
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Працівники кооперації, 
поліпшуйте торгівлю на селі!
Центральний Комітет КПРС 

і Рада Міністрів Союзу РСР у 
привітанні V з ’ їздові уповно
важених споживчої кооперації 
відмітили, що кооперативні 
працівники повинні проявляти 
більше гнучкості і знахідли
вості в своїй діяльності, зав
жди турбуватися про більш 
повне задоволення побутових 
потреб і культурних запитів 
населення.

Високі і відповідальні зав
дання покладаються на спо
живчі товариства особливо те
пер, коли реорганізовано ма
шинно-тракторні станції і мо
гутня сільськогосподарська 
техніка перейшла в колгоспи. 
Як же виконують свої обов’я
зки працівники торгівлі на
шого району?

Члени правління райспо
живспілки та сільських спо
живчих товариств часто запев
няли трудівників колгоспного 
села, що значно збільшать 
продаж різноманітних тканин, 
швейних і трикотажних виро
бів, взуття, меблів та інших 
товарів, задовольнятимуть по
треби колгоспів у товарах ви
робничого та господарського 
призначення. А на ділі за ві
сім місяців нинішнього року 
дуже мало зробили, щоб здійс
нити свої обіцянки.

У крамницях Коробчинсько
го, Канізького і Панчівського 
ССТ незадовільно організовано 
вивчення попиту населення на 
товари народного споживання. 
Допускаються грубі пом илки  
у плануванні товарообороту і 
завезенні товарів. А в віддале
ні села кооператори з перебо
ями доставляють товари пов
сякденного попиту, яких ве
лика кількість знаходиться на 
базах райспоживспілки.

На низькому рівні культура 
обслуговування споживачів у 
багатьох селах, а також і в 
Ново-Миргороді. Окремі праців
ники прилавка забувають про 
елементарні правила ввічливос
ті, грубіянять покупцям, по
дають продані товари, особливо 
продукти, без обгорткового па
перу. Є ще випадки грубого 
порушення правил радянської 
торгівлі, обважування, обмірю
вання.

Працівники райспоживспілки 
ще майже нічого не зробили, 
щоб поліпшити організацію 
торгівлі будівельними матеріа
лами та товарами виробничого 
і господарського призначення. 
Кооператори чомусь не турбу
ються про задоволення зроста
ючого попиту на ці товари 
колгоспів і колгоспників. І  це

в той час, коли в районі з 
кожним днем розширяються 
масштаби житлового і культур
ного будівництва.

Хто, як не працівники спо
живчої кооперації, зобов'язані 
якнайкраще задовольняти за
пити трудящих. Але у нас в 
районі громадське харчування 
ще не відповідає все зростаю
чим вимогам населення. В чай
них райцентра і села Панчево, 
в буфетах дуже мало кухон
ної продукції, гарячі страви, 
особливо мучні, овочеві та 
рибні, виготовляються в обме
женому асортименті і не зав
жди якісно. Не скрізь і не 
завжди задовільний санітарний 
стан підприємств.

Крамниці в багатьох селах 
знаходяться в надзвичайно тіс
них і майже непридатних при
міщеннях, а про будівництво 
нових об’єктів не дбають ні 
керівники сільських споживчих 
товариств, ні правління рай
споживспілки. У  першому пів
річчі було відпущено тридцять 
п’ять тисяч карбованців на ре
монт і будівництво сільських 
магазинів, та жодного карбо
ванця не було використано за 
призначенням. Вже три роки 
споруджують в райцентрі ун і
вермаг. Чимало коштів витра
тили, але ще не видно кінця 
цьому будівництву.

Всі ці серйозні недоліки в 
організації торгівлі на селі 
сталися тому, що райспожив
спілка допускала порушення 
демократичних основ управлін
ня сільськими споживчими то
вариствами. В ряді випадків 
незадовільно виконуються на
кази пайовиків, вони слабо за
лучаються до управління спра
вами кооперації. На низькому 
рівні і виховна робота серед 
працівників прилавка. Змаган
ням н іхто не керує, кращий 
досвід роботи не вивчається і 
не поширюється.

Ось чому днями уповнова
жені пайовики на своїх зборах 
зняли з роботи М. Красікова, 
не довірили йому керувати 
правлінням райспоживспілки.

Споживчі товариства і рай
споживспілка зобов’язані до
корінно перебудувати свою ро
боту в світлі вимог статуту та 
рішень V з’ їзду у повноваже
них споживчої кооперації 
СССР. Всі працівники коопера
ц ії покликані надавати всебіч
ну допомогу колгоспам і кол
госпникам у справі зміцнен
ня економіки сільгоспартілей 
і підвищення добробуту тру
дящих.
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З путівками комсомолу
По всій нашій Батьківщині 

провадиться будівництво нових 
заводів і фабрик, шахт і 
електростанцій. І скрізь ви зу
стрінете нашу славну молодь, 
яка працює з подвоєною 
енергією, готуючи достойну 
зустріч знаменній даті— 40-річ- 
чю ВЛКСМ.

Нещодавно з комсомоль
ськими путівками на будівни
цтво Криворізького гірничо-зба
гачувального комбінату виїха
ли 17 комсомольців з колгос
пів і підприємств нашого ра
йону. Серед тих, що поїхали 
на будову, Борис Панкул з 
колгоспу імені Куйбишева, Ана
толій Ільєв з плодоконсервного 
заводу та інші юнаки.

Група молоді поїхала на 
одну з великих будов у Ка
раганду.

На шахтах Донбасу, на спо
рудженні нових домен, на ці
линних землях Казахстану— 
всюди є посланці комсомоль
ських організацій нашого ра
йону.

Л. ЧЕРНОВА, 
працівник райкому ком
сомолу.

Допомагають колгоспам
Вже стало хорошою тради

цією, що учні середніх та се
мирічних шкіл подають дійову 
допомогу колгоспам в завер
шенні осінніх польових робіт.

В ці дні учні шкіл району 
допомагають колгоспам в про
веденні силосування зеленої 
маси кукурудзи, виламують 
качани для консервування. Ак
тивно включилися в ці роботи 
учні Лікарівської, Кам’янської, 
Костянтинівської, Мар’ївської 
семирічних шкіл.

