
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Славна радянська авіація
Радянський народ сьо годні 

відзначає День Повітряного 
Флоту СРСР—день всенарод
ного огляду авіаційної могут
ності нашої соціалістичної 
Батьк івщини, досягнень льот
чиків, працівників авіаційної 
промисловості і спортсменів 
ДТСААФ.

Наша країна—батьківщина 
авіації. Талановитий російський 
народ висунув з свого середо
вища діячів, які перші втілили 
в дійсність мрію людства про 
завоювання повітряного про
стору.

Біля колиски радянської 
авіації стояв великий Ленін.
Повітряний Флот СРСР успішно 
розвивався завдяки постійному 
піклуванню про нього Кому
ністичної партії, завдяки са
мовідданій праці радянського 
народу, який перетворив свою 
країну в могутню індустріаль

 но-колгоспну державу. Кому
ністична партія дбайливо виро
щувала авіаційні кадри, без
межно віддані Батьківщині і
народові. В підготовці їх  вели
ку роль відіграло шефство 
Ленінського комсомолу над 
Військово-Повітряними Силами.

На піклування Комуністич
ної партії про Повітряний Флот 
льотчики, конструктори, пра
цівники авіаційної промисло
вості відповідали і відповідають 
славними ділами. Невмирущою 
славою покрив себе Повітряний
Флот в роки Великої В ітчизня
ної війни. Радянські авіатори 
мужньо і вміло боролися за 
честь, свободу і незалежність 
нашої Вітчизни. З війни наша 
авіація вийшла ще могутнішою.

Завдяки видатним успіхам 
 соціалістичної економіки за 
післявоєнні роки в нашій краї
ні здійснено величезний стри
бок по шляху технічного прог
ресу авіації. В рідному небі 
Вітчизни тепер літають над
швидкісні реактивні літаки, що 
подолали «звуковий бар’єр». 
Безперервно зростає довжина 
авіаліній Цивільного повітряно
го флоту, збільшується обсяг

п еревозок на літаках. Авіація 
все ширше застосовується в 
усіх  галузях народного госпо
дарства. В усьому світі діста
ли визнання пасажирські реак
тивні літаки-гіганти Т У — 104, 
Т У -1 0 4 А  і Т У — 144, створе
ні талановитим радянським 
конструктором А. М. Туполє
вим. Недавно п іднявся в небо 
турбогвинтовий літак ТУ— 114Д, 
який зробив зверхдальний швид
кісний переліт.

Величезним досягненням ра
дянської науки і техніки був
запуск трьох штучних супут
ників Землі. Ця подія, що 
поклала початок освоєнню між
планетних просторів, показала 
всьому людству велич творчого 
генія радянського народу.

Любов радянського народу
до нашої авіації і піклування 
про неї яскраво виявляються 
в діяльності Добровільного то
вариства сприяння армії, авіа
ц ії і флотові (ДТСААФ).

З того часу, як наша країна 
вступила в Міжнародну авіа
ційну федерацію, радянські 
авіаційні спортсмени 829 раз 
вносили поправки в таблиці 
всесоюзних рекордів і 416 
раз—в таблиці світових ре
кордів. Такої кількості ре
кордів не знає жодна країна 
світу!

В обстановці величезного по
літичного і трудового піднесен
ня святкують радянські люди 
День Повітряного Флоту СРСР
в цьому році. Т існо згуртовані 
навколо рідної Комуністичної 
партії, робітники, колгоспники 
та інтелігенція нашої країни з 
величезним піднесенням пере
творюють в життя програму 
комуністичного будівництва, 
вироблену Х X з’їздом КПРС і 
розвинуту в наступних рішен
нях пленумів ЦК партії.

Натхнені трудовими досяг
неннями радянського народу, 
наші авіатори добиваються все 
нових і нових успіхів, роблять 
все для того, щоб день у день 
зростала і міцніла авіаційна 
могутність Радянської держави.
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Вінницька область. На цукро
вих заводах провадиться підго
товка до виробничого сезону. 
Підприємства оснащуються но
вим устаткуванням: встановлю
ються вакуум-фільтри безперер
вної дії, дифузійна апаратура. 
Ремонтуються діючі агрегати.

На фото: в продуктовому цеху 
Турбівського цукрового заводу. 
Бригадир Д. О. Ляшук і слюсар 
по ремонту Є. К. Матюшина 
перевіряють відремонтовані про
дуктові апарати. Вони щодня 
виконують норму на 200 про
центів.

Фото Ю. Копита
(Фотохроніка РАТАУ).

У с п і х и
передових тваринників
Передові тваринники Укра

їн и успішно виконують взяті 
соціалістичні зобов’язання. 
В першому півріччі вони доби
лися значних успіхів у збіль
шенні виробництва молока, 
м’яса та інших продуктів тва
ринництва.

По 210,5 центнера молока 
на кожні сто гектарів угідь 
одержали за шість місяців 
цього року колгоспи Києво- 
Святошинського району, Ки
ївської області, а сільгоспартіль 
імені Сталіна цього району— 
по 389 центнерів.

Як завжди в авангарді зма
гання йдуть прославлені майст
ри— Герої Соціалістичної Праці. 
М. Омелько з колгоспу «Зоря 
комунізму», Сокольського ра
йону, Львівської області, за
півріччя надоїла по 4439 кіло
грамів молока від корови. 4074 
кілограми молока від корови 
одержала в колгоспі «Колос», 
Переяслав-Хмельницького ра
йону на Київщині Є. Демиден
ко, по 4000 кілограмів— М . Ла
нок з артілі імені Калініна, 
Кам’янець-Подільськ ого райо
ну, Хмельницької області. 23 
передові доярки Сумської, Во
линської, Чернівецької та ін 
ших областей надоїли вже по 
3022— 3973 кілограми молока 
від кожної корови.

Колгоспи Крижопільського 
району, Вінницької області ви
робили на 100 гектарів угідь 
по 58,4 центнера м’яса, а 
В інницького району— по 45,6 
центнера. Окремі сільгоспартілі 
цих районів одержали в пер
шому півріччі по 97,6 центне
ра м’яса на кожні 100 гекта
рів земельних угідь. 

Хлібороби району! У відповідь на 
рішення червневого Пленуму ЦК 
КПРС достроково виконаємо план 
хлібозаготівель, продамо рідній дер
жаві більше хліба!

