
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Важлива подія 
в житті парторганізацій

Минув рік напруженої робо
ти. Первинні партійні органі
зації колгоспів, підприємств та 
установ мобілізували трудівни
ків на перетворення в життя 
мудрих накреслень Комуністич
ної партії, боролися за здійс
нення рішень попередніх звіт
но-виборних зборів.

В партійних організаціях про
ходять звіти і вибори. Цю ду
же важливу подію в житті 
парторганізацій комуністи зуст
ріли новим трудовим підне
сенням. Все ширшого розмаху 
набирає соціалістичне змагання 
за гідну зустріч ХХІ з’ їзду 
КПРС. В авангарді мас висту
пають комуністи. Вони ведуть 
за собою колгоспників, робіт
ників та службовців на усп іш
не виконання господарських і 
політичних завдань.

На звітно-виборні збори при
ходять комуністи з почуттям 
гордості за проведену велику 
роботу. В умовах нинішнього 
року, коли Комуністична пар
тія і Радянський уряд передали 
колгоспам потужну сільсько
господарську техніку, хліборо
би і тваринники району досяг
лії значних виробничих успі
хів. Виростили і зібрали висо
кий урожай зернових культур, 
достроково, другого ж овтня, 
виконали річний план поставок 
молока рідній державі, успішно
завершують збирання кукуруд
зи, соняшників та цукрових 
буряків.

Комуністи на своїх зборах 
скромно підсумовують здобуті 
перемоги і звертають виключ
ну увагу на перешкоди і не
доліки, я к і стояли на шляху 
боротьби за перетворення в 
життя рішень славної Комуніс
тичної партії.

На партійні організації кол
госпів покладаються великі і 
почесні завдання — очолити 
змагання всіх трудівників за 
збільшення виробництва продук
тів рільництва і тваринництва, 
за піднесення культури земле
робства, за полегшення праці 
людей, широку механізацію 
виробничих процесів. Бюро і 
секретарі первинних парторга
нізацій покликані звернути 
виключну увагу на докорінне 
поліпшення партійно-організа
торської та партійно-політичної

роботи серед комуністів, ком
сомольців і всіх колгоспників.

Комуністи сільгоспартілі іме
ні Чапаєва на своїх зборах 
зробили глибокий аналіз робо
ти парторганізації за звітний 
період. Піддали гострій і спра
ведливій критиці  секретаря 
парторганізації т. Сипливого,
який відірвався від мас, не да
вав комуністам конкретних до
ручень, мало що зробив для 
поліпшення справ артілі. Ось чо
му комуністи не виявили довір’я 
т. Сяйливому керувати парт
організацією і обрали своїм во
жаком т. Кравченка, члена 
КПРС, який віддає всю енер
гію і знання загальній справі— 
дальшому віднесенню к олгосп
ного виробництва.

У парторганізації колгоспу 
імені Мічуріна звітно-виборні 
збори викрили причини відста
вання артілі. Комуністи підда
ли гострій і справедливій кри
тиці роботу бригадира трактор
ної бригади члена партії 
Ф. Осадчука, секретаря партій
ної організації В. Воропая,
бригадирів комплексних бригад. 
Секретар парторганізації не 
мобілізував комуністів і широ
кий актив колгоспників на по
долання відставання окремих 
галузей виробництва, мирився
з недоліками в роботі механі
заторів, тваринників, будівель
ників. В. Воропай несумлінно 
ставився і до виконання обов’
язків заступника голови кол
госпу, не дбав про створення 
хороших умов для роботи до
ярок, свинарок, чабанів, май
же нічого не зробив, щоб за
безпечити збільшення вироб
ництва молока. Комуністи не 
довірили В. Воропаю керувати 
роботою парторганізації і секре
тарем обрали Г. Куксу.

У комуністів району немає 
більш важливої турботи, як 
турбота про дальше круте під
несення колгоспного виробни
цтва, про поліпшення добробу
ту і культури трудівників се
ла. Ось чому вони не мо
жуть миритися з недоліками, 
які перешкоджають рухатись 
вперед. Ось чому вони обира
ють своїми вожаками товари
шів, які здібні повести к ол
госпн і маси до нових перемог.

З магання районів
(Дані за станом на 1 жовтня 1958 року)

Ново-М иргород Назва робіт Олек са ндрів-
ський район

Надоєно молока в літрах на
ський район

1496 ф уражну корову
Вироблено молока в центне

1615

121,4 рах на 100 га угідь  
Вироблено м ’яса в центнерах

139,3

17,0 на 100 га у г ід ь
В тому числі свинини на

23,5

7,6 100 га ріллі
Одержано ш тук яєць на 1

11,3

4 3 ,6 кур ку -н е сучку 55,4

Газети і журнали—в маси!
В повсякденний побут ра

дянських людей міцно ввійшли 
газети і журнали. Радянська 
преса є могутньою зброєю Ко
муністичної партії, вона несе 
в маси всеперемагаючі ідеї 
марксизму-ленінізму, запалює 
трудящих на самовіддану пра
цю в ім’я дальшого процві
тання Батьківщини.

Передплата на газети і жур
нали розпочалася ще 1 верес
ня. Кровний обов’язок партій
них організацій, усіх праців
ників зв’я зку— успішно роз
повсюдити періодичні ви
дання,домогтися, щоб кожний
двір передплачував газети і 
журнали.

Партійна організація колгос
пу імені Калініна приділила
належну увагу розповсюджен
ню преси. Багато періодичних 
видань передплатив на 1959 
рік колгосп, завершено роз
повсюдження газет і журналів 
серед хліборобів. В цьому не
мала заслуга листоноші Григо
рія Кізіля.

Так само успішно пройшла 
передплата і в колгоспі імені 
Кірова села Оситної. Десятки 
газет і журналів, зокрема сіль
ськогосподарських, одержува
тиме в наступному році сіль
госпартіль імені Свердлова.

Строк бюджетної передпла
ти на періодичні видання ми
нає 15 жовтня. Вчасно подбали
про ї ї  оформлення керівники 
Софіївської сільської Ради,
райфінвідділу, Будинку куль
тури та ряду інших установ і 
організацій. Та цього, на 
жаль, не можна сказати про 
керівників райспоживспілки,
автороти, плодоконсервного і це
гельно-черепичного заводів. Тут 
зволікають передплату газет і 
журналів.

У минулому році сільгосп
артіль і мені Орджонікідзе і
багато жителів села Бирзулово 
з велик им запізненням офор
мили передплату на періодичні 
видання. Не займаються як 
слід цим питанням і зараз. 
Голова колгоспу Д. Руденко та

бухгалтер М. Хмельницький до 
цього часу навіть не потурбу
валися про бюджетну перед
плату. Партійна організація 
колгоспу, де секретарем 
Г. Хмельницький, мириться з 
таким становищем.

