
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області.

Це ваш почесний обов’язок, 
товариші доярки!

В найближчі рокіт наздогна
т и  випередити С получені 
Ш тати Америки по виробницт
ву м ’яса, молока і масла на 
душ у населення— таке почесне 
завдання поставила Комуністич
на партія перед радянським 
народом. Труд івники с ільськ о
го господарства з високою ак
тивністю і наполегливістю вклю 
чились у боротьбу за різке зб іль 

ш ення виробництва продукції 
тваринництва, все ширше роз
гортають змагання на честь 
40-річчя Великого Ж овтня.

«Щ о  ти зробив сьогодні для  
того, щоб наздогнати Амери
к у ? »  —  це питання повинне 
хвилювати кожного трудівника.

Відповідаючи на заклик К о
муністичної партії, працівники 
багатьох колгоспних ферм ра
йону поліпш или догляд, годів
лю  та утримання корів, домага
ються підвищення надоїв .

Честь і слава тим дояркам, 
як і своєю сумлінною  працею 
забезпечують одержання висо
ких надоїв молока! В кожному 
колгоспі є доярки, я к і усп іш 
но виконують і перевиконують 
декадні та м ісячні завдання по 
надою молока. На них треба 
рівнятись усім  працівникам 
ферм, наслідувати кращий 

 приклад. Заслуж ена трудова 
слава йде про доярок Мотрю 
Новохатченко та В іру Ш ундель 
з колгоспу імені Ворошилова, 
Галину Сердюк, Ганну Каба
ченко та Р аїсу Драч з колгос
пу імені Маленкова, Варвару 
Семірякову та Надію Пш енич
ну з колгоспу «Ш л я х  Л е н іна » 
і багатьох інших.

Надоювати від кож ної коро
ви за декаду по 120 і більш е 
літрів молока— таке стоїть зав
дання. Досвід передових доя
рок показує, що його можна 
зн ачн о перевиконати. Адже 
червень — один з вирішальних

місяців у  боротьбі за високі 
надої. Саме тепер є вдосталь 
зелен о ї маси, що дозволяє ор
ганізувати годівлю корів повно
цін ними соковитими кормами. 
Одночасно треба подбати про 
обладнання водопоїв, забезпе
чити дбайливий догляд за х у 
добою.

Дояркам необхідно створити 
належ ні умови для роботи. Та 
цього не хочуть зрозуміти в 
колгоспі «П ерем ога». Зелену 
масу доставляють коровам із пе
ребоями . Завідуючий фермою 
Яків Крикотнен ко та зоотехнік 
Катерина Ш ирявська слабо ор
ганізовую ть працю людей на 
фермі, не пройнялися почуттям 
високої відповідальності за до
ручену справу.

В сусідньому колгоспі імені 
Сталіна багато молока недоодер
жують тому, що корів несвоє
часно напувають. Цей серйоз
ний недолік мало тривожить 
зоотехніка М. Л ещ енка та за
відуючого фермою І . Ткаченка.

Керівники колгоспів і МТС 
повинні по-справжньому зайня
тись заготівлею кормів. Зараз 
є всі умови для закладання 
раннього силосу. Не можна 
також запізнюватись з косо
вицею сіяних і лугових трав 
на с іно.

Партійні організації покли
кані глибше займатись змаган
ням тваринників, краще попу
ляризувати досвід передовиків. 
Хто йде сьогодні попереду в 
змаганні за високі надої, кому 
вручено перехідний мандат, 
червоний вимпел— про це щод
ня повинні знати всі колгосп
ники.

Колгоспні доярки! Ш ирше 
розгортайте змагання за високі 
надої! Ваш почесний обов’я 
зок— з честю виконати постав
лен і завдання по збільш енню 
виробництва продукції тварин
ництва!

Хмельницька область. Тваринники сільгоспартілі імені Сталіна, 
Волочиського району, змагаючись на честь 40-річчя Великого 
Жовтня, вже одержали за 6 місяців нинішнього господарського ро
ку по 1477 літрів молока від корови.

Чесна праця тваринників добре винагороджується. В артілі про
водиться щомісячне авансування колгоспників.

