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ся в домнах і мартенах нашої 
республіки, з кожної сотні тонн 
радянської руди— 60 тонн ру
ди з України, кожну четвер
ту машину в Радянському Со
юзі випускає Україна. Цукру 
ми нині виробляємо майже в 
три рази більше, ніж в 1913 
році.

За роки Радянської влади на 
Україні, як і в інших союзних 
республіках, створені націона
льні кадри партійних, радянсь
ких, господарських, інженерно- 
технічних працівників, спеціа
лістів сільського господарства, 
науки, працівників культури і 
мистецтва.

Всіма своїми грандіозними ус
піхами в економічному, полі
тичному і культурному житті 
український народ зобов’язаний 
мудрому керівництву Комуніс
тичної партії і тій величезній 
безкорисній допомозі і підтрим
ці, які йому надавали і нада
ють великий російський та ін
ші народи Союзу РСР.

Трудящі нашої країни за
конно пишаються і невпинно 
множать успіхи радянської на
уки і техніки: в СРСР працює 
перша в світі атомна електро
станція, літають реактивні па
сажирські літаки «ТУ-104», 
створена перша міжконтинен
тальна балістична ракета, впер
ше запущено штучні супут
ники Землі.

Все, що робиться в нашій 
країні,— ообиться в ім’я щас
тя трудящих, в ім’я миру на 
землі. Ось чому головною ме
тою Комуністичної партії і Ра
дянського уряду в зовнішній 
політиці є недопущення війни, 
боротьба за мирне співіснуван
ня і економічне змагання країн 
з різними суспільними систе
мами. Миролюбна зовнішня по
літика Радянської держави від
повідає сподіванням і прагнен
ням широких народних мас 
всіх країн.

Радянський народ в соняч
ному розквіті починає п ’ятий 
десяток свого щасливого жит
тя під зорею Великого Жовтня, 
під прапором Комуністичної 
партії, яка веде нашу країну 
до сяючих вершин кому
нізму.

Слава Великому Жовтню, 
який відкрив нову еру в істо
рії людства— еру краху капіта
лізму і утвердження соціаліз
му!

Слава Комуністичній партії 
Радянського Союзу — вождю 
Жовтневої революції, великому 
натхненникові і організаторові 
будівництва соціалізму і кому
нізму в нашій країні!

Виступ В. І. Леніна на другому Всеросійському з ’їзді Рад
(Репродукція з картини художника В. Сєрова).

Олекса НОВИЦЬКИЙ

Сорок з о р я н и х  л іт
Клич гарматний з „Аврори“ 
Сповістив про епоху нову.
Сорок років я нею живу! 
Клич почули і доли і гори.
Ми пішли у  величний похід 
Проти зла і сваволі.
Прапор світлої долі 
Зараз бачить весь світ!

Прапор миру —  у  наших р уках. 
Прапор дружби —  над нами.
Ми проходимо Жовтня шляхами, 
Сонце—в наших серцях!
В урожайному золоті нив,
У цвіту Дніпрельстанів—  
Україна до сонячних днів 
Йде ходою титанів!

У великій і вольній сім’ї 
Край мій рідний квітує.
Наш народ знає люті бої,
Він свободу вартує!
Хай буяє радянське життя 
Небувалим, новим урожаєм. 
Комунізму ясне майбуття 
Ми трудом наближаєм!
Сорок літ! Сорок зоряних літ 
Ми йдемо всі, узявшись за руки. 
Через війни, і горе, і муки—
Ми прийшли до великих побід.
Прапор Леніна в наших руках! 
Воля Леніна—в серці народу.
Слава тим, хто боровсь за свободу! 
Слава Жовтню в віках!

влити в її організм міць сталі 
і силу електроенергії, щоб 
зробити її неприступною для 
ворожих зазіхань. А коли сві
товий імперіалізм пішов на нас 
війною, коли німецький фашизм 
почав топтати нашу землю, 
український народ разом з 
усіма народами країни, вихо
ваними Комуністичною пар
тією в дусі радянського пат
ріотизму і інтернаціоналізму,
самовіддано, на смерть бився 
за свою Вітчизну, за радян
ський суспільний і державний 
лад.

Після всесвітньоісторичної 
перемоги у Великій Вітчизня
ній війні український народ, з 
допомогою всіх братніх наро
дів СРСР, повернув своїй рід
ній землі щастя і радість.

З великим творчим натхнен
ням, з полум’яним патріотич

ним ентузіазмом трудящі Ук
раїни перетворюють в життя іс
торичні накреслення XX з ’їзду 
партії, віддають свою творчу 
енергію в ім’я дальшого роз
квіту нашої землі, борються за 
те, щоб підняти на нову висо
чінь економіку й культуру 
Батьківщини, наздогнати і ви
передити Сполучені Штати 
Америки по випуску продук
ції на душу населення.

Українська РСР за роки 
Радянської влади перетвори
лась на могутню індустріаль
но-колгоспну державу. Валова 
продукція промисловості Укра
ї ни за роки Радянської влади 
зросла більш як у 16 раз.

