
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Негайно завершувати 
оранку зябу!

Трудівники соціалістичного 
сільського господарства, я к і 
всі трудящі нашої Батьківщ и
ни, сповнені рішучості озна
менувати п ідготовку до 4 1-ї 
річниці Великого Ж овтня т а  
наступного ХХІ з ’їзду КПРС 
новими трудовими перемогами. 
На колгоспних ланах йде на
полеглива боротьба за вчасне 
заверш ення усіх польових ро
біт, закладається міцна осно
ва високого врожаю наступно
го року.

Одним із основних завдань,
що стоять зараз перед хлібо
робами, є підготовка зябу під 
увесь ярий клин. Багаторічний 
досвід показує, що сівба ярих 
культур по вчасно піднятому 
зябу дає прибавку врожаю по 
2 — 3 центнери на кожному 
гектарі.

Це добре усвідомили к ол
госпники сільгоспартілі імені 
Орджонікідзе. Вони достроко
во, першими в районі, завер
шили оранку зябу під увесь
ярий клин. За досягнуті ус
піхи бюро райкому КП У краї
ни та виконком районної Ра
ди депутатів трудящих прису
дили колгоспові перехідний 
Червоний прапор.

Т аких успіхів бирзулянські
хлібороби добилися завдяки 
правильній розстановці та ви
користанню машин і робочої 
сили. Правління колгоспу роз
робило конкретний графік 
оранки грунту, кожному агре
гатові були доведені завдання 
на день, декаду.

В кращі агротехнічні строки 
завершують підняття зябу під 
увесь ярий клин у колгоспах 
імені Ш евченка, імені Сверд
лова, імені Леніна та інш их.

Але в цілому район ще від
стає з виконанням плану оран
ки грунту. За станом на 13 
ж овтня з плану понад 2 0 ти
сяч гектарів виорано зябу тро
хи більше 12 тисяч гектарів, 
і це тільки тому, що такі кол
госпи, як  імені Мічуріна, імені 
Куйбишева, імені Дзержин
ського, імені Чкалова та ряд 
інших зволікають виконання 
цього важливого завдання. 
Більш е 600 гектарів грунту не 
виорано досі на зяб у колгос

пі імені Мічуріна, де головою 
правління П. Зацаринін, агро
номом Г. Кукса, бригадиром 
тракторної бригади Ф. Осадчук. 
Строки підняття зябу тут роз
тягнули тому, що механізатори 
зневажливо ставились до дору
ченої їм техніки, трактори 
часто простоювали через тех
нічні поламки. Правління кол
госпу та бригадир механізато
рів погано планують роботу, 
нераціонально використовують 
трактори, а тому механізатори 
не виконують змінних норм 
на оран ці грунту.

Подібне можна зустріти і в 
тракторній бригаді Федора 
Першича з колгоспу імені 
Куйбишева. Механізатори брига
ди довгий час не мали навіть 
графіка оранки. На піднятті 
глибокого зябу допускається 
брак. Замість 30— 35 санти
метрів в окремих місцях грунт 
зораний па глибину лише 25 
сантиметрів.

У багатьох колгоспах строки 
підняття зябу розтягуються
ще й тому, що погано прова
диться звільнення п лощ з-під 
кукурудзи, цукрових буряків, 
соняшників. У колгоспі імені 
Сталіна, наприклад, з великої 
ділянки не вивезли цукрові 
буряки. А в сільгоспартілі іме
ні Чкалова сотні гектарів пло
щі досі не звільнені в ід соло
ми і полови. Через це тут га
небно зволікається оранка
грунту.

Особливу увагу треба приді
ляти якості глибокої оранки 
під цукрові буряки, кукуруд
зу, картоплю. Перед оранкою 
необхідно вносити в грунт пе
регній, а також мінеральні 
добрива. Причому, мінеральні
добрива потрійно розсівати рів
номірно.

Однак у більшості сільгосп
артілей перегній на площі під 
цукрові буряки наступного ро
ку, як  правило, н е вивозить
ся, а мінеральні добрива вно
сять не скрізь.

Завдання полягає в тому, 
щоб, не гаючи жодної пого
жої години, мобілізувати всі 
сили і засоби для того, щоб 
оранку грунту па зяб завер
шити до 25 жовтня.
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Одночасно з посиленням темпів збирання вро
жаю пізніх культ ур і зяблевої оранки треба 
закінчити підготовку до зимівлі худоби—від
ремонтувати й утеплити тваринницькі при
міщення, створити дво-тримісячні запаси гру
бих кормів біля кожної ферми, налагодити по
дрібнення їх.

Успішно виконаємо соціалістичні зобов’язання
Лист членів сільськ огосподарсько ї артілі імені К алініна, 

Ульяновського району, до всіх колгоспників області
Наша любима Батьківщ ина наближається 

до ХХІ з ’їзду Комуністичної партії, який роз
гляне контрольні цифри дальшого розвитку 
народного господарства СРСР на 1959—1965 
роки. Йдучи назустріч цій знаменн ій події, 
радянські люди з гордістю оглядають ш лях, 
пройдений після XX з ’їзду КПРС. Поруч з мо
гутнім розвитком промисловості небувалих 
успіхів добилося сільське господарство, роз
квітла соціалістична культура, зріс матеріаль
ний добробут трудящих. В житті кожного міс
та й села, заводу, колгоспу й радгоспу, кож
ної людини відбулися великі і важливі зру
шення.

Звістка про наступний з ’їзд викликала 
нову хвилю соціалістичного змагання. Трудів
ники колгоспного села сповнені єдиного ба
ж ання— примножити успіхи в господарському 
і культурному будівництві. Вони вишукують 
нові резерви й можливості, щоб відзначити 
ХХІ з ’їзд КПРС видатними трудовими пере
могами.

Дорогі товариші! Ми, колгоспники сіль
ськогосподарської артілі імені Калініна, як  і
всі радянські люди, охоплені трудовим підне
сенням у зв ’язку  з наближенням 41-х роко
вин Великої Ж овтневої соціалістичної рево
люції і підготовкою до ХХІ з ’їзду Комуністич
ної партії. Наші помисли і прагнення—дати 
Радянській Батьківщині якнайбільше про
дуктів сільського господарства, своєчасно 
і високоякісно завершити всі польові ро
боти, закласти надійну основу високого 
врожаю в 1959 році.

Ми вирішили переглянути свої можливос
ті і взяти нові, підвищені соціалістичні зо
бов’язання. За дев’ять місяців нинішнього ро
ку наша артіль надоїла на кожну фуражну 
корову по 2 .227  кілограмів молока, що ста
новить по 256 центнерів на кожні сто гекта
рів сільськогосподарських угідь. Доярки да
ли слово надоювати щодня від кожної ко
рови по 13 кілограмів молока, з тим, щоб 
до кінця року мати на корову по 3.423 кі
лограми, або по 400 центнерів на сто гек
тарів сільськогосподарських угідь.

