
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Не знижувати надоїв молока!
Трудівники колгоспних ферм 

нашого району взяли на себе 
високі соціалістичні зобов’я
зання. Включившись у змаган
ня з хліборобами Олександрів
ського та Великовисківського 
р айонів, вони дали слово на

 доїти в 1958 році від кожної 
корови по 2200 кілограмів мо
лока або виробити його на 100 
гектарів угідь по 200 цент
нерів.

Такі показники нам цілком 
під силу.  Адже в кожному кол
госпі є достатня кількість со
ковитих кормів. З п ереходом 
техніки у  власність сільгосп
артілей значно підвищився сту
пінь механізації трудомістких 
процесів на фермах, зокрема 
п ідготовки кормів до згодову
вання.

Закінчується восьмий місяць 
господарського року. Факти 
говорять, що не всі колгоспи 
я к слід виконують взяті зо
бов’язання. В багатьох сіль
госпартілях слабо використову
ють великі можливості і допус
тили різке зниження надоїв у 
порівнянні з відповідним періо
дом минулого року.

Візьмемо для прикладу кол
госпи імені Фрунзе, «Ш лях Ле
ніна» та імені Калініна. Хоч
вони й домоглися кращих по
казників у  виробництві моло
ка, ніж інші колгоспи, але й 
тут недобрали сотні літрів мо
лока у  порівнянні з минулоріч
ними показниками. Чому ж 
керівники згаданих колгоспів 
М. Ільтус, І . Бондаренко та 
І . Декусар примирилися з та
ким становищем, вдовольня
ються досягнутим?

Вкрай погано борються за 
п ідвищення молочної продук
тивності корів у  колгоспах 
імені М. Горького, імені Дзер
жинського, імені Кірова. По 
виробництву молока ці колгос
пи займають останні місця в 
районі. Картина була б зовсім 
іншою, якби голови правлінь 
А. Конельський, В. Флоря і 
Т. Опальченко частіше бували 
на молочно-товарних фермах і 
глибше вникали в роботу до
ярок, пастухів.

Навіть у  ц і дні, коли є всі 
можливості годувати корів пов
ноцінними кормами, надої мо
лока в колгоспі імені М. Горь
кого не зростають, а пада
ють. Досить сказати, що за
другу декаду серпня тут одер
жано л ише по 57 літрів моло
ка на фуражну корову. Цей
показник на 5,8 літра мен
ший, ніж  у  першій декаді. 
Таке тривожне становище но 
турбує ні голову колгоспу 
А. Конельського, ні зоотехніка 
С. Ж иглій.

Справи помітно поліпшили
ся б, якби серед доярок бу
ло розгорнуте дійове соціаліс
тичне змагання, підсумки 
якого висвітлювалися б щодня 
і щодекади. Та  поки що масо
во-роз’яснювальн у роботу серед 
тваринників занедбано, допус
кається плинність кадрів. Сек
ретар парторганізації колгос
п у  імені М. Горького В. Б у 
гайчук не вживає заходів для 
виправлення такого становища.

Серйозною причиною зни
ження надоїв молока є непра
вильний догляд за тваринами. 
В ряді колгоспів допускають 
перебої в доставці зеленої ма
си для підгодівлі корів. Кормів 
є вдосталь. Ї х  слід тільки ви
користовувати по-господарсько
му. Кожна корова щодня по
винна одержувати за рахунок 
випасання і підгодовування не 
менше 70— 8 0 кілограмів зе
леної маси та концентровані 
корми у  кількості 150 грамів 
на кожний літр молока.

Концентровані корми, як 
правило, треба згодовувати у  
вигляді пійла. Чому ж  в  та
кому разі зоотехнік колгоспу
«Ш лях Леніна» Василь Щер
бина спокійно дивиться на те, 
що для корів не приготовля
ють пійло, а висипають к онцкор
ми прямо в ясла? Адже йому, 
як спеціалістові, добре відомо, 
що пійло набагато краще впли
ває на підвищення надоїв.

На молочно-товарних фер
мах багатьох колгоспів надто 
слабо борються з яловістю ко
рів, погано вирощують молод
няк для поповнення молочно
го стада. На самоплив пущено 
справу поліпшення породності 
корів у  колгоспі імені Орджо
нікідзе. Окремі тварини на фер
мі цього колгоспу лише пої
дають багато кормів, а молока 
дають по кілька літрів. Це й
привело до ганебного відста
вання. В другій декаді серпня, 
наприклад, від кожної корови 
одержано лише по 70 літрів 
молока.

Подолати відставання у  ви
робництві молока, не допуска
ти зниження надоїв— т аке
сьогодні завдання. Всілякої 
підтримки і поширення заслу
говує патріотичний почин мо
лодих доярок колгоспу імені Ка
лініна, л ист яких сьогодні публі
кує районна газета «Л енінець». 
Вони закликають ус іх  молодих
тваринників району не допус
тити зниження надоїв молока 
в осінньо-зимовий період.

Працівники колгоспних ферм! 
Докладемо всіх зусиль до того, 
щоб різко підвищити молочну 
продуктивність корів! Дамо 
Батьківщині більше молока!

У кращої доярки України
Знатна доярка країни Герой 

Соціалістичної Праці М. М. 
Омелько (село Тартаків, Львів
ської області) дала слово на
доїти в цьому році від кожної 
корови по 8 тисяч кілограмів

молока. За сім місяців вона 
одержала від кожної корови в 
середньому по 5132 кілограми 
молока, зайнявши п ерше місце 
в соціалістичному змаганні 
доярок України.
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Сьогодні трудящі нашої Батьківщини відзна
чають Всесоюзний день фізкультурника. Фізич
на культура і спорт у  нашій країні стали 
надбанням усього народу. Лише на Україні 
фізкультурою і спортом займаються понад 
п’ять мільйонів чоловік.

По Р а д я н с ь к і й  У к р а ї н і
(За повідомленнями РАТАУ).

