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Колгоспний агроном
Його ви завж ди можете 

зустріти там, де вирішуєть
ся доля врожаю. Навесні він 
цілий день перебуває біля 
сівальників, ретельно слід
кує, чи кож на зернина попа
дає в м’яку ріллю, чи вне
сені добрива. Влітку він 
там, де обробляють посіви, 
організовує колгоспників і 
механізаторів на вчасне і 
якісне проведення всіх ро
біт, щоб зберегти кожну 
рослину. Такий він, неспо
кійний і рухливий, колгосп
ний агроном. Де това
риським словом і порадою, 
а частіше особистим прик
ладом веде він людей на 
передньому краї боротьби 
за врожай.

І в тому, що багато кол
госпів нашого району з

кукурудзи. Раїса Березов
ська безпосередньо, своїми 
руками, боролась за врожай , 
організовувала працю людей, 
очолювала їх  змагання.

Та є ще, на жаль, і такі 
п риклади, коли агрономи 
зводять свою роль лише до 
спостерігачів і реєстраторів 
порушень агротехніки, а са
мі пальцем об палець не 
вдарить, щоб виправити ста
новище. Любов до папірців, 
До писанини, відірваність 
від мас, колективу— ось що 
заваж ає окремим агрономам, 
гальмує розгортання їх прак
тичної д іяльності.

Взяти, наприклад, колгосп 
імені М. Горького. Тут уро
жайність зернових і техніч
них культур найнижча в 
районі. В артілі кілька ро
ків працює агрономом Олек
сій Коваленко. Йому добре 
відомо, що під час обробітку 
грунту, сівби, догляду за 
посівами грубо порушува
лись правила агротехніки, 
надто розтягувались строки . 
Все це  і привело до плачев
них наслідків. Та чомусь

честю виконали взяті по 
рільництву зобов’язання, 
вибороли високі врожаї 
зернових і технічних куль
тур, є велика частка 
п раці колгоспних агрономів, 
носіїв передової агрономіч
ної науки, поширювачів 
кращих прийомів праці.

Славно потрудилися в такі факти не викликали 
тривоги у О. Коваленка, бо 
й зараз він не вболіває за 
підготовку до весни.  

Недостатньо ще попрацю
вали над вирощуванням ви
соких урожаїв агрономи кол
госпів «Шлях Леніна» О. Т а
таренко, імені Ш евченка— 
А. Слінченко, імені Куйбише
ва Ф. Мільєв, А. Березов
ська, О. Петренко. В колгос
пі імені Чкалова, який в и
рощує посівне насіння, пра
цюють агрономами А. Мості
цький та В. Конофіцький, але

цьому році хлібороби кол
госпу імені Орджонікідзе. 
Врожай зернових культур 
на кожному гектарі пере
вищив 24 центнери, добре 
вродили кукурудза, цукрові 
буряки. В кращі строки про
ведено збирання вирощеного 
врожаю. А коли настав час— 
відмінно п осіяли озимину, 
достроково підняли зяб п ід 
увесь ярий клин.

—Про майбутній урожай 
сьогодні дбай!— заявляли хлі

б ороби.
І в самій гущі людей 

можна було завжди зустріти 
агронома колгоспу Параско
вію Лебединець. За зразко
ву організацію праці на ви
рощуванні високого врожаю 
зернових і технічних куль
тур та дострокове виконан
ня плану оранки зябу ім’я 
агронома П . Ю. Лебединець 
занесено на районну Дош
ку пошани.

Можна багато хорошого

рівень агротехніки вирощу
вання культур тут також 
низький.

Сьогодні найголовніше в 
діяльності агронома—забез
печити якісну підготовку по
сівного насіння всіх культур, 
виділити кожній ланці в на
турі земельну площу п ід 
кукурудзу і цукрові буря
ки, розгорнути активну бо
ротьбу за високий урожай 
наступного року. Організу
вати регулярне навчання кол
госпників на агротехнічних 
курсах. Необхідно також по
дбати про завезення міне
ральних добрив, заготівлю 
попелу та посліду, перегною, 
про підготовку до снігозат
римання. Одним словом, 
зимовий період— не час для 
перепочинку, я к це подеку
ди вважають. Отже, за ро
боту, колгоспні агрономи!