Не краще становище створи
лося і в колгоспах імені Чка
лова, імені Куйбишева, імені 
Леніна, де не приділяють ува
ги передплаті періодичних ви
дань.

Недостатньо займаються ор
ганізацією передплати періо
дичних видань райк онтора 
зв’язку, райорганізатор «Союз
друку», поштові відділення 
о. Кан ежа, с. Панчево та ін.

В ці дні, я к  ніколи, відпо
відальні завдання стоять перед
працівниками з в 'язк у. Началь
ник и сільських відділень зв’яз
ку, листоноші і громадські 
уповноважені по передплаті 
покликані докласти всіх зуси ль 
до того, щоб достроково зак ін 
чити розміщення преси серед 
населення.

Бригада Гіталова виконала зобов’язання
Тракторна бригада дві

чі Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Гіта
лова з колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС, Ново- 
Українського р а й о н у ,  
Кіровоградської області, 
брала зобов’язання сво
їми силами виростити на 
700 гектарах по 300 
центнерів зеленої маси 
кукурудзи, а зерна—по 
30 центнерів.

Своє слово ініціатори 
змагання за комплекс
ний обробіток просапних 
культур з честю вико
нали. Зеленої маси ку
курудзи зібрано по 310 
центнерів з  гектара, а 
зерна—по 45 центнерів. 
Витрата трудоднів на 
обробіток гектара куку
рудзи знизилась проти 
минулого року більш як 
в два рази.

Нова шахта
В Житомирській об

ласті здано в експлуата
цію нову Стрижавську 
шахту з проектною по
тужністю 200 тисяч тонн 
бурого вугілля за рік. 
Усі виробничі проце
си на шахті механізо
вано.

Великі хлібозаводи
В містах Амвросіївка 

і Ш ахтарськ Сталінської 
області введено в екс
плуатацію нові великі 
хлібозаводи. Закінчено 
будівництво хлібозаводу 
в Ново-Горлівці. В най
ближчі роки в містах і 
селищах області перед
бачено збудувати ще 11 
таких підприємств.

Електролінія 
Каховська ГЕС—  

Берислав
На кілька місяців ра

ніше строку закінчено 
будівництво в и с о к о 
вольтної лінії Нова Ка
ховка—Берислав. Елек
троенергі ю Каховської 
ГЕС одержали Берислав і 
всі населені пункти райо
ну. Вулиці і будинки осві
тилися тисячами лампо
чок Ілліча.

П о  наш ій  Батьківщині
(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Запоріжжя. Доменщики „Запоріжсталі", зма
гаючись за гідну зустріч XII з’їзду профспілок, 
видали кілька тисяч тонн надпланового чавуну. 
Вони успішно борються за зниження собівартос
ті металу. Вартість кожної тонни чавуну тут те
пер на 10 карбованців менша від запланованої. 
Загальна економія по цеху перевищила 6,5 міль
йона карбованців.

На фото: доменні печі „Запоріжсталі” .
Фото О. Красовського (Фотохроніка РАТАУ).

Нові прокатні стани
На Нікопольському

Південнотрубному заво
ді збудовано п’ять нових 
станів холодного воло
чіння. Два з них вже ви
дали першу продукцію. 
Три стани буде введено 
до ладу найближчими 
днями.

У первинних партійних організаціях 
району почалися звітно-виборні збори. 
Вони проходять в обстановці величез
ного політичного і трудового піднесен
ня, викликаного підготовкою до 41-х 
роковин Великого Жовтня і позачерго
вого ХХІ з’їзду КПРС.
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Пам’ятник 
і будинок-музей 

В. І. Леніна 
в Кокушкіно

В грудні 1887 року 
17-річного Володимира 
Ілліча було заслано в 
село Кокушкіно за 40 
кілометрів від Казані. 
Тепер у цьому селі, наз
ваному Леніно, відкрито 
пам’ятник і будинок-му
зей В. І. Леніна.

825 мільйонів пудів 
казахстанського хліба

Змагаючись на честь 
ХХІ з’їзду КПРС, трудів
ники полів Казахстану, 
наперекір непогоді, по
силюють темпи підби
рання обмолоту валків і 
вивезення хліба. Всього 
Батьківщина одержала 
вже 825 мільйонів пудів 
казахстанського хліба— 
на 37 мільйонів пудів 
більше державного пла
ну .

Прибуток з одного 
гектара— 100 тисяч 

карбованців
Рекордний на Волині 

врожай насіння пізньої 
капусти сорту „амагер”— 
по 9 центнерів на кожно
му з двох гектарів—виро
стила бригада Павла 
Яковича Леончука з ар
тілі „Радянська Україна” 
Турійського р а й о н у .  
Кожний гектар тут дав 
но 100 тисяч карбован
ців прибутку. А всього 
від насінництва овочів 
колгосп одержав 1,5 
мільйона карбованців.
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Автоматизований самохідний зернонавантажувач

На Одеському державному ме
ханічному заводі створено само
хідний навісний зернонавантажу
вач „ЗПС-100“. Він призначений 
для вантаження зерна в автома
шини або вагони, а також для 
різних робіт на зернових скла
дах. Зернонавантажувач повністю 
автоматизовано, обслуговує його 
один тракторист. Протягом годи
ни машина вантажить 100 тонн 
зерна, заміняючи працю 50—60 
чоловік.

На фото: слюсар складальник
О. Ск итіков готує самохідний 
навантажувач до відправки спо
живачеві. 

Фото А. Подберезького
(Фотохроніка РАТАУ).

Звіти і вибори у партійних організаціях

Висока активність комуністів
Первинна парторганізація Но

во-Миргородськ ого плодокон
сервного заводу порівняно ма- 
лочисельна— на обліку тут сто
їть 6 членів КПРС і 2 канди
дати в члени партії. Всі кому
ністи організовано з’явилися на 
звітно-виборні партійні збори.

На звітну доповідь секретаря 
парторганізації П. Ткаченка 
розгорнулося жваве обговорен
ня. Виступили всі комуністи. 
Вони піддали різкій критиці не
доліки в роботі секретаря парт
організації та окремих кому
ністів.

Партійні збори— школа вихо
ванця комуністів. Однак в парт
організації плодоконсервного за
воду п ідготовці і проведенню 
партійних зборів не приділялося 
належної уваги. На обговорен
ня зборів зовсім мало виноси
лось  питань з ж иття підпри
ємства, особливо про виконан
ня виробничої програми і під
вищення продуктивності праці 
робітників. До підготовки питань 
на збори не завжди залуча
лися комуністи і актив.

