
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Благоустроїмо наші села
Не так давно в пресі було 

опубліковано лист колгоспни
ків сільськогосподарської ар
тілі «Україна», Городоцького 
району, Хмельницької області.

Люди старшого покоління, 
як  писалося в листі, добре па
м’ятають, якими убогими і 
відсталими були села до Вели
кої Жовтневої революції. Не
привітно було в селянських 
хатах, злидні виглядали з кож
ного кутка. В темряві, неу
цтві жили тоді селяни . Ні про 
яку культуру, книгу, газету 
не могло бути й мови. Насе
лення було неписьменне, ж и
ло в нестатках.

Та то було колись. Люди 
нових поколінь є свідками і 
безпосередніми учасниками істо
рії відродження і розквіту н а
ших сіл, я к а  почалася тільки 
завдяки Радянській владі. До
сить пройтися по вулицях сьо
годнішнього колгоспного села
і можна побачити на кожному 
кроці незаперечні докази вели
чезних перетворень. Тепер сті
н и ж илих будинків зводяться 
із довговічних матеріалів і на 
міцних кам’яних фундаментах. 
Для покрівлі, як правило, ви
користовується залізо, чере
пиця, шифер. Ми не можемо 
зараз уявити села без школи, 
клубу, бібліотеки, дитячих
ясел, спортивних майданчиків 
і добре організованого поста
чання найрізноманітнішими то
варами через споживчу коопе
рацію.

Держава і колгоспи допома
гають будувати жилі будинки, 
культурно-освітні заклади, гос
подарські приміщення. Що, 
наприклад, характерне ми бачи
мо у колгоспі імені Щорса? 
Одночасно з спорудженням 
прекрасних новобудов на кол
госпній садибі, один за одним
зводяться добротні жилі будин
ки колгоспників. Ось уже за
кінчує будівництво хати Мики
та Гончар,— бригадир механіза
торів. Скоро справлять ново
сілля їздовий тракторної брига
ди Віктор Русал, колгоспниці 
Ганна Дарієва, Олександра Ка
лініченко—всього 17 сімей. В
цьому році правління колгоспу 
імені Щорса відпустило індиві
дуальним забудовникам 400 
кубометрів лісу. Колгосп також 
допомагає забудовникам транс
портом.

В нашому районі таких кол
госпів, як  імені Щорса, стає 
все більше і більше. Так, у

селі Шпаково з допомогою кол
госпу імені Ш евченка зараз 
споруджують ж илі будинки 
одинадцять сімей, двадцять хат 
будують колгоспники сільсько
господарської артілі імені Карла 
Маркса і т. д. Із року в рік 
в наших селах впорядковують
ся вулиці, розширяються сади, 
збільшуються площі деревона
саджень.

За  допомогою архітекторів у 
Хмельницькому колгоспі «Ук
раїна», я к в ідомо, розроблено 
проект планування та благо
устрою села. Намічено в най
ближчі 4 —5 років прокласти 
у селі Лісоводах вулиці з тро
туарами і брукованими дорога
ми. В кожний  будинок буде 
підведено воду. Лісоводівці з 
упевненістю заявили, що вони 
своє село перетворять в село- 
сад, в якому буде все для за 
можного і радісного життя.

Звідки взялася у колгоспни
ків села Лісоводи упевненість 
в своїх силах? Вона боре свій 
початок в колгоспному ладі, в
тому, чого уже досягло колгосп
не селянство. Лісоводівці ви
ступили ініціаторами соціаліс
тичного змагання за впорядку
вання сіл, і чутка про це уже 
облетіла всі села Ново-Мирго
родського району. Стало цілком 
очевидним, що трудівники н а
шого району так же міркують, 
я к і в передовому у республі
ці колгоспі «Україна», що во
н и обов’язково підтримають 
славний почин.

Треба і в Ново-Миргородсько
му районі скласти п’ятирічний 
план по перебудові сіл, за 
яким спорудити в райцентрі
Будинок культури, кіноте
атр, дитячий садок і підвести 
воду до кожного жилого бу
динку як  в райцентрі, так і в 
Софіївці. На думку колгоспни
ків, слід передбачити у тому
п лані будівництво в першу чергу 
нових шкіл, клубів, фельд
шерсько-акушерських пунктів, 
дитячих ясел, міжколгоспного 
Будинку відпочинку і п остій
но діючого піонерського табо
ру в мальовничому куточку— 
селі Кам’янц і—та інше.

Колгоспники і сільська інте
лігенція радіють з досягнень, 
я кі уже є, і з упевненістю 
дивляться в прекрасне завтра. 
Вони піднімають сільське гос
подарство на небачен у висо
чінь, вони зроблять і всі села 
красивішими і впорядкованіши
ми,г ідними нашої великої епохи.

50  років  Ф. Р .  Козлова
18 серпня минуло п ’ятдесят 

років з дня народження члена 
Президії Центрального Коміте
ту КПРС, Першого заступника 
Голови Ради Міністрів СРСР 
Фрола Романовича Козлова.

Центральний Комітет КПРС 
і Рада Міністрів СРСР зверну
лися до товариша Козлова Ф. Р.

з привітанням. Президія Вер
ховної Ради СРСР, відзначаючи 
його великі заслуги перед Ко
муністичною партією і Радян
ською державою, нагородила 
товариша Ф. Р. Козлова ор
деном Леніна.

(РАТАУ).

Вчасно зберемо цукрові буряки
В минулі роки збирання цук

рових буряків було однією із 
найтрудомісткіших робіт у сіль
ському господарстві. Немало 
труднощів переборювали і бу
ряководи колгоспу імені Кіро
ва. Адже інколи збирання про
вадилось надто повільними 
темпами і затягувалось аж  до 
пізньої осені.

Тепер зовсім інш а картина. 
Комуністична партія і Радян
ський уряд повсякденно дба
ють про оснащен ня колгоспів 
потужною технікою. Робиться 
все для того, щоб полегши
ти працю хліборобів. Цс 
видно і на прикладі нашого 
колгоспу, який став господа
рем найдосконалішої техніки.

Люди на власному досвіді пе
реконалися, що техніка— вели
ка сила. Візьмемо хоч би збиран
ня цукрових буряків. Тепер 
колгосп має три бурякозбираль
них комбайни, два бурякокопачі. 
Цієї техніки цілком вистачить,

щоб зібрати вирощений урожай 
вчасно і без втрат.