О. АЛЕЙНІКОВ.

Новий колгоспний ринок

П о  н а ш о м у  р а й о н у

Справа честі, обов’язок партійних організацій 
і правлінь колгоспів—очолити патріотичний рух 
хліборобів, щоб забезпечити достаток кормів 
худобі і на цій основі добитися дальших успіхів 
у піднесенні громадського тваринництва.

В школах району розпочався новий навчальний рік. Радіс
ним святом був початок навчання для всіх дітей, і особливо 
для тих хлопчиків і дівчаток, які вперше прийшли до школи.

На знімку: вихованці Ново-Миргородського дитячого садка 
з квітами проводжають своїх друзів Олександра Мацуру, Валю 
Конофіцьку, Толю Ганула та інших,які вже стали першокласниками.

Фото Ф. Калашникова.

Кращі кіномеханіки
В повсякденний побут тру

дівників колгоспного села міц
но ввійшло кіно. Тільки в се
лах нашого району працюють 
сім кінопересувок. Хлібороби 
мають змогу щотижня дивити
ся нові художні та сільсько
господарські фільми.

З місяця в місяць перевико
нує плани обслужування гля
дачів і збору коштів кінопе
ресувка, де механіком комсо
молець Олександр Дубінін і мо
тористом В алерій Іщенко. Вони

обслуговують трудящих сіл 
Кам’янки, Защити та інших.

В соціалістичному змаганні 
на честь сорок перших роко
вин Великого Жовтня добрих 
показників домагаються кіно
механіки Олексій Демченко та 
Володимир Зелінський. Вони 
також перевиконують планові 
завдання.

Г. ДОРОТ, 
бухгалтер райвідділу 

           культури.

Молоко— рідній державі
Трудящі району, які ма

ють у власному користуванні 
корів, охоче продають молоко 
рідній державі.

В селі Панчево цінну ін іц і
ативу проявили Я к ів Цельник, 
Василь Бантиш, Іван Жанта
лай та інші, які продали

вже близько 1000 літрів молока 
кожний.

Ж ителька села Оситної Ок
сана Боровик продала рідній 
державі 1230 літрів молока, 
Андрій Шевченко з села Мар’
ї вки— 1600 літрів.

М. ДОРОФЄЄВ.

Київ. Прекрасний подарунок одержали трудящі столиці України: відкрився найбільший в рес
публіці критий колгоспний ринок. На площі понад 9 тисяч квадратних метрів устатковано зручні 
торговельні місця. Сховища критого ринку вміщують 6 тисяч тонн різних продуктів. Тут створено 
всі умови для культурної торгівлі. До послуг колгоспників—готель, кафе, лекційний зал та інші 
культурно-побутові заклади.

На фото: 1. Внутрішній вигляд нового ринку. 2. Будинок нового ринку. 3. Продаж овочів в 
овочевому ряду.

Фото П. Хоренка (Фотохроніка РАТАУ).

Навколо Землі
На 6 годину ранку третього 

вересня третій штучний супут
ник зробив 1513 обертів навко
ло Землі. Ракета носій виперед
жає супутник на 25 обертів. В 
ясну, безхмарну погоду 5 ве
ресня супутник можна спосте

рігати неозброєним оком від 
8 градуса північної широти до 
65 градуса південної широти. 
Ракету-носій можна спостеріга
ти в південній півкулі від 8 
градуса до 65 градуса півден
ної широти. (ТАРС).



Новий н авчал ьн и й  рік 
у школі робітничої молоді

Комуністична партія приді
ляє виняткову увагу народній 
освіті. Досить згадати, що з 
ініціативи Центрального Комі
тету в недалекому майбутньо
му намічається реорганізація 
системи народної освіти, яка 
має наметі ще більше наблизи
ти викладання основ наук д о 
практики народного господар
ства, до життя.

В забезпеченні одержання 
середньої освіти всіма грома
дянами країни великого зна
чення набувають заочні та ве
чірні середні школи.

Існує школа робітничої мо
лоді і в Ново-Миргороді, яка 
протягом останніх років, без
сумнівно, стала краще працю
вати. Б школі створено всі
умови для навчання молодих 
людей. До їх  послуг фізичний, 
хімічний, біологічний та інші 
навчальні кабінети.

Організовано почався новий 
навчальний рік. Трудівники 
плодоконсервного заводу ком
сомольці А. Кривошеєнко, 
О. Іщенко та інші своєчасно 
прибули до школи. Дирекція 
заводу потурбувалася про те, 
щоб учні вечірньої школи ма
ли можливість безперебійно 
відвідувати заняття.

Керівники залізничної стан
ції Ново-Миргород та хлібозаго
тівельного пункту теж ство
рюють сприятливі умови для 
навчання молодих виробнич
ників у вечірній середній 
школі.

Проте цього не можна ска
зати про керівників цегельно- 
черепичного заводу і промар
тілі «По ленінському шляху». 
В цих підприємствах є немало 
молоді, яка бажає вчитися, 
але ї ї  не посилають до школи. 
Внаслідок такого ставлення до 
важливої загальнонародної 
справи, сьомий клас відвідують 
лише одинадцять учнів. Щ ождо 
інших класів, то вони теж не 
повністю укомплектовані.

Правда, в цьому винні не 
лише окремі керівники, а й 
педагогічний колектив школи, 
який ще недостатньо займаєть
ся укомплектуванням класів 
учнями, від випадку до випад
ку проводить роз’яснювальну 
роботу серед молоді.

Мало уваги приділяють ро
боті вечірньої школи райком 
комсомолу і райком профспілки 
вчителів.

І. ГІДУЛЯНОВ, 
директор школи робіт
ничої молоді.

Лекція на природничо-наукову тему
Член районного відділення 

Товариства для поширення по
літичних і наукових знань 
Г. Ф. Подиряка цими днями 
для жителів села Лікарево про

читав лекцію «Науковий штурм 
космосу та забобони про небо».

Лектор вдало використав 
таблиці, унаочнення.

О. ОЛІЙНИК.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Могли б . . .
В елике наше село Мартоно

ша. І людей у ньому багато. 
І клуб у селі є. Та не чита
ють в тому клубі вечорами 
лекцій члени районного відді
лення Товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань.

