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У боротьбі за першість У районах, які з нами змагаються

Великовисківський район

Завершили 
підняття зябу

Українська РСР достроково виконала 
річний план заготівель і закупок молока. 
Державі здано й продано 3 мільйони 742 
тисячі тонн молока, або на 423 тисячі тонн 
більше, ніж за відповідний період мину- 
лого року.

Змагання механізаторів 
на оранці зябу

(За даними дирекцій МТС станом на 20 вересня ц. р.)

Ось хто веде перед

На збиранні кукурудзи

А. ОХОТОВИЧ.

Велика Жовтнева соціалістич- 
на революція зробила грандіоз- 
ний переворот в суспільному 
бутті людей, породила найглиб- 
ш у  зміну в їх свідомості. По- 
новому, по - соціалістичному 
ставляться радянські люди до 
праці, до суспільної власності. 
З новою силою розгортається 
соціалістичне змагання на честь 
сорокаріччя Великого Жовтня.

Серед колгоспників та меха- 
нізаторів нашого району викли- 
кали нову хвилю політичного і 
трудового піднесення опубліко- 
вані цими днями тези Відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПРС 
та Інституту марксизму-ленініз- 
му при ЦК КПРС «До сорокаріч- 
чя Великої Жовтневої соціаліс- 
тичної революції (1917—1957)».

Сільські трудівники району 
у змаганні з Олександрівським 
та Великовисківським ра- 
йонами взяли на себе високі 
зобов’язання. Успіх змагання 
вирішують люди. Дав слово— 
дотримай, взяв зобов’язан н я— 
виконай його. Ось про це не 
слід забувати тому, хто підпи- 
сав договір на соціалістичне 
змагання. Змагатись—значить 
боротись за піднесення всіх га- 
лузей сільськогосподарського 
виробництва, допомагати один 
одному, зміцнювати виробничі 
зв’язки , збагачуватись передо- 
вим досвідом.

Трудівники ферм, рільничих 
і тракторних бригад часто за- 
питують у керівників колгоспів 
та МТС про те, як  працюють 
наші сусіди в Олександрівсько- 
му та Великовисківському ра- 
йонах, я к  виконують свої зо- 
бов’язання по виробництву зер- 
на, м ’яса, молока та інших 
продуктів, що нового, цікавого 
запровадили в о н и у своїй ро- 
боті. Але, на жаль, не завжди 
хлібороби одержують вичерпні 
в ідповіді на ці запитання.

Правління колгоспів, дирек- 
ції МТС району ще недостат- 
ньо вивчають і слабо запро- 
ваджують передовий досвід 
кращих ферм, рільничих і трак- 
торних бригад наших сусідів. 
У Великовисківському районі, 
наприклад, в ряді колгоспів 
працюють об’єднані рільничо- 
тракторні бригади. Але ні ди- 
рекц ія  Панчівської, ні дирек- 
ція Ново-Миргородської МТС 
не поцікавились діяльністю та- 
ких бригад, не вивчили досвід 
організації праці в них.

Багато корисного можна за- 
позичити на молочно-товарних 

фермах колгоспів Олександрів- 
ського району. Тут широко 
впроваджується комплексна ме- 
ханізація в приготуванні кор- 
мів, водопостачанні та доїнні 
корів. Чому б не перенести 
цей досвід і в наші колгоспи?

В справі поширення пере- 
дового досвіду мають велике 
значення поїздки делегацій. 
Але не завжди можна влашту- 
вати поїздку. Отже є й інші 
шляхи організації обміну дос- 
відом. Необхідно, щоб спеціа- 
лісти колгоспів та МТС нала- 
годили ш ироке листування, ці- 
кавилися новим, що запровад- 
жено в сусідів і все цінне 
переносили до себе в район.

До всенародного свята соро- 
каріччя рідної Вітчизни зали- 
шилося 45 днів. Отже кожний 
учасник змагання в ці дні по- 
винен вкладати у виконання 
роботи всю свою енергію, дос- 
від і знання, зробити все, щоб 
з честю виконати взяті зобов’- 
язання і перемогти в змаганні. 
А змагатись є за що.

