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Завтра минає вісімдесят сім років 
з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна— організатора і вождя Комуністич- 
ної партії, засновника Радянської держави, 
геніального революціонера і теоретика 
марксизму, вчителя і друга трудящих 
усього  світу.

У рай о нах, з яким и ми з м а га є м о сь

О лексан д р івськи й  район

Переможний прапор ленінізму
Завтра минає вісімдесят сім 

років з дня народження Воло- 
димира Ілліча Леніна— органі- 
затора і вождя Комуністичної 
партії, засновника Радянської 
держави, геніального револю- 
ціонера і теоретика марксизму, 
вчителя і друга трудящих усьо- 
го світу.

На земній кулі немає імені 
більш близького і рідного сер- 
цю простої людини, ніж ім ’я 
Леніна. В ін віддав усе своє 
життя, все полум’я свого ве- 
ликого серця величній справі 
визволення робітників і селян 
від іга капіталу, справі побудо- 
ви нового, соціалістичного сус- 
пільства. В ін безмежно вірив у 
творчі сили людей праці, в їх 
здатність зруйнувати старий 
світ, світ насильства і сваволі і 
збудувати новий, ясний світ 
комунізму.

Революційна діяльність В. І. 
Леніна з самого початку бу- 
ла осяяна вченням Маркса— 
Енгельса, Виступивши на арену 
політичної боротьби в 90-х роках 
минулого століття, він на ос- 
нові узагальнення нового істо- 
ричного досвіду творчо розви- 
нув це вчення, підніс його на 
новий, вищий ступінь.

Життя і діяльність В. І. Лені- 
на злились воєдино з героїчною 
історією створеної і викуваної 
ним Комуністичної партії. Він 
поставив перед партією ясні 
цілі, озброїв ї ї  ідейно, згурту- 
вав організаційно і сміливо по- 
вів по незвіданих шляхах ро- 
сійського революційного руху. 
Загартована в найгостріших кла- 
сових битвах нової епохи, епо- 
хи імперіалізму і пролетарсь- 
ких революцій, наша партія на 
чолі з В. І. Леніним підняла 
сорок років тому, в жовтні 
1917 року, робітничий клас і 
трудяще селянство на перемо- 
жне збройне повстання проти 
влади поміщиків і капіталістів.

Велика Жовтнева соціалістич- 
на революція відкрила нову 
еру в історії людства— еру кра- 
ху капіталізму і утвердження 
нового, соціалістичного суспіль- 
ства. Вона встановила в нашій 
країні диктатуру робітничого 
класу, Радянську владу— най- 
вищу форму демократії, демо- 
кратії для найширших народ- 
них мас. Вперше в історії на- 
род став господарем своєї кра- 
їни: фабрики, заводи і залізниці, 
земля і ї ї  надра стали надбан- 
ням трудящих. Відкрився най- 
ш ирший простір для розвитку 
продуктивних сил країни, для 
свідомої історичної творчості 
народних мас.

Ім’я Л еніна нерозривно зв'я- 
зане з  створенням перш о ї в 
світі соціалістичної д е ржави 
робітників і  селян. Під його 
керівництвом партія підняла 
трудящих нашої Батьківщини 
на захист завоювань Жовтня, 
організувала перемогу молодої 
Республіки Рад над іноземни- 
ми інтервентами та внутріш-

Володимир Ілліч ЛЕНІН.
З малюнка художника П. Васильєва.

ньою контрреволюцією, розгор- 
нула гігантську творчу роботу. 
В. І. Ленін був натхненником 
утворення СРСР як єдиної со- 
ціалістичної багатонаціональної 
держави, твердині дружби і сла- 
ви народів нашої країни.

Геніальний мислитель і вче- 
ний, В. І. Ленін своїм ясним 
поглядом проникав у майбутнє, 
на багато десятиліть вперед 
бачив шляхи розвитку Радян- 
ської держави. В ін науково 
розробив план будівництва со- 
ціалізму в СРСР, складовими 
частинами якого були соціалі- 
стична індустріалізація країни, 
соціалістична перебудова села 
на основі виробничого коопе- 
рування селянських госпо- 
дарств, культурна революція. 
У  нас, вказував В. І. Ленін, є 
все необхідне, щоб створити 
справді могутню і  багату соціа- 
лістичну державу.