Руки геть від Лівану!

Покласти край американській провокації
Робітники та службовці Но

во-Миргородського хлібоприй
мального пункту вранці зібра
лися на мітинг. Кожного з них 
хвилюють події на Середньому 
Сході. Трудящі з великим обу
ренням засуджують збройну ін
тервенцію, яку затіяли імперіа
лісти США проти миролюбного
народу Лівану.

— Порушивши всі норми 
міжнародного права, американ
ці силою зброї намагаються 
зберегти своє колоніальне па
нування над арабськими краї
нами,— заявив у своєму висту
пі В. Гридчин, завідуючий скла
дом,—але народи світу не дозво
лять колонізаторам втручатися 
у внутрішні справи Лівану та

Іракської республіки. Радянські 
люди всі, я к  один, палко під
тримують Заяву Радянського 
уряду і гнівно протестують 
проти ганебних дій імперіаліс
тів США.

— Геть руки від арабських 
країн! Американці, забирайтесь 
геть з Лівану! — заявили 
робітники пункту.

Учасники мітингу прийняли 
резолюцію, в якій гнівно за
суджують агресію США проти 
миролюбних арабських народів 
і вимагають негайно вивести 
війська інтервентів з території 
Лівану та інших арабських 
країн.

   М. БОГДАНОВ.

Свободу і незалежність Лівану!
В парку культури та відпо

чинку відбувся багатолюд
ний мітинг протесту трудящих 
райцентра проти збройної ін
тервенції СШ А в Лівані.

З доповіддю про події на 
Близькому і Середньому Сході 
виступив секретар райкому пар
тії Г . Безвушко.

У  своїх виступах трудящі 
висловлювали гнівний протест 
проти підлого вторгнення аме
риканських військ в Ліван.
Виступаючі гаряче підтримува
ли Заяву Радянського уряду в 
зв’язку з подіями на Близько
му та Середньому Сході, вис
ловлювали почуття братерської 
солідарності трудящим араб
ських країн, як і борються за
свободу і незалежність, проти 
імперіалістів.

Слово надається токареві 
Ново-Миргородської РТС Геор
гію Літвінову. Від імені всього 
колективу він заявляє:

— Події на Близькому і Се
редньому Сході схвилювали 
весь наш народ, все прогресив
не людство. Ми, робітники і 
службовці РТС, гаряче вітаємо 
визвольну боротьбу народів 
Лівану та Іраку, висловлюємо
свій гнівний протест проти 
підлих провокацій американ
ських імперіалістів. Ми вима
гаємо: Руки геть від Лівану! 
Руки геть від усіх арабських 
країн, які відстоюють свою 
свободу і незалежність!

Від імені працівників рай
відділу культури виступила 
Є. Кравчук. Тавруючи гань
бою підлі дії імперіалістів, во
на сказала:

—Ми, матері, разом з усім 
народом палко схвалюємо За
яву Радянського уряду, вислов
люємо глибоке обурення під
лим діям американських паліїв 
війни. Нам і нашим дітям по
трібен мир. Діти—майбутнє 
світу, надія і щастя народів. 
Ми зробимо все для того, щоб 
захистити дітей від загрози 
війни.

Від імені медичних праців
ників виступив Ю . Горбулін. 
Він заявив:

—Медичні працівники при
єднують свій голос до про
тесту мільйонів миролюбних 
людей усіх країн і вимагають 
негайного виведення збройних 
сил американських імперіаліс
тів з Лівану. Д ії американців 
є грубим втручанням у внут
рішні справи народів арабських 
країн. Ці д ії є серйозною за
грозою миру і безпеки народів 
світу.

На мітингу виступили також 
тт. Степанов, Бондаренко, 
Страхов.

Учасники мітингу одноголос
но прийняли резолюцію, в якій 
заявляють про свій гнівний 
протест і осуд американської 
інтервенції в Лівані, вислов
люють почуття братерської со
лідарності народам арабських 
країн, повністю підтримують 
Заяву Радянського уряду. «Ми, 
робітники і службовці райцент
ра,— говориться в резолюції,—  
будемо ще краще працювати і 
подамо необхідну допомогу 
колгоспам у збиранні врожаю».

Ганьба американським імперіалістам
Свій гнівний протест з при

воду збройного втручання аме
риканських імперіалістів у 
внутрішні справи Лівану ви
словили трудящі села Панчево, 
зібравшись на мітинг про
тесту.

Палко вітаючи Заяву Радян
ського уряду в зв’язку з поді
ями на Близькому і Середньо
му Сході, виступаючі М. Ми
хайлов, П. Бантиш, Р. Жанта
лай, М. Шумейко та інш і тав
рували ганьбою американських 
імперіалістів.

Плакат роботи художника А. Кокорекіна (Державне видавни
цтво образотворчого мистецтва).
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Колгосп імені Жданова, який продав державі 2587 
центнерів зерна нового врожаю, в тому числі за 18 лип
ня 1077 центнерів.

Колгосп імені Фрунзе, який продав державі 2066 
центнерів зерна нового врожаю, в тому числі за 18 лип
ня 823 центнери.

Колгосп імені Калініна, який продав держа
ві 1896 центнерів зерна нового врожаю, в тому числі за 
18 липня 672 центнери.

Піддубний Іван Євгенович — комбайнер  колгоспу 
імені Чкалова, який комбайном С-6 підібрав з валків 
100 гектарів пшениці і намолотив понад 1900 центнерів 
зерна.

Лапін Олександр Павлович — комбайнер колгоспу 
імені Леніна, який комбайном С-4 підібрав з валків 80 
гектарів пшениці і намолотив 1350 центнерів зерна.

Сула Василь Іванович—комбайнер колгоспу імені 
Фрунзе, який комбайном РСМ-8 підібрав з валків 50 
гектарів пшениці і намолотив 990 центнерів зерна.

Самарський Юхим Якович — комбайнер колгоспу 
імені Карла Маркса, який комбайном С-4 підібрав з 
валків 44 гектари пшениці і намолотив 880 центнерів 
зерна.

Філіпенко Микола Іванович—комбайнер колгоспу 
імені Фрунзе, який комбайном С-4 підібрав з валків 41 
гектар пшениці і намолотив 760 центнерів зерна.

