганні на честь 
ХХІ з ’їзду КПРС розповіли ком
сомольці колгоспу імені Орд
жонікідзе, Софіївської серед
ньої школи. Всі вони одно
стайно схвалили намічувані пар
тією і урядом заходи.

Колгоспний
агроном

Було це два роки тому. Па
расковія Лебединець з дипло
мом агронома прибула в кол
госп імені Орджонікідзе. Хлібо
роби зустріли її  привітно. Спра
ва в тому, що довгий час у 
колгоспі не було спеціаліста.

Вже з перших днів після 
приїзду в колгосп Парасковія 
активно включилася в роботу. 
Така вона й зараз— енергійна, 
наполеглива, чуйна до людей і 
разом з тим вимоглива, як  спе
ціаліст. Свої знання моло
дий агроном охоче передає тру
дівникам полів, навчає їх  пра
вилам агротехніки, бореться за 
впровадження передових при
йомів праці.

Славно потрудилися хліборо
би колгоспу в нинішньому ро
ці. Зібрано високий урожай 
зернових культур, цукрових 
буряків. Наполегливо борються 
колгоспники за дорідний уро
жай наступного року. На пло
щі понад 400 гектарів радують 
око посіви озимини. Піднято
зяб під увесь ярий клин. За 
прикладом дніпропетровців к ол
госпники вирішили боротися за 
комплексну механізацію виро
щування просапних культур. І 
в усьому цьому є частка праці 
колгоспного агронома.

Ім’я комсомолки Парасковії 
Лебединець занесено на ра
йонну Дошку пош ани.

В. ЛІТВІНОВА, 
секретар комсомольської 
організації.
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БУДЕ Й УСПІХ
З великих розчинених две

рей на широке подвір’я виско
чив чималий підсвинок. По
стояв якусь мить нерухомо, 
осліплений сонячним промін
ням, покрутив в усі сторони 
п ’ятачком, мовби роздумуючи, 
куди податись і, нарешті, хрюк
нувш и, чкурнув десь до лісу, 
білим клубком котячись з 
гори.

—Т римай його, тримай! — 
залунали дзвінкі, веселі голоси.

З дверей вибігло п’ятеро дів
чат. Молоді, гарні, завзяття так 
і палахкотить в очах кож ної.

— Аж о н  в ін !  — закричала 
чорнява Меланія Колесник, пер
шою помітивши втікача.

Всі дівчата м а т о  кинулися 
навздог ін. Сміх, гамір.

Підсвинок збіг з гори, виско
ч и в  н а лід, посковзнувся раз, 
другий і безпорадно зупи
нився.

Тимчасом підоспіли переслі
дувачі і, вхопивши неспокійно
го втікача за вуха, урочисто 
повели його назад, у свинар
ник.

— Ой дівчатонька , каша 
пригоріла! — скрикнула Надія 
Дубина.— А я ж чергова.

Вона проворно кинулася до 
печі, схопила палку і. відкрив
ши чан, почала розмішувати 
вариво

Під’їхали фуражири. Внесли 
в приміщення бідони з віяним 
молоком.

— Приймайте! — весело про
мовив Іван Косенко.

...Вечоріє. В довгому свинар
нику горять ліхтарі. Мерехтли
ве світло падає на білі стан
ки, на дівчат, які бігають з 
відрами в руках по всьому 
приміщенні. Зачувши запах 
смачної вечері, свині несамови
то кричать. Але н ічого не вдієш, 
всіх зразу не нагодуєш. Дово
диться трошки почекати.

Все швидше бігають дівчата,
псе менш кричить свиней і, на
решті, зовсім стає тихо. Вечір
ня годівля закінчена. Дівчата 
скидають халати, витирають 
спітнілі обличчя. Швидко ми
ють руки. Ж артують, сміються.

—В кіно поспішаєте? — за
питує Ніна Радченко.

— В к іно, тітонько, в к іно.
Стрункі дівочі постаті одна 

за одною вимальовуються на 
фоні розчинених дверей і роз
тають у темряві. Дзвінкий сміх

все віддаляється і віддаляється.
— Піш ли,—сама до себе про

мовила Ніна Радченко. Ж урли
во похитала головою.—Моло
дість, молодість. Яка прекрас
на пора ти в житті людини!

Свинарник четвертої комп
лексної бригади колгоспу імені 
Мічуріна обслуговують шість 
свинарок, з яких п’ять—дівча
та. Не всі разом вони сюди 
прийшли. Олександра Ніколаєва 
працює третій рік, Варвара Ко
сенко—другий. Кілька місяців 
тому на ферму прийшли Мела
нія Колесник та Надія Дубина.

