
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Завтра в школу
Кілька білявих хлопчиків та 

дівчаток з стрічками в акурат
но заплетених косах завітали 
на ш кільне подвір’я , сміливо 
зайшли в коридор школи і за
глянули в клас.

Пахне свіжою фарбою. Чис
то. На вікнах квіти. До при
булих звертається вчителька, 
яка  пояснює, що до школи 
потрібно з ’явитися першого ве
ресня. 

А це скоро?— запитали 
якось в один голос діти.— Нам 
дуже вже в школу хочеться...

Так, новий навчальний рік 
починається в перший день 
з олотої осені. Кого не хвилює 
ця подія? Її чекала з нетер
пінням малеча, що вперше в 
своєму ж итті переступить по
ріг завітної школи, і діти, що 
вже вчаться. Вони задовго до 
початку занять ходили по п ро
сторих і світлих класах, сіда
ли за парти і ділилися спога
дами про канікули, поливали 
к віти.

Кого не х вилює день пер
шого вересня? Навіть дорослі 
люди, які не мають власних 
дітей, п роводжаючи поглядом 
гомінку ватагу школярів, зга
дують той перший день в 
житті, к оли вони теж йшли до 
школи. Та, мабуть, найбільше 
радісного хвилювання у тата і 
мами, котрі поведуть синів і 
дочок в перший клас.

Завтра класи знову запов
няться сміхом щасливих радян
ських дітей. Вони добре від
почили під час літніх канікул 
і сядуть за  парти штурмувати 
основи наук, здійснювати своє 
велико право вчитися.

Скажи, товаришу, чи в ка
піталістичному світі є хоч одна 
країна, де б народній освіті 
приділялася така увага, як  у
країні Рад? Немає. Люди най
старшого покоління розповіда
ють своїм онукам і правнукам, 
що і в царській Росії до Вели
кої Ж овтневої соціалістичної 
революції діти трудящих були
позбавлені права вчитися. Ра
дянська влада створила спри
ятливі умови для навчання на
ших дітей у всіх учбових за
кладах. І ми, радянські люди, 
гордимося тим, що в нашій 
країні всі грамотні, що у нас 
багато вчителів, інженерів, 
лікарів.

Нинішній навчальний рік 
почнеться в особливій обста
новці, коли рідна Комун істич
н а  партія поставила перед 
школою величне завдання— 
краще готувати підростаюче по
коління до участі в суспільно- 
корисній праці, до вступу у

середні і вищі учбові заклади.
Про поліпшення учбового 

процесу і виховання дітей в 
дусі комуністичного ставлення 
до праці говорилося на тради
ційній серпневій нараді вчите
лів. Особливістю нового нав
чального року буде те, що учні 
8 —10 класів навчатимуться за 
програмою класів з виробни
чим навчанням, що істотно до
поможе учням у підготовці до 
практичної діяльності в житті.

Комуністична партія, глибо
ко розуміючи т і в и м о г и ,  я кі 
ставить життя перед загальноос
вітньою ш колою, розробляє ряд 
нових заходів, спрямованих
на ще більше наближення шко
ли до виробництва. В цьому 
партія радиться з народом, як 
і завжди при прийнятті важ
ливих рішень в ж итті Радян
ської держави. В 1 9 5 8 — 59 
навчальному році школи пра
цюватимуть покищо за старими 
програмами і підручниками.
Зміни, що відбудуться в сис
темі народної освіти— справа 
найближчих двох— трьох ро
ків.

Завтра школи розпочинають 
свою роботу. Обов’язок педаго
гічних колективів і громад
ськості створити всі необхідні 
умови для учнів. В багатьох 
школах мають бути буфети, 
пункти роздачі гарячої їжі.
Керівники шкіл повинні д о м о 
витися з головами колгоспів 
про організацію підвозу учнів 
до шкіл. В цьому особливо 
нуждаються діти сіл Ганнівки 
і Бирзулово. Перших треба 
підвозити  до Софіївської се
редньої школи, а  других—до 
Лікарівської семирічки.

Необхідно ще раз перевіри
ти чи всі діти забезпечені 
підручниками, зошитами, одя
гом, взуттям та і всим іншим
для успішного навчання; на
дати допомогу з фонду всеобу
чу сиротам і напівсиротам,
оточити їх справжнім батьків
ським піклуванням. Треба щоб 
був цілковитий порядок в
шкільних інтернатах.

Педагогічні колективи, керів
ники шкіл і місцеві Ради по
винні посилити педагогічну
пропаганду серед населення,
пожвавити роботу батьківських 
комітетів, будь-що вилинути 
на батьків, які з тих чи інших 
причин не посилають дітей до 
школи. Треба добиватися того, 
щоб школярі не втрачали мар
но ж одного дня свого ж иття.

Завтра школи гостинно від
криють двері для учнів.

З початком учбового року, 
дорогі наші діти!
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Колектив Херсонського ком
байнового заводу імені Петров
ського освоїв випуск тракторних 
візків „РПТ-2“ для розкидання 
добрив на полях. Цей візок діє 
від привода трактора і бере 
відразу дві тонни добрив. Колек
тив комбайнового цеху вже ви
пустив перші 100 таких візків. 
На фото: випробувач-прокрут

ник комуніст К. П. Берсенєв 
перевіряє механізми розкидача 
добрив „РПТ-2“. Він щодня ви
конує не менш як дві норми за 
зміну.

Фото Ю. Ліхути
(Фотохроніка РАТАУ).

На трудовій вахті
Наближається всенародне 

свято—41-і роковини Великого 
Жовтня. Все ширше розгорта
ється соціалістичне змагання 
між цехами Ново-Миргородсько
го плодоконсервного заводу.

Працівники томатного цеху, 
де майстром З . Давиденко, до
биваються високих показників 
у роботі, щодня перевиконують 
норми. Ініціаторами переджовт
невого змагання виступають 
виробничники О. Ш кольник, 
Г. Ж игалова та інші.

На допомогу робітникам 
прийшла техніка. Раніше по
мідори підносили до дробиль
ного агрегату вручн у, а зараз 
тут встановлено транспортер.