На фото: доярки колгоспу одержують аванс.

Фото В. Приходька (Фотохроніка РАТАУ).

Невтомний трудівник Григорій Черний
Ж аркий червневий день. Ко

рови, яких щойно пригнали на 
обіднє доїння, неспокійно по
водять себе, відганяючи на
стирливих мух.

—  Стій! Щ об тебе... —  по
крикує на тварин молода дояр
ка В. Гойжа.

Б іля  тварин проходить чор
новусий худорлявий, серед
нього росту чоловік. На вид 
йому років 55. Ось він п іді
йшов до ясел, підібрав траву, 
що повикидали корови. П отім 
пильно глянув на доярку, яка 
сердито покрикувала на тварин 
і зауважив:

—  Слухай, Валю, корова не 
лю бить, коли на н е ї грима
ють. До тварин треба ласкаво, 
любовно ставитись.

—  Оце б ще я з ними п ань
калась, —  сердито відповіла 
В. Гойжа.

—  Не будеш панькатись —  
не буде з тебе хорош ої дояр
ки. Учись у  старших, досвід
чених доярок. Придивись гар
ненько до А нтоніни К альниць- 
ко ї. На тварин вона н іколи  не 
кричить, а молока надоює б іл ь 
ше, н іж ти . Запам’ятай це.

...М икола Григорович Черний

вже понад 25 років трудиться 
в рідному колгоспі. Великою 
пошаною користується серед 
односельчан. Всі його знають,
як невтомного трудівника. Він 
майже 20 років доглядає гро
мадських тварин К ілька  років 
працював конюхом, воловни
ком. Зараз доглядає б ільш е 40 
телят. Всі вони мають хорошу 
вгодованість, добре розвива
ються.

— Х очу, щоб з теличок, я ких 
я доглядаю, через три роки 
були добрі корови, —  говорить 
телятни к ,— тому й не відход
жу від н их вдень і вночі.

...Т и ха  місячна ніч. Давно
спить село після денних тур
бот. Кремлівські куранти відби
ли дванадцять ударів. З гучно
мовця, який  встановлений у 
сусідньому селі, доноситься 
мелодія Г імну Радянського Сою
зу. На молочній фермі хтось 
заметуш ився. Ось чути тиху 
розмову:

—  Вставайте, вставайте! Ось 
вам свіжої трави приніс. П ід
кр іп іться трохи. Вранці дасте 
б ільш е молока.

Знайомий голос. І хто б це? 
Невже М икола Григорович? Так,

це він. Вдень доглядає телят, 
а вночі вартує на молочно-то
варній фермі. Рівно о дванад
цятій годині ночі подає коро
вам траву.

Досвідчений к о л го с пник —  
добрий порадник для молодих 
трудівників. Скромний, прос
тий, ввічливий. Він і хороший 
батько у своїй с ім 'ї. Виховує 
вісім синів і дочок. Син Іван 
працює на рудниках у Криво
му Р озі. У ч ився в ш колі Ф ЗО . 
Здобув спец іальн ість. Одружив
ся. Став робітником. Дві за 
міжні дочки трудяться в с іл ь 
ському господарстві . Реш та д і
тей учиться. Володя закінчив 
чотири класи. Зараз допомагає 
батькові пасти телят. Хороші 
риси прищеплює своїм дітям 
Микола Григорович: лю бов до 
праці, скромність, ввічливість.

—  Коли в нашому сел і ор
ганізовувався к о л го сп ,— з гадує 
М. Черний, —  я  в ч ислі
перших подав заяву. От ж е не 
хочу і тепер бути в числі від
сталих. П раця мені і сил, і 
бадьорості додає...

А. ЛИМАР, 
ветфельдшер колгоспу  
імені О рджонікідзе.

Косять трави
Зеленим покривалом вкриті 

поля. Буйно ростуть трави. Ци
ми днями в сільгоспартілі імені 
Сталіна (с. Мартоноша) присту
пили до косовиці трав па сіно. 
Вже скошено близько 40 гек 
тарів.

С. АДОНЬЄВ.