У  трудівників ланів і ферм 
є велике бажання почути ква
ліфіковану лекцію про те, що 
діється за рубежем на Заході 
і Сході, про боротьбу народів 
за мир в усьому світі. Хіба не 
міг би виступати з лекціями 
про міжнародне становище, 
скажімо, викладач історії в де
сятих класах місцевої школи 
Іван Борисович Рябоконь? Без
умовно, міг би.

Такі ж можливості мають і
викладачі російської літератури 
Олександр Павлович Мащенко, 
Зінаїда Григорівна Рябоконь та 
інші товариші.

Не вщухає гуркіт тракторів. 
Триває напружена праця на 
сівбі озимих і силосуванні. 
Колгоспні будівельники завершу
ють підготовку тваринницьких
приміщень до зими. Та з ве
ликого колективу агітаторів се
ла, на жаль, нікого не зус
трінеш серед трудівників.

А всі агітатори у нас—люди 
досить підготовлені. Ось
О. С. Гончар, викладач історії 
в п'ятих-сьомих класах. Могла 
б вона побесідувати з колгосп
никами хоч би раз на тиж
день? Могла б, аби тільки захо
тіла. Могли б дуже добре про
водити бесіди бібліотекар П. П. 
Ткаченко, історик Ф. І. Бобок 
та інші.

С. БАЙБОРОША.

В Радянському комітеті по проведенню 
Міжнародного геофізичного року

На здійснення програми Міжнародного геофізичного року 27 
серпня 1958 року о 8 годині 06 хвилин за московським ча
сом з території Європейської частини СРСР в середн іх широ
тах був проведений черговий запуск одноступ ін частої геофі
зичної ракети. Ракета досягла розрахункової висоти 450 км.

На ракеті було встановлено геофізичні прилади для комп
лексних досліджень верхніх шарів атмосфери.

Крім того, на ракеті було вміщено в спеціальній герметич
ній кабіні дві піддослідні тварини (собаки).

Загальна вага піднятої на ракеті геофізичної наукової апа
ратури, радіотелеметричних пристроїв, джерел харчування, 
герметичної кабіни з піддослідними тваринами і допом іжними 
системами разом з конструкцією приладного в ід с ік у  становила 
1690 кг.

На ракеті було встановлено такі прилади для наукових до
сліджень:

— ультракороткохвильовий, дисперсійний, радіоінтерферометр 
для вимірювання концентрації вільних електронів в іоносфері;

— прилад для вимірювання іонного складу атмосфери;
— апаратура для вивчення концентрації позитивних іонів в 

атмосфері;
— прилад для вимірювання електронної температури;

— іонізаційні і магнітні манометри для вимірювання тиску 
повітря;

— прилад для реєстрації удару частинок м ік рометеорів;

— сонячний спектограф для реєстрації ультрафіолетової об
ласті спектра;

— прилад для реєстрації інфрачервоного в ипромінювання 
Землі і земної атмосфери;

— герметична кабіна, в якій містилися дві піддослідні тва
рини, була устаткована системою регенерації, автономною сис
темою реєстрації біологічних функцій тварин, спеціальною к і
ноустановкою для знімання поведінки тварин у  польоті.

Для забезпечення необхідних умов, при проведенні наміче
них наукових досліджень, ракета була стабілізована протягом 
усього польоту, включаючи політ по інерції, за допомогою 
спеціальних механізмів, що виключало ї ї  обертання навколо 
вертикальної і горизонтальних осей.

Політ ракети відбувався під малим кутом до вертикалі в 
заданому напрямі, після чого ракета спустилася точно на за
дану ділянку.

Попередній перегляд одержаних матеріалів показав, що 
вся апаратура працювала в польоті нормально і забезпечила 
одержання необхідних наукових даних.

Піддослідні тварини після спуску на Землю з висоти 
450 км перебувають в доброму стані.

Одержані в результаті цього польоту матеріали оброб
ляються.

Перша турбіна для Кременчуцької ГЕС
Колектив Харківського заво

ду імені Кірова закінчив виго
товлення першої гідротурбіни

для Кремен чуцько ї ГЕС  на 
Дніпрі.

Потужність агрегату— 58
тисяч кіловат. (РАТАУ).

понован і костюми такі малі, що 
мимоволі хочеться вигукнути: 

— Та хто ж  їх  носитиме? 
— Н оситимуть, —  загадково

посміхаючись, відповідає дирек
тор Будинку піонерів Олександр 
Пилипович Деркач. — Це одяг 
для кукол, та не для звичай
них, а для артистів кукольно
го театру.

Справа в тому, що наш і піо
нери своїми силами вирішили 
змайструвати к ук ольний те
атр. Кукли , к остюми для них— 
все роблять самі діти. Робота 
швидко наближається до кінця. 
Незабаром кукольний театр 
дасть свою першу виставу.

Люблять і п оважають свій 
Будинок піонери Ново-Мирго
родського району. Охоче йдуть 
вони до н ього у в ільний час,
з вогником працюють в різнома
нітних гуртках. І, мабуть, ще 
ніколи н е було так багато 
дітей у Будинку, я к у ці дні. 
Піонери готують до сорокаріч
чя Ленінського комсомолу 
концерт і подарунки.

Юрій КОВАЛЬ.

чинки так швидко бігають по 
клавішах, що за ними навіть 
важко стежити.

В одній з великих к імнат 
експонуються вироби членів 
вишивального гуртка. На сті
нах висять вишиті пейзажі, 
ескізи.

Особливу увагу привертає 
ескіз-вишивка «Червона шапоч
ка» чотирикласниці Валі К ір і
єнко. Дівчинка вишила цей 
ескіз простим хрестом і ї й, 
очевидно, довелося затратити 
на це чимало часу і зусиль.

З красиво оформленої рамки 
на відвідувачів дивиться В . І. Ле
н ін. Очі його злегка примру
жені, вуста посміхаються.

Портрет Леніна — робота
семикласниці Галі Путінцевої. 
П іонерка зуміла передати на 
тканині всі риси дорогого вождя.

В цій же кімнаті стоять ви
роби юних різб’ярів по дере
ву. Вази, шкатулки, випиляні
з фанери, вражають своєрід
ністю задуму, витонченою май
стерністю, тонкістю рисунка.