В. СКЛЯРЕНКО.

З новим
навчальним роком, 

дорогі наші діти!

Хто сьогодні ПОПЕРЕДУ
Трудівники сільського господарства району борють

ся за вчасне і якісне проведення усіх польових робіт, 
за різке підвищення продуктивності громадського тва
ринництва. Змагаючись на честь 41-ї річниці Великого 
Жовтня, найкращих показників домоглися:

Завалко Євдокія Іванівна—доярка колгоспу імені 
Фрунзе, яка з початку року надоїла від кожної корови 
по 2330 літрів молока.

Лазуренко Єлизавета Карпівна—доярка колгоспу імені 
Мічуріна, яка з початку року надоїла від кожної коро
ви по 2000 літрів молока.

Лазаренко Фаїна Федорівна—доярка колгоспу імені 
Куйбишева, яка з початку року надоїла від кожної ко
рови понад 1700 літрів молока.

Мартиновська Катерина Харитонівна—чабан кол
госпу імені Калініна, яка вже одержала по 132 ягнят 
від кожних 100 вівцематок і по 3,6 кілограма вовни від 
кожної вівці.

Промашкова Тетяна Микитівна—чабан цього ж 
колгоспу, яка одержала від кожних 100 вівцематок по 
132 ягнят і по 3,6 кілограма вовни від кожної вівці.

Григорчук Олена Василівна—свинарка колгоспу іме
ні Леніна, яка вже одержала по 15,6 поросяти від кож
ної свиноматки.

Іванов Гнат Леонтійович—свинар колгоспу імені 
Енгельса, який вже одержав по 15 поросят від кожної 
свиноматки.

Шестерик Марія Мусіївна—пташниця колгоспу іме
ні Чапаєва, яка з початку року одержала по 70 штук 
яєць на кожну курку-несучку.

Гоменюк Юрій Адамович—шофер Ново-Миргород
ської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 за 20 днів 
серпня виробив 8930 тонно-кілометрів.

Колгосп імені Калініна (голова правління І. Де
кусар), який вже заклав на кожну корову по 25 тонн 
силосу.

Колгосп імені М. Горького (голова правління 
А. Конельський), який вже заклав по 18 тонн силосу на 
корову.

Ось хто відстає
Колгосп імені Кірова (голова правління Т. Опаль

ченко), який виконав план сівби озимих тільки на 7 
процентів.

Колгосп імені Карла Маркса (голова правління 
М. Вижул), в якому на кожну корову закладено лише 

і по 10 тонн силосу.
Колгосп імені Дзержинського (голова правлін

ня В. Флоря), в якому з початку року надоєно лише 
по 1030 літрів молока на корову.

Кіровоградська область. Колгоспи області змагаються за заготівлю в цьому році 20 тонн сило
су на кожну корову. В сільгоспартілі „Прогрес“ Долинського району колгоспники збирають на си
лос кукурудзу в суміші з соняшником та горохом і одержують по 300—350 центнерів зеленої маси 
з гектара. Бригада кормозаготівельників уже заклала наземним способом понад 300 тонн силос
ної маси.

На фото: зліва—збирання на силос зеленої маси кукурудзи в суміші з соняшником та горохом 
у колгоспі „Прогрес“; справа—наземне силосування подрібненої зеленої маси.

Фото Г. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

ПРО РУХ ТРЕТЬОГО ШТУЧНОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ
На 6 годину ранку 29 серпня 

третій штучний супутник зробив 
1.445 обертів навколо Землі.

В ясну, безхмарну погоду 31 
серпня супутник можна спос
терігати неозброєним оком від 
22 градуса південної широти до

30 градуса північної широти і 
від 48 до 65 градуса південної 
широти. Ракету-носій можна 
буде спостерігати від 16 граду
са північної широти до 65 гра
дуса південної широти.

(ТАРС).
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З досвіду робот и правління колгоспу 
і м е н і  С в е р д л о в а

Характерним у роботі прав
ління колгоспу імені Свердло
ва є піднесення ролі бригади
рів комплексних бригад, лан
кових. Якщо до створенн я ком
плексних бригад, бригадири 
кожного вечора п риходили до 
контори за вказівками про ро
боту на наступний день, то за
останній час бригадири працю
ють без такої щоденної опіки. 
В своїй практичній роботі во
ни керуються виробничими 
завданнями і робочими планами. 
А конкретні завдання про по
рядок робіт одержують на ви
робничих нарадах.

Виправдує себе і такий 
метод організаторської роботи, 
як  затвердження ланкових на 
засіданні правління. Це підви
щує їх відповідальність за до
ручену справу. Зараз переваж
на більшість ланкових без іс
тотної допомоги бригадира са
ма забезпечує виконання 
нарядів. Наприклад, за період 
весняних польових робіт і до
гляду за посівами в питанні 
організації людей на роботи 
бригадири жодного разу не бу
ли в ланках Валентини Чиж 
ми, М еланії Добровольської, 
Галини Ларжевської, Поліни 
Кравченко.

Заслуговує уваги практика 
закріплення член ів правління, 
окремих активістів за відпові
дальними ділянками роботи. 
Так, під час весняної сівби за 
сівальними агрегатами були 
закріплені члени правління 
Неживий і Кравець, колгоспник 
Баракул. Організація нічного 
скиртування пожнивних решт
ків покладалася на членів прав
ління Сажевського і Дишкан
та. Важливо те, що товариші 
не тільки організували роботу, 
а й самі брали в ній участь. 
Неживий і Баракул були сі
вальниками , а Дишкант і Са
жевський клали скирту.

В колгоспі вже стало прави
лом обговорювати насущні пи
тання на колгоспних зборах 
та засіданнях правління, які 
проводяться  регулярно. Про 
день, час і порядок денний 
колгоспн ики оповіщаються заз
далегідь, членів артілі, які про
живають далеко, забезпечують 
транспортом. Ось чому в кол

госпі імені Свердлова на бри
гадних зборах, де обговорюва
лося питання про закінчення 
збирання врожаю, виступ ило 
22 чоловіки. 1 98 колгоспників
прийшло на засідання правлін
н я , приурочене питанню роз
гортання весняної сівби.