У пуск ають строк и
В м инулі роки к олгоспи 

імені Чапаєва та імені Ж дано
ва закладали чимало раннього 
силосу. Для цього тут викорис
товували різні трави, болотяну 
рослинність, що є по берегах 
В еликої Висі. Та чомусь в 
цьому році тут недооцінюють 
ранній силос, не використову
ють наявних резервів. Дивно, 
що зоотехніки названих колгос
пів А . Зова та К. Трохименко 
н іяк  не спроможуться орган і
зувати силосування кормів.

О. ВАСИЛЕНКО.

А як у вас діла з кормами?
Закладено 150 тонн 

силосу
Ранній силос —  поживний 

корм. Протягом к ількох  днів 
ми заклали 150 тонн силосу, 
використавши для цього зелену 
масу з посівів озимих, що 
відводились для годівлі тварин.

На закладанні силосу добре 
працювали комбайнер І . Л ит
винов, шофери П . Гринчук та 
П . Колесников, колгоспники 
О. Ракуленко, І. Коваленко.

Д. ВОЙМАРЕНКО, 
фуражир колгоспу імені 
Чкалова.
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Збирання врожаю не за горами. 
Воно не ждатиме. Зустріти його 
в повній готовності— справа вашої 
честі, товариші колгоспники і ме
ханізатори!

Станіславська область. Одночасно з весняними польовими ро
ботами механізатори Тисменицької МТС ведуть підготовку до 
збирання нового врожаю. Закінчено ремонт комбайнового парку, 
завершується ремонт молотарок, косарок, жаток, віндроуерів. З 
12 локомобілів відремонтовано 8.

На  фото: ремонт локомобілів у Тисменицькій МТС.
Фото С. Полякова. (Фотохроніка РАТАУ).

В підготовці до жнив немає дрібниць
Буйно ростуть озимі і ярі х л і

ба. Незабаром настануть жни
ва— завершальний етап у ви
рощуванні врожаю. Тимчасом, 
як показала перевірка, у кол
госпі імені Свердлова досі не 
завершено підготовку збираль
н их засобів.

Так, з наявних 12 гарб від
ремонтовано лиш е чотири. Тре
ба ще відремонтувати також 
дві гребки, сім безтарок тощо. 
Завідуючий господарством Ва
силь Дишкант недостатньо зай
мається організацією праці к ол
госпних майстрів.

Велике значення має пра
вильно розроблений і продума
ний план проведення збирання 
врожаю. В ньому треба все пе
редбачити. Та, на жаль, агро
ном колгоспу Петро Білий не
дооцінює роль такого плану.

М еханізатори тракторної 
бригади, яку очолю є Федір Ва
силенко, покликані подати д ійо
ву допомогу колгоспові в за 
вершенні п ідготовки до ж нив. 
Зокрема слід глибш е зайнятись 
механізацією  трудом істких про
цесів і насамперед оч ищ ення 
та навантаження зерна. Досі тут 
навіть не підготовлено м ехан і
зований т ік.

Правління колгоспу , яке  очо
лює голова Т. Романенко, повин
не вжит и негайних заходів з 
т им, щоб у с у н у то ви явлен і 
недоліки і зустріти збирання 
врожаю у бойовій готовності.

Рейдова бригада:

Н. ГРУЗІН—голова викон
кому Коробчинської сільра
ди, І. АНГЕЛОВ—агроном, 
О. КОРКОСЕНКО—член р ед
колегії стінгазети.
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А томній війні не бувати!
Близько 400 трудящих міста 

Ново-Миргорода з ібралися дня
ми в літньому театрі на мітинг, 
щоб висловити свою вимогу 
про негайне припинення ви
пробувань атомної та водневої 
зброї. З повідомленням про 
одностайне схвалення всім ра
дянським народом Заяви Ра
дянського комітету захисту ми
ру і Звернення Верховної Ра 
ди СРСР виступ ив секретар 
райкому КП України С. М. 
Корлюк. 

У своїх виступах робітники 
і службовці, вчителі та медич
ні працівники з величезною 
активністю підтримали заходи 
Радянського уряду і Радянсь
кого комітету захисту миру, 
спрямовані на негайну заборо
ну випробування ядерної зброї.

