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Ось хто веде перед
(за даними дирекцій МТС станом на 28 вересня ц. р.)

Змагання механізаторів 
на оранці зябу

Загальні збори колгоспників 
обирають правління— виконав- 
чий орган сільськогосподарсь- 
кої артілі. Правління підзвітне 
зборам членів і уповноважених 
артілі і відповідає перед ними 
за роботу колгоспу, за вико- 
нання планів, зобов’язань пе- 
ред державою, за перетворення 
в життя рішень партії та уряду.

Згідно Статуту сільгоспарті- 
л і на членів правління покла- 
дені великі й почесні завдання 
в справі збільшення і правиль- 
ного витрачання матеріальних 
і грошових фондів, у боротьбі 
за підвищення продуктивності 
тваринництва з тим, щоб в 
найближчі роки наздогнати 
США по рівню виробництва 
м ’яса, молока і масла на душу 
населення.

Сумлінно виконують свої 
обов’язки правління колгоспів 
імені Карла Маркса, імені Во- 
рошилова та інші. Тут регуляр- 
но і не рідше двох разів на 
місяць скликаються засідання. 
Члени правління розставлені 
на вирішальних ділянках гос- 
подарства, згідно плану роботи 
готують питання, як і виносять- 
ся на обговорення. На засідан- 
нях правління беруть активну 
участь ланкові, тваринники і 
рядові колгоспники.

Та, на жаль, не скрізь так 
працюють правління колгоспів. 
Голова пурпурівського колгос- 
пу імені Сталіна М. Грек пла- 
ну роботи не складає, скликає 
засідання, коли йому забажа- 
ється. Тут уже понад 7 міся- 
ців не скликають зборів кол- 
госпників та зборів уповнова- 
жених. Питання, які слід ви- 
рішувати на зборах, іноді ви- 
носять на засідання правління.

Ревізійна комісія перевірила 
господарсько-фінансову діяль- 
ність артілі за перше півріччя 
і виявила серйозні порушення 
Статуту. Встановлено, що в ко- 
морах колгоспу розбазарено по 
500— 600 кілограмів зерна, ба- 
гато будівельних матеріалів то- 
що. Але результати ревізії не 
обговорювались на зборах кол- 
госпників. Збитків, що спричи- 
нили артілі комірники І. Сой- 
ченко, С. Зеленюк та інш і осо- 
би , в колгосп не повернуто, 
хоч на засіданні правління й 
говорили про це.

В артілі допускається роз- 
базарювання трудоднів та кош- 
тів, і в той же час колгоспни- 
кам, як і сумлінно працюють, 
вже шість місяців не видають 
грошових авансів. На окремих 

Се м і н а р  п р о п а г а н д и с т і в

ділянках нараховують трудод- 
ні не по нормах, як і затверд- 
жено на загальних зборах, а 
по розпорядженню М. Грека. 
Так, наприклад, електрику ар- 
тілі П. Корощуку щомісяця на- 
раховують 108— 130 трудоднів. 
За виготовлення одного кубо- 
метра шлакової стіни затверд- 
жена норма два трудодні. Та 
з цим не рахуються члени прав- 
ління. Вони розпорядилися на- 
раховувати за цю роботу по 
5,5 трудодня.

Панує безпорядок у справах 
бухгалтерії колгоспу. Ще з 
травня місяця не ведеться кни- 
га протоколів засідань правлін- 
ня. Засідання хоч і проходять, 
але рішення їх  не виконують- 
ся. Правління кілька разів роз- 
глядало акти про те, що окре- 
мі колгоспники наносили збит- 
ки артілі, але відшкодовування 
їх не проведено жодного разу. 
Заяви і скарги колгоспників 
розглядаються формально, з по- 
рушенням строків.