На великій дошці вивішено 
зразки одягу, але якого! Екс

даючих бомб. Дівчатка зроста
ють в  проміннях мирного сон
ця. Вони хочуть добре вчитися, 
добро відпочивати, відчути всі 
радості світлого дитинства...

Дуже часто можна почути, 
як в усіх кімнатах Будин к у  
піонерів грають баяни. Тому 
діти, які вперше переступають 
поріг Будинку, завжди диву
ються:

—Що це таке? Чому грають 
в різних кімнатах?

— То проводить заняття гур
ток баяністів,— охоче поясню
ють маленькі господарі ново
прибулим.— Там хлопці і дів
чата розучують нові пісні і 
танці, а щоб не заважати один 
одному, розходяться в різні 
кімнати.

Гурток баяністів має в сво
єму розпорядженні кілька ба
янів, ото ж грати є на чому.

В сі члени гуртка вже гра
ють добре, але чи не найкра
ще грає Коля Іванов. В його 
руках баян стає мов би живим, 
виводячи мелодії задушевних 
пісень.

Не відстає від Колі і Оля По
сайда. Тоненькі пальчики дів-

У БУД ИНК У  ПІ ОНЕРІВ
го Будинку піонерів.

Не тільки цей планер поле
тить, а й інші. Їх уже є біля 
десяти в авіамодельному гуртку.

— Робота авіамоделістів ду
же складна,— повчає піонерів 
Василь Макарович.— Вона пот
ребує терпіння і надзвичайної 
акуратності: кожну деталь мо
делі, хай і найменшу, треба 
виготовляти напрочуд точно і
вірно.

В цей же час в інш ій кім
наті Люда Холявко та Оля 
Омельченко розучують нову 
пісню. Тепло й задушевно зву
чать ніжні, що по-дитячому 
ламкі голоси, оспівуючи мирну 
пращо радянських людей, їх 
боротьбу разом з іншими тру
довими народами світу за збе
реження миру.

Люда і Оля, як і інш і піо
нери, народилися в мирні дні 
і тому не зазнали страхіть вій
ни, нав’язаної  нашому народо
ві німецько-фашистськими го
ловорізами. Вони не бачили 
вбитих і замордованих людей, 
не чули кошмарного свисту па

— Вітю, дивись, тут потрібно 
вирізати так, а тут ось так.

Чорноволосий В ітя Федотов 
відірвав погляд від паперів з 
кресленнями, глянув на това
риша і ствердно кивнув голо
вою:

— Зрозуміло.
Друзі знову схилилися над 

столом, уважно вивчаючи крес
лення моделі легкової автома
шини.

Поряд з ними, на сусідньо
му столі, лежить ще  незак ін
чене крило планера «Сокіл». 
Б іля нього метушиться четверо 
хлопчаків, як і жваво постуку
ють молотками, стругають но
жиками тоненькі дерев’яні па
лички і склеюють їх. Робота 
швидко посувається вперед. Та 
ось Льоня Кіс іленко відкладає 
вбік клей і замріяно каже:

— Скоро вже й закінчимо. 
Ще день-два...

—І полетить наший «Сокіл», 
мов птиця,—доказав замість 
нього Василь Макарович Г оєн
ко, керівник гуртка авіа
моделістів Ново-Миргородсько

Волинська область. У польових таборах кол
госпів Торчинського району агітатори регулярно 
читають для колгоспників лекції, проводять бе
сіди, читання газет.

На фото: лектор Торчинського районного від
ділення Товариства для поширення політичних і 
наукових знань Г. М. Вецкур читає лекцію в 
колгоспі імені Калініна.

Фото Г. Сажнева (Фотохроніка РАТАУ).



В часно зберемо врожай кукурудзи
Мені пригадується районна 

нарада ланкових кукурудзово
дів . Там я від імені членів 
ланки зобов’язалася на кож
ному з 30 гектарів виростити 
по 70 центнерів кукурудзи в 
зерні.

Минули місяці напруженої 
боротьби за високий урожай. 
На тій площі, яку весною ми 
самі засівали, а влітку старан
но доглядали кожну рослину, 
зараз шумить зелений ліс ку
курудзи. Із двометрових сте
бел звисають по два, а то й 
по три важкі качани, і хоч 
агроном Іван Панасович Нау
менко попереднього підрахунку 
врожайності ще не робив, я 
можу з впевненістю сказати, 
що колений гектар видасть що
найменше 75 центнерів зерна 
кукурудзи.

На закріпленій за ланкою 
площі ми виростили дві куль
тури. В міжряддях кукурудзи 
посіяли гарбузи. Тепер кращий 
свинар артілі Гнат Леонтійович 
Іванов, готуючи тваринам кор
ми, згадує нас теплим словом. 
Добре вродили гарбузи .

Врожай кукурудзи вироще
но. Незабаром ми розпочнемо 
збирати качани. У колгоспі є 
кукурудзозбиральний комбайн,

який набагато полегшить нашу 
працю. Члени ланки вже гото
ві до роботи, бригадирові ви
робничої бригади Володимирові 
Сердюку необхідно заздалегідь 
подбати про підготовку безта
рок та гарб для перевезення 
качанів та кукурудзиння.

Але нас тривожить інше пи
тання. Де ми будемо зберігати 
кукурудзу? У минулі роки ми 
теж вирощували чималі врожаї. 
Але звозити качани не було 
куди. Багато їх  у кучках ги
нуло в полі.

У цьому році справи теж не 
кращі. В колгоспі немає комо
ри для зберігання кукурудзи.

Дбайливий господар готує 
приміщення заздалегідь. Вліт
ку у нашому колгоспі можна 
було б збудувати сапетки, в 
яких добре зберігалися б кача
ни. Та про це не подбали.

Ми, звичайно, не можемо 
миритися з минулорічними не
доліками. І щоб їх  не повтори
ти тепер, правління артілі по
винне негайно підготувати 
приміщення для зберігання 
врожаю кукурудзи.

В. НАУМЕНКО, 
ланкова колгоспу імені 
Енгельса.
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Вісті з колгоспів
У  будівельній бригаді

Настала золота осінь. Зараз 
у членів будівельної бригади 
сільгоспартілі імені Дзержин
ського гаряча нора. Незаба
ром громадське тваринництво 
треба буде переводити на стій
лове утримання і будівельники 
поспішають завершити ремонт 
приміщень.