Гаврилов Павло Тимофійович—шофер Ново-Мирго
родської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 перевіз на 
хлібоприймальний пункт за зміну 31 тонну зерна при 
нормі 17,5 тонни.

Городищанов Микола Олександрович—шофер Но
во-Миргородської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 
перевіз на хлібоприймальний пункт за зміну 27 тонн 
зерна при нормі 10 тонн.

Святокум Микола Володимирович—шофер Ново-Мир
городської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 перевіз 
на хлібоприймальний пункт за зміну 21 тонну зерна при 
нормі 10 тонн.

Рябша Едуард Миколайович—шофер Ново-Мирго
родської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 перевіз 
на хлібоприймальний пункт за зміну 18,3 тонни зерна 
при нормі 10 тонн.

Колесніков Іван Іванович—шофер Ново-Миргород
ської автороти, який автомашиною ЗІС-150 перевіз на 
хлібоприймальний пункт за зміну 15,4 тонни зерна при 
нормі 12 тонн.

Ось хто сьогодні відстає
Колгосп імені Сталіна, де головою правління 

З . Сільвестренко, секретарем парторганізації А. Самой
ленко, завдання продажу хліба державі 18 липня вико
нав лише на 70 процентів.

Колгосп імені Леніна, де головою правління
П. Петров, секретарем парторганізації П. Данілов, зав
дання продажу хліба державі 18 липня виконав лише 
на 60 процентів.

Свято радянських металургів
Сьогодні радянський народ 

вперше відзначає День металур
га. Встановлення цього свята є 
новим свідченням піклування 
партії і уряду про працівників 
металургійної промисловості, 
які завоювали своєю самовід
даною працею почесне місце в 
рядах будівників комунізму.

Прискорений розвиток важ
кої індустрії, зокрема мета
лургії, Комуністична партія вва
жала і вважає одним з найголов
ніших завдань нашого народу, 
вирішальною умовою високих 
темпів зростання всієї соціалі
стичної економіки, зміцнення 
обороноздатності країни і даль
шого піднесення добробуту 
трудящих.

Завдяки перевагам соціалі
стичного ладу металургійна 
промисловість Радянського Сою
зу розвивалася темпами, недо
сяжними для капіталістичних 
країн. Виплавка чавуну збіль

шилася з 4,2 мільйона тонн у 
1916 році до 37 мільйонів 
тонн у 1957 році, сталі— від
повідно з 4,2 до 51 мільйона 
тонн. Перед першою світовою 
війною США виробляли сталі в 
7 з лишком раз більше проти 
Росії, а тепер—в 2 рази. З 
кожним роком цей розрив 
все більше скорочуватиметься. 
XX  з’ їзд КПРС поставив перед 
радянським народом завдання— 
в найкоротший строк наздогна
ти і випередити США по ви
робництву основних видів про
мислової продукції, в тому 
числі й металу, на душу на
селення. Здійсненню цього 
завдання сприятиме перебудо
ва управління промисловістю і 
будівництвом, створення в неда
лекому майбутньому третьої 
металургійної бази в Сибіру, 
розрахованої на виробництво 
15— 20 мільйонів тонн металу 
за р ік .

Великий вклад у розвиток 
металургії нашої країни вносить 
український народ. Тепер рес
публіка дає половину всього 
чавуну, що виплавляється в 
Радянському Союзі, 38,5 про
цента сталі і 40 процентів про
кату, більше половини видобут
ку залізної руди. Рудники 
Радянської України тепер дають 
залізної руди в сім раз біль
ше, ніж  у 1913 році. На Украї
ні виплавляється чавуну стіль
ки, скільки у Франції і Бельгії, 
разом взятих, а сталі— більше, 
ніж у Бельгії, Австрії, Італії, 
Швеції, разом взятих.

Досягнутий рівень розвитку 
металургійної промисловості 
республіки— міцна основа для 
ще більшого ї ї  піднесення. В 
перспективному плані на сім 
найближчих років, який роз
робляється на Україні, намі
чається значне зростання ви
робництва металу, розширення 
залізорудної бази чорної мета
лургії. Виплавку чавуну перед

бачається збільшити приблизно 
в 1,5 раза. Незабаром в рес
публіці буде введено в дію 5 
нових доменних печей.

Невичерпним джерелом роз
витку металургійної промисло
вості є використання внутріш
ніх резервів виробництва, не
ухильне підвищення продук
тивності праці. Металурги Укра
їни по використанню вироб
ничих потужностей перевищи
ли показники найбільш роз
винутих капіталістичних країн.

Невичерпна творча активність 
та ініціатива радянських лю
дей, патріотів соціалістичної 
Батьківщини. Сталевари і до
менщики добиваються збільшен
ня випуску металу на основі 
технічного прогресу. Велику 
роль у цій справі відіграють 
застосування офлюсованого аг
ломерату і усереднених руд, 
облицювання внутрішніх скле
пінь сталеплавильних печей 
високостійкими вогнетривами,

використання в мартенах і 
конверторах кисню, виплав
ка і розливання стаді 
вакуумом і т. д. В шос
тій п ’ятирічці не менше трети
ни наміченого приросту вироб
ництва чавуну і близько поло
вини приросту сталі буде одер
жано за рахунок кращої орга
н ізац ії виробництва та вико
ристання наявних потужностей.

Відзначаючи День металур
га, який увійшов тепер в ряд 
традиційних свят радянських 
людей, гірники, доменщики, 
сталевари і прокатники ще 
ширше розгортають соціалі
стичне змагання за підвищен
ня продуктивності праці, за 
збільшення випуску металу. 
Радянські металурги, озброєні 
історичними рішеннями XX  з’їз 
ду КПРС, самовіддано борють
ся за дальше піднесення ме
талургійної промисловості, за 
нові успіхи в будівництві ко
мунізму.

Поліпшувати виховну роботу 
в д и т я ч и х  з а к л а д а х

За останній період робота 
Ново-Миргородського дитсадка 
та дитячих ясел, якими керу
ють Ф. Черевата і Ф. Нако
нечна, дещо поліпшилась. З 
дітьми провадять заняття з 
малювання, влаштовують для 
них екскурсії, цікаві ігри.

Однак ще мають місце іс
тотні недоліки у виховній ро

боті. Дітям слабо прищеплю 
любов до праці. Погано про
вадять заняття з фізкультури.

