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Свято миру і  весни
Перше травня — велике 

свято міжнародної солідар- 
ності трудящих, свято 
миру і весни. Ніколи ще не 
було такого знаменного, 
такого радісного і світлого 
Першотравня, як нинішній. 
Він осяяний життєдайним 
світлом великих ідей істо - 
ричного XXII з ’їзду КПРС, 
нової Програми партії. Те, 
що торжество комунізму 
вже близьке і зриме, що 
шляхи до його утвердження 
визначено ч ітко і ясно, що 
ми вступили в двадцятиріч- 
чя побудови комунізму, 
сповнює гордістю і ентузі- 
азмом серця радянських 
людей, подесятеряє сили, 
надихає на нові героїчні 
звершення. В ці дні вели- 
чезного політичного і тру- 
дового піднесення Першо- 
травневе свято є для нас 
справжнім святом комуні- 
стичного оновлення світу.

Три чверті сторіччя мину- 
ло відтоді, як Перше трав- 
ня стало святом всесвітньої 
робітничої солідарності.

Після Ж овтневої револю- 
ції радянський народ став 
святкувати Перше травня як 
свято визвольної праці, як 
огляд успіхів і перемог у 
будівництві нового сусп іль- 
ства. За славною традицією 
в день Першотравня ми 
оглядаємо звитяжний шлях, 
пройдений під проводом 
рідної Комуністичної партії, 
підбиваємо підсумки само- 
відданої творчої праці ро - 
б ітників, селян, трудової 
інтелігенції, посилаємо щи- 
ре братнє вітання всім на- 
родам соціалістичного табо- 
ру, я к і пліч-о-пліч з нами 
будують нове життя, про- 
стягаємо руку дружби і 
інтернаціональної солідар- 
ності людям праці всіх кра - 
їн і континентів, демонстру- 
ємо своє непохитне праг- 
нення миру, готові зробити 
все, щоб не тільки не до- 
пустити нової війни, а й 
взагалі назавжди усунути 
в ій н и  з  життя лю дського 
суспільства.

XXII з ’їзд Комуністичної 
партії затвердив план по- 
будови комуністичного сус- 
пільства. Нині всі радянські 
люди з величезним ентузі- 
азмом працюють над вті- 
ленням в життя головного 
всенародного завдання — 
створення матеріально-тех- 
нічної бази комунізму. Пал- 
ким прагненням якнайкра- 
ще здійснити це завдання 
пройняте святкування цьо- 
горічного Першотравня.

Ми йдемо вперед бога- 
тирським широким кроком, 
незрівняно швидше, н іж  
капіталістичні країни. За 
останні роки радянське 
промислове виробництво 
зростає в середньому на 10 
процентів щ о р о к у ,  а в 
С Ш А  — лише на 2,2 про- 
цента. На небувалому під- 
несенні перебуває наша 
промисловість. Все більше 

дає вона не тільки машин, 
які переозброюють всі га - 
лузі народного господар- 
ства, а й предметів народ- 
ного вжитку, які підносять 
матеріальний добробут тру- 
дящих, полегшують їхню  
домашню працю, прикраша- 
ють побут, роблять зм істов- 
ним і культурним дозвілля.
   Значними успіхами зустр і- 
чають Першотравень і тру- 
дівники сільського госпо- 
дарства. Торік було виро- 
щено 8  мільярдів 380 міль- 
йонів пудів зерна проти 5 
мільярдів 36 мільйонів у 
1953 році. Виробництво м’я- 
са зросло за цей час з 5,8 
до 8,8 мільйона тонн в за - 
бійній вазі, тобто в півтора 
раза, молока — з 36,5 до 
62,5 мільйона тонн, цукру з 
буряків — з 3,4 до 6 міль- 
йонів тонн.

Радянська Україна також  
робить гідний внесок у роз- 
виток сільськогосподар- 
ського виробництва. Тор ік 
в республіці було вироще- 
но 2,1 мільярда пудів зерна, 
продано державі 768 міль- 
йонів пудів — в 2,2 раза 
більше проти 1960 року.

Перше травня нинішнього 
року ми зустрічаємо у все- 
народному поході за якнай- 
швидше створення в нашій 
країн і комуністичного до- 
статку продуктів харчуван- 
ня. Генеральний шлях до 
цього намітили березневі 
Пленуми ЦК КПРС і ЦК КП 
України. На виконання р і- 
шень партійних Пленумів 
нині докорінно перебудову- 
ється система керівництва 
сільським господарством, 
що відкриває ш и р о к и й  
шлях для якнайповнішого 
використання всіх його ба- 
гатющих можливостей і 
резервів.

Перше травня —  свято ми- 
ру, мирної весни. В  цей 
день всі прості люди землі 
демонструють своє праг- 
нення відвернути війну, збе - 
регти мир на землі, ви- 
словлюють сподівання, що 
прийде час, коли всі наро- 
ди нашої планети житимуть 
як добрі сусіди — без зброї, 
армій, без ворожнечі, і 
сама війна буде назавжди 
усунена з людського сус- 
пільства. Немає нині в світі 
насущнішої, невідкладнішої 
проблеми, ніж проблема 
відвернення небезпеки но- 
вої війни. Найрадикальні- 
ший шлях для встановлен- 
ня міцного миру вказує 
Радянський Союз — це за - 
гальне і повне роззброєн- 
ня при суворому м іжнарод- 
ному контролі, і в день 
Першого травня прихильни- 
ки миру ще раз продемон- 
струють свою непохитну 
волю зберегти мир на зем - 
лі, відвернути небезпеку 
війни.

Хай живе Перше трав- 
н я  —  славне весняне свято 
миру і праці, свято ком ун і- 
стичного оновлення світу!

Успіх капітанівських цукровиків
Виконуючи рішення XXII з’їз- 

ду КПРС, колектив цукрозаводу 
виконав чотиримісячний план 
по виробництву цукру на 148,7 
процента.

За успіхи в соціалістичному 
змаганні, за дострокове вико- 
нання завдань першого квар- 

талу Рада Міністрів Української 
РСР та республіканська Рада 
профспілок присудили нашому 
заводу Перехідний Червоний 
прапор Ради Міністрів УРСР і 
республіканської Ради проф- 
спілок та грошову премію.

С. ЗАКУРЄВ.

ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКІВ

За систематичне виконання завдань і соціалістичних зобо- 
в’язань, за комуністичне ставлення до праці та активну участь 
у  громадському житті постановою бюро Новомиргородського 
райкому КП України і виконкому районної Ради депутатів тру- 
дящих на Галерею передовиків району занесено:

Г ер ащ ен к о  Марію Зіновіївну  — сви- 
нарку Капітанівського бурякорадгоспу, 
яка за станом на 10 квітня 1962 року 
одержала по 14,7 поросяти від кожної 
основної свиноматки.

Л ей б ен к о  Валентину Іванівну — сви- 
нарку колгоспу «Маяк комунізму», яка  за 
станом на 10 квітня 1962 року одержа- 
ла по 12 поросят від кожної основної 
свиноматки.

Г а р б у зен к о  Катерину Василівну — 
старшого чабана колгоспу імені Кірова, 
яка за перший квартал 1962  року одер- 
жала по 126,5 ягняти в ід  кожних 100 
вівцематок.

Л оп ати н ську  Віру Касянівну  — лан- 
кову колгоспу імені Ватутіна, яка  з ро- 
ку в рік домагається одержання високих 
урожаїв сільськогосподарських культур. 
В 1962 році взяла зобов’язання одержа- 
ти по 90 центнерів зерна кукурудзи з 
гектара на площі 40 гектарів. На кож- 
ний гектар вивезла по 20 тонн перегною.

В ер б ів сь к у  Раїсу Гаврилівну — дояр- 
ку Капітанівського бурякорадгоспу, яка 
за станом на 10 квітня 1962 року на- 
доїла від кожної фуражної корови по 
882,6 кілограма молока.

Н елю б  Олександру Семенівну — дояр- 
ку колгоспу «Прогрес», яка  за станом на 
10 квітня 1962 року надоїла від кожної 
фуражної корови по 837 кілограмів мо- 
лока.

Н еж и в ен к о  Оксану Кузьмівну — дояр- 
ку колгоспу імені Мічуріна, яка  за ста- 
ном на 10 квітня 19 62 року надоїла 

від кожної фуражної корови по 752 к і- 
лограми молока.

С теценка  Федора М атвійовича — лан- 
кового колгоспу імені Карла Маркса, 
який з року в рік домагається одержання 
високих урожаїв зерна кукурудзи. В 
1962 році взяв зобов’язання одержати по 
100 центнерів зерна кукурудзи з гектара 
на площі 30 гектарів. На кожний гектар 
вивіз п о 27 тонн перегною.

Л исенка  Павла М ихайловича —  голо- 
ву колгоспу імені Суворова. Очолюваний 
ним колгосп став зразковим господар- 
ством у районі. На 10 квітня тут є по 
94 ,2 голови свиней на 100 гектарів 
ріллі.

С угак  Оксану Іванівну — трактористку 
колгоспу «Росія», депутата Верховної 
Ради УРСР, яка  майже 30 років беззмінно 
працює механізатором, з року в рік добива- 
ється добрих виробничих показників.

Н ец ь к ого  Володимира Васильовича — 
тракториста колгоспу імені Енгельса, 
який досконало володіє технікою. В цьо- 
му році добре відремонтував трактор.  
Його сіяльний агрегат щоденно виконує 
змінні завдання на 1 2 0 — 130 процентів.

С нісаренка  Костянтина Микитови- 
ча  — голову колгоспу імені Ватутіна. В 
очолюваному ним колгоспі всі сільсько- 
господарські роботи проводяться вчасно 
і якісно.

М айстер  Тетяну О лексіївну — пташни- 
цю Капітанівського бурякорадгоспу, яка 
на 10 квітня 1962 року одержала по 
31,2 яйця на курку-несучку.

(Закінчення на 2-й стор.).
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Широким богатирським кроком вперед,
Під прапором комунізму

СЬОГОДНІ колгоспники, 
робітники і службовці 

Новомиргородщини, як  і всі 
радянські люди, відзначають 
Перше травня — день міжнарод- 
ної солідарності трудящих. Це 
весняне свято в нинішньому 
році осяяне немеркнучим світ- 
лом ідей XXII з ’їзду КПРС, н о- 
вої Програми партії, які ви- 
словлюють думки і почуття всіх 
людей праці, вказали шлях 
трудящим до щасливого життя, 
до комунізму.

З думою про якнайшвидше 
здійснення рішень XXII з ’їзду 
КПРС, Програми партії живуть 
нині і трудяться новомиргород- 
ці. Свято Першотравня вони 
зустріли високими показниками 
в праці на промислових під- 
приємствах, на колгоспних по- 
лях і тваринницьких фермах.
  Успішно виконують вироб- 

ничу програму четвертого року 
семирічки робітники комбінату 
«Червоний шкіряник», цегель- 
но-черепичного заводу, Капі- 
тан івського цукрозаводу та ін- 
ших промислових підприємств.

Натхнен і рішеннями берез- 
невих Пленумів ЦК КПРС та 
ЦК КП України, високих по- 
казників добиваються тварин- 
ники району. Піврічний дер- 
жавний план заготівель про- 
дуктів тваринництва за станом 
на 20 квітня виконано: по м’я - 
су  —  на 51,8 процента, по мо- 
локу — на 38,2 процента, по 
заготівлі яєць — на 48 про- 
центів.

Найвищих показників по за- 
готівлі продуктів тваринництва 
добиваються колгоспи імені 
Карла Маркса, імені Суворова, 
імені Ватутіна, де головами 
правлінь І . Воропай, П. Лисен- 
ко, К. Снісаренко.

Великих успіхів п о  вироб- 
ництву продуктів тваринництва 
домагаються також робітники 
ферм Капітанівського цукро- 
комбінату, де директором П. Фін- 
н ік. За станом на 20 квітня 
піврічний державний план за- 
готівлі молока виконано на 
51,3 процента, м’я с а  — на 76,9, 
я єц ь  —  на 93 проценти.

Н АПОЛЕГЛИВА праця ки- 
пить нині на широких 

колгоспних ланах. Хлібороби 
району завершують сівбу ярих 
культур, закладають міцний 
фундамент високого врожаю 
четвертого року семирічки. В 
кращі агротехнічні строки і ви- 
сокоякісно посіяно ячмінь, го-

рох, овес, цукрові буряки, со- 
няшники.