Харківський трактороскладаль
ний завод розпочав серійне ви
готовлення трактора типу само
хідного шасі „ДВСШ-16“. Ди
зельний двигун нової машини 
охолоджується повітрям. З на
вісним знаряддям трактор ши
роко застосовуватиметься на 
сівбі і механізованому міжряд
ному обробітку кукурудзи, ба
вовнику, цукрових буряків, на 
косовиці хлібів, копанні буря
ків, картоплі.
На фото: новий трактор, що 

зійшов з конвейєра.
Фото Є. Андреєва

(Фотохроніка РАТАУ).

Б уд и н о к  а т е їс т а
В Ровно відкрився Будинок 

атеїста, організований обласним 
відділенням Товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань. Відбувся перший 
тематичний вечір, присвячений 
досягненням вітчизняної науки 
і техніки.

Для виробництва 
пластмасових труб

На заводі «Більшовик» Ки
ївського раднаргоспу почалися 
випробовування першої в кра
їні автоматичної лінії для ви
робництва пластмасових  труб 
діаметром від 25 до 63 мілі
метрів. Нові вироби замінять 
на хімічних п ідприємствах тру
би з нержавіючої сталі та ін
ших сплавів.

30 тонн силосу на корову
В Миколаївській області ши

риться змагання за створення 
дворічного запасу кормів для 
худоби. Колгосп імені Синяко
ва Вознесенського району, до
строково виконавши свої зо
бов’язання, заготовив по 30,3 
тонни силосу на корову.

Промислове вирощування 
водоплавної птиці

На ринках Одеси відкрито 
спеціалізовані павільйони для 
продажу к ачок і гусей. Кол
госпи щодня доставляють сюди 
тисячі голів птиці.

Близько 2,5 мільйона качок 
відгодовують на лиманах і озе
рах колгоспи області. Промис
лове вирощування водоплавної 
птиці особливо широко розви
нуто в придунайських і при
дніпровських господарствах. 
Багато сільгоспартілей в цьому 
році виробляє по 25 і більше 
центнерів качиного м’яса на 
сто гектарів зернових посівів.

Колектив конструкторів Херсон
ського комбайнового заводу 
імені Петровського створив но
вий трирядний кукурудзо-силос
ний комбайн за схемою знатно
го комбайнера двічі Героя Со
ціалістичної Праці Г. І. Байди. 
Нова машина призначена для 
збирання кукурудзи на зерно 
і для подрібнення стебел та ка
чанів на силос.
На фото: новий трирядний ку

курудзо-силосний комбайн в це
ху заводу імені Петровського.

Фото Ю. Ліхути 
(Фотохроніка РАТАУ).

Укрупнення
автомобільних господарств

Понад 500 автомобільних 
господарств, підприємств і бу
дов за рішенням Сталінського 
раднаргоспу  об’єднуються в 
55 госпрозрахункових автобаз. 
В Сталіно, Макіївці, Горлівці, 
Краматорську, Харцизьку ство
рюються автотрести .

Неспокійний х а р а ктер
Ще вчора, посіяні рівними 

рядками, шелестіли високі 
стебла зеленої кукурудзи, а 
сьогодні на ниві видно л ише 
низеньку стерню, стоптану ко
лісьми автомашин та гусени
цями трактора.

Це механізатори сільгоспар
тілі імені Орджонікідзе пра
цюють на заготівлі силосу для 
громадського тваринництва.
Кожний трудівник горить ба
жанням якнайшвидше впора
тись з цією роботою, поки 
стоять погожі серпневі дні.

В певнено веде силосозби
ральний комбайн 63-річний
механізатор Олексій Гнатович 
Москаленко. А на тракторі
ДТ-54— м олодий юнак Петро 
Перехрест. Вони подружили в 
роботі ще до початку жнив. 
Славно п отрудилися механіза
тори на скошуванні хліба у  
валки, а зараз працюють на 
заготівлі силосу.

Олексій Г натович близько 30 
років трудиться на збиральних 
машинах в своєму колгоспі.

— Н е можу всидіти дома 
без діла,— г оворить О. Моска
ленко.— Я к почую, що в полі 
гуркочуть мотори, то так і 
тягне мене туди.

Неспокійний у механізатора 
характер.

...Шоста година ранку. Во
дій кукурудзозбирального ком
байна разом з трактористом 
вже оглянули свій агрегат.

— Г отово!— сказав Петро Пе
рехрест. 

А ось автомашин немає й 
досі. Забарилися чомусь.

Та за селом здіймалась к у
рява. Одна за одною мчали 
автомашини.

Спершу загуркотів пускач 
ДТ-54, а потім запрацював мо
тор трактора.

— Р ушаймо! —  скомандував 
комбайнер.

І в цю мить під’їхав на 
грузовику шофер Петро Мирян. 
Подрібнена зелена маса за 
кілька хвилин наповнила ку 

 зов. Порожн і автомашини, 
 яких працює на заготівлі кор

мів п’ять, змінювали наванта
жених і зникали в куряві 
за поворотом. І так щодня ки
пить напружена праця.

Збоку комбайна все меншою 
і меншою ставала ділянка. 
Олексій Гнатович з Петром Пе
рехрестом за 9 робочих днів 
зібрали понад 100 гектарів к у
курудзи. Закладено 1800 тонн 
силосу.

Підрахунки п оказують, що 
артіль вже має по 18 тонн 
 силосу на корову. Але на цьо
му тваринники не заспокою
ються. Зараз вони силосують 
качани в стадії мол очно-воско
вої стиглості з розрахунку по 
5 тонн на кожну свиноматку.

Комбайнер О. Г. Москаленко 
зобов’язався додатково зібрати 
ще 40 гектарів кукурудзи. Це 
дасть можливість закласти ве
ликі запаси соковитих кормів.

Г. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Орджоні
кідзе.
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Найважливіше завдання сільських комсомольців
На Республіканську 

виставку
Днями г р у па молодих кол

госпників району поїхала по 
путівках райкому ЛКСМУ в 
Київ на Республіканську вис
тавку передового досвіду в на
родному господарстві Украї н
ської РСР. Там вони вивчати
муть досвід передовиків сіль
ського господарства.

Серед екскурсантів комсо
мольці Олена Матях— к раща 
доярка колгоспу імені Куйби
шева, Олена Григорчук— с ви
нарка колгоспу імені Л ен ін а  
Меланія Федорова —  ланкова 
колгоспу імені Фрунзе, Ніна 
Л у т — л анкова колгоспу «Ш лях 
Леніна», Іван Язан— с екретар 
комсомольської організації кол
госпу імені Дзержинського та 
інші.

