
Пролетарі всіх краї н, єднайт еся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Сердечна подяка
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Ц ен тр ал ьн и й  К о м ітет  К о м ун істи чн о ї п артії У к р а 
їни ви сл о вл ю є ї м щ и р у  і с ер д еч н у  п о д яку  за т е п 
л і п ривітання К о м у н істи ч н о ї партії У країни .

Центральний Комітет КП України.

Головне в роботі місцевих Рад
Якось у неділю голова куль

турно-освітньої комісії Л іка
рівської сільської Ради вчи
телька Ірина Василівна Омель
чук йшла з унаочненнями повз 
гурт жінок, що сиділи під х а 
тою. Одна з них запитала:

— Ви, мабуть, будете сьогод
ні про щось розповідати?

—Про поета М аяковського,— 
відповіла депутат,— а хлопці 
та дівчата декламуватимуть 
його вірші.

— Треба піти послухати,— 
донеслося вслід Ірині Васи
лівні.

І в цьому «треба» Омельчук 
якось особливо відчула праг
нення колгоспників до знань 
і свою персональну відпові
дальність за доручену справу.

Людей прийшло багато, хоч 
і знали, що концерту не буде. 
І треба було бачити, як  дяку
вали виборці своєму депутато
в і, керівникові і безпосередньому 
учасникові культурно-освітньої 
роботи на селі.

Члени комісії жодного пи
тання не вирішують без участі 
активістів і в своїй практичній 
діяльності спираються на них. 
Найбільше ж здібних громадян 
комісія залучає до участі в ро
боті клубу—найголовнішому 
центрі комуністичного вихован
ня трудівників к олгоспного ви
робництва. Лекції та доповіді 
читають завідуючий лектор
ською групою директор семи
річки В. Омельчук, завідуючий 
медпунктом А. Олійник, вчи
телька К. Ніколаєва та інші.

Активістів культурно-освіт
ньої комісії ви зустрінете в 
гуртках художньої самодіяль
ності. За роботу співочого 
гуртка відповідає завідуючий 
клубом баяніст Олександр Вдо
виченко. Ланкова Ніна Лут, 
тракторист Микола Пшени
ш ний , вчителі К . Ніколаєва, 
Г. Мірошниченко, свинарка 
Раїса Олійник, комбайнер Геор
г ій Вдовиченко далеко непов
ний список членів гуртків 
художньої самодіяльності.

Те, п ро що ми коротко роз
повіли, і є зв ’язком Ради з
її активом, передовими людь
ми нашого часу. Тільки таким 
чином місцева Рада може і по
винна добитися відчутних ус
піхів у радянському будівни
цтві. Постійний зв ’язок к омісій 
і в цілому всієї Ради з маса
ми—головне в ї ї  роботі.

А ось ще один характерний 
приклад. Точно за планом 
скликаються сесії і засідання 
виконкому Защ итянської сіль

ської Ради, де головою Гаври
ло Чорноус і секретарем Олек
сандр Бирзул. Тут разом з де
путатами обмірковують питан
ня радянського будівництва 
молоді і убілені сивиною 
передові к олгоспниці і кол
госпники. Тільки на засідання
виконкому Ради, яке роз
глядало питання про стан 
закупки молока від індивіду
альних господарств, було за 
прошено багатьох громадян— 
зливника молока Г. Кизіля, 
членів артілі імені Калініна 
І . Козиря, П. Ки зіля, ветсані
тара Д. Дубчака, бригадира 
рільничої бригади В. Піддубна,
завгоспа Н. Курка, голову кол
госпу І . Дикусара та інших.

Тож не випадково Защ итян
ська Рада річний план закуп
ки молока виконала достроково, 
а фінансовий план другого квар
талу— на 359 процентів. Кол
госп цієї Ради краще від інших 
збирає врожай і в числі пер
ших в районі виконав план 
продажу хліба державі.

Шкода тільки, що чудовий
досвід роботи культурно-освіт
ньої комісії Лікарівської сіль
ської Ради, місцевої Ради се
ла Защити та інших пропа
гується слабо. Між тим голови 
і виконкоми деяких Рад мало 
залучають активістів до гро
мадської роботи. У Мар’ївськ ій 
сільській Раді сесії і засідання
виконкомів проводяться рідко, 
багато насущних питань лиша
ються невирішеними. І все ж 
головна помилка керівників 
даної Ради полягає в тому, 
що вони не згуртовують нав
коло себе широких мас тру
дящих. Тому і довелося голові 
Ради Миколі Б ук овському та 
секретареві Григорію Ж игуну
доповідати в район про те, що 
піврічний план сільгоспподатку 
виконано лише на 77,4 про
цента. Колгоспи імені Енгель
са та імені Кірова Мар’ївської 
сільради допускають істотні 
недоліки на збиранні врожаю.

В більшій або меншій мірі 
такі недоліки властиві П урпу
рівській, Б ровківськ ій, Короб
чинській та іншим сільським 
Радам.

Зв’язок і що раз зв’язок з
масами, чуйно прислухатися 
до їх голосу, вміло спрямовува
ти ін іціативу і творчу енергію 
численного активу— таке зав
дання місцевих Рад. Тільки 
при цій умові вони доб’ються 
відрадних наслідків у виконан
ні завдань, поставлених XX 
з ’їздом КПРС.
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Миролюбні народи зірвуть злочинні плани агресорів!
Звернення радянських профспілок до професійних спілок і трудящих усіх країн

Всесоюзна Центральна Рада 
Професійних Спілок прийняла 
звернення до професійних спі
лок і трудящих усіх країн. В 
ньому говориться, що людство 
переживає зараз грізний і від
повідальний момент. Уряди США 
і Великобританії здійснили 
воєнну інтервенцію проти Лі
вану та Іорданії. Це поставило 
під загрозу незалежність інших 
країн Середнього і Близького 
Сходу. Американо-англійська
воєнна авантюра криє в собі 
пряму небезпеку розв’язування 
страшної спустошливої війни.

В ці сповнені тривоги дні, 
говориться далі в зверненні, 
коли під загрозу поставлені 
спокій і життя багатьох міль

йонів людей, робітничий клас і 
профспілки Радянського Союзу 
звертаються до профспілок і 
трудящих усього світу з зак
ликом приборкати агресорів, 
поставити вимогу до урядів 
США і Великобританії припи
нити збройне втручання у 
внутрішні справи арабських 
країн і негайно вивести свої 
війська з Лівану та Іорданії.