Керуючись рішеннями берез- 
невого Пленуму ЦК КПРС і по- 
радами Микити Сергійовича 
Хрущова, хлібороби району в 
цьому році різко збільшили 
площі під такими цінними 
культурами, як  кукурудза, го- 
рох, цукрові буряки на корм. 
Лише гороху колгоспи району 
посіяли на площі 4470 гекта- 
рів, що на 892 гектари більше 
проти плану.

Зараз хлібороби завершують 
сівбу кукурудзи, організували 
ефективний догляд за посівами 
просапних культур. Так, обо- 
в’язково буде високий урожай 
у нинішньому році. В цьому пе- 
реконуєшся, коли оглядаєш ши- 
рокі зелені килими озимої пше- 
ниці, коли, бачиш, з яким запалом 
працюють колгоспні трударі.

ХТО ж вони ці невтомні 
трудівники, які добиваю- 

ться найвищих показників по 
виробництву продуктів ріль- 
ництва і тваринництва, які ста- 
ли маяками для широких мас 
колгоспників?

З року в рік добиваються 
високих показників по одер- 
жанню приплоду поросят сви- 
нарки Рейментарівського від- 
ділку бурякорадгоспу Марія Зі- 
новіївна Геращенко, Юхимія 
Сергіївна Геращенко та Олена 
Пилипівна Плахотня. Вони за 
три місяці нинішнього року 
одержали по 13 ,2  поросяти від 
кожної свиноматки. Справжні- 
ми маяками для колгоспних 
тваринників стали доярка кол- 
госпу імені Ватутіна Марфа 
Федорівна Колодяжна, пташник 

колгоспу імені Суворова Гри- 
горій Карпович Савраненко, 
пташниця Тишківського відділ- 
ку бурякорадгоспу Тетяна Олек- 
сіївна Майстер, чабан сільсько- 
господарської артілі «Зоря ко- 
мунізму» Павло Сидорович 
Шарпінський, ланкові-куку- 
рудзоводи колгоспу імені Карла 
Маркса Федір Матвійович Сте- 
ценко і Михайло Романович 
Коровкін та багато, багато ін- 
ших трударів.

І відрадно те, що приклад 
передовиків наслідують інші 
хлібороби і тваринники, ви- 
вчають їх досвід і стають врі- 
вень з майстрами. Таких у нас 
з кожним днем стає все біль- 
ше і більше.

КОМУНІСТИЧНА партія і 
Радянський уряд прояв- 

ляють повсякденне піклування 
про дальший розвиток колгос- 
пів, про підвищення культур- 
ного рівня і матеріального до- 
бробуту трудівників села. Рі- 
шення партії про перебудову 
управління сільським господар- 
ством приведуть до зміцнення 
економіки колгоспів, до різкого 
збільшення виробництва про- 
дуктів сільського господарства, 
до нових трудових перемог.

Сьогодні, в радісний день 
Першотравня, трудящі Ново- 
миргородщини ще тісніше згур- 
товують свої ряди навколо рід- 
ної Комуністичної партії, ста- 
ють під знамено комунізму, на 
якому накреслені священні сло- 
ва  — Мир, Праця, Свобода, Рів- 
ність, Братерство і Щастя.

Г. ГУЛІДА,
голова виконкому районної 
Ради депутатів трудящих.

Ним гордиться колектив
Все почалося з школи.
— Без знань тепер не мож- 

на, друже, — повчав Анатолія 
Коваленка електрик кераміч- 
ного заводу Василь Негара.

І другого вечора у десятому 
класі школи робітничої молоді 
разом з електриком сидів і 
Анатолій — білявий юнак. Але 
чи то важким здалося на- 
вчання, чи поглинули інші 
справи — десь через два мі- 
сяці Анатолій залишив школу.

Можливо б усе це пройшло 
непоміченим, і не навчався б 
більше юнак, якби не товари- 
шував з Василем Негарою. Час- 
то заводив розмову з хлопцем 

про навчання Василь. Він 
і соромив його, і докоряв. Го- 
ворив, що в наш час великих 
звершень без знань ніяк не 
досягнеш. І юнак знову пішов 
до школи.

Було це два роки тому. За- 
раз і Василь Негара, і русявий 
юнак Анатолій Коваленко на- 
вчаються заочно у Черкаському 
технікумі. І коли мова захо- 
дить про вечірню школу, про 
навчання, Анатолій завжди го- 
ворить: «Де я не буду, зав- 
жди говоритиму щире спасибі 
Василеві».

Зараз Василь Іванович сум- 
лінно трудиться електриком, 
вкладає душу в любиму справу. 
Все електрообладнання працює 
бездоганно. А ввечері хлопець 
сідає за підручники, готується 
до екзаменів у технікумі. Ад- 
же він кінчає четвертий курс.

Робітники підприємства на- 
слідують приклад молодого ко - 
муніста, стараються трудитись 
як і в ін  —  сумлінно, завзято.

Змагаючись за гідну зустріч 
свята Першого травня, Василь 
Іванович помножив свої трудо- 
ві зусилля. У бухгалтерії під- 
рахували, що виробничі зав- 
дання він виконує на 130 про- 
центів.

Колектив керамічного заводу 
гордиться своїм передовиком, 
електриком Василем Негарою. 
Його портрет красується на 
Галереї передовиків.

М. ЛІ ТВІ НОВА.

Глибоко поважають ко- 
робчани Івана Давидовича 
Зову, просту, скромну, 
душевну людину, пасіч- 
ника колгоспу „Україна”. 
Багато років Іван Давидо- 
вич віддав улюбленій ро- 
боті.

І завжди натхнена пра- 
ця; увінчується успіхом. 
Торік, наприклад, Іван 
Давидович одержав по 
57,6 кілограма меду та по 
0,8 кілограма воску від 
кожної бджолосім’ї, збіль- 
шив пасіку на 16 нових 
сімей.

У цьому році пасічник 
прагне ще збільшити свої 
показники.

На знімку: пасічник 
І. Д. Зова.

Плакат художника А. Антонченка (Изогиз).
(Фотохроніка ТАРС).

Галерея передовиків

(Закінчення. Початок на 1-й сторінці).
Ф інніка  Павла Антоновича — директора Капітанів- 

ського цукрокомбінату. Очолюваний ним завод виконав 
виробничий план за  перший квартал на 173,3 процента.

Г онч аренк а  Трохима Петровича — акумуляторщика 
Новомиргородського автопарку, раціоналізатора, ударни- 
ка комуністичної праці, який виробниче завдання ви - 
конує на 1 6 0 —190 процентів.