Л. ЧЕРНОВА, 
працівник райкому ЛКСМУ.

Молодий в а н т а ж н ик
Працювати там, де найтяж

че, де потрібні міцні молоді 
руки і гаряче комсомольське 
серце— т ак розуміє своє місце 
в колгоспному виробництві 
Степан Запсенко. Він обрав 
скромну і ніби нічим непри
мітну роботу вантажника. 
Але як потрібна вона на кож
ній ділянці артільного госпо
дарства!

Зимою і весною Степан пра
цював на підвезенні кормів до 
тваринницьких ферм. Не б о
явся юнак ні морозів, ні до
щів. День при дні доставляв 
солому, сіно, силос.

Наступили жнива. Степана 
можна було бачити і вдень і 
вночі на автомашині. Вантажив
зерно, боровся за те, щоб рід
ний колгосп з честю і достро
ково виконав перш у заповідь 
перед Батьківщиною. Автома
шина, на якій очолював лан
ку вантажників Запсенко, своє 
завдання щоденно виконувала 
на 200 і більше процентів. Ли-  
ше за липень місяць комсомо
лець виробив 55 трудоднів.

В числі перших Степан пал
ко відгукнувся на звернення 
третього пленум у Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ до всіх 
комсомольців— в зяти активну
участь у  республіканських мо
лодіжних недільниках на заго
тівлі кормів. На силосуванні 
працює з вогником. Щоденно 
автомашина, де він вантажни
ком, завозить в траншеї н а  
більше силосної маси.

Про Запсенка тепло говорять 
всі колгоспники. Він не т іль
ки сумлінний трудівник, а й 
хороший, чуйний товариш. Не
давно у  комсомольця Павла 
Сторчака захворіла мати. Сте
пан першим пішов на допомо
г у товаришеві, замінив його 
на роботі, а Павла послав до
дому, щоб той допоміг хворій 
матері.

Ось чому комсомольська ор
ганізація колгосп у імені Мічу
ріна п ослала С. Запсенка в 
Київ на екскурсію, як одного 
з кращих молодих виробнични
ків артілі.

Г. САМАРСЬКА, 
 член ВЛКСМ.

Київ. Колгосп імені Леніна Джулинського 
району Вінницької області добився високих по
казників по надоях молока. За успіхи в праці 
80 колгоспників і механізаторів правління сіль
госпартілі послало на Республіканську виставку 
передового досвіду в народному господарстві 
Української РСР. Тут вони вивчили досвід пе
редовиків сільського господарства республіки.

На фото: знатна доярка двічі Герой Соціа
лістичної Праці Марія Харитонівна Савченко 
ділиться своїм досвідом з вінницькими молоди
ми колгоспниками.

Фото К. Доліна (Фотохроніка РАТАУ).

На  передньому краї
Комсомольці та молодь кол

госпу імені Дзержинського 
палко відгукнулися на п оста
нову ЦК ЛКСМУ про участь 
комсомольських організацій у 
вирощуванні кукурудзи та 
збільшенні заготівлі кормів і 
особливо силосу в 1958 році. 
Добрий урожай кукурудзи ви
ростили молоді трудівники. По 
300 і більше центнерів зеленої
маси одержуємо на кожному 
гектарі посіву.

Йдучи назустріч 40-м роко
винам ВЛ КСМ, комсомольці ар
тілі активно включились в бо
ротьбу за здійснення великого 
і почесного завдання— з агото

вити на кож ну корову по 20 
тонн силосу.

На силосуванні працюють 
комсомольські бригади вдень і 
вночі. Ми дали слово лише си
лами комсомольської організа
ції закласти 2000 тонн цінно
го соковитого корму. Своє зав
дання ми уж е виконали,
але роботи не припиняємо і 
будемо боротися, щоб створи
ти запаси силосу у  п ’я ть  р азів 
більші, ніж торік. А це дасть 
змогу різко піднести продук
тивність громадського тварин
ництва, подолати відставання 
нашої артілі у  виробництві мо
лока, м'яса та інш их продуктів.

Сумлінно трудиться на си

лосуванні комсомольці Андрій 
Флоря, Борис Пістоль, сестри 
Лідія і Надія Зайцеві, Олена 
Ноур, Марія Ілляшова та інші.

Комсомольці та молодь пер
шої виробничої бригади одер
жали перемогу в соціалістич
ному змаганні— п ершими в ар
тілі. завершили скиртування со
ломи і найбільше заклали си
лосу.

Роботу на силосуванні в 
нічну зміну очолює секретар 
комітету  комсомольської орга
нізації Іван Язан, а вдень він 
працює причіплювачем, готує 
грунт до сівби озимих культур.

М. ГРУЗІН, 
комсомолець.

У р а йк о м і Л К С М  У к р а ї н и  
ПРО ЛИСТ ДОЯРОК КОЛГОСПУ ІМЕНІ КАЛІНІНА

Бюро райкому ЛКСМ У схвалило цінний по
чин молодих доярок колгоспу імені Калініна, 
які в своєму листі до всіх молодих тваринни
ків району закликають розгорнути дійово зма
гання за підвищення надоїв молока в осін
ньо-зимовий період.

Секретарів первинних  комсомольських ор
ганізацій колгоспів зобов’язано обговорити 
л ист доярок колгоспу імені Калініна серед мо
лоді, організувати змагання за різке підви
щення п родуктивності худоби, послати на 
ферми кращих комсомольців.

Наше прагнення— н е тільки 
збільшити надої молока, але 
й різко підвищити його жир
ність. Ми переконалися, що 
коли корови поїдають різно
манітні і багаті на білки кор
ми, жирність молока підвищ у
ється. Тепер це враховуємо 
при складанні раціону годівлі. 
І наслідки хороші. Жирність 
молока становить 3,9— 4 про
центи.