Л ікар-рентгенолог т. Сорочан 
у своєму виступі сказав:

—  В нашій країні атомна 
енергія використовується на
самперед у мирних ц іл я х — в 
промисловості, медицині тощо. 
З допомогою цієї енергії мож
на лікувати цілий ряд небез
печних- хвороб. Проте в капі
талістичних країнах, зокрема 
Америці, атомну енергію ви
користовують для виготовлення
атомних бомб— з брої масового 
винищення людей. Ми рішуче 
виступаємо за припинення ви
пробування ядерної зброї і 
вимагаємо, щоб атомна енергія 
використовувалась у мирних 
цілях, для  збереження здоров'я 
людей.

Від імені учасників Великої

В ітчизняної в ійни виступи в 
вчитель т. Г орбулько.

— В  пам’яті наших людей,—  
говорить в ін ,— щ е не стерлися 
ж ахливі картини горя і розру
х и, що ї х принесла друга сві
това війна. Та  пал ії  війни в 
ряді капіталістичних країн уже 
сьогодні нагромаджують вели
кі запаси ядерної зброї, про
водять ї ї  випробування. Ось 
чому ми рішуче вимагаємо при
пинення гонки озброєнь, під
німаємо с вій могутній голос 
протесту проти зухвалих під 
ступів реакції капіталістичних 
країн.

Вчителька т. Лисенко від 
імені матерів заявила:

—  Ми хочемо, щоб наші ді
ти жили в щасті, були бадьо
рими і сильними, щоб вони 
спокійно спали. Ми хочемо, 
щоб рідна країна дзвеніла 
піснями радості, цвіла садами.
І нехай палії  нової війни, які 
готуються застосувати атомну 
зброю, пам’ятають, що народи 
світу не дадуть ї м здійснити 
свої чорні плани.

На мітингу виступили також 
робітник цегельно-черепичного 
заводу т. Парфьонов, голова 
робіткому плодоконсервного за
воду т. Кузнецов.

Багатолюдні мітинги відбу
лися цими днями в колгоспах 
імен і Молотова, імені Сталіна, 
імені Жданова та інши х .  І  
всюди трудящі заявляють про 
одностайне схвалення і під
тримку Заяви Радянського ко
мітету захисту миру.

Виховувати дітей в праці
В кожній сім’ ї  необхідно з 

малих років привчати дітей до 
посильних для їх  віку видів 
праці, не оберігати дітей від 
трудових зусиль, а, навпаки, 
всіляко заохочувати в них ба
жання допомогти своїм батькам. 
Трудове вих овання розвиває 
фізичні і розумові здібності 
дитини.

К. Шарпінський працює в 
сільгоспартілі «Перемога». Ве
лику увагу він і його дружи
на Варвара Андріївна приділя
ють вихованню дітей. В усьо
му батьки подають дітям прик
лад. Дочка Катерина закінчила 
шостий клас. Добре навчалася, 
має хорошу поведінку. Вдома 
вона виконує посильну роботу, 
допомагає меншій сестричці.

Правильно виховує своїх ді
тей ланкова  колгоспу «П ере
мога» М. Москаленко. Ї ї  стар
ш ий син Віктор працює в с іль 

госпартілі причіплювачем,  а 
дочка Ю л ія  зак інчила семи
річку.

Але  є ще батьки , як і непра
вильно виховують своїх дітей,
не прищеплюють ї м любові до 
праці.

Н ічого хорошого не можна 
сказати про дітей з с ім ’ ї Г. К. 
Лещенка, який працює у к ол 
госпі імені Сталіна. Особливо 
погана поведінка у сина Пав
ла. Він ще зм алку приучений
до неробства. Погано поводить 
себе також Станіслав. Він до
пізна може гуляти  на вулиці, 
грубіянити.

Зараз багато школярів пра
цює в колгоспах, допомагає 
хліборобам вирощувати урожай. 
Та осторонь ц іє ї  важливої с пра
ви діти Г . Лещ енка.

Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
голова виконкому Пурпу
рівської сільради.

