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України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Тваринники району! Будьте господа
рями свого слова. Ширше розгортайте 
соціалістичне змагання, день у день 
збільшуйте виробництво м’яса, моло
ка, яєць, вовни та інших тваринни
цьких продуктів!

Приготуємо гідні подарунки ХХІІ 
з ’їздові КПРС!

У наступі за високий урожай
Час наближає нас до дня 

відкриття ХХІІ з’їзду КПРС. І 
хлібороби сільськогосподарської 
артілі «40-річчя ВЛКСМ» ши
роко розгортають соціалістичне 
змагання, щоб приготувати 
гідну зустріч цій знаменній по
дії у житті радянського на
роду.

З особливим піднесенням 
трудяться люди на ланах, фер
мах, у майстернях. Кожному хо
четься зробити якнайбільше, 
якнайкраще, піднести Батьків
щині достойний подарунок.

Злагоджено, дружно працю
ють наші механізатори —  госпо
дарі ланів. У  стислі строки во-

Трудова вахта
Ставши на передз'їздівську 

трудову вахту, колгоспники 
артілі імені XXI з’їзду КПРС 
зараз посилено вивозять місце
ві добрива. За останній тиж
день на бурякову і кукурудзя
ну плантації доставлено 452 
тонни перегною-сипцю. Всього 
працює 6 автомашин. Допомогу 
хліборобам подають слухачі 
школи шоферів, які також свої
ми машинами транспортують 
добрива на поля.

В нічну пору 18 комсомоль
ців, очолювані секретарем ком
сомольської організації Г . Рез- 
ніченком, доставляють пере
гній на ділянки ланок Р. Олій
ник і М. Мірошниченко.

П. ПІСКОВИЙ,
секретар парторганізації.

ни закрили вологу по зябу на 
2000 гектарах, підняли за 
кілька днів 290 гектарів вес
нооранки. А недавно закінчи
ли сівбу ранніх колосових і 
гороху. Зараз повним ходом 
йде сівба соняшника.

Ми напередодні відповідаль
ної пори— сівби кукурудзи. І 
треба сказати, що готові про
вести ї ї  в стислі строки і високо
якісно. Механізатори приготу
вали машини, сівалки та ін
ше знаряддя до роботи. Куку- 
рудзоводи налають бажанням у 
цьому році виростити високий 
урожай качанистої.

Про це прагнення яскраво 
висловились на нараді ме
ханізатори бригади, яку очо
лює В. Петренко.

Ланкові по комплексному 
обробітку кукурудзи Іван Ра- 
камин і Олексій Ведеборенко 
дали слово виростити не мен
ше як по 50 центнерів кача
нистої в зерні і по 300 цент
нерів зеленої маси з кожного 
гектара на площі 430 гектарів. 
Вони підготували свої сіяль-

Минув перший квартал
Виробити в нинішньому році на сто гектарів 

угідь по 270 центнерів молока, по 50 центнерів 
м 'яса, в тому числі мати по 38 центнерів свини
ни на сто гектарів р іллі—таке соціалістичне 
зобов’язання тваринників нашого району в тре
тьому році семирічки.

Зобов'язання цілком ре
альні. Як же організували 
їх виконання первинні пар
тійні організації та прав
ління колгоспів? С ьогодні 
газета публікує показники 
виробництва продуктів тва
ринництва. Та невтішні во
ни в багатьох сільгоспарті
лях. Якщо тваринники кол
госпів „12-річчя Жовтня", 
"Комуніст", імені Крупської 
виробили по 10– 8 центне
рів свинини на сто гекта
рів ріллі, то безтурботні 
господарі з колгоспів "Пе
ремога", імені Воровського, 
40-річчя ВЛК С М", імені 

Дзержинського, "ВЛКСМ", 
імені Чапаєва, імені Фрун
зе, імені Леніна спро
моглися одержати цієї 
продукції менше одно
го центнера на сто гекта
рів ріллі. А керівники на
званих артілей запевняли, 
що виключну увагу зосере
дять на розвитку свинар
ства і виробництві м'яса за 
рахунок цієї галузі тварин
ництва.

Яка ж ціна вашим обіцян
кам, товариші В. Хижняк, 
П. Марченко, коли очолю
вані вами колгоспи по ви
робництву свинини тягнуть 
район назад? Гірше того, 
тут не турбуються і про 
збільшення свинопоголів’я. 
Одержали за три місяці в 
середньому від свиноматки 
менше одного поросяти.

Це тривожні цифри. Во
ни говорять про те, що де
які колгоспи не матимуть 
свинини в наступних квар
талах і свого зобов’язання 
не виконають. А керівники 
колгоспів імені Горького, 
"40-річчя ВЛКСМ" та імені 
Сталіна довели колгоспні 
свиноферми до такого ста
ну, що зараз там немає на 
відгодівлі жодної тварини. 
Що ж скажуть про вироб
ництво свинини у другому 
кварталі В. Храпак, В. Хиж
няк та З . Сільвестренко?

кам колгоспів імені Леніна, 
імені Горького, імені 
Куйбишева, „Перемога", 
імені Воровського та ін
ших, де вироблено за 
квартал менше 30 центне
рів молока на сто гектарів 
угідь. Час уже навести по
рядок на фермах, мобілізу
вати тваринників на вико
нання взятих зобов’язань, 
забезпечити старанний до
гляд і годівлю худоби так, 
як цього вимагає зоотех
нічна наука.

Треба кинути серйозний 
і справедливий докір зоо
технікам названих колгос
пів. Адже вони пальцем об 
палець не вдарили, щоб 
підвищити надої молока, не 
аналізують стану справ на 
фермах, не вивчають при
чин низької продуктивності 
тварин, не пильнують за ро
ботою тваринників.

Ще позаторік колгоспи 
нашого району тримали пер
ше місце в області по роз
витку вівчарства та одер
жанню вовни. Зразкові 
вівцеферми були в колгос
пах імені Свердлова, імені 
Чапаєва, імені Енгельса, 
імені Жданова. Чому ж у 
нинішньому році в назва
них артілях дуже мало одер
жали ягнят? Гірше того, у 
колгоспі імені Чапаєва, де 
кілька років тому вівцефер
ма славилася на весь ра
йон, зовсім занедбали цю 
важливу галузь тваринниц
тва. Тут багато овець заги
нуло через поганий догляд.