Ми добре розуміємо, що ус
піх сам по собі не приходить, 
його треба завоювати напруже
ною працею всього колективу 
трудівників молочно-товарної 
ферми. Треба, щоб разом з
доярками за підвищення на
доїв боролися пастухи, фура
жири, а також ті колгоспники, 
які переробляють корми. Том у 
і закликаємо всіх працювати 
творчо, з вогником, щоб н і в 
якому разі не допустити зни
ження надоїв молока в осін
ньо-зимовий період.

Товариші комсомольці! Йдіть 
працювати на ферми! Допома
гайте рідним колгоспам різко
збільшити виробництво про
дуктів тваринництва!

Х ай яскравіше палають вог
ні соціалістичного змагання 
за гідну зустріч сорокаріччя 
ВЛКСМ!

Доярки-комсомолки:
К. Л ЮШНЯ, М. ЯРОВА, 
М. ВЕРБОВСЬКА, З . ЦА
РЕНКО, М. НАЛИВАЙКО,
Р. ТКАЧОВА, М. Б ОБОК.

Лист доярок колгоспу іме
ні Калін іна до всіх молодих 
тваринників колгоспів Но
во-Миргородського району.

Виходьте на змагання, дорогі подру ги!
Зараз, коли трудівники сіль

ського господарства країни 
докладають всіх зусиль, щоб в 
найближчі роки наздогнати 
США по виробництву м’яса, 
молока і масла на душ у на
селення, для комсомольців, мо
лодих колгоспників робота н а 
тваринницьких фермах— н ай- 
почесніша справа. Кожному з 
нас, друзі, зрозуміло, що зав
дання це не легке. Та  відомо 
всім, що комсомольці і молодь
ніколи не ухилялися від труд
нощів, завжди знаходили сили 
і шляхи для їх  подолання. От
ж е, сьогодні наш передній 
край— н а фермах!

Так вирішили комсомолки 
нашого колгоспу, і не на сло
вах, а на ділі стали боротися 
за підвищення продуктивності 
громадського тваринництва.

Майже рік ми трудимося 
доярками, наполегливо боремося 
за підвищення надоїв. В серед
ньому на кожну фуражну ко
рову одержали вже близько 
1400 літрів молока. Ми під
рахували, що нам треба кож
ного дня мати середній удій 
на коропу по 8— 1 0 літрів. 
Лише при цій умові можна з 
честю виконати до кінця року 
наші зобов’язання. За ці по
казники і розгорнули змагання.

З практики минул и х  років 
відомо, що в осінній період 
надої різко падали. Чи можемо 
ми допустити це в умовах ни
нішнього року? Н і, не може

мо. Не маємо права. Колгосп
ники, які працюють в рільни
цтві, виростили і заготовили 
достатню кількість різноманіт
них кормів, будівельники го
тують хороші і теплі приміщен
ня для зимівлі худоби. Досить 
сказати, що тільки кукуруд
зяного силосу уж е заготовле
но по 23 тонни на корову. От
же, справа за нами, товариші 
доярки. Старанний догляд за 
тваринами, правильна годівля 
згідно індивідуальних раціонів 
для кожної корови, вміле 
роздоювання— о сь які заходи 
забезпечать нам успіх.

Коли говорити відверто, то 
нам часто доводиться зустріча
ти немалі труднощі, які не
гативно впливають на надої. 
Ось і недавно наші пастухи 
два дні дуже погано випасали 
худобу. Більше тижня не було 
доярки біля однієї групи ко
рів. Через це недобрали бага
то молока. Ці недоліки ми 
гостро засудили на нараді тва
ринників, де були присутні і 
члени правління. Після цього 
до нас на ферму прийшла Оль
га Шоференко. Тепер у  нас 
всі доярки комсомолки. Дівча
та дружні, завзяті, трудолюбиві.

Комсом ольські
недільники

Без створен
ня міцної кор
мової бази не
можливо ріш у
чо підвищити 
п р о д у  к т и в
ність громад
ського тварин
ництва. Це 
добре розумі

ють м олоді колгоспники  сіль
госпартілі імені Карла Маркса, 
які працюють на різних ділян
ках виробництва. Валентина 
Подурець вирощує овочі, Гали
на Ганул та Валентина Арте
менко— ч лени садівничої брига
ди— з бирають щоденно яблука 
в колгоспному саду. Сергій  Б і
лан завідує клубом, Л еонід 
Бір’єв працює радистом. Та  всі 
вони беруть активну участь у 
комсомольських подільниках 
на заготівлі силосу.

Кожної неділі виходить на 
силосування Валентина Вели
кохатько. Вона працює вихова
телькою в дитячих яслах.

— Х очу допомогти своїм сес
трам Любі та Л іді, які пра
цюють доярками. Заготовимо 
більше силосу, буде більше мо
лока!— го ворить Валентина.

В артілі вже проведено три 
таких недільники з ініціативи 
комітету первинної к омсомоль
ської організації.

На заготівлі кормів молодь 
працює завзято. Лише за ос
танній недільник закладено в 
траншеї 135 тони цінного со
ковитого корму. Цього силосу 
вистачить для всього поголів’я 
корів майже на місяць, якщо 
п равильно згодовувати його од
норазово з іншими кормами.

Молоді трудівники колгоспу 
тільки шляхом проведення не
дільників заготовили близько 
400 тонн силосу.

П. Люлько,
член ВЛКСМ.

Бажаємо вам щастя!
Хто не знає в нашому райо

ні славної молодої доярки кол
госпу імені Чапаєва комсомол
ки Марії Петрової! Про її  до
сягнення не раз говорили на 

  нарадах, писали в газеті. За 
хорошу працю дівчині честь і 
шана.

Недавно в житті Марії ста
лася велика і радісна подія. 
Покохала вона Михайла Лев
ченка, теж комсомольця з ї х 
нього ж колгоспу, який на 
фермі працює мотористом. Моло
ді люди вирішили одружитися.

Минулої неділі відбулося 
комсомольсько весілля. Цілий 
день веселилась колгоспна мо
лодь. Грав духовий оркестр. 
Танці, пісні, сміх і жарти за
хоплювали всіх. Друзі Михайла 
і Марії тепло поздоровляли мо
лодих, бажали їм щастя.

Бід правління артілі та ком
сомольської організації моло
дому подружжю були вручені 
цінні подарунки.