При вирішенні ряду госпо
дарсько - виробничих питань 
правління виділяє найбільш
важливі, від розв' язання яких 
залежить успіх виробничої ді
яльності всієї артілі. Вважаючи 
на даному етапі головним пи
танням забезпечення тварин
ництва приміщеннями, правлін
ня взяло його під неослабний 
контроль.

Добре поставлена робота прав
ління забезпечила те, що кол
госп за останні три роки по
будував два корівники, телят
ник, свинарник, 2 свиновідго
дівники, вівчарник, пташник, 
зерносховище, сапетку, гараж 
для автомашин, 4 будинки. А 
зараз будуються  ще один корів
ник і гараж для ремонту трак
торів.

Таке будівництво виконала
постійно діюча будівельна 
бригада на чолі з досвідченим 
будівельником, членом правлін
ня Ларжевський. За останній 
час в колгоспі для будівництва 
майже не залучаються найняті 
спеціалісти, я кі неякісно вико
нують роботи і беруть великі 
гроші.

Правління багато зробило в 
справі розвитку городництва, 
яке  в колгоспі зовсім недавно 
було однією із найвідсталіших 
галузей. Організовано спеціаль
ну садово-городню бригаду. Очо
лив ї ї  член правління Сажев
ський, а городником призначе
но досвідченого трудівника, 
нині орденоносця Скибінсько
го. На 22 гектарах городу за
проваджується семипільна сі
возміна, застосовується квад
ратно-гніздовий посів овочевих 
культур. Докорінна перебудова 
робіт в городництві зробила йо
го прибутковим. В 195 7 році 
від нього надійшло в колгоспну 
касу 242137 карбованців, а в 
цьому році покищо— 22128.

П. ГІДУЛЯНОВ, 
інструктор райкому пар
тії.

Слава праці шахтарській!
У нашій країні склався чу

довий звичай— урочисто від
значати святкові дні, встанов
лені на честь людей праці, на 
ознаменування величі їх  твор
чих звершень. Недавно Б ать
ківщина вшанувала своїх мета
лургів, залізничників, будівель
н иків... Сьогодні радянський 
народ з особливою теплотою 
відзначає День шахтаря.

Ш ахтар!.. Це— професія ду
жих, сміливих, загартован их. 
Недаремно хтось з поетів ска
зав, що вже перед самим цим 
словом треба б з пошаною 
скидати ш апку. Справді, наші 
славні гірники, як  ті богатирі, 
проникають в глибокі надра, 
дістаючи з-під землі незліченні 
енергетичні скарби, які приво
дять в рух поїзди і цілі заво
ди, плавлять метал, дають лю
дям тепло і світло, служать 
сировиною для виробництва х і
мічним способом багатьох най

цінн іших матеріалів для задо
волення  потреб суспільства.

Численна армія радянських 
шахтарів багата своїми рево
люційними традиціями. І в ге
роїчні роки боротьби за Ра
дянську владу, і в період ки
пучого соціалістичного будівни
цтва—вона завжди й шла і ни
ні йде в передових рядах на
шого сланного робітничого кла
су. ї й по праву належ ать зо
лоті сторінки в історії трудо
вих і ратних подвигів багато
національного радянського н а
роду.

Тільки за останні роки зу
силлями гірників, натхнених 
Комуністичною партією, знач
но розширені межі старого 
Донбасу, на Україні відкрито
і введено в д ію новий Львів
сько-Волинський вугільний ба
сейн. Нові потужн і басейни 
стали до ладу і в інших брат
ніх республіках. Багаті покла

ди вугілля, що тягнуться на 
тисячі кілометрів і залягають 
пластом до 100 метрів, виявле
ні, зокрема, на далекій Півно
чі. Ї х розробка дасть можли
вість перетворити в квітучий 
край ті місця, де раніше не 
ступала нога  людини. Все це— 
справа рук працьовитих і світло
го розуму.

Весь радянський народ пи
шається трудовим п одвигом 
шахтарської молоді, яка за 
один лише рік спорудила 37 
комсомольських ш ахт у Донба
сі. Таких темнів не знає жодна 
країна.

Ш ахтарі— лю ди новаторсько
го духу і творчих дерзань— 
завжди виступають застрільни
ками прогресивних методів пра
ці. Так було, наприклад, в 
період перших п ’ятирічок, ко
ли зародився рух стахановців. 
Так само зараз, в розпал бо
ротьби за виконання історич

 н их рішень XX з’їзду КПРС,
 з Донбасу на всю країну по

ширилась патріотична ініціати
ва М. Мамая і О. Кольчика, 
спрямована на неухильне під
вищ ення продуктивності праці 
і зниж ення собівартості про
дукції. їх  почин відкрив новий 
етан у соціалістичному змаган
ні і в значній мірі сприяв то
му, що тепер Донбас, як і ін
ші промислові райони, де по
ширився рух новаторів, працює 
з значним перевиконанням 
плану.

Гірники показують приклад 
і в розв’язанні основного еко
номічного завдання СРСР. Вже
тепер у нашій республіці ви
добувається вугілля на душу 
населення в 2 ,6 раза більше, 
ніж у Франції. В цьому відно
шенні У країна випередила н а
віть США. Хіба це не говорить
про незрівнянні переваги со
ціалістичної системи над с и
ст емою капіталістичною, яка 
відживає свій вік?

Так, всі наші успіхи— ре
зультат перемоги соціалізму, 
Комуністична партія і Радян
ський уряд створюють всі умо
ви для розквіту здібностей і 
талантів, яки х  у народі, за 
висловом великого Л еніна, не
почате джерело.

П еребуваю чи на передньому 
к раї боротьби за  дальше підне
сення індустріальної могутнос
ті нашої Батьківщ ини, радян
ські шахтарі що ширше роз
гортають соціалістичне змаган
ня за перетворення в життя 
накреслень партії на найближ 
чі 15 років, за  те, щоб якнай
швидше довести щорічний ви
добуток вугілля в СРСР до 
6 5 0 — 750 мільйонів тонн.