А врожай вирощено справді 
чудовий. Корені буряків ва
говиті. Колгосп має 200 гек
тарів цукрових та 56 гектарів 
кормових буряків. Буде біля
чого потрудитись і механіза
торам!

З биральну техніку ми вчас
но підготували. Всі три буря
кокомбайни відремонтовані, пе
ревірені їх  робочі вузли, зма
щені. В цим завданням добре
впорались комбайнери Аврам 
Клисун, Віктор Касьян та Ми
хайло Добровольський. Кожний 
з них вже має досвід збиран
ня цукрової сировини.

Механізатор Аврам Клисун 
володіє кількома суміжними 
професіями, досконало знає тех
ніку. На збиранні буряків уже 
кілька років водить комбайн. 
Денний виробіток на машину 
доводить до 5—6 гектарів при 
добрій я кості. Свій досвід охо

че передає інш им маханізаторам.
Кожний комбайнер дав сло

во перевиконувати на збиранні 
буряків денні завдання.

Постанову Центрального Ко
мітету КП У країни «Про за
ходи по підвищенню продук
тивності праці, зниженню собі
вартості сільськогосподарської 
продукції і впорядкуванню 
оплати праці в колгоспах і рад
госпах» жваво обговорюють
механізатори . В нових умовах, 
коли техніка перейшла в кол
госпи, відкрилися великі мож
ливості для п ідвищення про
дуктивності праці, для збіль
шення прибутків в ід к ожної
галузі. Ми докладемо всіх зу
силь до того, щоб якн ай
ширше механізувати збирання 
буряків і т им самим зменшити 
витрати на п роведення цієї 
роботи.

Василь РУЖИН, 
бригадир механізаторів.

700 грам ів за добу
Тваринники колгоспу імені 

Ш евченка, Великовисківського 
району, за сім з половиною 
місяців виробили м’яса у пів
тора раза більше, ніж  плану
валося. Державі вже продано 
його 620 центнерів.

З ар аз , відгодовується 639 
свиней. Їх доглядає досвідчений

колгоспник Андрій Карпенко. 
Застосування швидкісного ме
тоду відгодівлі за  раціоном, 
багатим на білкові корми, до
зволило досягти 700 грамів 
середньодобового приросту ж и
вої ваги тварин. При цьому 
строк відгодівлі свиней скоро
чено з 4,5 місяців до трьох.

Тетяна Сахно 
одерж ала по 23 поросят
На початку року свинарка 

Маловисківського радгоспу Те
тяна Сахно зобов’язалася одер
жати від кожної з 14 свино
маток по 25 поросят.

Минає час, і наполеглива 
трудівниця поступово набли
жається до мети. Вже зараз 
Тетяна Сахно має по 23 поро
сят від основної свиноматки. 
У неї є всі умови набагато 
перевиконати своє зобов’я 
зання.

10 мільйонів карбованців 
від раціоналізації

Для спокійної стоянки су
ден у верхньому б’єфі гідро
вузла, біля я кого піднімуться 
події Кременчуцького моря, 
споруджується підковоподібна 
дамба хвилелома. Т і мали збу
дувати із залізобетону. Інже
нери І. Софронов, Л. Маслов 
та М. Бойцов після детального 
вивчення технічних умов при
йшли до висновку, що дамбу 
можна намити способом гідро
механізації. Пропозицію раціона
лізаторів прийняли і схвалили 
проектанти. Здійснення ї ї  доз
волить зекономити понад 2 ти
сячі тонн арматурного заліза.

В нинішньому році колек
тив Кременчукгесбуду зобов’я 
зувався одержати від раціона
лізації 5 мільйонів карбован
ців. За сім попередніх місяців 
на будові впроваджено близь
ко 150 раціоналізаторських 
пропозицій—у півтора раза 
більше, ніж за відповідний пе
ріод минулого року. Від здійс

н ення лише третини пропози
цій економія становить близь
ко 10 мільйонів карбованців.

У ініціаторів змагання
Ініціатори комплексної меха

нізації вирощування кукуруд
зи— трактористи бригади двічі 
Героя Соціалістичної Праці
Олександра Гіталова зобов’я 
зувалися в колгоспі імені XX 
з ’їзду КПРС, Ново-Українсько
го району, своїми силами об
робити кукурудзу на 617 гек
тарах і виростити по 300 цент
нерів силосної маси.

Своє зобов’язання вони з

честю виконали. Широким фрон
том розгорнулося силосування. 
Кожним з трьох агрегатів що
дня збирається кукурудза з 
8 — 9 гектарів. За агрегатами
закріплено по 5 — 6 автома
шин. Гектар дає но 3 0 0 —350 
центнерів силосної маси. В 
траншеї та наземним способом 
закладено вже понад 5000 тонн 
подрібненого соковитого корму.

По містах і селах Кіровоградщини

Кіровоградська область. Тваринники сільгоспартілі імені Ста
ліна Олександрійського району зобов’язалися в цьому році одер
жати по 350 центнерів молока на кожні 100 гектарів сільсько
господарських угідь. За перше півріччя уже одержано по 158 
центнерів.

На фото: в літньому тваринницькому таборі першої комп
лексної бригади. На передньому плані (справа наліво)—обліко
вець Н. І. Волошина, голова сільгоспартілі Г. К. Буйнов і зоо
технік О. Р. Плахотний.

Фото Г. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

Колгоспи району виростили високий 
урожай цукрових буряків. Обов’язок 
трудівників колгоспного села—в кра
щі строки і високоякісно зібрати ви
рощений урожай, не допустити най
менших втрат цукрової сировини.
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Робота клубу поліпшується
Кілька років підряд змінюва

ли один одного завідуючі Со
ф іївський сільським клубом. 
А від того занепала вся робо
та в клубі. Молодь приходила
лише потанцювати або подиви
тись кіно, яке демонстрували 
кіномеханіки один раз на тиж
день. Гуртки художньої само
дія льності припинили свою ро
боту.

Минув місяць, як  завідувати 
клубом призначили комсомоль
ця  Миколу Слабого. За цей 
невеликий відрізок часу дещо 
поліпшилась робота клубу. Вже 
почали працювати хоровий та 
драматичний гуртки.

