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України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Невідкладні завдання 
промислових підприємств

Славними справами озна
меновують трудящі другий 
рік семирічки. Взявши нові 
рубежі, колективи промис
лових підприємств борються 
за дострокове виконання 
своїх виробничих програм. 
Та інакше й не може бути. 
Адже цього вимагає нестрим
ний рух нашого суспільства 
вперед, до сяючих вершин 
людського щастя—до кому- 
нізму.

Матеріальна база комуніз
му створюється руками са
мих трудящих на промисло
вих підприємствах, на кол
госпних і радгоспних полях.

Ось чому важливо, щоб 
кожний колектив щодня, 

 щогодини дбав не тільки 
про виконання, але й про 
перевиконання завдань по 
випуску продукції.

І відрадно те, що нині 
так працює чимало колекти
вів промислових підприємств 
нашого району. Про успіш
не виконання плану пер
шого кварталу рапортують 
робітники маслозаводу. По
над план підприємство ви
пустило продуктів харчуван
ня на 180 тисяч карбован
ців. По якості виробленої 
продукції завод зайняв пер
ше місце у Кіровоградському 
тресті.

Достроково виконали квар
тальні завдання колективи 
плодоконсервного заводу, 
промислової артілі «Черво
ний шкіряник», цегельно- 
черепичного заводу. П’ят
надцять бригад Капітанів- 
ського цукрового заводу в 
ці дні наполегливо трудять
ся на ремонті і реконструк
ції свого підприємства. Думи 
і прагнення, воля і енергія 
підпорядковані одній меті— 
виконати завдання семиріч
ки по нарощенню потуж
ностей заводу достроково— 
за п'ять років. І вже у ни
нішньому році потужність 
заводу буде доведена до рів
ня, передбаченого на 1962 
рік.

А чи скрізь такі темпи 
виробництва? На жаль, ні. 
Міжколгоспбуд (голова прав
ління І. Титенков) незадо
вільно провадить роботи по 
спорудженню об’єктів у 
колгоспах, заготівлі і вироб

ництву будівельних матеріа
лів, зокрема шлакоблоків. 
Не всі цехи промислових 
артілей імені Горького, «По 
ленінському шляху», харчо
комбінату виконали свої зав
дання. Вкрай погано в пер
шому кварталі працював 
новомиргородський автопарк.

Кожний колектив, кож
ний робітник підприємства 
повинен щодня ставити пе
ред собою запитання: що 
зроблено сьогодні для вико
нання семирічки за п’ять 
років?

Треба добиватися неухиль
ного підвищення продуктив
ності праці кожним праців
ником, бо це є головною 
умовою, яка забезпечує 
виконання виробничої про
грами. Завдання дирекцій 
підприємств полягає в тому, 
щоб швидше освоювати нові 
виробничі потужності, йти 
по шляху технічного про
гресу. Необхідно рішуче і 
сміливіше замінювати заста
ріле обладнання і машини, 
вводити в дію нову техніку. 
Всі трудомісткі процеси ви
робництва на кожному під
приємстві повинні бути ме
ханізовані.

У другому кварталі не 
може бути відстаючих під
приємств. Усі зусилля ко
лективів повинні бути спря
мовані на повне використан
ня наявних резервів і мож
ливостей, збільшення вироб
ництва продукції, безумов
не виконання щоденних, 
декадних і місячних завдань 
не тільки в цілому підпри
ємством, але й кожним ро
бітником.

Обов’язок первинних пар
тійних, профспілкових і 
комсомольських організацій 
вести повсякденну організа
торську роботу серед ро
бітників, підвищувати рівень 
їх комуністичної свідомості, 
виховувати в них високі 
моральні якості.

Хай же яскравіше запа
лають вогні соціалістичного 
змагання в дні ленінської 
трудової вахти на кожному 
підприємстві! Уславимо дру
гий рік семирічки збільшен
ням виробництва промисло
вої продукції для радянських 
людей.

Від'їзд А. І. Мікояна  в Багдад
8 квітня з Москви в Багдад 

літаком «ІЛ-18» відбув для від
криття радянської промислової 
виставки перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР 
А. І. Мікоян.

На Внуковському аеродромі 
А. І. Мікояна проводжали ке
рівники Комуністичної партії і 
Радянського уряду, міністри

СРСР та інші офіціальні особи.
В той же день А. І. Мікоян 

і особи, які його супроводять, 
прибули в Багдад.

На аеродромі високого гостя 
зустрічали члени Іракського 
уряду на чолі з прем’єр-мініст
ром Касемом, державні діячі, 
представники громадськості.

Ціна 15 коп.

ЩО ВИ ЗРОБИЛИ СЬОГОДНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 
СЕМИРІЧКИ ЗА п'ЯТЬ РОКІВ?

Колгоспники І КОЛГОСПНИЦІ, сІЛЬСЬКІ 
механізатори! Ширше впроваджуйте 
комплексну механізацію в землероб
стві і тваринництві, оволодівайте 
технікою і краще використовуйте її 
для підвищення продуктивності та 
полегшення своєї праці!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1960 року).

На нових рубежах
Упевненим кроком іде ко

лектив Ново-Миргородського 
маслозаводу до наміченого ру
бежа у славному другому році 
семирічки.

Ще на початку січня на 
загальних зборах робітники га
ряче обговорювали своє зобо
в’язання. Кожний, як справ
жній господар, вирішував спра
ви підприємства, визначав своє 
місце в боротьбі за дострокове 
виконання виробничої програми.

А зобов’язання серйозне, на
пружене—річний план викона
ти до 5 грудня, виробити по
над завдання молочних продук
тів на 400 тисяч карбованців.

Перші три місяці наполег
ливої праці принесли колекти
ву маслоробів відрадні резуль
тати: квартальний план по 
виробництву всіх видів молоч
них продуктів виконано, а по

таких, як масло, морозиво і 
цільномолочні продукти, наба
гато перевиконано. Завод понад 
план видав продукції па 180 
тисяч карбованців.

З радістю дізнався колектив 
про те, що у соціалістичному 
змаганні підприємств Кірово
градського тресту наш завод 
зайняв перше місце по якості 
виробленої продукції.

Добре потрудилися завідую
чий Капітанівським сепаратор
ним пунктом В. Купріянов, 
Мартоноським—М. Белокурова, 
майстер маслоцеха Є. Прохоро
ва, компресорний 6. Зайцев 
та багато інших робітників.