сказати і про інших спеціа
лістів сільського господар
ства. Заслуж ена трудова 
слава йде в нашому районі 
про агронома-бригадира ком
сомолку Раїсу Березовськ у 
з колгоспу імені Кірова. 
Очолювана нею бригада в 
цьому році виростила по 
450 центнерів цукрових бу
ряків з кожного гектара. 
Високий одержано врожай

Про рух третього штучного супутника 
Землі

     О 6 годину ранку 30 листо
пада третій супутник зробив 
2.736 обертів навколо Землі. Ра

кета-носій випереджає супутник 
на 112 обертів.

(ТАРС).

В обк ом і КП України

Про новий патріотичний рух комсомольців і м олоді 
 по створенню бригад комуністичної праці

Тези доповіді товариша М. С. 
Хрущова на ХХІ з ’їзді КПРС 
про контрольні цифри розвитку 
народного господарства СРСР 
на 1 9 5 9 —1965 роки і тези 
Ц К КПРС та Ради Міністрів 
СРСР про зміцнення зв ’язку 
школи з життям і дальший 
розвиток системи народної ос
віти в країні викликали нове 
могутнє політичне і трудове 
піднесення народних мас. Все
бічне обговоренн я важливих
партійних документів, схвале
них листопадовим Пленумом ЦК 
КПРС, супроводжується дедалі 
ширшим розгортанням соціаліс
тичного змагання на честь ХХІ 
з ’їзду КПРС, народжуються но
ві й нові починання .

Робітники — комуністи і к ом
сомольці депо Москва-Сортува
льна , наприклад, виступили
зачинателями чудового по
чину—створення бригад кому
ністичної праці. Ця ініціатива 
знайшла палку підтримку і се
ред трудящих нашої області. 
Комсомольсько-молодіжні брига
ди стержневиць заводу «Черво
на зірка» (бригадир Г. Бардіна), 
бетонниць управління будівни
цтва основних споруд Кремен
чукгесбуду (бригадир Т. Чека
тило), механізаторів колгоспу 
імені Чапаєва, Ново-Українсько
го району (бригадир В. Андрі
яш), першими на Кіровоградщи
ні включилися в боротьбу за
почесне право називатися ко
лективами комуністичної пра
ці і взяли підвищені зобов’язан
ня.

Своєю постановою бюро об

кому КП України схвалило пат
ріотичний почин к омсомольців 
і молоді бригад стержневиць 
заводу «Червона зірка», бетон
н иць управління будівництва 
основних споруд Кременчукгес
буду і механізаторів колгоспу
імені Чапаєва по створенню 
бригад комуністичної праці. 
Міськкоми і райкоми партії, 
керівники підприємств і 
будов, первинці партійні і 
профспілкові організації з обо
в’язано поряд з широким роз’я
сненням тез доповіді М. С. 
Хрущова на ХХІ з ’їзді партії 
подати всебічну підтримку пат
ріотичним починанням передо
вих робітників і колекти вів у 
створенні бригад і цехів ко
муністичної праці, в розгортан
ні ш ирокого змагання за успіш
не виконання завдань, що 
стоять перед кожним підпри
ємством, цехом, бригадою.

Головним завданням у робо
ті колективів, які борються за
право називатися комуністич
ними, є досягнення високої 
продуктивності праці, безпе
рервне підвищення культурного 
і технічного рівня, оволодіння 
сучасною технікою і техноло
гією виробництва, вивчення 
кількох професій, боротьба з 
пережитками минулого, підпо
рядкування особистих інтере
сів інтересам суспільства.

Міськкоми, райкоми і первинні 
партійні організації разом з гос
подарниками повинні забезпечи
ти створення робітникам умов 
для здійснення їх творчих пла
нів, організувати широкий показ

досягнень і методів роботи 
бригад комуністичної праці, на 
їх прикладах вчити широкі ма
си працівників.

Облпрофраді, міськкомам і 
райкомам партії, керівникам 
підприємств і установ запропо
новано на честь ХХІ з ’їзду 
КПРС провести громадський 
огляд резервів виробництва для 
найшвидшого виконання зав
дань, які випливають з контроль
них цифр розвитку народного 
господарства на 1 9 5 9 —1965 
роки.