Кожна третя тонна радянсь
кого вугілля — це вугілля з 
України, кожна друга тонна 
радянського чавуну і кожна 
третя тонна сталі виплавляєть

на ній— створені роботящими 
руками заводи-велетні, шахти, 
електростанції, нові міста і 
села! І все це у квітучому він
ку колгоспних нив, і все це 
під сяйвом електричних вогнів!

Під прапором Великого Жовт
ня найбільші повно розкрилися 
могутні творчі с и л и ,  високі 
духовні якості українського 
народу. Він палко любить свою 
землю, рідну Радянську Бать
ківщину, самовіддано захищає 
і множить її багатства. Він бо
ровся за неї пліч-о-пліч з си
нами інших братніх народів в 
полках Щорса й Боженка, на 
Каховському плацдармі й під 
Перекопом, під мурами Арсе
налу і в рейдах Будьоннівської 
армії. Він воскрешав її, пора
нену в битвах. Він невтомно 
працював на риштованнях со
ціалістичних п ’ятирічок, щоб

Сорок років тому робітники 
і трудящі селяни нашої країни 
під керівництвом Комуністичної 
партії, на чолі з великим 
Леніним повалили ненависне 
панування капіталістів і помі
щиків, встановили Радянську 
владу. Вперше в світовій істо
рії трудівник розірвав кайдани 
соціального і національного 
гноблення, в результаті Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції на одній шостій 
земної кулі вперше було лік
відовано експлуатацію людини 
людиною.

Соціалістична держава, на
роджена Великим Жовтнем, 
зростала і гартувалась в запек
лих боях проти орд інтервен
тів і внутрішньої контррево
люції. Вона зростала і гарту
валася  в самовідданій боротьбі 
з труднощами, що поставали 
на її шляху, — з голодом і 
розрухою, з економічною від
сталістю і безкультур’ям, зали
шеними у «спадщину» нена
висним капіталізмом.

Господар країни, господар 
своєї долі — визволений 
трудівник, йдучи ленінським 
шляхом, своєю натхненною 
героїчною працею за небу
вало короткий історичний 
час перетворив колись відсталу
країну в могутню соціалістич
ну державу — оплот миру і 
кращого майбутнього всього 
передового і прогресивного люд
ства. Соціалістичний лад від
крив невичерпні джерела твор
чої ініціативи трудящих, дав 
нечувано могутній поштовх 
розвиткові продуктивних сил 
країни. За роки соціалістич
них п’ятирічок була викувана 
індустріальна міць країни, а 
суцільною колективізацією 
сільського господарства здобу
то всесвітньоісторичну перемо
гу на фронті соціалістичної 
перебудови села.

На всьому велетенському
просторі країни здійснена куль
турна революція, яка підняла 
наш народ з темряви до світ
лих вершин цивілізації, зроби
ла його найбільш освіченим на
родом у світі.

Під сонцем Великого Ж овт
ня, під сонцем соціалізму, в 
незламній дружбі з усіма брат
німи республіками розквітла 
Радянська Україна— возз’єдна
на, незалежна, суверенна дер
жава, складова і невід’ємна 
частина великого Союзу РСР.

Погляньте сьогодні на нашу 
квітучу республіку! Від Ай-Пет
рі до Чорногори, від Північно
го Дінця до поліських пущ 
розкинулася золота, урожайна, 
багата на всі скарби земля, а
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Зустріч ветеранів праці
До кабінету директора МТС 

зайшов немолодий уже чоловік 
у сірому дорожному пальті. 
Глянув на Михайла Степанови
ча і промовив:

— Пробачте, можливо вам 
перешкодив?

— Ні, ні, заходьте, будь 
ласка.

Михайло Степанович Гордей
ко зосереджено розглядає при
булого, намагається згадати, 
х то він.

— Не пригадаєте, бо ви ме
не не знаєте,— посміхаючись, 
промовив Григорій Я кович Со 
чінський.— Я у цих місцях не 
був уже більше тридцяти ро
ків. А які зміни, які зміни 
сталися...

— Сідайте, будьте гостем,— 
ласкаво запросив М. С. Гор
дейко.

— Скажу вам відверто, що не 
міг не зайти до вас. Ось уже 
кілька днів гостюю в селах ра
йону. Куди не поїду— не взнаю 
села. А тут же я  виріс. Ось 
хоч і Панчево, колись глухе, 
затуркане бідняцьке село, а те
пер воно немов місто: скрізь 
сяють електричні вогні, грає 
радіо. Де був пустир— споруд
жено величезні майстерні МТС, 
клуб, магазини, лікарню. А в 
Канежі я не міг налюбуватись 
добротними приміщеннями кол
госпу імені Щорса. Скрізь тобі 
механізація, електрифікація.
Воду подає на ферми електри
ка, солому ріже, дошки пиляє 
теж. Питаю у земляків, звідки 
все це дістали. А їм хоч би що. 
Самі своїми руками збудували, 
кажуть, а в механізації про
цесів допомогла нам Панчівська 
МТС...