А в якому стані птахів
ництво? Хто дбав про ви
соку яйценосність курей? 
Лише окремі колгоспи. А 
багато господарств не 
виконали зобов’язань по 
виробництву яєць. Особли
во тривожний стан на пта
хофермах колгоспів імені 
Карла Маркса, імені Кіро
ва, імені Сталіна, імені 
Дзержинського, „Зоря", де, 
прямо таки на сміх курям, 
одержали на сто гектарів 
зернових культур по 35— 
70 яєць. Коли ж названі 
колгоспи виконають зобо
в’язання нинішнього року і 
одержать по 3600 яєць на 
сто гектарів зернових?

Наш район не виконав 
квартального зобов’язання 
по виробництву молока і 
відстає від Маловисківсько
го. В чому ж причина? Дех
то з керівників колгоспів 
намагається списати свою 
бездіяльність за рахунок 
поганої кормової бази. Та 
факти говорять про інше. 
У колгоспах „Зоря" та 
"ВЛКСМ" заготовлено на 
зиму грубих і соковитих 
кормів достатньо. А чому ж 
у першому виробили за 
квартал по 69,3 центнера 
молока на 100 гектарів угідь, 
а в другому майже втричі 
менше?

Соромно кивати на пога
ну кормову базу і керівни

Правління колгоспів, пер
винні партійні організації, 
спеціалісти сільського гос
подарства повинні всебіч
но проаналізувати виконан
ня зобов’язань у першому 
кварталі, максимально ви
користати всі можливості, 
щоб у другому кварталі на
долужити прогаяне і різко 
збільшити виробництво про
дуктів тваринництва.

Перехідний прапор— передовикам змагання
За зразкову підготовку до весняної сівби, вчасне 

і якісне проведення польових робіт бюро райкому КП 
України та виконком районної Ради депутатів трудящих 
присудили перехідний Червоний прапор райкому партії 
та райвиконкому колгоспові імені Карла Маркса, де го
ловою правління І. Воропай, секретарем партійної орга
нізації В. Воропай, агрономом Н. Пустовіт, секретарем ком
сомольської організації А. Жовна, відібравши прапор у 
колгоспу імені Калініна.

ні агрегати, обладнали ї х при
строями для одночасного висі
ву суміші мінеральних і орга
нічних добрив. Повністю є на
сіння сорту «ВІР-42», яке про
каліброване, протруєне і має 
хорошу схожість.

Тракторист Микола Чмихун 
перед лицем колективу меха
нізаторів заявив:

— Я буду трудитись добро
совісно, щодня перевиконува
тиму норми виробітку, щоб за
воювати звання ударника ко
муністичної праці. Братиму 
активну участь у громадській 
роботі і продовжу навчання, 
щоб здобути середню освіту.

Механізатори підвели під
сумки змагання за перший 
квартал. Завоювали першість 
трактористи Володимир Петрен
ко, Юхим Шевченко, Григорій 
Лубченко. Бригада зобов’язала
ся в кращі строки провести сів
бу кукурудзи, цукрових буряків 
і пізніх культур, забезпечити 
зразковий догляд за посівами.

М. ДАВИДОВ,
секретар парторганізації.

С і є м о  с о н я ш н и к
Колгоспники артілі «Росія», 

змагаючись на честь з’їзду 
КПРС, успішно завершили 
сівбу ранніх колосових. За
раз механізатори сіють соняш
ник. Уже посіяно квадратно- 
гніздовим способом понад 55

гектарів при завданні 130.
З перевиконанням змінних 

норм трудяться сіяльник Гри
горій Шевченко і тракторист 
Степан Небога.

В. САГАНЬ,
секретар парторганізації.

Харків. Міцніють шефські зв’язки між колективом заводу тор
говельного машинобудування і колгоспами Вовчанського району. 
Виконуючи рішення січневих Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП Украї
ни, машинобудівники зобов’язалися в цьому році виготовити для 
підшефних колгоспів 10 підвісних доріг, 12 автопричепів, тисячу 
автонапувалок, повністю механізувати п'ять тваринницьких ферм.

Комсомольсько-молодіжна бригада, очолювана Анатолієм Стро
ном, в неробочий час збудувала підвісну дорогу для ферми кол
госпу „Заповіт Ілліча". Тепер молоді виробничники почали виго
товляти автопричепи.

На цьому фото ви бачите членів комсомольсько-молодіжної 
бригади (зліва направо) Леоніда Христоєва, Леоніда Шапіро, 
Анатолія Строна та Олександра Вакуленка. Вони радяться, як 
краще виготовити деталі бортового кріплення автопричепів з від
ходів виробництва.

Фото Є. Андрєєва (Фотохроніка РАТАУ).

На полях району
З ак ін ч и л и  с івб у  соняш ника

В сільгоспартілі імені Куй
бишева на сівбі соняшника 
працювало шість агрегатів. Ви
користовуючи мірний дріт з 
діагональним перенесенням, 
хлібороби артілі за 5 робочих 
 днів завершили сівбу на пло
щі 430 гектарів.

Механізатори Василь Стоян, 
Федір Ботнаренко, Анатолій 
Я ценко, Микола Шляховий та 
Микола Голованенко за зміну 
засівали по 20— 22 гектари 
при нормі 16 гектарів.

Ф. МІЛЬЄВ, 
агроном колгоспу.

П е р ш і  г е к т а р и
Вчора буряк оводи другої 

рільничої бригади колгоспу 
імені Фрунзе, де бригадиром 
Леонід Лебеденко, почали сів
бу цукрових буряків. Посіяно 
перші 8 гектарів.

М. ДИМА, 
бухгалтер колгоспу.



Тваринники району! Гідно зустрінемо XXII з’їзд КПРС!

За побажанням читачів, зокрема тваринників 
колгоспів нашого району, редакція районної газети 
„Ленінець" публікує сьогодні сторінку-плакат, в якій 
підбиваються підсумки змагання по виробництву моло
ка, м'яса, яєць, по розвитку поголів’я громадського тва
ринництва в першому кварталі третього року семи
річки.