На низькому рівні проводить
ся масово-політична робота се
ред робітників заводу. Партор
ганізація ще слабо керує зма

ганням робітників. Я к наслідок, 
виробничу програму за 9 міся
ців цього року завод виконав 
тільки на 96,2 процента.

Успіхи були б набагато кра
щими, коли б парторганізація 
здійснювала повсякденний конт
роль і керівництво роботою 
профспілкової та к омсомольської 
організацій. Та, на жаль, цю 
ділянку також було випущено 
з поля зору.

Всі ці недоліки піддали кри
тиці у своїх виступах комуніс
ти П. Крайцер, І . Барбой, 
С. Гольберг, М. Заплавний та 
інш і. Вони також вказували 
шляхи поліпшення роботи парт
організації, піднесення ролі ко
муністів на виробництві.

Серйозні претензії пред’яви
ли комуністи і керівникам обл
споживспілки. Вони вказували 
на те, що облспоживспілк а не 
приділяє уваги роботі заводу, 
не надає допомоги у виконанні 
виробничої програми і проведен
ні будівництва.

Ділові зауваження і пропо
зиції комуністів, висловлені на 
зборах, знайшли своє відобра
ження у прийнятому рішенні.

С. БОЛГАРИН.

Іль'їн у не виявили довір'я
Відбулися звітно-виборні збо

ри в територіальній парторга
нізації села Мартоноші. У звіт
ній доповіді секретар парторга
нізації т. Ільїн не зміг нічого 
розповісти втішного: за період, 
що минув, зроблено дуже ма
ло. Комуністи у своїх виступах 
гостро критикували допущені 
недоліки.

—За останні роки наша парт
організація зовсім не зростала. 
Це говорить, що ми недостат
ньо займаємося вихованням
безпартійного активу,—сказав 
С. Байбороша.—Робота партор
ганізації планувалась нерегу
лярно, незадовільним було ке
рівництво профспілковою та 
комсомольською організаціями . 

Комуніст І. Герлован сказав: 
—Велику допомогу партор

ганізації могла б подати низо
ва преса. Але секретар партор
ганізації т. Ільїн не цікавився 
діяльністю редколегії стінга
зети.

Парторганізація не вникала 
в роботу сільського споживчого 
товариства, внаслідок чого окре
мі працівники прилавка допус
кали розтрати.

— Комуністам зовсім мало 
давалось партійних доручень. 
Контроль за їх виконанням був 
також відсутній,—сказав т. Ба
нул.

Комуністи більше не довіри
ли т. Ільїну керувати партор
ганізацією. Секретарем партор
ганізації обрано т. Бобка, а 
його заступником— т. Байбо
рошу.

Ф. ТКАЧЕНКО.

Звіт секретаря д оповнили комуністи
Секретар парторганізації РТС 

І. Б естака закінчив звітну до
повідь словами:

—Найбільша турбота механі
заторів і всіх робітник ів ремонт
но-технічної станції—забезпе
чити к олгоспи н овою технікою, 
нафтопродуктами, запасними 
частинами та іншими матері
ально-технічними засобами. А 
па даному етапі—швидко і ви
сокоякісно завершити ремонт ма
шинно-тракторного парку сіль
госпартілей. Станція тепер здій
снює свою діяльність на основі 
господарського розрахунку. Її 
обов’язок—сумлінно виконува
ти договірні зобов’язання перед
колгоспами. Перед комуністами 
РТС стоять невідкладні завдан
ня — забезпечити неухильне 
виконання намічених партією 
і урядом заходів по дальшому 
розвитку колгоспного ладу.

Як ж е працюють комуністи 
РТС в нових умовах, я к і зуст
ріли труднощі, як переборюють 
їх? Про це секретар парторга
нізації говорив мало. Та його 
доповнили комуністи.

Після реорганізації МТС і 
створення РТС минуло кілька 
місяців. Часу було досить, щоб 
глибоко роз’яснити членам ко
лективу завдання станції в но
вих умовах. Та цього не зроби
ли ні партійна організація, ні 
дирекція РТС, н і профспілкова 
організація.

Станція повністю забезпечена 
кадрами інженерів, техніків і 
механіків, але працюють окре
мі з них не в міру своїх сил.

Партійна організація як слід 
не подбала про правильну роз
становку комуністів на відпові
дальних ділянках виробництва. 
Інш е в Панчівському відділен
ні РТС створено партгрупу, а 
чому б таких груп но створити 
в ремонтній майстерні, в авто
парку? До речі, найбільш за
недбано масово-роз’яснювальну 
роботу серед шоферів. Тому й
не дивно, що тут на низькому 
рівні трудова дисципліна.

Комуністи справедливо кри
тикували директора РТС М. Суш
ка за те, що він не цікавиться 
умовами праці механізаторів.

Досі не підготовлені цехи для 
роботи в зимових умовах. У
майстернях протікає дах, скрізь 
свистить вітер, протяги. Зовсім 
не підготовлено до зими кузню. 
У дворі брудно, в приміщеннях 
теж. Вже більше року ведуть 
розмови про використання мий
ної машини, але до цього часу
вона не встановлена. Робітни
ки погано забезпечені інстру
ментами. Мало дбає дирекція 
РТС і про завезення необхід
них запасних частин.

—Чи може бюро парторгані
зації миритися з таким станом, 
коли зараз в майстернях знахо
дяться на ремонті лише два
трактори, а в цю осінь по до
говорах з колгоспами треба від
ремонтувати 86 тракторів?— го
ворить комуніст В. Храпак.— 
Коли ж  ми виконаємо план ре
монту, якщо будемо і далі та
кими темпами продовжувати цю 
роботу?

Цінну ініціативу виявили ме
ханізатори колгоспу імені Сверд
лова. Вони вирішили до 20 
жовтня закінчити ремонт сіль
ськогосподарських машин та ін 
вентаря. Ї х підтримали в ін 

ших колгоспах. Але РТС погано
забезпечує сільгоспартілі запас
ними частинами.

Комуніст М. Гордейко відмі
тив, що у Панчівському відді
ленні РТС робітники швидко і 
якісно виконують ремонтні ро
боти і обслужують більше трак
торних бригад, ніж  центральна 
майстерня.

В Ново-Миргороді ж знаходять
ся майже всі інженери, механі
ки, але за правильним викорис
танням техніки в колгоспах не
пильнують. Трактористи сіль
госпартілей імені Мічуріна, іме
ні Енгельса, імені Чапаєва сво
єчасно но провадили технічні 
догляди, а тому часто ламають
ся машини.