Вже готові для утримання 
тварин конюшня, корівник, 
свинарник. Йдуть останні ре
монтні роботи в приміщеннях 
для молодняка великої рогатої 
худоби.

Сумлінно трудяться члени 
будівельної бригади Н. Василь
єв, І. Грузін, В. Васильєв, 
С. Хайновський, П. Іляшов та 
інші.

В. МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

Сумлінна трудівниця
Ганна Максимівна Бойко 

близько десяти років трудиться 
свинаркою у колгоспі імені 
Куйбишева. Вона любовно до
глядає свиноматок, старанно 
готує корми до згодовування, 
акуратно приймає опороси.

У групі свиноматок, яку 
доглядає Ганна Максимівна, не 
буває падежу молодняка. Не
щодавно сумлінна трудівниця 
передала 177 поросят іншій 
свинарці для відгодівлі.

«Як дбаєш, так і маєш» — 
говорять у народі. І це дійсно 
так. На вироблені трудодні 
Ганна Максимівна одержала 
авансом понад 1100 карбован
ців грошей і дев’ять центнерів 
хліба.

П. БАНТИШ, 
голова виконкому Панчів
ської сільради.

З  молодечим запалом
Активну участь на силосу

ванні кормів беруть комсомоль
ці і молодь четвертої бригади 
колгоспу імені Сталіна. З мо
лодечим запалом працюють шо
фер В. Бабаліч, вантажники 
І. Кушніров, М. Ткаченко,. 
В. Бабина, А . Бондаренко та 
інші.

О. КОНОПАТ.

Наслідки поганого господарювання
Важливою умовою  одержан

ня високих і сталих врожаїв 
озимої пшениці є своєчасний 
обробіток грунту та сівба в 
кращі агротехнічні строки. Від 
цього в значній мірі залежить 
і зимостійкість рослин.

Хоч і добре знають важли
вість цього заходу голова прав
ління колгоспу імені Мічуріна 
П. Зацаринін, агроном Г. Кук
са та бригадири виробничих і 
тракторної бригад, але тут не 
поспішають із закінченням сів
би озимини. А строки мина
ють.

На яке б поле цього кол
госпу не поїхати, досі можна 
бачити купи соломи. І тільки 
де-не-де чорніють клаптики 
ріллі. Посіяно озимини за ета
пом на 4 вересня тільки 385 га 
з п лану 1000 гектарів. Досі 
навіть не закінчено сівбу ози
мими на зелений корм.

Перед початком жнив члени 
правління багато говорили про 
комплексне проведення робіт, 
щоб слідом за збиранням про
вадити скиртування соломи, 
оранку, готувати насіння для 
осінньої сівби, заготовляти 
добрива для внесення в грунт. 
Та яка ціна їхн ім  словам?

Плани проведення польових 
робіт лишилися невиконаними.

— Далеко нам тепер до гра
фіка,— говорить агроном Г. Кук
са.— Бачте, що на полях ро
биться. Трактори стоять пола
мані. Нічим ні скиртувати со
лому, ні орати, ні сіяти.

Майже місяць знаходиться в 
Ново-Миргородській ремонтно- 
технічній станції на ремонті 
трактор КДП-35 № 110. І 
коли його відремонтують, неві
домо. Невистачає шестерень 
бортової передачі та інших за
пасних частіш. Не працює в 
РТС і стенд холодної обкатки.
Тракторист В. Степанов ціли
ми днями просиджує у май
стерні без діла. Все чекає, по
ки керівники РТС придбають 
необхідні деталі. А трактори, 
ой як потрібні в полі.

Федір Осадчук тижнями не 
буває в тракторній бригаді, від
сиджується вдома. Керівництво 
механізаторами та технікою 
поклав на помічника І. Мос
каленка, який неспроможний 
одночасно виконувати наряди 
бригадирів і їздити в Ново- 
Миргород за деталями.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

У колгоспі імені Кірова проводиться сівба озимих культур. 
На знімку: агрегат, де трактористом Григорій Гранкін, сіє 

озиму пшеницю.
Фото Ф. Калашникова.

А зима не за горами
Через кілька днів громадське 

тваринництво потрібно буде 
переводити на осінньо-зимове 
утримання. До цього треба бу
ло б заздалегідь підготува
тись — забезпечити все пого
лів’я худоби теплими і облад
наними приміщеннями. Адже
продуктивність худоби в зимо
вий період, як відомо, у вели
кій мірі залежить від умов, у 
яких вона утримується.

Однак у сільськогосподар
ській артілі імені Фрунзе тва
ринницькі приміщення до зи
ми не підготовлені. Неприваб
ливий вигляд має подвір’я. Ку
ди не поглянеш, стоять непо
мазані і непобілені корівни
ки, свинарники. Спокійно див
ляться на це бригадири кол
госпу. Байдуже ставиться до 
підготовки приміщень і голова 
колгоспу М. Ільтус, який щодня 
буває на тваринницькому по
двір’ї. Та чомусь його, як гос
подаря, не турбує те, що досі 
жодне приміщення не відре

монтоване, а частішу поголів’я 
худоби ніде навіть розмістити.

В ідгодівельна група свиней 
знаходиться під навісом. Сто 
голів свиней ходять в багнюці.

— Важко в таких умовах 
працювати,—заявляють свинарі 
І. Бурченко, Н. Покотилова та 
Ф. Горбачова — Зараз свинопо
голів'я має добру вгодова
ність, але в таких умовах тва
рини зменшують живу вагу. 
Нагодувати їх  неможливо, бо 
всі корми тварини перемішу
ють з болотом і толку від та
кої годівлі мало.

Перевести з відгодівника 
тварин немає куди, старий 
свинарник не п ідготовлений.

— Коли йдуть дощі , то в 
приміщенні повно води,— гово
рять тваринники.

Дах приміщення потребує 
перекриття, давно вже треба 
було навісити і підігнати две
рі, що валяються тут же біля 
будівлі, полагодити станки та 
вирівняти проходи.

