
Пролетарі всіх країн, єднайтеся !

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Збирання кукурудзи— д ругі жнива
В нинішньому році колгоспники та механізатори 

району багато доклали зусиль, щоб вибороти високий 
урожай кукурудзи. Трудівники ланів слова додержали. 
Урожай вирощено високий. Тепер настав найвідпові
дальніший період. Треба зібрати качани якнайшвидше і 
без втрат.

Кукурудза досягла повної стиглості на площі по
над 4 тисячі гектарів. Коли всі колгоспники ділом під
тримають патріотичний заклик хліборобів Нікопольсько
го району Дніпропетровської області, які дали слово 
зібрати зернову кукурудзу за 15 робочих днів, то кол
госпи нашого району закінчать збирання качанів до 5 
жовтня 1958 року. Для цього у нас є всі можливості.

Щоб успішно справитись з цим завданням, треба 
негайно включити на збирання кукурудзи всі комбай
ни, закріпити за ними постійних людей, а також транс
порт для відвезення качанів та кукурудзиння. Залучити 
найбільшу кількість людей на збирання качанів вруч
ну. Коли механізми працюватимуть протягом всього 
світлового дня, а колгоспники виконуватимуть норми 
виробітку, в такому разі можна буде щоденно збирати 
по району качани на площі 270 і більше гектарів.

Збирання кукурудзи—другі жнива, говорять тру
дівники ланів. Але осінні жнива вимагають більшого 
напруження всіх сил, ніж це було в період збирання 
хлібів. Адже виламувати качани кукурудзи необхідно 
одноразово з збиранням цукрових буряків та іншими 
невідкладними польовими роботами. А на бурякових 
плантаціях в ці дні працює переважна більшість кол
госпниць. Майже всі автомашини зайняті на вивезенні 
сировини на заводи.

Отже, треба в кожному колгоспі, в кожній бригаді 
розробити конкретні і продумані плани збирання куку
рудзи, щоб максимально використати всі машини та ме
ханізми, уміло маневрувати транспортними засобами.

Щоб уникнути втрат, треба всі виламані качани 
складати в безтарки, гарби і вивозити на токи, де обо
в’язково зважувати і заприбутковувати в день збирання.

Первинні партійні та комсомольські організації по
кликані ширше розгорнути змагання за вчасне прове
дення польових робіт, залучити до збирання кукурудзи 
всіх працездатних. Правління кожного колгоспу, вихо
дячи з конкретних умов, зобов’язане подбати про ма
теріальне заохочення колгоспників. Видавати грошові 
премії за перевиконання змінних норм виробітку ком
байнерам, трактористам, шоферам, а також колгоспни
кам, які зайняті на ручному виламуванні качанів. Важ
ливі заходи з цього приводу опрацювали і здійснюють 
нікопольські трудівники сільського господарства. Їх 
приклад варто наслідувати.

Уж е перші дні збирання кукурудзи показали, що в 
ряді колгоспів району вкрай незадовільно організували 
виламування качанів. Внаслідок недостатнього керівни
цтва і контролю з боку правлінь колгоспів та первин
них парторганізацій в окремих бригадах не виконують 
денних завдань і на половину. Через цс 19 вересня по 
району зібрано дуже мало кукурудзи. Особливо 
загрозливий стан створився в колгоспі імені Куйбишева. 
Тут до збирання як слід не готувались. До виламу
вання качанів ще жодна бригада не приступила, а зби
рати тут майже 800 гектарів.

Всі на збирання кукурудзи! Новими досягненнями 
в труді відзначимо ХХІ з’ їзд КПРС. Протягом 15 днів 
зібрати зернову кукурудзу— таке почесне завдання 
кожного колгоспу, кожного трудівника ланів.

Х в и л ююча з у ст річ
  Вечір.  Н а пероні міського 

вокзалу велике пожвавлення, 
Юнаки та дівчата з нетерпін
ням чекають поїзда. Кого ж 
вони вийшли зустрічати?

Дорогих гостей з Львова!— 
гордо заявляють піонери, які 
тримають в руках букети  ж и 
вих к в і т і в .  

  Зупинився поїзд. З вагонів 
висипали люди. П ід  звуки зу
стрічного маршу, що його ви
конує духовий оркестр район

ного Будинку піонерів, зустрі
чаючі вручають прибулим бу
кети квітів.

До нас в район приїхала ве
лика група студентів Львів
ського торгово-економічного 
інституту. Вони допоможуть 
хліборобам зібрати вирощений 
урожай кукурудзи.

Помчали автомашини в усі 
кінці району. Скрізь чути мо
лодіжні пісні, сміх , жарти.

Ф. ТКАЧЕНКО.

1. Сталінська область. Закінчено будівництво доменної печі № 5 ждановського заводу „А зо в- 
сталь“. 2. Кіровоградська область. Повним ходом провадиться будівництво Кременчуцької ГЕС. 
Серед будівників гідровузла розгорнулося змагання за дострокове, в 1959 році, введення до ладу 
двох перших агрегатів. 3. З кожним роком розширюється видобування вугілля,  у. Львівсько-Во
линському вугільному басейні. Навколо м. Нововолинського височать уже копри шести недавно 
споруджених шахт; тепер тут будуються ще три шахти.
  На фото: 1. Доменна піч № 5 „Азовсталі“. 2. Бетонні роботи на будівництві Кременчуцької 
ГЕС. 3. Будівництво шахти „Нововолинська“ № 8.  

Фото П. Кашкеля, Г. Вєрушкіна і Г. Сажнева (Фотохроніка РАТАУ).

На будовах шостої п’ятирічки

Брати-шофери
В змаганні на честь ХХІ 

з’їзду КПРС добрий приклад 
подають брати-шофери Ново
м иргородської автороти Олек
сандр та Анатолій Барвінок. 
Вони домагаються високих по
казників на вивезенні буряків.

Олександр Барвінок вивозить 
щодня з колгоспу імені Ле
ніна на 2— З тонни буряків 
понад завдання.

Л. КАДОМЕЦЬ.

Передовики торгівлі
Працівники магазинів Пан

чівського ССТ готують гідну 
зустріч ХХІ з ’ їздові Комуніс
тичної партії. План товарообо
роту в серпні ССТ виконало 
на 113 процентів.