Заклик Комуністичної пар- 
т ії—в найближчі роки наздог- 
нати США по рівню виробниц- 
тва молока, масла та м’яса на 
душу населення викликав нову 
хвилю творчої енергії у пра- 
цівників тваринництва. В Олек- 
сандрівському районі на 100 
гектарів сільськогосподарських 
угідь за вісім місяців виробле- 
но на 4 центнери м’яса біль- 
ше, ніж у нас, молока—на 35 
центнерів. Механізатори маши н -  
но-тракторних станцій цього ра- 
йону вже підняли 6 0 — 70 про- 
центів зябу. Показники ж Но- 
во-Миргородської та Панчівсь- 
кої MTС  на оранці грунту на- 
багато ниж чі.

Партійні організації, правлін- 
ня колгоспів та дирекції МТС 
покликані ще ширше розгорну- 
ти переджовтневе соціалістичне 
змагання на всіх д ілянках ро- 
боти, щоб у найближчі дні наз- 
догнати наших сусідів.

Колгоспники та мехаиізато- 
ри ! Успішно завершуйте осін- 
ньо-польові роботи, готуйте 
теплу і ситу зимівлю громад- 
ському тваринництву, помнож- 
те свої зусилля у боротьбі 
за різке збільшення виробниц- 
тва продуктів рільництва й 
тваринництва!

Зустрінемо славні роковини 
Радянської держави новими 
трудовими перемогами у змаган- 
ні з Олександрівським та Ве- 
ликовисківським районами! В. ПЕРЦЕЛЬ, 

головний інженер заводу.

Закінчили збирання соняшників
Зараз в колгоспах поряд з 

іншими роботами проводиться 
збирання соняшників, звільня- 
ються площі під оранку на 
зяб. Вже завершили збирання 

врожаю соняшників у  колгос- 
пах імені Ворошилова, імені 
Орджонікідзе . Закінчую ть зби- 
рання у колгоспі «Перемога».

О. ГУЛЬЧЕНКО.

Першим по зоні Панчівської 
МТС закінчив збирання соня- 
шників колгосп імені Петровсь- 
кого, де цю культуру виро-

щували на площі 30 гектарів. 
Добре попрацював на збиранні 
соняшників комбайнер Яків 
Б ілик. К. ОЛЕКСЕНКО.

Передові комбайнери
В МТС імені Петровського 

перед на збиранні цукрових бу- 
ряків ведуть комбайнери Ва- 
силь Фощій та Володимир Ма- 
рачковський. Перший в артілі 
імені Хрущова зібрав урожай 
з площі понад 70 гектарів, а 
другий—65 гектарів у колгоспі 
імені Кірова.

Цукор з буряків 
н о в о г о  в р о ж а ю
Колектив ремонтників Друго- 

го імені Петровського цукроза- 
воду на два дні раніше строку 
завершив ремонт підприємства, 
і 8 вересня розпочався новий ви- 
робничий сезон цукроваріння.

Вже видано перші тисячі 
центнерів цукру з буряків но- 
вого врожаю. Першість у зма- 
ганні тримає зм іна, яку  очо- 
лює інженер Г. Кирпенко.

10 вересня почав видавати 
продукцію рафінадний цех.

Зараз цукровики докладають 
зусиль, щоб з честю виконати 
своє завдання до сорокової річ- 
ниці Великого Жовтня.

Олександрівський район

О. ТКАЧЕНКО.

Повним ходом йде збирання 
цукрових буряків у сільгосп- 
артілі імені Ш евченка. Досвід- 
чений водій бурякокомбайна 
Микола Бондар щодня збирає 
по 4 —5 гектарів коренів. Вже 
викопав близько 50 гектарів 
цукрової сировини.

На буряковій плантації

В. ТКАЧ.