Л іт в ін о в а  Георгія Тимофійовича — токаря Ново- 
миргородського відділення «С ільгосптехніка», ударника 
комуністичної праці, який систематично виконує зм інні 
завдання на 1 1 8 —120 процентів.

В о р о пая  Івана Марковича —  голову колгоспу імені 
Карла Маркса. Колгосп у першому кварталі 1962 року 
одержав по 52,3 центнера молока і по 7,8 центнера 
м’яса  на 100 гектарів сільськогосподарських угідь.

Ш арлая  Олексія Пилиповича —  завідуючого п у н к - 
том штучного осіменіння тварин колгоспу імені Ілліча, 
яки й  у 1961 році одержав на 100  корів по 92,9 теляти . 
В І кварталі 1962 року одержав н а  100 корів по 53 телят.

Н ега р у  Василя Івановича —  електрика керамічного 
заводу, який щоденні завдання виконує на 1 3 0  
процентів.

Г ончарова  Марка П авловича — фельдшера Ново- 
миргородської міської лікарні, яки й  працює 24 роки , 
уважно ставиться до хворих, систематично проводить 
профілактичну роботу серед населення.

Здобула почесне звання
День у день виконувати вироб- 

ничі завдання, завоювати почесне 
звання ударників і бригад кому- 
ністичної праці — таке зобов’язан- 
ня на честь свята Першого трав- 
ня брав колектив райконтори 
зв’язку.

І ось в передтравневі дні в 
конторі відбулися збори, на яких 
підбили підсумки змагання. Вони 
говорять про те, що колектив 
зв’язківців працював дійсно по- 
комуністичному. Квартальний 
план доходів і реалізації літерату- 
ри перевиконано. На 0,4 процен- 
та проти минулого року зросла 
продуктивність праці.

Високих показників у змаганні

добилися лінійні наглядачі, очо- 
лювані М. Зінченком. Завдання 
трьох місяців по радіофікації во- 
ни виконали на 117 процентів.

Звання колективу комуністичної 
праці здобули працівники Капіта- 
нівського відділення зв’язку, де 
начальником Леонід Іванович 
Довгаль. В урочистій обстановці 
були вручені посвідчення ударни- 
ка комуністичної праці лінійним 
наглядачам Миколі Зінченку, 
Леоніду Рижичкову, мотористові 
Олександру Стоянову, техніку 
Анатолію Шрамчевському та ли- 
стоноші Миколі Лимаренку.

г. соїн,
начальник контори зв’язку.
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ДОШКА ПОШАНИ

Л Е Н І Н Е Ц Ь З

до перемоги комуністичного суспільства!

Підбивши підсумки соціалістичного 
змагання працівників сільського господар- 
ства, промислових підприємств і установ 
району на честь 1 Травня, бюро райкому 
партії та виконком районної Ради депута- 
тів трудящих постановили за успішне 
виконання виробничих завдань і соціаліс- 
тичних зобов’язань у першому кварталі 
на районну Дошку пошани занести:

(Закінчення. Початок в газетах за 26 та 28 квітня).

П опова  Андрія Семеновича — хірурга Новомирго- 
родської райлікарні, який чуйно ставиться до хворих, 
уміло веде профілактично-лікувальну роботу серед на- 
селення.

Г р ебен ю к а  Георгія Антоновича — жаровщика олій- 
ного цеху харчокомбінату, який щоденно виконує змін- 
ні норми по виробництву олії на 120 процентів.

Я ценко  Олександру Іванівну — кіномеханіка Капі- 
танівського сільського кіностаціонару, яка з місяця в 
місяць перевиконує плани. В 1961 році перейшла на 
відстаючу кіноустановку і вивела її в передові.

П анф ілова  Семена Івановича — механіка Новомир- 
городського маслозаводу. Його бригада в першому квар- 
талі 1962 року виконувала змінні норми на 1 2 0 —130 
процентів.

Т айга  Григорія Яковича — директора Новомирго- 
родської середньої школи № 2, який добре налагодив 
навчально-виховний процес, забезпечив виконання за- 
кону всеобучу.

В овк  Людмилу Петрівну — робітницю комбінату 
«Червоний ш кіряник», яка  щоденно виконує норми на 
115 процентів.

К а н іб о л о ц ь к о го  Михайла Гнатовича — шофера 
Новомиргородського автопарку, який систематично вико- 
нує завдання по перевезеннях вантажів на 1 5 0 —170 
процентів, здобув звання ударника комуністичної 
праці.

К ореню ка  Леоніда Купріяновича — вантажника 
Капітанівського цукрозаводу, який щоденно виконує 
завдання на 150—170 процентів.

В олош ина  Миколу Івановича — апаратника Капі- 
танівсь кого цукрозаводу, який виконує виробничі зав- 
дання на 135—140 процентів.

З а й ц а  Володимира Францевича —  бригадира ме- 
ханічного цеху мебльової фабрики імені Горького, який 
виконує виробничу програму на 120—125 процентів. 
Бригада бореться за звання бригади комуністичної 
праці.

С у х о в а  Миколу Павловича — вчителя школи-інтер- 
нату глухонімих дітей, кращого агітатора, який хорошо 
організував роботу на десятихатці.

Сє рую  Олександру Ларіонівну — завідуючу 
дитячими яслами колгоспу імені Енгельса, яка  
зразково підготувала дитячі ясла до прийому дітей.

Б он дар ен к а  Сергія Йосиповича — токаря район- 
ного відділення «Сільгосптехніка», ударника 
комуністичної праці, який систематично перевиконує 
змінні завдання на 135 процентів.

К овальова  Івана Івановича — пропагандиста гурт- 
ка партійної освіти колгоспу імені Куйбишева, який 
заняття проводить в тісному зв ’язку  з життям.

Д ов гал я  Леоніда Івановича — начальника Капіта- 
нівського відділення зв’язку , який планові завдання в 
першому кварталі виконав на 112  процентів. 
Відділенню присвоєно звання комуністичної праці.

М алє є ву  Марію Іванівну — садчицю цегли Ново- 
миргородського цегельно-черепичного заводу, яка  що- 
денні норми виконує на 1 2 0 —130 процентів.

Я рм арковського  Григорія Васильовича — бригади- 
ра столярів Міжколгоспбуду, який якісно виконує зав- 
дання по будівництву тваринницьких приміщень в кол- 
госпах району, місячні завдання виконує на 1 1 5 — 120 
процентів.