Успішно справляється з сво
їми обов'язками завідуюча ма
газином № 2 Віра Чоботар. У 
серпні вона продала товарів 
на 13 тисяч карбованців біль
ше, ніж передбачалось завдан
ням. Не менше буде і в цьо
му місяці.

Л. БОЙКО, 
помічник бухгалтера.

Раніше строку
На 190 процентів виконано 

фінансовий план третього 
кварталу по збору сільськогос
подарського податку в  Защи
тянській сільській Раді, де 
головою виконкому Г. І. Чор
ноус. Річний план по обов’
язковому окладному страху
ванню виконаний на 98 про
центів.

Готуючи достойну зустріч 
ХХІ з’ їздові КПРС, набагато 
раніше строку виконала фі
нансовий план третього квар
талу Канізька сільська Рада.

В. МОРОЗОВ, 
працівник райфінвідділу.

За прикладом гайсинців
Буряководи колгоспу імені 

Сталіна несуть трудову вахту 
на честь ХХІ з ’ їзду КПРС. На 
збиранні цукрової сировини 
працює 4 бурякокомбайни.

Найкращих успіхів домагаєть
ся бурякокомбайнер Микола
Курильченко. Він палко під
тримав почин гайсинських ме
ханізаторів. Свій агрегат облад
нав електроосвітленням, що доз
волило краще використати тех
ніку. Микола Курильченко до
вів добовий виробіток буряко
комбайна до 8— 9 гектарів.

Серед колгоспних шоферів 
перед у змаганні веде Іван 
Царалунга. Він щодня робить 
по 7— 8 ходок на Капітанів
ський цукрозавод при завдан
ні 6.

П. ЧУГУТ, 
агроном колгоспу.

Працівники тваринницьких 
ферм колгоспів району добре 
знають Мотрю Андріївну Ново
хатченко, яка багато років тру
диться дояркою в колгоспі імені 
Фрунзе. Як і в минулі роки, 
М. А. Новохатченко займає од
не з перших місць у змаганні 
доярок. Від кожної корови вже 
надоїла понад 2000 літрів мо
лока.

На знімку: М. А. Новохат
ченко.

Зустрінемо ХХІ з ’їзд КПРС 
новими трудовими успіхами!
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Рік видання 27-й Зараз всюди на полях і фермах ширить
ся соціалістичне змагання за гідну зуст
річ ХХІ з’їзду КПРС. Найкращим по
дарунком Вітчизні буде успішне завер
шення всіх сільськогосподарськ их ро
біт цього року, дострокове виконання 
всіх зобов’язань перед державою.

Успіхи механізаторів
Вчасно підняти глибокий 

зяб— значить одержати надбав
ку врожаю на кожному гекта
рі. Це добре розуміють механі
затори Микола Жученко та Ми
кола Коршок з колгоспу імені 
Шевченка. Трактором ДТ-54 
вони вже впорали більше 100 
гектарів глибокого зябу.

— Партія кличе радянських 
людей до нових перемог,— го
ворять механізатори.— Ми зро
бимо все для того, щоб вирос
тити високий урожай і в 1959 
році.

Ставши на передз’ їздівську 
трудову вахту, трактористи 
М. Жученко та М. Коршок 
щозміни виорюють по 9 — 10 
гектарів зябу, значно переви
конуючи норми.

Є. БУТОВСЬКИЙ, 
голова колгоспу.
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Волинська область. З великим 
піднесенням зустріли постанову 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
„Про дальший розвиток газової 
промисловості Радянського Сою
зу“ робітники і спеціалісти бу
дівельного управління № 7 трес
ту „Укргазнафтобуд“. Колектив 
цього передового управління на 
спорудженні газопроводу Даша- 
ва—Мінськ з значним виперед
женням графіка провадить весь 
комплекс будівельних робіт.

На фото: прокладання  газо
провідних труб поблизу м. Во
лодимир-Волинського.

Фото Г. Саж нева
(Фотохроніка РАТАУ).

П іонер М ик ола Б а рбой
Це було в славні сорокові ро

ковини Великого Жовтня. Т о
го дня він ніколи не забуде...

Піонерська дружина імені 
Олександра Матросова вишику
валася на урочисту лінійку бі
ля пам’ятника.

Проносять піонерський пра
пор. Діти, затамувавши подих, 
слухають слова піонерської обі
цянки. Ї ї дає учень четвертого 
класу Микола Барбой.

Обіцянка закінчена.
Старша піонервожата Поліна 

Болокан пов’язує Миколі піо
нерський галстук.

Як гарно!
На чисто вибіленій сорочці 

Миколи полощеться від осін
нього вітру червоний галстук— 
частинка червоного прапора, 
під яким наш народ завойову
вав щасливе життя.

Поклав тоді Микола руку на 
галстук і хотілося йому вигук
нути на весь світ: «Гори, яс
кравіше гори! Хай кожен ба
чить, що я піонер!»

І ось минув майже рік з то
го часу, як Микола гордо носить 
ім ’я піонера.

Він ще не зробив подвигу, 
як Павлик Морозов, Саша Че
калін, Володя Дубінін, Вален
тин Котик— цього не вима
гають обставини.

Але Микола за відмінні успі
хи в навчанні і зразкову пове
дінку нагороджений Похваль
ною грамотою. А сьогодні він 
перший із перших серед піоне
рів дружини на збиранні кача
нів кукурудзи.

Працює Микола з піонерським 
запалом. За 4 — 5 годин він на
ламує 6— 7 центнерів почат
ків. Хіба це не подвиг? Якщо ко
жен так працюватиме, як Ми
кола, то піонери багато зберуть 
кукурудзи в колгоспі імені 
Куйбишева.

Сьогодні Микола викликав на 
змагання піонерів Леоніда Бур
лаку, Василя Матяха, Аллу 
Гавриленко, Ю рія Голінку.

— Ну, друзі, не відставать! 
Хто більше!— сказав Микола.

І друзі не відставали. Кожен 
того дня наламав по 5—6 цент
нерів качанів, а Микола аж 
вісім.

— Молодці!— мовила в кінці 
робочого дня старша піонерво
жата Поліна Михайлівна.—Пра
цювали ви, діти, справді по- 
піонерськ ому.