Незадовільно працює і прав- 
ління сусіднього колгоспу «Пе- 
ремога». Тут вже півтора мі- 
сяці не скликають засідання 
правління. В цьому році жод- 
ного разу не заслуховували 
питання про виконання при- 
бутково-видаткового кошторису, 
про роботу бухгалтерії, окремих 
бригадирів. Голова колгоспу 
В. Воропай став на шлях гру- 
бого порушення демократичних 
основ управління справами ар- 
тілі. Він не прислухається до 
голосу колгоспників, до заува- 
жень ревізійної комісії. Ще в 
липні комісія виявила серйозні 
недоліки у витрачанні коштів 
та матеріалів на будівництві 
тваринницьких приміщень. Ви- 
трачено велику кількість гро- 
шей, але не збудовано жодно- 
го приміщення і наявних не від- 
ремонтовано.

Чому ж  миряться з цим пер- 
винні парторган ізації колгос- 
пів та виконком сільської Ра- 
ди депутатів трудящих? Адже 
вони зобов’язані стежити за 
дотриманням вимог Статуту 
сільгоспартілі, боротися за під- 
несення колгоспного виробниц- 
тва.

Керівники колгоспів, первин- 
ні партійні організації покли- 
кані звернути особливу увагу 
на роботу правлінь, домагатися, 
щоб вони у своїй діяльності 
завжди спиралися на колгоспні 
маси, свято виконували вимоги 
Статуту сільськогосподарської 
артілі.

Відбувся семінар пропаган- 
дистів сітки партійної та ком- 
сомольської освіти. З лекцією на 
тему «Тези Відділу пропаган- 
ди і агітації ЦК КПРС та Ін- 
ституту марксизму-ленінізму 
при ЦК КПРС «До сорокаріччя 
Великої Жовтневої соціалістич- 
ної революції ( 1 917— 1957)»

виступив секретар райкому 
партії Г. Безвушко.

Учасники семінару заслуха- 
ли кілька доповідей, як і прочи- 
тали П. Юпашевський, М. За- 
ватій та М. Бондаренко. Нап- 
рикінці семінару лектор обко- 
му КП України т. Кривошея про- 
читав лекцію про міжнародне 
становище.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
табельник колгоспу.

Павло Юхимович Бабора та 
Матвій Зіновійович Логвиненко 
брали участь у Канізькому 
повстанні проти австро-німець- 
ких загарбників. Зараз літні 
колгоспники сумлінно трудять- 
ся сторожами, охороняють ар- 
тільне добро. В цьому році 
Павло Юхимович виробив 197 
трудоднів, а Матвій Зіновійович 
— 165 трудоднів.

Літні трудівники

О. БОЙКО, 
завідуючий молочно-то- 
варною фермою.

П ередова доярка
Комсомолка Євдокія Таранен- 

ко сумлінно трудиться дояркою 
на молочно-товарній фермі, ве- 
де перед у змаганні. В цьому 
році на кожну фуражну коро- 
ву вона вже надоїла понад 
2200 літрів молока. Нещодавно 
Євдокія Гнатівна їздила в 
Москву на Всесоюзну сільсько- 
господарську виставку.

П. КУШНІР, 
зав ідую чий сільським клу- 
бом.

З кожним роком підвищує- 
ться матеріальний і культур- 
ний рівень трудівників нашого 
села. В кожному другому кол- 
госпному дворі є радіоприймач. 
Є багато мотоциклів, велосипе- 
дів, швейних машинок тощо.

З допомогою колгоспу хлібо- 
роби артілі імені Шевченка в 
цьому році збудували 9 нових 
і відремонтували 20 наявних 
житлових будинків.

Ось хто сьогодні відстає

Тракторна бригада № 9 П анч івсько ї М Т С , де брига- 
диром Степан К із іль. Бригада п ідняла в колгосп і імені 
К ал ініна 520 гектарів зябу з плану 545 гектарів.

Тракторна бригада № 8 П анч ів сько ї М Т С , де брига- 
диром М ихайло Гутцул. М ехан ізатори бригади в кол- 
госпі імен і Петровського підняли 402 гектари зябу з 
плану 460 гектарів.

Тракторна бригада № 10 П анч івсько ї М Т С , де брига- 
диром Олександр Григорчук. В колгосп і імені Леніна 
механізатори бригади підняли 1365 гектар ів зябу з пла- 
ну 1495 гектарів.

Тракторна бригада № 3 Н ово-М иргородсько ї М Т С , 
де бригадиром М ихайло Ш вець. М ехан ізатори бригади 
достроково закінчили оранку зябу під увесь ярий клин 
в колгосп і „Ш лях Л ен ін а ” .