Редакція просить читачів газети „Ленінець" ви
словити свої зауваження і побажання щодо публі
кування таких сторінок.

Готуючи гідну зустріч наступному XXII з'їзду 
КПРС, у першому, кварталі найвищих показників по 
надоях молока на фуражну корову домоглися доярки:

Лисенко Валентина Федорівна з колгоспу «Зоря», 
яка надоїла по 810 кілограмів молока.

Корінна Галина Іванівна з колгоспу імені Котов- 
ського, яка надоїла по 799 кілограмів молока.

Вінковська Олександра Романівна з колгоспу «Ко
мінтерн», яка надоїла по 766 кілограмів молока.

Возна Фросина Кононівна з колгоспу «Зоря», яка 
надоїла по 755 кілограмів молока.

Шевченко Євгенія Данилівна з колгоспу «12-річчя 
Жовтня», яка надоїла по 722 кілограми молока.

Хмара Надія Дмитрівна з колгоспу «Комінтерн», 
яка надоїла по 681 кілограму молока.

Олійних Марфа Лук'янівна з колгоспу «Правда», 
яка надоїла по 677 кілограмів молока.

Сидоренко Марія Семенівна з Капітанівського від
ділку бурякорадгоспу, яка надоїла по 638 кілограмів 
молока.

Матненко Євдокія Іванівна з колгоспу імені Воров- 
ського, яка надоїла по 620 кілограмів молока.

Кармазин Дарія Федорівна з колгоспу імені Котов- 
ського, яка надоїла по 619 кілограмів молока.

Токаренко Марія Григорівна з колгоспу «Зоря», яка 
надоїла по 618 кілограмів молока.

Мартинюк Галина Василівна з колгоспу «Комуніст», 
яка надоїла по 612 кілограмів молока.

Лисенко Марія Антонівна з колгоспу «Комуніст», 
яка надоїла по 602 кілограми молока.

Гаман Меланія Софронівна з колгоспу «Правда», 
яка надоїла по 585 кілограмів молока.

Коломієць Ніна Титівна з колгоспу «Зоря», яка на
доїла по 578 кілограмів молока.

Трохименко Л ідія Мусіївна з колгоспу «Комінтерн- , 
яка надоїла по 569 кілограмів молока.

Стрілець Надія Михайлівна з колгоспу «Комінтерн», 
яка надоїла по 554 кілограми молока.

Деркач Варвара Калинівна з колгоспу імені Чкало
ва, яка надоїла по 554 кілограми молока.

Колодяжна Марфа Федорівна з колгоспу імені Ва- 
тутіна, яка надоїла по 552 кілограми молока.

Смирнова Фросина Миколаївна з колгоспу імені 
Чкалова, яка надоїла по 547 кілограмів молока.

Нелюб Олександра Семенівна з колгоспу «12-річчя 
Жовтня», яка надоїла по 548 кілограмів молока.

Сергата Марія Семенівна з колгоспу «12-річчя 
Жовтня», яка надоїла по 546 кілограмів молока.

Коровіна Поліна Францівна з колгоспу „Правда", 
яка надоїла по 541 кілограму молока.

Цивинда Галина Петрівна з колгоспу „Комуніст", 
яка надоїла по 538 кілограмів молока.

Дуденко Любов Василівна з колгоспу імені Котов- 
ського, яка надоїла по 537 кілограмів молока.

Грищенко Євгенія Іванівна з колгоспу імені Круп
ської, яка надоїла по 530 кілограмів моло ка.

Качур Варвара Артемівна з колгоспу «Комуніст», 
яка надоїла по 528 кілограмів молока.

Поплавська Дарія Андріївна з Капітанівського від
ділку бурякорадгоспу, яка надоїла по 522 кілограми 
молока.

У райкомі КП України та райвиконкомі
Розглянувши підсумки змагання колгоспів району по ви

робництву продуктів тваринництва, бюро райкому КП України 
та виконком районної Ради депутатів трудящих постановили: 
за високі показники по виробництву молока у  першому кварта
лі 1961 року присудити перехідний Червоний прапор райкому 
партії та райвиконкому колгоспові „Зоря", де головою правлін
ня П. Решетняк, секретарем парторганізації Ф. Дубчак, зоо
техніком О. Трохименко, секретарем комсомольської організації 
К. Садовніченко. В колгоспі від кожної корови надоєно по 500,5 
кілограма молока, що становить по 69,3 центнера на сто гек
тарів угідь.

Відібрати прапор у  колгоспу "12-річчя Жовтня"

Відрадні підсумки, 
великі перспективи

Високих трудових успіхів 
добилися тваринники колгоспу 
імені Крупської, де головою 
правління П. Лисенко, зоотех
ніком Ф. Ведьмов. У першому 
кварталі вони виробили на 
кожні сто гектарів сільсько
господарських угідь по 12,4 
центнера м’яса, в тому числі 
по 7,8 центнера свинини на 
100 гектарів ріллі.

Артіль виконала квартальний 
план продажу яєць державі.

Для здійснення завдання 
другого кварталу по вироб
ництву м’яса рубаномостівці 
відгодовують 398 голів свиней.

М. ДАВИДЕНКО.

Микола Никифорович Вла
сов — свинар колгоспу імені 
Крупської—один з перших пос
лідовників Ярослава Чижа у ра
йоні. У  першому кварталі він 
виробив 137 центнерів свинини.

Зараз Микола Никифорович 
разом з Вірою Григорівною Ге
расименко доглядають 750 
голів свиней, добовий приріст 
кожної тварини становить 400 
грамів.

На знімку: М. П. Власов.

Коли і в який час кожний колгосп і рад
госп вийдуть по виробництву м’яса на душу 
населення на рівень виробництва в Сполуче
них Штатах Америки, це залежатиме від ке
рівників колгоспів і радгоспів, від організатор

З о л о т і  руки
По всьому району лине сла- 

ва  про Варвару Несторівну 
Сваткову та ї ї  трудолюбивих 
подруг. Своїми золотими рука
ми завоювали вони велику по
шану. Та не тільки руками. На 
добрі діла кличе людей світлий 
розум, висока свідомість і по
лум'яне серце. Саме такими 
благородними рисами і наго
роджені ці трудівниці бригади.