Окрилений похвалою, повер
тався з поля піонер Микола 
Барбой.

Ілля БАНТИШ.

с. Панчево.

своєму столі зліва і справа кни
ги обліку і починає:

— Будь ласка...
П ’ять років тому у колгоспі 

було тільки три півторатонних 
автомашин, так звані «газики», 
шість примітивних тваринниць
ких приміщень, врожаї збирали 
низькі, загальний доход ста
новив... 853 тисячі карбованців.

— А зараз,— вимовляв вагомі 
слова Софу, — колгосп імені 
Щорса має десять автомобілів. 
Ми побудували чотири корівни
ки, свинарник, свиновідгодів
ник, телятник, стайню, гараж, 
приміщення для кузні і тесляр
ні, зерносховище одне маємо, 
а будівництво другого завер
шуємо, придбали електростан
цію, встановили автоваги.

— Ви були у наших степах? — 
продовжував бухгалтер Софу.— 
Бачили який ми будинок спо
рудили для механізаторів? Та
кого, я вам скажу, ніде в ра
йоні не знайдете...

Всі ці п ’ять років колгосп 
невпинно йшов по шляху, ос
вітленому сонцем вересневого 
Пленуму ЦК КПРС. Ми вже 
згадували, який незначний до

ход колгосп одержав у 1953 ро
ці. З того часу доход зростав 
невпинно і вже в 1957 році ста
новив 1.628.453 карбованці. 
Ніхто в артілі не сумнівається, 
що збільшиться доход і в 1958 
році. Досить згадати, що лише 
за вісім місяців до колгоспної 
каси надійшло 1.308.500 кар
бованців. Колгоспники одержу
ють щомісячно грошові і нату
ральні аванси на трудодні.

Виконуючи вказівку партії, 
щорсівці заготовили по 20 тонн 
силосу на корову і 5 тонн за
консервованих качанів на сви
номатку— такої кількості заси
лосованих кормів ніколи не бу
ло. Тепер щорсівці матимуть 
змогу швидко наздогнати пере
дові господарства по виробниц
тву тваринницької продукції.

Заможніше і культурніше 
стали жити колгоспники. У кож
ній хаті достаток, є радіо, в 
багатьох хатах— електрика. Лю
ди будують з допомогою кол
госпу нові світлі будинки. Т іль
ки в цьому році справили або 
скоро справлять новосілля чо
тирнадцять сімей.

М. СОСНА.

літні колгоспниці Оксана Геть
манець, Фросина Дмитрієва та 
Парасковія Гаїна. Між ними і 
прибулою людиною із району за
в’язується розмова про відрад
ні зміни, що відбулися в кол
госпі після історичного верес
невого Пленуму ЦК КПРС.

— Та ось вам і зміни,— го
ворила Оксана Гетьманець,— 
раніше на тік виходили десятки 
чоловіків і жінок, а тепер то
ковий і з ним кілька людей 
управляються з усіма роботами. 
А все тому, що партія нам да
ла машини.

Мимоволі ж інки згадали, що 
буряки вони колись викопували 
копаницями і в’язали снопи за 
лобогрійками. Нині ж важку 
і складну роботу виконують 
комбайни. Майже всі трудо
місткі процеси механізовано на 
фермах.

— А ще ж краще буде.
— До того йдемо.

Найбільш точні відомості про 
успіхи колгоспу імені Щорса 
завжди може подати вам кол
госпний бухгалтер Іван Олек
сандрович Софу. Він кладе на

Після історичного вересневого...
На околиці Канежа, недале

ко від того місця, де дорога по
вертає на Панчево, стоїть міс
течко із чудових нових тварин
ницьких і господарських бу
дівель.

І хто хоч раз побував у 
колгоспі імені Щорса, той не 
міг не помітити, що і голова 
правління Іван Бориско, і ря
довий трудівник не пропустять 
нагоди, щоб не похвалитися:

— Всього лише кілька років 
назад т ут було поле, а тепер... 
Та що говорити... Самі поди
віться.

І в тоні оповідача відчува
ються нотки гордості за діла рук 
народних умільців, за партію, 
під проводом якої щорсівці 
зробили своє господарство нев
пізнанним.

...Любо послухати як чітко 
працює пилорама. За ї ї  робо
тою слідкує Парфеній Дмитрієв. 
Члени будівельної бригади Вар
вара Чивільча, Марфа Русулова, 
Ганна Яшан через певні про
міжки часу складають уже го
тові рівненькі дошки. З них 
роблять підлогу у свинарнику.

Із широких дверей кузні лу
нає веселий передзвін молотків. 
Коваль Парфеній Мунтян і мо
лотобоєць Микола Стогул виго
товляють деталі до автомобіль
ного причепа. Біля готового уже 
дерев’яного кузова пораються
тесляр Семен Чоботар і сам за
відуючий господарством кому
ніст Михайло Танін. Напере
додні майстри виготовили до всіх 
автомашин скребки. А з допо
могою причепа набагато швид
ше щорсівці вивозитимуть бу
ряки на завод.

Поруч тік. До автонавантажу
вача підрулює своєю машиною 
колгоспний шофер Орест Боло
кан. Токовий Кузьма Кокош 
включає в роботу електромотор 
і через якихось десять хвилин
автомобіль з просом був на ав
товагах, а звідти помчав на Но
во-Миргородський хлібоприй
мальний пункт. Повертаються 
на тік друга, третя автомашини.
Наступної ночі колгосп має за
вершити продаж державі круп’я
них культур.

Підгортають дерев’яними ло
патами просо до транспортера

П А Р Т І Й Н Е  ЖИТ Т Я

Як ми виконуємо власні рішення
Про ріст рядів партійної ор

ганізації колгоспу імені М. Горь
кого записано в одному із пер
ших пунктів рішення, прийня
того на звітно-виборних пар
тійних зборах.

Всього дев’ять комуністів у 
нашій партійній організації. І 
хоч всі вони беруть безпосеред
ню участь у виробництві, проте 
я, як секретар, вже не раз 
відчував, що нас в організації 
малувато.

З моменту останніх звітно- 
виборних зборів минуло понад 
десять місяців. За цей період до 
лав партії ми прийняли лише 
одного товариша— колгоспного 
шофера Кіма Коваленка.