Зобов’язання треба виконувати
Товаришу Петров, не кидайте слів на вітер!
Щ о в середині серпня голо

ва колгоспу імені Леніна П . Пет
ров бив себе в груди і запев
няв, що організує всіх кол
госпників на заготівлю кормів.

— Забезпечимо ситу зимів
лю тваринам. Закладемо по 5 
і більше тонн консервованих 
качанів на кожну свиноматку. 
Своє зобов’язання виконаємо 
до кінця серпня,—так говорив 
П . Петров.

Минув серпень місяць. На
став вересень. Та в колгоспі 
не заготовлено жодного цент
нера консервованих качанів

Кукурудза вже дозріває, а 
тому втрачає необхідні якості 
для силосування. Все менше 
стає качанів молочно-воскової 
стиглості. Та це не викликає 
тривоги у керівників Канізько
го колгоспу. Замість того, щоб 
організувати хліборобів на ви
ламування качанів, П. Петров 
спокійно заявляє:

— Ще встигнемо.
Він уже забув про те, що 

давав слово завершити силосу
вання качанів ще в серпні, і 
може ще раз назвати любий 
строк і пообіцяє, що все зро
бить для завершення цієї ро
боти. А за станом на 3 верес
ня силосування качанів куку
рудзи в колгоспі не розпочи
нали.

Чим же думають керівники 
правління і його голова П. Пет
ров годувати зимою свиней?

Про силосування качанів ку
курудзи не дбають і керівни
ки колгоспів імені Чапаєва,

імені Кірова. Чого ж вичікують 
голови правлінь Т . Опальченко 
та Д. Ботнаренко, зоотехніки 
В. Бойко та А. Зова? Дуже 
мало заготовили цього цінного 
корму в сільгоспартілях іме
ні Куйбишева, імені Карла 
Маркса, імені Орджонікідзе та 
інших.

В умовах нинішнього року 
можна і треба створити великі 
запаси консервованих качанів— 
цінних і високопоживних кор
мів для громадського тварин
ництва і насамперед для сви
ней. А кому не відомо, що міц
на кормова база—запорука ус
піху виробництва м ’яса, особ
ливо свинини. Адже не секрет, 
що багато колгоспів району в 
нинішньому році дуже мало 
виробили свинини на 100 гек
тарів ріллі лише через те, що 
торік не створили достатнього 
запасу кормів. Не слід про це 
забувати товаришу Петрову та 
іншим керівникам колгоспів, 
які дали слово в цьому році ви
робити по 30 — 35 центнерів сви
нини на 100 гектарів ріллі.

Час уже запитати у товари
ша Петрова, як він думає вико
нати своє зобов'язання. Адже 
до кінця року залишилося мен
ше чотирьох місяців, а колгосп 
імені Леніна виробив свинини 
лише по 8,6 центнера. Коли ж 
буде вироблено ще по 24,4 цент
нера свинини на 100 гектарів 
ріллі?

Не кидайте слів на вітер, 
товаришу Петров!

Не втрачати цінний корм
Солома й полова, як відомо, 

є цінним кормом для громадської 
худоби. І одне з важливих 
завдань кожної артілі— вчас
но заскиртувати ці корми, не 
допустити втрат.

Однак у колгоспі імені Жда
нова солому і полову досі не 
заскиртовано з площі понад 
370 гектарів. На запитання, 
чому це так. голова правління 
С. Коник відповідає:

— Скільки встигли, стільки 
й заскиртували.

Безпечна відповідь.
Треба сказати, що винна в 

цьому і Ново-Миргородська РТС. 
Трактор У-2, призначений для 
скиртування соломи, ось уже 
більше півмісяця стоїть в май
стерні на ремонті.

Вкрай повільно заготовляють 
грубі корми у колгоспі імені 
Чапаєва, де головою правлін
ня Д. Ботнаренко. Тут солома 
досі не зібрана з площі близь
ко 400 гектарів.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Вкрай повільно будується 
новий свинарник на 45 свино
маток. Досі не зробили станків.

Не підготовлені до стійло
вого утримання худоби корів
ники. Нове приміщення не добу
довується.

Крім цього, у приміщенні 
корівника слід провести багато 
невідкладних робіт: вставити
вікна, обладнати годівниці, на
вісити двері тощо.

Зовсім піде розмістити час
тину телят. Правління виріши
ло утримувати їх  зимою в при
міщенні, до зараз поки що 
знаходяться свині. Будівлю тре
ба переобладнати і провести 
капітальний ремонт. Телятам 
знайшли притулок в курені, де 
зимою зберігаються корми.

Настала осінь. Все частіше 
випадають дощі. Правлінню ар
тілі необхідно вжити рішучих 
заходів, щоб прискорити темпи 
підготовки приміщень до зими.

В. БОНДАРЕНКО.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Теплі слова комунальників
(Д р а м а  на т ри д ії)

Дія перша
Весна. Квітневе сонце своїм 

щирим промінням позолотило в у 
лицю. Тепло, гарно. Двоє мешкан
ців будинку №17, що міститься 
по вулиці Кірова, поспішають до 
контори комбінату комунальних 
підприємств. Ось зайшли вони в 
приміщення. Привіталися. Кому
нальники ї х зустріли так.

Самченко. Кажете, що вже час 
ремонтувати дім? Так, так. Відре
монтуємо. Записуйте (звертається 
директор до свого техніка), що 
там терміново необхідно зробити.

Кадрецкул. (Записує зі слів 
А. Г ригор’ева та І. Висовня). 
Дах протікає. Що? Не протікає?

Григор’єв. Не протікає, а те
че вода немов крізь решето.

Кадрецкул. Добре. Відремон
туємо.

Висовень. Двері, вікна діряві. 
Сарай скоро завалиться.

Самченко. Не турбуйтеся. Все 
зробимо. Літо велике. Встигнемо.

Дія друга
Середина літа. Випав великий 

дощ. Ранок. Тихо. Припікає сон
це. Парує земля. Центральною 
вулицею йдуть двоє. А. Григор’єв 
та І. Висовень. Обидва схвильо
вані.

Висовень. Десятий раз іду в 
комбінат і прошу, щоб відремон
тували квартиру. Яке неподобство!