Нинішні темпи виробництва 
дають нам право запевнити, 
що завдання другого року се
мирічки ми з честю виконаємо.

А. КОЖУХАР, 
секретар парторганізації.

Ремонт іде успішно
На Капітанівському цукроза

воді в ремонтний період добре 
трудиться бригада слюсарів 
С. Діденка. Своєю старанною 
працею вони виправдують ви
соке звання бригади комуніс
тичної праці.

Слюсарі на 1 квітня перевико

нали план ремонту закріплених 
за ними виробничих вузлів, 
працюють з випередженням 
графіка. Продуктивність праці 
у бригаді становить 158 про
центів.

С. ЗАКУРЄВ, 
голова завкому профспілки.

Справжнім майстром своєї 
справи називають односельчани 
Івана Андрійовича Цуркана— 
чабана колгоспу імені Дзер- 
жинського. Неспокійне серце 
у нього. Давно працює він 
чабаном, і завжди клопочеться 
за те, щоб артільна вівцеферма 
зростала, давала велику користь 
колгоспу і рідній державі.

Відрадні успіхи приніс Івану 
Андрійовичу перший рік семи
річки. Одержав від кожних ста 
вівцематок по 189 ягнят, на
стриг по 4 кілограми вовни від 
вівці. І ось минули три місяці 
другого року семирічки. Це 
був період нових дерзань нова
тора колгоспного виробництва, 
наполегливості в благородній 
роботі. І. А. Цуркан уже одер
жав по 120 ягнят на 100 вів
цематок.

На знімку: чабан колгоспу 
імені Дзержинського І. А. 
Цуркан.

У РАЙКОМІ КП УКРАЇНИ

Про незадовільне виконання плану розвитку садівництва 
та виноградарства в колгоспах імені Карла Маркса та імені Чкалова

Бюро райкому партії заслу
хало доповіді голів колгоспів 
імені Карла Маркса та імені 
Чкалова І. Вороная та В. Бо- 
риска про розвиток садівни
цтва, виноградарства та полеза
хисних лісонасаджень у кол
госпах. Викрито серйозні хиби 
і недоліки в справі догляду 
наявних садів, виноградників 
та полезахисних лісових смуг. 
Крім того, обидва колгоспи не 
виконують намічених планів 
розширення садових шкілок.

У сільгоспартілі імені Карла 
Маркса занедбаний сад на те
риторії третьої виробничої 
бригади. Там уже кілька років 
не обробляють грунту, не до
глядають за плодовими дере
вами. Ще в гіршому стані 
знаходиться садова шкілка. У 
минулому році колгосп намічав 
виростити 16 тисяч саджанців 
плодових дерев, а вирощено 
лише третину цієї кількості. 
Але і ці рослини не викорис
тані на розширення колгоспно
го саду. 3500 саджанців про
дано на ринку, а дві тисячі 
дерев взимку знищили зайці. 
Великої шкоди завдали гризу
ни також одноліткам-дичкам та 
заокулірованим деревцям.

Безконтрольність з боку прав
ління і безтурботність бригади
ра садової бригади комуніста 
С. Ганула привели до того, що 
колгосп імені Карла Маркса не 
забезпечив себе саджанцями 
для розширення саду в 1960 
році, а також не виростив 
декоративних рослин для ре
монту наявних і закладання 
нових полезахисних лісових 
смуг.

Не забезпечили старанного 
догляду за садом і в колгоспі 
імені Чкалова. Досі не закін
чили обкопувати штамби дерев, 
не зібрали гнізд шкідників. 
Тут не турбувалися заздале
гідь про завезення з державних 
розсадників саджанців плодо
вих дерев та винограду. Наяв
ні виноградники забур’янені і 
дуже зріджені. Не в кращому 
стані і полезахисні лісові смуги.

За безтурботне ставлення до 
розвитку плодових насаджень 
і невиконання планів розши
рення садів та виноградників 
рішенням бюро райкому КП 
України накладено суворі пар
тійні стягнення на голів прав
лінь колгоспів імені Карла 
Маркса та імені Чкалова І. Во-

ропая та В. Бориска, а також 
на С. Танула—бригадира садо
вої бригади колгоспу імені 
Карла Маркса.

Зобов’язано правління кол
госпів звернути особливу ува
гу на розвиток та розширення 
садів, виноградників та поле
захисних лісонасаджень. В 
обох колгоспах необхідно знач
но розширити розсадники пло
дових дерев та ягідників.

У всіх садах і декоративних 
насадженнях колгоспів району 
негайно знищити гнізда шкід
ників, забезпечити ефективну 
боротьбу з шкідниками і хво
робами рослин всіма наявними 
засобами протягом усього літа, 
щоб не допустити пошкоджен
ня дерев.

Правління колгоспів зобов’я
зані за період місячника вико
нати плани посадки садів на 
1960 рік. Спеціалісти райсіль- 
госпінспекції покликані забез
печити колгоспи садивним ма
теріалом фруктових дерев та 
винограду. Дирекції РТС слід 
завезти необхідні машини для 
обробітку садів та виноградни
ків, а також отрутохімікати 
для боротьби з шкідниками.
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До 90-річчя з дня народження В. І. Леніна.Вручення М. С. Хрущову диплома 
про присвоєння йому звання "Почесний шахтар" 

і знака „Шахтарська слава" І ступеня
4 і 5 квітня 1960 року в 

Колонному залі Будинку Спі
лок у Москві проходив чер
говий VI з'їзд професійної 
спілки робітників вугільної 
промисловості СРСР.

Враховуючи величезні заслу
ги М. С. Хрущова в розвитку 
вугільної промисловості нашої 
країни і постійне піклування 
про радянських гірників, VI 
з'їзд профспілки робітників 
вугільної промисловості прий
няв рішення присвоїти най
старішому донецькому шахта
реві товаришеві Хрущову зван
ня «Почесний шахтар і наго
родити його знаком «Шахтар
ська слава" І ступеня.

7 квітня група делегатів VІ

з'їзду відвідала. М. С. Хру
щова в Кремлі. Від імені де
легації голова ЦК профспілки 
робітників вугільної промис
ловості І. М. Владиченко сер
дечно поздоровив Микиту 
Сергійовича з присвоєнням йо
му почесного звання. Найста
ріший шахтар Герой Соціаліс
тичної Праці начальник комбі
нату "Приморськвугілля» А. С. 
Аллілуєв вручив товаришеві 
Хрущову диплом і нагрудний 
знак «Почесного шахтаря», а 
також знак Шахтарська сла
ва» І ступеня.