Тракторна бригада № 11 Н о в о -М иргородс ької М ТС , 
де бригадиром Ф ед ір М иргородченко. В колгоспі імені 
Ворошилова механізатори підняли 505 гектарів зябу з 
плану 544 гектари.

Тракторна бригада № 8 Н ово -М иргород сько ї М Т С , 
де бригадиром М икита Рудий. М ехан ізатори  підняли в 
колгоспі імені Сталіна 566 гектар ів зябу з плану 662 
гектари.

Тракторна бригада Ф. Жанталая з Панчівської МТС, яка 
підняла в колгоспі імені Шевченка лише 259 гектарів зябу 
при плані 600 гектарів.

Тракторна бригада В. Кирилова з Панчівської МТС, яка 
в колгоспі імені М. Горького підняла лише 436 гектарів зябу 
з плану 755 гектарів.

Тракторна бригада Якова Пиш о х и з Ново-Миргородської 
МТС, яка підняла в колгоспі імені Жданова лише 294 гекта- 
ри зябу при плані 662 гектари.

Тракторна бригада Федора Василенка з Ново-Миргородсь- 
кої МТС, яка в колгоспі імені Свердлова підняла лише 560 
гектарів зябу з плану 1044 гектари.

Не допускати минулорічних помилок
В минулому році окремі кол- 

госпи внаслідок запізнення 
із збиранням кукурудзп не ма- 
ли в достатній кількості якіс- 
ного посівного насіння цієї 
культури. Ознак минулорічні 
помилки не стали уроком для 
керівників окремих колгоспів. 
В зоні Ново-Миргородської МТС 
збирання кукурудзи розпочали 
тільки у колгоспах імені Ста- 
ліна та імені Свердлова.

Чого ж чекають керівники 
колгоспів імені Чкалова, імені 
Жданова, імені Хрущова, де 
агрономами В. Конофіцький,

С. Гончаренко та І. Науменко? 
Адже їм  добре відомо, що за- 
раз минають кращі строки зби- 
рання кукурудзи.

Щоб вчасно зібрати кукуруд- 
зу, слід подбати про широку 
механізацію ц ієї роботи. Проте 
ні директора Ново-Миргородсь- 
кої МТС В. Сердюка, ні го- 
ловного агронома М. Врадія та 
інженера А. Я к имчука не три- 
вожить той факт, що колгоспи 
вкрай повільно збирають ку- 
курудзу, що механізми викори- 
стовуються погано.

О. ГЕРАСИМЕНКО.

Не дбають про тваринництво
Ще позаторік коробчинські 

колгоспи імені Свердлова та іме- 
ні Чапаєва були в числі пер- 
ших по виробництву молока та 
інших продуктів тваринництва. 
Вони й тепер мають всі мож- 
ливості для підвищення продук- 
тивності худоби. Але останнім 
часом серйозно відстають і 
тягнуть район назад по вироб- 
ництву молока, м’яса.

В обох колгоспах не вико- 
нані плани розвитку поголів’я  
великої рогатої худоби. Погано 
обстоять справи також з відго- 
дівлею тварин. В артілі імені 
Свердлова відгодовано в цьому 
році лише 220 свиней з плану 
490, а в колгоспі імені Чапає- 
ва план відгодівлі свиней ви- 
конаний лише на 42 проценти.

Зараз перед колгоспниками 
стоїть відповідальне завдання— 
добре провести зимівлю худоби. 
Успіх у цій справі залежатиме 
від того, як будуть підготовле- 
ні приміщення, корми, як фер- 
ми будуть укомплектовані кад- 
рами тощо.

Однак голови колгоспів Т. Ро- 
маненко та А. Пушенко, сек- 

ретарі парторганізацій І. Ста- 
родуб та А. Зова цьому пита- 
нню не приділяють потрібної 
уваги.

В колгоспі імені Чапаєва не 
відремонтовані свинарники, ко- 
рівники тощо. Нові приміщен- 
ня будуються дуже повільно. 
Це привело до того, що части- 
ну наявного поголів’я тварин 
розмістити на зиму ніде. Артіль 
в цьому році не виконала пла- 
ну сплосування кормів. Подіб- 
ні недоліки мають місце і в 
колгоспі імені Свердлова.