Міськкоми і райкоми партії, 
облпрофрада, обком ЛКСМУ, 
первинні партійні, профспілкові 
і комсомольські організації зо
бов’язано систематично уза
гальнювати і поширювати дос
в ід роботи кращих бригад під
приємств, установ, колгоспів, 
радгосп ів, РТС, як і включили
ся в змагання за  завоювання
права називатися комуністич 
ними. Відділові партійних ор
ганів обкому партії (т. Качан), 
облпрофраді (т. Михєєв) і об
кому ЛКСМУ (т. М альований) 
доручено узагальнити досвід 
роботи бригад комуністичної 
праці, провести нараду брига
дирів.

Бюро обкому КП України 
зобов’язало редакції обласної, 
міських і районних газет та об
ласну редакцію радіоінформації 
всемірно висвітлювати роботу 
бригад комуністичної праці, 
організовувати виступи в пре
сі і по радіо з обміном досві
дом кращих людей.

Перемога борців 
України

У Львові закінчився розиграш 
особистої командної першості 
Радянського Союзу з класич
ної боротьби. В ньому взяли
участь майже 300 найсильн і
ших спортсменів країни.

Найкращого успіху добилась 
перша команда Української 
РСР, яка завоювала звання 
чемпіона СРСР з класичної 
боротьби 1958 року. На друго
му місці— перша команда Б і
лоруської РСР, на третьому—  
перша команда РРФСР.

На комсомольській 
новобудові

На будівництві Ново-Криво
різького гірничозбагачувально
го комбінату імені Ленінського 
комсомолу відбулися багатолюд
ні робітничі збори, присвячені 
обговоренню тез д оповіді М. С. 
Хрущова на ХХІ з ’їзді КПРС. 
Колектив ударної комсомоль
ської новобудови виріш ив пер
шу чергу комбінату здати в 
експлуатацію достроково—до 
42-х роковин Великого Ж овтня.

На будівництві з повою 
силою розгорнулося соціаліс
тичне змагання на честь ХХІ 
з ’їзду Комуністи чної партії 
Радянського Союзу.

По нашій Батьківщині
(За повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

Одеська область. У Біляїв
ській вечірній середній школі 
вчиться близько двохсот моло
дих колгоспників і колгоспниць, 
робітників радгоспів, працівників 
підприємств і установ район
ного центра.

На фото: учні десятого класу 
(зліва направо) монтер район
ної контори зв’язку В. Дов
женко, виноградар колгоспу 

„Родина“ М. Довженко, свинарка 
сільгоспартілі „Родина“ Г. Буде
нюк, обліковець тваринницької 
ферми радгоспу „Красный луч“ 
М. Бова та колгоспниця сіль
госпартілі „Родина“ К. Величко 
на практичних заняттях в ка
бінеті хімії.
Фото А. Фатєєва

(Фотохроніка РАТАУ).

Перша гідростанція 
на Камчатці

Там, де здіймаються над Ава
чинською долиною піки 
хребта Ганальські Востряки 
(Камчатська область), починає 
шлях в Охотське море ріка 
Бистра. Тут намічено будів
н ицтво гідростанції. Вже за
кінчено розвідувальні роботи. 
Знайдено і обслідувано місця 
під греблю, підвідний тунель 
підстанції, а також трасу ліній 
електропередач.

Успіхи кукурудзоводів 
Дніпропетровщини

 Цієї весни в Дніпропетровській 
області було посіян о  понад 600 
тисяч гектарів кукурудзи — 
майже в три з половиною рази 
більше, н іж у 1953 році. На 
всій площі зібрано в середньо
му по 29 центнерів зерна з 
гектара. По 4 0 —50 центнерів 
одержали багато колгоспів Со
лопянського, Криничанського, 
Ново-Московського, Дніпропет
ровського районів. Колгоспи і 
радгоспи області створили дво
річний запас соковитих кормів 
для тваринницьких ферм. Зав
дяки впровадженню механізації 
вирощування кукурудзи зеко
номлено близько 20 мільйонів 
карбованців.

Нова потужна шахта
На найбільшому в Кузбасі 

Ленінському руднику вступила 
в експлуатацію потужна шахта 
«Егозовська-1 ». Продуктивність 
ї ї — чотири тисячі тонн вугілля 
за  добу.



XII районна партійна конференція
Відбулася XII районна пар

тійна конференція. Про роботу 
комуністів району в період між 
двома конференціями звітував 
перший секретар РК КП Укра
їн и З . С. Присяжний.