Приклад комсомольців
Приклад сумлінної праці подають 

у колгоспі імені Будьонного ком
сомольці. Анатолій Флоря працює 
вантажником, денні завдання вико
нує на 150 і більше процентів. Він 
також активний читач бібліотеки, 
бере участь у культурно-масовій 
роботі.

Зинаїда Пірко—ланкова. Її лан
ка якісно прорвала буряк, добре 
доглядає інші культури. Свинаркою 
трудиться Олена Калініченко. До
бовий приріст вона довела до 300— 
400 грамів на кожну голову.

Л. МІЛЮТІНА.

Молоді ланкові
Нинішньої весни в другій ріль

ничій бригаді колгоспу імені Шев
ченка ланковими стали працювати 
молоді дівчата Галина Довгенко, 
Раїса Бойко, Любов Бабора та Лю
бов Бойко. Вони гаряче взялися за 
діло, забезпечили зразковий догляд 
за посівами. Молоді ланкові борють
ся в цьому році за одержання 300 
центнерів цукрових буряків та 35 
центнерів кукурудзи з кожного 
гектара.

В. БУТОВСЬКИЙ.

К і н о  на  сел і
Трудівники села Кам’янки охоче 

йдуть дивитись кінофільми, коли в 
село приїжджає пересувка. Перед 
демонструванням фільму глядачі, як 
правило, дивляться кіножурнал або 
агрофільм. Особливо багато гляда
чів переглянуло кінофільми „Про
пав без вісті” та „Максим Пере
пелиця”. 

П. САМОЙЛЕНКО.

Чекаємо допомоги
На багатьох ділянках у колгоспі 

імені Чапаєва старанно працює мо
лодь. А вечорами ми збираємося у 
колгоспному клубі, щоб культурно 
відпочити. Та дуже погано, що в 
клубі немає гармошки. Ми вже не 
раз зверталися до правління кол
госпу і тепер знову прохаємо прид
бати музичні інструменти, зокрема 
гармошку.

Р. АЛ ЬО Ш ИНА.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

В боротьбі за ритмічну роботу заводу
Підняти народно господарство 

на новий вищий рівень— таке 
завдання поставили Комуністич
на партія та Радянський уряд пе
ред промисловістю та будівницт
вом. Велика і відповідальна робо
та покладається на первинні 
партійні організації, на всіх ко
муністів та комсомольців про
мислових підприємств.

Парторганізація нашого за
воду у своїй практичн ій д іяль 
ності спирається на ініціативу 
мас , допомагає дирекції виш уку
вати нові резерви та можливос
ті, я кі сприяють підвищенню 
продуктивності праці, знижен
ню собівартості та поліпшенню 
якості продукції. Останнім ча
сом немало зроблено для по
ліпшення умов праці та побу
ту робітників.

У соковому цеху, наприклад, 
замість руч н их установили ме
ханічні гідравлічні преси. Це 
значно полегшує працю робіт
н иків, підвищує ї ї  продуктив
ність. Якщо в минулому році 
цех виробив 250 тонн р ізних 
соків, то в нинішньому сезоні 
тут буде виготовлено понад 600 
тонн яблуневого, вишневого та 
інших соків. Бригади сокови
к ів о чолюють комуніст т. М ель
н иченко, майстер цеху комсо
молка т. Набродова та інші ви
робничники, які сумлінно став
ляться до роботи, досконало 
знають свою справу.

Значно розширено цех, що 
виготовлятиме варення, джем, 
томат. Тут  встановлено новий 
сокотоматний агрегат та інші 
механізми . Все це дозволить у 
к ілька  разів збільшити вироб
ництво варення і томату.

Д іяльно готуються до нового 
виробничого сезону робітники 
сушильного цеху.

Тут  б у д е  в и с т а в к а  п е р е д о в о г о
д о с в і д у

На мальовничій околиці Киє 
ва, в районі Голосії вського 
л ісу , завершується будівництво 
ч исленних павільйон ів і спо
руд виставки передового досві
ду в народному господарстві 
Української Р СР. Виставка роз
ташована на 300-гектарній ді
лянці.