Михайло Степанович на про
сьбу прибулого розповів дета
льно про всю роботу, яку про
вели механізатори в цьому ро
ці, готуючи гідну зустріч все
народному святу.

—В рільництві ми майже
повністю завершили механіза
цію всіх процесів, —  закінчує 
Михайло Степанович.— Тепер 
поставили завдання широко 
механізувати трудомісткі про
цеси в тваринництві.

—Ось що дала селу Радян
ська влада!— сказав захоплено 
Григорій Якович.— А наче зов
сім недавно я ходив за сохою. 
Родило не жито-пшениця, а 
бур’яни... Не хочеться й згаду
вати про ті чорні дні...

—Після Вітчизняної війни 
ми тут також застали одні бу
р ’яни,— сказав Гордейко.— Сер
це стислося від болю, коли я 
побачив розбите, пограбоване 
фашистами село. А МТС зовсім 
зруйнована була, майстерні 
спалені. Не було жодного трак
тора чи іншої машини. А ви

ростала ж станція на моїх очах. 
Працював я тут і до війни. 
Все, що ви бачите у нас—по
будовано заново, після війни.

— Так ви тут теж старожил? 
— жартома запитав Г. Я. Со
чінський.

— Та не тільки я. У нас 
багато ветеранів праці, які сум
лінно трудяться у дружному 
колективі механізаторів ще з 
дня заснування машинно-трак
торної станції. Інженером по 
постачанню запасних частин
працює Омелян Федорович Фло- 
ря, кращі бригадири трактор
них бригад Олександр Іванович 
Григорчук, Онисій Ерастович 
Гаврилов, Степан Якович Зай
цев, багато трактористів,
комбайнерів.

Пролунав дзвінок. Директор 
підняв трубку, послухав, а по
тім сказав:

 — З Оситної говорять. Щось 
там не ладиться з підвісною
дорогою в чотирьохрядному ко
рівнику. Новий збудували...

—Розумію, розумію,— ска
зав Григорій Якович.— Тягне 
вас туди. Так мені й говорили, 
що директора в кабінеті рідко 
коли застанеш. Що ж, не бу
ду затримувати. Вірно поступа
єте, Михайло Степанович, коли 
поспішаєте на допомогу туди, 
де не ладиться.

Обидва підвелися у міцному 
рукостисканні. Михайло Степа
нович — високий, широкопле
чий, Григорій Я кович— низь
кого росту, худорлявий. Обидва 
вже немолоді, але ще міцні.

Сочінський Г. Я. пройшов 
сувору школу ж иття. Він був
тяжко поранений на фронті ім
періалістичної війни. Повернув
ся в рідне село, коли Велика 
Жовтнева соціалістична револю
ція сколихнула світ. Став у 
перших рядах організації се
лянського революційного комі
тету в Панчевому, боровся про
ти кайзерівських загарбників. 
В роки громадянської війни не 
раз виконував складні відпові
дальні завдання рідної Комуніс
тичної партії. Після того весь
час працював на господарській 
і партійній роботі. Зараз він 
персональний пенсіонер.

Михайло Степанович—пред
ставник робітничого класу. Сам 
з Одеси. В тридцяті роки на 
заклик Комуністичної партії 
прибув у село Панчево на по
саду директора машинно-трак
торної станції. Ось уже понад 
20 років Михайло Степанович 
Гордейко незмінний директор 
станції.

Ця хвилююча зустріч слав
них ветеранів праці відбулася 
в переддень сорокаріччя Радян
ської влади.

Г. ГЛАДКИЙ, 
працівник МТС.

На фото: Москва сьогодні. Дорогомиловська і Смоленська набережні.

Трудові подарунки
Працівники сільського гос

подарства району зустріли свя
то Великого Жовтня трудови
ми подарунками. За 10 міся
ців на кожні 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь ви
роблено по 125,3 центнера мо
лока, по 19,8 центнера м’яса, 
в тому числі по 13,2 центнера 
свинини на 100 гектарів ріллі. 
Вироблено на 100 гектарів 
угідь по 77,6 кілограма вовни. 
Одержано врожай овочів по 65 
центнерів з кожного гектара.

Готуючи достойну зустріч
святу, колектив заготівників 
Ново-Миргородської райспожив
спілки достроково виконав річ
ний план заготівель і закупок 
м’яса, яєць, вовни та овочів. 
Понад план уже заготовлено 
більше 200 тисяч штук яєць, 
близько 40 тонн м’яса, 700 кі
лограмів вовни, 53 тонни овочів.

Т. ШАПОВАЛОВ, 
директор Заготконтори.

Золота осінь бродить колгоспними по 
лями. Буйним оксамитом зеленіє озимина, 
скільки сягає око— чорніють масні скиби 
грунту, виораного на зяб. В лісосмугах і 
гаях спадає додолу пожовкле листя. Заві
тала осінь і в сад та на город колгоспу 
імені Карла Маркса.

— Тепер і підсумки можна підбити, — 
говорить Митрофан Митрофанович Дедул, 
записуючи в блокнот останню цифру. 
(Дивіться верхній знімок).