М. С. Хрущов від душі по- 
дякував товаришам за високу 
оцінку його діяльності. Працювати з натхненням

Днями у харчокомбінаті була 
прочитана лекція про В. І.Ле
ніна. Після лекції з короткими 
промовами виступили дирек
тор підприємства І. Пасту- 
шенко і голова місцевкому 
профспілки С. Бабенко. Вони 
закликали робітників жити і 
працювати по-ленінському.

Колектив робітників узяв 
високе зобов'язання—місяч
ний план виконати до 22 квітня.

Зараз харчовики доклада
ють усіх зусиль, щоб дотри
мати слова і до кінця місяця 
дати надпланової продукції на 
десятки тисяч карбованців.

Г. ГРЕБЕНЮК, 
технічний керівник підпри
ємства.

Наполегливо працює завіду
юча Оситнязькою бібліотекою 
№ 2 Ганна Кас’янівна Шоло
хова у дні місячника по за
лученню читачів. Як відомо, 
цей місячник приурочено до 
ленінських дНІВ.

Протягом двох тижнів Г. Шо
лохова вдвоє збільшила кіль
кість читачів своєї бібліотеки, 
зараз охоплено 90 процентів 
населення. У формуляри запи
сано 670 читачів. Значно по
жвавилась масова робота.

І. ТОПЧІЙ, 
завідуючий районним відді
лом культури.

Книжкові новини
Ленін В. І. Партія—ке

рівна сила соціалістичної 
держави і комуністичного 
будівництва. Держполітвидав 
УРСР, 1959, 600 стор.,
ц. 9 крб.

В збірнику вміщено ряд най
важливіших робіт Леніна, а 
також уривки з окремих його 
творів і виступів, які характе
ризують Комуністичну партію 
як керівну і спрямовуючу си
лу соціалістичної держави і 
комуністичного будівництва.

Цамерян І.П. Ленін про 
релігію. Товариство для по
ширення політичних і наукових 
знань УРСР, 1959, 36 стор., 
ц. 60 коп.

Автор розглядає праці В. І. 
Леніна, які дають послідовне 
науково-марксистське розв'я
зання питань про походження 
і суть релігії, її соціальні і 
класові корені, характер і 
спрямованість атеїстичної про
паганди. Це—«Соціалізм і ре
лігія», «Про ставлення робіт
ничої партії до релігії», «Кла
си і партії в їх ставленні до 
релігії і церкви», «Про зна
чення войовничого матеріаліз
му», листи до О. М. Горького 
та ін., які розкривають і зба
гачують принципи пролетар
ського атеїзму.

Буде багато дерев на вулицях
На початку квітня відбулась 

сесія Листопадівської сільської 
Ради по питанню благоустрою 
села. Рішення сесії проводить
ся в життя.

Вже посаджено більше двох

тисяч дерев. Учні восьми
річної школи копають ямки для 
дерев біля нового клубу, кол
госпники прикрашають зелени
ми насадженнями свої садиби.

Д. СКАЧКО.

Радянське будівництво

Роботу народних дружин— 
під контроль сільських Рад

У селі Пурпурівці раніше 
хулігани досить часто по
рушували громадський поря
док. То в клубі що-небудь 
трапиться, то хлопці понапи
ваються і зчинять бійку. А 
громадськість на це дивилася 
крізь пальці.

Наприкінці минулого року 
виконком сільської Ради по- 
справжньому взявся за при
боркання порушників правил 
соціалістичного співжиття. 
Створили народну дружи
ну, яку очолив голова сіль
ради О. Курбаков. Почали си
стематично організовувати чер
гування дружинників у клубі, 
постійно скликати збори дру
жини. І справи помітно по
ліпшились, хуліганів прибор
кали.

У Пурпурівці ні одне пору
шення не вважають за дрібни
цю і не залишають поза ува
гою. Кожну справу виносять 
на суд громадськості. Саме це 
дає позитивні результати.

Серйозну увагу роботі добро- 
вільної народної дружини при
діляє Володимирівська сіль
ська Рада, де головою П. Борщ. 
На одному із засідань викон
кому було заслухано звіт ко
мандира Л. Шевченка, і це 
сприяло підвищенню активнос
ті народної дружини. Кращими 
дружинниками зарекомендували 
себе обліковець В. Ткач, вчи
тель середньої школи О. Кулі- 
ніч та інші.

Народна дружина в селі Ка
м'янці нараховує 29 чоловік, 
в її складі є комуністи, ком
сомольці. активісти колгоспу 
імені Карла Маркса. Тут дружина 
теж лід неослабним контролем 
з боку сільської Ради, тим 
більше, що голову сільради 
І. Костюкова обрали команди
ром.

У Кам’янці повели рішучу 
боротьбу проти розкрадання 
колгоспних кормів.

Непогано працює дружина в 
Йосипівні, де головою сільра
ди А. Тронь. Дружинники ус
пішно борються із спекуляцією, 
з порушниками громадського 
порядку.

Але, на жаль, не скрізь 
сільради по-справжньому спря
мовують діяльність добровіль
них народних дружин. Взяти 
хоча б Каніж. В цьому селі 
ще трапляються випадки хулі
ганських дій, крадіжки, бійки. 
В поточному році вже троє бу
ли засуджені до позбавлення 
волі. Голосу дружинників поки 
що не чути. Правда, останнім 
часом і тут перебудовують ро
боту, але дуже повільно.

В районному центрі помітно 
поліпшилась діяльність штабу 
№ 1, заступник начальника 
штабу вчитель середньої шко
ли А. Колодяжний організовує 
чергування дружинників навіть 
у автобусах. В той же час 
штаб № 2, де начальником 
О. Рудаков, працює незадо
вільно. Отже, міській Раді слід 
більше цікавитись цим питан
ням.

Мало турбуються про народ
ні дружини виконкоми Буртян- 
ської, Дібрівської, Оситня- 
зької сільських Рад, де голо
вами І. Харченко, І. Дубчак, 
Т. Красіліч. У Буртах, на
приклад, зовсім не створено 
народної дружини. Лише фор
мально існує дружина у селі 
Шпаково, де командиром М. Со- 
куренко. Не чути голосу дру
жинників у Мар’ївці, де голо
вою сільради і командиром 
дружини М. Іванов.

Виконкоми сільських Рад 
повинні приділяти постійну 
увагу поліпшенню діяльності 
народних дружин. Це їх пря
мий обов’язок.