Завершують збирання куку- 
рудзи на зерно трудівники 
сільськогосподарської артілі 
імені Леніна. Добре працюють 
комбайни «КУ-2». Комбайнери 
Василь Коляда та Василь Мо- 
роз змагаються між собою. Ко- 
жен з них уже зібрав по 36 
гектарів кукурудзи. Якість ро- 
боти хороша. Механізатори що- 
денно перевиконують норми.

Механізатори тракторної 
бригади, яку  очолює Михайло 
Філонов з МТС імені М. Горь- 
кого, завершили оранку зябу 
па площі 694 гектари на по- 
лях колгоспу імені Свердлова. 
На оранці грунту тримали 
першість у змаганні тракторис- 
ти Василь Доренко та Іван 
Носенко, які трактором «ДТ-54» 
щозміни піднімали по 9 гекта- 
рів зябу.

Т ракторна бр и гад а  №  10 П а н ч ів с ь к о ї М Т С , д е  
бри гади р о м  О л ек сан д р  Г р и го р ч у к . В к о л го с п і ім ен і Л е н і- 
на м ех ан ізато р и  б ри гади  п ідняли  1046 ге к т а р ів  зя б у  при 
плані 1495.

Т рак торн а бр и гада  № 11 П ан ч івс ь к о ї М Т С , д е  б р и - 
гади ром  М икита Г ончар . Б р и гад а  п ід н я л а  в колгосп і 
ім ені Б у д ьо н н о го  754 гектар и  зя б у  при  п л ан і 1400.

Т ракторна бр и гад а  №  9 П ан ч ів с ь к о ї М Т С , д е  б р и - 
гади ром  С теп ан  К із іл ь . М ех ан ізато р и  б р и га д и  п ід н ял и  
420 ге к та р ів  зя б у  при плані 545.

Т ракторна б р и г а д а  №  3 Н о в о -М и р г о р о д с ь к о ї М Т С , 
д е  б р и гад и р о м  М и хай ло  Ш вец ь . М е х а н іза т о р и  б ри гади  
ви орали  в ко л го сп і «Ш лях  Л ен ін а»  296  ге к т а р ів  зя б у  
при плані 346.

Т ракторна бр и гада  №  9 Н о в о -М и р г о р о д с ь к о ї М ТС , 
д е  б р и гади ром  М и хай ло  П о к о ти л о в . В ко л го сп і ім ен і 
Х р у щ о в а  б р и гад а  в и о р ал а  на зяб  520  г е к т а р ів  при п л а - 
ні 786.

Т ракторна бр и гада №  11 Н о в о -М и р г о р о д с ь к о ї М ТС , 
д е  б р и гади ром  Ф ед ір  М и р го р о д ч ен к о . Б р и г а д а  п ід н ял а  в 
ко л го сп і ім . В о р о ш и л о в а  400 ге к та р ів  з я б у  при плані 544.

Ось хто сьогодні відстає
Тракторна бригада Ф. Ж анталая з Панчівської МТС, яка 

підняла лише 167 гектарів зябу при плані 600.
Тракторна бригада В. Кірілова з Панчівської МТС, я ка  

підняла лише 285 гектарів зябу при плані 757.
Тракторна бригада Я. Пишохи з Ново-Миргородської МТС, 

яка  виорала на зяб лише 206 гектарів з плану 622.
Тракторна бригада О. Афанасьєва з Ново-Миргородської 

МТС, я к а  виорала лише 294 гектари зябу  при плані 758.

Завершують копання цукрових буряків
Буряководи сільгоспартілі 

імені Дзержинського та механі- 
затори тракторної бригади, яку  
очолює Степан Зайцев, праг- 
нуть вчасно і без втрат зібра- 
ти цукрові буряки і вивезти їх 
на цукровий завод. В колгос- 
пі вже викопано понад 140 
гектарів коренів з плану 160 
гектарів. Врахувавши помилки 
перших днів збирання, механі- 
затори правильно організували 
роботу агрегатів, борються за 
якість збирання.