І таку державу було створе- 
но героїчним робітничим кла- 
сом, трудящим селянством, пе- 
редовою інтелігенцією нашої 
країни , запалюваними і керо- 
ваними ленінською Комуністич- 
ною партією. Радянський на- 
род не відступив перед трудно- 
щами і перешкодами на шляху 
будівництва соціалізму, зу- 
мів подолати їх  у суворій бо- 
ротьбі проти експлуататорських 
класів, проти меншовиків, есе- 
рів, троцькістів, правих опорту-

ністів, буржуазних націоналістів 
та інших ворогів соціалізму. За 
історично найкоротші строки 
були здійснені соціалістична 
індустріалізація країни і колек- 
тивізація сільського господар- 
ства, проведена культурна ре- 
волюція, ліквідовані експлуата- 
торські класи, збудовано перше 
в світі соціалістичне суспіль- 
ство.

Заснована великим Леніним, 
Радянська держава з честю ви- 
тримала всі історичні випробу- 
вання, вийшла ще міцнішою і 
могутнішою з другої світової 
війни і нині сповнена невичер- 
пних життєвих сил, могутньої 
творчої енергії. Під керівницт- 
вом Комуністичної партії ра- 
дянський народ успішно роз- 
в’язує великі завдання гос- 
подарського і культурного бу- 
дівництва. На 1957 рік про- 
мисловість СРСР порівняно 
з дореволюційним часом зро- 
сла більш як у 30 раз, а 
важка індустрія, основа розвит- 
ку всієї соціалістичної еконо- 
м іки,— більш як у 50 раз. 
1956 рік увійшов в історію на- 
шої країни як рік всебічного 
піднесення сільського госпо- 
дарства. На основі неухильного 
зростання промислового і сіль- 
ськогосподарського виробництва 
підвищуються матеріальний доб- 
робут і культурний рівень тру- 
дящих.

87-і роковини з дня народ- 
ження В. І. Леніна радянські 
люди відзначають як велике 
всенародне свято, в обстановці 
могутнього політичного і трудо- 
вого піднесення, викликаного 
рішеннями XX з’ їзду Кому- 
ністичної партії, Пленумів ї ї  
Центрального Комітету. Енергія 
мільйонів трудівників міста і 
села спрямована до того, щоб 
розв'язати в історично найко- 
ротші строки основне економіч- 
не завдання СРСР— наздогнати 
і випередити найбільш роз- 
винуті капіталістичні країни 
по виробництву продукції на 
душу населення. Радянські лю- 
ди сповнені глибокого переко- 
нання в правоті В. І . Леніна, 
який в одній з своїх промов 
говорив: «Ми и доб'ємося того, 
щоб догнати інші держави з 
такою швидкістю, про яку вони 
і не мріяли» (Тв. т. 33, стор. 342).

Тепер в країні все ширше 
розгортається соціалістичне зма- 
гання на честь 40-х роковин 
Великого Жовтня. Воно має на 
меті дострокове виконання пла- 
ну другого року шостої п'яти- 
річки, найбільш повне вико- 
ристання можливостей і ре- 
зервів соціалістичного ви- 
робництва. В неухильно зро- 
стаючій творчій активності тру- 
дящих яскраво виявляється 
велика сила морально-політич- 
ної єдності радянського сус- 
пільства, основу якої стано- 
вить нерушимий союз робітни- 
ків і селян.

Радянський народ пишається 
тим, що збудований в нашій 
країні соціалізм є живим вті- 
ленням всеперемагаючих ідей 
ленінізму. Гордість нашого на- 
роду викликає гой історичний 
факт, що під благотворним 
впливом Великого Жовтня, ви- 
датних успіхів Радянської дер- 
жави небачено розширився і 
зміцнів визвольний рух народів 
в усьому світі. Назавжди ски- 
нув з себе ярмо імперіалізму 
китайський народ, який став на 
шлях нового, соціалістичного 
життя. По шляху будівництва 
соціалізму йдуть трудящі всіх 
інших країн народної демокра- 
т ії Європи і Азії. Під міцнію- 
чими ударами національно- 
визвольного руху розвалюються 
вікові устої колоніальної си- 
стеми імперіалізму.

Досягнення Радянської дер- 
жави, могутнє зростання сил 
усіх країн соціалістичного та- 
бору втілюють в собі велич 
ленінізму, я кий робить виріша- 
льний впл и в на хід світової 
історії. Ленінська справа безсме- 
ртна. Образ великого Леніна, 
його немеркнучі ідеї живуть в 
серцях трудящих усього світу, 
запалюють їх  на боротьбу за но- 
ве життя, демократію, соціалізм.