М. Цветков, 
начальник районного відді
лення міліції.

Німецька Демократична Рес- 
публіка. В місті Ейслебені на пло
щі стоїть пам’ятник В. І. Леніну. 
В роки війни гітлерівські оку
панти привезли скульптуру на за
вод для перелітання. Німецькі ро- 
бітники-антифаШисти разом з ра
дянськими людьми, яких вигнано 
на фашистську каторгу, сховали 
пам’ятник і зберегли до дня виз
волення.

На просьбу жителів пам’ятник 
Володимиру Іллічу встановлено 
на площі Ейслебена.

На фото: учасник рятування 
пам’ятника старий робітник Пауль 
Шустер (справа) розповідає гру
пі молоді історію пам’ятника.

Фото Є. Удовиченка

(Фотохроніка РАТАУ).

У Женеві й Парижі
 У січневі дні 1924 року 
 в Харкові вийшла з друку не-
 велика книжечка під назвою 
 «Ленін у Женеві й Парижі».
 Написав її Иосиф Мойсейович 

Владимиров — член партії
 з 1903 року, колишній набор- 

щик більшовицьких газет «Впе-
 рёд» і «Пролетарий», який

працював під безпосереднім 
 керівництвом В. І. Леніна.

Тепер Й. М. Владимиров 
персональний пенсіонер, про
живає в Харкові. В його па
м’яті збереглося багато цікавих 
епізодів, зв'язаних з діяльністю 
В. І. Леніна у важких умовах 
еміграції.

— Більш як півстоліття
 минуло відтоді, — розповідає 
Й. М. Владимиров, — але час

неспроможний стерти спогади 
 про найвидатнішу і найдорожчу 

людину. Перед моїми очима 
 завжди стоїть незабутній образ 
 Ілліча, його усмішка, його 

жести, і по цей день я наче 
чую його голос.

—Випускати літературу і, 
особливо, газету було тоді дуже 
важко, —продовжує тов. Вла
димиров. — Адже не було ні 
достатньої кількості російського 
 шрифту, ні тонкого «цигарко

вого» паперу, на якому
друкувались наші видання. А 
 головне—невистачало коштів.

І тільки завдяки невтомній 
енергії та ініціативі Ілліча
більшовицькі видання виходили 
 регулярно.

Хоч Володимир Ілліч був 
надзвичайно перевантажений, 
 він вникав в усі деталі друкар

ської техніки. Пригадується 
такий випадок Якось у роз
мові з Надією Костянтинівною 
 Крупською я поскаржився на
 нестачу шрифтів. Про це ді

знався Володимир Ілліч і не
забаром, нікого не попередив- 
ши, поїхав у Лозанну. На дру
гий день ми побачили його
 в друкарні з важким чемода

ном, в якому він приніс пудів
зо два російського шрифту. 

Правда, шрифт був старий,
 зате дрібний—вузький петит, 
 що давало нам змогу набирати 
. не тільки чотири полоси газети 
. «Вперёд», а й 32-сторінкову 

брошуру.
В роки першої російської ре

волюції Володимир Ілліч, як ві- 
домо, перебував у Петербурзі, 
керуючи революційною бороть
бою народних мас. Потім Ленін, 
за рішенням Більшовицького

центра, знову емігрував за кор
дон. І насамперед він зайнявся 
партійно-організаційною і ви
давничою діяльністю.

— Через день після приїзду 
В. І. Леніна в Женеву,—згадує 
тов. Владимиров, — дізнаюся, 
що мене розшукує Ілліч і на
віть пішов до мене на кварти- . 
ру. Я зразу ж побіг додому і 
вже застав там Володимира 
Ілліча, який розважав мою три
річну доньку. Ленін зразу ж 
почав розпитувати про стан на
шого друкарського господар
ства. Дуже зрадів він, коли 
почув, що весь шрифт упако
ваний і добре зберігається.

З величезною теплотою гово
рить її. М. Владимиров про 
зворушливу уважність і над
звичайну чуйність Володимира 
Ілліча до товаришів, зокрема 
до робітників друкарні.

— Якось В. І. Ленін почув 
про хворобу одного з наших 
наборщиків. Ілліч сам привів 
до нього лікаря. Відвідавши 
хворого товариша, він залишив 
його дружині кілька франків 
на лікування чоловіка, хоч, 
як відомо, сам мав нужду в 
грошах. Або ще такий факт. 
Одного разу надвечір до нас 
зайшов Ілліч, щоб на місці пе
ревірити коректуру своєї стат
ті. Проте набор ще не був го
товий, і він залишився чекати. 
Побачивши мою вечерю, що ле
жала біля наборної каси, він 
настійно попросив мене ніколи 
не їсти за касою, в свинцево
му пилу, бо це може пошко
дити здоров’ю. Я, звичайно, 
пообіцяв не робити цього.

Взимку 1908 року вся же
невська більшовицька група 
переїхала в Париж. Я з своєю 
сім’єю поселився в готелі «Мар
сель» з брудними і вогкими 
номерами. Довго лишатися в ньо
му було неможливо. Володимир 
Ілліч з Надією Костянтинівною 
взялися допомогти моїй дружи
ні, яка в той час захворіла. 
Нашу дочку вони забрали на 
кілька днів до себе...

— Квартира, в якій поселив
ся Ленін, складалася з кімна
ти і маленької кухні. Кухонь
ка служила також їдальнею. 
Два білих столи, кілька табу
реток, одно крісло «часів Ада
ма», стара кушетка і три 
простеньких залізних ліжка— 
ось і всі меблі.

Так жив Ілліч—простий у по
буті і поводженні, великий 
у ділах.

І. СЕМЕНОВ, 
І. ШАПІРО.
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Ширше фронт польових робіт!
Трудяться 

з великим напруженням
Члени ланки Ганни Парови- 

ни з колгоспу імені Куйбыше
ва вирішили в цьому році ви
ростити на кожному гектарі 
закріпленої площі по 250 цент
нерів цукрових буряків та по 40 
центнерів зерна кукурудзи.

—Урожай сам не прийде, —  
говорить ланкова,—його треба 
вибороти у природи. Тут вели
ке значення мають і удобрення 
грунту, і вчасна сівба, і ста
ранний догляд за посівами.