А чи досить назвати цей ко
лектив бригадою? Мені здаєть
ся, що ні. У  нашому розу
мінні бригада— це група лю
дей, які разом виконують 
якусь роботу. І тільки. Та по 
іншому склалися відносини 
між трудівницями, яких очо
лює Несторівна. Їх зв'язки 
цементувались протягом бага
тьох років. Комуністична мо
раль, комуністичне ставлення 
до колективу, до праці, аку
ратність, чесність, ввічливість, 
велике почуття дружби— ось 
головні риси кожної трудівни
ці, які стали законом життя 
бригади.

А хто ж ці люди? Прості і 
скромні жінки та дівчата. Сви
нарки. Живуть вони у чарів
ному, зовсім ще молодому селі 
Зеленому.

Бригада з року в рік бере 
на себе конкретні високі зо

бов'язання. Пообіцяють, на
приклад, трудівниці одержати 
від кожної свиноматки по 28 
поросят за рік, зберегти весь 
новонароджений молодняк 
домагатись не менше 220 гра
мів добового приросту живої 
ваги кожного поросяти. А по
тім ночей недосипають, всі си
ли, знання і вміння віддають 
щоб обов'язково досягти тих 
результатів, яких пообіцяли.

І домагаються їх  славні сви
нарки, вірні своєму слову. Як 
зіницю ока бережуть честь 
бригади. І торік, і позаторік 
успішно виконали своє зобов'я
зання. А яку користь прино
сять золоті руки цих жінок 
рідній державі? Торік, наприк
лад, бригада принесла в рад
госпну касу понад 150 тисяч 
карбованців прибутку. Чи це 
багато? Рахуйте самі. Пам'я
тайте, що в бригаді 6 свина
рок.

Відбувся січневий Пленум 
ЦК КПРС. Його історичні до
кументи уважно вивчали сви
нарки. Частенько зимовими ве
чорами горів вогник у кімнаті 
відпочинку на фермі. Варвара 
Несторівна читала, а подруги 
уважно слухали, записували 
до своїх блокнотів те, що їх 
найбільше хвилювало.

Чи все гаразд у них на фер
мі? Безумовно, ні. До цього 
часу ще не механізовано тру
домісткі процеси. Корми дово
диться переробляти вручну і 
розносити свиням. Немає зраз
кової кормокухні. Свинарки 
вирішили відверто і серйозно 
поговорити про це з директо
ром комбінату О. В іткуном.

Та людей і інше непокоїть. 
Приміщення родилки дуже тіс
не, розраховане на 30— 40 
свиноматок. А на фермі зараз 
60 основних і 150 разових

Підсумки змагання
по виробництву продуктів тваринництва в першому кварталі

1961 року
(молоко і м’ясо—в цнт. на 100 га угідь, свинина—в цнт. 

на 100 га ріллі)

Назва колгоспів
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ім. Шевченка 16,5 1,07 32,9 238,8 172 3,8
12-річчя Жовтня" 16,2 9,9 66,6 402,7 468 8,9

ім. Крупської 12,4 7,8 30,7 265,8 2662 26,2
„ Комуніст" 10,9 7,9 51,0 428,9 168 2,4

ім. Карла Маркса 8,7 2,5 50,7 374,7 34 0,95
ім. Котовського 7,6 2,8 52,0 460,1 1251 11,7
ім. Чкалова 7,5 2,7 41,7 338,3 747 7,6

„Комінтерн" 6,7 1,2 54,6 413,9 1527 9,8
„40-річчя Жовтня" 6,6 2,9 26,1 193,4 528 9,0
ім. Куйбишева 6,3 0,78 27,4 230,8 359 13,7
ім. Дзержинського 6,1 0,85 34,8 280,8 51 6,7

„Правда" 6,0 2,6 53,7 479,3 695 12,8
„Зоря " 5,9 1,6 69,3 500,5 70 1,7

ім. Мічуріна 5,4 0,74 44,0 391,0 843 9,7
ім. Ватутіна 5,2 1,7 38,1 350,7 531 10,8
ім. Щорса 5,2 0,78 29,4 234,7 335 7,7
ім. Кірова 4,9 2,1 24,0 224,3 53 2,7

„Дружба " 4,7 1,2 37,1 317,8 986 19,1
ім. Сталіна 4,4 0,23 32,1 291,3 71 11,6

„Іскра" 4,2 2,4 27,3 239,9 269 6,8
ім. Калініна 4,0 1,4 42,9 293,5 855 7,1
ім. Чапаєва 4,0 0,58 26,0 255,6 419 8,8
ім. Леніна 4,0 0,39 26,4 224,2 583 8,1
ім. Енгельса 3,9 0,63 24,5 212,9 134 4,4

„Перемога" 3,5 0,38 28,2 272,4 167 6,5
„40-річчя ВЛКСМ" 3,4 0,43 34,9 297,7 175 8,3

„ВЛКСМ" 3,4 0,30 24,5 257,5 1072 15,9
ім. Фрунзе 3,2 0,45 37,6 274,1 669 9,4

„Росія" 3,2 0,18 28,9 268,6 — —
ім. Свердлова 3,0 2,2 32,9 299,4 373 5,2
ім. Жданова 2,9 0,71 41,5 300,3 891 9,1
ім. Воровського 2,9 0,37 29,7 233,3 687 12,9
ім. ХХІз’їздуКПРС 2,2 0,14 7,2 221,8 202 4,9
ім. М. Горького 2,0 0,85 25,0 242,7 819 12,8

По колгоспах 5,4 1,5 34,3 297,1 476 9,6

По радгоспу 33,7 13,4 81,6 425,9 7343 41,7

Справжнім майстром птахівни 
ського відділку бурякорадгоспу 
Майстер. Сотні тисяч яєць прода  

Велике завдання поставила  
і в третьому році семирічки. О  
несучки—ось її рубіж. За три м 
вже одержано по 42 яєць.

На знімку: Т. Ю. Майстер за 



дамо країні більше м’яса, молока та інших продуктів!
ської роботи партійних організацій, від робіт
ників, агрономів, зоотехніків та інженерів, які 

  працюють у колгоспах і радгоспах.