Недоліком є те, що праців
ник и дитсадка і дитясел не 
підтримують тісного зв’язку з 
батьками, не знайомлять дітей 
з передовиками підприємств.

В. ІВАНОВ.

У колгоспних дитяслах
Жнива. Щоб жінки-матері 

мали можливість спокійно пра
цювати в полі, правління кол
госпу імені Шевченка потур
бувалося про дитячі ясла.

О шостій годині ранку до 
красивого будиночка, що роз
ташований у центрі села, по
спішають трудівниці з дітьми.

Подвір’я швидко заповнює 
радісна і метушлива дітвора. 
До послуг малят— майданчик, 
де вони бавляться. Для стар
шеньких зроблені качелі. Є 
тут багато іграшок.

Завідуюча дитячими яслами 
Валентина Бойко чітко слідкує 
за виконанням розпорядку дня, 
велику увагу приділяє вихов
ній роботі серед дітей.

Ось няня Ганна Карпівна 
Логвиненко нагадує про ранко
вий туалет і діти слухняно 
вмиваються.

О восьмій годині—сніданок. 
Смачні страви приготувала

кухарка Софія Захарівна Кра
сюк. З апетитом малюки по
їдають яєчню, манну кашу, 
п ’ють молоко.

Після починаються різнома
нітн і ігри. Малим дітям роз
повідають казки та байки.

— Ігри розвивають у дітей 
спритність, — говорить няня 
Н іна Тимофіївна Бурко.

Часто для дітей влаштову
ють екскурсії в колгоспний 
сад, на город та в поле.

В спальні, де відпочивають 
діти, чисто і затишно. Для 
кожного малюка окреме ліж
ко, на якому лежать білосніж
ні простирадла і акуратні по
душки.

Матері спокійно працюють 
на ланах. В они знають, що 
їх  діти дбайливо доглянуті і 
добре нагодовані.

М. БАРКАР,
к ОЛГОСПНИЦЯ.

Домашні 
справи важливіші
Безвідповідально ставиться 

до виконання своїх обов’яз
ків продавець магазину Лідія 
Сенюта. Вона не дотримується 
розпорядку дня.

— Коли не прийдеш за това
рами,— заявляють покупці,— 
то тільки й бачиш замок на 
дверях магазина.

Лідія все поспішає додому, 
хоч робочий день ще не за
кінчився.

Для цього наведемо харак
терний приклад. Було це 5 
липня, коли продавець закри
ла магазин о третій годині 
дня і пішла додому.

— Моя робота вдома дорож
ча, чим ваша торгівля,— заяв
ляє Л. Сенюта.

Такі випадки непоодинокі. 
Після закінчення трудового 
дня робітники та жителі села 
Софіївки не завжди можуть 
купити хліба, сірників тощо. 
Чому ж миряться з цим ке
рівники ССТ?

К. КАПИНУС.

Каса взаємодопомоги 
в колгоспі

— Дуже корисна, вигідна для 
колгоспників справа!— так го
ворять хлібороби сільськогос
подарської артілі імені Сталі
на про касу взаємодопомоги.

Правління колгоспу і каса 
взаємодопомоги проявляють ве
лике піклування про трудівни
ків, допомагають їм придбати 
путівки на курорти для ліку
вання свого здоров’я. Кошти 
на путівки видає каса взаємо
допомоги, членами якої є всі 
колгоспники. В касі вже є 
понад вісім тисяч карбован
ців.

Нещодавно закуплено пу
тівки на курорт. Підлікувати 
своє здоров’я поїдуть сумлін
ні колгоспники Василь Флоря, 
Михайло Лягул, ланкова Оль
га Флоря. Незабаром путівки 
будуть придбані ще для двох 
трудівників.

Кошти каси взаємодопомоги 
весь час поповнюються за ра
хунок внесків, що їх  сплачу
ють ї ї  члени— колгоспники.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.

Добре налагоджена робота дитячих ясел у колгоспі імені 
Орджонікідзе. Матері-колгоспниці, які залишають своїх дітей у 
дитячих яслах, спокійно трудяться на збиранні врожаю.

На знімку: діти колгоспників відпочивають  на свіжому по  
вітрі.

Фото Ф. Калашникова.
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Новинки сільськогосподарської техніки

Великий інтерес у відвідувачів і екскурсантів Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 1958 року викликають експонати 
нового павільйону „Винахідник і раціоналізатор сільськогоспо
дарського виробництва“. Павільйон знайомить відвідувачів з но
вими машинами, приладами і пристроями, розповідає про досяг
нення науки, відхиляє завісу над завтрашнім днем сільськогос
подарського виробництва.

Серед численних експонатів тут показано мірний автомат 
системи наукового співробітника Всесоюзного інституту електри
фікації сільського господарства Н. Н. Буренка, призначений для 
квадратно-гніздової сівби без застосування мірного дроту з фік
сованими упорами.

Сівалка, устаткована мірним пристроєм, стає автоматичною 
і не вимагає ніяких корегувань. Вона може діяти на полях з 
нерівним рельєфом і непрямокутною конфігурацією. Автоматич
на сівалка проходить назад без порушення точності квадрата. 
Точність квадрата цієї сівалки в 2—3 рази вища, ніж у звичай
них квадратно-гніздових сівалок. Продуктивність однієї автома
тичної сівалки в 1,4 раза, спарених в 2,5 і строєних в 3,5 раза 
більше, ніж сівалки „СКГК-6В“ з механічним переносом мірно
го дроту. Сівалка з автоматом має просту настройку на різний 
розмір квадрата.

Насіння висівається при кожному оберті барабана, який, 
обертаючись при розтиланні і підбиранні гладенького дроту, пе
ріодично замикає контакт. При цьому електромагніти відкрива
ють клапани сошників. Один кінець дроту закріплюється на ба
зовій лінії, другий—на барабані. Збіжність поперечних рядків 
забезпечується при постійному натяганні гладенького дроту спе
ціальним стабілізуючим приладом. Коливання дроту на полі і 
зміщення його від початкового положення становлять 1—2 сан
тиметри при довжині гонів в 1 кілометр і не залежать від швид
кості пересування агрегату. Мірний автомат універсальний і 
може застосовуватись на причіпних та навісних квадратно-гніз
дових кукурудзяних, бавовняних, бурякових сівалках, на карто
плесаджалках і розсадо-садильних машинах.