Отож і трудяться члени лан
ки в ці дні з великим напру
женням. Ще сонце не сходить, 
а вони уже в полі. Взимку ви
везли на кожний гектар під 
цукрові буряки по 8 тонн пе
регною і під кукурудзу—по 5. 
А зараз вносять добрива в 
грунт, звільняють площі від 
пожнивних решток. Через кіль
ка днів треба сіяти кукурудзу, 
тому трудівниці поспішають.

В. МАТИХ.

Плакат художника Ф. Глу
шука, що його випускають 
художньо-виробничі майстер-  
ні художнього фонду Укра
їнської РСР.

Садам цвісти!
Посаджено 5 тисяч дерев
Успішно проходить місячник 

лісу і саду в колгоспі „Росія", 
 У недільнику, що недавно від

бувся. ваяло участь понад 26 
чоловік комсомольців і молоді. 
 Юнаки та дівчата посадили 
 понад 6 тисяч дерев біля кол

госпного ставка, по вулицях 
села Тишківки.

Силами учнів місцевої шко- 
ли викопано 160 ямок для по
садки молодих дерев. Мину
лої неділі закладено парк 
біля сільського клубу.

 П. БОЙКО,
інструктор райкому партії.

 ________

СИЛАМИ МОЛОДІ
Любить своє село Дібрівку і 

молодь колгоспу „Зоря". Як 
тільки в районі оголосили мі
сячник лісу й саду, комсомоль
ці артілі, учні школи вийшли  
з лопатами в руках, щоб при
красити свої вулиці. Сотні 
декоративних дерев посадили 
вони біля будинків колгосп-  
ників, у центрі села. 

Артіль придбала саджан- 
ці фруктових дерев, що доз-  
волить закласти молодий сад 
на площі п'яти гектарів. 

І. МІРОШНИЧЕНКО.  
У п'ятоіванівських садолюбів  

Цієї весни хлібороби коЛ-  
госпу „Україна" вирішили за-  
класти 15 гектарів саду. При
дбано частину саджанців яб-  
лунь, малини, винограду. 

Недавно колгоспники вико- 
пали ямки для посадки дерев Л 
на площі п’яти гектарів. За-  
возять саджанці яблунь, груш, 
черешень та інших дерев. 

 
М. ЯКИМЕНКО. 

бухгалтер колгоспу. 

Бережливо витрачати корми
Виробити в першому кварта- 

 лі другого року семирічки по 
52,2 центнера молока—таке зо- 

 бов’язання брали тваринники 
 сільгоспартілі імені Леніна. 
 Цифра, безумовно, реальна, ко-
 ли по-справжньому взятись за 
 збільшення виробництва мо

лока.
Чому ж заборгувались перед

 державою канізькі тваринни- 
 ки — недодали 23,7 центне

ра молока на 100 гектарів 
угідь?

Тому, щцо керівники артілі по
гано дбали про забезпечення тва
ринництва кормами і особливо 
соковитими. Запарюванням гру
бих кормів тут не займаються, 
раціонів годівлі тварин немає. 
В тамбурах, засіках січку 
змішують з силосом у такому 
відношенні: 15 кілограмів си
лосу на 100 кілограмів різки, 
та. й то не завжди зволожують 
масу, не утрамбовують як слід, 
складають її тонким шаром і 
через півдоби згодовують ху- 
добі.

—Дійсно, що це не самоза- 
парювання, а самообман, —від
верто визнав завідуючий молоч
но-товарною фермою Михайло 
Поліщук.

Біля ферм не створили дос
татніх запасів грубих кормів. 
А те, що запасли, використа
ли під час непогоди. Тепер  
підвезену солому з ходу по
дрібнюють, здобрюють трохи 
силосом і дають худобі. Часу , 
на самозапарювання не лиша
ється.

Ввечері 2 квітня фуражири 
 доставили на ферму кукуруд-
 зяний силос, що втратив по- 
 живні якості. Ні силос, ні "са-

мозапарену" січку худоба не 
 їла. І, як наслідок, надої різко
 знизились. Наприклад, 2 квіт

ня валовий удій по фермі ста
новив 1439 літрів молока, а 
3-го—1338.

Безгосподарне використання 
кормів призводить до низької 
продуктивності худоби. Адже у 
першому кварталі 1960 року в 
колгоспі імені Леніна на кож
ну фуражну корову надоєно 
лише по 275,6 кілограма мо
лока.

Крім цього, причиною 
низьких надоїв є й те. що 
на фермі утримується 10 про
центів ялових, 30 процентів ста
рих малопродуктивних тварин.

Плану закупівлі корів пер
шого кварталу не виконали.

У групі доярки Валентини 
Поліщук є 3 ялові корови, і 
вони дають за удій по 0,5—0,7 
літра молока, а корми поїда
ють нарівні з продуктивними.

В корівнику, де стоять дві 
групи куплених корів, не тіль
ки немає шибок, а навіть рам. 
Доярка Світлана Циганаш за
хворіла від протягів, і група 
корів добу стояла недоєною.

Тваринникам артілі треба так 
організувати годівлю худоби, 
щоб при бережливому, раціо
нальному витрачанні кормів, 
домогтися збільшення надоїв 
молока.

В.ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

Протягом ряду років у сільгоспартілі імені 
Сталіна Микулинецького району Тернопільської 
області тваринництво було відстаючою галуззю 
господарства. Становище змінилося після того, 
як на цю ділянку колгоспного виробництва при
йшла працювати після закінчення десятирічки 
велика група молоді. Вже в першому році се
мирічки сільгоспартіль одержала на кожні 100 
гектарів земельних угідь по 383 центнери моло- 
ка і по 102,3 центнера м'яса.

В цьому році в колгоспі буде вироблено на 
кожні сто гектарів земельних угідь по 120 цент
нерів м’яса і по 460 центнерів молока.

На фото: завідуюча фермами О. О. Чорна 
перевіряє жирність молока.

Як ми вирощуємо насіння 
цукрових буряків

Робітники Реймен- 
тарівського відділку 
радгоспу Капітанів- 
ського цукрокомбінату 
вирощують маточ
ні буряки та буряки-на- 
сіиники (висадки). Для одер
жання високоякісного посівно
го матеріалу наші буряководи 
розміщують маточні буряки в 
сівозміні по найкращих попе
редниках—по паровій озимині 
або площах багаторічних трав, 
добре угноєних ділянках з рів
ним рельєфом.

Основний обробіток грунту 
під посів маточних буряків 
починаємо з післяжнивного 
лущення стерні і зяблевої оран
ки на глибину 30—32 санти
метри плугами з передплужни
ками і внесенням мінеральних 
добрив.