—Дирекція РТС та бюро парт
організації майже н ічого не 
зробили, щоб забезпечити куль
турний відпочинок дли робіт
ників. Зовсім занехаяний чер
воний куток. Тут немає ніяко
го культінвентаря, навіть сісти 
ніде, бо М. Сушко н іяк не до
мовиться з бухгалтером А. По
бідоносцевим про обладнання 
приміщення,—г оворить кому
ніст Д. Панасенко.

—А робітникам Пан чівського 
відділення навіть ніде почита
ти газету чи журнал. Тут зов
сім не обладнано кімнату для 
відпочинку,— відмітив М. Бар
бой.

Бюро парторганізації но ке
рує я к  слід змаганням робіт
ників. Підсумків н іхто не під
водить. Перехідних вимпелів це
хам і  бригадам не вручають. 
Хто йде попереду, хто відстає— 
невідомо. Незадовільно працює 
профспілкова організація. На
станції зовсім не проводяться 
виробничі наради. Вже другий 
місяць н е виходить стінна газе
та. Та це чомусь не турбує сек
ретаря партійної орган ізації 
І. Бестаку.

Комуніст А. Я кимчук відмі
тив, що бюро парторганізації 
рідко засідало, погано здійсню
вало контроль за роботою ди
рекції РТС. Серед молодих ви
робничників  дуже мало висту
пали комуністи з бесідами.

Партійні збори намітили кон
кретні заходи, спрямовані на 
ліквідацію недоліків, про які 
говорили комуністи.

М. БУРКО.

Чому в і д с т а є наша г рупа
Наша група допомагає зби

рати кукурудзу трудівникам 
колгоспу імені Горького. І тре
ба сказати, що переважна біль
шість студентів сумлінно пра

цює. Шкода тільки, що деякі 
молоді люди лінуються і тим 
самим тягнуть всю групу дони
зу, не виконують норм виробіт
ку. Ось вон и :  М. Клерер,

М. Блохіна, І . Арон, Л. Кова
льова, Е. Балім, В. Вітренко.

Е. МОЦАРЕВА, 
профорг 3-ї групи третьо
го курсу.

За методом Анатолія ТодчукаСтуденти за роботою

Анатолій Тодчук і Володимир 
Лозовий з шостої комплексної 
ланки в к інці робочого дня бу
ли незадоволені.

—Що ж виходить,—говорили 
вони.— Вдвох ми зрізали і скла
ли кукурудзу на площі 0,87 гек
тара, а четверо дівчат ледве 
встигли зв’язати ї ї  в снопи. 
Тепер буде трохи більше двох 
трудоднів на кожного.

— А коли нарахувати тру
додні дівчатам лише за в’язан
ня, то за таку трудомістку ро
боту вони отримають дуже ма
ло,—втрутився в розмову Во
лодимир Вівчар.

— В такому разі я не зго
ден далі так працювати,—вирі
шив Анатолій.— Я можу один
зрізати , зв’язати і скласти в 
суслони кукурудзу на площі 
0,25 гектара.

— Та де ти зробиш стіль
ки ,—з усмішкою заперечив Во
лодимир Вівчар.

— А хто тебе на носилках
з поля принесе,—додав Юхим 
Лаєвський. Всі дружно засмія
лися.

—Ось побачите,—не здавав
ся Тодчук.

Дехто підтримував Анатолія і

вірив, що він зможе виконати 
дві з половиною норми, але 
більшість хлопців тільки нас
міхалася над його впевненіс
тю. До п ізнього вечора тільки 
й говорили про те, що завтра
Анатолій Тодчук йде на побит
тя рекорду.

Ранком Валя Руденко і Та
мара Ш видченко спочатку про
сили Анатолія, щоб він і далі
працював у складі ланки. По
тім дівчата погрожували, що й 
самі розійдуться з ланки і п і
дуть на інші роботи, коли Тод
чук не залишиться з ними.

Здавалося, що Анатолій вже
відмовився від свого рішення. 
Та й час був пізній. З снідан
ком затрималися і прибули на 
ділянку лише о 9.30. Тут вже 
не до рекордів.

—Не осором к омсомольської 
честі!— накинулися на Тодчука 
з усіх боків хлопці.—Вирішив 
працювати один, так дотримай 
слова.

На місце Анатолія в ланку 
пішов Володимир Вівчар.

Тодчук працював сам. Зао
щаджуючи кожний рух і пере
суваючись між двома рядками 
тільки вперед, він за дві з по

ловиною години зрізав стебла 
на 0,25 гектара. Залишилося 
зв’язати кукурудзу в снопи і 
скласти в суслони. І з цією ро
ботою хлопець упорався успіш
но, виконавши, таким чином, 
дві з половиною норми.

Товариші не залишилися 
байдужими до успіху Анатолія 
Тодчука. На слідуючий день ви
рішили працювати за новим ме
тодом багато хлопців. По 0,25
гектара кукурудзи і більше зби
рають за день Володимир Вів
чар, Володимир Лозовий, Мирон 
Гаталяк, Володимир Валуйчик, 
Леонід Плоский, Наум Криш
тул і інші. А Віктор Кащеєв 
виконав таку норму до обідньої 
перерви. Досягнення Анатолія 
Тодчука послужило поштовхом 
до підвищення продуктивності 
праці всіх студентів групи.

Працювати за методом Тодчу
ка—значить давати за робочий
день дві  з половиною норми. 
Приклад Анатолія Тодчука вар
тий того, щоб його наслідува
ли студенти всіх груп товаро
знавчого факультету.

М. К УШНІР, 
керівник групи.

Колгосп „Шлях Леніна“



На бурякових плантаціях

Завершуємо збирання буряків
Ставши на трудову вахту на 

честь 41-ї річниці Великого 
Жовтня, колгоспники та меха

 н ізатори сільгоспартілі імені 
Чапаєва вирішили в кращі аг
ротехнічні строки зібрати і ви
везти на завод цукрові буряки.

І треба сказати, що у на
ших трудівників слово тверде. 
З плану 155 гектарів цукрова 
сировина вже зібрана з площі 
понад 130 гектарів.

Добре потрудилися водії бу
рякокомбайнів Іван Купрій та 
Павло Драков. Завдяки висо
копродуктивному використанню
агрегатів,  дбайливому доглядо
в і  машин, денний виробіток на 
збиранні буряків вони дово
дять до 4 ,5— 5 гектарів за

мість трьох гектарів за нормою.
Одними з перших в к олгос

пі завершили збирання коренів 
ланки комуністки Віри Попови
ченко та Ольги Коркосенко. 
Трудівниці організовано вихо
дили на роботу, боролися за 
швидкі темпи і високу якість 
очищення коренів.