Сильна своєю вірністю марк- 
сизмові-ленінізмові, непохитною 
єдністю своїх рядів, наша пар- 
тія впевнено веде країну по 
шляху, вказаному Леніним.

По три норми за день

Успіхи доярок
Передові доярки сільськогос

подарської артілі імені Жданова 
Ольга Сорочан та Раїса Петрова 
борються за високі надої молока. 
В нинішньому господарському ро- 
ці в тваринництві Ольга Сорочан 
від кожної з 13 закріплених корів 
надоїла по 1300 літрів молока, 
Раїса Петрова—по 1300 літрів.

Виконують 
взяті зобов'язання

Великовисківський район

З а  4 2 0 0  кілограмів молока

Село буде 
в зеленому вбранні

Олександрівка— 
селище міського типу
У зв’язку з значною кількістю 

населення; збільшенням робітників 
і службовців та культурно-соці- 
альних закладів рішенням викон- 
кому Кіровоградської обласної Ра- 
ди депутатів трудящих від 26 бе- 
резня 1957 року село Олександрів- 
ка віднесене до категорії селищ 
міського типу з збереженням за 
ним попереднього найменування.

Включившись у місячник лісу і 
саду, колгоспники сільгоспартілі 
„Аврора” (с. Соснівка) за кілька 
днів посадили багато декоративних 
дерев на вулицях, біля приміщень 
виконкому сільської Ради, пошто- 
вого відділення, колгоспних садиб. 
В зеленому вбранні буде і семиріч- 
на школа. Учні посадили понад 
200 дерев різних порід.

Крім декоративних дерев, кол- 
госпники на власних присадибних 
ділянках закладають фруктові са- 
ди. Сім’я колгоспника Романа 
Крицького посадила 12 яблунь ви- 
соковрожайних порід. Це ж зроби- 
ли колгоспники Арсентій Саліб, 
Арсентій Павловський та інші.

Доярки радгоспу Другого імені 
Петровського цукрокомбінату зо- 
бов’язалися в нинішньому році на- 
доїти від кожної корови по 4200 
кілограмів молока. Своє слово тру- 
дівниці підкріплюють ділом. Ганна 
Лотарьова, Тетяна Гайдай вже 
одержали від кожної корови своєї 
групи більше як по 2300 кілограмів 
молока. Їх приклад наслідують ін- 
ші доярки.

Шириться змагання на честь 
Першого Травня серед робітників 
райхарчкомбінату. Колектив під- 
приємства достроково виконав 
завдання двох декад квітня міся- 
ця. Зараз трудівники комбінату 
борються за те, щоб до дня Пер- 
шого Травня виробити понад квіт- 
невий план 170 тонн борошна, 
значно збільшити виробництво олії.

Буряководи Мар’янівського рад- 
госпу зобов'язалися в нинішньому 
році виростити високий урожай 
бурякового насіння. В радгоспі 
шириться змагання за виконання 
взятих зобов’язань. Першість у 
змаганні тримає ланка Люби Пол- 
тавець. На посадці висадків ро- 
бітниці виконують денні норми 
на 300 і більше процентів. За- 
мість 8 соток кожна висаджує по 
28 соток. Добре працює на посад- 
ці висадків комсомольсько-моло- 
діжна ланка Валентини Ревенко.



2 . Л Е Н І Н Е Ц Ь

Ленінські читання Піонерська дружина імені Ілліча

21 квітня 1957 року.

Л ЕН ІН С Ь К І ДНІ В РАЙОНІ

В. І. ЛЕНІН приймає селян. 1621 рік.
З  картини художника Соколова.

Спогади робітників про Леніна
Народна любов до Леніна без- 

межна. Вce те, що ми завою- 
вали і здобули в боротьбі і 
праці, осяяне світлом ленін- 
ських ідей.

Ім’я Леніна нерозривно зв'я- 
зане з нашого великою пере- 
могою в жовтні 19 1 7 року.

Особливо тісно Ленін був 
зв'язаний з пітерськими робіт- 
никами— головним загоном ре- 
волюції. Багато з них слухали 
Леніна, виконували Його до- 
ручення. Їх спогади і зібрано 
в книгу, яка називається 
«Ленін— вождь Жовтня»*.

...Звістка про повалення са- 
модержавства застала Леніна в 
Швейцарії, де він перебував у 
вимушеній еміграції. 3 (16) 
квітня 1917 року Ілліч повер- 
нувся в Петроград. Була пізня 
година. Проте площу, прилег- 
лу до Фінляндського вокзалу, 
від краю до краю заповнили 
робітники і солдати, які при- 
йшли зустрічати любимого 
вождя.