Передпосівний обробіток 
грунту проводимо, як тільки 
гребені зяблевої оранки почи
нають підсихати. А на окремих 
ділянках, щоб не втратити во-

Понад змінну норму
Примхлива весна цього року. 

Вранці бувають такі примороз
ки, що, як кажуть, без шап
ки не обійдешся. Але ці труд
нощі не лякають механізаторів 
першої тракторної бригади кол
госпу імені Сталіна. Хлібороби 
сповнені рішучості в стислі 
строки провести весняні польо
ві роботи, закласти міцний 
фундамент високого врожаю.

Це видно хоч би з того, як 
трудяться механізатори на оран
ці грунту. Іван Лягул, Іван

Ільїн, Анатолій Лягул тракто
рами "КДП-35" щозміни під
німають веснооранки по 
7,5 гектара замість шести 
гектарів за нормою.

У колгоспі широким фрон
том йде весняна сівба. Меха
нізатори посіяли 70 гектарів 
ячменю на зерно, 30 гектарів 
вівса, понад 60 гектарів одно
літніх трав НА зелений корм.

В. НіколАЄВ, 
тракторист колгоспу імені 
Сталіна.

Нарощують темпи
Механізатори колгоспу імені 

Котовського прагнуть у кращі 
строки провести весняні польо
ві роботи. На затриманні воло
ги в грунті працюють три 
агрегати. Трактористи Іван Ри
балка, Петро Пащолок та Нет 
ро Рушецький заборонували 
зяб на площі понад 420 гектарів.

На полях артілі розпочато 
сівбу ранніх зернових. Агрегат, 
де трактористом Іван Карма
зин. посіяв перші 40 гектарів 
ярих.

ся підготовка до сівби куку
рудзи та цукрових буряків. 
Хлібороби сушать перегній, 
подрібнюють його і пересівають. 
Уже підготовлено понад 50 тонн 
перегною-сипцю, який буде ви
користано під час сівби.

Темпи весняних польових 
робіт в артілі нарощуються з 
кожним днем.

І. СНІСАРЕНКО.
с. Турія.

логу, застосовуємо вибіркове 
шлейфування. Коли грунт під
сохне, тоді площу боронуємо 
в двох напрямках. Слідом за 
боронуванням проводимо куль
тивацію на глибину 10—12 
сантиметрів. Весь передпосів
ний комплекс польових робіт 
застосовуємо лише впоперек 
зяблевої оранки.

Немаловажне значення для 
посіву маточних буряків має 
і температура грунту. Від пра
вильного вибору строків сівби 
залежить дружність і рівномір
ність сходів. Для цього ми за
здалегідь регулюємо сівалки на 
висів насіння не більше 30— 
32 кілограмів на гектар і за
гортання його на глибину 3,5— 
4 сантиметри. Слідом за сів
бою площу обов’язково котку
ємо.

 Якщо на посівах утворилася 
корка, площу обробляємо рота
ційними мотиками або легкими 
боронами. При появі сходів на 
плантацію вирушають трактори 
і роблять першу шаровку, а 
другу—після того, як рослини 

добре розвинуться.
Проривку і перевірку 
рослин проводимо, 
як правило, за 3—4 
дні.

Для підживлення рослин ви
користовуємо перегній, куря
чий послід, попіл.

Перед початком збирання по
сівів маточних буряків ланкові 
Євдокія Товстяна, Ганна Бі- 
лас, Марія Писко та інші в 
членами своїх ланок уважно 
перевіряють площі і при вияв
ленні хворих рослин виділяють 
їх з ділянок.

Збирання коренів проводимо 
бурякокомбайном «СКМ-3". Од
ночасно із збиранням ланкові 
тут же па ділянках роблять бра
кування коренів. Вибракува- 
ні буряки зразу ж відокремлю
ємо від тих, що зберігатимемо 
в кагатах на висадки.

Під час перевезення коренів 
до кагатів слідкуємо, щоб їх 
механічно не пошкоджувати.

З метою скорочення строків

кагатування і раціонального 
використання автотранспорту 
риємо траншеї по краях того 
поля, де на наступний рік пла
нуємо посадку коренів-насін- 
ників.

Рання посадка висадків, як 
ми переконалися в цьому, 
впливає на темпи розвитку 
рослин. Від цього в значній мі
рі залежить не тільки рівень уро
жаю, а й породні якості насіння.

Для забезпечення повного 
приживлення коренів, одержан
ня дружних сходів і механізації 
міжрядного обробітку, буряко
води радгоспу проводять ви
садження коренів на перехрес
тях маркера з внесенням доб
рив у гнізда, не допускаючи 
пошкоджень верхівок.

Посадку висадків доводиться 
провадити вручну, а це вима
гає затрати великої кількості 
людської праці. Дужо важливо,  
щоб не допустити розтягуван
ня строків. Зараз настали теп
лі погожі дні. Отже, саме те-  
пер слід спрямувати всі сили 
на посадку коренів, і цю робо-  
ту закінчити за 3—4 дні. У ці  
гарячі дні робітникам радгоспу 
покликані подати велику допо
могу буряководи колгоспів. Ад
же ми вирішуємо загальну спра

ву в боротьбі за -високі врожаї 
буряків. Ось чому запрошуємо 
ми колгоспників до нас на ро
боту на період посадки висадків.

Збирання висадків до мину
лого року в нас не було ме
ханізовано, а здебільшого про
водилось вручну. Торік на 
площі 37 гектарів застосували • 
роздільне збирання навісною 
жаткою па тракторі «Беларусь». 
Валки підібрали самохідним 
комбайном. Результати роботи 
відмінні—скорочено втрати вро
жаю і зекономлено на кожно
му гектарі посіву по 188 кар
бованців.

У нинішньому році буряко
води радгоспу взяли підвищені 
зобов’язання—одержати з кож
ного гектара по 360 центне
рів коренів-насінників і на пло
щі 107 гектарів зібрати по 14 
центнерів насіння цукрових 
буряків. 

Велике значення для одер
жання високого урожаю має 
вчасна посадка коропів. Отже, 
керівники колгоспів району по
винні допомогти нашим буряко- 
водам на посадці висадків цук
рових буряків.

В. ГРЕБЕНЮК, 
бригадир тракторної брига
ди відділку радгоспу.
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Чи права О. Горбуліна?
Прошу редакцію розглянути 

мій лист і допомогти мені 
викрити неподобства, які чи
нить т. Полупанов.