Митрофанові Митрофановичу вже понад 
74 роки. Та він ще бадьорий, рухливий. Дов
гий час М. М. Дедул очолює городню бригаду, 
став справжнім майстром ви
соких урожаїв. Ось і в цьому 
році. Літо було посушливим. 
Однак і в цих умовах брига
да виростила по 210 цент
нерів овочів на кожному з 
25 гектарів.

Овочівники широко впро
ваджують багатий досвід ро
боти членів городньої брига
ди М. В. Павлової з кол
госпу «Призыв», Московської 
області. Вже кілька років 
змагаються між собою го
родники, творчо обмінюють
ся досвідом, допомагають 
один одному в боротьбі за 
підвищення врожайності,

З о л о т а  к о л г о с п н а  о с і н ь
збільшення прибутків від 
овочівництва. Досить ска
зати, що городництво в 
цьому році вже дало ка
м'я нському колгоспові 
близько 200 тисяч кар
бованців доходу.

Чудово восени в саду. 
Задумливі стоять дерева, 
гілки яких вкриті обваж
нілими плодами пізньо
стиглих сортів яблук. На 
нижньому знімку ви ба
чите бригадира садівничої 
бригади Семена Івановича

Ганула (перший зліва), який разом з 
колгоспницями перебирає яблука.

—Ось я кі вродили! — говорить С. І. 
Ганул, взявши в руки кілька яблук.

Колгоспний сад— справжнє багатство 
артілі. Його площі весь час розширюють
ся. Є садова шкілка, де вирощуються ще
пи кращих сортів яблунь, груш, абрикос 
тощо. Нинішнього року до колгоспної ка
си вже надійшло від садівництва понад 
130 тисяч карбованців прибутку. Колгосп 
виготовляє з фруктів також вино.

Г. ЖОВНА, 
бухгалтер колгоспу.

Б а г а т і с х о д и
Народна мудрість говорить: 

«Колгоспна воля і труд багаті 
сходи дають». Як правильно 
сказано! Подивишся сьогодні 
навкруги і серце сповнюється ра
дістю за рідну Батьківщину, 
за радянський народ, за свій 
колгосп. Адже йдемо ми весь 
час вперед, ростемо, багатієм.

Нелегко довелося нам відбу
довувати колгоспне господарст
во в післявоєнні роки. Німець
кі фашисти з  період війни 
нанесли колгоспові надто вели
ких збитків, повністю розгра
бували його добро, знищили бу
дівлі. Радянська влада допо
могла нам швидко піднести
артільне господарство, збудува
ти добротні громадські примі
щення.

Колгоспна праця стала в на
шій країні справою честі, доб
лесті. Великою пошаною ото
чені також працівники тварин
ницьких ферм, які наполегли
во борються за підвищення
продуктивності громадської ху 
доби, збільшення виробництва 
молока, м’яса, вовни, яєць. Всі 
ми прагнемо внести гідний 
вклад у боротьбу за перемогу 
нашої країни в мирному зма
ганні з найбільш розвинутими 
капіталістичними країнами. У 
багатьох питаннях науки і 
техніки ми вже випередили 
Америку! Наздоженемо її і по 
виробництву молока, м'яса, 
масла на душу населення!

Сьомий рік працюю я дояр
кою. Коли прийшла на ферму 
колгоспу імені Фрунзе, не бу

ло ні хороших приміщень, ні 
достатку кормів. Майже всі ро
боти виконувались вручну. По
дивіться тепер на колгоспну 
молочно -товарну ферму: доб
ротне капітальне приміщення, 
в якому вечорами горять елек
тричні лампочки. Трудомісткі 
процеси механізовано, зокрема 
водопостачання та підготовку 
кормів до згодовування. Коро
вам згодовуємо повноцінні гру
бі, соковиті та концентровані 
корми. Завдяки цьому надої 
молока весь час зростають.

Бід молочно-товарної ферми 
колгосп щороку одержує вели
кі прибутки.

Ми горді тим, що наш кол
госп посідає зараз в районі 
перше місце по виробництву
молока. За 10 місяців цього 
року вироблено на 100 гекта
рів угідь близько 200 центне
рів молока, одержано на кож
ну корову по 2243 кілограми. 
Я особисто вже надоїла від 
кожної закріпленої корови по
над 2900 літрів молока.

Всенародне свято 40-річчя 
Великої Ж овтневої соціалістич
ної революції трудівники моло
чно-товарної ферми, як і весь 
наш радянський народ, зустрі
ли хорошими трудовими пода
рунками. Будемо й надалі пра
цювати так, щоб рідна Вітчиз
на ще більше одержала м’яса, 
молока, масла та інших про
дуктів тваринництва!

М. НОВОХАТЧЕНКО, 
 доярка колгоспу імені 

           Фрунзе.
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Леніна мрії влада Рад втілила в народні дії

В центрі села Софіївки споруд
жено пам’ятник воїнам, що заги
нули в період Великої Вітчизня
ної війни.

На знімку: пам'ятник у селі 
Софіївці.