Характерним у роботі ниніш
ньої конференції було те, що 
її делегати менше всього го
ворили про досягнення. Як до
повідач, так і промовці голов
ну увагу зосереджували на 
недоліках і недоробленостях, 
вказували на величезні можли
вості і резерви для ще небува
лого піднесення всіх галузей 
колгоспного виробництва.

Відчувалося, що на порозі 
нового семирічного плану роз
витку народного господарства 
країни комуністи добре усві
домлюють свої бойові завдання, 
не пошкодують сил і вміння 
для перетворення в ж иття рі
шень наступного ХХІ з ’їзду 
КПРС.

В тезах доповіді М. С. Хру
щова на позачерговому з ’їзді 
партії передбачається дальше 
різке збільшення виробництва 
продуктів сільського господарст
ва. У 1965 році тільки хліба 
країна має зібрати 1 0 —11 міль
ярдів пудів. Звідси була цілком 
зрозумілою тривога за долю 
майбутнього врожаю у колгос
пі «40-річчя ВЛКСМ», яку ви
словив у своєму виступі секре
тар парторган ізації Г. Суржи
ков.

— У 1958 році, — сказав 
в ін ,— ми одержали непоганий 
урожай зернових, а також зе
леної маси кукурудзи. Та на 
цьому і заспокоїлися. Сьогод
ні, скажемо прямо, наш кол
госп мало що робить для ви
рощення врожаю у 1959 році.

М. Сімбаба, голова артілі іме
ні Енгельса, говорив:

— На прикладі передової 
ланки Віри Науменко ми пе
реконалися, що можна одержу
вати високі і сталі врожаї усіх 
без винятку культур. І в цій 
справі енгельсівці уже мають 
певні успіхи. Проте ми ще не 
добилися доброї організації пра
ці на збиранні. У нас і досі 
чимало кукурудзи на полі.

Директор Ново-Миргородської 
РТС М. Сушко і завідуючий її 
відділенням М. Гордейко зу 
пинилися н а тому, що рай
сільгоспінспекція недостатньо 
вникає у діяльність ремонтно- 
технічної станції, не подає н а
лежної допомоги її керівникам. 
М. Сушко і М. Гордейко з а 
певнили учасників конференції, 
що до початку роботи історич
ного з ’їзду партії всі трактори 
та інші сільськогосподарські 
машини й інвентар будуть при
ведені до ладу.

Про те, що ремонтно-тех
нічна станція повільно здійс
нює роботи по механізації трудо
містких процесів на тваринниць
ких фермах сказали своє слово 
голови колгоспів імені Фрунзе 
М. Ільтус та імені Свердлова 
Т. Романенко.

Почалося стійлове утримання 
громадської худоби. Цілком 
природно, що тільки той госпо
дар доб’ється безумовного вико
нання планових завдань і зо
бов’язань по продуктивності 
худоби, хто в зимовий час пра
цюватиме з напруженням. Ця 
думка пройшла червоною нит
кою через звітну доповідь і 
 виступи багатьох товаришів.

Передова свинарка району 
М. Мірошни ченко, з колгоспу 
«Шлях Леніна», розповіла 
делегатам конференції, як  вона 
бореться за високу продуктив
ність свинарства. В залі авто
ритетно прозвучали слова слав
ної трудівниці:

— Дорогі товариші! В моїй 
роботі немає ніяких секретів. 
Працюю, не шкодуючи рук... 
От і маю наслідки. В цьому 
році вже одержала по 27 діло
вих поросят від свиноматки і 
відгодувала 35 свиней. Відгодо
вую зараз 25 голів свиней.

Секретар парторганізації кол
госпу імені Сталіна А. Самой
ленко загострив увагу учасни
ків конференції на тому, що у 
колгоспному виробництві ще не 
прижилися як слід допоміжні 
галузі сільського господарст
ва, часто-густо в них спостері
гається плинність кадрів.

Набагато збільшуються дохо
ди колгоспу, якщ о він приді
ляє увагу допоміжним галузям. 
Про це переконливо сказала  у
своїй промові пасічник колгос
пу імені Кірова Б. Шаповало
ва. Пасіка, на якій вона пра
цює, принесла в цьому році к і
ровцям 45 тисяч карбованців 
доходу.