О. ГОРБУЛІНА.
26 грудня 1959 року Олек

сандру Іванівну Горбуліну. яка 
працювала в буфеті Ново-Мир
городської чайної № 1, голо
ва райспоживспілки О. Полу
панов особисто позбавив пра
ва торгувати. Мотив: О. Гор
буліна общитала його.

 Продавщиця в присутності 
директора чайної А. Базика, 
змінної буфетниці И. Троян 
визнала свою провину. Але 
вже на другий день відмови
лась від цих слів, стала твер
дити, що її звільнили з робо
ти неправильно.

А що думають в цьому пи
танні люди, які працювали 
разом з Горбуліною, знають її 
по роботі?

И. Троян розповіла, що Гор
буліну часто хвалили на збо
рах за перевиконання плану. 
Але немає чого гріха таїти: у 
Олександри Іванівни — «лов- 
кість рук». Факти? Ось вони. 
При передачі буфету своїй 
змінниці О. Подольській один 
раз общитала на 260 карбован
ців, а іншим разом при допо
мозі свого чоловіка намагалась 
передати ящик з вином за 
ящик з горілкою. Різниця цін 
становила 700 карбованців.

—Частенько О. Горбуліна, 
закінчивши зміну, любила вла
штувати обід, до якого брала

Учень виграв моторолер
Десятикласник Панчівської 

середньої школи Леонід Кова
льов у свій час придбав один 
лотерейнпй білет. Саме цей бі
лет виявився виграшним. Учень 
став власником моторолера Вят- 
ка-150», вартісь якого—3900 
карбованців.

І. КАПТЕНАР,
начальник Панчівського пошто
вого відділення.

СЛІДАМИ наших виступів

У номері газети "Ленінець" за 
17 березня цього року опубліко
вано лист, в якому гостро кри
тикуються недоліки в роботі ра
йонного Будинку культури.

Завідуючий районним відділом 
культури І. Топчій повідомив, що 
на директора П. Бурка накладе
но адміністративне стягнення. 
Для Будинку культури придбано 
шахи, доміно, передплачено га
зети і журнали.

Секретар парторганізації кол
госпу "ВЛКСМ" К. Пилявський 
повідомив: по критичній замітці 
"Охочі на слова", вміщеній у 
номері газети "Ленінець" за 31 
березня цього року, вжи
то заходів. Городня бригада уком
плектована. У закладених парни
ках хороші сходи помідорів. Під 
городні культури посилено виво
зиться перегній.

Інженер-контролер РТС Р. Ва- 
сянович у відповідь на замітку 
під заголовком „Он як ремон
тують", вміщену в номері газе
ти „Ленінець" за 5 квітня, пові
домив, що на слюсаря А. Петро
ва накладене адміністративне 
стягнення. Мотор буде відремон
товано за його рахунок.

Часто буває так: ідеш-ідеш 
степом і раптом набредеш 

на стежку. Куди вона виведе те
бе, ще не знаєш, але стежка 
приваблює, кличе кудись.

Скільки у житті шляхів. І 
протоптаних, і тернистих. Є й 
широкі, рівні, але не завжди 
саме вони приводять до щастя. 
Тільки той шлях, хай навіть 
стежка, що змушує переборюва
ти зустрічні труднощі, виховує 
справжній характер, робить 
людину щасливою.

З якою радістю оглядаєшся 
потім на прожите, коли зро
зумієш, що люди спрямували 
тебе на правильний шлях, 
який приведе до бажаної мети.

Коли я був учнем, читав 
немало книг про шахтарів. Ці
кавився газетними нариса
ми про цих мужніх людей. 
Мене приваблював край із 
гучною назвою—Донбас. Ще 
тоді я говорив з товаришами 
про те, що хочу стати гірни
ком. Але не всі підтримували 
мене—кожний з юнацьких ро
ків має свою мету в житті.

—Поїду в Кривий Ріг, здо
буду там кваліфікацію, стану 
в ряди гірників,—твердо вирі
шив я.

Так і зробив.

З редакційної пошти Шлях до щастя
ком. А оскільки я після за
кінчення школи ще не встиг 
оволодіти жодною спеціальніс
тю, допомогли влаштуватись на 
курси машиністів-електровозів.

Професія ця припала мені 
до душі, полюбив її.

Зараз я вже працюю маши
ністом, перевожу руду. Гірни
ки докладають щодня багато 
зусиль, щоб дати Батьківщині 
у другому році семирічки біль
ше руди. Адже партія поста
вила перед металургами краї
ни величні завдання—наздо
гнати і випередити Америку 
по виробництву сталі і чавуну. 
Виконання цього завдання у 
значній мірі залежить від нас, 
армії гірників.

На нашій шахті багато 
бригад розгорнуло змагання за 
звання бригад комуністичної 
праці. Гірники наполегливо 
борються за збільшення ви
добутку руди.

Робітники вміють працюва
ти, люблять культурно відпо
чити. А умови для цього у нас

найдорожчі вина. А це це 
по карману буфетниці, за
робітна плата якої — 300 
карбованців, —ділиться сво

їми спостереженнями О. По-
дольська, яка цілком по
годжується з Н. Троян.

Чи об’єктивна така оцін
ка? Безумовно. Може, і О. По- 
дольська хотіла б захистити 
0. Горбуліну, та факти — річ 
уперта.

Події розгорталися так. Ди
ректор чайної А. Базік написав 
наказ про звільнення з роботи. 
Це питання винесли на проф
спілкові збори. Виступаючі за
судили нечесність буфетниці, 
хоч і не всі висловились за 
звільнення її з роботи. Шеф- 
повар Ф. Щербакова і Н. Тро
ян намагались захистити О. Гор
буліну, мотивуючи тим, що 
вона могла помилитись.

Правильно зробила адмініс
трація чайної, усунувши від 
роботи 0. Горбуліну. Нечес
ним продавцям не місце за 
прилавком.

Дивує те, як раніше не роз
дивились, що за її старанністю 
в роботі криється прагнення 
побільше увірвати для себе. 
Навіть хвалили неодноразово 
за виробничі показники, не 
цікавлячись тим, яке мораль
не обличчя 0. Горбуліної.

Ось вона скоромовкою роз
повідає про свою роботу. І хоч 
у словах багато прикрашеного, 
але сама ж видає себе. Я, ка
же, швидше за інших могла 
дістати в обласному центрі пи
ва для продажу. Мене там 
знали, я їх «не обижала». А 
що ж тут поганого?