Радянський народ, палко ві
таючи сьогодні шахтарів з 
святом, бажає їм міцного здо
ров'я. великого щастя і нових 
трудових перемог у славу со
ціалістичної Вітчизни .

Серпнева нарада вчителів
Великі і відповідальні зав

дання в галузі н ародної освіти, 
в справі комуністичного вихо
вання підростаючого покоління 
поставлені в ріш еннях XX 
з ’їзду Комуністичної партії і 
в промові товариша М. С. Хру
щова на XIII з ’їзді ВЛКСМ. 
Саме ці завдання і були в цен
трі уваги учасників серпневої 
наради вчителів Ново-Миргород
ського район у, що відбулася 
цими днями.

Учасники наради заслухали 
доповідь завідуючого відділом 
пропаганди і агітації райкому 
КП України П. Юпашевського 
на тему «Заходи по дальшому 
поліпшенню трудового вихо
вання учнів у світлі промови 
М. С. Хрущова на ХІІІ з ’їзді 
ВЛКСМ». З допов іддю про ідей
но-політичне виховання учнів 
виступив завідуючий районним 
відділом народної освіти О. Алей
ніков.

Інструктор райкому ЛКСМУ 
Ю. Ш ульга зробила співдопо
відь про рішення II Пленуму 
ЦК ВЛКСМ і завдання район
ної піонерської організації. З а 
вуч Коробчинської середньої 
школи В. Ткаченко виступив 
із співдоповіддю про досвід ро
боти учнівської виробничої 
бригади.

Після доповідей і співдопо
відей учасники наради взяли 
активну участь в обговоренні 
поставлених питань, ділилися 
кращим досвідом, викривали 
хиби і недоліки, що мали міс
це в діяльності ш кіл, педаго
гічних колективів, окремих вчи

телів. Всього виступило 17 чо
ловік.

Піддано гострій критиці не
задовільну роботу на навчаль
но-дослідних ділянках у Осит
нівській та Мар’ївській семи
річних ш колах, де директора
ми тт. Рогов і Граждан.

Вчитель Ш паківської семи
річної школи В. Жученко при
свя тив свій виступ роботі уч
нів на ш кільних дослідних ді
лянках та в колгоспному ви
робництві. Директор Ново-Мир
городської середньої ш коли 
Г. Тайг докладно зупинився 
на питаннях перебудови систе
ми народної освіти.

Про велике виховне значен
н я ступенів юних піонерів 
та про роль екскурсій у ви
вченні дітьми рідного краю роз
повів у своєму виступі дирек
тор Будинку піонерів О. Дер
кач. З виключною увагою слу
хали присутні в иступ піонер
вожатої Панчівської середньої 
ш коли М. Стоян, я к а  розпові
ла про трудове виховання шко
лярів, про їх  зв ’язок і юна
цьку дружбу з чехословацьки
ми піонерами.

Директор Кам’ян сько ї семи
річної школи М. Артеменко за
гострив увагу на тому, що в 
к ожній школі учні повинні 
детально вивчати двигуни, зо
крема трактора і автомашини.

Вчитель Мартоноської серед
ньої школи І . Батюк піддав 
критиці дирекцію школи і рай
відділ народної освіти з а  те, 
що недостатньо велася робота 
по налагодженню міцних зв ’я з 

ків школи з батьками учн ів .
У своєму виступі представ

ник обласного відділу народ
ної освіти В. Лун іна звернула 
увагу на інтернаціональне ви
ховання дітей у школі, зу п и
нилася на питаннях поліп шен
ня контролю з боку дирекції 
школи за роботою педагогічно
го колективу.

Секретар райкому КП Украї
ни З . Присяжний говорив про 
трудове виховання учнів, про 
зміцнення зв ’язків шкіл з ви
робництвом, про піднесення 
роботи партійних, комсомоль
ських та піонерських органі
зацій у ш колах, підкреслив 
провідну роль учителя у всій 
системі навчально-виховного 
процесу. Учні ш кіл  району 
покликані подати дійову допо
могу колгоспам в си лосуванні 
качанів та збиранні кукурудзи 
на зерно.

Два дні тривала секційна 
робота вчителів.

Серпнева нарада вчителів, 
обговорюючи заходи по даль
шому поліпш енню трудового 
виховання учнів  у світлі про
мови М. С. Х рущ ова на XIII 
з ’їзді ВЛКСМ, визначила прак
тичні шляхи по здійсненню го
ловного завдання ш коли—го
тувати підростаюче покоління 
до ж иття, до корисн ої праці, 
виховувати в молоді глибоку 
повагу до принципів соціаліс
тичного суспільства.

Побажаємо ж учителям  на
шого району в новому навчаль
ному році хороших успіхів!

31 серпня 1958 року.Л Е Н І Н Е Ц Ь

Вінницька область. На токах, 
у рільничих і тракторній 
бригадах колгоспу „Шляхом 
Леніна“ Вороновицького райо
ну агітатори регулярно прово
дять бесіди і читання газет.

На фото: секретар партійної 
організації колгоспу І. І. Ти
хончук під час обідньої пе
рерви читає колгоспникам сві
жу газету.

Фото Ю. Копита 
(Фотохроніка РАТАУ).
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Які темпи, такі й наслідки
Всім зрозуміло, яке велике 

значення і особливо в цьому 
році має вчасне і старанне 
скиртува ння  соломи та полови. 
Тимчасом далеко не скрізь 
враховують невідкладність цієї 
справи.

Минуло вже понад три тиж
ні, як  закінчили косовицю хлі
бів у сільськогосподарській 
артілі імені Фрунзе, де головою 
п равління М. Ільтус. Було до
сить часу і можливостей, щоб 
стягнути і заскиртувати всю 
солому й полову. Але тут зни
зили темпи на заготівлі грубих 
кормів, скиртування пустили 
на самоплив. В результаті цьо
го великі площі ще й досі не 
звіл ьнені в ід п ожнивних решт
к ів . Через це площі не можна 
орати, а цінний корм псується.