(З промови М. С. Хрущова на нараді передовиків 
сільського господарства Цілинного краю).

У б р и г а д і  к о м у н і с т и ч но ї  п р а ц і

,  щирі  сер ц я
свиноматок . Трудівниці запро
вадили турові опороси свиней. 
А де розмістити таку кількість 
тварин з приплодом?

Свинарки довго і всебі чно 
обмірковували це складне пи
тання, радились з старшим зоо
техніком С. Дишкантом, з ін 
шими спеціалістами. І при
йшли до висновку: під час

 опоросу тримати по дві свино
матки в одному станку. Іншо
го виходу немає. Та це нелег
ка справа. Адже треба дуже 
добре знати індивідуальн і особ
ливості кожної матки. Бо є ж 
і такі, що не тільки чужих, а 
навіть своїх поросят поїда
ють.

Як бути? Несторівна знахо
дить вихід. А подруги ї ї  під
тримали . Адже к ожного дня
свиней двічі вигонять на про
гулянку. Саме тут і стежать, 
 як поводяться тварини. Нама
гаються зблизити тих, які ма
ють скоро опороситись.

Які ж наслідки? Можна ска
зати чудові. Про це свідчать 
 показники першого опоросу 
основних маток у нинішньому 
році. Бригада одержала і збе
регла майже по 13 поросят 
від кожної свиноматки.

—До першого травня у нас 
 на фермі буде більше тисячі 
поросят, — говорить Варвара 
Нест орівна.
   І знову варто трохи помір
кувати. Що дає для радгоспу 
у тримання двох поросних ма
ток в одному станку? Велику 
економію коштів. Адже треба 
було негайно спорудити ще од
не родильне приміщення, а для
цього необхідно витратити що
найменше 30 тисяч карбован
ц ів. Цю суму грошей і зберег
ли для держави золоті руки 
с винарок лише в період вес
няного опоросу.

ва називають робітники Тишків- 
ташницю Тетяну Олександрівну 
вона державі.

д  собою Тетяна Олександрівна 
жати по 130 яєць від кожної 
яці від   кожної курки-несучки

ботою.

Підсумки змагання
по розвитку поголів'я громадського тваринництва 

за перший квартал 1961 року

Назва колгоспів
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ім. Сталіна 6,4 17,1 70,0 11,0 30,8
ім. Крупської 6,1 27,8 65,5 11,5 97,0

„Правда" 5,0 26,4 38,9 11,6 70,0
„Комуніст" 4,6 15,3 35,3 11,9 77,1

„40-річчя Жовтня " 4,2 19,5 110,0 13,5 72,0
ім. Жданова 4,2 18,9 24,4 13,5 66,3

„Дружба" 4,2 15,2 58,4 11,7 60,7
ім. Карла Маркса 4,0 48,3 50,0 13,5 45,2
ім. Воровського 3,4 21,6 58,3 12,7 45,9
ім. Котовського 3,0 45,2 88,0 11,3 59,1
ім. Свердлова 2,9 26,1 48,0 11,5 41,9

„Росія" 2,9 22,2 39,5 11,0 61,1
ім. Горького 2,5 11,2 91,3 10,2 36,7
ім. Куйбишева 2,3 24,2 39,0 12,1 39,8
„12-річчя Жовтня" 2,2 27,6  67,0 16,6 64,9
ім. Леніна 2,1 18,1 82,2 11,8 30,5
ім.ХХІ з’їзду КПРС 1,9 22,0 35,0 3,2 20,4
ім. Ватутіна 1,9 30,3 91,0 11,0 67,8

„Комінтерн " 1,9 25,9 40,0 13,2 54,1
ім. Фрунзе 1,8 26,2 64,0 13,7 34,4

„Зоря" 1,6 21,1 34,6 13,8 40,4
ім. Щорса 1,5 18,4 87,0 12,6 37,4

„Перемога" 1,5 36,4 125,0 10,3 45,7
ім. Мічуріна 1,4 26,2 70,0 11,3 29,0

„Іскра" 1,4 20,3 55,3 11,3 42,8
ім. Чапаєва 1,3 15,8 63,0 10,5 31,9
ім. Чкалова 1,1 27,0 73,0 12,4 41,9

„ВЛКСМ" 1.1 25,4 77,6 9,7 29,3
ім. Енгельса 0,9 22,8 19,0 11,5 18,5
ім. Кірова 0,9 20,1 65,7 10,8 26,6
ім. Дзержинського 0,7 20,0 102,4 12,4 21,6
ім. Калініна 0,7 27,8 81,5 14,7 28,7
ім. Шевченка 0,5 24,8 57,3 13,9 38,7
„40-річчя ВЛКСМ" 0,47 26,2 77,4 11,7 18,2

По колгоспах 2,0 24,1 54,5 11,7 40,8

По радгоспу 15,4 11,1 — 19,7 90,1

Ось такі люди у селі Зеле
ному! Хороші, трудолюбиві. І 
життя у них світле, прекрасне, 
з великою перспективою!

Чому б, наприклад, не за
провадити на кожній колгосп
ній свинофермі розпорядок дня 
такий, як у рейментарівських 
свинарок?

Торік двічі виступала у на
шій газеті В. Сваткова і роз
повідала, як у них на фермі
організовано підгодівлю поро
сят. Хорошим, цінним досві
дом ділилась славна трудівни
ця. А чи багато хто запрова
див його у себе на фермі? На 
жаль, ні.

Є чому повчитись у реймен- 
тарівських свинарок. Багатий 
досвід мають Марія та Ю химія 
Геращенко, не відстають від 
них молоді і завзяті дівчата 
Галина Стерленко, Олена Пла- 
хотня та інші.

Бригада дружних і завзятих— 
так говорять робітники відділ
ку про свинарок. І живуть, і 
працюють, і відпочивають во
ші цікаво. З честю виправдо
вують високе і почесне зван
ня бригади комуністичної праці.

Так, дійсно по-комуністич- 
ному живуть і працюють слав
ні робітниці.

Лесь СТЕПНЯК.

К вартальне з а в д а н н я —  
на 300 п роцентів !