Факти говорять про те, що 
правління колгоспів та первин- 
ні партійні організації не зай- 
маються як слід питанням під- 
вищення продуктивності тва- 
ринництва. На фермах допус- 
кається велика плинність кад- 
рів. В сільгоспартілі імені Ча- 
паєва в цьому році змінилося 
8 доярок, 6 доглядачів худоби, 
2 завідуючі фермами. Все це 
негативно впливає на підвище- 
ння продуктивності худоби.

Партійні організації в обох 
артілях великі. Проте в колгос- 
пі імені Свердлова в тварин- 

ництві працює лише один ко- 
муніст, а на фермах колгоспу 
імені Чапаєва— жодного. Тут 
не працюють на фермах ком- 
сомольці та молодь.

Соціалістичне змагання се- 
ред тваринників занедбано. Під- 
сумки змагання не підводяться, 
перехідні мандати дояркам, сви- 
наркам не вручають. На тва- 
ринницьких фермах не випус- 
кають стіннівок, блискавок, 
агітатори рідко коли виступа- 
ють з бесідами.

Весь радянський народ боре- 
ться за виконання завдання 
Комуністичної партії— в най- 
ближчі роки наздогнати США 
по виробництву м ’яса, молока 
та масла на душу населення. 
Не можуть стояти осторонь 
цього і керівники коробчинсь- 
ких колгоспів. Їх обов'язок— 
зробити все для того, щоб пра- 
вильно провести зимівлю ху- 
доби, різко підвищити ї ї  про- 
дуктивність.

С. БОЛГАРИН, 
секретар райкому партії 
по зоні Ново-Миргородсь- 
кої МТС.
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Величні зміни і перетворення відбулись в кожно- 
му селі за 40 років Радянської влади. Сьогодні район- 
на газета „Ленінець” публікує матеріали про жит- 
тя і працю хліборобів колгоспу імені Калініна, За- 
щитянської сільської Ради.

Множаться артільні багатства

На ферму прийшла молодь

29 вересня 1957 року.

Колгоспна воля і труд багаті сходи дають

Здійснюючи історичні рішен- 
ня XX з’їзду Комуністичної 
партії, постанови партії і уря- 
ду про дальше піднесення сіль- 
ського господарства, колгосп- 
ники нашої сільгоспартілі до- 
моглися певних успіхів у роз- 
витку колгоспного виробництва.

На допомогу хліборобам прий- 
шла потужна техніка, якою 
держава так щедро оснащує 
МТС. Механізація трудомістких 
робіт дозволила піднести на но- 
вий ступінь рільництво й тва- 
ринництво.

Щороку колгоспники в твор- 
чій співдружності з механіза- 
торами вирощують гарні вро- 
жаї. В цьому році, незважаю- 
чи на несприятливі кліматичні 
умови, зібрали по 22 центнери 
зернових культур з кожного 
гектара на площі 506 гектарів, 
а брали зобов’язання виростити 
по 19 центнерів. Озима пшени- 
ця сорту «Одеська-3» видала 
по 24 центнери зерна з гекта- 
ра. В минулому ж році серед- 
ній урожай зернових становив 
лише 16,3 центнера з гектара.

Тракторна бригада № 9 Пан- 
чівської МТС, яку очолює Сте- 
пан Кізіль, в кращі строки 
провадить польові роботи. За- 
раз механізатори завершують 
підняття зябу, успішно збира- 
ють цукрові буряки.

Сумлінно трудяться працівни- 
ки тваринницьких ферм. Весь 
колгосп гордиться такими тру- 
дівниками, як чабан К. Мар- 
тиновська, пташниця П. Кізіль, 
доярка Н. Павленко, свинарка 
Я. Слива та іншими.