Причиною відставання артілі 
в заготівлі грубих кормів є те, 
що бригадири виробничих бригад 
Анатолій Клименко та Михайло 
Лебеденко допустили великий 
розрив м іж  обмолотом хлібів 
та скиртуванням соломи і поло
ви. Керівники колгоспу не ор
ганізували двозмінної роботи 
механізаторів та скиртоправів, 
коли стояла погожа година. А

зараз через короткочасні дощі, 
які випадають майже щодня, 
скиртування  зовсім припинено.

Бригадир тракторної бригади 
Василь Прокоф’єв мало контро
лював роботу трактористів. 
Технічні догляди провадились 
несвоєчасно, що й п ривело до 
простою машин. На площі 130 
гектарів солома залишилась н е 
зібраною.

Повільні темпи скиртування 
привели до розкрадання гру
бих кормів. На дев’ятому полі 
із площі 25 гектарів зникла 
майже половина соломи. Агро
нома колгоспу Володимира Вруб
льовськи й  не турбує те, що 
на цьому ж полі стоїть стіжок 
необмолочених згребів. А ком
байни давно вже зак інчили 
збирання колоскових і знахо
дяться в польовому стані трак
торної бригади.

Заготівля і збереження гру
бих кормів є найважливішою 
і невідкладною справою. Треба 
використати всі сили й засоби 
для того, щоб якнайшвидше 
зібрати з полів і заскиртувати 
всю солому й полову.

М. ПЕТРОВ.

Силосують повільно і неорганізовано
Високий врожай кукурудзи 

на силос виростили колгоспни
ки і механізатори сільськогос
подарської артілі імені Леніна. 
Старанно доглядали посіви тру
дівники. Отож і збирають те
пер по 380 центнерів зеленої 
маси з кожного гектара.

— Вдосталь заготовимо со
ковитих кормів,— запевняв го
лова правління ГІ. Петров пе
ред початком силосування.

Як ж е організували заготів
лю силосу в колгоспі імені 
Леніна? Від початку силосуван
н я часу минуло дуже багато,
але наслідки надто плачевні. 
При плані 10580 тонн закла
дено силосу тільки 36 35 тонн. 
На колену корову є лише 
по 11 тонн силосу, а треба ма
ти не менше 20.

Н е подбали в колгоспі і про 
консервування качанів куку
рудзи для свиноматок. Жодної 
тонни ще не закладено в сп
лоєні споруди. Але правління 
колгоспу і його голова П. Пет
ров та зоотехнік Ю. Кузьмен
ко не поспішають, хоч давно 
треба було б розпочати кон
сервування початків к укуруд
зи. Адж е минають кращі стро
ки. Керівники колгоспу дотри

муються шкідливої черговості 
в проведенні сільськогосподар
ських робіт.

— Закінчимо закладати си
лос, от тоді і будемо консерву
вати качани кукурудзи,— заяв 
ляють в они.

На заготівлі силосу працює 
всього лише один силосозби
ральний комбайн, який  часто 
простоює із-за технічних н е
поладок. Другий силосозбираль
ний комбайн, яки й можна бу
ло б використати на збиранні 
зеленої маси, стоїть н евідре
монтований.

Бригадирові тракторної брига
ди О. Григорчуку також бай
дуже, що техніка на збиранні 
зеленої маси простоює, а кол
госп внаслідок цього відстає 
на силосуванні.

Кричущі недоліки, що мають 
місце в колгоспі на заготівлі 
силосу, сталися тому, що прав
ління і партійна організація 
артілі послабили контроль за 
роботою на силосуванні кормів, 
не вживають дійових заходів 
до того, щоб якн айпродук тив
н іше використати техніку.

В. БОНДАРЕНКО.

Львівська область. Ланкова Ю. П. Дисик з колгоспу імені 
Леніна Ново-Милятинського району зобов’язалася в цьому році 
зібрати по 1000 центнерів зеленої маси кукурудзи з кожного 
гектара на площі 15 гектарів.

На фото (зліва направо): голова колгоспу Й. І. Кузьменко, 
бригадир першої рільничої бригади С. Г. Король, агроном кол
госпу І. А. Чучман і ланкова Ю. П. Дисик на кукурудзяній 
плантації ланки.

Фото Г. Месхі (Фотохроніка РАТАУ).

ТРОСТЯНЕЦЬКІ СИМЕНТАЛИ
Півсторіччя тому на земських 

виставках увагу відвідувачів 
привертали великі п оловорябі 
корови, яких виставляли чер
нігівці. Це були поодинокі ме
тиси, одержані від схрещуван
ня сименталів і сірої україн
ської породи. Хоч ці корови і 
дістали високу оцінку, обзаво
дитись ними селянам не дозво
ляла бідність, а поміщикам — 
рутинність господарства.

Загальне визнання тварин
ників дістали місцеві симента
ли в роки Радянської влади. 
Гордяться своїм молочним ста
дом колгоспники сільгоспартілі 
імені 1 0-річчя Ж овтня Мало
Дівицького району. Прекрасна
ферма порадує кожного, хто в 
ній побуває. Тварини відзна
чаються великими формами, 
привертають увагу зовнішнім 
виглядом. А продуктивність! 
По п’ять тонн молока жирніс
тю близько чотирьох процентів 
одержують тут за рік від кож
ної корови. Та і це не межа.
Герой Соціалісти чної Праці де
путат Верховної Ради СРСР 
Ганна Довженко від кож ної ко
рови своєї групи надоює по 
6000 кілограмів. Ферма дає по 
550 центнерів молока на сто 
гектарів угідь.

Стадо хлібороби виростили 
самі. Племінна робота почала
ся тут одразу п ісля організа
ції артілі. Старанно відбирали 
кожну тварину, зважуючи всі

її якості. Тепер більшість ко
р ів—еліта і перший клас. На 
базі артільної ферми створено 
племінний завод. Колгоспники 
поліпшують стадо, борються за 
високі надої і жирність моло
ка. Елітний молодняк надхо
дить звідси в багато племінних 
господарств.