В. Шаповалова сказала так:
— Я виступала на поперед

ній партійній конференції і го
ворила про те, щоб обзавести
ся більш витривалими і продук
тивними бджолосім’ям и, але 
поки що ми маємо тільки ті 
бджолосім’ї, які дають мало ме
ду. Правління і партійні орга
нізації колгоспів повинні, на
решті, по-господарському взя
тися за бджільництво. Зобов’я 
зуюсь у 1959 році одержати 
з кожного вулика по 75 к і
лограмів меду і закликаю всіх 
пасічників наслідувати мій 
приклад.

Трудівникам ланів і ферм Но
во-Миргородського району під 
силу величні  завдання семи
річного плану розвитку народ
ного господарства. Всі делегати 
підкреслювали свою віру в лю
дей і тут же нагадували, що 
ні в якому разі не можна по
слаблювати виховання підроста
ючого покоління і всіх тру
дящих в дусі комунізму. Зав
дання комуністичного будів
ництва вимагають того, щоб ма
си все розум іли, на все йшли 
свідомо.

З великою увагою учасники 
конференції вислухали виступи 
завідуючої Панчівською дільни
чною лікарнею М. Шумейко, 
завідуючого відділом пропаган
ди і агітації райкому партії 
П. Ю пашевського, голови рай
виконкому Г. Ш арпінського, ди
ректора Ново-Миргородської се
редньої школи Г. Тайга та ін 
ших товаришів. 

Після обговорення звітної до
повіді делегати прийняли кон
кретне рішення і обрали новий 
склад райкому партії, кандида
тів у члени райкому, ревізійну 
комісію та делегатів на обласну 
партійну конференцію.

РА ЗО М З  ЖИТТЯМ
Все ближчає ХХІ позачер

говий з ’ї зд КПРС. І рідна пар
тія знову питає в народу добро
го слова, поради, як краще спла
нувати нашу роботу, щоб ми 
ще швидше пішли вперед до 
комунізму.

Тепло, чудесними словами
сказано в тезах про нашу шко
лу. Вона вже пройшла велик ий 
і славний шлях. Всім кращим— 
знаннями, вихованням, любов’ю 
до радянської Вітчизни, лю
бов’ю до праці—ми зобов’язані 
нашій школі. Але в силу пев
них причин школа відірвалась 
від життя і має тепер серйозні 
недоліки і в навчальній і у ви
ховній роботі.

Це відчували окремі вчите
л і, кращі педагогічні колек
тиви.

У багатьох районах, областях 
і республіках намагались шко
ли наблизити до життя, до ро
боти заводів і шахт, колгоспів 
і радгоспів. Створювались ви
робничі бригади, класи з вироб
ничим навчанням.

Є й у нас, в Панчівській се
редній школі, виробнича брига

да. Вона користується хорошою 
славою, виборола високий уро
ж ай кукурудзи. Діти працюють 
у ній дуже охоче.

Є й класи з виробничим нав
чанням.

Та як  не прикро, але треба 
сказати правду—саме виробни
че навчання проходило на низь
кому рівні. Чому? Може винні 
вчителі? Ні.

Сільське колгоспне господар
ство у нас оснащене найпо
тужнішою найпередовішою в 
світі технікою — тракторами, 
комбайнами, електромоторами. 
І ферми не ті, що були колись. 
Це тепер справжні фабрики по 
виробництву молока, масла, м’я 
са, вовни. Та й зернове госпо
дарство, праця на полі дуже 
складні.

У класах із виробничим нав
чанням є різні практикуми. Але 
наші вчителі не наваж ува
лись їх вести. Вони зовсім не 
знали машин, не знали глибоко 
й сільського господарства.

Дирекція школи доручала вес
ти практикуми спеціалістам 
сільського господарства— агро

номам і механізаторам. Бонн ж, 
прекрасно знаючи машини і 
сільське господарство, зовсім не 
знали педагогіки, методики, 
губилися на уроках.

І якість таких уроків часто 
була дуже й дуже низького.

У майбутній школі-восьмиріч
ці залишиться праця, зали
шаться практикуми з маши
нознавства, з основ сіль
ського господарства. Бо ж  у те
зах ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР сказано: «В процесі нав
чально-виховної роботи школа 
покликана знайомити учнів з різ
номанітними видами праці в на
шому суспільстві, допомагати 
школярам виявити наявні у них 
нахили і свідомо вибрати май
бутню професію».

Отже, треба, щоб з основами 
машинознавства, з основами 
сільського господарства був доб
ре знайомий кож ен учитель 
сільської школи.

Готуючи майбутніх учителів, 
це повинні передбачити в своїх 
планах університети і педа
гогічні інститути .