Зростання прибутків, що над- 
ходять до колгоспної каси від 
усіх галузей, дозволило прова- 
дити будівництво господарських

приміщень, придбати 4 автома- 
шини, механізми для полегшен- 
ня праці колгоспників. Так, ли- 
ше за останні роки колгосп 
спорудив свинарник, корівник, 
гараж, приміщення для елект- 
ростанції, яку придбала артіль. 
Зараз будуємо 4 будинки для 
колгоспників. Придбано і пу- 
щено в дію кормозапарник, під- 
вісну дорогу, дробарки, два во- 
донапірних баки і т. д.

Грошові доходи колгоспу весь 
час зростають. Якщо в 1953 
році одержали 289 тисяч кар- 
бованців доходу, то торік ми 
вже мали 843 тисячі карбован- 
ців. За 8 місяців цього року 
в артільну касу поступило 406 
тисяч карбованців доходу.

В артілі здійснюється щомі- 
сячне авансування колгоспни- 
ків грішми. На кожний вироб- 
лений трудодень видаємо аван- 
сом по 2 крб. 50 копійок.

Правління колгоспу дбає та- 
кож про зменшення затрат 
праці і коштів на виробництво 
одиниці продукції. Так, в 1955 
році на виробництво 1000 літ- 
рів молока затрачено 68 тру- 
доднів, центнера яловиччини— 
12, свинини— 44 трудодні. То- 
рік було затрачено 55 трудод- 
нів на виробництво 1000 літрів 
молока, центнера яловиччини— 
8, центнера свинини— 39 тру- 
доднів. В цьому році затрати 
трудоднів будуть ще меншими.

Готуючись до святкування 
40-річчя Радянської влади, хлі- 
бороби колгоспу прагнуть в 
кращі строки завершити осін- 
ні польові роботи, швидко вип- 
равити недоліки в підготовці 
до зимівлі тваринництва.

Б. ДАЦЬКИЙ, 
голова правління.

Щасливим стало життя селян

Парасковія КІЗІЛЬ, 
пташниця колгоспу.

Розвиваєм о птахівництво

Заслужена трудова слава йде 
в районі про чабана колгоспу іме- 
ні Калініна Катерину Харитонів- 
ну Мартиновську. З  року в рік 
вона домагається високих показ- 
ників у роботі. В 1957 році К. X. 
Мартиновська вже одержала по 
134 ягнят на 100 вівцематок. Нас- 
триг вовни на кожну вівцю пере
вищив 5 кілограмів.

З а  досягнуті показники в 1955 
році К. X. Мартиновська була 
учасницею ВСГВ, нагороджена 
малою срібною медаллю.

Катерина Харитонівна—депу- 
тат районної Ради депутатів тру- 
дящих.

На знімку: К. X. Марти- 
новська.

По виробництву яєць на 100 
гектарів зернових культур на- 
ша сільгоспартіль посідає одне 
з перших місць у районі. Ма- 
ємо 520 дорослих курей, 840 
курчат, 363 індиків.

Три роки я працюю пташ- 
ницею. Цього року вже одер- 
жала по 60 яєць від кожної 
курки-несучки. Птахоферма дає 
значні доходи колгоспові. Во- 
ни були б ще більшими, коли 
б правління подбало про спо- 
рудження пта ш ника, а також 
краще займалося реалізацією 
одержаної продукції. Не мож- 
на забувати, що птиця дає ц і- 
нн і продукти, смачне м’ясо, 
яйця, пір’я.

Радість творчої праці

Працівники молочно-товарної 
ферми гаряче відгукнулись на 
заклик рідної Комуністичної 
партії— протягом ближчих ро- 
ків наздогнати Америку по ви- 
робництву продуктів тваринни- 
цтва на душу населення. З но- 
вою силою розгорнулося соціа- 
лістичне змагання за різке під- 
вищення молочної продуктив- 
ності корів.

Доярками у нас працює пе- 
реважно молодь, завзята і на- 
полеглива. От тільки досвіду 
нам поки що бракує. Доводить- 
ся працювати і вчитись май- 
стерності.

Добрих показників у змага- 
нні домагається доярка Надія 
Павленко, яка в цьому році 
вже надоїла від кожної корови 
понад 2200 літрів молока. З 
творчим вогником трудяться та- 
кож доярки Зинаїда Царенко, 

Поліна ПІРКО, 
доярка колгоспу.