Тепер перед к олгоспом сто
їть завдання — якнайшвидше 
вивезти накопані корені па 
цукровий завод. Адже понад 
6000 центнерів буряків досі 
лежить на плантаціях. А це 
тому, що в колгоспі мало авто
машин. Та ми і з цим завдан
ням справимося.

В. ЛАВРИК, 
агроном колгоспу.

Що нас непокоїть
Багатий урожай цукрових 

буряків збирають у нинішньому 
році колгоспники четвертої ком
плексної бригади сільгоспарті
лі імені Сталіна; Кожен гек
тар видає в середньому по 
300—350 центнерів коренів. 
Такого врожаю трудівники 
бригади ще не збирали ніколи.

Успіх, звичайно, сам по со
бі не прийшов. Довелося бага
то попрацювати. Колгоспники 
сіяли буряки високоякісним 
насінням в добре оброблений 
грунт. Дбайливо доглядали рос
лини.

А тепер боляче дивитися, як  
на полі гинуть плоди людської 
праці. Справа в тому, що бу
ряки копають швидк о, а ви
везення сировини на цукровий 
завод затягується. Десять авто
машин, що працюють у брига
ді, роблять на Капітанівський 
завод тільки по 3—4 рейси. 
Автомашини дуже довго про
стоюють під час навантаження

та розвантаження коренів. 
Внаслідок цього, тисячі цент
нерів буряків скуплялися на 
плантації, в’януть, втрачають 
вагу і цукристість.

З нашої бригади возити бу
ряки на Капітанівський цукро
завод за 40 кілометрів. А чо
му б не зробити так, щоб си
ровину відправляти на Мало
висківський завод? Адже туди 
в два рази менша відстань. У 
конторі колгоспу пояснюють 
це тим, що ми, мовляв, насін
ня цукрових буряків одержує
мо в Капітанівці, туди треба і 
врожай вивозити. На мою дум
ку, це питання необхідно пе
реглянути.

Дуже повільно вивозити цук
рову сировину і в інших брига
дах. Всього по колгоспу з на
копаних 50 тисяч центнерів 
коренів відправлено на завод 
тільки 16 тисяч центнерів.

О. КОНОПАТ,
КОЛГОСПНИК.

ЗВЕДЕННЯ
про  х ід  збирання та вивезення цукрових буряків у колгоспах 

району за станом на 8 жовтня 1958 року за даними 
планового відділу райвиконкому

(в процентах до плану)

Назва колгоспів
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„Шлях Леніна“ 100,0 87,3
ім. Шевченка 97,1 63,0
ім. Дзержинського 93,4 68,5
ім. Жданова 92,8 50,0
ім. Свердлова 86,8 62,3
ім. Чапаєва 83,2 78,8
ім. Калініна 82,1 70,4
ім. Чкалова 77,4 75,4

ім. Орджонікідзе 75,7 81,6
ім. Щорса 75,4 56,2
ім. М. Горького 72,5 67,6
ім. Сталіна 71,8 33,4
ім. Куйбишева 65,0 61,0
ім. Леніна 64,1 61,2
ім. Карла Маркса 64,0 69,7
ім. Фрунзе 63,4 70,0
ім. Кірова 56,5 60,7
ім. Енгельса 50,0 67,1
ім. Мічуріна 46,6 79,0

По району 71,1 68,6

У четвертій комплексній бригаді колгоспу імені 
Мічуріна, де бригадиром Ф. А. Каптинар, розтягують 
строки збирання цукрових буряків. З плану 70 гекта
рів, викопано тільки 36 гектарів.

Ах ти, нероба! Обіцяєш і не копаєш...
Мал. Бе-Ша.

До чого приводить плинність кадрів
Тваринник и сільськогосподар

ської артілі імені М. Горького 
дали слово надоїти в цьому ро
ці по 2370 літрів молока від 
коленої фуражної корови або 
по 216 центнерів наколені 100 
гектарів угідь. Минуло дев’ять
місяців, і тепер можна підби
ти підсумки виконання взятих 
зобов’язань. Від кожної фу
ражної корови одержано тіль
ки по 1268 літрів молока. Од
ним словом, у бровківських 
господарів вистачило натхнен
ня для того, щоб т ільки по
обіцяти на початку року. По
тім про зобов’язання забули, 
справи на молочно-товарній 
фермі пішли самопливом.

І якщо увалено вивчити при
чини відставання колгоспу по 
надоях молока, то основною з
них є велика плинність кадрів. 
У минулому році доярками по
стійно працювали молоді трудів
ниці. Вони добре вивчали ін 
дивідуальні особливості закріп
лених за ними корів, правиль

но годували тварин. І артіль по 
надоях молока займала одне з 
перших місць в районі.

А в цьому році доярки час
то міняються. Наведемо такий 
приклад. Групу в 13 корів пер
ші два місяці доглядала кол
госпниця Бобер. Валовий надій
молока щомісяця становив по 
916 літрів. Потім що групу до
глядала доярка Дарія Наконеч
на. У квітні місяці валовий на
дій становив тільки 673 літри 
молока. Згодом за цією групою 
тварин закріплювали доярок 
Л. Драч, К. Ріж ко, В. Кабачен
ко. Продуктивність худоби зни
жувалась.

Доярка Г. Стратова доїла гру
пу в 13 корів три місяці. По
тім цих тварин закріпили за
Олександрою Дзюбою , потім за 
Катериною Ріжко, потім знову 
за Олександрою Дзюбою . Внас
лідок цього, від кожної корови 
цієї групи за дев’ять місяців 
надоєно тільки по 929 літрів 
молока.

Або інший приклад. Спочат
ку групу корів доглядала до
ярка Н. А. Драч. Вона надою
вала щомісяця по 1020—1050 
літрів молока. Потім цю групу 
тварин почала доглядати Дарія 
Драч. Валовий надій знизився 
за місяць більш як на 400 
літрів.

В колгоспі зараз важко вия
вити навіть продуктивність 
тієї чи іншої корови. Облік мо
лока ведеться неправильно. Ад
же на п ’яти групах корів за 
останні місяці замінено близь
ко 20 доярок. Яка ж  може 
Йти мова про високі надої?