На фото: група екскурсантів знайомиться з будовою автома
тичної квадратно-гніздової сівалки з мірним автоматом. Пояс
нення дає автор Н. Н. Буренко.

Фото і текст В. Савостьянова і В. Мастюкова
(Фотохроніка РАТАУ).

Помилка комуністів Лікарево
Здавалося б немає питання, 

яким не займалася партійна 
організація колгоспу «Шлях 
Леніна», до секретарем Василь 
Щербина. Насправді ж одне не
абияке питання було упущено...

Десятий день жнив, а скирт 
із нової соломи не видно. Ле
жить вона в купах після ком
байнів па більше, н іж  ста гек
тарах. Вчора намочив ї ї  дощ.

Центральний тік до прийому 
зерна повністю не підготовле
ний. Не зважується хліб, що 
надходить від комбайна 
«РСМ-8». Близько двохсот
центнерів скупчилося пшениці, 
зібраної самохідним комбайном. 
Є десь на господарстві віялка, 
але на току вона не встанов
лена і зерно не очищається.

— Людей невистачає, — ви
правдується завідуючий током 
комуніст Флор Миронов.

— Ех, якби нам більше ро
бочої сили, — твердить вагар 
Василь Секрет.

— Не в силах, — розводять 
руками агроном Олександр Та
таренко і голова правління ко
муніст Іван Бондаренко.

І ось по наряду бригадира 
Івана Назаренка з ’являються 
на тік колгоспниці Софія За
валко, Ніна Дубненко, Віра 
Щербина та Марія Костенко. 
Вони принесли і обід у вузлах 
(в полі страв не готують). Ж і

нок роботою не забезпечили і 
вони мусили о десятій годині 
ранку повернутися в село.

В добрий сніданок рушив са
мохідний комбайн. «РСМ-8»
продовжував стояти, бо нова 
площа була не підготовлена. 
Сюди комбайн перетягли ми
нулого дня перед заходом 
сонця.

Комбайнер Георгій Вдовичен
ко розповідає:

— Вчора ми могли о підби
рати валки до двох годин но
чі, а довелося зупинити агре
гат ще до смерку, бо спеціаль
но призначені люди не розібра
ли валки, які лягли один на 
одного на стику загінок при їх  
обношуванні самоходом.

На ранок 17 липня на хлі
боприймальний пункт було ви
везено 1025 центнерів пшени
ці. Денне завдання по вивозці
хліба ще ні разу не виконува
ли. За чотири дні шофер Сергій 
Антонов зробив своїм «ГАЗ-51» 
8 ходок. Інші два шофери 
встигли менше.

— Доводиться простоювати 
через погану забезпеченість 
вантажниками, — говорить Ан
тонов.

Машину навантажують вруч
ну, кожну центнерку зважу
ють. На все це витрачається 
не менше половини години. І 
в той же час закуплені кол
госпом автоваги лежать на по
двір’ї  (цілий рік). Їх можна 
було б встановити. Для цього

є і цемент, і каменю в кол
госпному кар’єрі скільки зав
годно.

— Не вкладаємося в стро
ки,— пояснюють керівники кол
госпу.

Немає справжньої турботи і
про наступні врожаї. Два роки 
не вивозиться гній у поле від 
свинарської і молочно-товарної 
ферми Можна було б створити 
бригаду по вивезенню гною під 
майбутній урожай кукурудзи. 
Але й до цього у керівників 
колгоспу «руки не дійшли». І 
на устах у них одні і ті ж 
слова:

— Людей обмаль...
Тимчасом, коли збиральна 

кампанія в розпалі, майже в 
кожному дворі села Лікарево 
копошаться колгоспники й кол
госпниці на власних городах. 
Є дуже багато людей таких, як 
Софія Лупан, Віра Сергатенко 
і Ганна Москаленко, котрі ви
робили за півроку від 17 до 
48 трудоднів .

Парторганізація колгоспу 
«Шлях Леніна» невелика — 
всього 9 чоловік, і з них безпо
середньо у виробництві беруть 
участь п ’ять членів КПРС. Але 
комуністи могли б приділити 
максимум уваги налагодженню 
трудової дисципліни в колгоспі 
і тим самим виправити свою 
помилку.

М. СОСНА.

По 10 — 12 літрів за день
Щоб якнайшвидше наздогна

ти капіталістичну Америку по 
виробництву продуктів тварин
ництва на душу населення, 
доярки сільськогосподарської 
артілі імені Калініна з дня на 
день підвищують надої молока.

Так, доярки П . Бобок, Р. Тка
чова та Н . Павленко від кож
ної корови щоденно надоюють 
по 10— 12 літрів молока.

Таких успіхів вони домогли
ся завдяки старанному догля
ду і дотриманню всіх правил 
зоотехнії.

О. КОЗАР.

К о л и  ж  б у д у т ь  н а в і с и ?
По 22 центнери свинини на 

сто гектарів ріллі зобов’язали
ся одержати в цьому році  тва
ринники сільськогосподарської 
артілі імені Мічуріна. Але про 
виконання взятих зобов’язань
правління колгоспу забуває. 
Колгосп виробив за півроку на 
100 гектарів ріллі тільки по 
4,9 центнера свинини.

Відставання по виробництву 
свинини сталося тому, що чле
ни правління та бригадири ви
робничих бригад артілі мало 
приділяють уваги відгодівлі 
тварин.

Так, наприклад, у другій 
комплексній бригаді, до брига
диром М. Бреурош, завідуючим 
фермою Я . Крикотненко, досі 
не збудували навіси для сви
ней, які поставлені на відго
дівлю. Тварини печуться на 
сопці, знижують продуктив
ність.

І. БОНДАРЕНКО, 
голова виконкому Пурпу
рівської сільської Ради.

На вірному шляху
Більше тисячі гектарів зем

лі обробляє наша артіль. Рані
ше не встигали з проведенням 
цілого ряду агротехнічних за
ходів, погано обробляли і угно
ювали грунт, а тому й уро
жаї одержували низькі. Мало 
дбали про якість польових ро

 б іт колгоспники, а механізато
ри, сказати відверто, турбува
лися лише про те, щоб на ї х 
ньому рахунку стояло більше 
гектарів умовної оранки, а
який урожай принесуть ті гек
тари, це їх  мало тривожило.