Одночасно з цим у колгоспі зростає і ви
робництво м’яса. За дев’ять місяців ми вже 
маємо його на сто гектарів сільськогосподар
ських угідь по 57,5 центнера, в тому числі 
свинини— по 37,5 центнера на сто гектарів 
орної землі. До кінця року артіль ще ви
робить і продасть державі 1.320 центнерів 
усього м’яса, в тому числі 829 центнерів 
свинини. Таким чином, на сто гектарів угідь 
буде вироблено за рік по 105 центнерів м’я

са, в тому числі по 65 центнерів свинини 
на сто гектарів орної землі.

Дбаємо ми і про створення умов для 
дальшого збільшення виробництва продуктів 
тваринництва. До 20 ж овтня закінчимо ремонт 
і утеплення всіх приміщень для худоби, вве
демо в дію новий корівник на 250 голів, з 
тим, щоб усе поголів’я розмістити на зимове 
стійлове утримання. Ще до 1 жовтня ми ві
дібрали і поставили 164 телиці від високо
продуктивних корів для поповнення стада 
маточного поголів’я.

Багата нинішня осінь. Вирощено високий 
урожай усіх сільськогосподарських культур. 
Його треба по-господарському зібрати, очисти
ти поля і зорати їх  на зяб та під чорні па
ри. Ми прагнемо в жовтні впоратися з усіма 
польовими роботами. Вже закінчено збирання 
соняшника і картоплі та продане цих культур 
державі.

Особливу увагу приділяємо кукурудзі. 
Адже це основа основ дальшого зростання 
громадського тваринництва. Маючи вдосталь 
кукурудзяного силосу й зерна, ми щороку 
відгодовуємо багато великої рогатої худоби і 
свиней на м’ясо, підвищуємо надої молока.
Вині, щоб не втратити жодного качана, жод
ної стеблини, всю кукурудзу зрубали, зв’яза
ли в снопи і закінчуємо звозити на токи. Цей 
захід дозволив нам швидше очистити поля, да
ти широкий простір для тракторів, як і вдень 
і вночі піднімають зяб. До 25 жовтня впо
раємось і з копанням та вивозкою цукро
вих буряків, які займають у нас 425 гек
тарів.

Механізатори артілі закладають міцну 
основу майбутнього врожаю. Вони вже зорали 
на зяб 1.000 гектарів з плану 1 .250 . Решту 
площ буде зорано до 20 ж овтня.

Ми сповнені рішучості з честю виконати 
свої соціалістичні зобов’язан н я . Думаємо, що 
подібні зобов’язання, виходячи із своїх мож
ливостей, може і повинен взяти кожен к ол
госп. Давайте змагатися за те, щоб у жовт
ні закінчити всі польові роботи, а до кінця 
року значно перевиконати свої зобов’язан
ня по виробництву молока і м’яса. Це буде 
найкращим нашим подарунком рідній Бать
ківщині і Комуністичній партії до дня від
криття ХХІ з ’їзду КПРС.

Ширше передз’їздівське змагання, то
вариші!

Лист обговорено і прийнято 
на зборах членів артілі Іме
ні Калініна, Ульяновського 
району.

В О Б К О М І  К П  У К Р А Ї Н И

Про почин колгоспників артілі імені Калініна, Ульяновського району
Бюро обкому КП України 

схвалило почин колгоспників 
артілі імені Калініна, Ульянов
ського району, які включилися 
в соціалістичне змагання на 
честь 41-х роковин Великого 
Жовтня і наступного позачер
гового ХХІ з ’їзду КПРС та
взяли на себе підвищені зо
бов’язан н я—до к інця року до
вести виробіток молока до 
400 центнерів, а м’яса до 105 
центнерів на сто гектарів сіль
ськогосподарських угідь, про
тягом жовтня завершити всі 
осінні польові роботи.

Райкоми партії і райвикон
коми, первинні партійні і ком

сомольські організації, голів 
колгоспів і директорів радгоспів 
зобов’язано обговорити листа 
членів артілі імені Калініна на 
зборах механізаторів, праців
ників тваринництва і членів
рільничих бригад. На цих збо
рах переглянути можливості 
кожної бригади, ферми, кожно
го колгоспу й радгоспу і взяти 
підвищені зобов’язання, які 
мобілізували б трудівників се
ла на дострокове виконання 
всіх польових робіт, а саме: 
на завершення збирання ку 
курудзи, соняшника, цукро
вих буряків, кормових куль

тур, оранки зябу і чорних па
рів, на посилення заготівель 
силосу. На цих же зборах 
намітити конкретні заходи по 
забезпеченню різкого збіль
шення в иробництва продуктів
тваринництва, виконанню під
вищених зобов'язань по зда
чі хліба державі, а також 
молока, м’яса  та інших про
дуктів сільського господар
ства.

Первинні партійні органі
зації колгоспів і радгоспів 
зобов’язано очолити соціаліс
тичне зм агання трудівників 
села за  ви конання взятих зо
бов’я з а нь.

Хто сьогодні попереду
У соціалістичному змаганні на честь 41-х роковин Вели

кої Ж овтневої соціалістичної революції та ХХІ з ’їзду КПРС 
найкращих показників домоглися:

Колгосп імені Чапаєва, де головою правління Д. Ботна
ренко, секретарем парторганізації I. Кравченко, який достро
ково, 10 жовтня, завершив збирання цукрових буряків на пло
щі 155 гектарів.

Колгосп імені Дзержинського, де головою правління 
В. Флоря, секретарем парторганізації П. Марченко, який до
строково, 10 жовтня, завершив збирання цук рових буряків на 
площі 182 гектари.

Колгосп імені Карла Маркса, де головою правління 
М. Вижул, секретарем парторганізації І. Костюков, який 12 
жовтня завершив збирання кукурудзи на всій площі п осіву.
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У СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ БІЛОРУСІЇ

Мінськ. Палац культури профспілок на Центральній площі міста.
Фото В. Савастьянова (Фотохроніка РАТАУ).

Книги до сорокових роковин 
Ленінського комсомолу

Орденоносні комсомольські 
організації України. Видавниц
тво „Молодь„. Київ. 1958, стор. 
135.

Цей збірник— перша спроба 
висвітлити історію ряду к ом
сомольських організацій Укра
їни в формі нарисів. Автори 
нарисів розповідають про тру
дові і ратні подвиги комсо
мольців та молоді, їх  славні 
патріотичні діла, відзначені 
високими урядовими нагоро
дами.