Славну трудову перемогу в 
змаганні на честь наступного 
XXII з'їзду рідної Комуністич
ної партії здобули робітники 
Капітанівського бурякорад
госпу. У першому кварталі во
ни виробили і продали держа
ві 69 тисяч яєць, виконавши 
завдання на 300 процентів!

Натхнені першотравневими 
Закликами ЦК КПРС, робітни
ки Тишківського відділку бу
рякорадгоспу дали слово річ
ний план продажу яєць держа
ві виконати до 1 червня.

П. ШЕВЦОВ,
заступник директора загот
контори.

Передовим чабаном в районі 
по праву називають Івана Анд
рійовича Цуркана з колгоспу 
імені Дзержинського. З року в 
рік він добивається високих по
казників по настригу вовни та 
по приплоду ягнят.

Добрі успіхи має Іван Андрі
йович і в цьому році. За три 
місяці від кожних ста вівцема
ток він одержав по 103 ягнят.

На знімку: І. А. Цуркан.

Змагання районів
по виробництву продуктів тваринництва 

у першому кварталі 1961 року
Ново м и р го р о д с ь к ий

район
М аловис к і в с ь кий

район
5,4 Вироблено м'яса в центнерах на 100 гектарів угідь 5,3
1,5 В т. ч. свинини в центнерах на 100 гектарів ріллі 0,8

34,3 Вироблено молока в центнерах на 100 га угідь 
Надоєно молока в кілограмах

35,1

297,1 на фуражну корону 316,1
476,0 О держ ано штук яєць на 100 гектарів зернових 995,0

9,6 Одерж ано штук яєць на курку-несучку 14.4

ЛЮДИ ТРУДОВОЇ СЛАВИ

Високих показників у змаганні за дострокове 
виконання завдань третього року семирічки домогли
ся тваринники ряду колгоспів району. Ось вони, 
люди трудової слави, які в першому кварталі мають 
найкращі успіхи:

Свинарі:
Геращенко Юхимія Сергіївна з Рейментарівського 

відділку бурякорадгоспу, яка від кожної свиноматки 
одержала по 13 поросят.

Колісніченко Поліна Тимофіївна з колгоспу «Пере
мога», яка від кожної свиноматки одержала по 8 по
росят.

Хом'як Дарія Савелівна з колгоспу імені Круп
ської, яка від кожної свиноматки одержала по 7,6 по
росяти.

П’яниця Катерина Іванівна з колгоспу імені Круп
ської, яка від кожної свиноматки одержала по 7,4 по
росяти.

Солодкіна Марина Павлівна з колгоспу імені Круп
ської, яка одержала від кожної свиноматки по 7,3 по
росяти.

Коваленко Тетяна Семенівна з колгоспу імені Во- 
ровського, яка від кожної свиноматки одержала по 6,2 
поросяти.

Бойко Ганна Максимівна з колгоспу імені Куйбише
ва, яка від кожної свиноматки одержала по 6 поросят.

Кіндратенко Любов Василівна з колгоспу «40-річчя 
Жовтня», яка від кожної свиноматки одержала по 6 
поросят.

Сиволап Поліна Кирилівна з колгоспу «Правда», 
яка від кожної свиноматки одержала по 6 поросят.

Телятниці:
Гупалюк Марія Євдокимівна з Капітанівського від- 

годівельного пункту, яка домоглася добового приросту 
живої ваги кожної тварини по 987 грамів.

Ф едоряк Євдокія Феодосіївна з Капітанівського 
відгодівельного пункту, яка домоглася добового при
росту живої ваги кожної тварини по 936 грамів.

Плахута Катерина Іванівна з колгоспу імені Круп
ської, яка домоглася добового приросту живої ваги 
кожної тварини по 800 грамів.

Савраненко Пелагія Панасівна з колгоспу «Комін
терн», яка домоглася добового приросту живої ваги 
кожної тварини по 600 грамів.

Птахарі:
Майстер Тетяна Олександрівна з Тишківського 

відділку бурякорадгоспу, яка одержала від кожної 
курки-несучки по 42 яєць.

Савраненко Григорій Карпович з колгоспу імені 
Крупської, який від кожної курки-несучки одержав по 
27 яєць.

Головченко Ольга Арсентіївна з колгоспу «ВЛКСМ», 
яка від кожної курки-несучки одержала по 20 яєць.

Чабани:
Шарпінський Павло Сидорович з колгоспу «Пере

мога», який від кожних ста вівцематок одержав по 
125 ягнят.

Агатьев Макар Павлович з колгоспу «40-річчя Жовт
ня», який від кожних ста вівцематок одержав по 110 
ягнят.

У райкомі КП України та райвиконкомі
Розглянувши підсумки змагання колгоспів району по ви

робництву продуктів тваринництва, бюро райкому КП України 
та виконком районної Ради депутатів трудящих постановили: 
за високі показники по виробництву м'яса у  першому кварталі 
1961 року присудити перехідний Червоний прапор райкому та 
райвиконкому колгоспові „12-річчя Жовтня", де головою прав
ління М. Нестеренко, секретарем парторганізації М. Довгий, 
секретарем комсомольської організації В. Колодяжна. Колгосп 
виробив на кожні сто гектарів угідь по 16,2 центнера м'яса, в 
тому числі по 9,9 центнера свинини на сто гектарів ріллі.

Прапор відібрати у колгоспу „Комуніст".
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Д о б р ий п о ч а т о к
Великі і почесні завдання 

ставить партія перед праців
никами культурно-освітніх за
кладів. Саме вони повинні 
організувати цікавий, корис
ний відпочинок, прищеплюва
ти широким масам трудящих 
любов до мистецтва, підвищу
вати ідейний і культурний 
рівень радянських людей. Пра
цівники районного Будинку 
культури усвідомлюють ці зав
дання і помітно пожвавили 
роботу.

Ще зовсім недавно тут знахо
дили собі розвагу лише люби
телі танців, а тепер вам і 
виставу покажуть, і тематич
ний вечір організують, ви мо
жете послухати лекцію, кон
церт, пограти в шахи, шашки.