Можна було б у цьому від
ношенні зробити значно більше, 
якби ми, комуністи; добре пра
цювали серед активістів і пос
тійно займалися добором кра
щих людей в партію.

А такі люди є. Чотири місяці 
тому обліковець рільничої 
бригади Григорій Матвієнко за
явив мені, що хоче стати ко
муністом. Я  роз’яснив йому, що 
треба робити, але по своїй ха
латності і досі не давав дору
чень товаришеві з метою пере
вірки його ділових якостей.

Є при партійній організації 
агітколектив у складі 19 чоло
вік. Про поліпшення його ро
боти також записано в рішенні. 
Як же ми працювали з колек
тивом агітаторів? Складали пла
ни агітмасової роботи по періо
дах сільськогосподарських ро
біт. Проводили наради агітато
рів. Закріпили кожного товари
ша за певного ділянкою в по
лі або на фермі.

Протягом минулих місяців 
непогано працювала агітатором 
В іра Монько, завідуюча клубом 
і секретар комсомольської ор
ганізації. Під час збирання ко
лоскових Монько була закріп
лена за одним із комбайнових 
агрегатів. Але агітатор Монько 
бувала і на току, і на фермах, 
і в тракторній бригаді, де ви
пускала бойові листки та про
водила бесіди і читки  газет.

Микола Деркаченко, завіду
ючий початковою школою, зде
більшого проводив бесіди на то
ку і серед механізаторів про 
становище на Арабському Схо
ді та на інш і теми .

Однак ми не добилися того, 
щоб всі агітатори включилися 
у роботу. Так, завідуюча Пень
ківською початковою школою 
Галина Вощилова, яку закріп
лено за свинарською фермою, 
ні разу не з ’ явилася до людей. 
Немає також чим похвалитися 
вчительці ціє ї ж школи Н іні 
Грибенко та завідуючій мед
пунктом Ганні Нагорній.

Минулі звітно-виборні збори 
зобов’язували комуністів краще 
працювати над собою. І всі ми 
вчилися в гуртку по вивченню 
поточної політики. Правда, один 
тільки комуніст лишився поза 
гуртком— Андрій Конельський, 
голова колгоспу. Він вважався 
членом гуртка при колишній 
Панчівській МТС, та ні туди не 
їздив, ні в нашому гуртку учас
ті не брав. Парторганізація ви
пустила з-під своєї уваги нав
чання комсомольців.

Скоро почнеться новий нав
чальний рік. Ми вже готові до 
його зустрічі і на відміну від 
минулого навчального року, 
сподіваємося не тільки поліпши
ти навчання комуністів і ком
сомольців, а й залучити до 
гуртків багатьох активістів.

Хотілося б, щоб, нарешті, ра
йонне відділення Товариства для 
поширення політичних і науко
вих знань згадало про наше
село Бровково і організувало б 
для його громадян читання по
пулярних лекцій.

Ми погано виконували свої 
власні рішення по поліпшенню 
керівництва соціалістичним зма
ганням. І особливо слабо, як 
видно, займалися виховною ро
ботою серед трудящих. На вип
равлення цього недоліка ми і 
зосереджуємо зараз свою увагу.

В. БУГАЙЧУК, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені М. Горь
кого.

Газету і журнал– 
в кожний двір

З першого дня осені розгор
нулася передплата на газети 
і журнали на наступний 1959 
рік для підприємств, організа
цій і колгоспів. З 1 жовтня 
1958 року почнеться перед
плата на періодичні видання 
для всього населення.

Розповсюдження серед наро
ду газет і журналів— важлива 
політична справа. Адже преса 
доносить до найширших мас 
трудящих слова партії, які 
кличуть до нових і нових перемог 
в ім ’я комунізму. Преса— найго- 
стріша зброя партії у боротьбі 
проти всього негативного, що 
заважає нам рухатися вперед до 
світлих вершин комунізму.

І ось тепер, коли розпочала
ся передплата на газети і жур
нали, партійні, комсомольські, 
профспілкові та інш і громад
ські організації повинні як 
слід подбати про задоволення 
духовних потреб радянських лю
дей, про інтереси передплат
ників.

Саме так організував і про
вів у всіх школах передплату 
на періодичну пресу завідую
чий райВНО О. Алейніков. За
вершила бюджетну передплату 
Софіївська сільська Рада, де 
головою виконкому К. Капинус, 
районна бібліотека, районна ди
тяча бібліотека та інші уста
нови і заклади.

Зовсім не цікавиться важли
вою кампанією завідуючий ра
йонним відділом культури В. Пе
рев’язко. А тому і не дивно, що
із усіх культурно-освітніх зак
ладів району тільки Софіївський 
сільський клуб і бібліотека пе
редплатили періодичну пресу.

Нині  передплата на переваж
ну більшість газет і журналів 
проводиться без ніяких обме
жень щодо к ількості і строків. 
Зв’язківці зобов’язані широко 
розгорнути масово-роз’ясню
вальну і організаторську робо
ту серед трудящих з таким роз
рахунком, щоб кожен двір пе
редплатив газету і журнал.

В. ГЛАДОЩУК, 
райорганізатор „Союз
друку“.
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Забезпечити тваринам 
теплу зимівлю

Настав час, коли вночі бу
вають заморозки. Громадську 
худобу треба ставити в примі
щення. Однак у колгоспі імені 
Жданова корови ночують досі 
надворі. Голова правління 
С. Коник пояснює це тим, що 
у корівниках, мовляв, буде 
тваринам жарко.

Але причина зовсім інша. 
Приміщення досі не готові для 
утримання худоби. Стіни не 
відремонтовані, не помазані, 
вікна не засклені, протікає дах. 
До цього часу не відремонтова
ні як слід годівниці, підлога.

Знаходяться надворі також 
вівці і в другій бригаді. Кошара 
не підготовлена для їх  утри
мання.

У приміщеннях свиноферми 
повністю не відремонтовані 
станки, підлога. Необхідно та
кож побілити стіни.

Керівники колгоспу добре 
знають, що все це негативно 
впливає на продуктивність тва
рин, але змирилися з недолі
ками.

Не завершено підготовку 
тваринницьких приміщень та
кож у сільськогосподарській 
артілі імені Чкалова.

М. МИХАЙЛЮКОВА, 
зоотехнік.