Читач познайомиться з ді
яльністю комсомольської орга
нізації Дніпробуду, яку  в 1932 
році за успішне закінчення 
будівництва і достроковий пуск 
гіганта радянської електрифі
кації було нагороджено орде
ном Леніна.

1935 р ік—славна сторінка 
в ж итті донецького комсомолу. 
В цьому році комсомольську 
організацію Донбасу нагород
жено орденом Леніна за видат
ні заслуги на фронті соціаліс
тичного будівництва і особли
во в справі оволодіння техні
кою, виконання програми вуг
левидобутку і виплавки металу.

На прапорах міських комсо
мольських організацій Одеси і 
Севастополя— ордени Червоно
го Прапора, якими Батьківщи
на нагородила їх  за героїзм, 
виявлений в роки Великої  
Вітчизняної війни , і за  актив
ну участь у соціалістичному 
будівництві.

І. ОЛЕНЄВ. Під прапором 
Батьківщини. Видавництво „Мо
лодь“. Київ. 1958, стор. 42.

В книзі розповідається про 
дружбу між Ленінським ком
сомолом і Військ ово-Морським 
Флотом СРСР, я к а  народилася 
в бурхливі роки громадянської 
війни. Ц я дружба ще більше 
зміцніла і загартувалася після 
того, як з ініціативи В. І. Ле
ніна V Всеросійський з ’їзд 
РКСМ у 1922 році постановив 
взяти шефство над Військово- 
Морським Флотом.

Багато сторінок книги при
свячено бойовим подвигам 
флотського комсомолу в роки 
Великої Вітчизнян ої війни, а 
також морській службі комсо
мольців, я к і стоять тепер на 
варті миру й безпеки соціаліс
тичної Б атьківщ ини.

народної освіти в країні», вис
ловлювалися за  доцільність роз
ділити середню освіту на два ета
пи. Причому, у восьмирічній 
школі учні повинні вивчати ос
нови н ау к , набути трудових на
вичок, одержати добру фізичну 
підготовку тощо.

— Протягом багатьох років 
міцно укоренялось уявлення, 
що середня ш кола готує своїх 
вихованців лише до вступу у 
вузи ,— сказав  у своєму виступі 
Д. Ш аригін .— Тепер ми бачимо, 
що це неправильно. Школа по
винна готувати всебічно розви
нених, підготовлених до прак
тичної діяльн ості юнаків і дів
чат, щоб разом з атестатом зрі
лості вони одержували й певну 
спеціальність. Щоб випускники
школи попрацювали на вироб
ництві, а вж е потім вступали до 
вищого учбового закладу.

Цінні думки і пропозиції вис
ловили в своїх виступах М. Сос
на, М. Тищенко, П. Конончук 
та інші.

В прийнятому рішенні збори 
намітили ш ляхи зміцнення 
зв’язку  школи з ж иттям, поліп
ш ення виробничого навчання.

М. ЦУЦОЛ.

кого становища, щоб усі ви
пускники середньої школи бу
ли підготовлені до роботи на 
виробництві, щоб вони глибоко
усвідомили, що всяка чесна, ко
рисна п раця в колгоспі, на під
приємстві, в установі є священ
ною працею і необхідна для 
к ожної людини.

— Протягом місяця учні до
помагали колгоспам у завер
шенні польових робіт, зокрема 
на збиранні кукурудзи,— про
довжує Г. Я. Тайг.— Праця в 
колгоспі була серйозною пере
віркою для кожного учня зо
крема. Радісно відзначити , що 
переважна більшість учнів тру
дилась сумлінно, перевиконува
ла завдання. Але були й такі уч
ні, які відсиджувались вдома, або 
ж працювали в полі аби-як.
Велика вина в цьому лягає і 
на батьків, які повніші не на 
словах, а, насамперед, на ділі 
виховувати у своїх дітей любов 
до праці.

Як доповідач, так і в исту
паючі палко схвалювали пропо
зиції, висловлені в Записці 
М. С. Хрущова «Про зміцнен
ня зв ’язку  школи з ж иттям і 
про дальший розвиток системи

сах було введено ручну працю. 
Учні 5 — 7 класів працюють у  
майстернях, яки х у школі є
дві—по металу і по дереву. У 
8 —10 класах введено виробни
че навчання но профілях: трак
торист, комбайнер, шофер, сто
ляр.

Все це приносить бажані
наслідки. Адже тепер, одержу
ючи атестат зрілості, юнак чи 
дівчина разом з цим одержить 
і свідоцтво про набуту спеці
альність. Відрадним є той факт, 
що всі 59 випускників школи 
1957— 1958 навчального року 
знайшли своє місце в житті. 
22 учні продовжують навчан
ня у вищих та середніх спе
ціальних учбових закладах,
решта влаштувалась на вироб
ництві—в колгоспах, на заво
дах. 15 випускників поїхали 
на нові будови країни.

Школа вже має певний дос
від у здійсненні політехнізації.
Навчання учнів краще поєд
нується з суспільнокорисною 
працею, цілеспрямовано про
водиться практика учнів у сіль
ському господарстві.

І все ж  зроблено ще дуже 
мало. Ми повинні домогтися та-

— Пропозиції, висловлені в 
З аписці товариша М. С. Хру
щ ова,— сказав доповідач, — є 
 новим виявом піклування Ко
муністичної партії про підрос
таюче покоління. Найголовні
ше сьогодні, щоб всі діти, я кі 
вступають до школи, готували
ся до корисної праці, до учас
ті в будівництві комуністично
го суспільства.

Ще на XX з ’їзді КПРС, го
ворить Г. Я . Тайг,  відзнача
лось, що найбільшою хибою в 
роботі шкоди був значний від
рив навчання від ж иття. Юна
ки і дівчата, закінчуючи серед
ню школу, були недостатньо
підготовленими до практичної 
діяльності.

Виконуючи рішення XX з’їз
ду КПРС, педагогічний колек
тив Ново-Миргородської серед
ньої шкоди велику увагу при
ділив розвиткові політехнічно
го навчання, посилив зв ’язок 
навчання з виробництвом, ви
ховуючи в учнів любов до пра
ці, В перших— четвертих кла

Великі і почесні завдання 
стоять зараз перед радянською 
школою. Працівники народ
ної освіти спрямовують тепер 
свої зусилля на успішне здій
снення накреслень, поставле
них перед школою в промові 
товариша М. С. Хрущова на 
ХІІІ з ’їзді ВЛКСМ та його про
позиціях «Про зміцнення зв ’я з 
ку школи з життям і про даль
ший розвиток системи народної 
освіти в країні», схвалених 
П резидією ЦК КПРС.