Всі вчителі сільських шкіл 
п о в и н н і теж вивчити основи

машинознавства, основи сіль
ського господарства.

Це на перший погляд може зда
тись дивним. Але  уявіть собі клас, 
учнів, і принаймні, к ласного
керівника. Він може бути і іс
ториком, і мовником, і геогра
фом . Саме до нього, до класно
го керівника, за порадою завж 
ди звертаються діти. В ін— їх
ній другий батько чи друга ма
ти. Найчастіше він перший ра
дить дітям, який обрати ш лях
у житті. Діти йтимуть у к ол
госпи і на заводи, у вищі уч
бові заклади. Що ж  порадить 
він, коли, я к  і тепер, не зна
тиме н і основ сільського госпо
дарства, ні машинознавства?

На нашу думку, перший етап 
навчання в школі-восьмирічці
слід починати не з семи, а з 
восьми років.

Діти в сім років ще малі, а 
в 15 ще фізично не зміцніли. 
Багаторічна практика кращих 
учителів-класоводів показує, що 
дитина вчиться успішніше у ві
сім років, ніж у сім. Та й до
дальшого навчання і до фізич
ної праці вона буде міцнішою 
в 16 років, а не в 15.

На нашу думку, слід винести

на широке обговорення всіх 
педагогів майбутні програми 
восьми річних  шкіл. Програ
ми слід перебудувати так, щоб 
діти засвоїли основи наук. Пот
рібно залиш ити рідну й росій
ську мови, матем ати чні і при
родничі дисципліни, географію,
історію, працю, п р актикуми.

Треба, щоб кожного дня бу
ло тільки по 5 уроків, а в су
боту—чотири . Зараз діти дуже 
перевантажені. В п ’ятих-сьо
мих класах, наприклад, є дні 
по 6 уроків. Хіба це нормаль
но? Хіба це не втомлює дітей?

Розвантаж ення варто провес
ти за рахунок скорочення ок
ремих розділів програми, за 
рахунок скорочення годин іно
земної мови , малювання і спі
вів. Роботу по малюванню, по 
співах можна проводити й на 
заняттях гуртків.

Для села найкращ им другим 
етапом середньої ш коли буде 
школа тину сільськогосподар
ського учнівства.

Так вимагає ж иття.
Наші бригадири, ланкові, об

ліковці, доярки й свинарки 
старших поколінь прекрасно 
знають господарство, але в

Засідання ревізійної комісії Р К  К П  У к раї ни
Члени ревізійної комісії Но

во-Миргородсь к ого РК КП Укра
їни на своєму засіданні обрали

головою комісії  т. Вурсола В. І ., 
заступником голови ком ісії— 
т. Кучієву Б . С.

Пленум Ново-М иргородського районного 
комітету КП У країни

Організаційний пленум Ново- 
Миргородського райкому КП 
України обрав членами бюро 
товаришів Безвуш ка Г. А., 
Вижула М. М., Гідулян о в а  П. Л., 
Присяжного З . С., Сарданову 
Г. А., Соколовського X. С., 
Ткаченка Ф. М., Шарпінського 
Г. П., Швеця О. В.

Першим секретарем РК КП 
України обрано т. Присяжного 
З . С., другим секретарем РК

КП України—т. Б езвуш ка Г. А., 
секретарем РК КП У к р аїн и — 
т. Сарданову Г. А.

Пленум затвердив завідуючим 
організаційним відділом райко
му КП України т. Гідулянова 
П. Л., завідуючим відділом про
паганди і агітації райкому КП 
України — т. Юпашевського 
П. В., редактором районної га 
зети «Л енінець»— т. Соколов
ського X. С.

Члени ревізійної комісії Ново-Миргородського 
райкому КП України

Вурсол В. І. М ельниченко І. С.
Галушкін Ф. К. Хлопенко А. М.Кучієва Б. С. 
Мілютін В. О. Шарпінська Л . Т.

Кандидати у члени Ново -М ир го р о д ського 
райкому КП України

Бутовський Є. М. Митрофанов І. М
Ільтус М. А. 
Крикотненко О. В.

Рибалко П . Д. 
Романенко Т. Я. 
Стукачова К. М.

Кукса Г. Г. Тараненко Г. В.