В сусідньому Іваницькому 
районі розкинулося друге еліт
не господарство—радгосп «Трос- 
тян ець». Про н ього нап исано 
к ниги, створено фільм. Молоч
не стадо радгоспу — краще в 
республіці. Майже тридцять
років провадять з ним племін
ну роботу, якою зайняті прак
тики, спеціалісти, вчені. Рад
госп одержує но п’ять, а від 
рекордисток—до десяти тисяч 
літрів молока, тимчасом як на 
батьківщині сименталів — у 
Ш вейцарії— підконтрольна гру
па тварин давала трохи більше 
чотирьох тонн молока на тва
рину.

Завезені колись на Чернігів
щину з-за рубежу симентали 
докорінно відрізняються в ід 
своїх предків. Немало добрих 
якостей успадкували вони від 
сірої у країнської худоби, з 
якою привізних тварин схре
щували. Мічурінський добір, 
к ропітке виховання потомства 
принесли успіх. Чернігівці 
створили нову породну 
групу худоби — тростяне

цьку, названу по імені радгос
пу «Тростянець». Ви можете 
бачити цих тварин на вистав
ках у Москві і Києві, про них 
пишуть за кордоном. Тростя
нецька сименталка «Зозуля» 
рекордом в 12751 кілограм 
молока за лактацію дивувала 
на виставці в Москві представ
ників усього світу.

На широку дорогу вийшла 
тростянецька худоба. Волинь, 
Поділля, Причорномор’я , Закав
каззя, Ставрополля, М олдавія... 
В різні кінці кр а їн и відправ
ляють її. Багато завдячують 
їй своєю «молочною» славою 
вінничани, як і укомплектували 
кращі ферми тростянець к ими 
сименталами.

А на Чернігівщині симента
ли допомогли п оліпшити близь
ко 500 тисяч голів худоби, 
значно підвищивши тим самим 
її молочну і м’ясну продук
тивність.

Племінна робота провадиться 
всюди. Створено два племінні 
заводи, господарства і станції 
племінної справи. Породна гру
па безперервно удосконалюєть
ся. Колгоспні та радгоспні спе
ціаліста і практики, обласна 
дослідна станція дбають про під
вищення ваги і ж иромолочності 
місцевих сименталів, про по
ліпшення інших їх якостей.

Мик. РОМАНИКА, 
кор. РАТАУ.

Чернігівська область.

Багато залежить від доярки
На власному досвіді я  пере

коналася, що продуктивність 
корів в основному залежить
від нас, доярок. Адже не сек
рет, що на фермі нашого кол
госпу імені Жданова надої мо
лока знижую ться зараз тільки 
через неправильну годівлю тва
рин. Корови вдень напасають
ся погано, а ввечері їм наки
дають у ясла на всю ніч зеле
ної маси кукурудзи. Корови 
об’їдаються, хворіють на шлу
нок і молоко збавляють.

Правильно говорять молоді 
доярки колгоспу імені Каліні
на, що зараз, коли є вдос
таль соковитих і концентрова
них кормів, тільки правильна 
годівля худоби згідно раціону

забезпечить успіх. Зоотехнік 
нашого колгоспу Віра Ж ук зо
бов’язана скласти раціо
ни годівлі корів, слідкувати 
за  господарським витрачанням 
кормів.

У моїй групі 12 корів. Від 
кожної з них я  вж е надоїла 
по 1730 літрів молока, в серед
ньому по 9 ,5 — 10 літрів за день. 
Непогано трудиться також до
ярка Віра Чеголя.

Я розділяю думку доярок 
колгоспу імені Калініна, на
слідуватиму їх  приклад і на 
кінець року обов’язково мати
му по 2500 літрів молока від 
кожної корови.

М. ГОЛОВАХА, 
доярка.

Ми побували на виставці
Нещодавно група молоді на

шого району побувала в Києві 
н а  Республіканській виставці 
передового досвіду.

Привітно зустрів нас рідний 
Київ. Відпочивши з дороги, ми
побували на виставці, ознайо
милися з ї ї  павільйонами.

Особливий інтерес у мене 
викликали експонати, що де
монструють досягнення вітчиз
няного машинобудування. Ми 
бачили трактори нової конструк
ції, якими держава зараз 
оснащує сільське господарство.

І. ЯЗАН, 
комсомолець.

Полтавська область. У сіль
госпартілі імені Леніна Вели- 
ко-Багачанського району вже 
закладено більш як 12 тонн си
лосу на корову. Тут силосують 
кукурудзу наземним способом, 
а зверху кладуть скирту соло
ми. Таким способом уже закла
дено більш як 1000 тонн кормів.

На фото: скиртування соло
ми поверх силосу в колгоспі 
імені Леніна. 

Фото П. Кекала
(Фотохроніка РАТАУ).

М І Й  В К Л А Д
Поставлене Комуністичною 

партією Радянського Союзу 
завдання — в найближчі роки 
наздогнати Сполучені Штати 
Америки по виробництву моло
ка, масла і м’яса на душу на
селення,— запалює на самовід
дану працю доярок колгоспу 
імені Чкалова.

Я працюю дояркою 11 ро
ків . З року в рік домагаю
ся першості серед тваринників 
у соціалістичному змаганні. Ві
домо, що успіх у боротьбі за 
збільшення виробництва моло
ка забезпечує наполеглива пра
ця і вміння доглядати та го
дувати корів.

Зараз колгоспники нашої 
артілі розгорнули змагання на 
заготівлі грубих та соковитих 
кормів. В наших умовах най
кращим кормом є кукурудзяний 
силос, якого треба заготовити 
не менше, як по 20 тонн на 
корову. З цим завданням тре
ба негайно впоратись. Адже

від достатку кормів залеж ить 
і дальше п ідвищення надоїв .

Ми, доярки району, повинні 
не допустити зниж ення надоїв 
молока в осінньо-зимовий пе
ріод.