Борцям за свободу
Батьківщина-мати свято шанує 

світлу пам’ять воїнів і партизанів, 
що загинули в період Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, 
громадянської та Великої Вітчиз
няної воєн. Борцям, що загинули за 
щасливе і вільне життя трудового 
народу, споруджено пам’ятники в 
райцентрі, в селах Софіївці, Кам’ 
янці, Канежі.

На багатьох братських могилах 
встановлені обеліски. Трудящі ра
йону свято шанують пам'ять за
гиблих воїнів.

Історичні місця
На околиці села Канежа розта

шоване кладовище. Воно нагадує 
про незабутні дні 1918 року, коли 
селяни із зброєю в руках виступи
ли проти німецьких загарбників.

Майже сорок років минуло з то
го часу. На кладовище часто при
ходять піонери, школярі, літні кол
госпники. Вони впорядковують бра
тські могили, садять дерева і квіти.

В центрі кладовища споруджено 
пам’ятник борцям, що героїчно за
гинули за визволення любимої Бать
ківщини від поневолювачів.

Днями відбулося відкриття ме
моріальної дошки, встановленої в 
селі в пам’ять загинувшим повстан
цям.

П. ДАНИЛОВ, 
депутат сільської Ради.

педів, багато мотоциклів, авто
машини...

Набирає широкого фронту 
будівництво. За останні роки 
споруджено майстерні МТС, де
сятки добротних приміщень 
для колгоспного тваринництва, 
великий клуб тощо. Лише в 
нинішньому році збудовано 
приміщення семирічної школи, 
лікарню, десятки житлових бу
динків.

На знімку: майстерня МТС.

Щасливо і заможно живуть 
тепер люди на землі, оновле
ній Великим Жовтнем.

П. БАНТИШ, 
голова виконкому сіль
ської Ради.

професій. Все це нові кваліфі
ковані кадри, які виросли за 
роки Радянської влади.

Трудівники колгоспних полів 
і ферм у творчій співдружнос
ті з механізаторами машинно- 
тракторної станції успішно ви
конують завдання по збільшен
ню виробництва зерна, м’яса, 
молока т а інших продуктів 
сільського господарства.

Наші селяни на кожному 
кроці відчувають турботу пар
тії та уряду про піднесення 
культури й добробуту колгосп
ників. В селі працює радіову
зол. Недавно колгосп встановив 
потужну електростанцію. Сім’ ї 
трудівників мають в особисто
му користуванні сотні швейних 
машин, близько тисячі велоси

сільську бібліотеку. У клубі 
майже щодня демонструються 
кінофільми.

Понад 700 дітей трудівників 
села навчаються у середній, 
семирічній та початковій шко
лах. Щороку 50— 60 юнаків 
та дівчат одержують атестати 
зрілості.

У Панчевому працює вели
кий колектив інтелігентів: 45 
вчителів, 7 агрономів, зоотех
ніки, лікарі, інженери, меха
ніки. Такі наслідки культурної
революції.

Три бригади механізаторів 
обслужують колгосп-гігант. В 
сільгоспартілі імені Куйбишева 
працюють понад 20 шоферів, 
10 мотористів, багато слюсарів, 
ковалів, будівельників різнихНа знімку: нова семирічна 

школа в с. Панчево.

На о н о вленій землі
Ми стали свідками т их днів, 

коли здійснилась завітна мрія 
великого Кобзаря Т. Г . Шев
ченка про оновлену землю. Під 
зорею Великого Жовтня щас
ливі люди живуть в сім ’ї віль
ній, новій. СРСР— велика ба
гатонаціональна сім’я братніх 
народів.

А було колись... Чорніші 
чорної землі ходили люди, не 
мали просвітлої години селяни.

Дореволюційне село Панчево. 
Вулиці, порослі бур’янами. На 
схилах річки Вись тулилися 
маленькі хатинки. Церква, два 
шинк и — ось і все, що давав 
царизм для розвитку «культу
ри» на селі. Ні газет, ні кни
жок люди не читали. Та кому
й читати, коли на все село з 
населенням понад 4500 
чоловік грамотними були тіль
ки піп, два вчителі, фельдшер 
та кілька куркульських синків.

Сільськогосподарське вироб
ництво знаходилось на рівні 
середньовіччя. н авіть залізний 
плуг був диковинкою. Рало,

серп і ціп— ось яка «техніка» 
була в руках хліборобів.

Панчівці відчули себе справ
жніми людьми лише після пе
ремоги Великого Жовтня. Нині 
Панчево— село суцільної гра
мотності. Лише колгоспники 
одержують близько 1500 при
мірників газет і журналів, по
над 800 трудівників відвідують

Весело живеться— до пісні серце рветься
Заможним і культурним ста

ло життя трудящих після пе
ремоги Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Клуби, 
бібліотеки, кіно, газети і жур
нали міцно увійшли в побут 
радянських людей.

Після трудового дня колгосп
ники мають змогу весело від
почити, почитати газету чи
журнал, подивитись цікавий 
кінофільм. В районі працюють 
Будинок культури, 13 с ільсь
ких та 9 колгоспних і бригад
них клубів, в яких молодь 
влаштовує цікаві ігри, танці, 
виступає з концертами. Вечо
рами чути пісні, в яких зву
чить радість творчої праці, ве
селого життя.