Любителі сцени Світлана 
Рож ко, Валентина Карауш , Ва
лентина Студінська та інші 
вивчають ролі з п’єси «Горе 
Кудлатої». Вже двічі було про
ведено репетиції. Хоровий гур
ток вивчає українські та ро
сійські народні пісні. Акомпа
нує на баяні Віктор Литвинов.

—Мені важко зразу віднови
ти роботу гуртків, — говорить 
М. Слабий.—Але мені надають 
допомогу працівники районного 
Будинку культури.

Ось уже двічі бував у Со
фіївському сільському клубі 
художній керівник районного 
Будинку культури Петро Яц
кул. Він дав кілька порад, як 
краще організувати вивчення 
п ’єси, як  правильно розподіли

ти ролі серед любителів сцени. 
Вказав на не доліки.

Незабаром розпочне свою ро
боту і музичний гурток.

— Біда в тому, що ніде ку
пити струн до гітари та інших 
музичних інструментів , —скар
житься завідуючий клубом.—А 
грати є кому.

При клубі є  бібліоте ка. Жи
телі села Софіївки Борис Де
миденко, Анатолій Де ркач та 
інші регулярно обмінюють 
книги.

Щоп’ятниці в клубі демон
струються кінофільми. Часто 
влаштовуються ігри в доміно, 
ш ахи. Тут можна почитати га
зети чи журнали.

Необхідно потурбуватись про 
зразкову підготовку с ільського 
клубу до роботи в осінньо-зи
мових умовах. Та з цим у Со
фіївці не поспішають.

Недоліком є те, що керів
н ики Софіївської сільради не 
потурбувались про завезення 
палива на зиму.

Секретар комсомольської ор
ганізації Марія Крива зовсім 
забула дорогу до клубу і не 
бере участі в його роботі.

Якщо всесторонньо подати
молодому завідуючому клубом 
допомогу в налагодженні робо
ти, то можна не сумніватись, 
що клуб стане справжнім вог
нищем культури.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

Перетворене Прибужжя
Прибужжя— велика територія 

Львівщини, яка прилягає до 
Західного Бугу. До 1939 року 
Західний Буг називали тут 
«рікою сліз». На його берегах 
відбувалися жахливі соціальні 
драми. Одна з них відома як 
«Батятицька трагедія».

Це сталося років тридцять
тому у великому прибузькому 
селі Батятичі. Доведені злид
нями до розпачу, застрайкува
ли сотні селян-візників. Вони 
відмовилися перевозити за мі
зерну плату п оміщицький ліс. 
Вночі в село вдерлися карателі. 
Багатьох селян убили, покалі
чили , кинули в тюрми. Тися
чами втікали люди з цих стра
шних місць. Залишила рідні 
краї і сім’я  Івана Мороза— те
перішнього бригадира будівель
ників молодого шахтарського 
міста Червонограда. Двадцять 
вісім років блукав він на чу
жині, добрався до далекої Ар
гентіни, але добра так і не 
знайшов. Своє щастя він здо
був, лише повернувшись на 
Батьківщ ину.

Зовсім іншою побачив І . Мо
роз землю батьків. Він поба
чив нові міста і селища, висо
кі копри шахт, корпуси підпри
ємств і електростанцій.

В дзеркальній гладі ріки від
биваються вогні Добротвірської 
ДРЕС. Перша черга станції 
вже дає струм містам і селам, 
заводам і фабрикам. Її енергія 
дала змогу почати розробку 
багатющого Львівсько-Волин
ського кам ’яновугільного родо
вища. Вже діють сім шахт і в 
два рази більше— будується. 
Тільки в цьому році новий 
вугільний басейн дав понад 
один мільйон тонн палива. Бу
дівництво шахт і видобування 
вугілля провадяться з засто

суванням найновіш ої радян
ської техніки.

Гордістю п рибуж ців є нові 
населені пункти, як і виросли 
в лісах і на колишніх пусти
рях —селища Гірник і Соонів
ка, Б. Хмельницького і Новий 
Добротвір. Вони мають школи 
і клуби, медичні заклади і ма
газини. На ш ироких вулицях 
шумлять листям молоді дерева, 
пахнуть квіти.

Білокам’яною громадою висо
чить над рікою новий Черво
ноград. З глухого містечка, 
к олишньої резиденції польських 
магнатів, він перетворився в 
упорядковане шахтарське місто. 
Його населення за п ’я т ь  років 
виросло в десять раз. В тіні 
розлогих каш танів стоїть ста
ровинний палац, який колись 
належав графу Потоцькому. 
Два роки тому він заново пере
будований і став великим вог
нищем культури Червонограда. 
В ньому розмістилися середня 
школа і вечірній гірничо-бу
дівельний технікум. З а  часів 
панської Польщі в усьому 
Прибужжі не було ж одного се
реднього учбового закладу. А 
тепер тут понад двадцять деся
тирічок.

По широкому і світлому ш ля
ху пішло ж иття людей. В при
бузькому селі Скоморохи до 
Радянської влади було кілька 
письменних людей. Тепер тут 
усі вміють читати і писати. Де
сятки дітей колгоспників стали 
інженерами, лікарями, агроно
мами. Уроджен ець цього села 
І. З . Штокало— професор, ака
демік Академії наук УРСР.

Чудова дійсність у радян
ського Прибужжя!

В. АФАНАСЬЄВ, 
кор. РАТАУ,

м. Львів.

Черкаська область. 25 л арків 
без продавців встановлено на 
тваринницьких фермах і в по
льових таборах сільгоспартілей 
Іркліївського району. Щодня 
в поле виїжджає автокрам
ниця.

На фото: біля автокрамниці, 
що прибула в тракторну брига
ду колгоспу імені Шевченка 
Іркліївського району.

Фото І. Діамента
(Фотохроніка РАТАУ).

Трибуна передового досвіду

Прищеплюємо любов до книги
П’ять років тому я  почала 

завідувати Коробчинського сіль
ською бібліотекою. За цей час 
книжковий фонд набагато збіль
шився і становить зараз близь
ко 6000 примірників книг. Пос
лугами сільської бібліотеки 
користується 6 20 трудівників.