Лідія Козар, літня колгоспни- 
ця Явдокія Робул та інші.

Дояркою я працюю другий 
рік, а до цього доглядала те- 
лят. Від своїх подруг не від- 
стаю, кілька разів тримала пе- 
рехідний мандат кращої дояр- 
ки. Від кожної з 11 корів уже 
одержала теля.

Умови праці доярок весь час  
поліпшуються. Механізовано 
водопостачання, збудовано но- 
вий хороший корівник. Та хо- 
четься сказати і про те, що 
заважає дояркам в роботі. В 
старому корівнику не проведе- 
но ремонт, а в новому досі не 
завершено внутрішнє обладна- 
ння. Набір кормів у раціоні 
корів одноманітний. Ніде нам 
гріти воду. На виправлення 
цих недоліків слід звернути 
увагу керівникам колгоспу.

Виростала я сиротою. З ма- 
лих літ блукала в наймах, 
гнула спину на куркулів, щоб 
заробити собі кусок хліба. Про 
навчання не доводилось і мрія- 
ти. Справжнє життя прийшло 
до нас, бідняків, лише після 
перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. В 
числі перших я вступила в 
колгосп, коли він лише засну- 
вався.

Уже третій рік працюю на 
свинофермі. Хто чесно труди- 
ться в колгоспі, тому велика 
шана, той має добрі заробітки. 
Та й праця тепер стала не 
тою, що була колись. Ось, на- 
приклад, у нас в свинарнику 
встановлено підвісну дорогу. 
Не доводиться тепер руками 
носити корми. Механізовано 
також подачу води. На пере- 
робці кормів працюють різні 
механізми. Є кормозапарник. 

Явдокія СЛИВА, 
свинарка колгоспу.

Дати якнайбільше м’яса, 
внести гідний вклад у бороть- 
бу за перемогу нашої країни в 
мирному змаганні з Америкою 
— таке одностайне прагнення 
свинарок. Доглядаю я вісім сви- 
номаток та групу відгодівель- 
них свиней. За перший опорос 
одержала по 8 — 10 поросят на 
свиноматку. Добовий приріст 
тварин, поставлених на відго- 
дівлю, довела до 500 грамів. 
Нещодавно здала 10 відгодова- 
них свиней з середньою живою 
вагою по центнеру кожна. За 
перевиконання завдань одержа- 
ла в додаткову оплату кабанчи- 
ка вагою 40 кілограмів.

Радістю повниться моє серце, 
бо відчуваю, що вношу свій 
скромний вклад у всенародну 
боротьбу за створення достатку 
продуктів тваринництва.

Осінь. Вечірні сутінки швид- 
ко окутують землю. В цей час 
70-річний хлібороб Мина Яко- 
вич Нюпа порається в своєму 
домашньому господарстві.

— Так хочете знати, яким бу- 
ло життя селян за царизму? 
Бодай не згадувати про ті ли- 
х і часи,— говорить він, погля- 
даючи на село.— День у день 
гнули сипну бідняки на помі- 
щиків, а мали за свій труд 
шматок черствого хліба. Якщо 
хто захворіє, то доводилось їз - 
дити аж у Панчеве. Лікування 
було платне. Щоб навчити своїх 
дітей писати і читати, замож- 
ніш і селяни наймали на влас- 
ні кошти вчителя, приміщення. 
Про яку там культуру могла йти 
мова? Лише при дорозі стояло 
кілька ш и нків, де бідняки про- 
пивали свої останні копійки...

Таким безрадісним і злиден- 
ним було життя селян Защити 
за царизму. Справжнє щастя 
прийшло лише після перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич- 
ної революції. На повні груди 
дихнули сільські трудівники.

Землі навколо Защити бага-
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ті, родючі. Вже в перші роки 
Радянської влади за кілька к і- 
лометрів від Защити виросло 
нове село Петровка. Сюди пе- 
реселились бідняки з Панчево- 
го, збудували 30 хат. Бідняки 
одержали землю, спільно оброб- 
ляли її. В 1930 році всі друж- 
но вступили до колгоспу, якому 
дали ім ’я «Комсомолець». Він 
швидко зміцнів, став передовим.