Радянські профсп ілки звер
таються до профспілок і робіт
ничого класу США з закликом
рішуче виступити проти без
розсудних дій правлячих кіл 
США. Робітничий клас і проф
спілки СРСР заявляють про 
свою солідарність з англійськи
ми профспілками, які виступа
ють проти ганебної американо-

Механізатори району! Пам’ятай
те: успіх збирання вирішує техніка! 
Забезпечимо високу продуктив
ність збиральних і зерноочисних 
машин!

англійської інтервенції. Проф
спілки СРСР звертаються до 
всіх організацій трудящих, до 
всіх, кому дорогі ідеали миру, 
свободи і справедливості, з зак 
ликом виступити н а захист 
народів арабських країн, вико
ристати всі засоби і можливос
ті для відсічі американо-ан- 
глійським колонізаторам.

На закінчення в зверненні 
говориться, що  агресивні дії 
урядів США і Англії постави
ли під серйозну загрозу мир. 
Але доля його в руках наро
дів. Своїми активними діями
вони можуть і повинні зірва
ти злочинні плани агресорів і 
забезпечити збереження загаль
ного миру.

(ТАРС).

Звернення радянських жінок до жінок усіх країн
Радянські жінки звертаються 

до своїх зарубіжних подруг з 
закликом активно включитись 
у боротьбу за відвернення но
вої війни. В зверненні, яке 
прийняв  Комітет радянських 
жінок, підкреслюється, що ра
дянські ж інки до глибини ду
ші обурені інтервенцією аме
риканських і англійських ко
лонізаторів на Арабському Сході.

Матері світу! З нас вистачить
солдатських могил, з нас ви
стачить сліз і страждань, гово
риться в зверненні. Коли Гіт
лер починав свій похід, багато 
хто сподівався, що світової 
війни не буде, і вчасно не п ід
нялись на боротьбу. Це був 
жорстокий урок для всіх нас, 
матерів. Навчені гірким до

свідом, ми не повинні сподіва
тись, що агресія, почата проти 
малих країн, буде маленькою 
локальною війною і не про
ллються н ові ріки людської кро
ві. В ім’я  щастя дітей радян
ські жінки закликають матерів 
усіх країн до священної бо
ротьби за припинення інтервен
ції в Лівані та Іорданії, за ви
ведення з цих країн американ
ських і англійських військ.

Робітниці, селянки, діячки 
науки, культури і мистецтва, 
домашні господарки!— говорить 
далі звернення.— Стукайте в 
двері парламентів і урядів, ви
магайте негайн ого припинення 
воєнних дій проти арабських 
народів, вимагайте негайного 
скликання наради глав урядів

великих держав. Хай потік 
писаних протестів рине на ад
ресу урядів США і Англії. В 
кожному виборчому округу, в 
кожному місті і селі вимагай
те від своїх депутатів відпові
ді, що вони роблять для від
вернення кровопролиття, по
силайте свої звернення і про
тести в ООН. Звернення містить 
заклик до американських і 
англійських матерів, щоб вони 
умножили зусилля проти за
грози атомної війни.

Закінчується звернення сло
вами:

—Час не жде. Дорога кожна 
хвилина. Об’єднаємось, ж інки 
всіх країн , і стіною заступимо 
шлях новій війні— врятуємо 
мир! (ТАРС).

Народи відстоять мир
Збройна інтервенція амери

канських імперіалістів у Лівані 
га англійських імперіалістів у 
Іорданії викликала хвилю гли
бокого обурення і гніву в хлі
боробів колгоспу імені Сталіна.

Ось виступає колгоспник 
Микола Брага. Він говорить: 

—Ми ще не забули жахли
вих днів другої світової вій
ни, що принесла народам ба
гато горя і мук. Тому ми не

можемо спокійно дивитись на 
події, що розгортаються на 
Ближньому і Середньому Схо
ді. Ми заявляємо свій гнівний 
протест і вимагаємо негайно 
вивести війська імперіалістів 
з арабських країн . Ми пов
ністю підтримуємо Заяву Ра
дянського уряду в цьому 
питанні.

На мітингу виступило 12 чо

ловік. Всі вони з великою 
одностайністю схвалювали З а 
яву Радянського уряду в 
зв ’язку з подіями на Близько
му і Середньому Сході, гнів
но засуджували п ідлі дії 
імперіалістів. Народи відстоять 
мир, зупинять агресорів—та
кою думкою був пройнятий 
кожний виступ.

А. САМОЙЛЕНКО.

Тернопільська область. В ра
йонному центрі Зборів відкрито 
„кімнату атеїста“. Тут зібрано 
літературу, плакати, картини та 
інші експонати, які відобража
ють боротьбу науки проти ре
лігії. В кімнаті часто прово
дяться інструктивні доповіді 
та консультації для сільських 
лекторів і агітаторів, які ве
дуть атеїстичну пропаганду.

На фото: член Товариства
для поширення політичних і 
наукових знань Української 
РСР учитель школи Р. М. Бод
нар знайомить сільських лек
торів з хімічним процесом са
мозагорання, яке служителі 
культів видавали за „чудо“.

Фото Б. Шендлера
(Фотохроніка РАТАУ).



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Як приємно погуляти на свіжому повітрі, нарвати букет кві
тів, спіймати метелика, погратись у піску! Літо—найкраща пора 
для здорового відпочинку дітей.

На знімку: вихованці Ново-Миргородського дитячого садка 
  йдуть на прогулянку.

Фото Ф. Калашникова.

Нагородження працівників чорної металургії
За видатні успіхи, досягну

ті в справі розвитку чорної 
металургії, Президія Верховної 
Ради СРСР присвоїла 180 пра
цівникам чорної металургії 
звання Героя Соціалістичної 
Праці.

Велику групу робітників, 
керівних та інженерно-техніч
них працівників чорної мета
лургії, працівників партійних, 
профспілкових та комсомоль
ських організацій, які найбіль

ше відзначились, нагороджено 
орденами і медалями СРСР. 
Всього нагороджено 4996 чоло
вік, в тому числі по Ук раїні— 
1852 чоловіка.