Під  ч ас огляду к ультурно- 
освітніх закладів, п рисвя чено
го 40-річчю Великого Ж овтня, 
бібліотеку було на городжено 
д ипломом другого ступеня і 
відзначено грошовою п ремією.

Про то, як  бібліотека орга
нізовує роботу з активом, як 
вона прищеплює трудящим лю
бов до книги я  й хочу розпо
вісти.

Пересувні бібліотечки
Одним з дійових засобів на

ближення книги до читача є 
пересувні бібліотечки. Зараз 
ми маємо вісім пересувних 
бібліотечок. Розміщені вони в 
тракторних бригадах, на тва
ринн ицьких фермах і в черво
н их кутках колгоспів імені 
Чапаєва та імені Свердлова.

Кожна з пересувних бібліо
течок має не менше 2 0 — 30 
книг політичної, художньої і 
сільськогосподарської літерату
ри. Заміна книг проходить че
рез кожні 20 днів.

Добро організовано роботу 
пересувної бібліотечки в трак
торній бригаді колгоспу імені 
Свердлова. Завідує нею облі
ковець Олексій Козліти н . Ак
тивними читачами є причіплю
вач Анатолій Самарський, по
мічник бригадира Борис Кри
котненко, тракторист Іван Га
нул та інші. В цьому році 
Іван Ганул, наприклад, вже 
прочитав книги «Порт Артур» 
Степанова, «Червоне й чор
не» Стендаля, «Піднята ціли
на» Ш олохова, а також ряд 
брошур про досвід роботи кра
щих механізаторів.

Певний досвід нагромадила і 
пересувна бібліотечка на мо
лочно-товарній формі колгоспу 
імені Чапаєва. Завідує бібліо
течкою краща доярка колгоспу 
комсомолка Марія Білець ка. 
10 працівників ферми є тут ак
тивними читачами.

Кожний завідуючий пересув
ною бібліотечкою веде спеці
альний зошит, в якому запи
сує побажання читачів почита
ти ту чи іншу книгу. Я осо
бисто щ отижня зустрічаюсь із 
завідуючими пересувними біб
ліотечками, вивчаю запити чи
тачів, щоб повніше їх  задо
вольнити.

Наведу такий приклад. Кол
госпник сільгоспартілі імені 
Чапаєва Іван Куменко поба
жав почитати книги: «І один 
у полі воїн» Ю. Дольд-Ми

хайлика та «Переяславську Ра
ду» Н. Рибака. Ці книги хотіли 
п рочитати й інші товариші. В 
сільській бібліотеці на той час 
цих книг не було, але я  взя
ла їх у районній бібліотеці. 
Читачі залишились задоволе
ними.

Пересувними бібліотечками 
ми охопили 213 читачів—це 
переважно люди, які постійно 
працюють у полі і на фермах 
 і не завжди мають змогу з ’я 
витись у сільську бібліотеку 
для обміну книг.

Навчання активу
Торік актив сільської бібліо

теки налічував лише 12 чоло
вік, а зараз— 40. Вчителі Олек
сандра Стоянова, Горпина Крав
ченко, Дмитро Люшня, секре
тар парторганізації колгоспу
імені Свердлова Никанор Гру
зін, зоотехнік колгоспу імені 
Чапаєва Андрій Зова, доярка 
цього колгоспу Марія Білецька 
та інші товариші активно допо
магають поліпшувати д іяль
ність бібліотеки. Вони проводять 
лекції і бесіди, організовують 
читацькі конференції, літера
турні вечори.

Раз на два місяці влаштову
ємо семінари завідуючих п ере
сувними бібліотечками, на яких 
вивчаються питання п ро п о
ліпшення роботи з читачами. 
Так, в лютому на семін арі вив
чили питання «Як залучити 
більше читачів та задовольни
ти їх попит на книги ». Зго
дом вивчили тему «Як прово
дити голосні читання та обго
ворення книг».

Все це дало бажані наслідки. 
Завідуючі пересувками стали 
краще вести облік читання 
книг, виявля ти запити читачів, 
частіше організовують колек 
тивні читання. Так, доярка 
Марія Білецька організувала
колективн е читання та обгово
рення книги Г. Кульбачки 
«Коли зустрічаються двоє». Мо
лоді тваринники жваво обгово
рили новий твір.

Читацькі конференції
Читацькі конференції та 

книжкові виставки допомага
ють бібліотеці залучити нове 
коло читачів, викликати у них 
інтерес до к ниг і ї х обгово
рення.

В цьому році бібліотека про
вела дві читацьких конферен
ції. «Правильна і раціональна 
годівля—основа підвищення 
продуктивності тварин»— на та
ку тему проведено читацьку 
конференцію в клубі колгоспу 
імені Чапаєва. Свої виступи 
зоотехнік Андрій Зова, ветери
нарний фельдшер Василь На
заренко, колгоспник Юрій Я ну

шев та інші тісно пов’язували 
з місцевим життям, наводили 
кон кретні приклади і факти з 
своїх колгоспів.

Читацьку конференцію «П’я- 
тиорденоносний Ленінський 
к омсомол» ми провели у сіль
ському клубі. Про славний 
шлях Ленінського комсомолу 
розповіли у своїх виступах 
вчителька Надія Дов чен ко, по
мічник бухгалтера Мотрона 
Матвієн ко,  колгоспник Анато
лій Цуркан та інші.

Зараз у бібліотеці влаштова
но книжкові виставки «Наздо
женемо Америку по виробни
цтву м’яса, молока та масла 
на душу населення», «Вивчай
те досвід передовиків с ільсько
го господарства», « Героїчний 
шлях Ленінського комсомолу».

Практикуємо також пересув
ні книжкові виставки в черво
них кутках колгоспів імені 
Чапаєва та імені Свердлова. На 
фермі колгоспу імені Чапаєва 
було влаштовано виставку 
«Шкідливість релігійних свят і 
обрядів».

Зв’язок з масами
В налагодженні культурного 

обслужування читачів велика 
й почесна роль належить нам, 
бібліотекарям. Адже подекуди
завідуючі бібліотеками зводять 
свою діяльність лише до кни
говидач. А це невірно. Наша 
робота— жива, творча. Завжди 
бути в масах— наш обов’язок.