— Ну , я к будемо працюва
ти?— спитала Варвара дівчат.

— Та вж еж  неабияк, — від
повіла Надія. — Ми ж молоді, 
сором буде, якщо не старати
мемось.

— Вірно,— п ідтримали ї ї по
други.— П равду каже Надя.

Молодь завжди шукає бурх
ливої праці. Ледве розвиднить
ся, дівчата вже й на фермі. 
Вичищають у станках, годують 
свиней. Робота так і спорить
ся в працьовитих руках.

Дівчата самі побілили примі
щення свинарника. А літом по
ставили перед правлінням кол
госпу категоричну вимогу:

— Зробіть нам цементну до
лівку. Що то за ферма, де за
мість підлоги горби та ями.

Вимагали так рішуче і напо
легливо, що правління згоди
лось.

Десь в кінці листопада, по
спішаючи на роботу, Олексан
дра Ніколаєва зустріла на ву
лиці Валентину Сокуренко.

— Знаєш що, Валю ,— сказала
Олександра,— приходь до нас 
на ферму. Свинаркою будеш. 
Домовились?

Валентина довго не роздуму
вала. Наступного дня вона вже 
ходила між станками у чорно
му халаті.

Завзятий, дружний колектив 
на свинофермі. І хай молоді
свинарки ще не добилися ви
датних успіхів, ще не навчили
ся одержувати великі опороси 
від кожної свиноматки, справа 
зовсім по в цьому, а в тому, 
що дівчата гаряче люблять свою 
працю, намагаються трудитися 
все краще і краще. І успіх 
прийде до них, адже він при
ходить саме до таких, молодих, 
е нергійних, працьовитих.

Ю. КОВАЛЬ.

тиме і збиратиме врожай на 
тих площах, де він сіяв куку
рудзу.

Бригада вирішила вже в 1959 
році впровадити комплексну ме
ханізацію  на всіх посівах ку
курудзи і соняшника загаль
ною площею 1100 гектарів.

Наші зобов’язан н я— одержа
ти з кожного з 225 гектарів 
посіву кукурудзи по 50 цент
нерів зерна і з площі 500 гек
тарів— по 400 центнерів зеле
ної маси з гектара, а соняш
ни ка— по 22 центнери на всій
площі посіву цієї культури. 
Цим ми внесемо свій посиль
н ий вклад у величну семиріч
ну програму розвитку нашої 
країни.

 о. ГІТАЛОВ,
двічі Герой Соціалістич
ної Праці, бригадир трак
торної бригади колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Но
во-Українського району, 
Кіровоградської області.

к ористовують на вирощуванні 
кукурудзи. Річ у тому,  що в 
цьому році всі роботи на куку
рудзяних плантаціях виконува
лися переважно колісними 
тракторами. Проте відомо, що
передпосівний обробіток грун
ту вигідніше провадити більш 
потужни ми машинами. На бо
ронування 100 гектарів зябу 
трактором «ДТ-54», наприклад,
колгосп витрачає 5 трудоднів, 
а трактором «Беларусь — 
близько 8 трудоднів.

Тому восени цього року всю 
зяблеву оранку під кукурудзу 
провадили у нас тільки потуж
ними гусеничними тракторами. 
Ці ж  машини будуть викорис
тані весною для передпосівної
культивації і боронування з ябу, 
а також  при роботі спареними 
агрегатами. Інші ж  роботи про
вадитимуться переважно коліс
ними тракторами. Причому 
 кожний механізатор обробля

і високоякісне виконання ви
робничих завдань.

І ось підсумок: на вирощу
вання кож них 100 гектарів 
кукурудзи було затрачено 435 
трудоднів проти торішніх 900. 
З кожного гектара одержано 
по 40 центнерів зерна і по 
350 центнерів силосної маси 
кукурудзи. За даними бухгал
терії колгоспу, центнер зерна
кукурудзи, вирощеного силами 
механізаторів, обійшовся в 3 
карбованці 50 копійок і силос
ної м аси—в 40 копійок. А со
бівартість центнера зерна ку
курудзи, одержаної на тих ді
лянках, де поряд з механізма
ми застосовували і ручну пра
цю, становила 5 карбованців 
10 копійок, а силосної маси— 
65 копійок.