Р о й т б ер г а  Михайла Яковича — директора Ново- 
миргородського автопарку. Автопарк виконав у першо- 
му кварталі виробничий план на 105 процентів.

М асл ян ого  Григорія Софроновича — дружинника 
м. Новомиргорода, який нагороджений Указом Президії 
Верховної Ради СРСР медаллю «За врятування пото- 
паючих».

Н иж ніка  Івана Євгеновича — уповноваженого рай- 
відділення міліції, який зразково виконує свої обов’- 
язки.

Ф. М. Стеценко —
ланковий колгоспу імені Кар- 
ла Маркса. Очолюваний Федо- 
ром Матвійовичем колектив 
кукурудзоводів бореться за 
вирощення по 100 центнерів 
зерна чудесниці з кожного 
гектара на площі 30 гектарів.

М. З. Геращенко —
свинарка Рейментарівського 
відділку бурякорадгоспу. Ма- 
рія Зіновіївна невтомно тру- 
диться, щоб все більше і 
більше зростало поголів’я 
свиней. У цьому році вже одер- 
жала по 14,7 поросяти від 
кожної свиноматки.

П. Т. Загородній —
агроном колгоспу імені Ва- 
тутіна. Пилип Трохимович 
уміло організовує колгоспни- 
ків і механізаторів на вчасне 
і якісне проведення весняної 
сівби, догляд за посівами, 
широко впроваджує у ріль- 
ництво досвід передовиків.

На благо ВітчизниВ і р н и м  ш л я х о м
В день Першого травня мені, 

простій колгоспній дівчині, хо- 
четься розповісти про свою тру- 
дову діяльність, поділитись мрі- 
ями на майбутнє, яке сповнене ве- 
ликим щастям для всіх чесних 
людей.

Ось уже шостий рік працюю в 
колгоспі імені Щорса. Три роки 
тому правління артілі та партій- 
на організація допомогли мені 
організувати комсомольсько-мо- 
лодіжну ланку. До її складу 
ввійшли К. Калініченко, Г. Гаїна, 
Р. Чівільча, Г. Жоран, Р. Україн- 
ська та інші мої подруги. Окри- 
лені довір’ям, ми дружно взялися 
до роботи.

На перших порах важкувато 
доводилось. Не було потрібного 
досвіду. Здавалось, що ця робота 
нам не під силу. Та ми зарані 
поспішали в степ і вже до сходу 
сонця обробляли рослини. Коли 
хтось із дівчат відставав, усі по- 
давали допомогу.

Кілька місяців тому мені по- 
щастило побувати в Києві на 
республіканській нараді молодих 
кукурудзоводів. Запам’яталася 
щира розповідь знатної трудів- 
ниці країни Євгенії Долинюк. Во- 
на просто і дохідливо розповіла 
нам, як її люди вирощують висо-

Будівники комунізму

ТЕЧУТЬ МОЛОЧНІ РІКИ

кі врожаї качанистої, дала бага- 
то цінних порад.

В нинішньому році наша ком- 
сомольсько-молодіжна ланка ви- 
рощує качанисту на 60 гектарах 
та цукрові буряки на 20 гекта- 
рах. З  кожного гектара посіву 
дали слово одержати по 75 цент- 
нерів зерна чудесниці та по 280 
центнерів коренів цукрової сиро- 
вини. Щоб одержати такий уро- 
жай, взимку вчились в агрогурт- 
ку, заготовляли курячий послід 
та попіл, вивозили перегній з 
розрахунку більше 20 тонн на 
гектар плантації.

Недавно закінчили сіяти цукро- 
ві буряки. Подбали про знищен- 
ня довгоносиків. Підготували 
отрутохімікати.

Зараз повним ходом проводи- 
мо посів качанистої. Прагнемо 
у стислі строки закінчити цю 
важливу і відповідальну ділянку 
роботи. Пильнуємо, щоб у кож- 
не гніздо попадало лише по 2 
зернини.

Мине деякий час. Дружно ви- 
йдемо у поле обробляти посіви. 
Виборемо високий урожай куку- 
рудзи, з честю виконаємо рішення 
березневого Пленуму ЦК КПРС.

О. ДЕСАГА, 
ланкова.

До глибини душі схвилювали 
нас, механізаторів, слова Звернен- 
ня ЦК КПРС до трудівників сіль- 
ського господарства. Воно окри- 
лило на нові трудові звершення 
в ім’я рідної Батьківщини.

П’ятнадцяту весну я зустрічаю 
на полях колгоспу імені Чкалова.

Тепер, коли радянський народ 
з небувалим піднесенням пере- 
творює в життя рішення історич- 
ного XXII з’їзду рідної партії, я 
теж докладаю всіх зусиль, щоб 
внести свій скромний вклад в ча- 
шу народного щастя, на благо 
рідної Вітчизни.

З небувалим трудовим напру- 
женням працюють хлібороби, за- 
кладають міцну основу високого 
врожаю.

Своїм трактором „ДТ-54” я під- 
няв цієї весни понад 150 гектарів 
веснооранки. А зараз проводжу 
коткування кукурудзяних площ. 
Свої завдання виконую на 150 
процентів, до свята Першотравня 
зекономив 720 кілограмів паль- 
ного. Я сповнений радос- 
ті, що моя скромна праця високо 
оцінена. Мені вручено перехід- 
ний червоний вимпел, який і сьо- 
годні майорить на тракторі.

Л. ФАБРІЦЬКИЙ, 
тракторист.

ХТО бував у Но- 
вомиргороді, той 

не зміг не звернути 
уваги на Галерею пе- 
редовиків сільського 
господарства та про- 
мисловості. Один з її 
стендів вже кілька ро- 
ків підряд прикрашає 
портрет доярки кол- 
госпу «Прогрес» Олек- 
сандри Семенівни Не- 
люб.

Чим же заслужила 
таку велику шану ця 
жінка?

На це запитання 
можна відповісти ко- 
ротко: творчою працею, 
служінням радянсько- 
му народу.

Прості слова про 
жінку-трудівницю. А 
який глибокий зміст 
криється за ними...

Люблять і поваж а- 
ють Семенівну в селі 
Турії. Доярки назива- 
ють ї ї  своєю Сашею.

—  Ми хочемо бути 
схожими на нашу Са- 
ш у, —  говорять вони.