Радянські люди з великим ін
тересом зустріли і жваво об
говорюють пропозиції, вислов
лені в Записці М. С. Хрущова, 
вносять цінні думки і побажан
ня про н айдоцільнішу перебу
дову системи народної освіти.

Нещодавно зал районного Бу
динку культури заповнили бать
ки учнів Ново-Миргородської 
середньої школи. Вони прий
шли на збори , щоб послухати 
і обговорити доповідь директо
ра школи Г. Я . Тайга про зміц
н ення зв ’язку школи з ж иттям.

Н А Б Л И З И Т И  Ш К О Л У  
Д О Ж И Т Т Я

Тематичний вечір „П'ятиорденоносний, в боях народжений"
із найстаріших комсомольців 
району, комуніст, директор 
Костянтинівської семирічки 
Петро Леонтійович Заватій. Йо
го бесіду продовжив Самійло 
Гнатович Гаїна, комсомолець з 
1928 року, комуніст, пенсіонер.

Виступила також робітниця 
цегельно-черепичного заводу 
комсомолка О. Головченко.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.

ського торгово-економічного ін
ституту. Андрій Авдійович роз
повів про створення перш их 
комсомольських організацій, 
про VI з ’їзд комсомолу, деле
гатом я кого він був.

Про створення і діяльність 
комсомольських організацій в 
Ново-Миргородському районі з 
1921 по 1928 рік розповів один

В районному Будинку куль
тури відбувся тематичний вечір 
«П’ятиорденоносний, в боях на
роджений», присвячений 40-м 
роковинам комсомолу.

Перед присутніми виступив 
Андрій Авдійович Дремчук, 
комсомолець з 1919 року, член 
КПРС з 1921 року, кандидат 
економічних наук, доцент Львів-

Комуністи головну увагу зосередили на недоліках
Робітники та інженерно-тех

нічні працівники цегельно-чере
пичного заводу під керівницт
вом парторганізації добилися 
значних виробничих успіхів. 
Так, за дев’ять місяців план ви
готовлення сирцю цегли вико
нано на 112,7 процента, а ї ї 
обпалення,— на 102,6 процен
та. Тепер завод випускає цег
лу і черепицю більш високої 
я кості.

Але секретар парторганізації

В. Парфьонов і всі комуністи 
на звітно-виборних зборах зо
середили головну увагу на не
доліках.

Колектив заводу добився б
куди кращих наслідків у своїй 
роботі, якби комуністи конкрет
ніше займалися соціалістичним 
змаганням, впровадженням у 
практику методів Мамая і Коль
чика.

Парторганізація незадовільно 
керувала комсомольською орга

нізацією. Діло дійшло до того, 
що збори молоді проводяться 
дуже рідко, гурток к омсомоль
ської освіти не працює.

За звітний період парторгані
зація не поповнилась. Стінга
зета по кілька місяців не ви
ходила.

Вирішено річну програму по 
випуску цегли виконати до 41-х 
роковин Великого Ж овтня, а 
черепиці—до 25 грудня.

С. БОЛГАРИН.

й досі не заскиртували всю со
лому і полону, погано збері
гаємо яш ну і вівсяну солому.

Вперше виступи в на партій
них зборах молодий комуніст, 
кандидат в члени партії т. Кі
зіль. Він мовив:

— Найгірше ми запустили 
партійну роботу в тракторній 
бригаді. За останній час тут 
ніхто не побував, не запитав 
механізаторів, як  вони ж ивуть 
і п рацюють.

Радісно було усвідомлювати, 
що комуністи відверто і недво
значно сказали своє слово про 
недоліки та шляхи ї х викорі
нення. Товариші виробили кон
кретне рішення,- ухвалили за
вершити всі сільськогосподар
ські роботи до 41-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, розгорнути дійове 
змагання за гідну зустріч ХХІ 
з ’їзду Комуністичної партії.

Секретарем парторганізації 
обрано т. Промашкова.

П. ГІДУЛЯНОВ.

за дев’ять місяців 1600. Обі
цяли виробити на сто гектарів 
орної землі 30 центнерів сви
нини, а є . . . 7,8.

— Мусимо сказати,— вів да
лі промовец ь ,— що свині на на
шій фермі малопродуктивні, ви
хід п оросят малий, немає хо
роших маток, породистих плід
ників. Отже, ми, комуністи, по
винні приділити першочергову 
увагу такій важливій галузі, як 
свинарство.

Член КПРС т. Промашков у
своєму виступі зупинився па 
недоліках діяльності парторга
нізац ії— запущеності виховної 
робота серед колгоспників і не
задовільній організації соціа
лістичного змагання.

Тов. Бирзул, член КПРС, ска
зав:

— По суті парторганізація 
стояла осторонь господарських 
справ, проходила мимо недолі
ків і недоробленостей. Взяти 
хоч би заготівлю кормів. Ми 
догосподарювалися до того, що

Секретар парторганізації кол
госпу імені Калініна Г. Чорно
ус, звітуючи про виконану ро
боту, висловив таку думку:

— Партійна організація по
працювала непогано. Адже кол
госп наш в районних зведен
нях фігурує одним із перших.

Проте, на здивування допо
відача, учасники зборів не роз
ділили цієї думки.

Першим взяв слово І. Деку
сар.

— Звичайно,— говорив в ін ,— 
комуністи провели певну ро
боту. Правда і те, що в райо
ні наш колгосп іде но ряду ро
біт в числі передових. Одначе, 
ми працюємо нижче своїх мож
ливостей. А чому? Заспокоїли
ся на досягнутому і за мнимою 
першістю не бачимо недоліків, 
яких у нас дуже багато.

Тов. Декусар нагадує про те, 
що артіль імені Калініна зо
бов’язалася в 1958 році одер
жати від кожної корови п о 
2500 літрів молока, надоєно ж

Звіти  і ви бори  в партійн их  о р га н іза ц ія х

Чому промовці не розділили думку т. Чорноуса



15 жовтня 1958 року.

Завершують збирання кукурудзи
Колгоспники сільгоспартілі 

імені Жданова, змагаються за 
гідну зустріч 41-ї річниці Ве
ликого Жовтня та ХХІ з ’їзду 
КПРС, ознаменовують ці істо
ричні дати новими виробни
ч ими успіхами.

Зараз на кукурудзяних план
таціях хлібороби збирають до
рідний врожай: одні скошують 
стебла кукурудзи, в ’яж уть в 
снопи та ставлять в суслони, 
інш і— виламують качани, ван
тажать на автомашини та в ід
правляють на тік.