Навіть і в минулому році ми 
зібрали низький урожай зерно
вих та технічних культур. 

 пшениці, наприклад, кожний
гектар видав менше як но 17 
центнерів, цукрових буряків 
тільки трохи більше 100 цент
нерів.

Члени правління, ланкові і
активісти артілі стали задуму
ватись над тим, чому відстає 
Бирзулово.

На перший погляд ніби все 
ми робили так, як і в  інших
колгоспах: орали, сіяли, оброб
ляли міжряддя просапних куль
тур, збирали врожай. Чому ж 
низькі врожаї? А тому, що не 
все робили так, як вимагає пе
редова агротехнічна наука. Б 
грунт дуже мало вносили міс
цевих та мінеральних добрив. 
Не завжди якісно орали і об
робляли грунт перед сівбою 
механізатори. А коли посіяли,
то мало хто думав над тим, 
чи витримано густоту стояння 
рослин на кожному г ектарі 
посіву.

Все це ми врахували. І ще 
взимку довгими вечорами час
тенько говорили з колгоспни
цями на агротехнічних занят
тях. А крім того, ще з осені
організували вивезення гною 
та перегною на ділянки під 
кукурудзу та цукрові буряки, 
провели також підживлення 
озимини. Під усі ярі культури 
підняли зяблеву оранку. Взим
ку тут затрималось чимало сні
гу. А це вже перші кроки до
високого врожаю.

Історичні накреслення лют
невого Пленуму ЦК КПРС від
крили новий простір для твор
чої праці хліборобів. Механі
затори перейшли з МТС в к ол
госпи. Змінилося і їх  ставлен
ня до праці. Всі стали боро
тись за високу якість, за кра
щі агротехнічні строки.

Весняну сівбу провели в 
кращі строки і високоякісно. 
 Першість у змаганні вели ме
ханізатори Петро Перехрест, 
Петро Корнет, Володимир 
Хмельницький. Добре пильну
вали за роботою сівальних

агрегатів колгоспниці Марія По
люга, Марія Харченко, Лідія 
Я ворська та інші. Всі колгосп
н ики і механізатори працювали 
завзято. Кожний з нас пройняв
ся великим бажанням— покін
чити з відставанням своєї арті
лі. Крім зернових і технічних 
культур в нинішньому році ми 
посіяли кілька гектарів горо
дини. По зерновій кукурудзі
ущільненим способом підсадили 
гарбузи, а це великий резерв 
соковитих кормів. За зразкове 
проведення весняної сівби на
шому колгоспові було присуд
жено перехідний Червоний 
прапор райкому КП України 
та райвиконкому.

Появилися дружні сходи рос
лин. Механізатори стали об
робляти міжряддя соняшників, 
кукурудзи у двох напрямках. 
Колгоспниці від зорі й до зорі 
невтомно трудились на буря
ковій плантації, вели боротьбу 
з довгоносиком, підсівали зрід
жені місця в рядках. Всі три
ланки дружно і організовано 
розпочали проривання цукро
вих буряків. Першість у зма
ганні тримала третя ланка, яку 
очолює Тетяна Гольжа.

За вісім днів провели про
ривання цукрових буряків, а 
також прорвали кукурудзу, со
няшники, вчасно провели пере
вірку буряків, розпушування 
грунту в гніздах біля рослин.
Механізатори що раз прорихли
ли міжряддя. На наших полях 
тепер немає бур’янів. Ще до 
початку жнив ми обробили всі 
просапні культури. Трудівники
артілі дали слово міцно трима
ти перехідний Червоний прапор. 
І дотримали. Його було вдруге 
присуджено нашому колгоспові.

Настали жнива. Кожний 
прагне якнайшвидше зібрати 
хліб і не допустити втрат. Ве
де перед комбайнер Володимир 
Ганул. Одноразово з збиранням 
колгоспники не забувають і 
про врожай наступного року. 
Заготовляють і складають у
бурти гній, механізатори оброб
ляють пар. Там, де скосили 
зелену масу на корм тваринам, 
посіяли просо та кукурудзу, а 
це буде хороший корм для 
тварин в серпні.

Ми всі переконані, що в 
цьому році зберемо високий 
урожай, з честю виконаємо 
взяті соціалістичні зобов’я 
зання.

Так ми переборюємо відста
вання.

П. ЛЕБЕДИНЕЦЬ, 
агроном колгоспу імені 
Орджонікідзе.
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Що треба знати про державну 
трипроцентну позику

Державна трипроцентна внут
рішня виграшна позика сприяє 
дальшому розвитку народного 
господарства СРСР. Одночасно 
вона є вигідною і зручною фор
мою зберігання грошових зао
щаджень.

По цій позиці щороку про
водиться сім тиражів вигра
ш ів— шість основних та один 
додатковий. В основних тира
жах, які проводяться 30 січня 
30 березня, 30 травня, 30 лип
ня, 30 вересня і 30 листопа
да, розігруються виграші від 
400 до 50000 карбованців. В 
додатковому тиражі, який про
водиться 30 вересня, є також 
виграші в 100 тисяч карбован
ців.

Яскравим свідченням попу
лярності трипроцентної позики

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

серед населення є такі показ
ники. Якщо за весь 1957 рік 
трудящі району придбали облі
гацій ц іє ї позики на суму 
170 тисяч карбованців, то за 
перше півріччя 1958 року вже 
продано ц іє ї позики на суму 
понад 104 тисячі карбованців.

Всі ощадні каси району про
дають і вільно купують обліга
ц ії державної трипроцентної 
позики. Курсова вартість цієї 
позики від 1 до 2 карбованців 
50 копійок за сотню в залеж
ності від строку ї х придбання.

Й. ГОДІК, 
завідуючий центральною 
о щадною касою району.