А повчитись у пе- 
редової доярки є чому. 
Високих показників 

по надоях молока до- 
моглася трудівниця в 
минулому році. Взяв- 
ши зобов’язання на- 
доїти від кожної фу- 
ражної корови по 
2500 кілограмів моло- 
ка, О. Нелюб свого сло- 
ва дотримала. Надоїла 
по 2974 кілограми мо- 
лока від корови.

Та не зупиняється 
на досягнутому. В цьо- 
му році дала обіцянку 
одержати не менш як 
по 2700 кілограмів 
молока від кожної ко- 
рови. Вже перші чотири 
місяці четвертого року 
семирічки свідчать про 
те, що цей рубіж буде 
взято з честю. 1100 
кілограмів молока, н а- 
доєного від кожної ко- 
рови, — такий трудовий 
подарунок 0. Нелюб 
міжнародному святу 
трудящих Першому 
травню.

Як же доярка дома- 
гається таких успіхів? 
Адже на молочно-то- 

варній фермі працю- 
ють і інші трудівниці. 
Чому ж вони одержа- 
ли нижчі показники? 
Можливо, існує якийсь 
секрет?

Зовсім ні. Кропітка, 
наполеглива праця, ві- 
ра в свої сили, віра в 
перемогу —  ось що ок- 
рилює колгоспницю 
на трудові звершення.

— Я люблю рідну 
Вітчизну, свій народ, — 
говорить Олександра 
Семенівна. — Інтереси 
Партії, інтереси наро- 
ду для мене над усе.

Ось де джерело нат- 
хнення. Ось де черпає 
сили Олександра Се- 
менівна!

Коли вам доведеть- 
ся побувати в селі 
Турії, обов’язково за - 
йдіть на молочно-то- 
варну ферму колгоспу 
«Прогрес» і познайом- 
теся з Олександрою 
Семенівною Нелюб. 
Вам надовго за- 
пам’ятаються високе 

чоло, приємна, трохи 
соромлива посмішка і 
відвертий погляд голу- 
бих, немов весняне 
небо, очей. Ви поба- 
чите, як  роботящі ру- 
ки трудівниці старан- 
но, з любов’ю догля- 
дають і доять корів. 
Ви не зможете забути 
ніжний і водночас 
впевнено твердий го- 
лос Олександри Семе- 
нівни.

Ось така вона в 
праці, такою знають її  
колгоспники.

Течуть молочні ріки. 
Течуть у великий оке- 
ан народного щастя. 
Згадаємо ж , друзі, 
теплим словом подяки 
тих, хто з маленьких 
струмочків утворює їх , 
хто бореться за  вели- 
к е молоко. Де наші 
скромні доярки. Своєю 
працею вони поліпшу- 
ють добробут народу.

В рядах славних 
трудівниць крокує по 
семирічці Олександра 
Семенівна Нелюб — бу- 
дівник комунізму.

П. ПАВЛОВ.
с. Турія.
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Н а ш  д е л е г а т
Л Е Н І Н Е Ц Ь

ПЕРШОТРАВЕНЬ

1 травня 1962 року.

Вся школа проводжала її в 
дорогу. Теплі і щирі побажан- 
ня обов’язково хотів сказати 
на прощання своїй учительці 
кожен учень.

А коли поїхала, діти день 
у день вели розмову між со- 
бою, ще раз переконуючись у 
тому, як  вони люблять свою 
наставницю.

— А як її не любити? Вона 
така красива, — говорять Толя 
Рибалка.

—  Не красою, а ділами лю- 
дина славиться. Авторитет і 
повагу Галина Дмитрівна за- 
воювала своєю теплою і сер- 
дечною турботою про н ас , — 
продовжує розмову Катя Лісова.

— Мені здається, що скіль- 
ки б не поклали на неї обо- 
в ’язків, вона всі ви к о н ає , — 
говорить Т оля, — Адже вона 
не тільки вчителька, а й  клас- 
ний керівник, і член бюро 
райкому комсомолу, і лектор.

— І ще секретар первинної 
комсомольської організації 
вчителів — організації, що го- 
тувала нас до комсомолу. І 
наш делегат на XIV з ’їзді 
ВЛКСМ, — особливо підкреслює 
Катя П івкопа, —  Не ми її оби- 
рали, але ми з великою гор- 
дістю кажемо «наш делегат», 
бо вона наша улюблена, хо- 
роша вчителька.

Галина Дмитрівна Миронюк 
справді є чудовим прикладом 
для своїх вихованців. Допит- 
ливі всезнайки-піонери обі- 
знані з тим, що їхня вчитель- 
ка закінчила з золотою ме- 
даллю середню школу, що 
відмінно училась в інституті 
і закінчила вуз не лише з 
фаху мовника і літератора, а 
й музикознавця. Діти і вчи- 
телі високо цінять її глибокі, 
міцні знання, широку еруди- 
цію і постійне прагнення по- 
ширювати свій світогляд.

...Ішов XIV з ’їзд ВЛКСМ. 
Заклопотана справами, вчитель- 
ка не забувала про доручен- 
ня вихованців. Особливо тур- 
бувалась вона в день відкрит-

Вона повертає людям сонце

тя з' їзду, бо знала, що там, 
у рідній школі-інтернаті, йде 
засідання бюро райкому ком- 
сомолу і група восьмикласни- 
ків одержує комсомольські 
квитки. Прямо з залу Палацу 
з ’їздів вона послала їм гарячі 
поздоровлення.

У цей день перший космо- 
навт світу Ю. О. Гагарін  пе- 
редав нею комсомольцям ін- 
тернату свій портрет з напи- 
сом:

«Дорогие ребята, поздрав- 
ляю Вас со вступлением 
в комсомол. Желаю всем 
комсомольцам и пионерам 
Вашей школы самых боль- 
ших успехов в учёбе и 
жизни.

16 апреля 1962 г.
Ю. Гагарин».

Пильно стежили діти за ро- 
ботою з ’їзду по газетах і ра- 
діо. Нетерпляче чекали повер- 
нення Галини Дмитрівни.

Тимчасом прийшла запіз- 
ніла весна. Швидко ожили 
дерева, зазеленіла травиц я. 
На подвір’ї інтернату, як му- 
рашки, діти засаджують при- 
шкільні ділянки, сіють квіти, 
білують дерева, рівняють до- 
ріжки. Здавалось, ніщо зараз 
не може відірвати їхньої ува- 
ги від ретельної роботи. І 
раптом:

— Галина Дмитрівна приїха- 
ла! — першого побачила Надя 
Маган.