Більш як  по 30 центнерів 
качанів збирають з кожного 
гектара Кукурудзоводи сіль
госпартілі. В колгоспі вже зіб
рано понад 98 гектарів куку
рудзи на зерно.

Першою закінчила збирання 
врожаю з площі 18 гектарів 
ланка Віри Головахи. Досвід 
показує, що там, де трудівни 
ки полів борються за виконан
ня взятих зобов’язань, н е мар
нують ж одного дня, ж одної го
дини, там і справи йдуть добре.

С. КОНИК.

Треба дорожити часом
Багато невідкладних робіт 

слід провести в ці дні 
на нолях колгоспу імені Кіро
ва, Мар’ївської сільради, — і 
збирання та вивезення цукро
вих буряків, і оранку зябу, і 
заготівлю груби х та соковитих 
кормів. Але збирання врожаю 
кукурудзи—теж важлива і не
відкладна справа.

І все ж таки доводиться го
ворити про погану організацію 
та низькі темпи збирання. За 
с таном на 13 жовтня в артілі 
зібрали кукурудзу з площі 50 
гектарів при плані 2 0 0 гекта
рів.

Таке серйозне відставання 
поки що не х вилює н і членів 
правління, ні голову колгоспу 
Т. Опальченка. Тут вирішили 
почекати, поки сонце ще кращ е 
підсушить качани.

Збирання та зберігання к а 
чанів провадиться незадовільно. 
Значну частину виламаних к а 
чанів залишають на кілька 
днів у полі. Відвезену на тік 
кукурудзу зсипають в купи. 
Її ніхто не зважує, бухгалте
рія колгоспу не веде точного 
обліку одержаного врожаю.

Працівник контори колгоспу 
І. Лебедєв не міг відповісти 
на запитання, скільки центне
рів кукурудзи лежить на току 
в артілі.

В колгоспі є всі можливості 
не тільки виконувати, а й пе
ревиконувати свої завдання по 
здачі кукурудзи державі.

Для зберігання качанів не 
підготовлено жодної сапетки 
і будувати їх  ніхто не збира
ється.

М. ПЕТРЕНКО.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Хороший урожай 
у Віри Туркулець

У к олгоспі імені Дзержин
ського, в другій комплексній 
бригаді, трудиться Віра Турку
лець. Сумлінна колгоспниця 
завдяки своєчасному і дбайли
вому доглядові за посівами цук
рових буряків домоглася ре
кордного успіху в змаганні. На 
закріпленій за нею площі в 
1,3  гектара вона зібрала близь
ко 500 центнерів коренів.

Такого врожаю в колгоспі 
ще ніхто не збирав. Зараз Ві
ра Туркулець завершує виве
зення цукрової сировини на 
завод.

В. МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

На бурякових плантаціях
Успішно йде збирання цук

рових буряків у колгоспі імені 
Кірова, Веселівської сільради. 
З плану 251 гектар буряки 
вже зібрано на площі понад 
230 гектарів. Накопані корені 
швидко очищаються і відправ
ляються на цукровий завод.

Добрих показників домагає
ться водій бурякокомбайна 
Юрій Усманов. Він уже вико
пав корені на площі понад 90 
гектарів.

Непогано трудяться також 
ланки, очолювані Катериною 
Товстолап та Марією Русецькою .

Г. СУРЖИКОВ, 
секретар парторганізації.

Одеська область. В колгоспі 
імені Леніна Одеського району 
на збиранні кукурудзи на зерно 
діють чотири комбайни „КУ-2А“, 
три з яких переобладнані за 
пропозицією головного інженера 
Одеської РТС А. І. Писарєва. 
Комбайни мають тепер внутріш
ні відривні вальці з гумотканин
ним покриттям і качанопідйом
ники. Завдяки цьому майже лік
відовано втрати і значно скоро
тилося подрібнення качанів.

На фото: комбайнер Д. М. Са
пєга і тракторист В. М. Рермак 
на збиранні кукурудзи на зерно 
переобладнаним комбайном 
„КУ-2А“. Свої норми вони пе
ревиконують в півтора раза.

Фото В. Малигіна
(Фотохроніка РАТАУ).
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Ось чому висока 
собівартість продукції

Керівники колгоспу імені 
Куйбишева ламають зараз го
лови над тим, чому в артілі 
висока собівартість вироблюва
ної продукції. А вона дуже ви
сока. На один центнер м’яса 
намічалося затратити 57,5 тру
додня, а затрачено понад 60. 
Перевитрачено близько 20 тру
доднів проти запланованих на 
виробництво одного центнера 
свинини. Висока також  собі
вартість молока.

Причини цього виявляє за
раз весь бухгалтерський персо
нал. Клацають на рахівницях 
головний бухгалтер, бухгалтер 
по тваринництву, бухгалтер по 
тракторному парку, бухгалтер 
по прибутках і видатках, бух
галтер по матеріалах і продук
тах, бухгалтер по розрахунках 
з колгоспниками, три табель
ники по обліку трудоднів 
і т. д. Словом, всі працівники 
бухгалтерії в двох просторих 
кімнатах не вміщуються.

Це тільки ті, що сидять за 
столами і мають в своєму роз
порядженні рахівниці та розду
ті папки і перераховують те, 
що підрахував попередній. А
щоб полічити тих, що озброєні 
тільки блокнотами та олівця
ми! У кожній із семи бригад 
є обліковці по тракторах, по 
рільництву, по тваринництву. 
Обліковують продукцію і майно 
шість комірників.

Є в колгоспі механік по 
тракторному парку і окремо 
механік по автомашинах. Хо
дять вони і дивляться, що роб
лять шофери та трактористи. 
У кожній тракторній бригаді 
крім обліковців є заправники 
пального.

А сторожів! На одному тіль
ки подвір’ї сьомої комплексної 
бригади є сторожі на молочно
товарній фермі, на свинофер
мі, на вівцефермі, біля ко
нюшні.

А як  же ці люди справля
ються із своїми обов’язками? 
Спитайте кого-н ебудь із бух
галтерів, в якому стані трудо
ві книжки колгоспників, і во
ни вам скажуть:

— Книжки видаємо трудів
никам щороку, а чи заповню
ються вони— не знаємо.

І це в той час, коли крім 15 об
ліковців нарахуванням трудо
днів займаються три табельни
ки. Вони навіть не знаю ть, в 
якому стані списки нарахуван
ня трудоднів колгоспникам.

А що робиться на молочно
товарних фермах? Облік про
дукції занедбаний. Довго дове
деться чекати, поки вам ска
жуть ,  скільки молока від кож
ної корови надоїла з початку 
року та чи інша доярка.