Парторганізація колгоспу 
імені Свердлова доручила мені 
бути агітатором. Буваючи в 
полі і на фермах, я  завжди 
зустрічаюсь з людьми, провод
жу бесіди.

За побажанням колгоспни
ків на токах обох сільгоспар
тілей проводила голосні читан
ня оповідань з журналів «Ого
нек» та «Юность». Влаштову
ючи бесіди про книги, я ко
ротко розповідаю їх  зміст, а 
найцікавіші місця зачитую.

Нещодавно я  побувала біля 
силосних траншей у колгоспі 
імені Чапаєва, де провела се
ред колгоспників бесіду на те
му «Більше силосу — більше 
молока і м’яса!»

Кожну свою зустріч з кол
госпниками використовую для 
роз’яснення рішень Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду по дальшому піднесенню 
всіх галузей сільського госпо
дарства, закликаю трудівників 
у відповідь на батьківське 
піклування партії та уряду 
помножити свої зусилля у бо
ротьбі за різке піднесення 
рільництва й тваринництва.

Галина ОМЕЛЬНИЦЬКА, 
завідуюча Коробчинською 
сільською бібліотекою.
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Ось до чого приводить безконтрольність
В сільгоспартілі «Шлях Ле

ніна» за станом на 15 серпня 
надоєно на кож ну фу
ражну корову по 133 1,7 літра 
молока, а в колгоспі імені 
Орджонікідзе за цей період 
одержано на 233,5 літра мен
ше. З 10 по 15 серпня бир
зулянськ і тваринники зн изили 
удій молока на 4 ,5  літ ра на 
фуражну корову проти попе
редньої п’я тиденки в той час, 
коли сусіди значно п ідвищили 
надої молока.

В чому ж причина різкого 
зниження надою?

—Пастухи Іван Черний, Іван 
Мирян та Петро Черний кіль
ка днів випасали худобу на 
збитій площі суданки,— гово
рять доярки Є. Лебеденко та 
Г. Похилюк. — Корови не на
пасалися, а даванку концентро
ваних кормів також зменшено.

Ні зоотехнік Софія Голець, 
ні бригадир комплексної брига
ди Петро Поповенко не слід
кували, де пастухи випасали 
корів. А ця безконтрольність з ї х

боку дала негативні наслідки.
Причиною відставання є й 

те, що на фермі утримуються 
понад 20 малопродуктивних 
корів. Вони поїдають цінні 
корми, а молока дають дуже 
мало.

— В моїй групі є кілька 
корів, що зовсім н е  дояться,— 
розповідає доярка Н. Бир
зул .—Ось уже скоро рік, я к 
від корови Кукл и я не одержала 
жодного літра молока. А від 
Зірки надоюю по 500 — 600 
грамів за удій.

Безвідповідально ставляться 
керівники колгоспу до відбору 
продуктивних корів для по
л іпшення стада.

Щоб добитися виконання 
взятих зобов'язань по вироб
ництву молока, потрібно прав
лінню колгоспу поповнити тва
ринницькі ферми високопродук
тивними коровами, я к  слід ви
пасати і годувати тварин, тоді 
крива надою молока падати не 
буде.

М. ПЕТРОВ.

Вчасно підготувати 
тваринницькі приміщення

Тваринники сільськогоспо
дарської артілі імені Чкалова 
дали слово в нинішньому році 
виробити на кожні сто гекта
рів сільськогосподарських угідь 
по 32 центнери м ’яса і по 
220 центнерів молока. Щоб 
виконати це високе і почесне 
зобов’язання, необхідно створи
ти всі умови для ситої і теп
лої з имівлі худоби.

Мало часу залишилось до 
переведення громадського тва
ринництва на осінньо-зимове 
утримання. Підготувати наявні 
та закінчити будівництво но
вих приміщень—таке головне 
завдання.

Але це невідкладне завдан
ня не поспішають виконати в 
артілі. Безвідповідально поста
вився до підготовки приміщень 
голова колгоспу В. Калинов
ський. Ремонтом досі н іхто не 
займається, а це треба робити 
вже зараз, щоб худоба зимува
ла в теплих і світлих примі
щеннях . Адже три корівники,
вівчарник потребують поточно
го, а решта будівель—капіталь
ного ремонту. Байдуже ставлен
ня членів правління артілі і 
привело до того, що жодне при
міщення до зимового утриман
ня худоби не підготовлене.

Для утримання телят в кол
госпі є  хороший типовий 
телятник, але деякі станки по
требують ремонту: треба пола
годити дерев’яні настили, по
білити стіни. Є в телятнику і

підвісна дорога, та вона не 
діє. Ще торік почали ї ї  мон
тувати, але так і зали шили. 
Рейки ржавіють, а  вагонетки 
використовуються для інших 
господарських потреб.

Зовсім ніде утримувати вели
ку к ількість свинопоголів’я. 
Старі два приміщ ення, де зараз 
утримуються свиноматки, не 
підготовлені до зими. Коли йде
дощ, в свинарнику повно во
ди, протяги, брудно, стеля міс
цями обвисла. Скоро почнеться
опорос свиноматок, але тварин 
ніде розмістити. Ж одний станок 
по-господарському не відремон
тований. Позабивали щілини в
настилах кривими дошками і 
на цьому заспокоїлись.

В колгоспі немає де розміс
тити на зиму близько 200 го
лів свиней. Але з будівництвом 
нового свинарника правління 
артілі не поспішає.

Значно зросло в цьому році 
й поголів’я птиці, та примі
щення для утримання двох 
тисяч голів птиці непридатне.

До зимівлі худоби часу ли 
шилося обмаль, а роботи ще 
багато. Правлінню артілі треба 
негайно зайнятися цією спра
вою, вчасно п ідготувати всі 
приміщення до з ими.

Рейдова бригада:
Л. КВАША — свинарка, 

Є. МАСЛЄНІКОВ—ветлікар, 
В. БОНДАРЕНКО — праців
ник редакції райгазети „Ле
нінець“.

Чого чекають 
у Костянтинівці?

Позаду залишилося збирання 
зернових культур, яке хліборо
би сільськогосподарської ар тілі
імені Фрунзе провели друж но 
і організовано. Підбито підсум
ки. Урожай одержали хороший. 
Озима пшениця дала в серед
ньому з кожного гектара по 
22 центнера зерна. Таких ус
піхів трудівники добилися 
тільки тому, що торік вчасно 
підготували пари і стерньові 
посередники, посіяли високо- 
кондиційним насінням в кращі 
агротехнічні строки.