Бажаємо вам довічного сі
мейного щастя і нових успіхів 
у праці, шановні друзі!

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, 
секретар райкому ЛКСМУ.
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Так ми доглядаємо бджіл
Навесні нинішнього року па

сіка колгоспу імені К ірова ма
ла 58 бджолородин, а зараз їх  
налічується 85. На пасіці я 
працюю разом з Вірою Шапо
валовою. Ми прагнемо до того, 
щоб кількість бджолородин весь 
час збільшувалась.

Пасічником я працюю 25 
років. Свою професію люблю, 
весь час підвищую знання, вив
чаю досвід кращих пасічників, 
читаю нову літературу про 
бджільництво. А коли до спра
ви ставишся з любов’ю, коли 
працюєш творчо, то й успіх 
у роботі буде.

Кожному відомо, що бджіль
ництво— високоприбуткова га
лузь сільського господарства. 
     Та нагадувати про це треба, 
бо в ряді колгоспів зовсім не 
дбають про пасіки. Бджолиний 
мед— н е тільки харчовий про
дукт. Його використовують і 
для лікування ряду захворю
вань.

Та хіба тільки мед дають 
бджоли колгоспові Р Науково 
доведено, що бджільництво ві
діграє винятково велику роль 
у  підвищенні врожаїв багатьох 
сільськогосподарських культур 
і в першу чергу гречки і со
няшника. Коли бджоли збира
ють нектар, то переносять
з однієї квітки на іншу пилок 
і цим самим сприяють запи
ленню рослин. Досить сказати, 
що для збору 1 кілограма ме
ду бджола відвідує до 10 міль
йонів квіток.

В цьому році склалися не
сприятливі умови для бджіль
ництва, особливо в першій по
ловині літа. Та все це не зна
чить, що медозбір повинен бу
ти менший. Ми вже одержали 
від пасіки 950 кілограмів ме
ду. Відкачування меду прово
дили два рази.

Як ж е ми боремось за п ід
вищення медозбору? Насампе
ред, дбайливо доглядаємо бджіл 
восени і взимку, вчасно про
водимо весняні роботи на па
сіці, готуємо бджіл до г олов
ного взятку, який настає в 
час цвітіння таких медоносних 
культур, як гречка, соняшник. 
Заздалегідь збільшуємо кіль
кість бджіл у  к ожній сім’ї, бо 
в такому разі вона зможе зі
брати більше меду.

Не можна забувати і про 
кормову базу для бджіл, бо від
цього залежить успіх одержан
ня високих медозборів. Най
кращими для збору меду у  на
шій місцевості є посіви гречки 
і соняшників, а також сади і 
трави. Слід також мати неда
леко від пасіки спеціальні по
сіви найбільш медоносних к уль 
тур. В цьому році ми, наприк
лад. посіяли 6 гектарів фаце
лії. Якщо медоносність одного 
гектара соняшника становить 
до 30 кілограмів, гречки— до 
60— 90 кілограмів, то фаце
л ії— до 300— 500 кілограмів.

Досвід показує, що кочове 
утримання бджіл має свої ве
ликі переваги. Ось чому всю 
пасіку ми перевезли, як і в 
минулому році, в невеликий
гай, що розташований у  полі. 
Поряд— п осіви гречки, соняш
ників, фацелії. Кочування бджіл 
створює всі умови для кращо
го запилення сільськогосподар
ських культур і збільшення 
медозбору.

Незабаром розпочнуться осін
ні роботи на пасіці. Ми докла
демо всіх зусиль до того, щоб 
зразково підготуватись до зи
мівлі бджіл.

Петро СЕРДЮЧЕНКО, 
пасічник колгоспу імені 
Кірова.

СІЯТИ ОЗИМИНУ ШВИДКО І ЯКІСНО!

Вінницька область. Колгоспники сільгоспартілі „Більшовик“ 
Калинівського району, дбаючи про врожай наступного року, од
ночасно з іншими роботами вивозять на поля місцеві добрива.

На фото: вивозка місцевих добрив на поля колгоспу „Біль
шовик“.

Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).

А строки минають...
Настав час завершувати сів

бу озимих культур. В цим, зви
чайно, погодилися б і керівни
ки сільськогосподарської артілі 
імені Сталіна, зокрема голова 
правління З. Сільвестренко та 
агроном П. Ч угут. Агроном доб
ре знає, що розтягування стро
ків сівби озимих приведе лише 
до недобору врожаю. Знає, але
заходів ніяких не вживає, щоб 
прискорити осінню сівбу у  
колгоспі.

Вдамося до підрахунків. Сів
бу в артілі розпочали лише 18 
серпня. У  цю роботу включи
ли два агрегати. Трактористи
Григорій Кушніров, Григорій 
Янін, Іван Павленко та Іван 
Ільїн за день засівають в се
редньому 60 гектарів. Якщо 
ж  сівба продовжуватиметься 
такими темпами і надалі, то 
1326 гектарів, що залишилися, 
колгоспові доведеться засівати 
майже місяць. Що ж на це 

 скажуть З. Сільвестренко та

П. Чугут? Чому вони ми
ряться з таким становищем?

У  колгоспі є дві тракторні 
бригади, які очолюють Онисій 
Гаврилов та Митрофан Куш ні
ров. Але організація праці в 
бригадах занедбана. Техніка 
використовується нераціональ
но. У  такий відповідальний 
період, коли на сівбі дорога 
кожна година, бригадири виді
лили тільки по одному агрегату.

Крім того, механізатори не 
борються за виконання норм 
виробітку. Якщо агрегат з 
бригади Онисія Гаврилова засі
яв за чотири дні 190 гектарів 
пшениці, то агрегат з бригади 
Митрофана Кушнірова— тільки 
110 гектарів.

Велика затримка є і через від
сутність постійних колгоспни
ків на обслужуванні сівалок та 
підвезенні зерна.

Замовчує ці недоліки і 
колгоспна стіннівка.

І. ЛЕВЧЕНКО.

Нарощують темпи
Колгосп імені Леніна посіяв 

озимі культури на площі по
над 200 гектарів. Порівняно з 
планом це небагато, але тем
пи сівби з кожним днем наро
щуються.