Буде цілком правильно, я к 
що сказати: в колгоспі висока 
собівартість продукції тому, 
що надмірн о роздуті штати ад
міністративно - управлінського 
а парату. На їх  утримання ар
тіль щомісяця в итрачає понад 
три тисячі трудоднів, коли за
гальноколгоспна витрата щомі
сяця в середньому становить 
40 000 трудоднів.

А якби члени правління 
уважно переглянули штати, 
скоротили їх до мінімуму, то
ді економіка колгоспу зміцні
ла б і оплата трудодня підви
щилася б.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

МУДРИЙ Їздовий
У колгоспі імені Сталіна 

працює їздовим Петро Кваша. 
Добре держиться він своєї ро
боти. Тільки не тому, що ко
ней любить... а тому, що вигід
но йому. Їздить помаленьку 
та дивись і підкине додому 
візок качанів кукурудзи або 
цукрових буряків.

А дружина, Віра Андріївна, 
в поле чи на ферму не вихо
дить. Каже, що хворіє. Та в 
неї і дома роботи вистачає. 
Годує кабанів, варить самогон. 
Отак живуть собі люди.

Чи довго вони отак господа
рюватимуть?

Д. СУЛА.

цювати з будь-якими м еханіз
мами і машинами. Добре знаю 
ремонт і експлуатацію електро
силового устаткування, радіо, 
автотранспорт... Д ружина—до
свідчений     економіст-план овик. 
Син у цьому році закінчив 
10 класів... Словом, з чотирьох 
членів сім’ї можуть працювати 
троє».

Трудящі Сталінградської і 
Астраханської областей уже 
практично розв’язую ть це зав
дання. В Середньо-Ахтубинській 
РТС, наприклад, організовано
чотири меліоративні бригади по 
створенню нових зрошуваних 
ділянок. Колгоспи розширяють 
землі під овочі, сади, вино
градники, я гідники.

Щоб по-державному органі
зувати виробництво овочів і 
фруктів у Волго-Ахтубинській 
долині, треба освоїти принайм
ні 500 тисяч гектарів нових 
земель. Самим стал ін градцям і
астраханцям це зробити не під 
силу. Освоєння заплавних зе
мель повинно стати справою 
трудящих багатьох областей і 
країв.

І . АРТАМОНОВ.

астраханці, але й трудящі ба
гатьох інших областей зустріли 
цю звістку з великим задово
ленням.

У Сталінград ідуть листи від 
колгоспників, робітників і 
службовців, в я ких вони під
тримують заходи партії по ши
рокому освоєнню заплавних зе
мель і пропонують свої послу
ги. Воїни Радянської Армії 
А. Гладишев, А. Панкратов, 
А. Путінцев, В . Куликов та інші 
пишуть: «Волго-Ахтубинська
заплава, на нашу думку, 
справді є всеросійським го
родом... Ми знаємо, що освої
ти ї ї  буде нелегко, що умо
ви будуть важчі, ніж на 
цілин і в Казахстані, але ми не
пошкодуємо сил і солдатського 
гарту. Серед нас багато меха
нізаторів, трактористів, шофе
рів. У цьому році ми закінчи
мо службу і готові їхати на 
будівництво овочевих радгоспів 
та консервних заводів».

Всією сім’єю проситься 
переїхати в заплаву Н. Ост
ровський з Одеси. «Мені 
42 роки, — пише він. — Здо
ров’я хороше, можу легко пра

ні кращих умов і багатших мож
ливостей для масового вироб
ництва овочів і фруктів, н іж  у 
Волго-Ахтубинській долині. Од
нак її  родючі землі до цього 
часу освоювалися повільно, 
окремими невеликими ділянка
ми. Справа в тому, що їх  об
робіток зв’язаний з великими 
труднощами. До того ж не
вистачало меліоративної тех
ніки, багато колгоспів не ро
били великих капіталовкладень.

— Треба по-державному пі
дійти до використання багатю
щих можливостей для розвит
ку овочевого господарства в 
заплаві Волги— Ахтуби,— ска
зав М. С. Хрущов у допові
ді на червневому Пленумі 
ЦК КПРС.— Там багато сонця, 
неважко добре організувати по
лив па великих площах. Най
ближчим часом стане до ладу 
Сталінградська гідроелектро
станція , яка дасть багато деше
вої електроенергії, що дозволить
у широких масштабах організу
вати зрошення і механізувати 
основні процеси вирощування 
та переробки овочів на місці.

Не тільки сталінградці і

зростають, помножуючи к ол
госпно багатство.

Щороку з астраханських 
плантацій у промислові центри 
країни відправляють сотні за 
л ізничних составів і каравани 
суден з кавунами та помідорами.

Напровесн і в колгоспах і 
радгоспах буйно розцвітають 
яблуні, вишні, груші, черешні, 
абрикоси, персики, сливи, айва. 
Ці дерева тут плодон осять до 
60 років, не вимагаючи вели
кого догляду. Найкращі Садово
ди і виноградарі збирають з
гектара до 350 центнерів яблук, 
200 центнерів абрикосів, 100 
і більше центнерів винограду.

В сільгоспартілі «Красный 
сад» Середньо-Ахтубинського 
району, Сталінградської облас
ті, до є 215 гектарів старих і 
молодих садів, у минулому ро
ці колгоспники зібрали близь
ко 4 ,5  тисячі центнерів яблук.
Прибуток від саду, що плодо
носить, становив більш як 
мільйон карбованців. Тепер він 
зросте в 1 ,5 — 2 рази.

Мабуть, нема в нашій краї

Освоєння Волго-Ахтубинської заплави
В світі відомі найбільші до

лини рік Нілу, Інду і Гангу. 
В один ряд з ними і щодо те
риторії і щ одо природних мож
ливостей стає і Волго-Ахту
бинська заплава. Разом з дель
тою Волги вона займає понад 
два мільйони гектарів. Хлібо
роби здавна придивлялися до 
цієї долини. Тут родючі 
грунти, багато тепла, світла і 
води. На добре оброблюваних 
плантаціях колгоспи і радгос
пи збирають з гектара по 75 
центнерів пшениці, 50 центне
рів рису, 35 центнерів бавов
ни, 100 центнерів к енафу, до 
1000 центнерів овочів, по 1200 
центнерів буряків і стільки ж 
золеної маси кукурудзи. З 
заплавних земель можна зби
рати по два врожаї зернових 
культур, по три врожаї помі
дорів, до п ’яти укосів люцерни.