На плантації працюють три 
бурякокомбайни «СКЕМ-3». Во- 
дії комбайнів Олексій Мурзак

У колгоспі імені Свердлова, де головою правління 
Т. Романенко, агрономом П. Білий, бригадиром тракторної 
бригади Ф. Василенко, зволікають збирання цукрових 
буряків. Зібрано цукрову сировину лише з площі 33 гек- 
тари при плані 181 гектар.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер ПанчівськоТ МТС.

та Микола Сандуд щозміни 
збирають по 4 гектари цукро- 
вих буряків кож ний при нормі 
3 гектари.

На перевезенні цукрової си- 
ровини на цукроварню щодня 
працюють 5 —6 автомашин. Ван- 
таження коренів провадиться 
автонавантажувачем, який об- 
слуговують трактористи Іван 
Туркулець та Я ків Солованюк. 
Слідом за  копанням  цукрову 
сировину відправляють на Ка- 
пітанівський завод.

—Чогось ніхто не йде нас збирати...
Мал. Бе-Ша.
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Більше змістовних лекцій 
для трудящих села

22 в е р е с н я  1957 року .

Ц і к а в и й  в е ч і р

Весь радянський народ готу- 
ється достойно зустріти свято 
40-річчя Великого Жовтня. 
Щоб успішно завершити сіль- 
ськогосподарський рік, домог- 
тися дальшого піднесення всіх 
галузей колгоспного виробни- 
цтва, треба мобілізувати всі 
зусилля хліборобів на достро- 
кове виконання взятих соціа- 
лістичних зобов’язань.

На це повинна бути спря- 
мована вся агітаційно-масова, 
пропагандистська робота пер- 
винних партійних і комсомоль- 
ських організацій. Однією з 
важливих форм ідеологічної 
роботи на селі є лекційна про- 
паганда.

В більшості сіл працюють 
лекторські групи районного 
відділення Товариства по поши- 
ренню політичних і наукових 
знань. В даний період в ряді 
лекторських груп відбулися 
наради, на яких обговорено 
питання про поліпшення лек- 
ційної пропаганди на селі. 
Такі наради проведені, зокре- 
м а, в селах Мартоноші, Осит- 
ній та інших. Було викрито 
серйозні недоліки, намічено 
шляхи піднесення лекційної 
пропаганди.

Факти говорять про те, що 
останнім часом в ряді місць 
послабилась науково-атеїстич- 
на пропаганда, хоч життя не 
дає н іяких підстав для цього. 
Адже не секрет, що серед 
певної частини населення ре- 
лігійні забобони ще живі. Взя- 
ти хоч би такий приклад. 
Комсомолець колгоспу імені 
Сталіна (с. Мартоноша) Б ур’я- 
ненко, який нещодавно закін- 

А. САМОЙЛЕНКО, 
інструктор райкому партії.

На відкритих партійних зборах

чин десятирічку, заявляв, що 
він на власному досвіді пере- 
конався, що так звана «водо- 
хресна вода» не псується. Ли- 
ше після кропіткої роз’ясню- 
вальної бесіди Б ур’яненко зро- 
зумів, чому саме вода довго 
зберігається в пляшках.

Слід відмітити, що доповіда- 
чі райкому ЛКСМУ і, зокрема, 
секретарі райкому комсомолу 
Ф. Ткаченко, Г. Швець рідко 
коли виступають перед молоддю 
в селах з бесідами і лекціями 
на науково-атеїстичні теми, 
не використовують для цього 
фактів з місцевого життя.

Серйозним недоліком є те, 
що дуже мало читається лек- 
цій у таких віддалених насе- 
лених пунктах я к  Червоний 
Жовтень, Котовка, Защита та 
інших. Панчівська лекторська 
група, де керівником Г. Воро- 
ная, в своєму складі має близь- 
к о  50 лекторів. Чому ж не 
виступають вони з лекціями у 
віддалених бригадах?

Необхідно вжити всіх захо- 
дів до того, щоб поліпшити 
лекційну пропаганду на селі. 
Більше треба читати лекцій, 
присвячених 40-річчю Радян- 
ської держави, пов’язуючи їх 
з яскравими фактами і прик- 
ладами з місцевого життя, ви- 
світлюючи ті великі зміни і 
перетворення, що відбулися в 
селах за роки Радянської влади.