Разом з тим практика пока
зує, що можна ще більше ско
ротити трудові затрати, попов

  нивши набір машин, що їх ви

З досвіду передових тракторних бригад

Обробляти просапні тільки машинами
Продаж сільськогосподар

ської техніки колгоспам створив 
с приятливі умови для кращого 
використання тракторів та ін
ших маниш. Велику роль у 
цій важливій справі відіграли 
організовані в багатьох колгос
пах бригади і ланки по комп
лексній механізації вирощуван
ня просапних культур. Це да
ло можливість різко скоротити 

 затрати праці на центнер про
 д укції, зн изити ї ї  собівар

тість.
Механізатори нашого кол

госпу виростили в цьому році 
500 гектарів кукурудзи майже 
без застосування ручної праці. 
На передпосівному обробітку 
грунту використовувались на
вісні плуги і культиватори. Сія
ли к укурудзу н авісними або 
ж свареними причіпними сівал

ками, устаткованими діагональ
ними перенощиками мірного 
дроту. Правильно регулювання 
робочих органів квадратно-гніз
дових сівалок і точний висів 
певної кількості каліброваних 
зернин у кожне гніздо дали 
змогу в ідмовитись від ручної 
проривки рослин у гніздах. 
Міжрядний обробіток посівів в 
двох напрямах провадили та
кож навісними і спареними
причіпними культиваторами. 
Збирали врожай кукурудзозби
ральними і силосозбиральними 
комбайнами.

Важливо те, що механізато
ри оволоділи кількома спеціаль
ностями. Трактористи заміняли 
комбайнерів, сівачів. Вони ви
явили багато творчої ініціати
ви, щоб забезпечити своєчасне

Створено два агрегати
Цінну ініціативу виявили 

хлібороби Дніпропетровської 
області. Комплексна механіза
ц ія  вирощування кукурудзи, 
соняш ників та інших просапних 
культур сприяє не тільки збіль
ш ен ню виробництва сільсько
господарських продуктів, а та
кож їх здешевленню.

У нашому колгоспі імені 
Щ орса, наприклад, н инішнього 
літа працював лише один агре
гат комплексної механізації ви
рощ ування кукурудзи. Тракто
ристи Петро Я втухович Кокош 
та  Микола Олексійович Стойко 
своїми силами зорали 50 гекта
рів площі, посіяли кукурудзу, 
виростили її і зібрали врожай. 
І треба сказати: урожай одер
жано непоганий. З кожного 
гектара зібрали по 370 центне
рів силосної маси разом з ка
чанами, а на частині ділянки,

залишеної н а зерно, кожний 
гектар видав по 50 центнерів 
зернової кукурудзи . Це дуже 
добре. Адже треба врахувати, 
що за рахунок комплексної ме
ханізації вирощування куку
рудзи зекономлено 980 трудо
днів і 125 людино-днів.

Обговоривши і палко схва
ливши заклик дн іпропетровців, 
механізатори нашого колгоспу 
вирішили тепер створити два 
такі агрегати по дна механі
затори в кож ному. Вирощувати 
кукурудзу своїми силами взя
лися досвідчені трактористи 
Віктор Трохимович Танін і Гнат 
Микитович Тюхтій. За кожною 
такою лан кою закріплено трак
тор, сівалки, навісні культива
тори, мотики, силосозбиральний 
та кукурудзозбиральний ком
байни. Всі роботи по підготов
ці грунту, сівбі, обробітку по

сівів та зби ранню врожаю бу
дуть проведені лише силами 
механізаторів, я к і входять до 
складу ланок. За кожною лан
кою закріплена площа в 200 
гектарів.

Перш за все механізатори
взялися за підготовку тракторів 
та причіпного інвентаря до вес
н яних польових робіт. Треба 
сказати, що у дій справі зроб
лено вже багато. Трактори, сі
валки , культиватори, мотики, 
комбайни вже повністю відре
монтовані і хоч сьогодні готові 
до виходу в поле. Механізато
ри обладнали тракторні сани 
для вивезення місцевих добрив 
на закріплені ділянки . Повніс
тю підготовлене посівне насін
ня кукурудзи.

Б. СТОГУЛ, 
член сільгоспартілі імені 
Щорса.

Ефективний спосіб
В цьому році у нашому кол

госпі імені Ж данова було ство
рено агрегат комплексної меха
нізації вирощування кукурудзи. 
Трактористи Іван Костянтино
вич Путник та Микола Васильо
вич Хмельницький на площі 
60 гектарів посіяли,  обробляли 
посіви і зібрали врожай куку
рудзи. Кожний гектар видав 
близько 40 центнерів з ерна 
цієї культури.