Мі жн а р о д н и й  ог ляд
Воєнна Інтервенція Імперіалістів на Арабському Сході

Весь cвіт з глибоким обурен
ням дізнався про збройну інтер
венцію США на Близькому 
Сході. 15 липня кораблі 6-го 
американського флоту почали 
висадку військового десанту на 
території Лівану, н арод якого 
вже більше двох місяців і з 
зброєю в руках бореться за те, 
щоб в його країні додержува
лись конституційні закони. 
Зухвале збройне втручання 
США у внутрішні справи Ліва
ну, є, як підкреслюється в за
яві Радянського уряду в зв’яз
ку з подіями на Близькому 
Сході, актом воєнної інтервен
ц ії не тільки щодо цієї країни, 
але й щодо всіх волелюбних 
арабських країн. Американські 
імперіалісти скинули з себе 
маску і пішли на відкриту агре
сію проти миролюбних араб
ських народів.

Справжньою причиною віро
ломного вторгнення США в Л і
ван є прагнення нафтових мо
нополій США та інших захід
них держав зберегти своє ко
лоніальне панування в країнах 
Близького і Середнього Сходу, 
забезпечити дальший грабіж 
національних багатств цих 
країн.

Збройна інтервенція імперіа
лістів на Близькому Сході тіс
но зв’язана з подіями в Іраку, 
де 14 липня в результаті дер
жавного перевороту було пова
лено монархію і проголошено 
Іракську республіку. Арабська 
держава Ірак з населенням по
над 5 мільйонів чоловік межує 
з Іраном, Туреччиною, Сірій

ським районом Об’єднаної Араб
ської Республіки і ряду інших 
країн . Головним багатством 
Іраку є нафта. Проте вона на
лежала не іракському народові, 
а іноземним монополіям, голов
ним чином американським і анг
лійським. Грабувати природні 
багатства Іраку та його народ 
Сполученим Штатам і Англії 
допомагали кинуті іракські пра
вителі, які одержували за це 
велику винагороду від нафто
вих королів. Що ж до іраксько
го народу, то він жив у жах
ливих злиднях. Досить нагада
ти, що середня тривалість жит
тя іракського селянина стано
вить не більш як 28 років.

Повстання іракського народу 
і проголошення Іраку республі
кою відкрило перед країною мож
ливості справді незалежного і 
вільного розвитку. Уряд Ірак
ської республіки на чолі з Аб
дель Керім Касемом заявив, що 
він добиватиметься визволення 
країни від панування імперіа
лістів. Іракська республіка ви
йшла з агресивного Багдадського 
пакту.

Народи Арабського Сходу і 
всього світу палко вітають на
родження незалежної Іракської 
республіки. Ї ї вже офіціально 
визнали Радянський Союз, Ки
тайська Народна Республіка, 
Об’єднана Арабська Республіка 
і ряд інших держав.

Зовсім інакше сприйняли по
дії в Іраку правлячі кола в 
США і Англії. Боючись за свої 
бариші від експлуатації нафто
вих багатств Іраку, американ

ські та англійські капіталісти 
стараються очорнити повстання 
іракського народу і вживають 
заходів спрямованих до того, 
щоб зміцнити свої позиції на 
Близькому Сході, знову надіти 
на Ірак колоніальне ярмо. Цим 
цілям служить висадка зброй
них сил США в Лівані. В та
кому ж дусі діють англійські 
імперіалісти: за останніми відо
мостями, парашутні війська 
Англії висадилися в сусідній з 
Іраком країні Іорданії. Ц і дії 
створюють серйозну загрозу ми
рові і безпеці на Близькому 
Сході і в усьому світі.

Гнівно засуджуючи імперіа
лістів, народи вимагають: Руки 
геть від Лівану та Іраку, від 
усіх арабських країн!

Збройне  вторгнення інозем
них імперіалістів на Близько
му Сході викликає природну 
стурбованість і нашої країни. 
«Радянський Союз,— говориться 
в заяві Радянського уряду, — 
не може лишатись байдужим до 
подій, які створюють серйозну 
загрозу в районі, прилеглому 
до його кордонів, і залишає за 
собою право вжити потрібних 
заходів, що ї х диктують інте
реси збереження миру і безпе
ки». Радянський уряд, підтри
муваний всім миролюбним люд
ством, закликають США припи
нити збройне втручання у внут
рішні справи арабських країн 
і негайно вивести свої війська 
з Лівану.

С. ГЕРМАН.

Канібальські заклики американського «спеціаліста 
у зовнішньополітичних питаннях»

НЬЮ-ЙОРК. Як повідомляє 
агентство Юнайтед Пресс Інтер
нейганл, директор спеціальної 
дослідної групи «фонду Рокфел
лера» Генрі Кіссінгер—спеціа
ліст у зовнішньополітичних і 
військових питаннях, що к о

ристується, за словами аг ент
ства, певним впливом в урядо
вих колах США, виступив з 
відвертими закликами вдаватись 
до війни як знаряддя зовніш
ньої політики.

«Я не можу погодитись,—

заявив Кіссінгер,—з розмежу
ванням між політикою війни і 
політикою миру». «Я думаю,— 
додав він ,— що слід перетворити 
війну в таке знаряддя політи
ки, яке можна було б засто
сувати».

Д ОВІДКА І Р А К
Увага всієї світової громад

ськості тепер привернута до по
дій в Іраку. В цій країні в ніч 
на 14 липня здійснено держав
ний переворот. Королівську 
владу, що існувала тут, пова
лено, Ірак проголошено респуб
лікою.

Ірак—арабська держава, роз
ташована на Близькому Сході. 
На його території в 444,4 ти
сячі квадратних кілометрів про
живає понад 5 мільйонів чоло
вік, переважно арабів. Ірак— 
слабо розвинута в економічному
відношенні країна. З придатних 
для обробітку 12 мільйонів 
гектарів землі використовується 
не більше 3 мільйонів. Ірак
ські селяни орендують землю 
у великих поміщиків і шейхів 
(вождів) племен на кабальних 
умовах: за оренду вони мусять 
віддавати землевласникам до 
70 процентів зібраного врожаю.

Промисловість розвинута сла
бо. В країні налічується бли
зько двох тисяч дрібних під
приємств легкої промисловості, 
як і виробляють цеглу, цемент, 
мило, шкіряні вироби, сигарети 
тощо.

Основним багатством країни 
є нафта. Ї ї запаси оцінюються 
в 2650 мільйонів тонн. За ви
добутком нафти Ірак займає 
одне з перших місць у світі. 
Але незліченні багатства, що 
таяться в надрах іракської зем
лі, не належать народові. Наф
тові родовища тримають у сво
їх  руках іноземні монополії.