Плинність кадрів на молоч
но-товарній фермі має місце 
тому, що правління колгоспу
і первинна парторганізація не 
створили належних умов для 
робота тваринників. У доярок 
немає халатів, рушників. Для 
того, щоб розносити корми ху 
добі, трудівниці беруть з дому 
мішки. Корми на ферму завозять 
нерегулярно, дояркам не облад
нали кімнату для відпочинку.

С. ДЕМ’ЯНОВ.
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Дві бригади— два приклади
Хто б не виступав на засі

данні правління сільгоспартілі 
імені Куйбишева і п ро що б 
не говорив, завжди ставить в 
приклад шосту виробничу брига
ду, якою керує Іван Степано
вич Шакун. І це цілком спра
ведливо. Колгоспники добре по
трудилися в цьому році. Пер
шими в артілі зібрали високий 
урожай зернових, в кращі аг
ротехнічні строки посіяли ози
мину, а зараз завершують зби
рання цукрових буряків, підні
мають зяб під увесь ярий к лин.

А загляньте сьогодні на го
роди. Трудівниці зібрали вро
жай огірків, помідорів, капус
ти та інших культур, звезли 
овочі в комори. Картопля вже
давно викопана, перебрана, про
сушена і складена в кагати. В 
бригаді не дадуть пропасти гро
мадському добру, бережуть 
колгоспну копійку.

Щ о ж забезпечує успіх тру
дівникам? Насамперед, любов 
до рідного к олгоспу, до землі.
А земля, як відомо, щедро ви
нагороджує того, хто її любов
но доглядає. Щодня на роботу 
тут виходять всі працездатні 
колгоспники. А в період важ
ливих кампаній на току, на 
очищенні цукрових буряків, на 
збиранні врожаю картоплі, го
родніх культур ви можете 
побачити літніх хліборобів.
Вони виходять, як кажуть у 
бригаді, на допомогу.

Іван Степанович Ш акун най
молодший бригадир у колгоспі. 
Йому тільки 28 років. Але 
він зумів завоювати повагу і 
авторитет серед односельчан.
Він глибоко вникає в ж иття 
кожного колгоспника, дбає, щоб 
кожна сім’я ж ила в достатку, 
нічим не нуждалася. Треба кол
госпниці город зорати, чи хату 
вкрити, чи палива завезти, во
на йде до бригадира і знає, що 
Іван Степанович допоможе.

Іван Степанович Ш акун спи
рається у своїй діяльності на 
ланкових. Через них він дає 
колгоспникам наряди на ту чи 
іншу ділянку, мобілізовує їх 
на виконання поставлених зав
дань. Ланкові добре викону
ють покладені на них обов’яз

ки. Особливо теплі слова треба 
сказати про ланки Любові Па
ливоди та Олександри Щербань. 
Дружні колективи організова
но виходять в поле, змагають
ся за високі врожаї. Ланка 
Любові Паливоди, наприклад, 
збирає з кожного гектара в се
редньому по 350 центнерів 
цукрових буряків.

Механізатори тракторної 
бригади Івана Ботнаренка, що 
обслужують шосту бригаду, 
трудяться в тісній взаємодії з 
колгоспниками. Бригадири 
спільно планують роботу на
кожний день, враховують все 
до дрібниць, щоб правильно 
використовувати машини та ме
ханізми, робочу силу. І в трак
торній бригаді не буває випад
ків простою тракторів через 
відсутність причіплювачів. Кол
госпники і механізатори— одна 
сім’я.

Підсумовуючи роботу шостої 
бригади, хочеться сказати, що 
так господарювати могли б всі 
бригади артілі. Але цього, на 
жаль, поки що немає. Ось, на
приклад, перша комплексна 
бригада, якою керує молодий 
комуніст Василь Березовський. 
Рік тому вона була передовою 
в колгоспі. Тут вирощували ви
сокі врожаї зернових і техніч
них культур, вчасно справля
лись з усіма польовими робо
тами.

Але останнім часом В. Бе
резовський відірвався від ко
лективу, глибоко не вникає в 
життя і діяльність к олгоспни
ків, примирився з недоліками, 
що мають місце в бригаді.

Вийдіть зараз на поля пер
шої комплексної і ви побачите, 
як господарює В. Березовський. 
Цукрові буряки вивозяться по
вільно, механізатори не вико
нують норм виробітку на оран
ці зябу, допускають брак.

В. Березовський не бореться
з порушниками трудової дис
ципліни. Гірше того, мають 
місце випадки, коли бригадир 
сам не виконує нарядів прав
ління артілі.

Є необхідні умови, щоб всі 
бригади господарювали, як
бригада Івана Степановича
Ш акуна.

І .  ЖЕРЕБЕНКО.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Підтримуємо 
цінну ініціативу

Серед хліборобів сільськогос
подарської артілі імені Шев
ченка широко розгорнулося со
ціалістичне змагання за дос
тойну зустріч 41-ї річниці Ве
ликого Жовтня та наступного 
ХХІ з’їзду КПРС. Колгоспники 
та механізатори зібрали ви
сокий урожай цукрових буря
ків, піднімають зяб п ід увесь 
ярий клин. Добре потрудилися 
механізатори на оранці грунту. 
Підняття глибокого зябу п ід 
цукрові буряки наступного ро
ку вони завершили першими в 
районі. За досягнуті успіхи 
к олгоспові вручено перехідний 
Червоний прапор райкому КП 
України та виконкому район
ної Ради депутатів трудящих.

Нещодавно ми прочитали в 
районній газеті «Ленінець» 
звернення механізаторів кол
госпу імені Свердлова, які за
кликають до 20 жовтня відре
монтувати всі машини та при
чіпний інвентар. Колектив на
шої тракторної бригади палко 
підтримує цю цінну ініціативу. 
Ми вирішили всі машини та
причіпний інвентар: сівалки, 
плуги, культиватори, борони, 
котки тощо підремонтувати до 
20 жовтня.

На період ремонту склали 
графік, який чітко виконуємо. 
Кожному механізаторові дове
дено конкретне завдання. Ве
лику увагу приділяємо еконо
мії к олгоспних к оштів. Для цьо
го більшу частину деталей ми 
виготовлятимемо і ремонтува
тимемо своїми силами. Окремі
деталі доведеться ремонтувати 
в кузні, але правління досі не 
подбало, щоб мати в артілі 
коваля.

Треба сказати, що механіза
тори ділом підкріплюють взяті 
на себе зобов’язання. Так, 
тракторист Максим Козлов вже 
відремонтував закріплені за ним 
сівалку і культиватор. Комбай
нер Григорій Санісус завершив 
ремонт комбайна «С-6».

Взимку сільськогосподар
ський інвентар зберігатиметься 
на спеціальному майданчику.