Обговоривши звернення тру
дівників сільського господар
ства Дніпропетровської області, 
які закликають широко застосу
вати комплексну механізацію 
вирощування просапних куль
тур, механізатори бригади ви
рішили в наступному році про
довжувати що корисну справу. 
За трактористами І. Путником 
та М. Хмельницьким закріпле
но трактор «Беларусь», квад
ратно-гніздову сівалку «СШ-6», 
мотику, культиватор та інший 
інвентар. На площі 100 гекта
рів вони дали слово зібрати по 
50 ц ентнерів зерна кукурудзи.

Для цього вони відремонту
вали закріплені механізми, за
готовляють місцеві добрива.

Я. ПИШОХА, 
бригадир механізаторів.

Багато років підряд труди
ться ковалем у ремонтно-тех
нічній станції Гаврило Дем’я 
нович Черчил. Його знають, я к 
сумлінного, працьовитого ви
робничника. За  високі показ
ники в роботі портрет Гаврила 
Дем’яновича красується на ра
йонній Дошці поша ни.

Ставши на трудову вахту на 
честь ХХІ з ’їзду КПРС та XX 
з ’їзду КП України, коваль 
Г. Д. Черчил змінні завдання 
на ремонті сільськогосподар
ського інвентаря виконує на 
1 3 0 —150 процентів.

На знімку: Г. Д. Черчил.
Фото Г. Рудого.

У відповідь на заклик дніпропетровців
Досвід підказує
На власному досвіді хліборо

би нашого колгоспу імені Ка
переконалися , що к оми
механізація вирощуван

н и х  культур — дуже 
корисна  справа, І то

  гаряче схвалюють за 
     колгоспників Дніпропет

ровщини.
Механізатори Микола Андрі

йович Кізіль та Олександр Да
нилович Супряга минулого л і
та на кожному із 100 гектарів 
виростили і зібрали по 350 
центнерів зеленої маси куку
рудзи разом з качанами. Зав
дяки цьому артіль заготовила 
достатню кількість поживного 
і дешевого корму.

Наступного року Микола Кі
зіль та Олександр Супряга да
ли слово удвох на кожному із 
ста гектарів виростити і зібра
ти по 380 центнерів зеленої 
маси кукурудзи разом з кача
нами. Для цього вони повністю
відремонтували закріплені 
трактор та інвентар, заготовля
ють місцеві добрива.  Набутий 
у цьому році досвід дозволить 
механізаторам виконати взяте 
зобов’язання.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу.
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БУДЕШ СИНУ
Пам’ятаю, я к за руку 
Мати в школу п ривела, 
Говорила про науку,
Про майбутнє, про діла. 
«Будеш,— каж е ,—будеш, сину, 

Добре вчитись, працювать. 
Люби землю і машини,
Вчися сіять і збирать.
На комбайна влітку сядеш — 
Степового корабля.
Скільки оком тільки глянеш — 
Золотітимуть поля.
Рано сонце  зніме росу,
Хмари в небі розжене.
Колосок ударить косу ,  
Вітер спеку п рожене.
І полине пісня в далі,
Аж у самий небокрай...» 
Груди сина вк расили медалі 
За високий урожай.
Пам’ятаю, як  за руку 
Мати в школу привела, 
Говорила про науку,
Про майбутнє, про діла.

І. БАНТИШ.
с. Панчево.

День недаром 
Хорошо с работы поздно,
К дому подходя, 
Повзрослевшей и серьезней 
Чувствовать себя.
Знать, что день н едаром прожит 
В трудовом огне,
Что и ты сегодня тоже 
Помогла стране.
Пусть усталость клонит плечи. 
Знаю — не усну.
Ведь в награду синий вечер 
Мне зажег луну.

Г. НОВАРЧУК.

В ТАБОРІ БУЛО...
Чарівни че літо,
Чисте джерело.
Берег. В росах віти.
В таборі було...
Ранок. Прохолода.
Обрії цвітуть.
Табір йде походом 
У далеку путь.
Йшли селянські діти.
Діти трударів.
Ліс стелив ї м квіти, 
Стежкою повів.
Школярі завзяті.
Пісня розцвіла. 
Їх ведуть вожаті 
Ген до джерела.
Місяць загорівся,
Вітерець пробіг.
У палатках в лісі 
Чути юний сміх.
Пахне річка свіжо.
Запалав костер,
Сам готує їж у 
Юний піонер.
Чарівниче літо,
Чисте джерело.
Берег. В росах віти.
В таборі було ...