Я  ознайомилась із звернен
ням доярок-комсомолок сіль
ськогосподарської артілі імені 
Калініна, які виступили ініціа
торами соціалістичного змаган
ня за підвищ ення надоїв мо
лока і цілком підтримую їх 
почин. В цьому році я  дала 
слово одержати від кож ної ко
рови по 2200 літрів молока. 
За станом на 30 серпня на
доїла від кожної фуражної коро
ви по 1703 літри.

Треба, щоб разом з доярками 
за підвищення надоїв бороли
ся пастухи, фуражири, а та
кож ті колгоспники, які пра
ц ю ю ть  на заготівлі кормів. Вони 
теж можуть багато зробити.

К. ПАРГАМОН, 
доярка колгоспу імені 
Чкалова.
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Федеративна Республіка Німеччини. На знак протесту про
ти висадки американських військ у Лівані в Фрейбургу відбули
ся демонстрація арабських студентів.

На фото: учасники демонстрації несуть транспарант з на
писом: „Арабські студенти протестують проти вторгнення аме
риканських військ у Ліван, яке є порушенням свободи і де
мократії".

Фото агентства ДПА.

Провокаційні дії американців у  Лівані
Америк анське командування 

в Лівані продовжує провока
ції проти ліванських п овстан
ців.

У столиці Лівану Бейруті 
американські в ійськові власті 
проводять з цією метою манев
ри танкових п ідрозділів у без
посередній близькості з позиція
ми, зайнятими повстанцями. 
Американські танкові підрозді
ли зайняли також  бойові по
зиції на південній околиці Бей
рута в районі приморського 
шляху.

В офіціальному комюніке
командування ам ериканських 
військ у Лівані вказується , що 
на міжнародному аеродромі
Хальде починаю ться навчання 
по висадці параш утних десан
тів. Навчання, говориться в 
в комюніке, тривати муть доти, 
поки всі параш утні частини, 
які перебувають в Лівані, не 
пройдуть їх.

(ТАРС).

Американці хазяйнують на японській землі
Верховн ий комісар США на 

островах Рюкю оголосив цими 
днями , що найближ чим часом 
на ц их островах намічено про
вести заміну офіціальної валю
ти . Замість японських грошо
вих знаків будуть запровадже
ні американські банкноти.

Цей новий захід американ 
ських окупаційних властей, 
спрямований на увічнення па
нуванн я США над островами 
Рюкю, викликав здивування 
навіть у  японських урядових

колах. Японськи й міністр фі
нансів заявив, що «США дея
кий час тому кон су л ьтувалися 
в цьому питанні з японським 
урядом, але ми були проти 
запровадження іноземної ва
люти».

Визнаючи всю безпорад
ність японського уряду, він 
заявив: «Тепер, коли Сполуче
ні Штати прийняли своє рі
шення, Я понія нічого не мо
же з д им зробити».

(ТАРС).

У братніх
соціалістичних країнах

Для індустріалізації 
Китаю

У різних районах Китаю  пра
цює багатотисячна армія ге о 
логів. Особлива увага приді
ляється розвідці зал ізно ї ру
ди, необхідної для розв 'язан
ня основного завдання—інду
стріалізації країни.

У провінції Хенань виявлено 
запаси залізної руди, що оц і
нюються більш як в 1 мільярд 
тонн. Нуда містить понад 50 
процентів заліза.

На півдні Китаю, в горах 
провінції Гуандун, розвідано 
запаси багатих покладів за 
лізної руди на площі 200 
квадратних кілометрів. За по
передніми підрахунками, ці за 
паси оцінюютьс я  в  1 мільярд 
тонн.

Загальні запаси зал ізної ру
ди в провінції Цзянсі о ціню
ються в 10 мільярдів тонн. Ці 
запаси майже в 3 рази пере
вищують розвідані запаси за 
л ізної руди в Англії.

Розвиток
кооперативного руху 

в угорському селі
У вересні цього року минає 

10 років виробничо-коопера
тивного руху в Угорщині. К е 
рівник Управління в справах 
виробничих кооперативів Мі
ністерства землеробства УНР 
Шандор Надь у зв ’я зку  з цим 
повідомив деякі дані про ви
робничо-кооперативний рух в 
країні.

Виробничі кооперативи, ска 
зав він, останнім часом знач
но зміцнили свої господар
ства. Громадська власність
кооперативів у цьому році 
збільшилась на 59,7 процента 
порівняно з 1955 роком. Ш вид
ко розвивається громадське 
тваринництво. За перше пів
річчя 1958 року погол ів ’я ве
ликої рогатої худоби, свиней 
і овець зросло більш я к  на 
210 тисяч голів.

Протягом першого півріччя 
до виробничих кооперативів 
країни вступили 15 тисяч 
селян.

50 нових промислових 
підприємств

Я к передає В’єтнамське ін
формаційне агентство, заступ
ник міністра промисловості 
Демократичної Республіки 
В’єтнам Тран Дай Н гіа у р оз
мові з кореспондентом В’єт
намського інформаційного 
агентства розповів про усп і
хи, досягнуті в’єтнамським 
народом у розвитку промис
ловості республіки за остан
ні три роки.

Валовий обсяг промислової 
продукції державних підпри
ємств країни у 1957 році 
збільшився в 7,2 раза пор ів
няно з 1955 роком .  За  минулі 
три роки з допомогою братніх 
соціалістичних країн у рес
публіці збудовано 50 нових 
промислових підприємств, у 
тому числі Ханойський меха
нічний завод. За  той же пе
ріод було проведено модерні
зацію  і розширення ряду ста
рих підприємств.

Для підготовки технічних 
кадрів у країні створено спе
ціальні технічні школи. Понад 
дві тисячі чоловік навчаються 
або проходять практику в 
різних соціалістичних країнах.

ПАМ'ЯТНИК РАДЯНСЬКИМ ВОЇНАМ
БУДАПЕШТ, (ТАРС). В неді

лю в шахтарському місті О рос
лань відбулося урочисте від
криття пам'ятника радянським 
воїнам, які віддали своє життя 
за свободу і незалежність 
угорського народу в період Ве
ликої Вітчизняної війни.

м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15.Зам. 550. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.

Заступник редактора 
М. СОСНА.