Члени Ново- М иргородського райкому К П  України, 
 обрані на XII партійній конференції

Алейніков О. К. Сільвестренко З . Т
Афанасьєв П. П. Соколовський X. С.
Арапова М . І. Стоян П. О.
Бориско В. Н. 
Болгарин С. Д.

Сарданова Г. А. 
Семенова М. А.

Ботнаренко Д. І. Суржи к ов Г. П.
Бондаренко С. П. Ткаченко Ф. М.Безвушко Р. А. 
Бодашко М. О. Таран М. Ф. 

Хпменко М. П.Вижул М. М. 
Гідулянов П. Л. 
Іванов Б. В. 
Ігнатов І .  О. 
Клименко М. Г. 
Кучеренко Л. Т.

Храпак В. Я . 
Черкіс В. М. 
Чорноус Г. Л. 
Цвєтков М. Д.
Шарпінський Г. П.

Мірошниченко М. К. 
Марченко II. М. 
Парфьонов В. Г.

Шаповалова В . О. 
Швець 0 . В. 
Шумейко М. А.

Поповиченко В. П. Юпашевський П. В.
Присяжний З . С. Якименко Т. Є.
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Не знижувати надої в зимовий періодДарунок королеви полів
Минулої осені, коли в гли

боких ярах появився перший 
сніг, Б. Іванов, голова колгос
пу «Україна» , сказав ланковій 
Антоніні Ключці:

— Ось що, Антоніно! Будеш 
з своєю ланкою вирощувати 
гібридну кукурудзу. Та неаби
яку , а «ВІ Р-25». Не підве
деш?

— Що ви!— зніяковіла ми
ловидна чорнява ланкова.

— Знаю, що справишся, — 
посміхнувся голова.— Вірю. Ду
маю, що 25 гектарів площі для 
вас цілком вистачить...

Всі члени ланки були задо
волені. Ще тоді, взимку, по
чали обмірковувати питання, 
як  виростити високий урожай.

Ж інки потурбувалися, щоб 
на кожний гектар посіву перед 
оранкою внести по 15 тонн 
перегною. А в травні цього ро
ку, коли пригріло сонце, по
сіяли.

Ох, і кукурудза ж зійшла! 
Любо глянути. Дружні сходи, 
що тяглися рівними рядами за 
горизонт, радували, милували
зір трудівниць. Та і як  було 
не радіти, дивлячись на поле, 
в усіх напрямках перек раєне 
зеленим плетивом рослин. Не 
поле— килим!

—  Сходи, сходи! — сказала 
якось замріяним голосом одна 
з найстаріших членів ланки
63-річна Мотря Низоленко. — 
Скільки ще прац і  потрібно до
класти до вас, перш ніж  з ’яв
ляться дорідні качани на ва
ш их стеблах!..

Мов у казці, не по днях, а 
по годинах, рослини набирали
ся сил, тяглися вгору, шуміли 
своїм молодим, ніж нозеленим 
листям.

Не дрімали й вороги. Жор
стокі й п ідступні бур’яни на
кинулися на плантацію, об
ступили з усіх сторін молоді 
пагони, почали пити життє
дайні соки землі.

— Не вийде,—рішуче сказа
ла Ключка, повернувшись з 
поля.

Наступного дня, ще й сонце 
не зійшло, вся ланка, двадцять 
чоловік, була вже на пла нта

 ції. Прийшли з сапами. Розді
лились, зайняли рядки. З ше
лестом лягали на землю бур’я 
ни, підрізані гострими лезами.

— Так їх , так ,— промовля
ла Олександра Гребенюк, зав
зято орудуючи сапою. — Всіх 
нищіть, щоб жодного не зали
шилось на нашому полі.

— Обережніше, Олександре , 
обережніше,—з тривогою в го
лосі вмовляла її  Лукія Свириден
ко.— Ти ж так ненароком мо
жеш і сходи пошкодити.

— Не пошкоджу!
А через кілька днів на план

тації не залишилось жодної 
бур’янини. Ще радісніше зашу
міла молода кукурудза, ще 
швидше почала набиратися сил.

Правду казала Мотря Низо
ленко. Чимало праці довелось 
докласти, доглядаючи рослин, 
як  малих дітей. Працьовиті ж ін
к и ще раз висапали плантацію, 
прорвали кукурудзу, залишили 
по дві стеблини в лунці.

В жнива знову всією лан
кою пішли на поле. Зривали
волоть на материнських рос
линах.