В селі Защиті утворився кол- 
госп «Перше Травня», який та- 
кож швидко розвинув усі га- 
лузі господарства. Обидва кол- 
госпи змагалися між собою, до- 
помагали один одному підноси- 
ти громадське господарство.

Та ось мирну працю радян- 
ських людей порушив віролом- 
ний напад на нашу країну гіт- 
лерівської Німеччини. Багато 
шкоди заподіяли фашистські 
головорізи жителям сіл Петров- 
ки і Защити. Вони вщент зни- 
щили всі колгоспні будівлі, 
розграбували худобу і добро. А 
в селі Петровці геть спалили 
всі хати колгоспників.

Мужні радянські воїни виг- 
нали з нашої священної землі

фашистського звіра, звільнили 
народи Європи від рабського 
поневолення. І ось знову в 
села прийшла радість і щастя.

...Рідна держава допомогла 
піднести колгоспи. Вже в пер- 
ший рік після звільнення, коли 
ще йшла війна, артіль «Комсо- 
молець» одержала від держави 
10 корів, 10 коней, будівельні 
матеріали, посівне насіння.

...Ось вона, Петровка, сьо- 
годні. За післявоєнні роки тут 
збудовано більше 50 чепурних 
будиночків, що потопають у 
зелені садків. Є свій клуб. 
Споруджено два корівники та 
інш і будівлі. А там, за садка- 
ми, ще й досі залишились 
зарослі травою окопи, німі сві- 
дки грізних воєнних років.

Відрадні зміни відбулися і в 
Защиті. При допомозі держави 
колгосп «Перше Травня» збу- 
дував нові приміщення, роз- 
винув рільництво і тваринни- 
цтво.

В 1950 році артілі об’єдналися 
в один колгосп імені Калініна. 
Це дало змогу краще викорис- 
товувати техніку, піднести всі 
галузі господарства. По-новому 
завирувало життя в колгоспі. 

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву

Лише за останні роки тут спо- 
руджено багато добротних при- 
міщень, придбано електростан- 
цію, будується новий сільський 
клуб. Працюють дві початкових 
школи, медпункт, клуб. Хлібо- 
роби одержують близько 200 
газет і журналів.

Заможним і культурним ста- 
ло життя колгоспників. Власні 
мотоцикли мають конюх А. Ро- 
бул, пашовоз Н. Курко, ком- 
байнер Т. Топор та інші. В 
селах є 120 велосипедів, десят- 
ки швейних машин. Майже в 
кожній хаті — власні радіо- 
приймачі.

До науки, до знань потягну- 
лися колгоспники. Син вдови 
М. Вербовський зараз вчителює, 
на інженерів вчаться П. На- 
ливайко, М. Шевчук, у кол- 
госпника Г. А. Кізіля син вчи- 
телює, а дочка вчиться на 3 
курсі педінституту. Механіза- 
торами стали М. Беценко, 
І. Шевчук, В. Кізіль і десятки 
інших хліборобів.

Мудре народне прислів’я го- 
ворить: «Ленінові слова збу- 
ваються: колгоспи живуть — 
розвиваються». Зараз колгосп
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Колгосп ім. Калініна.
І. РОМАНЕНКО.

імені Калініна швидко підно- 
сить усі галузі господарства . 
Та головне його багатство— сум- 
л інні, працьовиті люди. Це во- 
ни вирощують високі врожаї, 
це вони наполегливо борються 
за збільшення виробництва про- 
дуктів тваринництва.

За досягнуті показники в 
одержанні врожайності всіх 
культур колгосп у 1955 році 
був учасником Всесоюзної сіль-  
ськогосподарської виставки, 
премійований вантажною авто- 
машиною. На виставці в Моск- 
ві побували ланкові О. Кізіль, 
М. Чорноус, чабан К. Марти - 
новська, рядова колгоспниця 
Г. Курко та інші.

Радісно і щасливо живуть 
зараз хлібороби колгоспу. Здій- 
снюючи історичні накреслення 
XX  з'їзду Комуністичної партії, 
вони ще наполегливіше борю- 
ться за швидке піднесення 
усіх галузей колгоспного ви- 
робництва.