Військові кораблі і морська піхота США 
залишили Сінгапур

В р езультаті рішучих п ро
тестів народів усього світу 
американське командування бу
ло змушене вивести з Сінгапу
ра 8 своїх військових кораб
лів і близько 2 тис. солдатів

морської піхоти, я к і два тиж 
ні тому прибули в Сінгапур з 
провокаційними цілями. Вони 
вирушили до острова Окінава.

(ТАРС).

Заворушення серед студентів у  Мексіці
В столиці Мексіки триває 

страйк студентів, викликаний 
підвищенням плати за  проїзд на 
автобусному транспорті. На знак 
п ротесту проти цього заходу 
власників автобусного транспор
ту студенти захот іли десятки 
автобусів, в результаті чого ро

боту транспорту в місті паралі
зовано. Студенти спорудили на 
університетському дворі з за
хоплених автобусів барикади, 
захопили університетську радіо
станцію, встановили норму ви 
дачі харчування в університет
ській їдальні. (ТАР С).

Тайфун в Японії
Над західною частиною Я пон

ських островів пронісся тайфун. 
Є людські жертви. Загинуло 15 
чоловік, 30 чоловік пропало 
безвісті і 39 чоловік поранено. 
Понад 10 тисяч чоловік лиш и
лися без притулку, затоплено 
23300 акрів землі.

Особливо великих збитків

тайфун заподіяв району Кан
сай. Тут загинуло 8 чоловік, 
поранено 14 і пропало безвісті 
3 чоловіки. Зруйновано 456 
будинків.

Діти, вас чекають квіти
Березень... Останні сліди 

зими зникали під промінням 
весняного с онця.

Земля покривалася зеленню, 
першими квітами. Повітря на
повнювалось ароматом весни...

Тоді ви, дорогі друзі, сиділи 
за партою, готувалися добре 
закінчити навчальний рік. Га
ряча була п ора.

Треба було зустріти своїх 
пернатих друзів— птахів, обро
бити грунт на н авчально-дос
лідній ділянці і висадити в 
нього насіння сільськогоспо
дарських культур, озеленити 
ш колу, свій двір, вулицю, се
ло. Ви багато насадили квітів 
вдома, біля школи і пам’ятни
ка воїнам, які віддали своє ж ит
тя за нашу любиму Батьків
щину.

Скрізь ви встигали.
...Прийшла пора відпочива

ти. Одні з нас побували в піо
нерських таборах, інші прово
дили канікули вдома. Ходили 
на річку вудити рибу, в кіно, 
працювали у колгоспі.

Пролетіло літо... Скоро золо
тим дощем посиплеться листя 
з дерев, пожовкне трава, го
туючись до з имової сплячки, 
поснується «бабине л іто» і по
летять в теплі краї наші 
друзі—птахи . Де ознаки осені. 
Її ми зустрічаємо завжди бадьо
рими, першого вересня.

Завтра вас зустрінуть світлі 
класні кімнати, ваші любимі 
вчителі, квіти. Квіти, насіння 
яких ви ще весною вкинули в 
паруючу землю.

В червоних галстуках чи з

зірочками на грудях, з черво
ними прапорцями ви зайдете 
на подвір’я і тоді квітів стане 
ще більше.

Підійдете до н их, зірвете 
одну квітку, дві, три... п ’я т ь . . . 
двадцять, складете їх  одну до 
другої і буде букет.

Тоді, коли ви сіяли й сади
ли ці квіти, ваші менші брати
ки і сестрички ходили до ди
тячих садків та ясел.

А сьогодні вони великі. Їм 
мамки і татки вже купили но
венькі букварі, арифметики, 
читанки і зошити. Вони вже 
лежать у новеньких портфелях.

Тоді ви свої квіти, складені 
в букет, піднесете хлоп чикам і 
дівчаткам, котрі прийшли впер
ше до ш коли.

Вони своїми маленькими ру
ченятами візьмуть ї х і, мож
ливо, не скажуть: «ми цього 
школи но забудемо». Та на 
все життя той день залишиться 
в їхній пам’яті. Вони також 
вирощуватимуть квіти.

Задзвенить перший дзвінок. 
«Добро пожалувати!»— скажуть 
вам ваші друзі-вчителі. В и ся 
дете за свіжопофарбовані пар
ти і почнеться для вас н ове 
ж иття.

Не один буде списаний зо
шит, не одна буде розв’язана 
задача. Зберете врожай з сво
го поля, насін ня з квітів, збе
режете до майбутньої весни.

Ілля БАНТИШ, 
директор Панчівської се
мирічної школи.

Перші восьмирічні школи на Україні
Центральний Комітет КП Ук

раїни і Рада Міністрів Укра
їнської РСР прийняли рішен
ня про відкриття з нового на
вчального року перших 28 
шкіл з восьмирічним строком 
навчання. Створюються ці шко
ли в порядку досліду в усіх 
областях республіки, а також у 
містах Києві і Севастополі.

Восьмирічні школи працюва
тимуть за новими навчальними 
планами і програмами, які за
безпечуть учням заверш ене 
коло знань з основ наук та 
п ідготовку їх  до праці на ви
робництві. Особлива увага в 
планах і програмах приділяє
ться політехн ічній підготовці і 
трудовому вихованню учнів.

Випускники восьмирічки на

будуть певні знання з техно
логії матеріалів, електротех
н іки, основ сільського госпо
дарства, навчаться користува
тись різними інструментами і 
сільськогосподарським інвента
рем. Для дівчаток, починаючи з 
5 класу, запроваджується як 
окремий предмет—домоводство.

В дослідних школах з вось
мирічним навчанням обладну
ються фізичні та хіміко-біоло
гічні кабінети, учбові майстер
ні по дереву і металу, робочі 
кімнати для занять з ручної 
праці, кабінети домоводства, 
спортивні зали. Кожна школа 
матиме свою учбово-дослідну 
ділянку.

(РАТАУ).

При Вінницькому раднаргоспі створено курси по підви
щенню кваліфікації змінних хіміків цукрових заводів.

Ма фото: курсанти на лабораторних заняттях.
Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).
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