До послуг трудящих —дві ра
йонні й одинадцять сільських

бібліотек з книжковим фондом 
понад 70 тисяч примірників. 
Крім того, є багато бібліотек 
в школах, організаціях та уста
новах.

За останні роки широко 
провадиться радіофікація райо
ну. Майже в кожному будин
ку чути голос рідної Москви, 
Києва. Працюють чотири радіо
вузли, які обслуговують близь
ко чотирьох тисяч сімей тру
дящих. Лише в цьому році в 
селах району встановлено 1100
радіоточок. Трудящі передпла
чують понад 9 тисяч примір
ників газет, журналів та інших 
періодичних видань.

В. ПЕРЕВ’ЯЗКО, 
завідуючий райвідділом 
культури.

В період Великої Жовтневої соціалістичної революції та 
громадянської війни трудящі села Канежа разом з усіма наро
дами нашої Батьківщини героїчно боролися за встановлення 
Радянської влади, за нове, щасливе і радісне життя. Влітку 
1918 року селяни Канежа та навколишніх сіл із зброєю в ру
ках повстали проти німецьких загарбників, одержали над воро
гом блискучу перемогу.

Невпізнанним стало нині село Каніж. Колгоспи імені Леніна 
та імені Щ орса— великі багатогалузеві господарства. Вони ма
ють власні електростанції, збудували хороші громадські будівлі. 
В селі є середня школа, медпункт, клуб, бібліотека, поштове 
відділення, магазини. Більшість будинків колгоспників радіофі
ковано та електрифіковано.

Колгосп імені Щ орса обслужує тракторна бригада №  1 1
Панчівської МТС. Колгосп спорудив для механізаторів у по
льовому стані добротний будинок. Тут є кілька кімнат, черво
ний куток. Для механізаторів влаштовуються бесіди. Останнім 
часом секретар парторганізації колгоспу А. М. Хлопенко про
вів бесіди про 40-річчя Радянської влади, про повстання се
лян Канежа у 1918 році.

На знімку: А. М. Хлопенко бесідує з механізаторами у 
польовому стані.

Де машина, у  людей не болить спина
З болем у серці слухаєш, ко

ли старожили розповідають, 
якою тяжкою була праця хлі
боробів до революції. Сіяли і 
збирали хліб не машинами, а 
руками. В районі раніше не 
знали, що таке трактор, ком
байн, сівал ка.

Невпізнанним стало сільське 
господарство за Радянської вла
ди. Батьківщина оснастила на
ші колгоспи, машинно-трактор
ні станції потужною вітчизня
ною технікою. На колгоспних 
полях району працюють близь
ко 200 тракторів, 88 зернових,

49 бурякозбиральних, 23 си
лосозбиральних і 48 кукуруд
зозбиральних комбайнів. На об
робітку грунту та посівів пра
цює багато складних сільсько
господарських машин, які ви
вільняють т исячі рук хліборо
бів, значно полегшують працю.

Широко механізовані тепер 
виробничі процеси і н а тварин
ницьких фермах. Дев’ять кол
госпів району придбали елек
тростанції. Це дало змогу меха
нізувати виробничі процеси.

А. ЯКИМЧУК, 
головний інженер МТС.

З д ійснюються заповіти великого Леніна
«Вчитись, вчитись і вчи

тись»,— говорив вождь трудя
щих усього світу великий Ленін. 
Ці заповіти Ілліча здійснюють
ся у нашій країні.

Раніше простий трудівник 
про середню та вищу освіту не 
міг навіть і мріяти.

Сонце Великого Жовтня на
завжди розсіяло темряву серед 
трудящих мас. Якщо до рево
люції в нашому районі було 
кілька шкіл, в яких працюва

ло не більше двох десятків вчи
телів, то тепер налічується 27 
середніх, семирічних і почат
кових шкіл. Дітей робітників, 
службовців і колгоспників нав
чають 380 вчителів. У школах 
району вчиться близько 4600 
учнів. Десятки робітників і 
службовців здобувають середню 
освіту у вечірній школі без 
відриву від виробництва.

О. ГАНУЛ, 
секретар райВНО.

Турбота про здоров'я трудящих
  За часів царизму мала місце 

велика смертність населення. 
Це тому, що життя трудящих 
було злиденним і тяжким, за 
лікування доводилось платити 
великі гроші, а простий тру
дівник їх не мав. Та й ліку
вальних закладів було надто 
мало.

В нашому районі, наприк
лад, була лише одна лікарня. 
Не було висококваліфікованих 
медичних працівників.

Тепер у нас лікування без
платне. Працюють лікарні в 
Ново-Миргороді, в селах Пан
чевому, Коробчино. Створено 
11 фельдшерсько-акушерських 
пунктів, 5 колгоспних родиль
них будинків. Трудящих  обслу
говують 17 лікарів з вищою 
освітою, більше семидесяти мед
працівників, які мають серед
ню спеціальну освіту.