Добре змастимо робочі вузли 
всіх машин.

І. БОЙКО, 
бригадир механізаторів.
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Китайська Народна Республіка. Жителі Пекіна провели де 
монстрацію протесту проти втручання Сполучених Штатів Аме
рики у внутрішні справи Китаю. Учасники демонстрації підтри
мали заяву прем’єра Державної ради КНР Чжоу Ень-лая про 
обстановку в районі Тайванської протоки.

На фото: демонстранти скандують лозунги.
Фото агентства Сіньхуа

(Знімок прийнято по фототелеграфу ТАРС).

Богатирський ривок вперед
Народний Китай, як відмічалося недавно 

на Верховній державній нараді, скликаній 
тов. Мао Цзе-дуном, робить великий стрибок 
у розвитку своєї економіки. Журнал „Д р у ж 
ба", що виходить у  Пекіні, повідомляє числен
ні факти, які свідчать про успішне розв’я 
зання завдань, поставлених Компартією К и 
таю, щоб в найближчі роки наздогнати і ви
передити Англію в галузі промислового ви
робництва.

...Державні шахти централь
ного підпорядкування викона
ли піврічний план видобутку 
вугілля на 8 днів раніше стро
ку, видавши 64.550 тисяч тонн 
палива—майже на 43 процен
ти більше, н іж  за такий же
період минулого року. Якщо 
до цього додати 59 мільйонів 
тонн, що Ї х  дадуть у цьому 
році місцеві підприємства, то 
виявиться, що в 1958 році 
видобуток вугілля в країні пе
ревищить 180 мільйонів тонн.

В наступному році буде ви
добуто 240 мільйонів тонн, 
тобто більше, н іж  в Англії.

...Щ е зовсім недавно на бе
регах Янцзи, в центральній 
частіші провінції Цзянсі, стояв 
мовчазний гірський ліс. Під
час аерогеозйомок було вияв
лено, що при польотах над 
цією місцевістю стрілки при
ладів різко відхиляються. Де 
привернуло увагу китайських 
геологів. Незабаром їм вдалося 
відкрити тут найбільше в Ки
таї залізорудне родовище.

Ліс ож ив. Сюди простягліїся 
дороги, розгорнулося будів
ництво рудників.

Площа нововідкритого родо
вища, пише журнал, досягає 
400 квадратних кілометрів. За
паси руди визначаються більше 
як в 7 мільярдів тонн, що 
вдвоє перевищує запаси, які є 
в надрах Англії. Його значен
ня тим більше, що поблизу 
знаходяться багаті поклади кок
сівного вугілля.

...У  провінції Сичуань вияв
лено одно з найбільших у сві
ті родовище асбесту, запаси 
якого обчислюються в 20 міль
йонів тонн. Цей асбест відзна
чається високою якістю і ви-
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Н о в і  к н и г и
(Видавництво „Радянський письменник")

О. ІЛЬЧЕНКО. „Козацькому ро
ду нема переводу, або ж  
Мамай і чужа молодиця“

Лірико-гумористичний, гостро- 
сюжетний роман О. Ільченка 
написаний на фольклорному 
матеріалі. В творі тісно пе
реплетені історія і вигадка, 
чарівна українська пісня і на
родний анекдот, строго реалі
стичне письмо і п іднесена 
романтична розповідь. Читач по
любить і надовго запам’ятає 
козака Мамая — відважного і 
спритного воїна, лукавого і 
дотепного філософа, а також ін
ш их простих козаків і селян, 
що самовіддано борються про
ти ненависних польських маг
натів, єзуїтів і «своїх» україн
ських продажних посіпак.
Зрілим пером письменника яс
краво відтворені і внутрішній 
світ героїв, і пейзаж, і карти
ни бою, і численні побутові 
сцени.
П. ГУРІНЕНКО. „Червона ске- 
ля“

Книга являє збірку психоло
гічних повел. Ось одна з них— 
«Мала мати сина». Довго чекала

мати свого сина з чужих країв 
і нарешті діждалась. Але за
мість радості ї ї  охоплює від
чай. Посивіла від переживань, 
чекання, тривог, вона збагну
ла, що її Степан— диверсант і 
шпигун. Страдниця-мати не 
знаходить в собі сил, щоб п і
ти й виказати Степана. Проте 
вона вчиняє свій суд: звечора 
натопивши піч, затуляє заслін
ку  і умертвляє і сина-зрадни
ка, і себе.

Цікаве за своїм змістом й 
оповідання «Дзвонар». Все своє 
життя прожив старий біля церк
ви, скликаючи людей дзвона
ми па молитву. Глибоко релі
гійний, в ін вірить попові і 
служить йому, як раб. Та ось 
однієї ночі до попа завітали
незнайомі люди. Старий дзво
нар довідується про їх н і злі на
міри знищити греблю і електро
станцію, збудовану в долині 
його односельчанами. І тоді 
чесне серце  старого підказує, 
що йому робити. Вночі, к оли 
бандити п ішли на диверсію, 
він ударив на сполох, попе

реджаючи колгоспників про 
небезпеку.

На закарпатському матеріалі
написані й інші оповідання 
збірки молодого прозаїка— 
«Марта», «Червона скеля», 
«Чайка сизокрила», «Руська 
долина».

І. ГРЕБЕНЮ К. „Стартують  
винищувачі"

Твір розповідає п ро життя 
військових льотчиків. Напру
жено й цікаво розгортається 
в ньому основна сюжетна лі
н ія—боротьба проти косності 
і консерватизму у вихованні
молодих авіаторів. Привабли
вість повісті і в ї ї сюжеті, і в 
колоритно змальованих обра
зах, і в тісному зв’язку з ж ит
тям.

Полковник Слива, майор Під
дубни й  відчайдушний льотчик- 
реактивник Телюк ов, замполіт 
Горбунов, к омеск Дроздов, тех
нік-лейтенант Гречка — живі 
люди з своїми характерами, 
звичками, думками й прагнен
нями. Проникливо, з любов’ю
відтворюючи образи позитивних 
героїв, автор наділяє яскрави
ми рисами й персонажів нега
тивних.

Місячник книги
Незабаром життєрадісна мо

лодь нашої країни урочисто 
відзначатиме знаменну дату 
40-річчя Ленінського комсомо
лу. В зв’язку з цим правління 
Кіровоградської облспоживспіл
ки і бюро обкому ЛКСМУ 
постановили провести з 1 жовт
ня по 1 листопада цього року 
місячник масового розповсюд
ження книги, присвячений 
ювілею ВЛКСМ.