В Астраханській області по
над 30 тисяч гектарів заплав
ної землі зайнято баштанними 
і овочевими культурами. Їх по
сіви і врожайність рік у рік
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ВИЛІКУЙТЕ ПОБІДОНОСЦЕВА
За столом сидить людина і ки

дає на рахівниці. На столі папе
ри. А на паперах цифри, цифри, 
цифри... Ось і все, що бачить 
людина. Лише про цифри може 
вам говорити Анатолій Олександ
рович Побідоносцев, головний 
бухгалтер Ново-Миргородської 
РТС.

А люди? А їх турботи?
—Нічого я знати не хочу!— 

гримне бухгалтер і всякому скар
жнику лагідно покаже на две
рі.—Не заважайте рахувати.

Отак і рахує.
В РТС працює багато молоді. 

Чому б для них не придбати не
обхідного культ і вентаря, облад
нати як слід червоний куток?

—І прохали, і благали—нічого

не допомагає,—розповідають юна
ки.—І кошти на це відпущені, 
але Побідоносцев міцно тримає 
у своїх бухгалтерських руках. 
Його навіть директор боїться.

У Панчівському відділенні РТС 
є футбольна форма. Та не думай
те, що молоді робітники грають 
у футбол. Ні. Форму ту А. Побі
доносцев наказав закрити на три 
замки.

— Ніяких футболів! Форма ще 
нова: продамо комусь — гроші
будуть.

Гроші... цифри... Ось і все ба
гатство душі бухгалтера.

Кажуть, що в нього якась див
на цифрова хвороба. Ох, хоч би 
не хронічна.

І. КОМАРИК.

ПРО САНІТАРІЮ ТА ГІГІЄНУ
Хто не знає Фаїну Василівну 

Наконечну! Людина вона поваж
на. І з недоліками веде непри
миренну боротьбу. На язик гост
ра. Зайшла недавно в кабінет го
лови селищної Ради і вкрила йо
го наче мокрим рядном:

—За чим ви тільки пильнуєте! 
Як можна терпіти, щоб люди в 
річку всяке сміття кидали? Це ж 
не гігієнічно. Ви знаєте, скільки 
в бруді всякої інфекції кишить...

І пішла, і пішла. Прочитала 
М. Цуркану цілу лекцію по сані
тарії. І добре зробила. Бо селищ

на Рада не дбає про поліпшення 
санітарного стану в селищі.

Але... Чому ж ви, шановна Фа
їно Василівно, не помічаєте, коли 
з двору дитячих ясел, якими ви 
завідуєте, жінки виносять всякі 
помиї і виливають на вулицю 
прямо під ноги прохожим? Чи мо
же це гігієнічно?

Отже, для керівників селищної 
Ради, міліції та санстанції треба 
частіше читати отакі лекції. Ідіть, 
Василівно, та й читайте їм. Та 
голосно. Може таки зрозуміють...

Параска ВЕЛИКА.

Як вам не соромно!
Субота. Після роботи всі пос

пішають до лазні. Прибув сюди і 
Ілля Онуфрійович Грималовський 
з Софіївки.

—Дуже люблю в парній поле
жати. Та ото щоб віничком, ві
ничком... Ніби помолодшаю після 
бані,—розповідав Ілля Онуфрійо
вич.

А в цю суботу І. Грималов
ський навіть дуже вже помолод
шав. Вийшов з парної рум'яний, 
веселий. Одівся. Потім „помил
ково” чи може просто по-дитя
чому пустотливо заліз у сусідні 
шафи і... забрав чужий одяг. Ба
чила це дочка Іллі Онуфрійови

ча Катерина, але не схаменула 
старого пустуна. Ні. А навіть 
переховала вкрадені речі в свою 
сумку.

А що робити людям, в яких 
вкрали одежу? Про це не поду
мали жартівники. На допомогу 
прийшли працівники міліції. На 
вулиці аж біля Софіївки відібра
ли у Грималовських чужий 
одяг.

А потім що? Нічого.
Кажуть, що за крадіжки треба 

притягти до відповідальності?
Про це запитайте у прокура

турі.
Б. МИХАЙЛЕНКО.

Розв’язан ня  цієї важливої 
проблеми може йти кількома 
шляхами. Один з них врахо
вує те, що, як  показали до
слідження, вплив переванта
ж ення на живий організм ви
значається не тільки його ве
личиною, але й напрямом. Я к
що під час підйому тіло роз
ташоване вздовж осі ракети, 
то перевантаження перено
ситься важче. Це пояснюється 
тим, що сила, яка  виникає 
від прискорення, направлена 
вздовж тіла і жене кров до 
ніг або до голови. В першому
разі серце не зможе підняти 
кров до голови, а в другому, 
коли кров припливає до голо
ви, відбувається переповнення 
судин мозку і настає різке 
підвищення кров’яного тиску.

Значно легше переносяться 
перевантаження, коли тіло роз 
ташоване впоперек ракети і 
перевантаж ення діє від спини 
до грудей або навпаки. При 
цьому не відбувається істотних 
переміщень крові, що пору
шують нормальну діяльність 
таких важливих органів, як
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У світі науки й техніки

На шляху в космос
Віками людина мріє про по

дорожі на планети, прагне 
розгадати таємниці Всесвіту. 
Але тільки тепер завдяки ус
п іхам вчених і конструкторів 
люди близько підійшли до 
здійснення цієї мрії. Радян
ські штучні супутники Землі 
поставили питання про між
планетні перельоти на реаль
ний грунт.

Проте першого мандрівника 
в космос чекають різні неспо
діванки і труднощі. Радянські 
вчені працюють над тим, щоб 
запобігти їм, зробити все мож
ливе для повної безпеки між
планетних подорожей.

Я к відомо, в серпні цього 
року в СРСР було запущено 
на висоту 450 кілометрів ра
кету, пасажири як о ї—четверо
ногі космонавти «Б елянка» і
«Пестрая»—благополучно по
вернулися на землю. За їх  по
ведінкою стежили спеціальні 
прилади і кіноапарати, що фік
сували роботу серця, пульсу
вання крові, підмічали най

менший рух тварин. Кіностріч
ка, зокрема, розповіла про по
ведінку піддослідних тварин в 
той час, коли вони відчували 
перевантаження, які є тепер 
одним з дуже серйозних бар’є
рів на шляху в космос. Ось 
як про це писалося в одній 
замітці: «Для космічних манд
рівниць настало найтяж че ви
пробування. Величезна сила 
придушила їх до лотків. В 
очах тварин переляк, вони ле
жать, розпластавшись, не ма
ючи сили поворухнутися».

Що ж таке перевантаж ення? 
Кожний знає, що при різкому 
гальмуванні трамвая або різко
му збільшенні його ш видкості 
виникає сила, яка  відкидає 
пасажирів в той чи інший бік. 
Величина цієї сили тим біль
ша, чим різкіше збільшується 
або зменшується швидкість, 
або, як  каж уть у техніці, чим 
більше прискорення.