М. СУРЖОК.
с. Софіївка.

веселий. Та ще й без шапки, 
яку  кушів у минулу неділю. 
Заплатив за  неї 150 карбован
ців. І десь ділась капосна.

Зайшов до хоти . А Олеся й 
питає:

— Ну то як , продав вербу?
Яків мовчить.
—А скільки ж  дали?
Мовчить. Т ільки голову 

низько п охилив.
—Чого ж мовчиш? А ш апка де?

Не витримав такого допиту 
Яків, вийшов з хати . Глянув 
па вербу, я ка  леж ала на горо
ді і немов благала порятунку. 
Зітхнув важ ко і процідив 
крізь зуби, вивертаючи пусті 
к ишен і:

—Продав... А бодай мене 
чорт забрав ... Та не мене, а 
кума... Були ж у мене гроші. 
Б ільше 1 0 0 карбованців було. 
Все пропив. А ш ап ка...

Ой верба, верба... Наробила 
ти лиха.

Г. ЦУРКАН.
с. Панчево.
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О й в е р б а ,  в е р б а
Росла собі верба на городі 

у Якова Осадчого. Мабуть чи 
не сотню літ вона весною при
биралася в пишне зелене 
вбрання і прикрашала собою 
вулицю. Виросла здоровенна, 
крислата. Вийде бувало після 
роботи Яків і любується. Кот
рийсь з сусідів підійде . Запа
лять цигарки. Яків примружить 
око і показує на широченний 
стовбур дерева, задоволено по
сміхаючись.

—Г е, в обхваті метрів 10 
буде .

—Так-так, буде! Та в тебе, 
Якове, не верба, а прямо тобі 
евкаліпт!

—Авкаліпт кажете? А що 
до воно таке?

Посідають було під вербою 
сусіди і розмовляють отак. 
Яків слухає про евкаліпта. А 
потім переходить розмова на 
міжнародні теми, про війну в 
Алжірі. Кінчають було на то
му, що подає Яків проклятих 
імперіалістів-колон ізаторів.

Гарно так було сидіти під

розкішними вітами і розмовляти.
А тепер? Немає верби. Та 

якби то тільки верби. А  то щ е...
Якось вранці вийшов Яків 

з хати і став пильно оглядати
вербу-к расуню.

 —Що це ви, дядьку, так 
задивилися на н е ї?— питає 
сусідський хлопець.

Яків чмокнув губами, потер 
долонею лоба і багатозначно 
підніс догори палець.

—Думаю продати оцю красу
ню. Та ось і приглядаюсь, 
скільки б то з а неї взяти.

—Продайте нам, дядьку. Беріть 
200 карбованців і по руках.

—Е, як ий та швидкий. Тут
треба прицінитись з розумом. 
Може хто дасть 250. А гроші 
мені ой як потрібні.— І Я к ів 
провів ребром долоні під боро
дою.—Думаю повітку ремонту
вати.

Хлопець пішов. А Я ків все 
стоїть, заклавши руки за спи
ну і оглядає вербу.

Цим часом кудись поспішав 
Кирило Яшан, найрідніший кум

Якова. Помітив його Осадчий 
і поманив пальцем.

Підійшов Кирило. Куми чем
но привіталися. А потім довго- 
довго ще стояли і вирішували 
питання, як  поступити з вер
бою.

—На мою думку, краще бу
де, коли ви, куме, зріжете са
мі вербу, розмірите і поріжете 
на кубометри . Де ж цілий ва
гон дров буде! От тоді і про
давайте. Карбованців 250 з га
ком вторгуєте,—радить кум 
Кирило.

—Я теж так думаю!— пого
дився Я ків.—А от зрізати з 
ким?

—Гм, то це вже я  допо
можу!

Після сніданку, поплювавши 
в руки, кум Яків та кум Кири
ло взялися за довгу пилку. 
Стальна холодна п ’явка в ’їла
ся гострими зубами в тіло 
верби-красуні.

Різали день, різали другий, 
аж  на третій звалили дерево. 
З стогоном сумно впала верба,

—Насилу !— витираючи піт, 
промовив Я ків.

— То що ж, куме, тепер по 
трудам воно б і по сто грам не 
завадило,—почав було Кирило. 