Делікатна відповідь
Будівельники сільгоспартілі 

імені Орджонікідзе в ниніш
ньому році спорудили госпо
дарське приміщення. Ми мали 
намір пристосувати його для 
зимівлі худоби, бо в нас не
вистачає телятників. Але нічим 
вкрити дах.

Ще в липні правління арті
лі переказало гроші на цегель
но-черепичний завод. Та чере
пиці до цього часу нам не від
пустили. Довго обіцяли, а оце 
недавно зовсім відмовили.

— Ви не хвилюйтесь,— де
лікатно відповідають керівники 
заводу.— Г роші ми вам повер
немо.

Дозвольте запитати вас, то
варишу Галушкін, чи від цьо
го буде легше зимувати кол
госпним тваринам?

Д. РУДЕНКО.

В цьому році в сільськогосподарській артілі імені Кірова 
став до ладу типовий чотирирядний корівник. Світле, просто
ре і тепле приміщення обладнане всім необхідним, встановлено 
автонапувалки.

На знімку: новий корівник у колгоспі імені Кірова.
Фото Ф. Калашникова.

Так будувати не можна
Настали холодні осінні дні. 

Громадське тваринництво необ
хідно переводити на стійлове 
утримання. Але в нашому кол
госпі імені Мічуріна частину 
молодняка великої рогатої ху 
доби розмістити на зиму ніде.

Будівельна бригада, яку очо
лює Іван Дем’янович Сойчен
ко, споруджує в цьому році 
типовий телятник. Ми б його 
вже давно здали в експлуата
цію, якби керівники артілі кра
ще забезпечували бригаду бу
дівельними матеріалами.

Весною, коли зводили шла
кобетонні стіни, шлак доводи
лося носити мішками. Прав
ління не забезпечувало нас 
тяглом. Невистачало шлаку, 
інших матеріалів.

З горем-пополам стіни збу
дували. Тепер приступили до 
виготовлення перекриття. Але 
знову затримка з будівельни
ми матеріалами. Немає балок, 
дощок для перекриття тощо. 
Довгий час 15 кубометрів кол
госпного лісоматеріалу лежить
біля пилорами плодоконсервно
го заводу, 30 кубометрів— бі
ля пилорами ремонтно-техніч
ної станції. Якби завідуючий 
господарством Михайло Залізко 
поїхав на плодоконсервний за
вод та в РТС і потурбувався, 
щоб розпиляти лісоматеріал на 
дошки, то справи пішли б на
багато краще.

Ми не раз зверталися до

М. Залізка, прохали, вимагали. 
Нічого не допомагає. Навіть 
гнівається, коли говорити поч
немо про будівельний матеріал. 
Йому байдуже, що громадсько
му тваринництву доведеться 
зимувати в несприятливих умо
вах. Він більше турбується про 
особисті справи, ніж про гро
мадські.

На будівництві телятника 
порушуються правила техніки 
безпеки. У  нас немає скобів 
для кріплення балок. Під час 
будівництва перекриття кол
госпникам доводиться працюва
ти на незакріплених балках. 
А це небезпечно. Про це не раз 
заявляли голові правління 
П. Зацариніну та завгоспові 
М. Залізку, але наші скарги за
лишаються поза увагою.

Через нестачу будівельних 
матеріалів і погану організа
цію праці ми часто сидимо без 
діла, а тому і заробітки наші 
малі.

Будівництво телятника не
обхідно прискорити. Поки сто
ять погожі дні, треба зробити 
перекриття, щоб стеля до моро
зів добре висохла. А тому ке
рівники колгоспу повинні за
безпечити бригаду необхідни
ми будівельними матеріалами.

Можливості для цього є.

П. ЄВГРАФОВ, С. КО
ЧУБЕЙ, В. БОНДАРЕНКО, 
члени колгоспної буді
вельної бригади.

Не допускати втрат врожаю
Одним з каналів втрат цук

рової сировини є розрив між 
копанням і вивезенням коре
нів на заводи. Однак у кол
госпі імені Чапаєва примирили
ся з тим, що велика кількість 
накопаних буряків довгий час 
дожить на плантаціях, втрачає 
вагу, цукристість. Так, з нако

паних 12 700 центнерів коренів 
на цукровий завод відправлено 
тільки 8 600 центнерів.

Подібне становище і на бу
рякових плантаціях колгоспів 
імені Свердлова, імені Дзер
жинського, імені Карла Маркса 
та інших.

І. ДМИТРЕНКО.

Там, де панує спокій
Майже місяць збирають цук

рові буряки в сільгоспартілі 
імені Куйбишева. Але за цей 
час зроблено дуже мало. За 
станом на 19 вересня зібрано 
199 гектарів буряків при плані 
590. Не поспішають і вивози
ти сировину. Із накопаних 
41 000 центнерів вивезено ли
ше 17 420. А можна було б 
мати значно кращі успіхи. Для 
цього в артілі є всі можли
вості.

Головним недоліком в орга
нізації збирання та вивезення 
буряків є те, що із 7 комбай
нів СКЕМ-3 чотири не викону
ють змінних норм. Комбайнери 
працюють, аби день до вечо
ра, їх  роботу ніхто не кон
тролює.

13 колгоспних автомашин 
вивозять сировину на приймаль
ний пункт тільки в нічний 
час, а вдень працюють на ін

ших роботах. В артілі працює 
на вивезенні коренів також 
п’ять автомашин автороти.

При такій кількості техніки 
не можна допускати, щоб на
копані буряки слідом не виво
зились. Ланкові справедливо 
нарікають на правління кол
госпу та бригадирів, що вони 
безвідповідально ставляться до 
використання автотранспорту.

На плантаціях уже скупчи
лись десятки тисяч центнерів 
накопаних буряків, їх  не ка
гатують, а лише подекуди при
кривають гичкою. При такому 
зберіганні корені в ’януть, втра
чають вагу. Жоден з трьох 
буряконавантажувачів досі не 
включено в роботу.

Все це, як видно, не тур
бує ні членів правління, ні 
голову колгоспу П. Стояна.

Ф. ОЛЕКСІЄНКО.