З. ГУРТОВА, 
працівниця райлікарні.

На знімку: приміщення Панчівського сільського клубу.
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Ленін з нами
У гомоні фабрик, 

у шумі заводів,
В огнях гідростанцій, 

долаючих ніч,
В труді і у пісні 

радянських народів 
Живе незабутній 

любимий Ілліч.
Ми партії Леніна

вірні солдати,
Ми щастя будуєм,

відстоюєм мир,
На благо людини

розщеплюєм атом,
Бо Леніна геній—

для нас проводир. 
Він з нами крокує 

в буття неозоре,
У вік комунізму

показує шлях. 
Освоює з нами 

цілинні простори, 
Розводить сади

на колгоспних полях. 
Про Леніна слово, 

мов голуб стокрилий,
У кожному місті, 

у кожнім селі,
І в серці учених,

що Всесвіт відкрили, 
Пустивши у небо

супутник Землі.
Віктор ШУЛЬГА.

с. Софіївка.

Наша радість
Йдуть колони до майдану, 
Всіх я не злічу.
Скільки сміху! Де не гляну— 
Море кумачу.

У колонах сиві й діти 
Славлять Жовтня день.
Як тут можна не радіти,
Не співать пісень!

Сонце. Квіти... Люди, люди... 
Ой, який парад!
— Слава, слава!—лине всюди,—  
Дню країни Рад!

І. БАНТИШ.
с . Панчево.

Трудящі Новомиргородщини—Великому Жовтню.
Малюнок місцевого художника В. Шульги.

М о с к в а
(Коротке оповідання з циклу „Земля і люди“)

В СЕЛО на нашій 
милій Радянській 

Україні забіг корес
пондент однієї з вели
ких американських га
зет. Він дуже добре 
знав українську мову.

Залетів він у село 
і заявив, що хотів би 
мати інтерв’ю (розмо
ву) з українцем, до 
того ж —з найзвичай
нісіньким колгоспни
ком. Та щоб не був 
той найзвичайі ісінь
кий колгоспник кому
ністом, не був яки
мось начальником.

Знайшли такого. Ос
тапа Гончаренка. Ін
терв’ю проходило так:

Кореспондент:
Пане Остапе! Я х о 

чу від вас почути свя
ту правду. Ви украї
нець. Не бригадир, не 
член правління, не 
ланковий, не комуніст. 
Чи не здається вам, 
що тепер в українсь
кому селі мало укра
їнського, а тільки й 
чути: Москва, Москва, 
Москва!

Остап:
Що українського ма

ло, то це чистісінька 
брехня. А що всюди 
чути: Москва, Москва, 
Москва,— то це свята 
правда!

Кореспондент:
Чудесно! Дякую! 

Приклади?
Остап:
Скільки хочете! Мож

на й з моєї господи?
Кореспондент:
Ще краще!
Остап:
Он бачите повітку? 

В ній стоїть моя лег
кова автомашина. І 
знаєте, як зветься? 
«Москвич». Оцей ра
діоприймач я купував 
у Москві. І щоранку 
з нього чути: «Гово
рить Москва». Я за
раз вийму зі скрині 
костюм. На ньому ор
ден Леніна. В Москві

вручали. А оце у ви
шитому рушнику—фо
тографія моєї дочки. 
Вона вчиться в Мос
ковському університе
ті.

Кореспондент:
Я не про те, не про 

те! Ну, як ви не ро
зумієте?!

Остап:
Знаю, розумію, чо

го б ви хотіли. Тіль
ки не вийде. Ми, укра
їнці, любимо Москву. І 
вам не вбити цієї лю
бові. Хоч, вибачайте на 
слові, і сказитесь ви 
всі...

Микола СТОЯН.

Незабываемый 1917-й
Сильна учением 

великого Ленина,
На штурм капитала

подняла класс: 
Славная партия, 

славного гения —
Сердце и мозг 

трудящихся масс. 
Вспомним сегодня 

минувшие дни — 
Смольный,

«Аврору»,
Декреты,

Суровую осень, 
сраженья, огни,

Солдат и рабочих 
Советы.

Мир потрясло 
учение Маркса 

Сильнее,
чем взорванный атом. 

Оковы насилия
гонимая масса 

Разбила в бою
в семнадцатом. 

Общество,
шире распахивай дверь 

В жизнь
коммунистическому веку. 

Все сорок лет
рожденная эра 

Счастье кует человеку.
М. НИКОЛАЕНКО, 

с. Лекарево.

Народні прислів’я 
та приказки

Ленінська правда мов сонце 
ясне: ніколи над світом не 
згасне.

Сила партії незмірна, бо на
роду вона вірна.

Хто любить свою Батьківщи
ну, свій народ— той і є пат
ріот.

Народна дружба і братство— 
дорожчі від усякого багатства.

Леніна заповіт має силу на 
весь світ.

Ми міцнієм і ростем, бо за 
партією йдем.