На сівбі озимих культур пра
цюють два агрегати. Правлін
ня артілі закріпило за ними 
постійних їздових для підве
зення зерна, сівальників. Ме
ханізатори тракторної бригади, 
яку очолює Олександр Іванович 
Григорчук, перевиконують нор
ми виробітку.

Слід сказати про високу 
якість підготовки грунту та 
сівби. Насіння висівають по 
добре оброблених площах, за
робляють його на потрібну гли
бину. За якістю сівби слідкує 
агроном Микола Сотник.

М. МИКИТЕНКО.

Агрегат працює безперебійно
В колгоспі імені Шевченка 

передбачено посіяти в цьому 
році озимі культури на площі 
550 гектарів. Колгоспники і 
механізатори вирішили провес
ти сівбу в стислі строки, на 
високому агротехнічному рівні 
і тим самим закласти міцну 
основу високого врожаю на
ступного року.

Злагоджено працює агрегат, 
де трактористами Микола Ж у 
ченко та Микола Коршок. Ме
ханізатори забезпечують рит
мічну роботу трактора, а сі
вальники Ніна Довгенко, Зоя 
Бондаренко, Віра Логвиненко 
та Валентина Лейбенко уважно 
слідкують за рівномірністю ви
сівання насіння, за тим, щоб 
сошники не забивались землею.

Безперебійну роботу агрегату 
забезпечують також їздові Олек
сандр Стахурський та Іван Дов
генко, які своєчасно підвозять 
посівне насіння. В колгоспі 
вже посіяно понад 200 гекта
рів озимих культур.

Т. ЦАРЮК,
комсомолка.

шкідливе вичікування
Сільськогосподарській артілі 

імені Жданова треба посіяти 
озимі на площі 601 гектар, 
в тому числі 140 гектарів на 
зелений корм. Минуло вже ба
гато часу, а в колгоспі на зе
лений корм посіяно лише 75

гектарів, на зерно ж  сівбу ще 
й не розпочинали, хоч цю ро
боту вже необхідно завершу
вати.

Чого ж чекають керівники 
артілі?

І. ДМИТРЕНКО.

Про що говорять факти
Сільськогосподарська артіль 

імені Чкалова є  районним на
сінньовим господарством, яке 
займається вирощенням сорто
вого посівного матеріалу. Вже 
одне призначення колгоспу 
повинне заставити його керів
ників та спеціалістів з великою 
увагою дотримуватися всіх 
агротехнічних правил на виро
щуванні посівного насіння.
Адже від того, які якості ма
тиме насіння, залежить доля 
врожаю у  багатьох колгоспах.

Однак факти говорять, що 
керівники колгоспу, зокрема 
агроном-насіннєвод О . Мостіць
кий, майже ніякої відповідаль
ності не почувають за доруче
н у справу.

Минають кращі строки про
ведення сівби озимих куль
тур. Але в колгоспі з плану 
895 гектарів посіяно озимі 
тільки на площі 214 гектарів, 
з них на зелений корм худобі 
179 гектарів, а на зерно— т іль
ки 35 гектарів.

 Основною причиною розтя

гування строків сівби озимих 
культур є те, що колгосп пов
ністю не включився у  цю кам
панію. На сівбі працює л ише 
один агрегат. Правління кол
госпу не закріпило за ним по
стійних сівальників та їздових. 
Другий агрегат взагалі ще не 
включався в роботу, бо немає 
обслуговуючого персоналу. Сів
бу починають о 9— 1 0 годині
ранку, а кінчають, коли сон
це ще високо. І як результат,  
за день колгосп засіває по 
17— 18 гектарів озимих при 
завданні 45— 48 гектарів.

Мало турбує агронома О . Мос
тіцького і погана якість робо
ти. Площі п ід посів я к слід не 
обробляють, насіння заробляють 
надто мілко— н а 4 — 5 санти
метрів, коли треба його зароб
ляти на глибину не менше 
7— 8 сантиметрів. А до чого 
це може привести ? Т ільки до 
пониження врожаю.

У минулому році перед сів
бою озимих культур посівне 
насіння протруювали не у  спе

ціальних пристроях, а в без
тарках. Погано оброблене на
сіння висівалося в грунт. Зго
дом виявилося, що воно по
шкоджене хворобою і не дало 
бажаних результатів.

Про ці недоліки добре пам’я
тають і голова правління 
Б. Калиновський, і агроном 
О. Мостіцький. Але минулоріч
ні помилки нічому їх  но на
вчили. Насіння знову протрую
ють у  безтарках.

Велике значення для підви
щення врожайності озимих 
культур має передпосівний об
робіток грунту. В колгоспі іме
ні Чкалова площі від пожнив
них рештків звільняються над
то повільно. Це затримує оран
ку грунту. Отже, висівати на
сіння доводиться у  свіжозорану 
ріллю, яка не встигла осісти.

Колгоспові  необхідно при
скорити темпи сівби озимих 
культур, значно підвищити 
якість робіт.

М. ВРАДІЙ, 
агроном районної сіль
ськогосподарської ін
спекції.

Ю. ПОХИЛА: — Для чого ти мене фотографуєш?  
КУКУРУДЗА: — Щоб усі бачили, як наш зоотехнік про 

корми дбає...

РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ
Свиноферма нашого колгоспу 

імені Енгельса вважається 
кращою в районі. З початку 
року колгосп уж е виробив на 
кожні 100 гектарів ріллі по
над 6 центнерів свинини.

Успіх, звичайно, не сам по 
собі прийшов. Це результат
творчої праці наших тварин
н иків. Свинарі Михайло Мазур 
та Анатолій Мазур трудяться 
на відгодівлі свиней. Добовий 
приріст живої ваги кожної від
годівельної свині у  їх  групах

становить п о 500 і більше 
грамів.

Добре працюють також літ
ні свинарі Сергій Покотилов 
та Матвій Вайвала. Любов до 
дорученої справи, невпинне 
прагнення домогтися найкра
щих показників у  змаганні—  
ось основне в їх  роботі. Мат
вій Вайвала від кожної з 22 
свиноматок одержав за перший 
опорос по 15 поросят.

Г. МАРЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу.