Графік оранки не виконується
Високий урожай всіх куль

тур виростили в нинішньому 
році колгоспники сільськогос
подарської артілі «Шлях Ле
ніна». В числі перших завер
шили збирання хлібів, скирту
вання соломи і полови, орга
нізовано провели сівбу озимих 
культур.

Добре пам’ятають трудівни
к и, завдяки чому одержано 
багатий врожай ярих культур. 
Адже торік своєчасно було під
нято зяб.

Та, на жаль, в нинішньому 
році керівники колгоспу про 
майбутній врожай дбають по
гано. Дуже повільними темпа
ми орють грунт на зяб. З пло
щі 340 гектарів впорано тіль
ки 50 гектарів.

В чому ж причина, що гра

фік оранки грунту не вико
нується? А в тому, що па оран
ці працює лише один трактор 
ХТЗ-НАТІ. Трактор КДП-35, 
який планувалось використову
вати на оранці, ось уже про
тягом кількох днів стоїть ро
зібраний. До нього невистачає 
окремих деталей, але ремонт
но-технічна станція не відпус
кає ї х колгоспові.

Не в кращому стані і решта 
машин. Механізатори зніма
ють деталі з одної машини і 
ставлять на іншу. Ця шкідли
ва практика може привести до 
того, що всі трактори вийдуть 
з ладу.

Чому ж миряться з цим ке
рівники колгоспу?

В. КУЗЬМЕНКО.

Ось вони, руки трудівничі!
Прокіп Іванович Неживенко 

раненько прийшов на колгосп
не подвір’я. 53-річний брига
дир обійшов усі об’єкти, що 
будуються, досвідченим оком 
оцінив  якість роботи.

— Добротні приміщення,— 
промовив Прокіп Іванович, по
казуючи на новозбудований 
типовий корівник, вкритий ши
фером.

Так, з ним можна погоди
тись. Будівельна бригада сіль
госпартілі імені Леніна зво
дить приміщення міцні, краси
ві. Поки майстер оглядав бу
дівлі, зібралася вся бригада. 
Трудовий день будівельників 
розпочався. Відразу ж на всіх 
об’єктах закипіла робота.

Поруч споруджується ще 
один типовий корівник на 110 
голів. Стіни його добротні, пе
рекриття зроблено з м іцного 
дерева. Теслярі Григорій Я ро
венко та Петро Болокан вже 
виготовляють вікна, двері.

Будівельники дали слово за

кінчити корівник до початку 
морозів і зараз працюють з 
натхненням, щоб худобу 
розмістити на зимівлю в 
чистому, світлому приміщенні.

Неподалеку красуються збу
дований гараж для автомашин, 
олійниця. Закінчується спо
рудження будинку, дах якого 
вкрито залізом. Тут незаба
ром розміститься контора кол
госпу.

Ще після війни будівельна 
бригада займалась переважно 
ремонтом тваринницьких при
міщень. По суті, це були тим
часові споруди, сплетені з хми
зу, обмазані глиною і вкриті 
соломою. Зимою тут було хо
лодно, гуляли протяги, твари
ни часто хворіли. Невистачало 
кормів. Низькою була продук
тивність худоби.

На повний хід розгорнулось 
будівництво. На місці старих 
почали виростати нові примі
щення. Колгоспники одночасно

створюють міцну кормову базу 
для худоби.

Правління колгоспу розроби
ло перспективний план будів
ництва. Почали краще викорис
товувати місцеві будівельні ма
теріали. В кількох кілометрах 
від села виявили пісок та гли
ну. Відкрили кар’єр. Собівар
тість місцевих матеріалів зараз 
менша, ніж була раніше. Су
сідній колгосп імені Щорса 
продав артілі 200 кубометрів 
будівельного лісу. Це дає змо
гу значно скоротити строки на 
спорудженні приміщень.

Цього року бригада здасть в 
експлуатацію ще один корів
ник та відгодівельний. Наступ
ного року заплановано збуду
вати зерносховище та вівчар
ник.

Крім членів, будівельної 
бригади ми залучаємо до робо
ти наших свинарок та доярок. 
Парасковія Юрченко, Мотря Да
нілова, Марія Доброван та інш і 
валькують горища. Всі примі
щення споруджуються за типо
вими проектами. Такі будівлі сто-

 ятимуть десятки років. Бригада 
намагається не допускати пере
хідного будівництва. Розпочаті 
об’єкти, як правило, закінчу
ються протягом року.

Велика увага приділяється 
житловому будівництву. За ос
танні роки артіль відпустила 
колгоспникам багато лісомате
ріалів, допомагає транспортом. 
З допомогою артілі зведено 
кілька нових будинків колгосп
никам.

Пройде небагато часу і наше 
село змінить своє обличчя, 
станс ще красивішим, благо
устроєним. Колгоспники жити
муть у світлих, добротних бу
динках.

Добрим словом відзиваються 
хлібороби про будівельників Ва
силя Крамаренка, Івана Гросу
ла та Раїсу Данілову. Вони 
працюють завзято. Ось і зараз 
бригада допомагає будувати 
колгоспниці Олені У рсатій 
хату.

Прокіп Іванович Неживенко 
невтомний в роботі, він лю

бить свою справу і цю любов 
прищеплює всім майстрам. Не
зважаючи на свій вік, він і 
сам береться за столярний ін
струмент, і з його рук вихо
дять вміло зроблені речі.

Будівельна бригада багато 
уваги приділяє підготовці кад
рів з молодих колгоспників.
Кмітливі учні швидко оволоді
вають будівельними спеціаль
ностями і прагнуть до само
стійної роботи. Стали хороши
ми майстрами Павло Україн
ський та Олексій Живіцький.

Будівельники— гордість арті
лі. Кожний колгоспник з ве 
ликою любов’ю говорить про 
них.

Трудовий день закінчується. 
Прокіп Іванович, звертаючись 
до будівельників, з радісного 
усмішкою на устах говорить: 

— А тепер підемо відпочи
вати, щоб завтрашній день роз
почати з новими силами і зро
бити ще більше, н іж сьогодні.

П. ДАНІЛОВ, 
секретар парторганізації 

          колгоспу імені Леніна,
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Ленінський документ про перепис 
населення

В Чернігівській області про
вадиться підготовка до черго
вого всесоюзного перепису на
селення. На підприємствах, у 
колгоспах, установах читають
ся лекції, проводяться бесіди 
про важливість цього заходу. 
Бібліотеки, музеї, архіви влаш
товують виставки, які відобра
жають зміни, що сталися в 
житті області за останні 20 
років.