Загальна  кубатура головного 
павільйону перевищує 40 т и
сяч метрів. Тут  уже провадять
ся опоряджувальні роботи. 
Незабаром сюди прийдуть ж и
вописці-монументалісти . В х у 
дожній формі вони відобразять 
всесвітньоісторичне значення 
Великої Жовтневої соціалістич

ної революції, визначні успіхи 
трудящих України, досягнуті 
під керівництвом Комуністич
ної партії за 40 років Радян
ської влади . Експозиції павіль
йону розкажуть про в еличезні 
природні багатства республ іки , 
ї ї  досягнення в розвитку про
мисловості, будівн ицтва, сіль 
ського господарства, науки, 
культури, охорони здоров’я, про 
зростання добробуту укра їн 
ського народу.

Ліворуч від головного павіль
йону розташовано павільйони 
показу передового досвіду в 
промисловості і будівництві. 
Праворуч тягнуться  будівлі, де
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Слідами наших виступів
В номері райгазети за 19 травня 

ц. р. було вміщено карикатуру та 
вірш про недоліки в роботі завіду
ючого Защитянським сільським 
клубом Ф. К ізіля. Завідуючий рай
відділом культури В. Перев’язко по
відомив редакції, що за недбале

ставлення до виконання своїх обов’ 
язків Кізіля звільнено з по
сади завідуючого клубом.

АБИ  Ц И Ф РА  С П Р А В Н А ...
Є в колгоспі імені Чкалова агро

ном-насіннєвод Олександр Леонті
йович Мостицький. Питання агро
техніки він вирішує по-своєму. Так, 
на частині площі, де посаджено 
картоплю, посіяв... просо. Оце так 
„ущільнені” посіви! Погано слідкує 
він і за якістю робіт на догляді 
посівів. Все це тому, що О . Л. 
Мостицькому аби цифра була справ
на, щоб подати зведення в область.

Г. АНТОНОВ.

буде організовано показ досяг
нень і передового досвіду в 
сільському господарстві. На 
полях натурного показу, в са
ду і теплицях виставки відві
дувачі зможуть ознайомитись з 
останніми досягненнями агроно
мічної науки і колгоспної прак
тики.

На фото: на виставці пере
дового досвіду в народному 
господарстві Укра їнської РСР. 
Зліва ( передній п ла н )— п авіль
йон техн ічних культур ; спра
ва— с ектор натурного показу 
тваринництва.

Фото Н. Цидільковського.
(Фотохроніка Р А Т А У ).

Значну реконструкцію прове
дено у виноробному цеху. До 
цього часу завод відправляв 
споживачам вино л ише в боч
ках. У  нинішньому сезоні цех 
вироблятиме вино і розливати
ме його в пляшки. Вже вста
новлено розливальну машину, 
яка за зміну наповнятиме по 
кілька тисяч пляшок вина. 
Спеціалісти заводу встановили 
автоматичну лінію від мийн ого 
агрегату до розливальної ма
шини. Розливання вина в п л я 
шки та подача їх  на лінію 
буде провадитись автоматично. 
Цех в цьому році видасть ви
на майже вдвічі б ільше, ніж 
торік. Тут добре працюють 
майстер т. Райвич, молодий ви
нороб комсомолка т. К андиба.

Великі удосконалення про
ведено також у цеху  м інера
льних вод.

Серед робітників заводу все 
ширшого розмаху набирає со
ціалістичне змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня, 
кожний цех напо ле г ливо боре
ться за виконання взятих зо
бов’язань. На чолі змагання 
виступають комуністи і комсо
мольці. Передові виробничники 
заносяться на Дошку пошани,
їм вручаються премії.

Агітколектив заводу регуляр
но проводить у цехах бесіди. 
Заслуженою пошаною користу
ються агітатори комуніст т . Бар
бой, комсомолка т. Стародубце
ва та інші.

Нещодавно проведено ш иро
ку виробничу нараду, на якій 
обговорено питання про забез
печення ритмічної роботи за
воду в новому сезоні.

Д. СТРАХОВ, 
секретар парторганізації  
плодоконсервного з а воду.
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