У колгоспі імені Щорса, де зоотехніком Ю. Похи
ла, досі не розпочинали консервування качанів куку
рудзи.
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З а  р у б е ж е м

США загрожують мирові в 
Південно-Східній Азії

Американські війська в Сінгапурі

Агентство Сіньхуа передає: 
уряд США, що його рішуче за
суджує світова громадськість за 
висадку агресивних військ у 
Лівані, направив свої військо
ві кораблі і морську піхоту в 
Сінгапур і цим самим поставив 
під загрозу мир в районі Пів
денно-Східної Азії.

З заяв офіціальних сил Ва
шінгтона видно, що воєнна ба
за, створювана США в Сінга
пурі, є ланкою в ланцюгу во
єнних баз, які США мають на

мір створити в зоні між Се
реднім Сх одом і Індійським 
океаном.

Сінгапурські громадські дія
чі виступають проти прибуття в 
Сінгапур американських військ. 
Колишній головний міністр 
Сінгапура Маршалл заявив, що 
«Сінгапур є вільним портом, і 
він повинен бути неозброєним 
містом і йому не повинна за
грожувати війна».

(ТАРС).

Насильникам дають відсіч
Безчинства англійських оку

пантів у  Іорданії викликають 
обурення іорданського народу. 
В портовому місті Акаба анг
лійці організовують підпали, 
насильства, вбивства і катуван
ня іорданців— п ід приводом ш у
кання осіб, які виступають 
проти режиму Хусейна. За да
ними газети «Аль-Джумхур», 
за останні дев’ять днів окупан
ти вбили 36 і поранили 48 чо
ловік, серед яких багато ж і
нок, стариків, дітей.

У  відповідь на варварські дії

інтервентів іорданські патріоти 
посилюють боротьбу з окупан
тами. 18 серпня група патріо
тів вчинила в Акабі напад на 
приміщення, де були англій
ські солдати. Було вбито дев’
ять солдатів і одного офіцера.

Побоюючись за ж иття своїх 
військовослужбовців, англій
ське командування дало наказ, 
що дозволяє солдатам виходити 
на вулицю тільки групами не 
менше чотирьох чоловік.

(ТАРС).

ДО П О Д І Й  В АЛЖ І Р І

На фото: група бійців визвольної армії Алжіру.
Фото з німецького журналу „Фрейє Вельт“.

Китайська Народна Республі
ка. В центральній частині країни 
споруджується Уханьський ме
талургійний комбінат—другий 
щодо розміру металургійний 
центр у країні. Колектив робіт
ників і спеціалістів будови зо
бов’язався до 1 вересня цього 
року закінчити монтаж першої 
доменної печі і видати першу 
плавку до 1 жовтня—Дня про
голошення КНР. Після закінчен
ня будівництва першої черги 
комбінат даватиме півтора міль
йона тонн сталі за рік.

На фото: будівництво хімічно
го заводу на Уханьському мета
лургійному комбінаті.

Фото Ян Лі-миня
(Агентство Сіньхуа).

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
 У  Болгарії вперше в рес

публіці почалась електрифіка
ція однієї з найважливіших 
залізничних магістралей пів
денної Болгарії Софія— П лов
див. Протягом третьої п ’яти
річки буде також електрифіко
вано залізницю Софія— Плевен .

 Угорські верстати експор
туються до 40 країн світу. Коло 
дев’ятисот різних верстатів 
виробляється в Угорщині для 
промисловості Китайської На
родної Республіки.

 Менш як за три роки в 
ДРВ була повністю ліквідова
на неписьменність у 211 се
лах, 31 місті і в 2 ок
ругах.

Бу в а л ь щ и н а
(Фейлетон)

Педагогіка вимагає: до перегля
ду кінокартини дітей треба готу
вати, а проглянуті кінокартини 
обговорювати. Люди нашого міс
та, які відповідають за кінообслу
говування дітей, ці вимоги педа
гогіки вважають застарілими і 
для дітей влаштовують не кіно
сеанси, а ... шумосеанси.

До перегляду кінокартини діти 
у нас готуються так.

—Дайте грошей на кіно,—про
сить дочка чи син.

Даючи карбованця, батько чи 
мати наказує:

—Та не пустуй там!
—Добре,—відповідає син чи 

дочка.
На цьому виховний вплив 

батьків кінчається, і діти попа
дають під вплив кінофікаторів.

У зв’язку з тим, що працівни
ки райкому комсомолу, вчителі і 
батьки не належать до дітей 
віком до шістнадцяти років, на 
дитячих кіносеансах їх майже не 
побачиш. Тому виховний вплив 
на всіх юних кіноглядачів у цей 
час здійснює білетерша тітка 
Феня.

Закупивши  квитки, діти лашту
ються перед входом у кінозалу в 
чергу, а спереду без черги товп
ляться хлопці, які мають намір 
зайти в зал першими і зайняти 
найкращі місця. В квитках не 
вказано, які місця мають зайняти 
діти, і юні кіноглядачі вимуше
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ні займати місця на свій розсуд. 
Тому часто старші сідають спе
реду, а менші—ззаду.

Першими в зал вриваються 
старші і займають для себе і 
своїх товаришів цілі ряди стіль
ців. І коли хлопчик чи дівчинка, 
зайшовши в зал пізніше, збирає
ться сісти, їм такі „сміливці” 
кричать:

—Куди сідаєш? Зайнято!
В залі неймовірний галас.
—Петя! Іди сюди!
—Люда! Ось місце!
—Встань!
—Не лізь!
—Тихо!
Нарешті, всі сіли. Хлопчики 

головних уборів не скидають. 
Хлопання стільців. Діти самі за
кривають вікна в залі і сеанс по
чинається.

Хоч наші кінофікатори часто 
пишуть, що діти до шістнадцяти 
років на ту чи іншу кінокартину 
не допускаються, однак вони 
плутають шістнадцятилітніх ді
тей з людьми старшими і дитячі 
кінокартини дають для дорослих, 
а дорослі—для дітей. „То нічого, 
що діти не зрозуміють,—думають 
кінофікатори,—аби план виконати”.

Під час сеансу школярі ходять 
по залу, голосно розмовляють, 
сміються. Музика видатних ком
позиторів, мова героїв фільму то
нуть у великому гаморі.