Орденом Леніна нагородже
н о 495 чоловік, орденом Тру
дового Червоного Прапора— 
1391 , орденом «Знак Поша
н и » — 1855, медалями «За тру
дову доблесть» і «За трудову 
в ідзнаку»—1075 чоловік.

(РАТАУ).

Кримська область достроково виконала 
річний план хлібозаготівель

Перетворюючи в ж иття істо
ричні рішення лютневого і 
червневого Пленумів ЦК КПРС 
та виконуючи взяті зобов’я 
зання на честь 40-річчя Ко
муністичної партії України, 
трудівники сільського господар
ства Кримської області достро
ково виконали план хлібоза
готівель на 103 проценти. Кол
госпи й радгоспи в цьому ро
ці продали державі 18 міль

йонів 242 тисячі пудів зерна, 
що на 3 ,9  мільйона пудів, або 
на 13 процентів, більше, ніж 
за  відповідний період минуло
го року. Найважливішою про
довольчою культурою—озимої 
пшениці здано понад 17,8 міль
йона пудів.

Продаж хліба державі понад 
план тривав .

(РАТАУ).

Молодь України вирушає збирати 
цілинний урожай

Більш як  15 тисяч юнаків 
і дівчат України виявили ба
ж ання поїхати на збирання 
багатого цілинного врожаю. В 
Кустанайську область Казах
ської РСР вирушив перший 
ешелон молодих патріотів Ки
ївщини. Серед добровольців 
багато студентів сільськогос

подарських інститутів і техні
кумів. Перед від’їздом першого 
ешелону в Києві відбулися 
урочисті збори молоді.

В найближчі дні на збиран
ня багатого цілинного врожаю 
в иїдуть нові загони молодих 
патріотів України.

(РАТАУ).

Хроніка наших днів
Будівництво газопроводу

Амвросіївка — Сталіно — Макі
ївка почалося в Донбасі.

Масова перевозка хліба 
нового врожаю, зібраного на 
полях південних областей Укра
їни , почалась на Дніпрі. Що
дня через дніпровські шлюзи 
проходить но кілька суден з 
хлібом.

Крайова промислова сіль
ськогосподарська виставка
відкрилася в Барнаулі. В 20 
павільйонах і виставочних пло
щадках відображені досягнен
ня трудящ их Алтаю.

Близько д вох т исяч моло
дих х іміків випустили н ині
вищі і спеціальні середні уч
бові заклади Ленінграда.

Новий пансіонат для мате
рів з дітьми відкрився в Євпа
торії.

„Історія рідного міста“ —
так називається видана в Ме
літополі книга, на п исана пра
цівниками місцевого дизелебу
дівного заводу, якому минуло
50 років.

Два нових Інститути— авто
ш ляховий та інженерно-буді
вельний почнуть працювати в 
наступному навчальному році 
в Хабаровську. Для них вже 
споруджено п’ятиповерховий 
будинок.

Перший о Харківській об
ласті районний аеровокзал спо
руджено на околиці села Пет
рівське. Такий же аеровокзал 
почали будувати в районному 
центрі Великий Бурлук. Тепер 
встановлено регулярне повітря
не сп олучення між Харковом і 
центрами 15 сільських районів.

(РАТАУ).

магаючого вчення марксизму- 
ленінізму, ідеями пролетарсько
го інтернаціоналізму і незлам
ної єдності країн соціалістич
ного табору.

Радянські люди, знайомля
чись з матеріалами VIII з ’їзду 
КПК, радіють з чудових успі
хів китайського народу в гос
подарському і культурному роз
витку і бажають йому нових 
перемог у великій справі бу
дівництва соціалізму.

Окремими виданнями росій
ською мовою вийшли також 
брошури— «Статут Комуністич
ної партії Китаю. Про зміни в 
Статуті партії» і «Про сучасне 
міжнародне становище, зовніш
ню політику КНР і про визво
лення Тайваню».

Книги китайських друзів, 
безсумнівно, будуть цінним по
сібником для пропагандистів, 
викладачів вузів і шкіл, а 
також для масового читача.

тичних діячів Китаю. Третій 
том складено з вітальних висту
пів представників братніх ко
муністичних і робітничих пар
тій, а також вітальних листів 
і телеграм, що надійшли на ім’я 
з ’їзду.

Матеріали збірника яскраво
показують, як  за короткий істо
ричний строк, що минув з ча
су встановлення в країні на
родної влади, китайський на
род під керівництвом своєї Ко
муністичної партії здійснив ве
ликі перетворення, відбудував
зруйноване війною народне гос
подарство і н ині здійснює вели
чну програму будівництва но
вого життя, виходячи з загаль
них закономірностей соціалізму 
і з врахуванням конкретних 
умов і національних особливос
тей своєї країни.

Кожний том збірника пройня
тий великими ідеями всепере

Видавництво літератури іно
земними мовами в Пекіні ви
пустило в світ у п ерекладі на 
російську мову збірник мате
ріалів VIII з ’їзду Комуністич
ної партії Китаю. Цей з ’їзд є 
визначною подією як у внут
рішньому ж итті шестисотміль
йонного китайського н ароду, 
так і в житті всього міжнарод
ного комуністичного і робітни
чого руху.

Збірник складається з трьох 
томів. До першого тома вклю
чені 7 документів, у тому чис
лі політичний звіт ЦК Компар
тії Китаю VIII з ’їздові КПК, 
резолюція на політичний звіт,
пропозиції з ’їзду по другому 
п ’ятирічному плану розвитку 
народного господарства (1958— 
1962 рр.) та інші. В другому 
томі вміщені виступи делега
тів з ’їзду, привітання від де
мократичних партій і демокра

Книги китайських друзів

Пленум райкому партії
Історичні накреслення чер

вневого Пленуму ЦК КПРС та 
липневого Пленуму ЦК КП 
України—в центрі уваги кому
ністів районної партійної орга
нізації. На партійних зборах, 
в бригадах, на фермах—скрізь 
обговорювались намічені пар
тією та урядом нові важливі 
заходи, які спрямовані на під
несення сільського господарст
ва, на збільшення виробництва 
продуктів рільництва і тварин
ництва і зн иж ення їх собівар
тості. Ці документи знайшли га
ряче схвалення у всіх колгосп
ників та механізаторів району.