Сільські лектори відчувають 
гостру потребу в інструктивно- 
методичній допомозі, яку  вони 
ще одержують мало.

М. КРАВЧЕНКО, 
комуніст.

Відкриті партійні збори від- 
булися в колгоспі імені Хрущо- 
ва. У своїх виступах комуніс- 
ти і актив колгоспу викрили 
недоліки в завершенні польо- 
вих робіт і підготовці до зимів- 

лі тваринництва. Намічені кон- 
кретні заходи по піднесенню 
трудової активності колгоспни- 
ків, розгортанню змагання.

Завершувати підготовку до зимівлі худоби

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
працівник б у х га л т ер ії  кол- 
госпу імені Калініна.

Слово підкріплює ділом

Кіровоградська область. Хоро- 
ших результатів у розвитку гро- 
мадського тваринництва добива- 
ються колгоспники сільгоспартілі 
„Комінтерн”, Бобринецького райо- 
ну. Тут надоїли близько 3000 літ- 
рів молока в середньому на кож- 
ну корову.

У змаганні доярок колгоспу 
перше місце займає комсомолка 
Марія Карасенко. Вона одержала 
від кожної корови своєї групи 
понад 4000 літрів молока.

На фото: доярка Марія Кара- 
сенко за роздаванням худобі 
здрібненої маси кукурудзи.

Фото Г. Вєрушкіна
(Фотохроніка РАТАУ).

Люблять і поважають в кол- 
госпі імені Калініна доярку 
Надію Іванівну Павленко. П ’я - 
тий рік вона доглядає 11 корів, 
сумлінно виконує покладені 
обов’язки .

В цьому році Надія Іванів- 
на зобов’язалася одержати від 
кожної закріпленої корови по 
2500 літрів молока. Своє сло- 
во передова доярка підкріплює 
ділом. Вона вчасно проводить 
доїння та годівлю т варин, пра- 
вильно роздоює корів, підтри- 
мує чистоту в приміщенні. Від 
кожної фуражної корови Н. Пав- 
ленко вже надоїла понад 2150 
літрів молока.

Наслідуючи приклад Надії 
Павленко, доярки колгоспу на- 
полегливо борються за дальше 
різке підвищення молочної про- 
дуктивності корів, збільшення 
виробництва молока.

Протягом ближчих років н аз- 
догнати Америку по виробниц- 
тву продуктів тваринництва на 
душу населення—таке відпо- 
відально завдання поставила 
Комуністична партія. Щоб до- 
могтися дальшого підвищення 
надоїв молока, збільшити ви- 
робництво м’яса та інших про- 
дуктів, необхідно зразково під- 
готуватись і провести зимівлю 
громадської худоби.

Більшість колгоспів зони 
Панчівської МТС, врахувавши 
минулорічні помилки, вже за- 
вершили підготовку до зимівлі 
тваринництва. Правління кол- 
госпів стали краще дбати про 
створення достатку повноцін- 
них кормів, про будівництво 
нових і ремонт наявних тва- 
ринницьких приміщень.

В колгоспах імені Будьонно- 
го та імені Леніна подбали про 
те, щоб забезпечити худобу 
теплими, сухими і світлими 
приміщеннями на зиму. Всі на- 
явні приміщення тут вчасно 
відремонтовані, побілені, про- 
дезинфіковані. Механізовано 
подачу води на ферми, встанов- 
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лено автонапувалки, устатко- 
вано підвісні дороги. Приміщен- 
ня електрифіковані.

Правління названих колгос- 
пів подбали про створення від- 
повідних умов для роботи тва- 
ринників. Заготовлено достат- 
ню кількість грубих і сокови- 
тих кормів, широко механізо- 
вано їх підготовку до згодову- 
вання тваринам. В колгоспі 
імені Леніна, наприклад, став 
до ладу кормоцех.