Тітка Феня закликає неспокій

них кіноглядачів сидіти тихо. До 
них звертаються дорослі, що при
йшли в кіно з своїми дітьми. Але 
дарма.

—Диви, диви, цілуються! Ха- 
ха-ха!

—Дай насіння!
—Тихо, не заважайте!
—Це він кричить, а я мовчу!
—Не бреши! Це ти говориш, а 

я мовчу...
— Куди йдеш?
—Води хочу.
—Закривай двері! Двері закри

вай!
—Няв! Няв! Гав! Гав!
—Таке погане кіно! Гайда до

дому!
—Гайда!..
Буває, що на кінець сеансу в 

залі лишається кілька десятків 
дітей. Після такого кіносеансу з 
тиждень в голові шумить.

Обговорення проглянутої, таким 
чином, кінокартини проводиться 
так:

— Ну що, були в кіно?—запиту
ють батьки.

—Були,—відповідають діти.
—Яке ж кіно бачили?
— Не знаю,—відповідає кіно

глядач і швидко зникає за 
дверима.

—Оце добре,—дивуються бать
ки.—Були, називається, в кіно, а 
що бачили не знають.

А дивуватися немає чого, бо 
від таких кіносеансів у дитячих 
головах тільки вітер шумітиме.

Мартин СОЛОВЕЙ.
м. Ново-Миргород.

В інтересах іракського народу
БАГДАД. (ТАРС). Газети 

опублікували закон, прийнятий 
Радою міністрів Іракської Рес
публіки. Закон спрямовано про
ти збагачення окремих осіб за 
рахунок народу. Відповідно до 
нового закону всі державні 
службовці Іракської Республіки 
аж до міністрів повинні пода
вати точні відомості про свої 
прибутки, а також дані про 
майно, яким вони володіють.

Цей закон, пише газета «Аль- 
Біляд», спрямовано на знищен
ня корупції, що роз’їдала ірак

ське суспільство в період па
нування реакції і агентів ім
періалізму. Новий закон, під
креслює газета, є важливим 
кроком на ш ляху забезпечення 
соціальної справедливості і бо
ротьби з тими, хто спробує 
використати своє службове 
становище з метою особисто
го збагачення.

Англія продовжує  випробування 
ядерної зброї

ЛОНДОН. (ТАРС). Морське 
міністерство А н глії п овідомило 
про те, що, п очинаючи з 20 
серпня і аж до особливого по
передження, район о-ва Різд

ва (в Тихому океані) оголо
шується небезпечною зоною у 
зв’язку з наступними випробу
ваннями англійської ядерної 
зброї.

Слідами наших виступів 

„В магазині отоварювання“
Замітку під таким заголовком 

вміщено в номері райгазети за 
8 серпня. Як повідомив редакцію 
голова правління райспоживспіл

ки т. Красіков, за допущені пору
шення правил торгівлі завідую
чу магазином А. Вербицьку з 
посади звільнено.

А б и  х т о с ь . . .
Є в нашому районі невелич

кий колгосп, розташований на 
південь від Ново-Миргорода, —  
«Ш лях Леніна».

Але чому в цьому колгоспі 
порядку немає?

Щоб відповісти на це запи
тання треба, як каже секретар 
парторганізації Василь Романо
вич Щ ербина, бути «в курсі 
дєла». І, крім того, прямо го
ворить, що якщо побачите десь 
якісь недоліки, то зауважуйте 
ласкаво, вчіть ніжно. І накше 
Василь Романович зразу ж мо
ж е розгніватись. А ще краще 
було б, аби ті кляті недоліки 
усував хтось інший, а не ке
рівники колгоспу.

Ось ви цікавитеся, чому Ва
силь Романович не має планів 
роботи парторганізації, чому 
не працюють агітатори, або чо
му він, як зоотехнік, з квітня 
цього року не веде книгу ма
точного поголів’я вел икої ро
гатої худоби.

Щербина відповідає: планів 
роботи немає тому, що їх  йо
му інструктор райкому партії 
Петро Гідулянов четвертий мі
сяць не складає. Агітатори не 
п рацювали влітку тому, що всі 
вони вчителі і були на кані
кулах. От агітатори і пороз’ї 
жджалися хто куди. Кращі ж ви
робничники, активісти колгоспу 
не можуть працювати агітато
рами, бо вони «не досить гра
мотні»...

Щождо обліку маточного по
голів’я, то Василь Романович 
говорить так:

— С кажіть спасибі, що ви 
хоч таку книгу застали. В ін
ших колгоспах і цього немає. 
Це може підтвердити і бухгал
тер колгоспу.

Колгосп «Ш лях Леніна» по 
надоях молока займає одне із 
перших місць в районі. Але 
якби давали коровам пійло, то 
наслідки були б куди кращими.

— Я к не даємо пійло?! —  
обурюється Щербина.— Ц е ж 
суще базікання! Пійло ми дає
мо. Зараз самі побачите.

...Йдуть корови на обід. Пас
т у х и зупиняють їх  на віддалі 
і стають на варту. Тварини, 
видно, вже звикли до такого 
прийому. Стоять спокійно і 
уважно стежать за доярками, 
які носять халатами зелену 
масу в ясла. Нарешті, корм на 
місці.

— А  тепер дивіться уважні
ше,— г оворить Щербина,— о н 
доярки і пійло несуть. Не ба
чите?

Доярка Козюр несе те «пійло» 
в халаті, яким вона щойно но
сила зелену масу, Гаврилова в 
пелені несе, а он дівчата—  
Марія та Степа— т акож халата
ми несуть.

Доки доярки розсипали «пій
ло» в яслах, корови терпляче 
чекали. Та  ось зоотехнік Щер
бина розпорядився:

— В ідра в руки і до ставка 
по воду!

Щоб, значить, оте «пійло» 
розмочити. Т у т  корови не ви
тримали, підняли ревище і ки
нулися до ясел.

...Після розмови з г оловою 
колгоспу  Іваном Логвиновичем 
Бондаренком ви переконуєтеся, 
що й він «у курсі дєла», але 
про дальше піднесення продук
тивності корів не помишляє.

Г. АНДРІЄНКО.
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