Будинок культури працює 
у тісній взаємодії з відділен
ням Товариства по поширенню 
політичних і наукових знань, 
працівниками бібліотек та інте

лігенцією райцентра. Зважаючи 
на запити трудящих, праців
ники Будинку культури пла
нують темп лекцій і повідом
ляють про це правління від
ділення Товариства, а звідти 
відповідно і направляють лек
тора. Лише останнім часом 
перед трудящими виступали з 
змістовними лекціями юрист 
Н. Кустовська, заступник ди
ректора спецшколи-інтерна- 
ту В. Олійник, завідуючий 
райвно О. Алейніков та інші.

Великий інтерес викликають 
тематичні вечори, що влаш
товуються у Будинку культури. 
Так, жваво, цікаво пройшов 
вечір на тему: «В людини все 
повинно бути прекрасним», 
в організації і проведенні 
якого брали активну участь 
вчителі В. Баландіна, В. По
номаренко, Ф. Бож ор, Г. Ми- 
ронюк, медичний працівник 
В. Попов, робітник побутового

комбінату № 2 
М . Ж игун.

Молоді і літні 
господарки охо
че відв і д у ю т ь  
у н і в е р с и т е т  
культури  д л я  
жінок. Останнім 
часом тут прочи
тані лекції про 
догляд за садом, 
про те, як зруч
но і красиво 
одя г а т и с я, я к  
прати білизну 
та інше.

Помітний даль
ший розв и т о к  
художньої само
діяльності. Ство
рені й діють хо
ровий, т а н ц ю 
вальний, драма
тичний гуртки.

Порада лікаря

Стовбняк та його попередження
Стовбняк — занадто тяжка 

хвороба, яка виникає внаслі
док попадання в рану, подря
пину, тріщину або потертість 
шкіри бактерій стовбняка. Хво
ріють на стовбняк здебільшого 
люди, праця яких пов'язана 
з можливістю забруднення ра
ни землею, в якій і знаходять
ся палички стовбняка. Палич
ка стовбняка може утворювати 
спори, які довго зберігаються у 
грунті, воді, перегної.

Попадаючи в сприятливі 
умови (якими є рана), спора 
проростає в паличку (бакте
рію), яка виділяє токсин, що 
діє на нервову систему людини 
чи тварини і викликає судор- 
ги. Вони появляються через 
6— 14 днів після поранення і 
є основною ознакою хвороби.

Захворювання стовбняком 
найчастіше трапляється влітку 
при пораненнях на пасовищі, 
на городі, на скотному дворі.

Пил, з яким заносяться на 
шкіру людини, одяг, взуття 
та інші речі стовбнячні бактерії, 
слід знешкоджувати витрушу
ванням, чищенням, миттям і т.д.

Такі гігієнічні заходи важ
ливо провадити на будівницт
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ві, у польових станах, під 
час сільськогосподарських ро
біт, де можливе легке по
шкодження шкіри.

Особливо небезпечними є 
легкі поранення, бо з ними 
хворі не звертаються за ме
дичною допомогою, вважаючи 
ці пошкодження незначними.

Роди на дому в антисані
тарних умовах можуть викли
кати захворювання стовбня
ком і матері і дитини. Кри
мінальні аборти, проведені за
брудненими інструментами, та
кож сприяють захворюванню 
на стовбняк.

Вчасно надана медична до
помога сприяє уникненню 
хвороби. При будь-яких пора
неннях необхідно зробити за
побіжне щеплення протнстовб- 
нячною сивороткою. Щеплення 
робиться тричі через пів, а по
тім через дві години. Пасивний 
імунітет при цьому зберігає
ться протягом трьох тижнів.

Активний імунітет виклика
ють триразовим щепленням 
стовбнячннм анатоксином, яке 
проводять через 5 днів.

А. ПОПОВ, 
районний хірург.

Пайовики д о п о м а г а ю т ь  
т орго вель н икам

Організовано проводять за
купівлю яєць у колгоспників 
працівники Канізького ССТ, де 
головою О. Торубара. До цієї 
справи тут залучені не лише 
працівники кооперації, а й 
активні пайовики— колгоспни
ці, ланкові.

По 400 штук яєць щоденно 
закупляли ланкові Р. Чивільча, 
Т. Петрик та інші хлібороби. І 
наслідок організованості гово
рить за себе. По ССТ у першому 
кварталі закуплено більше 3 ти
сяч штук яєць понад завдання.

П. ГОРБУЛІН.

"Безталанна" на сцені 
сільського клубу

Драмгуртківці Коробчинсько
го сільського клубу нещодав
но поставили п ’єсу Карпенка 
Карого «Безталанна».

У  п ’єсі добре виконували 
ролі вчителька Г. Бордуносова, 
бібліотекар Л. Шевцова, го
лова сільради М. Сакара, вчи
телька А. Бабіч, колгоспник 
Б. Шевцов та інші.

Хлібороби вдячні культар
мійцям за хороший спектакль.

М. БУТКОВСЬКА.

На фото: активна учасниця художньої само
діяльності районного Будинку культури Валентина 
Баранова перед виходом на сцену.

Фото Ф. Калашникова.

Зараз організовується гурток 
естради.

Гуртківці — це переважно 
трудящі міста, кращі виробнич
ники. Ось Валентина Барано

ва— кондуктор автобуса. Вона 
добре трудиться, навчається у 
10 класі вечірньої школи ро
бітничої молоді—активна учас

ниця танцювального гуртка. 
На все вистачає часу у цієї 
енергійної дівчини.

Діяльну участь у самодіяль
них колективах беруть старша 
медсестра тубдиспансера М. Ко- 
лодяжна, вихователька дитсад
ка № 3 Є . Підлубна, інспек
тор відділення Держбанку 

А. Кондратенко, працівники 
харчокомбінату Л. Коваленко 
та Г. Ткач, працівники по
бутового комбінату 2 Г. Па
щенко та М. Жигун і багато 
інших.

Драмгуртківці побували у бага
тьох сільських клубах з п ’єсою 
«Наймичка». Агіткультбригада 
підготувала концертну програ
му, з якою виступатиме на 
фермах, у польових станах. 
Відрадно й те, що культармій
ці райцентра, виїжджаючи в 
колгоспи, надають методичну 
допомогу працівникам сіль
ських клубів.