Дрібна деталь видає торгаш- 
ську нечесність.

Зараз 0. Горбуліна докла
дає всіх зусиль, щоб виправ
дати себе. Але марна трата 
сил.

О. ДУЧЕНКО.

Тут зустрічають новоприбу
лих добре. Прийняли мене на 
роботу, забезпечили гуртожит-

Київ. В інституті фізики Ака
демії наук УРСР у цьому році 
пущено атомний реактор—один 
з кращих в Радянському Союзі.

На фото: головний зал атом
ного реактора.

Фото К. Шамшина 
(Фотохроніка РАТАУ).

У нас побували шефи
Комсомольці міської лікарні 

і працівники тубдиспансера взя
ли шефство над колгоспом «Іск
ра». Днями шефи побували у 
нас. Вони ходили на тварин
ницькі ферми, були у польово
му стані, висловили свої зау
важення щодо гігієни і саніта
рії.

Гості розмовляли з агітато
рами, допомогли випустити «бо
йовий листок».

Ввечері відбулась зустріч ме
диків з колгоспниками, з сло
вом - привітанням виступив 
секретар партійної організації 
артілі Л. Тамко. Від імені ше
фів говорили Н. Мікуліна і 
В. Сарана.

Вечір зустрічі із шефами за
кінчився хорошим концертом.

К. ГАЛАЙДА, 
бібліотекар.

Нове в правилах прийому до середніх 
спеціальних учбових закладів

Міністерство вищої і серед
ньої спеціальної освіти СРСР 
затвердило правила прийому до 
середніх спеціальних учбових 
закладів на 1960 рік.

У нових правилах прийому 
до технікумів (училищ, шкіл) 
з відривом від виробництва пе
редбачено позаконкурсне за
рахування, при умові успіш
ного складення вступних екза
менів, осіб із стажем практич
ної роботи не менше двох ро
ків, направлених на навчання 
промисловими. підприємствами, 
будовами, радгоспами, колгос
пами.

Встановлено також, що ті, 
хто навчався в середніх спе
ціальних учбових закладах без 
відриву від виробництва, мо
жуть бути зараховані (пере
ведені) за направленнями про
мислових підприємств, будов, 
радгоспів і колгоспів на стар
ші курси очних учбових зак
ладів.

Офіцери, звільнені з Зброй
них Сил відповідно до Закону 
про нове значне скорочення 
Збройних Сил СРСР, прий
маються до середніх спеціаль

них учбових закладів без вступ
них екзаменів в міру прибут
тя їх до постійного місця про
живання. Ті з них, що закін
чили середні військові учбові 
заклади, зараховуються на пер
ший і дальші курси, а ті, що 
мають освіту не нижче семи 
класів середньої школи — на 
перший курс.

Крім того, новими правила
ми прийому дозволяється за
рахування в середні спеціаль
ні учбові заклади без вступ
них екзаменів на перший і 
дальші курси осіб, що демобі
лізовані з Збройних Сил і ма
ють закінчену середню вій
ськову освіту. При вступі на 
навчання з відривом від ви
робництва право прийому без 
вступних екзаменів за ними 
зберігається протягом 2 років 
з дня звільнення в запас.

Без вступних іспитів до за
очних і вечірніх середніх спе
ціальних учбових закладів за
раховуватимуться учасники Ве
ликої Вітчизняної війни, які 
є відмінниками семирічної 
або медалістами середньої шко
ли. (ТАРС).

Сергій Федорович Шевченко
7 квітня після тяжкої три

валої хвороби помер Сергій 
Федорович Шевченко.

С. Ф. Шевченко народився 
в 1889 році в сім’ї селянина- 
бідняка.

В 1915 році закінчив Зла- 
топільську сільськогосподар
ську школу, а в 1923 році— 
Уманський інститут.

З 1924 до 1953 року (за 
винятком років окупації) пра
цював головним агрономом зе
мельного, а потім сільськогос
подарського відділу в Злато- 
пільському районі.

В останні роки трудової ді
яльності був агрономом-енто- 
мологом РТС. В 1958 ро
ці перейшов на пенсію.

С. Ф. Шевченко нагородже
ний медаллю «За трудову 
доблесть» і орденом Трудового 
Червоного Прапора.

Світла пам’ять про С. Ф. 
Шевченка назавжди збережеть
ся в наших серцях.

Х. КОВАЛЬ, Г. ДІГТЯР, 
М. ТЕРТИЧНА, В. СИП- 
ЛИВА, М. БЕРЕЖНА, 
І.КОЛОДЯЖНИЙ, І. БАР
ВІНОК.

хороші. При бібліотеці є чи
тальний зал, регулярно демон
струються нові кінокартини.

Я зараз закінчую вечірню 
школу, поступлю в гірничий 
технікум. Хочу набути знань, 
щоб принести більше користі 
народові. Безумовно, нелегка 
це справа: вдень працювати, а 
ввечері оволодівати основами 
наук. Але треба переборювати 
труднощі, так виховує нас 
комсомол.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд турбуються про 
те, щоб гірникам були створе
ні хороші умови роботи. Про 
це говорить хоча б той факт, 
що скорочується робочий день. 
У відповідь на батьківське 
піклування ми працюємо ще 
краще, щоб перевиконати пла
нові завдання цього року..

В наполегливій роботі зна
ходжу я щастя. Бачу, що 
обрав правильну дорогу в 
житті.

Дорогі товариші панчівці! Я 
часто пригадую рідне село. В

РедакторХ. Соколовський.

уяві постають чепурненькі бі
лі хатки, безкраї поля колгос
пу імені Куйбишева, нові тва
ринницькі ферми, збудовані 
вже останнім часом. Із листів, 
які одержую з дому, від своїх 
товаришів по школі, бачу, що 
з кожним роком зміцнюється 
артіль, багатші стають люди. 
Отже, заходи, які провів ЦК 
партії після 1953 року, дають 
відчутні результати.

В цьому листі хочу зверну
тись до молодих колгоспників— 
своїх ровесників. Ще гарячіше 
беріться за роботу, не зупи
няйтесь ні перед якими труд
нощами. В цьому запорука 
піднесення артільного госпо
дарства, підвищення добробуту 
радянських людей. Адже вико
нання величного семирічного 
плану залежить від кожного 
зокрема.

Ми самі є творцями власно
го щастя!

В. МОЛОДЕЦЬ, 
машиніст електровоза.

м. Кривий Ріг. •