Протягом багатьох років Ірак 
фактично був колонією англій
ського імперіалізму. За останні
роки сюди проник американ
ський капітал. Реакційний уряд 
Іраку, очолюваний ставлеником 
американо-англійських колоні
заторів Нурі Саїдом, встановив у 
країні режим сваволі і терору. 
Національно-визвольний рух 
нещадно придушувався, про
гресивні партії були заборонені, 
іракських патріотів тисячами 
кидали в тюрми. Уряд Нурі Са- 
їда надав англійським імперіа
лістам на території країни воєн
но-повітряні бази, втягнув 
Ірак у горезвісний Багдадський
пакт, спрямований на задушен
ня національно-визвольного ру
ху на Близькому і Середньому 
Сході, розірвав у 1955 році
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Про заходи по недопущенню заносу 
ящура в район

Обов'язкове рішення №  252-3 виконкому  Ново-Миргород
ської районної Ради депутатів трудящих 

від 15 липня 1958 року
В зв’язку з поширенням захворювання худоби ящуром, в тому 

числі злоякісною формою, в ряді місцевостей УРСР, що створює 
велику загрозу заносу ящура в район та у відповідності з рішенням 
виконкому обласної Ради депутатів трудящих № 566 від 25 червня 
І958 року, виконком райради депутатів трудящих р і ш а є :

1. Зобов’язати головного ветлікаря інспекторської групи тов. Бов
куна, голів колгоспів, голів сільських та селищної Рад депутатів 
трудящих та керівників інших підприємств:

а) на в’їзних дорогах в межах району встановити круглодо
бові ветеринарні пости для дезинфекції усіх видів транспорту, об
ладнати їх бар’єрами та закріпити відповідальних ветпрацівників за 
постами, в тому числі;

колгосп ім. Фрунзе (тов. Ільтус)—дорога Златопіль—Ново
миргород;

колгосп ім. Енгельса (тов. Сімбаба)—дорога В. Виска—Ново
миргород;

колгосп ім. Мічуріна (тов. Зацаринін)—дорога М. Виска—Но- 
во-Миргород;

колгосп ім. Чапаєва (тов. Ботнаренко)—дорога Хмельове—Ко
робчино;

колгосп ім. Свердлова (тов. Романенко)—дорога М. Виска— 
Коробчино;

колгосп ім. Шевченка (тов. Бутовський)—дорога Ставидла— 
Кіровоград;

колгосп ім. Леніна (тов. Петров)—дорога П’ято-Іванівка—Каніж.
б) заборонити завіз в район худоби та продуктів тваринництва 

з областей і країв, де є випадки захворювання на ящур.
в) заборонити заїзд на тваринницькі ферми та літні табори 

транспорту і людей, які не обслуговують ферми.
г) на кожній тваринницькій фермі обладнати дезинфекційні 

майданчики для транспорту та працівників ферм.
д) в усіх господарствах колгоспів і заготівельних організацій

обладнати площадки, на яких проводити дезинфекцію  а тотранспор
ту після повернення його з рейсів, такі площадки забезпечити гід
ропультами, деззасобами та призначити відповідальних осіб за про
ведення дезинфекції.

е) заборонити колгоспам та іншим господарствам перевозити 
на вантажних автомашинах і підводах тварин, за винятком плано
вих перевозок.

ж) в декадний строк всі тваринницькі ферми очистити від гною, 
сміття та бур’янів і тримати їх в належному санітарному стані.

з) заборонити продаж на базарах худоби та продуктів тварин
ництва без ветеринарного свідоцтва, встановивши за цим постійний 
ветеринарно-міліцейський контроль.

2. Зобов’язати голів сільських Рад взяти на облік все поголів’я 
худоби у населення, а заново куплену худобу брати на облік в 
день її купівлі, встановити щоденний контроль за станом худоби.

3. Зобов’язати зав. санстанцією і м’ясоконтрольної станції вста
новити суворий контроль за торгівлею м’ясо-молочними продуктами 
на базарах, допускати до продажу лише при наявності ветеринар
них довідок про благополучність на заразні захворювання.

4. Заготівельним організаціям та керівникам підприємств по 
переробці продуктів тваринництва заготівлю худоби та продуктів 
тваринництва провадити в благополучних по заразним хворобам міс
цевостях та забезпечити належний санітарний стан на підприєм
ствах.

5. Винні в порушенні цього рішення притягаються до відпові
дальності в адміністративному порядку—штрафу до 100 крб., або 
виправно-трудових робіт строком до одного місяця.

6. Скарги на неправильне застосування заходів адміністративно
го стягнення подаються до виконкому районної Ради депутатів тру
дящих в 3-х денний строк з дня одержання постанови про накла
дення стягнення.

7. Нагляд за виконанням цього рішення покласти на виконкоми 
сільських та селищної Рад депутатів трудящих, інспекторську гру
пу по сільському господарству та районне відділення міліції.

8. Обов’язкове рішення набуває чинності через 10 днів після 
опублікування його в газеті „Ленінець“ і діє на території району 
до скасування.

Голова виконкому райради
депутатів трудящих Г. ШАРПІНСЬКИЙ.

Секретар виконкому райради
депутатів трудящих В. КЛИМЕНКО.

дипломатичні відносини з Ра
дянським Союзом. На противагу 
створенню Об’єднаної Арабської 
Республіки іракська реакція 
штучно створила так звану 
Арабську федерацію в складі 
Іраку та Іорданії. Останнім ча
сом Нурі Саї д розвинув актив
ну діяльність, що мала на ме
ті за допомогою Багдадського 
пакту придушити народне пов
стання в Лівані.

Народні маси, як і ніколи не 
припиняли боротьби за свою 
свободу і національну незалеж
ність, скинули короля-тирана 
Фейсала і продажну кліку Ну
рі Саїда. Створено новий уряд, 
першим к роком якого було рі
шення про вихід Іраку з агре
сивного Багдадського пакту.

За повідомленнями зарубіж
ної преси, події в Іраку ви
кликали в таборі імперіалістів 
переполох. Щ ождо всіх про
гресивних людей світу, то вони 
захоплено прийняли звістку про 
проголошення Іракської респуб
ліки і бажають арабському на
родові великих успіхів у бо
ротьбі за свою свободу і неза
лежність.
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