Усе змінилось. Всі вихром 
кинулися до алеї назустріч 
вчительці. Загомоніло, закле- 
котало наше подвір’я  як море. 
Радісні вітання, галас, допит- 
ливі щасливі погляди.

І Галина Дмитрівна в тісно- 
му колі допитливих під ласка- 
вим промінням сонця почала 
свою першу розповідь про з ’їзд 
комсомолії , про цікаві зустрі- 
чі, про незабутні враження, 
які справила на неї Москва.

Вчителька говорила з за- 
палом, щиро. Її слухали ща- 
сливі діти.

Ф. БОЖОР.

П ер ш о тр авен ь!
П ер ш о тр авен ь! 

З е л е н ію ть  всю ди трави , 
Зац в іл и  сади .
П лан , н ак р есл ен и й ,

величний
Н аш , р ад ян сь ки й ,

сем ирічний  
П е р ш і  д а в  плоди .
С вято  Д о б л е с т і і З го д и , 
Д е н ь  Б р атер ств а  і

С во б о ди
З у с т р іч а  З ем л я .
С л о во  П ар т ії н атхн ен н е, 
Щ о п ром ови в З ’їзд  і 

П л ен у м ,
С ер ц е  окри ля!
М олоді, м іцні, за в зя т і 
Й д у ть  ко л о н ам и  на с вяті 
Р адості й п ісень.
П рап ори  ч ервон і м аю ть. 
У лю д ей  обли ччя  с я ю ть ... 
. . .Н е за б у т н ій  день!

Павло МАЛЄЄВ.

Хай забудуть 
дорогу до тебе

Азербайджанська РСР. Була колись у центрі Баку вузька, 
брудна вулиця. І назва у неї була відповідна: Базарна. Тепер 
тут один по одному піднялись красиві будинки. Після рекон- 
струкції колишня Базарна, тепер вулиця Гусі Гаджієва, стала 
однією з найкращих у місті.

На фото: вулиця Гусі Гаджієва в Баку.
Фото Н. Ігнатьева (Фотохроніка ТАРС).

Щире спасибі друзям хорошим
Ось уже восьмий рік я 

працюю в Капітанівській се- 
редній школі. У колективі я 
завжди відчувала дружню, то- 
вариську підтримку.

Не залишили  друзі без 
уваги і мою сім’ю, коли в 
нас трапилось нещастя. Чоло- 
вік мій тяжко захворів і пе- 
ребував на лікуванні в Но- 
вомиргородській міській лі- 
карні, а я  пішла в родильний 
будинок. Дома залишилась 
восьмирічна донька, Мої ко- 
леги не були байдужими до 
неї. Все зробили так, що і ди- 
тина була доглянута, і вода 
принесена, і хата підметена, 
натоплена,

Мене щоденно відвідували 
товариші в лікарні.

За чуйність, дружню під- 
тримку і допомогу я щиро 

дякую моїм хорошим дру- 
зям  — працівникам школи. Ні- 
коли не забуду їх  справжньої  
товариської допомоги і пі- 
клування про нашу сім'ю 

М. МИРОНЕНКО, 
вчителька.

Народні усмішки
Співучі батьки

Т р о є  нас.  Т р о є  д р у з і в  з а в з я т и х  
М а б у т ь ,  с т р і л и  т е б е  н а  б і д у .  
К о ж е н  п о т а й  у с т и г  п о к о - 

х а т и  —
Я  ж  с п о к о ю  с о б і  н е  з н а й д у .  
І ч о го  т о  х о д и т ь .  Щ о  ї м  

т р е б а ?
Н іб и  м а л о  к р а с и в и х  д і в ч а т .  
Х а й  з а б у д у т ь  д о р о г у  д о  т еб е ,  
П е р е с т а н ь  ї х ,  к о х а н а ,  с т р іч а т ь  
У  в и ш н е в і м  с а д у  п і д  г о р о ю ,  
Т а м ,  д е  В и с ь  я с н о о к а  т еч е . . .  
Я  т е б е  т і л ь к и  т р о ш к и  р е в - 

н у ю ,
А л ю б л ю  га р я ч е .
І в ід  т о г о  т р и в о ж и т ь с я  

с ер ц е ,
І  т о м у  я  п р о  н и х  н а г а д а в .  
Я к  ж е  з н а т ь їм ,  з а к о х а н и м ,  

все  ц е  —
Щ о  і я  п о к о х а в !

Леонід ТЕНДЮК.

Золоті розсипи
Комунізм — це зоря майбутнього всіх народів.

(М. ХРУЩОВ).
Комунізм — це радість творчості, радість життя, ра- 

дість великої дружби всіх людей.
(С. ВЄРНОВ).

Перший у світі космічний політ людини — це символ 
того нового, чудового і сміливого, що несе комуністичне 
суспільство.

(Н. СЕМЕНОВ).

Троє дівчат вихвалялися одна 
перед одною:

— Мій тато, — сказала перша, — 
в хорі співає по нотах... Яку хоч 
пісню заспіває, аби була напи- 
сана.

— О, розхвасталася! Наш татко 
співає все без нот — по пам’яті.

— А мій тато все без пам'яті 
співає,— сказала третя.

В автошколі
— Що треба зробити, коли ви 

почуєте в моторі незвичайний 
шум?

— Треба включити радіо на 
повну потужність.

Про дрібниці
— Я б до десятка лекцій на 

тиждень міг читати, — любив пов- 
торювати один лектор.

— Так що ж тобі заважає? — 
запитали його.

— Та так, різні дрібниці...
— А саме?

     —Запитання, які слухачі став- 
лять після лекції.

За піаніно сидить дівчинка 
років дванадцяти. Вона уважно 
читає на аркуші ноти, звичним 
рухом кладе їх на піаніно, лег- 
ко торкаючись тонкими пальцями 
клавішів. І вмить кімната напов- 
нюється звуками музики. Згодом 
темп цих звуків наростає. На- 
талоччині руки бігають хутчіш, І 
здається, що це не руки, а пара 
голубів, вдаривши крилами, 
беруть розгін, щоб піднятись 
високо в блакить...