«Тут були чоловіки і жінки, 
літні люди й молодь,— згадує 
робітник заводу «Промет» 
І. Корнєєв.— Навкруги панував 
святковий, піднесений настрій...

І ось, нарешті, наш рідний 
Ілліч піднімається на броньо- 
вик... Коли Ленін закінчив 
свою промову і виголосив іс- 
торичний лозунг «Хай живе 
соціалістична революція!», ро- 
бітники відповіли йому громом 
оплесків і могутнім «ура!».

*Ленін—вождь Жовтня. Спогади 
петроградських робітників. Лен- 
видав. 1956 рік. 362 стор.

Приїзд Леніна мав величез- 
не значення для більшовиць- 
кої партії, для революції. Вже 
на другий день після приїзду 
він виступив із своїми знаме- 
нитими Квітневими тезами.

Ленінська правда дедалі глиб- 
ше проникала в маси. Робітни- 
ки і селяни згуртовувались 
навколо партії більшовиків, 
вимагали припин е н н я імперіа- 
лістичної війни, конфіскації 
поміщицьких земель, переходу 
всієї влади в руки Рад.

Але не дрімала і контррево- 
люція. Тимчасовий уряд кинув 
на розшуки Леніна величезні 
сили. Та марно! Партія з до- 
помогою пітерських пролетарів 
сховала Леніна в глибоке під- 
пілля. Н. Ємельянов, Е. Рах’я, 
А. Шотман розповідають, як 
Ленін переховувався на квар- 
тирі робітника С. Аллілуєва, 
як він жив у знаменитому 
курені в Разліві, як він на 
паровозі під виглядом кочегара 
переправився потім через кор- 
дон у Фінляндію.

Всюди і скрізь Ленін був 
тисячами ниток зв’язаний з 
масами, з простими людьми, 
робпв усе, щоб їх  життя було 
щасливим і радісним. Ленін- 
ські ідеї завжди ведуть нас 
вперед, запалюють на бороть- 
бу за торжество комунізму.

В. КУЛЕШОВА.

В ці дні панує пожвавлення 
в бібліотеці. Багато робітників 
і службовців приходить сюди, 
щоб прочитати новий журнал 
чи газету, де розповідається 
про В. І. Леніна.

Влаштовано книжкову вис- 
тавку «Ленінізм живе і пере- 
магає». Привабливий вигляд 
має плакат «Великий, близь- 
кий і простий». Виготовлена 
тематична картотека «Що чи- 
тати про В. І. Леніна».

У  районній бібліотеці

П. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Вечір у клубі

Є. КРАВЧУК.

Дівчатка і хлопчики запов- 
нили приміщення дитячої біб- 
ліотеки. Кожний сповнений ба- 
жанням взнати якнайбільше про 
великого вождя В. І. Леніна. 
Уважно слухають діти опові- 
дання про Володимира Ілліча, 
які читають працівники бібліо- 
теки.

Тільки останнім часом про- 
читали для юних читачів опо- 
відання «Таким был Ленин» 
М. Бубнова, «Елка в Соколь- 
никах», «Поездка в Кашино» 
А. Кононова.

Готуємо обговорення книги 
«Мальчик с Нарвской заставы» 
М. Боль шинцова.

Завтра в Кам'янському сіль- 
ському клубі відбудеться вечір, 
присвячений 87-й річниці з 
дня народження В. І. Леніна. 
Сільський хор, в складі якого— 
доярки, ланкові, їздові та ін - 
ші колгоспники, викопувати- 
ме пісні «Ленин всегда с 
тобой» музика Тулікова, слова 
Ошаніна. «Щорсівська» слова 
Ющенка та інші.

Колгоспниця Лариса Вовко- 
дав продекламує вірші «Слово 
про Л е н іна» Сиви Голованів- 
ського та «Орден Леніна» Ми- 
коли Бажана.

На вечорі буде грати ор- 
кестр народних інструментів.

Зустрічаємо знаменну дату
Піонерська дружина імені 

Олександра Матросова Ново- 
Миргородської середньої шко- 
ли організовано відмічає 87-і 
роковини з дня народження 
В. І. Леніна. В кожному кла- 
сі провадяться бесіди та голос- 
ні читки літератури про Воло- 
димира Ілліча. Вчителі М. Тайг, 
М. Ангелова. О. Гуртова прове- 
ли бесіди серед піонерів «Без 
Леніна— по ленінському шля- 
ху», «Дитячі та шкільні роки 
Ілліча», «Ленін в Жовтні» та 
інші.