Книги користуються великим 
успіхом серед трудящих нашо
го району. В Ново-Миргороді, в 
селах Мартоноші, Панчево та 
Канежі є спеціалізовані мага
зини, які займаються реаліза
цією літератури. Крім цього, 
майже в усіх магазинах сіль
ських споживчих товариств та
кож мож на купити к ниги. 

Протягом місячника необхід
но подбати про укомплекту
вання бібліотек к олгоспів, шкіл, 
культосвітніх закладів. Особ
ливу увагу приділити пропа
ганді та рекламі книги, зокре
ма ювілейних видань. Залучи
ти до розповсюдження к ниги
громадськість, насамперед ком
сомольців, піонерів, учнів стар
ших класів. Організувати тор
гівлю книгами в багатолюдних 
місцях. Кожний магазин пови
нен мати своїх книгонош.

Досвід попередніх декадни
ків і місячників показав, що 
успішно розповсюдити к ниги 
магазини зможуть при актив
ній допомозі громадськості. Так,
комсомольці А. Кравченко, 
З . Стародубцева, М. Суржок та 
інші розповсюдили книг на 
600—1000 карбованців кожний.

Добро дбають про розпов
сюдження літератури і праців
ники ряду магазинів. Так, за
відуючий магазином Пурпурів
ського ССТ М. Шевченко ви
конав у вересні завдання по 
продажу книг на 125 процен
тів, завідуюча Канізький культ
магом А. Ткаченко— на 172 
проценти.

Слід посилити також робо
ту по передплаті нових видань.

С. КОРЛЮК.

нятковою довжиною волокна.
В свій час англійці виявили 
асбестове волокно завдовжки 
108 сантиметрів і, як коштов
ну річ, помістили його в Бри 
танському музеї. А на відкри
тому в Сичуані величезному 
родовищі зустрічаються волок
на завдовжки 150—180 санти
метрів. При цьому асбест заля
гає тут концентровано. Розроб
ляти його можна відкритим 
способом.

...«Розрубаємо гори, приму
симо розступитися р іки!»— під 
таким лозунгом у Китаї про
вадиться велике гідротехнічне 
будівництво. Влітку цього року 
почалося спорудження каналу, 
що підведе води ріки Таохе в 
гірські райони, я к і лежать  н а 
висоті 2 тисяч метрів над рів
нем моря. Від головного кана
лу завдовжки 1.130 кілометрів
відійде 19 відгалужень загаль
ною довжиною 2.500 кіломет
рів. Ї х спорудження дасть змо
гу зросити 20 мільйонів му 
суходільних земель. Крім того, 
на протязі 500 кілометрів по 
головному каналу зможуть 
плавати судна.

...На приладобудівному заво
ді «Лейци» в дослідному по
рядку збудовано електрон
ну лічильну машину. Такі 
машини можуть подати 
велику допомогу при проекту
ванні автоматично керованих 
атомних реакторів, а також ви
користовуватися для управлін
ня роботою автоматизованих за
водів, залізниць, електроенер
гетичних систем і т. д.

Слідами наших виступів

„Збирання кукурудзи—другі жнива“
Передову статтю під таким за

головком опубліковано в район
ній газеті „Ленінець“ за 21 ве
ресня. В ній вказувалось, що в 
колгоспі імені Куйбишева погано 
підготувались до збирання куку
рудзи.

Секретар парторганізації цьо
го колгоспу Г. Швець повідомив

редакцію, що стаття обговорюва
лася на засіданні правління. Фак
ти повністю підтвердилися. Скла
дено робочі плани на період зби
рання, кожній виробничій брига
ді доведено денне завдання. В 
сільгоспартілі вже зібрано понад 
208 гектарів кукурудзи.

Успіх залежить від наполегливої праці
Прийшла осінь. Позолотила 

зелене вбрання гаїв, вдарила 
першими ранковими примороз
ками. Настала пора завершен
ня польових робіт. В к олгоспі 
імені Орджонікідзе трудівники 
зустрічають її злагодженою 
роботою в полі.

Колгоспники збирають ос
танні гектари цукрових буря
ків. На масивах кукурудзи, що 
лишилася на зерно, працюють 
студенти товарознавчого фа
культету Львівського торгово- 
економічного інституту. Вони 
вже скосили стебла з площі 
понад 38 гектарів, пов’язали в 
снопи та поставили в суслони.

Тепер, коли кукурудза дос
тигла в снопах, юнаки вила
мують качани, очищають їх, 
вантажать на автомашини і від
возять на т ік .
 — Хороша кукурудза вроди

ла,— говорить голова колгоспу 
Дмитро Руденко.— Не менше, 
як по 45 центнерів видасть 
кожний гектар. Ми спочатку 
збираємо врожай з тих ділянок, 
де кукурудза повністю достигла. 
Адже й погожі дні цьому
сприяють.

З ділянки 7 гектарів, яку 
залишили для випасання овець 
взимку, виламують качани, а 
стебла залишають на пні. Цим 
скорочують строки збирання,а 
н погожі зимові дні буде де 
випасати тварин.

— Що посієш, то й пож
неш,— говорить ланкова Євге
нія Шостак.— Від наполегливої 
праці і успіхи хороші мати
меш.

Це дійсно так. На площі 10

гектарів ланка виростила по 
52 центнери кукурудзи.

Благородним і патріотичним 
прагненням сповнені серця тру
дівників сільгоспартілі—озна
менувати 41-і роковини Велико
го Жовтня новими виробничи
ми перемогами.

Все яскравіше розгоряються 
вогні соціалістичного змагання 
на всіх ділянках- колгоспного 
виробництва. Механізатори за
вершують оранку зябу під 
увесь ярий клин. Будівельники 
готують до зими тваринницькі 
приміщення.

Хлібороби вчасно зібрали ви
сокий урожай зернових, ство
рили міцну кормову базу для 
громадської худоби. Зараз тва
ринам згодовують кормові бу
ряки і гарбузи. Трудівники 
заготовили в цьому році по 
19 тонн силосу на корону, за
скиртували всю солому й по
лову.

Не забули ми і про свино
ферму. Законсервували по 5 
тонн качанів на свиноматку.

Завершення осінніх польо
вих робіт в найкоротший 
строк—справа великої держав
ної ваги. Адже кожний зібра
ний центнер врожаю помножує
наше багатство. Тому в ці дні 
хлібороби й тваринники доро
жать кожною годиною. В най
ближчі дні повністю зібрати 
урожай соняшників та куку 
рудзи—таке завдання вони 
поставили перед собою і вико
нають з честю.

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
бухгалтер колгоспу.
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