Зараз у Будинку культури 
готують вечір на антирелігійну 
тему. Цікавим має бути і 
«Вечір для дівчат».

Початок зроблено. Культ
армійцям районного Будинку 
культури слід ще ширше удо
сконалювати всі новіші форми і 

засоби культурно-масової і 
виховної роботи, щоб забез
печити добрий і змістовний 
відпочинок трудящих.

В. ШУЛЬГА.

М А М А
(Н о в е л а )

...Не сказавши нікому ані 
слова, Аврора вийшла з дому 
і повільно пішла вулицею. 
Думки проносились в голові, 
як злякані птахи, одна пере
биваючи другу... Чужа, чужа, 
не рідна... А де ж ї ї  справжня 
мама? Яка вона? Дівчина на
магалась викликати в пам’яті 
риси обличчя рідної матері і 
згадувала... Ганну Василівну. 
Ось сидить вона над ї ї  малень
ким ліжком, обережно знімаю
чи ваткою, змоченою чимсь 
прохолодним, чорні струпи з 
ручок, з шийки. А ось вона 
схилилась над швейною маши
ною— з свого єдиного шерстя
ного костюма шиє їй перше 
шкільне плаття... А ось тато 
входить до кімнати— в руках 
у нього яскрава стрічка для 
Аврориної косички. І дівчинка 
бачить, як не менш, ніж вона 
сама, радіє з цього подарунку 
мама... Ніжні, дбайливі руки, 
теплота ї ї  рідних очей, ласкаві 
зморшки біля рота— все це 
вона, ї ї  мама... Ганна Василів
на... А татусеві веселі очі під 
густими бровами, які так суво
ро насуплюються, коли вона 
чимсь завинила і так приємно 
лоскочуть її, коли вона приту
ляється до них щокою. І його 
таке хороше— «моя ти, Га
лочко»... Тільки чому вони досі 
нічого не сказали їй? Адже во
на вже не маленька, зрозуміє... 
Чи боялись, що вона залишить

(Закінчення. Початок див. у 
номері за 8 квітня).

їх? Аврора згадала, як недав
но, коли мамі було особливо 
погано, вона заспокоювала ї ї — 
Аврору:

— Не хвилюйся, голубко 
моя, я не залишу тебе, поки 
не буду знати, що тобі не 
потрібна... моя допомога...

Аврора тоді в душі розсерди
лась на маму за такі слова. А 
тепер... вона раптом уявила як 
сидять вони зараз з татом 
удвох, не запалюючи світла, і 
чекають... Чого?..

Аврора навшпиньках увій
шла в будинок, пройшла в свою 
кімнату, роздягнулась, розпус
тила косу і босоніж, в одній 
сорочці побігла у спальню 
батьків. Тато сидів на ліжку 
Ганни Василівни і тримав ї ї  ру
ку в своїй. Побачивши Аврору, 
він підвівся, тремтячою рукою 
погладив дівчину по голові і 
вийшов з кімнати. Ганна Ва
силівна лежала, стуливши по
віки.

— Мамусю, — ледве чутно 
покликала Аврора.

Очі матері широко розплю
щились. В них були біль і 
страждання. Аврора обняла ї ї  
руками за шию.

— Я посиджу з тобою, поки 
ти заснеш, рідна...

Вона притулилась до матері 
всім тілом і, слухаючи, як 
б’ється п ід рукою синя жилка 
на маминій шиї, прошепотіла:

— Я люблю тебе так само, 
як Галочка...

Н. ЧЕРНЕНКО.

Розмова з віруючими

Дармоїди за церковними стінами
Наскільки глибоко проник 

у побут служителів культів дух 
користолюбства і наживи видно 
з свідчень самих священників. 
Багато з них, відмовившись від 
свого сану і порвавши з релі
гією, викривають дармоїдів, 
які живуть за церковними сті
нами за рахунок чужої праці.

Колишній протоієрей Юліан 
Міллер, який віддав церкві 
п ’ятдесят років свого життя, 
пише, що релігія в нашій кра
їн і необхідна не трудящим, а 
самим «служителям божим». 
«Серед священиків мало справді 
віруючих. Вони кадять лада
ном, співають псалмів заради 
одного— наживи».

У  свій час був опублікова
ний відкритий лист колишнього 
священика Олександра Азар- 
ченка архієпіскопу Ж итомир
ському. «Що я роблю?»— за
питує він і відповідає: За
мість того, щоб допомогти ї м 
(віруючим) позбутись релігій
ного дурману і давно віджилих 
традицій, проповідую їм «вчен

ня» бога, якого ніколи не 
існувало в природі».

Досконально знаючи інтимне 
життя священицького середо
вища, О. Азарченко показує, 
що чверть прибутків кожної 
церкви йде в кишеню архієпіс- 

копа. Його канцелярія щороку 
одержує від парафій 1.200 ти
сяч карбованців, і левову пайку 
привласнює «владика».

А ось єговістський пастир 
Д. К. Кривуля, якого судили 
за вчинений ним тяжкий зло
чин. Як повідомлялося в пресі, 
він за свої п’ятдесят років не

займався суспільно корисною 
працею і п’яти днів. Коли у 
тайниках єговістського під
пілля в місті Ізюмі разом 

з антирадянською літературою 
були знайдені пачки привла
снених грошей, мож на було 
переконатися, що не «божест- 

вені мотиви», а потяг до на
живи керував діями цього дар
моїда.

П. ВІКТОРОВ.

Слідами неопублікованих листів

Громадянин села Розливи 
Гончаренко надіслав до редак
ції скаргу про те, що радіо- 
проводи над проїзджою час
тиною дороги обвисають, часто 
сплутуються, що викликає не
нормальну роботу радіоточок. 
Зв’язківці ж на заяви трудя
щих не реагують.

Цей лист редакція надсила
ла для перевірки і вжиття

заходів заступникові началь
ника райконтори зв’язку А. Зін- 
ченку. Він повідомив, що за 
халатне ставлення до своїх обо
в ’язків лінійний наглядач 
М. Лимаренко з роботи звіль
нений. Зараз радіолінія від
ремонтована.
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