Учні молодших класів підго- 
тували до дня народження ве- 
ликого вождя і вчителя всіх

Г. ВОРОПАЙ, 
директор Панчівської се- 
редньої школи.

Квітневий ранок. Після доту 
парує земля. Сонячне проміння 
золотить росисті трави пшениці. 
Озимина обіцяє багатий урожай.

Разом з сонцем вийшли в по- 
ле восьмикласники— майбутні 
садоводи. Колгосп завіз понад 
9 тисяч саджанців. Треба поса- 
дити ще одну полезахисну лі- 
сосмугу. За цю роботу взялися 
школярі.

Біля школи юні мічурінці 
заклали фруктовий сад, розбили 
клумби, де посіяли багато різ- 
них квітів.

...Закінчується місячник л і- 
су й саду. Піонерська органі- 
зація школи підводить підсум- 
ки змагання. Школярі посади- 
ли понад 20 тисяч різних де- 
рев біля школи, клубу, па ву- 
лицях села, в полі.

В останні  дні піонерські за- 
гони проводять збори юних п і- 
онерів, присвячені 87-й річни- 
ці з дня народження В. І. Лені- 
на. На зборі загону п’ятого 
класу виступила старша піонер- 
вожата ш коли М. Стоян, яка 
розповіла піонерам про Володи- 
мира Ілліча, про його любов до 
дітей, про те. як він любовно 
доглядав молоді насадження.

Десятикласник и влаштували 
теоретичну конференцію на те- 
му В. І. Ленін— засновник 

першої в світі соціалістичної 
держави. В роботі конферен- 
ції взяли участь учні 7— 10 
класів. З цікавими, змістовни- 
ми доповідями виступали Неля 
Мільєва. Василь Урсол, Таїса 
Босько та інші.

Любов до Леніна безмежна. 
Ім’я Володимира Ілліча не схо- 
дить з уст школярів. В усіх 
класах провадяться бесіди, ко- 
лективні читання літератури 
про рідного і дорогого Ілліча.

Секретар комітету комсомоль- 
ської організації школи Галина 
Кутицька читає піонерам шос- 
того класу спогади робітника 
Б. Короткова: « ...Досить було 
людині увійти в кабінет до Во- 
лодимира Ілліча, щоб відчути 
себе рівноправним співбесідни- 
ком самого керівника держави ... 
Зачаровувала людину простота 
Леніна. Вона виявлялася в 
усьому: і в привітній посмішці, 
і в потиску руки , і в тому, як 
близько саджав він відвідувача 
біля себе».

Діти слухають затаївши по- 
дих. Перед ними постав живий 
образ Ілліча—великої і в той 
же час простої, скромної і 
сердечної людини.

трудящих монтажі, а старшо- 
класники виготовили цікаві 
альбоми.

В  кожному класі випущені но- 
мери стінних газет, присвяче- 
ні дню народження великого 
вождя.

Сьогодні у всіх піонерських 
загонах проведемо збори, при- 
свячені 87 роковинам з дня 
народження засновника Кому- 
ністичної партії і першої в 
світі соціалістичної держави 
Володимира Ілліча Леніна. 
Влаштовано дитячий ранок.

В. ХМЕЛЬНИЦЬКА, 
старша піонервожата Но- 
во-Миргородської серед- 
ньої школи.

У колгоспі „Шлях Леніна”
Григорію Полікарповичу Бой- 

ку вже пішов п'ятдесят третій 
рік. Він інвалід. Проте ще й 
зараз сумлінно трудиться в рід- 
ному колгоспі, перевиконує 
завдання. Григорій Полікарпо- 
вич в роки колективізації пра- 
цював головою Лікарівської сіль- 
ської Ради, брав активну 
участь в організації сільсько- 
господарської артілі.

—Було це на початку 1930 
року,— розповідає Г. П . Бойко. 
—Близько 90 селянських дво- 
р ів вступило до колгоспу. Вже 
на перших зборах ми виріши- 
ли назвати колгосп іменем ве- 
ликого вождя трудящих Воло- 
димира Ілліча Леніна. 3 того 
часу наша артіль називається 
«Шлях Леніна». Немало труд- 
нощів довелося перебороти нам 
в перші роки. Незважаючи на 
перешкоди, що їх чинили кур- 
кулі, колективне господарство 
росло і міцніло. Багато попра- 
цювали тоді організатори кол- 
госпу Омелян Іванович Піско-
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П. ПІСКОВИЙ, 
голова виконкому Ліка- 
рівської сільради.