—Та це вже так. Ходімо. 
Зайшли в чайну. Замовив 

Яків по сто. Випили . Закусили. 
Ще раз по сто. Потім, де не
візьмись, підходить до них Мар
ко Солохін. А це ж  найдорожчий 
друг Якова.

—Тепер, Раєчко, налий нам 
три , та вже не по сто, а по 
самісінький «марусин п о яс» ,— 
наказує Яків.

Сидять за столом друзі. Очі 
посоловіли в кожного. А Я к ів 
розказує:

—От ми її і зрізали. Дров же 
буде... цілий ешелон! Всім 
оголошую— приходьте купува
ти ... Обіжатись не будете. Ні, 
ні. Та ви ж знаєте м е ...н е ...

До п ’яних підійшов ще один, 
який не любить хмільного, 
Іван Мурзак.

—О, та це ж Іван!— вигук
нув Я ків.— Сідай, друже, сідай...

...Щ о було потім, Я ків не 
пам’ятає. Додому він повернув
ся аж вранці. Сумний та не

Р і д н і й  п а р т і ї
Від древніх днів до нашої годин и 
Ніхто за довгий історичний час,
Ні, не зробив ще стільки для лю дини,
Як ти зробила, Партіє, для нас...
Як світ стря савсь у революційнім блиску, 
З гвинтівкою і книгою в руках 
Дивилась ніжно ти до нас в колиску 
І  долю нам кувала у роках.
Юнацькі руки щастя скрізь будують, 
Займає юність бойові пости.
Народи дружно в комунізм крокують,
А прапор Партії доручено нести.

м. Ново-Миргород.

Опора Партії, резерв могутній,
Крокує к омсомол у світ н о в и й  — 
Кипучих днів товариш незабутній, 
П’ятиорденоносний, бойовий...
Ніхто за всю історію народів, 
Народностей, родів, племен і рас,
Ні, не зробив ще стільки для народів, 
Як ти зробила, Партіє, для нас...
Як світ, широку, сонячну, яскраву,
За створено тобою нам буття 
Складаєм, Партіє, тобі ми славу 
І клятву в ірності на все життя!

Микола СУХОВ.

В П Е Р Е Д
Как всегда, она ведет к победе 
В дни борьбы священной, в дни труда. 
Нет роднее партии на свете,
С партией мы всюду и всегда.
Как и было прежде в пя тилетки, 
Партия родная нас ведет 
К коммунизму славной семилетки,
К счастью человечества—вперед.

п. литвинов.

Привіт трударю
Ніч, мов мрія, над полем снує,
І духмяно п’янить тебе тиш.
Дивно стелить задум’я своє 
І питає: чи спиш?
Пшеницями-ланами бреду,
А навколо скрізь пісня брешіть 
Про роботу твою золоту,
Колосочки х ить-хить.
Тепло запах приємний розли всь. 
Ясний місяць десь кличе зорю.
Тихо в вербах хлюпочеться Вись,
Ніч шепоче: привіт трударю!

М. ДРУЖБА.

м. Ново-Миргород.

Прихода на свиданье
Опустилась ночь на Мартоношу,
Ярко звезды светят в вышине,
На свиданье приходи, хороший, 
Помечтаем вместе при луне.

Молчаливы в эту пору лозы,
Не шуршат осеннею листвой.
Только слышно где-то о березе 
Девушки поют в тиши ночной.

Пет дороже стороны на свете 
Той, где мы родились и живем.
Лучше наших золотых рассветов 
Во всем море, милый, нс найдем.

Хороша артель моя родная,
Ж изнь богаче с каждым днем у ней.
В нынешнем обильном урожае 
Есть частица паших трудодней.

Опустилась ночь на  Мартоношу,
Ярко звезды светят в вышине.
На свиданье приходи , хороший, 
Помечтаем вместе при луне.

А. АЛДАХОНОВ. 

с. Мартоноша.

ВІРНО ПОСТУПИЛИ
Повернувсь Тиміш з контори 
Білий, мов стіна,
Бо прогнали із комори, 
Звільнили й з млина.
Залилась слізьми дружина, 
Тиміш крикнув: «Цить! 
Прохворіла рік, Килино, 
Досить. Йди робить...» 
Посилають її  в лан ку—
Буде возить гній.
Два гектари дав ділянку 
Бригадир Смаглій.
«Йди до кума, мій Тимоше, 
Та до сліз моли».
«Ой, Килино, не поможе, 
Кума теж зняли ...»

Л. СПРИНЧАН.
с. Каніж.
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