Підбираючи матеріали, які 
розповідають про облік населен
ня в царській Росії і в СРСР, 
працівники обласного архіву ви
явили цікавий документ. Це 
телеграма В. І. Леніна від 12 
вересня 1920 року, адресована 
губернським установам і, зок
рема, Чернігівському губвикон
кому і губстатбюро. В ній го
вориться:

«Підтверджуючи свої телег
рами №249, №379 і №416 (,) 
пропоную вжити всіх заходів 
(для) прискорення робіт (по) 
перепису (,) як демографічно (-) 
професій, так (і) сільськогоспо
дарського (з) врахуванням про
мислових підприємств. Перепис 
потрібний робітничо (-) селян
ському урядові. Дані перепису 
буде покладено (в) основу ра
дянського будівництва. Зробіть 
усе (,) щоб перепис пройшов

повсюдним (у) вашій губернії (,) 
усуньте (в) революційному по
рядку всі перешкоди , що зуст
рілися. Створіть умови (для) 
планомірного проведення пере
пису (,) забезпечте губстатбю
ро співробітниками, приміщен
ням, продовольством, грішми (,) 
організуйте пересування.^ Всі 
радянські установи і організації 
губернії повинні прийти актив
но на допомогу губстатбюро і 
його агентам. Виробіть з губ
статбюро план створення умов 
успішної розробки матеріалів 
перепису (,) згідно з вказівка
ми ЦСУ. Жодного дня зволі
кання в справі величезної дер
жавної ваги. Ваша губернія 
повинна бути обслідувана і об
слідувана (в) строк. Нагадую, 
що робітничо(-)селянськпй уряд 
вимагає від вас зосередження 
енергії на цій справі. Суворо 
карайте тих (,) хто перешкод
жає проведенню перепису і 
пам’ятайте (,) що робітничо(-) 
селянський уряд в першу чер
гу притягне вас до відповідаль
ності за недостатню енергію в 
проведенн і перепису і погане 
його проведення. Повідомляйте 
ЦСУ для доповіді мені (про) 
хід робіт (,) згідно з телегра
мою № 379.

Голова раднаркому Ленін».

ПОРАДИ
БАТЬКАМ Боротьба з упертістю дітей

—Вона у нас така вперта,— 
скаржилась мати,—що ні ласка, 
ні покарання не діють! Скільки 
ми її не вмовляємо, скільки не 
караємо, все по-своєму робить.

Матір турбує впертість доньки. 
Але діти не бувають впертими 
від природи: вони стають такими 
внаслідок неправильного вихован
ня. Діти розбещуються там, де 
все їм минає безкарно. Найчасті
ше це буває саме в тих сім’ях, 
де дитину надмірно балують, по
турають усім її примхам. Така 
дитина не звикла підкорятись.

Впертість—явище тимчасове і, 
як правило, з віком проходить.

Але при неправильному вихован
ні вона входить у звичку і може 
стати міцною рисою характеру.

Якщо помилку вже допущено, 
її треба наполегливо виправляти 
з великою витримкою. Дитина по
винна відчути, що примхами і 
впертістю вона нічого не досяг
не. А для цього батьки, не звер
таючи увагу на протести песту
на, не повинні відміняти своїх 
розпоряджень тільки тому, що 
він плаче.

У вихованні вимогливість по
винна поєднуватися з повагою 
до того, кого виховують.

Я к у т с ь к і  а л м а з и

Якутію справедливо називають підземною кладовою. В І949 
році тут було знайдено перші розсипи алмазів промислового 
значення, в 1954 році відкрито трубки кімберлітів—так назива
ють породу, в якій містяться алмази. Серед них кілька найба
гатших трубок—„Щаслива", „Супутник", „Мир".

За першовідкривачами-геологами прийшли будівельники. Па
латкові містечка зміняються вулицями і впорядкованими будин
ками. Сюди доставлено устаткування. Добувають алмази з кім
берліту прилади-автомати. Створено дослідні алмазозбагачуваль
ні  фабрики. На місці селища біля трубки „Мир" споруджується 
місто. Тут, поряд  з житловими будинками і збагачувальною 
фабрикою, споруджують електростанцію, побутові заклади.

Прибули досвідчені спеціалісти—бурильники, будівельники, 
інженери. З кожним днем збільшується населення майбутньої 
„столиці алмазів“. 

На фото: алмази, що надійшли з  збагачувальної фабрики.
 Фото М. Редькіна (Фотохроніка РАТАУ).

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Кіровоградська область. На 
хуторі Надія, де довгий час жив 
і працював видатний україн
ський драматург Іван Карпович 
Тобілевич (Карпенко-Карий), 
встановлено пам’ятник пись
менникові.

На фото: пам’ятник Івану
Карповичу Тобілевичу.
Фото Г. Вєрушкіна.

(Фотохроніка РАТАУ).

Хроніка культурного життя
Успіх угорських артистів

В М оскв і зак інчилися  г а с т 
ролі У го р с ь ко го  д ерж авно го  
оперного театру . На  його п о с 
тановках, як і користувалися  
величезним усп іхом , побувало 
понад 20 тисяч глядачів. З а к 
лючний концерт  у горських  
артист ів, що в ідбувся  16 в е 
ресня, пройшов та ко ж  з  з а с 
луженим у сп іхом  і не раз п е 
реривався оплесками.

Науково-дослідний 
інститут у селі

У  селі К ри ково , Молдав
с ь к о ї  Р С Р ,  с творено  інститут 
тваринництва і ветеринар і ї.  
Ц е —33-й науково-досл ідний
заклад, орган ізований  з а  о с 
танні роки в республ іц і.

Кінофестиваль, 
присвячений 40-річчю 

ВЛКСМ
120 к іноф ільм ів  про К П Р С  і 

комсомол буде  показано  під 
час провадж еного  в р е сп уб 
ліці к інофестивалю , присвяче
ного 40-р іччю ВЛ К С М . На п ід 
приємствах, у колгоспах, у ч 
бових закладах  ор ган із ую ть 
ся к іновечори молоді, на яких  
виступають стар і комун істи, 
знатні люди республ іки .