— Рідна держава допомагає 
нам виховувати дітей освіче
ними і працьовитими,— підне
сено говорить Федір Іларіоно
вич.— Т епер наші діти мають 
що їсти, мають хороший одяг. 
Перед ними широко відкриті
двері в життя, шлях до науки 
і знань. П'ятеро моїх дітей уже 
здобули середню освіту, двоє 
ще вчаться в школі. С и н Во
лодя став комбайнером-меха
ніком, дочка Віра закінчила 
бухгалтерський технікум, Лідія 
вчиться у фармацевтичному 
технікумі, Раїса трудиться на 
цегельному заводі.

...Пізно ввечері люди йдуть 
додому широкою вулицею, вго
рі над якою ясно горять елек
тричні вогні. І знову над при
тихлим селом лунає бадьора 
пісня. В ній молодь славить 
Комуністичну партію, співає 
про щастя, народжене Великим 
Жовтнем.

І. РОМАНЕНКО.
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Щастя, народжене Ж овтнем
Надвечір до контори сільсь

когосподарської артілі імені 
Чкалова, як і завжди, надійшло 
чимало людей. Одні з них при
йшли дізнатись про кількість 
вироблених трудоднів, про чер
гові завдання, а інші просто 
послухати новини, обмінятися 
думками. Настрій у кожного 
радісний, передсвятковий.

Знадвору доноситься сміх, 
чути жарти. В осінньому по
вітрі далеко навкруги лунає 
життєрадісна пісня. То весели
ться колгоспна молодь — адже 
сільський клуб розташований
поряд з конторою.

— Культурно проводить своє 
дозвілля наша молодь, — захоп
лено говорить бухгалтер Федір 
Іларіонович Кубай, відкладаючи 
на сторону рахівницю і папе
ри.—До її послуг тепер і клуб, 
і бібліотека, і музика, і кіно 
та радіо... Чи могли ми в свої 
юнацькі роки хоч мріяти про 
такий відпочинок?

—  Та де там! До Жовтневої 
революції молодь не мала про

світлої години, тільки й знала 
працювати на багатіїв, а вечо
рами, крім вулиці та шинку, 
й піти було нікуди!— ділиться 
своїми думками літній хлібороб 
Василь Павлович Скиданов.

— Важкою була селянська 
доля за часів царського само
державства, — продовжує розмо
ву Федір Іларіонович. — Ось 
хоч би взяти для прикладу й 
сім’ю мого батька, яки й  вихо
вував 12 дітей. Вже з малих літ 
всі ми змушені були поневіряти
ся в наймах, щоб заробити 
собі шматок хліба. Землі ж 
своєї був мізерний клаптик.
Про навчання в школі залиши
лись тільки гіркі спогади: діти 
бідняків ходили туди босими і 
обірваними, не кожному щас
тило провчитись рік- д ва.

Безпросвітна темнота, без
прав’я і неуцтво— ось що па
нувало в селі. Хіба не яскраво
підтверджує це той факт, що 
ніхто з 12 дітей сім ’ ї Кубаїв 
до революції не зміг одержати 
навіть семирічної освіти? Не

було тоді в Софіївці, як і в 
інших селах, ні клубу, ні біб
ліотеки, ні медпункту. Газети 
одержували тільки окремі ба
гатії. Пробити шлях до науки 
було неможливим для сільської 
бідноти.

— Перемогла Велика Жовт
цева соціалістична революція і 
справжнє щастя прийшло до 
трудящих. Дихнули на повні 
груди і ми, селяни, одержавши
волю, землю, великі права,— 
говорить далі Федір  Іларіоно- 
вич .— Б рати мої і сестри вже 
були дорослими, але при Ра
дянській владі змогли працю
вати і вчитись, одержати ква
ліфікацію.

Ось як склалася доля бра
тів після революції: Василь в 
сорок років закінчив залізнич
ну школу, працював майстром, 
а коли організувалися МТС—
бухгалтером. Зараз він пішов 
на заслужений відпочинок. Рід
на держава виплачує Йому що
місяця пенсію в розмірі близь
ко 600 карбованців. Опанас за
кінчив інститут, став біологом. 
До перемоги Великого Жовтня

Григорій батракував у курку
лів, а в роки Радянської влади 
закінчив університет і зараз 
перебуває на партійній роботі. 
Прокіп сторожував при педаго
гічному училищі і одночасно
зумів закінчити його заочно, а 
зараз завідує початковою шко
лою в одному з сіл на Черка
щині.

Великий Жовтень докорінно 
змінив життя села, кожної с і
м’ї, кожного трудящого. За 
сорок років Радянської влади 
відбулися радісні і хвилюючі 
перетворення. Тепер у селі є 
середня та семирічна школи, 
медпункт, клуб та бібліотека, 
кілька магазинів. В будинках 
колгоспників з репродукторів 
літне голос рідної Москви, ся
ють лампочки Ілліча. Кожна 
сім’ я одержує газети і журна
ли, зовсім немає неписьменних. 
Сотні виходців села здобули 
середню і вищу освіту, стали 
механізаторами, вчителями, ін
женерами, лікарями.

Зовсім інакше склалося жит
тя дітей з сім’ ї Ф. І. Кубая, 
яких у нього семеро.
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