Днями відбувся пленум рай
кому КП України. З доповіддю 
виступив секретар райкому КП 
України З . Присяжний, яки  
виключну увагу звернув на 
те, як комуністи району мо
білізовують колгоспні маси на 
здійснення намічених партією 
важливих постанов. Зокрема 
доповідач підкреслив, що кол
госпи після реорганізації МТС 
стали краще використовувати 
техніку. Ще до початку жнив 
успішно впоралися з обробітком 
просапних культур. Вирости
ли високий урожай зернових 
культур і організовано розгор
нули збирання хлібів та вико
нання першої заповіді перед 
державою.

Район успішно виконав у 
першому півріччі план поста
вок молока, м’яса, вовни та 
інших продуктів тваринництва.

Сільгоспартіль імені Ждано
ва достроково, 21 липня, пер
шою в районі виконала план 
хлібозаготівлі. Слідом за жда
новцями розрахувалися з рід
ною державою колгоспи імені 
Калініна, «Шлях Леніна», іме
ні Фрунзе, імені Орджонікідзе.

Комуністична партія поста
вила завдан н я — якнайшвидше 
досягти такого рівня  виробни
цтва продуктів сільського гос
подарства, щоб н е лише окре
мі, а всі колгоспи пішли да
леко вперед, щоб відстаючі до
сяглії рівня передовиків. Ось 
над цим треба особливо заду
матись комуністам колгоспів 
імені Куйбишева, імені Дзер
ж и нського, імені Кірова, які 
тягнуть район назад по ви
робництву продуктів тваринни
цтва. До того ж окремі з них 
і, насамперед, Панчівські хлі
бороби неорганізовано розпоча

ли збирання хлібів. Тут часто 
простоюють комбайни через 
різні технічні і організаційні 
неполадки. Поволі проходить 
молотьба. А через це зволіка
ється виконання плану хлібоза
готівель.

В ряді колгоспів району до 
цього часу не навчились пла
ново і продумано господарю
вати. Коли звертають увагу на 
одну якусь галузь чи ділянку, 
то випускають з поля зору ін
ші, теж важливі роботи. А та
ка черговість у сільському 
господарстві недопустима і над
звичайно шкідлива. Ось чому 
одноразово з збиранням хлібів 
необхідно негайно прискорени
ми темпами проводити скирту
вання соломи. Слідом за скир
туванням—вдень і вночі ора
ти стерню, готувати грунт 
до сівби озимих. Про це 
говорили у своїх виступах ко
муністи С. Корлюк, Д. Іваник, 
О. Коник та інші.

—Колгосп імені Дзержин
ського довгий час відставав 
майже по всіх галузях госпо
дарства,— відмітив у своєму 
виступі П. Марченко, секретар 
первинної парторганізації,— 
до цього звикли вже й кол
госпники. А тому в окремих з 
них не викликає тривоги та
ке ганебне відставання . Обо
в’язок комуністів артілі— під
няти активність мас, боротися 
за поліпшення  трудової дис
ципліни і організації праці, 
щоб найближчим часом подо
лати відставання. Більше і 
частіше провадити цікавих і 
змістовних бесід з людьми.

Виступаючі П . Зацаринін, 
А. Хлопенко, О. Крикотненко
та інші говорили про те, що 
первинні партійні організації 
деяких колгоспів послабили 
керівництво соціалістичним 
змаганням колгоспників, не до
магаються виконання взятих со
ціалістичних зобов’я за н ь , окре
мими бригадами, фермами, лан
ками.

Комуністи відмічали також, 
що необхідно поліпшити робо
ту колгоспних бухгалтерій, 
пильно стежити за обліком пра
ці та вироблюваної продукції, 
запроваджувати в бригадах і 
на фермах елементи господар
ського розрахунку.

Пленум райкому КП України 
прийняв розгорнуту постанову.

Приїздіть д о  нас!
Минуло чотири місяці з того 

часу, як  ми, кілька посланців 
Ново-Ми рг ородського райкому 
комсомолу, приїх а л и на будів
ництво Ново-Криворізького гір
н ичозбагачувального комбі
нату.

Нас дуже тепло зустріли і 
поселили в гуртожитку для 
будівельників. Він світлий і 
затиш ний. В кожній кімнаті 
живуть по чотири чоловіки. У 
вільний від роботи час ми йде
мо до бібліотеки, що знаходи
т и тут же, в гуртожитку. 
Для нас читають лекції, влаш
товують концерти.

Там, де зовсім недавно був 
стен, розширюється будівництво 
найбільшого в Європі гірничо- 
збагачувального комбінату. Він 
н осить ім’я Ленінського ком
сомолу. І я  горджуся тим, що 
мене сюди послали.

Спочатку ми, як новоприбу
лі, працювали на різних робо
тах, а зараз набуваємо спеці
альності муляра-штукатура. От
же, ми вже старожили на бу
дівництві, дещо зроблено і но
вомиргородськими к омсомоль
цями.

До нас кожен ден ь прибува
ють по комсомольських путів
ках хлопці й дівчата з усіх 
кінців України. Збирається 
приїхати на будівництво і моя 
сестра Ніна Матях.

Приїздіть до нас, товариші 
к омсомольці!

Галина МАТЯХ.

Вечір молоді
Після трудового дня юнаки 

та дівчата села Кам’янки поспі
шають до клубу. Має бути ве
чір молоді.

Завідуючий клубом С. Білан 
з активістами підготував місце 
для ігор і танців.

Керівник ігор І. Воропай 
об’являє про початок вечора. 
Першою проходить гра «Вправ
ний футболіст». Потім хлопець 
чи дівчина повинна була прой
ти 10 кроків і на кожному із 
них сказати назву риби, що 
живе у Великій Висі. Пере
можцям видавалися подарунки. 
Відбулися й інші цікаві ігри і, 
нарешті, танці.

Це був добрий в ідпочинок.
П. САМОЙЛЕНКО.



Наведіть порядок на фермах
Центральний Комітет КПРС і 

Рада Міністрів Союзу РСР у 
своїх рішеннях по сільському 
господарству звернули особливу 
увагу на різке збільш ення ви
робництва продуктів тварин
ництва, зокрема молока, масла 
і м 'яса. Як ж е борються за 
виконання цих почесних зав
дань у колгосп і імені Мічу
р іна?