Трудове напруження в робо
ті колгоспників і механ ізаторів
не спадає. Зараз розгорнулася 
боротьба за високий врожай 
наступного року.

В ці дні збіглося багато не
відкладних робіт: скиртування 
соломи й полови, закладання 
силосу тощо. Разом з цим кол
госпові необхідно проводити 
осінню сівбу.

Нинішньої осені в артілі тре
ба посіяти 460 гектарів ози
мих. Оранку грунту почали зра
зу ж після жнив, щоб до почат
ку сівби рілля встигла осісти. 
Колгоспні механізатори вже під
готовили 360 гектарів грунту .

Зараз склалися найкращі 
умови для осінньої сівби, яку 
треба провести організовано і 
в строк. Але сівбу озимих в 
артілі зволікають. Площі п ідго
товили, посівний матеріал кон
диційний, але сіяти не поспі
шають, хоч кращі строки сів
ба вже минають.

В колгоспі всього посіяно 
тільки трохи більше 50 гекта
рів жита на зелений корм з 
плану 110 гектарів.

Так, наприклад, 17 серпня 
в колгоспі жодного гектара 
озимини не посіяли. А чому? 
Лише тому, що бригадири ви
робничих бригад А. Клименко
та М. Лебеденко не виділили 
людей до сіяльних агрегатів та 
для підвезення зерна. Із-за та
кої організації праці майже 
до 11 години без роботи п ро
стояв трактор КДП-35. Його 
мож на було б використати на 
іншій роботі. Адже в колгоспі до 
500 гектарів площі треба орати 
на зяб. А тому всю потужну 
техніку слід використовувати 
високопродуктивно.

Ще не пізно виправити не
доліки, що мають місце в арті
лі, щоб закласти міцну основу 
майбутнього врож аю.

Правлінню колгоспу і його 
голові М. Ільтусу необхідно 
вжити всіх заходів, щоб про
вести сівбу озимих в кращі 
агротехнічні строки і високо
якісн о.

В. КУЗЬМЕНКО.

Врахуйте наші зауваження
Минають останні дні золото

го літа. Дбайливі господарі дав
но завершили збирання вро
жаю, а зараз кінчають скир
тування соломи й полови, си
лосування кормів. Не страшні 
ї м тепер осінні дощі.

Але негода лякає нас, тру
дівників колгоспу імені Мічу
ріна. Вже минула друга дека
да серпня, а в колгоспі з 
плану 1298 гектарів заскирто
вано солому і полову лише на 
площі 615 гектарів. І все це 
тому, що в артілі незадовільно 
організована праця хліборобів. 
Особливо в другій виробничій 
бригаді, де бригадиром Михай
ло Бреурош.

У неділю, 17 серпня, наприк
лад, до місця скиртування о 
дев’ятій годині ранку вийшло 
т ільки п ’ять к олгоспників.
Решта (їх  повинно бути що
найменше 16 )— відсиджувалися 
вдома, п оїхали на базар. А за
раз дорога кожна година. Адже 
можуть піти дощі і ц і н н и й  
корм загине.

У другій бригаді на скоше
них 327 гектарах солома стяг
нута на 222 гектарах, а за
скиртовано її тільки на площі 
161 гектар.

Чому ж  це нікого не триво
жить? Три сітки для стягуван 
ня соломи з іпсувалися. Кол
госпники щодня скручують їх 
дротом. Говорили не раз про 
це і голові колгоспу П. Заца 
риніну, і завідуючому госпо
дарством М. Залізку, однак 
вони і вухом не ведуть. А хто 
ж, як  не вони, повинн і вбо
лівати за вчасне завершення 
с киртування грубих кормів?

У нашому колгоспі є живе 
тягло, яке так необхідно ви
користовувати для підвезення 
соломи до скирт. Але чи хоч

одна гарба зараз на ходу? Аж 
ніяк. Розбили, розламали їх 
недбайливі колгоспники, а 
М. Залізко знову ж таки спо
кійний. Ніби це так і повинно 
бути.

Бригада механізаторів, якою 
керує Федір Осадчук, теж по
гано працює. Трактори часто 
ламаються. Через це днями про
гулюють і люди.

На тракторі ХТЗ, де тракто
ристом Сергій Коваленко, к іль
ка днів тому зіпсувалася про
кладка головки блока. Поки 
виписували цю прокладку в 
РТС, поки доставили ї ї  в кол
госп, минуло три дні. А скіль
ки за цей час можна було б 
стягнутії соломи, виконати ряд 
інших невідкладних робіт.

Адже через те, що площі не 
звільнені від пожнивних решт
ків, не можна виконувати гра
фік оранки грунту під посів 
озимих культур. Та це мало 
турбує бригадира механізаторів 
Ф. Осадчука. Він роботою ме
ханізаторів як  слід не керує.

Не справляється із своїми 
обов’язками і бригадир Михай
ло Бреурош. Трудова дисцип
ліна в бригаді на низькому 
рівні. Колгоспники пізно вихо
дять на скиртування, а окре
мих з них взагалі не завжди 
побачиш на роботі. Але, щоб 
бригадир вжив термінових за
ходів до порушників трудової 
дисципліни, цього немає.

Ми хочемо, щоб правління 
колгоспу врахувало наші за 
уваження і правильно органі
зувало скиртування соломи і 
полови.

П. ТАБУНЕЦЬ—обліко
вець бригади, В. МОСКА
ЛЕНКО, І. ЧОРНИЙ—кол
госпники.

Кіровоградська область. В колгоспі імені Щорса Долинсько
го району всі сільськогосподарські роботи провадяться комплекс
но. Завершивши в стислі строки збирання озимих культур і 
достроково виконавши план продажу хліба державі, колгоспни
ки продовжують скиртувати солому й полову, провадять оран
ку на зяб.

На фото: скиртування соломи тракторними волокушами в 
другій рільничій бригаді.