Проте далеко не скрізь прав- 
ління колгоспів по-справжньо- 
му турбуються про зимівлю ху- 
доби. Взяти хоч біт колгосп 
імені Дзержинського. Свинопо- 
голів’я  тут ніде розмістити. 
Старий свинарник хочуть ви- 
користати під пташник, а в но- 
вому ніяк не спроможуться 
зробити станки. Вкрай повіль- 
но будується відгодівельн а пло- 
щадка. Та все це не викликає 
тривоги у завгоспа А. Нікола- 
єва та голови правління В. Фло- 
рі. Досі навіть приміщення 
для утримання телят, вівчар- 
н ик та конюшні тут не відре- 
монтували.

В. КУЛІНІЧ, 
головний зо о т ех н ік  Пан- 
чівської МТС.

Не кращі справи з підготов- 
кою приміщень і в сусідньому 
колгоспі імені Сталіна, де зав- 
госпом Р. Мурзак. Невистачає 
приміщень для утримання 225 
голів молодняка великої рога- 
тої худоби, ніде розмістити 
птицю. Надто мало заготовлено 
тут силосу, грубих кормів. Як 
же думає голова колгоспу З . Сі- 
львестренко організувати вико- 
нання завдань по збільшенню 
виробництва продуктів тварин- 
ництва?

Серйозні упущ ення в підго- 
товці до зимівлі тварин мають 
місце в колгоспах імені Петров- 
ського, імені К алініна.

Часу до початку зимівлі ху- 
доби залишилось мало. Всі зу- 
силля треба зараз спрямувати на 
завершення підготовки примі- 
щень до зими . В кожному кол- 
госпі закласти якнайбільш е си- 
лосу з гички в суміші з поло- 
вою та жомом, організувати 
подрібнення соломи, завезти 
потрібну кількість вапна чи 
каустичної соди для хімічної 
обробки грубих кормів.

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву

П О П Р А В К А
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вміщено статтю „Вище рівень по- 
літичної освіти“. Закінчення остан- 
нього речення в третьому абзаці 
цієї статті слід читати: „по вив- 
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ченню економіки промисловості“.

Загублений штамп Ново-Миргородського плодоконсервного заводу 
вважати недійсним.

І. НИКИТЕНКО, 
старший вагар за л ізн и ч - 
ної ст а н ц ії  Ново-Миргород.

Я к і весь радянський народ, 
колектив працівників залізнич- 
ної станції Ново-Миргород го- 
тується достойно ознаменува- 
ти 40-річчя Радянської влади. 
Залізничники прагнуть зразко- 
во підготувати своє господар- 
ство до роботи в зимових умо- 
вах, вивчають і впроваджують 
кращий досвід, борються за 
прискорення перевезень народ- 
ногосподарських вантажів.

Важливим завданням у робо- 
ті залізничників є зменшення 
простоїв вагонів під час наван- 
таження і розвантаження. Од- 
нак успіх в цьому залежить 
не тільки від нас самих. Адже 
станція обслужує два райони. 
Щодня на адресу багатьох ор- 
ганізацій і підприємств прибу- 
вають різні вантажі. Звільня- 
ти вагони від вантажів повин- 
ні ті, що одержують їх.

Керівники ряду підприємств 
добре усвідомлюють, яке вели- 
ке значення має вчасне роз- 
вантаження вагонів. Це мож- 
на сказати про І. Мельниченка, 
я к ий очолює відділення «Ав- 
тотракторозбуту», про керівни- 
ка нафтобази М. Роздобутька 
та інших товаришів. Як тільки 
в їх  адресу прибуває вантаж, 
вони зразу ж організовують 
вивантаження вагонів і виве- 
зення вантажів від залізниці.