Сільгоспартіль може займати 
належне місце в районі по ви
робництву молока на 100 гек
тарів сільськогосподарських 
угідь. Але за другу декаду липня 
тут надоєно на одну фуражну 
корову лише п о 70,1 літра мо
лока в той час, коли передові 
артілі одержали за  цю декаду 
по 90 і більше літрів молока 
на корову. Надої молока не 
зростають ,а  зменш уються. Так, 
в другій декаді від кож ної коро
ви одержано на літр менше 
молока, ніж у першій.

Причиною відставання кол
госпу з виробництвом продук
тів тваринництва є ‘ безкон
трольність з боку партійної 
організації та правління кол
госпу за роботою тваринників.

На молочно-товарній фермі 
першої комплексної бригади, 
як у  очолює Андрій Крикотнен
ко, не подрібнюють корми. 
Доярки роздають коровам зеле
ну масу кукурудзи, стебла якої 
тварини не поїдають, а топ
чуть ногами. В артілі є не од
на силосорізка і можна було б
подрібнювати зелену масу. Та 
нього не роблять. Коровам не да
ють сіль-лизун ець.

— Ніде дістати ї ї , — заявляє 
обліковець ферми Олексій Ба
бан.— Щ е місяць тому зоотех
нік Катерина Ш ирявська го
ворила, що привезуть кухонної 
солі і будемо розчином змочу
вати корми. Та це ж  тільки обі
цянка, а солі й до цього часу 
ніхто не привозив.

Дуже рідко бувають на фермі 
члени правління, мало ці
кавляться роботою доярок та 
ї х вимогами. На період доїння 
корів н і на одній із ферм не 
закріплено відповідальних чле
нів правління.

На молочно-товарних фермах 
першої та третьої комплексних 
бригад є хороші приміщення, 
де б можна організувати чер
воні кутки для тваринників.
Але про обладнання їх н є  тур
буються ні секретар партійної 
організації Василь Воропай, ні 
голова колгоспу П. Зацаринін , 
н і бригадири комплексних 
бригад А. Крикотненко та 
І. Чорний. На фермі першої

За останні роки колгосп імені Чкалова збудував кілька доб
ротних приміщень для утримання громадської худоби. В ниніш
ньому році будівельна бригада колгоспу завершує спорудження 
ще одного приміщення.

На знімку: нове тваринницьке приміщення в колгоспі імені 
Чкалова.

Фото Ф. Калашникова.

бригади є радіоприймач, та 
не працює, бо немає живлення.

В. Воропай не склав до цьо
го часу графіка проведення  бе
сід та читання газет агітатора
ми па тваринницьких фермах. 
А тому і не дивно, що н іхто 
з агітаторів на фермах не бу
ває. Доярки навіть не знають, 
хто з агітаторів закріплений 
за якою фермою. Обліковці 
О. Б абан та О. Сойченко нере
гулярно заповнюють дошки по
казників надою молока.

Самоусунувся секретар пар
тійної організації від керів
ництва масово-політичною ро
ботою. Ніхто тут не випускає 
ні стінних газет, ні «бойових» 
листків.

— З початку року перехідні 
мандати регулярно вручали пе
редовим дояркам. А зараз про 
них забули, — розповідають 
тваринники.

Не кращі справи і на молоч
но-товарній формі третьої комп
лексної бригада . Тут є 210 
корів. Ферма велика. Але і тут 
панують такі ж  безпорядки. 
Не видно господарського ока.

Думали, що вже на цій фер
мі зустрінемось із колгоспним 
зоотехніком. Але ці сподівання 
не увінчалися успіхом.

—Катерина Ш ирявська по
була хвилин 15, коли почали 
доїти корів,— говорить облі
ковець Олександра Сойченко,— 
та й пішла додому, не поці
кавившись результатом удою.

Тут мало кого турбує той 
факт, що 20 липня в колгоспі 
було надоєно 1 380 літрів мо
лока, а 2 1 —удій зменшився 
на 66 літрів.

Є на фермі центрофуга для 
визначення проценту жирності 
молока, але її  не використо
вують. Задовольняються тим, 
яку жирність запишуть на мо
локоприймальному пункті. От 
і наслідки, що молоко одержу
ють від одних і тих же корів, 
а його жирність щодня різна.
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В ЧИСЛ І П Е Р Ш И Х
Соціалістичне змагання за дострокове виконання пла

ну хлібозаготівлі набирає все ширшого розмаху. В числі 
перших по району достроково виконали план хлібозаготі
влі колгоспи імені Фрунзе, „Шлях Леніна “  імені Орджо
нікідзе, імені Калініна.

Честь і слава передовикам!

Х т о  с ь о г о д н і ПОПЕРЕДУ
Тихий Д ен и с  П етрови ч— к о м бай н ер  ко л го сп у  ім ені 

Ч ап аєва , яки й  ком байном  С-6 п ід ібрав  із валк ів  142 г е к 
тари п ш ен и ц і і нам олоти в  2303 ц ен тн ер и  зер н а .

Лапін О л ек сан д р  П авлович  — ко м б ай н ер  ко л го сп у  
імені Л ен ін а , я кий ком байном  С-4 п ід ібрав  з в ал к ів  123 
гектар и  і нам олоти в  2214 ц ен тн ер ів  зер н а .

Кричун П етро  Г аврилович— ш оф ер  Н ово-М и р г о р о д 
с ь к о ї ав то р о ти , я к и й автом аш и н ою  ГАЗ-51 п ер ев із  на 
х л ібоп ри й м альн и й  п ун кт за зм іну  17,9 тонни зе р н а  при 
нормі 7 ,5  тонни.

Берневек Ф едір  М атвійович— ш о ф ер  к о л го сп у  ім ені 
Ку й б и ш е в а, який автом аш и н ою  ГАЗ-51 п ер ев із  на х л іб о 
п ри йм альний  пун кт за  зм іну  25 тонн зе р н а  при норм і 
15 т о н н.

Вручено перехідний вимпел
На полях сільськогосподарської артілі імені Дзержинсько

го з раннього ранку до пізнього вечора в різних кінцях степу 
гуркочуть мотори збиральних агрегатів.