Аналогічна картина спосте
рігатиметься і в космічному 
кораблі в момент з льоту, коли

швидко відбувається приско
рення руху корабля. В цей 
час вага людини немовби збіль
шується в кілька раз— настає 
так званий стан переван
таження.

Розрахунки показують, що 
чим інтенсивніше к осмічний 
корабель збільшує швидкість, 
тим більшою буде економія 
пального; отже, що дуже важ 
ливо, значно зменшиться ван
таж і вага корабля. Проте на
ростання швидкості обмежу
ється величиною перевантажен
ня, яке може винести орга
нізм людини. А в звичайних
умовах вона витримує чотири— 
п’ятиразове п еревантаження 
і то недовгий час. Якщо до
пустити такі перевантаження, 
то для одержання космічної 
швидкості в 11 .200  метрів за 
секунду потрібно буде 4 —5 
хвилин, а вага пального по
винна буде в 4 0 — 50 раз пе
ревищувати вагу ракети з 
рештою вантаж у. Значить, пе
ред вченими стоїть завдання— 
підвищити прискорення і, ра
зом з тим, не викликати по
рушень діяльності організму.

Роман Тітуса Поповича „Жа
га“ відображає період,що почав
ся слідом за визволенням краї
н и ,—роки розв’язання Ру
мунською робітничою партією 
аграрного питання та зміцнен
ня союзу робітничого класу й 
селянства. Письменник правди
во змальовує картини гострої 
класової боротьби, в якій гар
тується воля, формуються ха
рактери людей і складаються 
нові суспільні відносини.

Так само актуальний і по
вчальний роман Корнеліу Леу 
„Золоті роки“ . Він присвяче
ний молоді, перед якою народ
на влада широко відкрила две
рі до освіти і творчої праці. 
Книга відзначається динаміч
ністю розповіді, яскравістю х а 
рактеристик.

Знавцем сучасного села за

рекомендував себе молодий 
письменник Д. Попеску— автор 
збірника оповідань, виданого в 
цьому році під загальною н аз
вою „Втеча“. «В цих оповідан
нях, відмічає журнал, Д. По
песку дає нам живу картину 
майбутнього села, починаючи
з зарисовок із циганського жит
тя («Втеча», де двоє закоха
них утікають, назавжди кидаю
чи бродяче життя), до відкри
тих класових сутичок («За ру
чини»), від веселих дотепн их 
сценок («Ш ахи») до трагічних 
зарисовок («Боже чадо»)».

Наприкінці журнал знайо
мить з планом Видавництва мо
лоді, в якому особлива увага 
приділяється  виданню творів 
румунських і російських кла
сиків, а також сучасної літе
ратури.

Слідами наших виступів

„Підтримайте молодого брига
дира“—кореспонденцію під таким 
заголовком опубліковано в газеті 
„Ленінець” за 28 вересня 1958 
року. Як повідомив редакцію се
кретар парторганізації колгоспу 
імені Кірова В. Черкіс, наведені 
факти дійсно мали місце. В даний 
період бригадирові Р. Березов
ській надається належна допомо
га в організації робіт. Краще 
стали працювати механізатори. 
Зібрано врожай проса, картоплі, 
провадиться збирання соняшни
ків.

„П’яниць нам не потрібно”—
замітку під таким заголовком рай
газета „Ленінець” опублікувала в 
номері за 26 вересня. Як пові
домили редакцію з Міжколгосп
буду, наведені факти при пере
вірці підтвердилися. Миколу Ма
монтова за пияцтво і розбазарю
вання будівельних матеріалів 
звільнено з посади бригадира 
теслярів.

Наше зобов’язання
Серед листонош Панчівсько

го відділення зв’язку  широко 
розгорнулося соціалістичне зма
гання за достойну зустріч 41-ї 
річниці Великого Ж овтня. Пер
шим закінчив передплату га
зет і журналів па 1959 рік у 
колгоспі імені Калініна листо
ноша Григорій Кізіль. Він роз
повсюдив понад 200 примірни
ків районної, обласної, рес
публіканських газет і журна
лів.

Наслідуючи приклад Григо
рія Кізіля, достроково завершив 
передплату листоноша колгоспу 
імені Кірова Іван Іванович Ко
валенко. Багато років працює 
І. І. Коваленко листоношею і 
завжди організовано розповсюд
жує періодичні видання. Тру
дівники колгоспу в цьому році 
вже передплатили близько 300 
газет і журналів.

Працівники Панчівського від
ділення зв’язку  взяли зобов’я 
зання до свята Великого Жовт
ня повністю закінчити перед
плату на газети і журнали. 
Свого слова вони дотримають.

І. КАПТИНАР, 
начальник поштового від
ділення.

Індонезія. В місті Джок’якарті став до ладу діючих підпри
ємств найкрупніший в країні цукровий завод, збудований з до
помогою Німецької Демократичної Республіки, Його продуктив
ність—6 тисяч тонн цукру за місяць. 

На фото: загальний вигляд заводу.
Фото С. Алітовського (Фотохроніка РАТАУ).

М олоді письм енники Румунії
Роки соціалістичного будівництва в країнах 

народної демократії позначені бурхливим 
розквітом національної літератури. Журнал 
„Народная Румыния“ систематично інформує 
читачів про книжкові новинки. В сьомому но
мері він друкує анотації на випущені недав
но в світ твори молодих письменників.

мозок. Встановлено, наприк
лад, що поперечне 12-разове 
перевантаження безболісно пе
реноситься людиною протягом 
хвилини. Проте тривалість та
ких перевантаж ень зв’язана з 
утрудненням дихання внаслі
док стисненн я грудної клітки.

В свій час К. Е. Ціолков
ський пропонував для пом’я к 
ш ення дії перевантажень вмі
щувати астронавтів у рідину,
я к а  в даному разі буде своє
рідним амортизатором. Природ
но, що при цьому повинні бу
ти передбачені спеціальні при
лади, як і забезпечували б три
вале нормальне дихання.

Досягнення науки і техніки, 
зусилля вчених Радянського 
Союзу та інш их країн, спря
мовані на розв’язан н я  пробле
ми перевантаж ення, дадуть 
змогу подолати і цей бар’єр 
на ш ляху в космос.

М. САЙКОВСЬКИЙ, 
кандидат технічних наук.


	ЛЕНІНЕЦЬ

	Негайно завершувати оранку зябу!

	Чому промовці не розділили думку т. Чорноуса

	ЛЕНІНЕЦЬ

	На бурякових плантаціях

	15 жовтня 1958 р.

	Редактор

	Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

	Зам. 630.

	Слідами наших виступів