А у  сусідній кімнаті, две- 
рі якої відчинені навстіж, 
за столом над книгою схили- 
лась Ангеліна Василівна. Вона 
читає уважно, вдумливо, робить 
потрібні виписки до зошита. 
Стало звичкою щоденно після 
роботи прочитати десяток-дру- 
гий сторінок медичної літера- 
тури, зокрема за фахом лікаря- 
окуліста. Ця звичка прийшла 
ще з студентської лави. Час 
від часу Ангеліна Василівна 
відхилялась від роботи, вслу- 
халася в музику. І здава- 
лося, що великі очі виражали 
неспокій. Вона думала, а думати 
було над чим.

Дві години тому вона зробила 
операцію лівого ока молодому 
хлопцеві С. Захворювання на ка- 
таракту лікареві здавалось зви- 
чайним. Коли ж розріз ока було 
зроблепо, очне яблуко не хотіло

Зам. 431.

триматись на місці. Кришталик, 
з допомогою якого людина ба- 
чить, було взято, але накласти 
на око ніжний шов виявилось 
нелегко. Кров заливала. Ольга 
Василівна Візирська — незмінний 
асистент лікаря — бачила, як на 
високому чолі Ангеліни Васи- 
лівни блискучими росинками 
виступив піт. І хоч погляд був 
як завжди твердим і рішучим, 
операційна сестра розуміла те 
внутрішнє глибоке хвилювання, 
яке охопило лікаря.

Ольга Василівна вчасно і лег- 
ко подавала необхідні інстру- 
менти, розуміючи все без слів — 
замість них були красномовні 
жести, багатовиражаючі погляди. 
Врешті, шов накладено, закін- 
чено порев’язку. Ангеліна Васи- 
лівна полегшено зітхнула. Вона 
мовчала. Першою заговорила 
Ольга Василівна:

— Важка сьогодні операція... 
І в чому ж справа?

— Це перший випадок... Мені 
здається, — і Ангеліна Василівна 
мружить очі, — хворий від нас 
щось приховує.

А зараз вона ще і ще раз ду- 
має: як же хворий — буде бачи- 
ти чи ні?.. Добре, якщо око 
виповниться. Це все залежить 
від організму.

І хоч надворі вже сутеніло, 
лікареві не терпілось. Скоріше б

минала ніч, щоб завтра вранці 
зняти пов’язку хворому. Питати 
його не потрібно: якщо зір по- 
вернувся, він скаже про це сам.

Чи доводилось вам коли-не- 
будь бачити людей, які ще не- 
давно, вчора, одержали друге 
своє народження? Дехто з них 
кілька років ходив у пітьмі, 
сонце відчував лише своєю шкі- 
рою, головним чином — його теп- 
ло. І от, коли після операції 
минає доба, хворому міняють 
пов’язку. Якщо операція про- 
йшла успішно, він, мов у тумані, 
бачить лікаря, рахує свої влас- 
ні пальці, а згодом — бачить все: 
сонце, небо, людей... Дехто від 
радості плаче. І, як жартома го- 
ворить Ангеліна Василівна, лег- 
ше зробити операцію, ніж за- 
спокоїти хворого. Дехто смієть- 
ся незвичайно, це сміх пере- 
можця над ворогом — пітьмою. 
Дехто мовчить. Повернення зо- 
ру приголомшує його, і почуття 
хворого настільки високі і ра- 
дісні, що їх неможливо вира- 
зити звичайною мовою. Фарби 
природи куди яскравіші, ніж 
слова. Інші, навпаки, говорять 
нестримно, багато, пишно, кра- 
сиво... А що ж скаже С.?

Перед ліжком С. Ангеліна Ва- 
силівна на хвилину присіла. 
Декілька запитань хворому. По- 
чував себе нормально, спав доб- 
ре, говорить він. Зараз потріб- 
но зняти пов’язку. Але лікар 
мимоволі зволікає. А що, як... 

Ні, не хочеться думати про 
страшне. Ангеліна Василівна 
знімає пов’язку, здавалося б 
спокійним рухом. Але кінчики 
пальців ледь-ледь помітно за- 
дрижали. А в тім, можливо, це 
лише здалось...

— Ангеліно Василівно! Дорога 
Ангеліно Василівно! Я... на ва- 
шій руці бачу перстень, ось 
у його гранях грає сонце. Я 
бачу, я знову бачу!!!

Ангеліна Василівна підво- 
диться з стільця. Її темні очі 
весело іскрились, широка ус- 
мішка, що дуже нагадує дитячу, 
Наталчину, грає на її устах, і 
здається, що все навкруги — 
сонце на шибках, обличчя мед- 
сестер і хворих — все, все іс- 
криться в такій же усмішці, 
радісній і щасливій.

— Ангеліно Василівно, щире 
спасибі Вам, — хворий замислю- 
ється, а потім додає: — Я від 
вас приховав чи не половину 
своїх хвороб, адже я був у 
Харкові в інституті. Мені 
професор сказав, що операцію 
робити неможливо. А от Ви...

А тепер коротенько про жит- 
тєвий шлях Ангеліни Василів- 
ни Ворошилової. Коротенько 
тому, що вона ще молода жінка. 
А кому не хочеться бути мо- 
лодим, попереду ж стільки ро- 
боти!

У 1938 році Ангеліна посту- 
пила до Дніпропетровського 
медичного інституту, а закін-

чила учбовий заклад вже після 
війни, у 1947 році. Працювала в 
лікарні поблизу Олександрії. 
В 1949 році їде до Одеси на 
курси окулістів. Зустрічі з 

Філатовим, його незабутні лек- 
ції. Все це мало вирішальний 
вплив на дальшу долю лікаря. 
В цьому ж році її направляють 
на роботу в Златопіль.

Перші операції. Перші успі- 
хи і невдачі. А вони були. Та 
головний лікар підтримав, до- 
поміг початкуючому окулісту.

— Впадати у відчай не варто. 
Операція повинна грунтуватись 
на точному математичному роз- 
рахунку. але іноді потрібно і 
ризикувати.

Праця над собою, праця в 
лікарні приносить бажані ре- 
зультати: сотні вдалих опера- 
цій повертають хворим зір. 
сонце, силу життя і праці.

Мотря Серцова протягом дов- 
гих років хворіла на катаракту 
обох очей, а після операції — 
знову побачила світ. Федора Ру- 
денко, Тетяна Дахно, Поліна 
Туз, Ірина Тараненко та багато 
інших своїм видужанням зобо- 
в’язані Ангеліні Василівні. І 
найщиріша подяка лікареві та, 
що всі вони повертаються в 
стрій, до праці, яка створює 
великі блага для суспільства.

В. ШУЛЬГА.
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