На одній із ділянок підбирає і обмолочує валки пш ениці 
агрегат, яким керує досвідчений комбайнер Петро Гнатович 
Смадич. Акуратно виконує свої обов’язк и помічник комбайне
ра Петро Іляш ов.

Водії трактора Г. Миндрул та І . Матяш уважно слідкують 
за хедером, щоб підбирач повністю підхоплював валки. Зла
годжено працюють на соломокопнувачі колгоспниці Л. Зайце
ва, К. Зайцева, О. Ноур та М. Іляшова.

Своїм «С-6» Петро Смадич підібрав з валків 157 гектарів 
пшениці і намолотив багато зерна. Денне завдання агрегат 
виконує на 1 4 0 —150 процентів.

Передовому агрегату вручено перехідний червоний вимпел, 
а також грошову премію.

І. ГЕРЛОВАН,
голова виконкому Мартоноської сільради.

Ось хто сьогодні відстає
К о л го сп  ім ені К арла М ар кса , д е  го л о в о ю  п равл ін н я  

М. Вижул, секр етар ем  п ар то р ган ізац ії І. Воропай, з іб р ав  
л и ш е 236 гектар ів  хл іб ів  при плані 734 гектар и .

К о л го сп  ім ені Ч кал о ва , д е  го л о в о ю  правл інн я В. Ка
линовський, секр етар ем  п ар то р ган ізац ії В. Конофі
цький, з іб р а в  ли ш е 332 гектар и  хл іб ів  при плані 953.

К о л го сп  імені К ірова, д е  го л о во ю  правл інн я Т. Опаль
ченко, сек р етар ем  п ар то р ган ізац ії І. В’яткін, з іб р а в  л и 
ш е 485 ге к т а р ів  х л іб ів  при плані 1116 гектар ів .

Мал. А. Розенберга.

Додержуйте 
протипожежних правил!

  В ці дні виняткове значення 
має додержання протипожеж
них правил на жнивах, зокре
ма на скиртуванні соломи. Не 
можна допустити, щоб від вог
ню загинув хоч би один цент
нер зерна чи грубих кормів.

В організації протипожежної 
охорони урожаю велика відпо
відальність покладається на 
первинні парторганізації, прав
ління колгоспів, на всіх тру
дівників села.

Однак далеко не скрізь ке
рівники к олгоспів п риділяють 
належну увагу охороні врожаю 
від пожеж. Так, наприклад, в 
колгоспах імені Фрунзе, імені 
Карла Маркса та імені Дзер 
жинського окремі збиральні 
агрегати та автомашини, які 
відвозять зерно на приймаль
ний пункт, не забезпечені 
всім необхідним протипожеж
ним інвентарем.

Порушення правил протипо
жеж ної охорони може привес
ти до небажаних наслідків.

Хлібороби району! Органі
зовуйте цілодобову охорону
врожаю від пожеж. Суворо до
тримуйтесь правил пожежної 
безпеки, пам’ятайте, що поже
жі можуть нанести значні збит
ки колгоспам і колгоспникам. 
Будьте обережні з вогнем в 
полі і на токах, запобігайте 
пожеж!

Д. ІВАНИК.

Дякуючи Радянській владі
— Давно Павла дома не

має? — для годиться питають 
сусіди Ніну.

— Три дні і три ночі,— від
повідає ж інка.

І всяк в її  очах помічає іс
корки задоволення.

Павло—це Павло Мірошни
ченко, помічник бригадира 
тракторної бригади колгоспу 
імені Куйбишева, а Ніна—йо
го дружина, сумлінна колгосп
ниця, мати чотирьох дітей.

Робота в ї ї  руках горить.
Балакуча, жартівлива—такий 
уже характер у неї.

Часто Ніна говорить жінкам: 
— Ото тільки й толку з 

мого Павла, що хазяїном дому 
зветься. А в домі тому н іколи 
не держиться. Навіть уві сні 
бачить свої машини.

І не важко здогадатися, що 
Ніна саме тому і любить свого 
Павла, що він закоханий у 
техніку, роботящий. Не встиг
не зробити чогось у домаш
ньому господарстві Павло— не 
стане докорити Ніна. Механі
затор він. А кому не зрозуміло,

що де означає. Дякуючи Ра
дянській владі, у куйбишевців 
стільки всякої техніки, що 
вручну нині люди мало що 
роблять.

Під час жнив Павло рідко 
буває з сім’єю —роботи багато. 
Проте, він завжди спокійний 
за дім. Ніна в полі норми ви
конує і дітей обійде, і по гос
подарству порається.

— І як  ото вона встигає!— 
дивується дехто із ровесниць 
Ніни.

...В  усі  к інці простягліїся 
степи аж до небокраю. Дивить
ся на них Павло Мірошничен
ко і душу його охоплює ра
дість. Гуркочуть мотори, здій
мається курява за автомобіля
ми, що безперервно мчать з 
зерном нового врожаю в ід ком
байнів до току і від току на 
хлібоприймальний пункт.

«Багатий рік» — подумав 
Павло.

Але для Мірошниченка це не 
просто рік, а підсумок 22-річно- 
го ш ляху механізатора. Він і

Правильні вимоги ставлять 
тварин ники до правління кол
госпу про призначення двох 
підмінних доярок. Проте на це 
ніхто з керівників колгоспу не 
звертає уваги.

З таким становищем далі 
миритись не мож на. Парторга
нізація і правління колгоспу 
повинні створити всі умови для 
роботи тваринників на фермах, 
повсякденно боротися за збіль
шення надоїв молока, щоб 
сільгоспартіль виконала взяті 
зобов’язання.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

його дружина Ніна— ж иві свід
ки і учасники величезних пе
ретворень на селі.

Тому так і любить свою про
фесію Павло, слідкує, щоб всю
ди був цілковитий порядок. 
Досвідчений колгоспний меха
нізатор навчає  молодих:

— Нам Батьківщина дору
чила найпередовішу в світі 
техніку — бережіть її, беріть 
приклад із старших.

І сам, засукавши рукава, 
показує, я к  треба вести стале
вого коня, ремонтує машини 
разом з трактористами. Словом, 
де трактори, там і помічник 
бригадира Мірошниченко.

На все життя подружився 
Павло з машинами і з степом. 
І трудиться він на одній і тій 
же землі з дружиною Ні
ною, і інтереси в них одн і.