Та, на жаль, є й інші фак- 
ти. Слід звернути увагу на 
розвантаження вагонів Ново- 
Миргородською райспоживспіл- 

Не допускати простоїв вагонів
кою. Можна привести багато 
прикладів, коли вагони, пода- 
ні під розвантаж ення, простою- 
ють із-за вини правління рай- 
споживспілки по 10 і більше 
годин. Не дбають і про вчас- 
не вивезення вантажів від за- 
лізниці. Хоч райспоживспілці і 
відведена земельна ділянка, але 
багато вантажів тижнями ле- 
жать на вантажному дворі 
станції. За  це райспоживспіл- 
ка сплачує значні суми гро- 
шей. Сіль, розібрані вози, ліс, 
паливо та інші вантажі лежать 
на станції по кілька тижнів. 
Чому ж на це не звертають 
уваги керівники райспожив- 
спілки?

Останнім часом несвоєчасно 
розвантажує вагони Ново-Мир- 
городський плодоконсервний 
завод. Т ак, днями вагон про- 
стояв 54 години і завод запла- 
тив штраф за це. Нещодавно по 
38 годин простояли на станції 
чотири вагони із-за вини це- 
гельно-черепичного заводу, де 
директором А. Барг.

Далі з таким становищем 
миритися не можна. Керівники 
установ та організацій, в адре- 
су яких надходять вантажі, 
покликані забезпечувати вчас- 
не розвантаж ення вагонів з 
тим, щоб не допускати їх про- 
стоїв.

Вихідний день. Трудівники 
колгоспу «ІІІлях Леніна» вве- 
чері зібралися в сільському 
клубі. Тематичний вечір, при- 
свячений сорокаріччю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево- 
люції, відкрив коротким вступ- 
ним словом директор Лікарів- 
ської семирічної школи В. Омель- 
чук. На вечорі відбулася зус- 
тріч кількох поколінь—жите- 
лів села.

Ось виступає 75-річний кол- 
госпник Семен Семенович Гре- 
бенюк, учасник революційних 
подій 1905 — 1907 рр. Він роз- 
повідає про свої зустрічі з 
матросами броненосця «Потьом- 
кін», як і повстали проти само- 
державства, про підтримку сол- 
датами цього повстання. В ті 
роки С. С. Гребенюк служив у 
береговій артилерії м. Севасто- 
поля, за співчуття повсталим 
був також арештований. Зараз 
Семен Семенович працює кол- 
госпним рибоводом, вже має в 
цьому році понад 270 трудоднів.

Про ж ахливе становище сол- 
датів на фронтах під час імпе- 
ріалістичної війни в 19 1 4 — 
1916 рр. розповів літній кол- 
госпник І. Я. Шаламай. Він 
був поранений. Повернувся в 
село. В 1917 році з перших 
днів Жовтневої революції брав 
активну участь у розподілі по- 
міщицької землі між селянами.

Один із зачинателів колгосп- 
ного руху О. І. Пісковий го- 

ворив про боротьбу з кунацт- 
вом, про організацію колгоспу 
«Шлях Леніна» і перші роки 
його діяльності.

...Ж иття трудівників колгосп- 
ного села ставало все культур- 
нішим і заможнішим. Помно- 
жились багатства колгоспу, 
який був передовим у районі. Та 
мирну працю радянських лю- 
дей перервав віроломний напад 
фашистів на наш у країну. Ба- 
гато жителів села із зброєю в 
руках пішли захищати рідну 
Батьківщину.

Про героїчну боротьбу і муж - 
ність радянських воїнів в пе- 
ріод В ітчизняної війни розпо- 
вів учасник оборони Ленінгра- 
да Г. Я. Романенко. Ровесник 
Великого Ж овтня С. Д. Севе- 
ринчук, згадуючи про муж- 
ніх захисників Вітчизни, від- 
мітив, що радянські люди — 
мирні л юди, що вони і зараз 
стійко стоять на варті миру.

Про участь комсомольців і 
молоді у відбудові рідного кол- 
госпу в післявоєнні роки роз- 
повів член ВЛКСМ В. Рома- 
ненко.

Цей цікавий тематичний ве- 
чір закінчився концертом. Учас- 
ники художньої самодіяльності 
сільського клубу виконали піс- 
ні, поставили п ’єсу «В Жовт- 
ні» тощо.

Г. ШАРПІНСЬКИЙ, 
голова кол госпу  „Шлях 
Л еніна”.
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