вий, Лукерія Тихонівна Піскова 
та інші. Високу активність про- 
являли в ті дні комсомолки О. Г. 
Кравченко, М. П . Вдовиченко, 
П. К. Шевцова та інші, які й за- 
раз працюють у колгоспі.

Великий Ленін вказав робіт- 
никам і трудящим селянам на- 
шої країни світлий шлях бо- 
ротьби за щасливе і радісне 
життя. Коли в селі організу- 
вався колгосп, було збудовано 
школу, почала працювати хата- 
читальня. Люди потягнулися 
до книги, знань. Пройшли ро- 
ки, багато відбулося подій, ра- 
дісні зміни і перетворення ста- 
лися в селі Лікарево, в кол- 
госпі «Шлях Леніна» ...

Сьогодні на артільних полях 
вже не побачиш маленького 
плуга, примітивної сівалки чи 
борони. Потужна найновіша 
техніка прийшла на допомогу 
хліборобові. На полях працю- 
ють трактори, сівалки, комбай- 
ни. В нинішньому році кол- 
госпники трудяться в тісній

співдружності з механізатора- 
ми тракторної бригади Михай- 
ла Ш веця, широко розгорнули 
соціалістичне змагання на 
честь знаменної дати— 40-річ- 
чя Великого Жовтня.

Хлібороби колгоспу трудови- 
ми успіхами відзначають 87-річ- 
чя з дня народження В. І. 
Леніна. Вчасно проведено сів- 
бу ранніх зернових культур, 
соняшників, цукрових буряків. 
Добрий приклад на сівбі пода- 
вали трактористи Федір Ткачен- 
ко та Григорій Гаврилов, лан- 
кові Валентина Бойко, сестри 
Марія та Раїса Олійник, кол- 
госпник Іван Северинчук і ба- 
гато інших. Зараз трудівники 
полів прагнуть вчасно посади- 
ти картоплю, посіяти кукурудзу.

Правління колгоспу очолив 
тридцятитисячник Григорій Пав- 
лович Ш арп інський. Проведено 
значну роботу по зміцненню 
всіх ділянок колективного гос- 
подарства кваліфікованими кад- 
рами, по розширенню вироб- 
ництва зерна, м’яса, молока та 
іншої продукції.

— Ми прагнемо розвивати 
в колгоспі не тільки рільниц- 
тво и тваринництво, але й ряд 
допоміжних галузей,— говорить 
Г. П . Шарпінський.— Зокрема 
більше уваги стали приділяти 
городництву, бджільництву, кро- 
лівництву, рибництву тощо.

Найкраще використати кож- 
ний гектар землі, дати якомо- 
га більше продукції при най- 
менших затратах праці та кош- 
тів, одержати високі грошові 
доходи від кожної галузі гос- 
подарства— ці питання стоять 
в центрі уваги колгоспників.

Взяти, наприклад, городниц- 
тво. В умовах артілі воно мо- 
же дати значний доход. Площу 
під городи розширили більше 
як на 6 гектарів. Вже посія- 
ли три гектари цибулі. В 
парниках вирощується розсада 
кращих сортів помідорів, ка- 
пусти, перцю. Дбайливо дог- 
лядають розсаду колгоспниці 
Євдокія Шаламай та Одарка 
Сергатенко.

Колгоспна пасіка має зараз 
35 вуликів. Щоб одержати

більше продукції, висіяли на 
трьох гектарах медоносну куль- 
туру— фацелію. Є вже і  кроле- 
ферма— понад 100 кролів. Про- 
вадяться роботи по впорядку- 
ванню ставкового господарства. 
Займається артіль також і шов- 
ківництвом, яке торік принес- 
ло немалий прибуток.

У змаганні тваринників зраз- 
ки сумлінної праці подають де- 
путат районної Ради свинарка 
Марія Мирошніченко, доярка 
Варвара Семирякова, яка три- 
має перехідний мандат кращої 
доярки.

За останні роки неухильно 
зростає культура на селі. До 
послуг колгоспникiв— медичний 
пункт, поштове відділення, сіль- 
ський клуб, бібліотека, семиріч- 
на школа, магазин. Радіофікова- 
но 148 будинків колгоспників. 
18 квітня хлібороби вже слухали 
радіопередачі з Москви і Києва.