Ось чому у Мірошниченків, 
як  каж уть на селі, є що їс 
ти, є що пити, є в чому 
й ходити. І живе сім’я Мірош
ниченків у злагоді, дружно.

Г. ЦУРКАН.
село Панчево.
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А д о пенсії все ближче
Робота не вовк, в ліс не вте

че. Таке золоте правило запам’я
тав собі Григорій Михайлович.

Коли хто запитає, як влашту
вався на новому місці роботи, 
Г. Снопков відповідає:

—Спасибі, нічого себе почуваю. 
В кабінеті тихо. Ніхто мене не 
турбує. І сонце не пече.

Сидить отак за великим столом 
інструктор-бухгалтер і горя не 
знає. В колгоспах не буває. До 
себе на розмову теж нікого не 
викликає. Керівники районної ін
спекції сільського господарства за 
роботу не питають, а гроші 
виплачують справно.

—Райське життя у вас, Григорію 
Михайловичу,—заздро говорять 
іноді працівники РТС. Бо вони ж 
в одному приміщенні. Бачать же, 
як „перевантажує“ себе Г. Сноп
ков.

А Михайлович тільки хитро 
посміхнеться і розглядає якісь 
папери. Вигляд у нього зосеред
жений. Немов і справді людина 
вирішує якесь надто складне зав
дання.

А насправді... інструктор-бух
галтер нічого не читає, не рахує. 
Він навіть не вивчив жодної ін
струкції про новий порядок ра
хівництва в колгоспах, про оплату 
праці механізаторів.

—А навіщо ламати голову,— 
говорить Г. Снопков.—Коли поруч 
в іншій кімнаті працює І. Пере
вертень. Він всі ці питання знає
без інструкції. Ото я тихенько і 
справляю до нього своїх відвіду
вачів. Хай там розбираються.

Недавно зайшов у кабінет до 
Снопкова обліковець тракторної 
бригади колгоспу імені Калініна, 
щоб дізнатися, як нараховувати 
трудодні за косовицю хлібів ла
фетними жатками.

—А то ти й не знаєш,—гордо
вито промовив Г. Снопков.

— Ні, не знаю.
—В такому разі ось у мене є 

література. Сядь, голубчику, і 
прочитай.

І Снопков наложив кучу кни
жок та брошур.

—Ого! Та тут вистачить читати 
на півроку, а жнива будуть лише 
кілька днів. Коли ж я нарахову
ватиму трудодні?

Григорій Михайлович вирішив і 
цього товариша направити ти
хенько до Перевертня. Та не ви
йшло. Не застав його в кабінеті. 
Так і поїхав в Защиту Микола 
Деркач, не розв’язавши питання.

—Григорію Михайловичу, ря
туйте!—звернувся голова ревізій 
ної комісії колгоспу імені Сверд
лова,—у нашій бухгалтерії  так 
заплутали облік, що не можуть 
звести кінці з кінцями. Допомо
жіть.

—І не думай. Не маю часу. Ось 
бачиш, скільки паперів. Треба ж 
їм дати толк. А ти вже там сам 
у колгоспі наводь порядок. А що 
не так, напиши доповідну в прав
ління і все.

Хаос і безпорядок панує в бага
тьох колгоспних бухгалтеріях. 
Обліковці та рахівники не пиль
нують за тим, як оприбутковуєть
ся зерно, що надходить на токи 
від комбайнів. Не болить про це 
голова і в Снопкова.

Він лише акуратно рахує дні і 
місяці. А навіщо?

—Хороший закон про пенсії 
тепер у нас,—пояснює Г. Сноп
ков.—От і рахую роки, щоб 
швидше на пенсію.

Тут він не помилиться. Ні.
Г. В’ЯЗКО.

«Ще встигну ...»
Напередодні жнив, коли всі ком

байнери вже були напоготові, Ти
мофій Никифорович Бориско ще 
тільки ладнав машину до роботи, 
відлежувавсь у холодочку.

—Куди мені квапитись. Ще 
встигну. А прийдуть жнива, ми 
себе покажемо,—так міркував со
бі цей комбайнер.

І „показав“. У багатьох ком
байнерів на рахунку вже по 
120—150 гектарів зібраних хлібів, 
а в Тимофія Бориска аж... 45 гек
тарів. А машина ж у нього по
тужна—РСМ-8. Та на такій маши
ні кращі комбайнери за день зби
рають по 30—40 гектарів!

—Мало того, що повільно ко
сить, а ще й втрати допускає,— 
заявляють хлібороби колгоспу 
імені Жданова, де працює 
Т. Бориско.

К. КАПИНУС.

Слідами наших виступів
„Чи не шахрайство це?“—

замітку під таким заголовком 
райгазети „Ленінець” опублікувала 
в номері за 15 червня цього ро
ку. Як повідомили редакцію, на
ведені факти дійсно мали місце.

За неправильне визначення про
цента жирності молока завідую
чу Мартоноським сепараторним 
пунктом М. Б ілокурову та аналі
затора В. Топор попереджено.

„Чому це нікого не турбує?”—
про поганий догляд телят пові
домлялось у замітці, вміщеній під 
таким заголовком у районній га
зеті за 22 червня. Голова колгос
пу імені Кірова Т. Опальченко 
повідомив редакцію, що догляд 
телят поліпшено. Підвозиться під

стилка, постелено дощану підло
гу, телят випоюють свіжими від
війками.
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озброєння Західної Німеччини.

Громадськість Об’єднаної Арабської Республіки 
вітає послання М. С. Хрущова

КАЇР. (ТАРС). Послання Го
лови Ради Міністрів СРСР 
М. С. Хрущова главам урядів 
Сполучених Штатів, Англії, 
Франції, Індії про невідкладні 
дії по припиненню збройного 
конфлікту па Близькому і Се
редньому Сході зустрінуто в 
Об’єднаній Арабській Респуб
ліці з величезною увагою та 
інтересом. Арабська громад
ськість вітає нову ініціативу 
Радянського Союзу, спрямова
ну на відновлення миру і га
рантування безпеки на Близь
кому і Середньому Сході. Всі 
каїрські газети опублікували 
повідомлення про послання

М. С. Хрущова на перших сто
рінках, підкреслюючи у вели
чезних заголовках, що Радян
ський Союз закликає негайно 
пронести нараду на найвищому 
рівні для усунення  нинішньої 
кризи. При цьому скликання 
такої наради є невідкладною 
справою і вона може бути про
ведена в будь-якому місті.