Фото Г. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

Не видно участі комсомольців
Вкрай повільними темпами 

заготовляють корми у колгоспі 
імені Енгельса. З плану 7552 
тонни закладено силосу тільки 
близько 2000 тонн. Таке від
ставання пояснюється в першу 
чергу ти м , щ о на силосування 
кормів мало находить колгосп
ників. Роботу вони починають 
пізно, зарані залишають її.

17 серпня до силосних тран
шей півдня ніхто й не підхо
див, хоч автомашини з авторо
ти чекали вантажників.

В колгоспі є велика комсо

мольська організація. Цінно 
було б, щоб справу силосуван
ня кормів взяли в свої руки 
комсомольці і молодь. Минулої 
неділі був оголошений неділь
ник по силосуванню кормів. 
Але з комсомольців на нього 
н іхто не вийшов.

Якість силосування кормів 
погана. Наповнені масою тран
шеї накриваються тонким ша
ром землі. Повітря має вільний 
доступ до силосу, а  це може 
привести до його псування.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Закарпатська область. В садах виногра
дарського радгоспу „Берегівський“ іде збір 
рясного врожаю абрикосів, груш, слив та ін
ших фруктів. Уже відправлено сотні центне
рів фруктів трудящим Ленінграда, Мурманська 
та інших міст країни.

На фото: пакування фруктів для відправ
ки в торговельну сітку. На передньому пла
ні—робітниця І. Богуш.

Фото Л. Ковгана (Фотохроніка РАТАУ).
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Індія. На будівництві металургійного заводу в Бхілаї , спо
руджуваного з допомогою Радянського Союзу.

На фото: будівництво мартенівського цеху.
Фото Р. Францева (Фотохроніка РАТАУ).

Пам'яті Фредеріка Жоліо-Кюрі
Центральний Комітет Фран

цузької комуністичної партії з 
сумом сповіщає французький 
народ, а також народи всіх кра
їн світу про смерть товариша 
Фредеріка Жоліо-Кюрі. В заяві 
ЦК КП Франції вказується, що. 
Французька комуністична пар
тія ш анує Жоліо-Кюрі як гро
мадянина, борця, гуманіста,
вірного традиціям Ромен Рол- 
лана і Поля Ланжевена, у яких 
свідомість громадського обов’я з
ку була такою ж високою, як  їх 
науковий рівень.

Весь радянський народ, все 
прогресивне л юдство глибоко

сумують з приводу смерті ви
датного вченого і громадського 
діяча Фредеріка Жоліо-Кюрі. 
Глибокі співчуття висловлюють 
французькому народові і сім’ї 
покійного Президія Академії 
наук СРСР, Радянський комі
тет захисту миру, Комітет по 
міжнародних Ленінських пре
міях, президія Радянських то
вариств дружби і культурного
зв’язку з зарубіжними країна
ми, правління товариства 
«СРСР—Франція» і багато ін
ших організацій.

(ТАРС).

В країнах народної

демократії

Братерська
співдружність

На багатьох польських фаб
риках і заводах виготовляють
ся трактори, верстати, електро
устаткування , судна та інші 
промислові вироби для Китай
ської Народної Республіки. 
Польща поставляє К НР також 
комплексне промислове устат
кування для цукрових, нафто
очисних заводів та збагачу
вальних фабрик.

Польща одержує з Китаю 
олово, свинець, високосортну 
марганцьову руду, мінеральну 
сировину, хімікати, продоволь
чі товари.

З кожним роком зростає то
варообмін між цими братніми 
країнами. Тільки в цьому році 
товарооборот між КНР і ПНР 
збільшився порівняно з попе
реднім роком на 160 мільйонів 
карбованців, тобто на 50 про
центів.

З метою створення кращих 
умов для раціональнішого пла
нування розвитку народного 
господарства Китаю і Польщі 
весною цього року обидві кра
їни уклали торговельну угоду 
на 1959— 1962 роки, яка  пе
редбачає зростання товарообо
роту між Польщею і Китаєм 
більш як  на 30 процентів.

Ліквідація
неписьменності в д р в

Як передає В’єтнамське ін 
формаційне агентство, курсами 
та іншими формами ліквідації 
неписьменності в цьому році 
охоплено більше 820 тисяч чо
ловік. Менш як за три роки
повністю ліквідовано непись
менність в 211 селах, в 30 міс
ті і в 2 округах Північного 
В’єтнаму.

В колгоспі імені Калініна закінчують будувати приміщення, 
де розміститься контора правління і клуб. Стіни приміщення 
цеглові, дах критий шифером.

На знімку: нове приміщення для контори і клубу.
Фото Ф. Калашникова.

Сердечне спасибі
Радянська людина завжди 

відчуває повсякденне п іклуван
ня, яке проявляють Комуніс
тична партія і Радянський 
уряд про здоров’я трудящих. В 
наших лікарнях працюють 
кваліфіковані спеціалісти, в 
розпорядженні яких є найно
віші медичні інструменти, л і
ки. За всю це ми і хочемо ска
зати сердечне спасибі партії і 
уряду.

Багато років працює лікарем

Я. Д. Гончар, з любов’ю вико
нує свої обов’язки. Дійову до
помогу хворим подає лікар Но
во-Миргородської райлікарні 
Д. В. Кравченко, чуйно став
ляться до хворих медичні сест
ри З . Ковтун, М. Гоголічева, 
Н. Шаповалова та інші. За  це 
їм вдячні хворі.

В. ЧОБОТАРЬОВА, К. ШУ
МИЛО, О. КАЩЕВСЬКА та
інші.

Дотримуватись розпорядку дня
На території колгоспу імені 

Дзержинського є магазин Мар
тоноського ССТ. На дверях ви
сить табличка з написаним 
розпорядком дня. Та, на жаль, 
магазин більше закритий, ніж 
відчинений.

Нещодавно продавець Леонід 
Р уднєв повісив папірець з н а
писом «Магазин закрито». 
Згідно розпорядку вихідний тут 
повинен бути щосереди, а про
давець робить в ихідні щодн я.

В приміщенні брудно. Не 
завжди тут можна, купити то
вари першої потреби . Колгосп
никам часто доводиться йти в 
центр села, щоб купити сірни
ків, солі, і все це тому, що 
продавець Л. Рудн єв не вико
нує розпорядку дня.

Хлібороби сподіваються, що 
правління Мартоноського ССТ 
наведе порядок у магазині.