(РА Т А У ) .

Вір не вір...

ВОВК
Завжди і всюди я дотри

муюсь нейтралітету. Мені 
однаково кого з ’їсти: чи те
ля, чи вівцю.

ГАДЮКА
Мені часто дорікають за 

жорстокість, лютість, під
ступність. Це явний наклеп 
на мене. Я настільки добра, 
що з жалю кільцем звиваюсь 
навколо своєї жертви.

 ХВАЛЬКО
Боятися лева ? Тю, дурні... 

Хіба ж він з рогами ?

ПІДЛИЗА
Цілу ніч не сплю. З боку на 

бік перевертаюсь і все думаю, 
чим же завтра вислужитись 
перед директором. Ох, як це 
тяжка. І досвіду ніде запо
зичити. Жодного довідника в 
цій справі немає.

 Ю. К ОВАЛЬ.

м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.
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Слідами наших виступів

„Не видно участі комсомольців“
Під таким заголовком в ра

йонній газеті «Ленінець» за 20 
с ерпня вм іщувалась замітка. В 
ній вказувалося, що комсо
мольці села Мар' ї вки погано 
працюють на заготівлі кормів 
для тваринництва. Секретар 
парторганізації  к олгоспу імені 
Енгельса І. Митрофанов пові
домив редакцію, що замітку об
говорено на комсомольсько-мо
лодіжних зборах. Кожного чле

на ВЛКСМ закріплено за від
повідальною ділянкою роботи. 
Зараз всі комсомольці і молодь 
села беруть активну участь у 
виконанн і сільськогосподар
ських робіт: зби рають куку
рудзу, цукрові б уряки та заво
зять посівне насіння в комори.

21 вересня 1958 р.

Сесія Генеральної Асамблеї 
ООН

16 вересня в Нью-Йорку від
крилася чергова 13-а сесія Ге
неральної Асамблеї Організа
ц ії Об’єднаних Націй (ООН), в 
роботі якої беруть участь де
легації 80 країн. Нинішня се
сія зібралась у винятково склад
ній міжнародній обстановці, що 
різко загострилась в результаті 
агресивних дій західних держав 
на Близькому і Далекому Схо
ді. В Лівані та Іорданії, як і 
раніш, перебувають америка
но-англійські війська, а на Да
лекому Сході посилюються во
рожі провокації американської 
вояччини проти народного Ки
таю. Разом з тим імперіалісти 
продовжують невтримну гонку 
озброєнь, готуються до атомної 
війни, про що свідчать, зокре
ма, нові випробування амери
канської і англійської ядерної 
зброї. Гонка озброєнь погли
нає величезні матеріальн і кош
ти і людські сили. Якщо в 
1929 році прямі воєнні витрати 
всіх держав становили 4,2 міль
ярда доларів, то в 1957 році 
вони вже перевищували 100 
мільярдів доларів.

В цих умовах на сесію Ге
неральної Асамблеї лягає ве
личезна відповідальність за 
усунення загрози війни і збе
реження загального миру. До 
попереднього порядку денного 
сесії включено понад 70 пи
тань. Серед них особливе міс
це займає питання про віднов
лення законних прав народно
го Китаю в ООН. Як  відомо, 
в результаті ворожої політики 
США щодо Китайської Народ
ної Республіки місце представ
ників 600-мільйонного китай
ського народу в ООН досі зай
мають чанкайшістськ і самозван
ці. Вже протягом ряду років 
США, використовуючи голоси 
залежних від них країн, відхи
ляють резолюції про відновлен
ня законних прав народного 
Китаю в ООН. Американці хо
чуть добитися цього і на цей
раз всупереч волі величезної 
більшості людства, яка вимагає, 
щоб народний Китай зайняв в 
ООН своє законне місце.

Світова громадськість палко 
вітає позицію Радянського Со
юзу, який закликав сесію Ге
неральної Асамблеї обговорити 
і винести рішення в питаннях, 
що мають життєво-важливе 
значення для справи миру. Ра
дянська делегація, очолювана

міністром закордонних справ 
А. А. Громико, запропонувала 
розглянути на сесії питання: 
про негайне припинення атом
них випробувань; про заборо
ну використання космічного 
простору у воєнних цілях і  
ліквідацію іноземних баз на 
чужих територіях; п ро скоро
чення воєнних бюджетів дер
жав.

Народи всіх країн висловлю
ють надію, що нинішня сесія 
Генеральної Асамблеї ООН 
внесе вклад у справу зміцнен
ня миру.

США повинні припинити 
агресію проти КНР

Хоч до попереднього порядку 
денного 13-ї сесії Генеральної 
Асамблеї ООН не включено 
пункт про воєнні провокації 
США проти Китайської Народ
ної Республіки, нема сумніву, 
що це питання займе одне з 
головних місць у роботі сесії. 
Ї ї делегати не можуть обмину
ти агресивні д ії США в Тай
ванській протоці, які загрожу
ють загальному мирові.

США розширяють ворожу ді
яльність проти народного Ки
таю. В районі Тайваню відбу
вається дальше нарощування 
американських збройних сил. 
7-й флот США, під прикриттям 
якого на Тайвані і прибереж
них островах Китаю окопалися 
чанкайшісти, поповнюється но
вими кораблями.

Американську політику воєн
них авантюр проти народного 
Китаю з обуренням засуджу
ють в усьому світі. Від підтрим
ки ціє ї політики відмовляють
ся навіть багато союзників 
США по воєнних блоках, ї ї  за
суджує і американський народ. 
Вказуючи на це, колишній
державний секретар США Аче
сон недавно підкреслив: «Якщо 
США розв’яжуть війну проти 
Китаю, то вони «не матимуть 
ні друзів, н і союзників».

Щождо китайського народу, 
то він готовий дати гідну від
січ агресорам і сповнений рі
шимості визволити свої прибе
режні острови і Тайвань. «Це,— 
підкреслює газета «Женьмінь 
жібао»,— цілком непохитна і 
тверда воля китайського наро
ду». На його боці симпатії і 
підтримка всіх миролюбних лю
дей, насамперед народів Ра
дянського Союзу та інших 
країн соціалістичного табору.

В. ХАРЬКОВ.
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