«Аш-Шааб» пише: «М. С. 
Хрущов закликає провести не
гайну зустріч глав урядів Спо
лучених Штатів, Англії, Фран
ції та Індії з участю генераль
ного секретаря Організації Об’
єднаних Націй, щоб покласти 
край збройному конфліктові,

який виник на Середньому Схо
ді. Проведення такої наради в 
нинішній обстановці було б 
найрозумнішою дією».

«Аль-Ахрам» відмічає, що 
сучасна обстановка на Серед
ньому Сході вимагає невідклад
ного скликання наради на най
вищому рівні для обговорення 
кризи на Середньому Сході. 
Окупація Лівану та Іорданії 
загрожує небезпечними наслід
ками для справи миру. М. С. 
Хрущов заявив, що окупацію 
не можна визнати законною, 
її здійснено під приводом прось
би осіб, які п о мають ніякої 
влади в своїй країні.

Становище в Іорданії
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Я к пе

редає кореспондент агентства 
Ассошіейтед Пресс з Аммана, в 
Іорданії створилось напружене 
становище. Королівський палац 
і резиденція прем’єр-міністра в 
Аммані посилено охороняються 
частинами іорданської армії і 
бронемашинами.

Побоюючись повстання, ко
роль Хусейн звільнив з армії 
багатьох офіцерів і частину з 
них кинув у тюрми. Тепер бли
зько 150  офіцерів або перебу
вають в у в ’язненні, або втек
ли за кордон.

Пропозиція Радянського уряду про укладення 
договору про дружбу і співробітництво 

європейських держав
Радянський уряд вніс пропо

зицію про укладення європей
ськими державами, а також 
США договору про дружбу і 
співробітництво.

Цю пропозицію містить нота 
ідентичного змісту, надіслана 
урядам країн Європи і США. 
Радянський уряд вважає, що 
урядам європейських держав, як 
і урядові США, якщо всі вони 
хочуть припинити небезпеч
ний розвиток подій в Європі, 
слід було б докласти зусиль 
до того, щоб виробити на ре
гіональній основі загальноєв
ропейські рішення, які прак
тично здійсненні вже на ни
нішньому етапі і які могли б 
бути прийнятими для всіх урядів.

У текст договору, проект я ко
го публікується одночасно з 
нотою, слід було б, на думку 
Радянського уряду, включити 
положення, спрямовані на від
вернення і протидію агресії в 
Європі та зміцнення безпеки 
всіх європейських держав. Бу
ло б важливо, щоб європейські 
держави і США зобов’язались 
не подавати воєнної і економіч
ної допомоги або моральної 
підтримки будь-якій державі, 
що порушила б мир в Європі, 
незалежно від того, є вони чи 
н е є партнерами держави-агре
сора по діючих воєнних пактах 
і договорах. Ідея такої угоди 
не раз висловлювалась в остан
ні роки, в тому числі урядами 
США, Англії і Франції. 

Пропонується передбачити за
ходи, які сприяли б припин енню 
гонки озброєнь і проведенню за
ходів по скороченню військ ор
ганізації Варшавського догово

ру і НАТО. Ініціатива з боку 
європейських держав в ш укан
нях таких часткових розв’я 
зань, говориться в ноті, могла 
б відкрити перспективу і для 
ширших угод, зв’я зан их з 
проблемою роззброєння.

У проекті договору передба
чається створення в Європі без
атомної зони. Вона має бути 
розташована в безпосередній 
близькості від л ін ії, що розді
ляє воєнні угруповання, які 
існують в Європі. Учасники 
договору повинні взяти на се
бе зобов’язання поважати ста
тус вказаної зони і розглядати 
території держав, що входили 
б у неї, я к виключені з сфери 
застосування ядерної зброї.

Уряд СРСР пропонує  перед
бачити скорочення в найближ
чі 1 —2 роки чисельності іно
земних військ у Німеччині на 
третину або в іншому погодже
ному розмірі, домовитися про 
створення системи контролю та 
інспекції за виконанням цього 
зобов’я зання. Радянський уряд, 
висловлюється на користь про
ведення аерофотозйомок у ме
жах восьмисоткілометрової зо
ни, розташованої по обидва бо
ки від лінії розмежування 
збройних сил кр а їн — учасниць 
Варшавського договору і НАТО 
з метою відвернення рантового 
нападу.

Статті договору передбача
ють розширення взаємовигідно
го і рівноправного економічно
го співробітництва на основі, 
яка виключала б всяку дискри
мінацію і штучні обмеження 
будь-якого виду.

Уряд СРСР вважає бажаним 
виразити в договорі готовність 
його учасників обмінюватись 
досвідом наукових досліджень 
і промислового застосування 
атомної енергії, а також сиро
виною, матеріалами і устатку
ванням. Учасники договору 
могли б поставити на більш 
міцну основу розвиток контак
тів один з одним, особливо в 
науці, техніці і культурі.

Свого пропозицію уряд СРСР 
мотиву є прагненням зробити 
зусилля для вироблення спіль
них заходів, які зупинили б 
зісковзування Європи до війни, 
знайти ш ляхи до зміцнення
миру. В ноті нагадується, що 
від двох світових воєн потер
піли головним чином європей
ські народи. І сьогодні народи 
цього континенту знову змуше
ні жити під загрозою ще страш
нішої катастрофи. У ноті вка
зується, що СРСР робив і про
довжує робити все від н ього 
залежне, щоб усунути небез
пеку війни і налагодити мирне 
співробітництво між усіма єв
ропейськими державами, яке 
грунтувалося б на довір’ї. Ук
ладення пакту про ненапад між 
країнами—членами організації 
Варшавського договору і НАТО, 
запропоноване на нараді Полі
тичного консультативного комі
тету Варшавського договору, 
підкреслюється в ноті, безсум
нівно, відіграло б величезну 
позитивну роль, але мир і без
пека в Європі по можуть бути 
гарантовані без об’єднання зу
силь всіх європейських держав 
і встановлення між ними все
бічного співробітництва.
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