Григор’єв . Десятий раз, каже

те? А я вже й рахувати перестав. 
У липні, наприклад, я ходив ці
лий місяць через день. І завжди 
чув одні і ті ж слова: „Завтра
пошлемо робітників і відремонту
ємо“. Не червоніючи, обіцяли 
комунальники. А толку...

Ось з парку виходить Кадрец
кул. Веселий, жвавий.

Кадрецкул. О, ви знову до 
нас? Радий, радий гостям. Не 
турбуйтеся. Про ваш дім ми не 
забули. Скоро відремонтуємо.

Д ія третя
Осінь. Будинок №17 по вулиці 

Кірова, на якому зірвано вітром 
частину залізного даху. Щоб в і
тер не зніс зовсім заліза, хтось 
на дах поклав драбину. На правій 
стороні приміщення димар зовсім 
розвалився. Вікониці обірвані...

Дощ не вщухає. Свистить хо
лодний вітер. В кімнаті молода 
жінка кутає в одіяло немовля.
На очах у неї сльози.

У кількох місцях тече вода 
крізь стелю.

Жінка. Доки так буде? Невже 
керівники комбінату комунальних 
підприємств втратили совість? 
Невже так і не відремонтують 
будинок в цьому році?

А може таки відремонтують... 
Четверта дія, певно, відбудеть

ся на засіданні виконкому район
ної Ради.

І. КОМАРИК.

«Щ е в с т и г н е м о »
Погляньте на малюнок, вміще

ний зліва. Які гіркі сльози проли
ває цукровий буряк. Та й як же 
йому не плакати, коли виріс вели
кий, а Петро Володимирович Бі
лий, агроном колгоспу імені Сверд
лова, збирати врожай не поспішає.

—Ще встигнемо... Буряки по
чекають.

Нещодавно із-за нерозпорядли
вості агронома Петра Білого май
же цілий день простояли буря
козбиральні комбайни, промарну
вали дорогоцінний час люди. Ба
чите, агроном все ніяк не міг 
вирішити, з якого кінця почати 
збирання.

А наслідки? Ось вони: двома 
комбайнами за той день можна 
було зібрати цукрових буряків з 
площі щонайменше 7 гектарів, а 
фактично було зібрано менше 
гектара. 

Так ось чому плаче буряк. Кра
щі строки збирання цукрової си
ровини минають, а агрономові 
байдуже. Чому ж на це не реагує 
правління колгоспу?

П. ЛЕОНТЬЄВ.

А книгу скарг так і не дали...
Днями в продовольчому мага

зині райцентра можна було спо
стерігати таку сценку. Трудівниця 
Катерина Чорна майже півгоди
ни благала продавщицю Т. Лу
ньову:

— Прошу вас, дайте мені кни
гу скарг.

—Скільки вам говорити, що 
книги скарг не дам, бо не знаю, 
де вона. Не пам’ятаю, чи взагалі 
така книга у нас є,—відповідала 
продавщиця.

Нарешті Т. Л уньова, зважаючи 
на численні зауваження спожива
чів, почала шукати книгу скарг. 
Заглянула на полки, під прила
вок, та не знайшла.

—Ось прийде завідуюча мага
зином Лідія Синюта і тоді знай
демо книгу скарг,—сказала нона.

Невже працівникам продмага 
не зрозуміло, що книга скарг 
повинна видаватися на першу 
вимогу покупців?

М. ПРОХОРЕНКО.

У с в і т і  науки і т е х н і к и
М ініат ю рний
радіоприймач

Новий радіоприймач „Сулі- 
ко “ , оснований на застосуванні 
напівпровідників, ско нструю 
вали наукові сп івробітники 
Інституту електроніки, автома
тики і телемеханіки Академії 
наук Грузинської РСР.

Приймач важить усього 375 
грамів. Він живиться від неве
ликої батарейки, яко ї виста
чає на 20— 30 годин безпе
рервної роботи. Антена для 
зручності розташована в са
мому приймачі.

Тролейбус „ З ІУ - 5 “
На заводі імені Урицького 

(м. Енгельс) спроектовано но
вий пасажирський тролейбус 
„З ІУ -5“  Машина призначена 
для експлуатації у великих 
містах на найбільш заванта
жених маршрутах. Вона візьме 
122 пасажири— н а 40 більше, 
ніж  ті, що випускаються зараз.

Конструктори подбали про 
зручності водія і пасажирів.

К апрон замінив мет ал
Група працівників автотрес

ту комбінату „Артемвугілля" 
сконструювала і пустила у ви
робництво новий автоплав. 
На ньому виробляються дета
лі для автомашин з відходів 
капронового волокна.

Вже випущено тисячі вту 
лок до пальців ресор автомо
білів „ГАЗ-51 “ і „ 3 ІЛ-150“.

Підрахунки показали велику 
вигоду нововведення. З  од
ного кілограма капронових 
відходів (він кош тує 11 карбо
ванців) виходить 80 втулок, а 
за зміну їх  можна виготовити 
500.

Новий т рак тор „ Т -4 6 “
Конструктори Харківського 

заводу закінчили розробку 
технічного проекту нового 
трактора „Т-46“ , який може б у 
ти використаний з великим на
бором навісних, напівнавісних 
і причіпних знарядь (до 60 
знарядь в різних зонах країни). 
Нову машину можна буде за 
стосувати на обробітку між 
рядь просапних культур, на 
оранці і обробітку грунту, на 
збиранні зернових, на тран
спортних роботах тощо.

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Нове в збиранні соняшника
В дореволюційній Росії при 

переробці соняшника на олій
ницьких заводах одержували 
20 процентів олії, а в кустар
них олійницях— і того менше. 
А тепер насіння цієї  культури, 
вирощувано передовими колгос
пами і радгоспами України, 
дає до 54 процентів соняшни
кової  олії. В середньому ж по
республіці вихід олії з насіння 
соняшника становить лише 37 
процентів, тобто значно менше 
того, що можуть дати його 
нові сорти.

Досвід роботи передових го
сподарств показав, що різкого 
збільшення виходу олії можна 
добитися поліпшенням якості 
посівного матеріалу на насін
них ділянках шляхом впрова
дження роздільного способу 
збирання врожаю.