В. МУРЗАК.

Позичений голова
(Гумореска)

Колгосп наш «Широка нива» 
великий. Кілька тисяч гектарів 
землі маємо. Земелька родюча. 
Все на н ій росте. І скотини 
всякої багато. А весною н иніш
нього року тракторів, комбай
нів та інших машин накупили. 
Недавно ще одного новенького 
«ДТ» придбали.

Коли подивитися з одного
боку, то все у нас є: і техні
ка, і земля, і люди, а пригля
нешся з іншого боку— толку 
немає. Відстаємо. Сусідні 
колгоспи йдуть вперед, а наш 
пасе задніх.

А чого воно так? Довго я  
міркувала над цим. Знаю ж я 
колгосп наш, як  свої п ’ять 
пальців. В числі першого де
сятка вступила до нього. Було 
ц е давно, мабуть літ тридцять 
тому. До війни п ро нас в ра
йоні слава гриміла, передови
ками були. А тепер...

Отож як  там не буде, а мов
чати я  більше не можу. На всю
округу буду кричати, що в 
колгосп і голова—центральна
фігура. Дуже багато залежить 
від цієї фігури. Що можна
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сказати про нашого голову? 
Кілька років тому — привезли 
його нам з району. На зборах 
розхвалили: агроном, досвідче
ний, ось він поведе ваш кол
госп вперед. Ми й повірили. А 
що з цього вийшло? Нічого.

Гріх сказати, щоб наш голо
ва часто напивався. П’є він ма
ло. І не ледачий, і не лається. 
Більше мовчить. Правда, є у 
нього одна вада. Любить бага
то обіцяти. Наобіцяє вам бочку 
гречаної вовни, та й забуде. 
Нічого не виконає. До погано
го привчив людей, а вони те
пер йому не дуже вірять.

Та і це ще півбіди. А най
гірше, на мою думку, те, що 
Севе рин Семенович Пальчиков 
з колгоспниками не вміє лади
ти. Немає в нього такого клю
чика, щоб ото відімкнути душу 
кожної людини і заглянути 
туди. А без такого ключика 
керувати не можна. Немає у 
Семеновича такої хватки, щоб 
ото піти до к олгоспників, 
подивитись, я к вони живуть, 
поцікавитись, чим нуждаються, 
порадитись з ними. Скажу про

себе. Хоч я  вже й стара, але 
ще працюю і трудоднів маю 
чимало. Та хоч раз голова зі 
мною поговорив про справи ар
тільні? Ні. Навіть у моїй хаті 
жодного разу не був. Отож 
воно так і виходить —голова 
сам собі, а колгоспники самі 
собі.

Коли ж  викличуть Пальчико
ва у райком чи райвиконком і 
стан уть йому докоряти, що по
гано господарює, то Северин 
Семенович стоїть, як  у сливах, 
тільки очима кліпає. А що він 
скаже. Справедливо вказують 
на погані діла.

Ох, Семеновичу, пора вже 
тобі задуматись над тим, чого 
колгосп відстає. А голові хоч 
би що, пробачте, розпустить 
нюні і говорить:

—Мене колгоспники не слу
хають. Ніхто мені не допома
гає, ні члени правління, ні 
бригадири. Скрізь сам бігаю. 
Не встигаю.

Люди добрі, і оце ви повіри
те Пальчикову, що він плете? 
Та де і коли це таке було, щоб 
люди доброго слова чи хорошої 
поради не послухали! Ні, не 
звідти почав голова. Є інш а за
кавика. Люди у нашому кол

госпі хороші, трудолюбиві. 
Правда, є ще окремі особи, які 
так і поглядають, щоб більше 
з артілі собі потягти, а робити 
лінуються. А чому вони і досі 
не перевелись? Тому, що голо
ва погано пильнує за дотри
манням Статуту сільгоспартілі.

Неправду говорить Семено
вич і на членів правління. За
головою вони ладні піти і в огонь, 
і в воду. Що він скаж е з авжди 
підтримають. Пам’ятаю, торік 
зібрав одного разу голова засі
дання правління та й каже: 

— Великий у нас колгосп. 
Без легкової автомашини важ 
ко. Треба купити «Победу». То
ді вже ми підемо вгору.

Я к купити, то й купити. Мо
же й справді «Победа» допомо
же подолати відставання. Про
голосували члени правління. 
На другий день продали чима
лий табун худоби, а таки ку 
пили «Победу». Хай легше бу
де голові. Може краще керува
тиме.

А толку. Тепер рано й пізно 
мчить наш голова у місто за 
30 кілометрів. Чого, питаєте? 
Ох , бодай не казати. Будує Се
верин собі дім у місті. Не віри
те? Ладна й побожитись, що

правду каж у . А скільки клопо
ту від цього будівництва! Дово
диться зривати автомобілі з ар
тільної роботи і посилати за 
цеглою, за лісом чи за інши
ми будівельними матеріалами.

А люди я к  на це дивляться? 
Виходить, щ о  Пальчиков наш 
голова і не наш . Чому? А то
му, що керує колгоспом «Ши
рока нива», а жити серед хлі
боробів не хоче. У місто його 
тягне. Чи може такий голова 
добре повести справи? Дуже  
вже вам, Семеновичу, буде
важко. У народі говорять: 
скільки зайця не годуй, а він 
у ліс дивиться. А наш голова 
на місто поглядає. От вам і 
агроном, а не зріднився з землею.

Не буде толку в нашому 
колгоспі, коли Пальчиков ду
має з міста керувати господар
ством. Не допоможе тут і «По
беда».

Що там не говоріть, а від
стає колгосп тому, що голова 
у нас позичений.

Параска ВЕЛИКА.

Телеграф повідомляє
▲ Я к повідомляє кореспон

дент агентства Ассошіейтед 
Пресс з Канберри, Англія го
тується до нової серії атомних 
випробувань на полігоні в Ма
ралінгу в Південній Австралії.

▲ Незважаючи на те, що 
військове командування США

заявило про евакуацію з Ліва
ну батальйону морської п і
хоти, яких-небудь реальних 
ознак ц ієї евакуації за остан
ню добу не відзначалось. Пре
са вказує, що виведення ба
тальйону морської піхоти 
«відкладається» на 3— 4 дні.
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