До останнього часу більшість
колгоспів і радгоспів респуб
ліки збирала і обмолочувала 
соняшник на насінних ділян
ках комбайнами за один прийом 
або однофазним способом. При 
цьому способі збирання ком
байн вриває і обмолочує всі 
кошики соняшника, в резуль
таті у ворох потрапляє насіння 
різних розмірів і ступеня сти
глості, а також слаборозвинуте 
і вражене хворобами— склеро
цинією, заразихою і т. п. З та
кого вороха навіть при найста
ранніш ій очистці важко виді
лити тільки добре достигле і 
здорове насіння. Крім того,

воно потребує додаткового су
шіння під навісами, в закритих 
приміщеннях або спеціальних 
сушарках, бо сушіння на зви
чайних токах в осінню нору 
часто буває неможливіш.

При роздільному ж збиранні 
колгоспники спочатку зрізу
ють кошики соняшника вруч
ну і надівають їх  для просу
шування на верхівки стебел, 
відбираючи при цьому на на
 сіння тільки кращі, типові для 
даного сорту, найбільш розви
нуті, здорові і непошкоджені 
рослини. Коли насіння добре 
просохне, в роботу включають 
спеціально переустатковані зер
нові комбайни, які самі зні
мають з стебел кошики і ви
молочують ї х.

Практика передових госпо
дарств показала, що при по
вітряно-соняшному суш інні ко
шиків на верхівках стебел во
логість насіння знижується до 
7— 8 процентів, завдяки чому
вони зберігають високу схо
жість та енергію проростання. 
Використання такого насін
ня для господарських посівів 
забезпечує швидкий розвиток 
і одночасно достигання соняш
ника, одержання багатих уро
жаїв високоолійного насіння.

в. солтинський,
головний агроном по олій
них культурах Міністер
ства сільського господар
ства УРСР.

Добре вродили фрукти
Гаряча пора настала у са

доводів України— йде збір яб
лук, груш, слив. У  київських 
приміських радгоспах з кожно
го гектара збирають по 90 цент
нерів груш сорту «улюблениця 
клана». Високий урожай виро
щено на Чернігівщині. В спе
ціалізованих господарствах гек
тар яблуневих садів дає 
100— 120 центнерів плодів.

Одночасно з збиранням уро
жаю українські садоводи в по

рядку закупок здають фрукти 
державі. Від радгоспів і колгос
пів республіки на заготівельні 
пункти надійшло майже 630 
тисяч центнерів плодів і я гід. 
Велику кількість фруктів сіль
госпартілі реалізують на кол
госпних ринках, а також від
правляють трудящим Москви і 
Ленінграда. З початку сезону в 
ці міста відвантажено близько 
40 тисяч центнерів високоякіс
них плодів. (РАТАУ).

Великий російський хімік
(До 130-річчя з дня народження О. М. БУТЛЕРОВА)

Олександр Михайлович Бут
леров належить до тих видат
них російських учених, які 
своїми працями піднесли науку 
на новий, вищий ступінь ї ї  
розвитку, проклали місток, що 
зв’язує теорію з практикою, 
науку з виробництвом.

Академік М. Д. Зелінський 
так характеризував Бутлерова: 
ясний і глибокий розум, палка 
любов до науки, цілком винят
кова діловитість і творча нев
томність, глибоке проникнен
ня в особливості наукової діяль
ності, прагнення теоретично 
охопити величезну кількість 
нових спостережень— все це 
поставило О. М. Бутлерова на 
чолі світової хімічної думки. 
Його ім ’я по праву можна по
ставити поряд з ім’ям Д. І. Мен
делєєва: останній поклав основи 
теорії неорганічної хім ії, пер
ший— органічної, давши пра
вильний напрям ї ї  розвиткові, 
відкривши широкі можливості 
для нових досліджень.

Особливо яскраво розцвів та-
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лант Бутлерова, як видатного 
теоретика, в 1860— 63 рр., 
коли він був ректором Казан
ського університету. Тут він 
зробив своє знамените повідом- 
лення-доповідь «Про хімічну 
будову речовин», в якому ціл
ком точно встановив взаємо
зв’язок хімічних властивостей 
тіла з його будовою.

Теорія будови органічних ре
човин, запропонована Бутлеро- 
вим, лягла в основу всієї теоре
тичної і практичної органічної 
хім ії. Щоб підкріпити свої 
теоретичні висновки, Бутлеров 
провадить багато дослідів, роз
робляє способи одержання ря
ду так званих третинних спир
тів; він роз’яснює питання про 
будову вуглеводнів і спиртів, 
вказує на можливість існуван
ня ізомерних сполук, передба
чає народження нової науки 
під назвою стереохімія. Уче
ний-новатор вперше синтезу
вав ізобутан та ізобутилен, що 
ї х одержують тепер з нафти і 
вугілля в тисячах тонн і які

йдуть на виготовлення каучу
ку та інших важливих техніч
них продуктів.

В наш час завдяки методові 
Бутлерова одержують у вели
ких к ількостях дуже цінні тех
нічні спирти, які набрали важ
ливого господарського значен
ня в хімічній промисловості. 
Крім того, він розробив про
цес полімеризації етиленових 
вуглеводнів, застосовуваних ни
ні для синтезу цілого ряду 
пластмас.

О. М. Бутлеров був не тіль
ки вченим, але й людиною, 
яка сприймала близько до сер
ця все, що відбувалося в Росії 
його часу. Незважаючи на 
розгул реакції, він залишався 
передовим прогресивним гро
мадським діячем, впливаючи на 
революційно настроєне сту
дентство, виступаючи на за
хист інтересів вітчизняної 
науки.

Відзначаючи 130-річчя з дня 
народження О. М. Бутлерова, 
наш народ віддає данину гли
бокої поваги великому росій
ському хім ікові, чиї праці 
прославили вітчизняну науку.

Слідами наших виступів

„Не знижуйте надоїв“—під 
таким заголовком вміщувалась 
замітка в райгазеті за 27 липня. 
Секретар парторганізації колгос
пу імені Сталіна А. Самойленко 
повідомив, що замітку обговоре
но на нараді тваринників. По
ліпшено годівлю корів, завезено

сіль-лизунець. Зоотехніка В. Ку
лініча заслухано на партбюро 
і попереджено за погану орга
нізацію роботи доярок на фермі.
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