Пройшло літо. На буйних 
вітрах та дощових хмарах у 
золотій колісниці прикотила 
осінь.

Високі, стрункі, кучеряві 
стебла кукурудзи злегка похи
тували своїми дорогоцінними 
ношами— великими дорідними 
качанами. На кожній стебли
н і— по три-чотири качани.

—Є що ламати,— не без гор
дості промовляли ж інки, вино
сячи до куп мішки качан ів .— 
Не встигнеш пройти к ількох 
метрів—і повний мішок.

А коли стали відомі резуль
тати, зразу якось і не повіри
лось.

—Невже кожний гектар дав 
по 67 центнерів?— здивувалась 
Настя Прудка.

— Цілком вірно,— ствердив 
голова.

Безмежною радістю і щастям
засвітилися очі трудівниць.

Гідний дарунок одержали лю
ди від «королеви полів» за 
свою невтомну працю .

Ю. КОВАЛЬ.

Все залежить від годівлі
Кілька тижнів тому в наш о

му колгоспі імені Фрунзе дуже 
знизилась продуктивність ху
доби. За добу від кожної ко
рови надоювали тільки по 4 
літри молока.

Правління колгоспу добре 
вивчило причини відставання, і
всі зійшлися на тому, що тва
рин годували неповноцінними 
кормами і не в достатній кіль
кості. Зоотехнік М. Ш ульга 
розробив раціони годівлі з та
ким розрахунком, щоб за добу 
кожна корова одержувала по
трібну к ількість кормових оди
ниць.

Зараз, наприклад, кожній 
корові згодовуємо щодоби по 30 
кілограмів силосу, по 30 к і
лограмів жому, по 12 кілогра
мів грубих кормів,  по 33 кі
лограми буряків. Концентрова
ні корми—макуху, подрібнені
відходи зерна—даємо в залеж 
ності від продуктивності коро
ви: 200 грамів на один літр 
молока. Почали згодовувати 
також консервовані качани ку
курудзи.

Стало ясно: все залежить 
від кормів. Останні дні добовий 
надій від кожної корови ста
новить по 7 —8 літрів молока.

М. ДИМА, 
бухгалтер колгоспу.

Одних слів м ало

Не так давно зоотехнік кол
госпу імені Леніна Ю. Кузь
менко говорив:

— Кормів заготовили вдос
таль, тепер і в зимовий період 
будемо збільшувати надої мо
лока.

Але за останню декаду лис
топада надої молока зменши
лись більш як на десять літ
рів проти попередньої. Причи
на та, що ні зоотехнік , ні за
відуючий фермою М. Поліщук 
не слідкують за  правильною 
годівлею худоби.

С. ЛАНЖЕНКО.

багатьох із них немає серед
ньої освіти і це є гальмом у 
їхній роботі.

Профілі таких шкіл можуть 
бути різні.

Наприклад, у нас, у Ново
м иргородському районі, найкра
щі профілі—по зерновому гос
подарству, по цукровому буря
ку, по тваринництву, по сіль
ськогосподарських машинах.

Варто подумати й про учнів
ські канікули.

Літо — найкраща пора від
починку. Але школа типу сіль
ськогосподарського учнівства 
буде зв ’язана з працею на по
лі. Ж нива— найбільш напру
жений період. Саме влітку 
виборюється й збирається вро
жай.

Так вимагає життя — треба 
канікули продовжити взимку 
й весною і скоротити їх  влітку.

Так буде краще і для н а 
вчально-виховного процесу і для 
відпочинку дітей.

Всі тези ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР про школу — 
мудрі, глибокі, прекрасні. Я 
 ще й ще раз перечитував одно 
місце: «Треба посилити роботу 
вчителів, батьків і громадських

організацій по вихованню па
вичок культурної поведінки 
учнів у школі, сім’ї, на вули
ці, в громадських місцях і з 
цією метою значно поліпшити 
педагогічну пропаганду серед 
широких верств населення, під
вищити відповідальність бать
ків і всіх дорослих перед сус
пільством за виховання дітей».

Як чудово сказано!
За дітей повинні відповідати 

всі дорослі. Тільки так! Бо 
хіба ж  не зустрічаються дуже 
часто прикрі, кричущі факти?

Палить малюк цигарку, лає
ться, з ’явиться в кіно на ве
чірній сеанс, а дорослі прохо
дять мимо кажучи:

— Хіба це моя дитина? Чи 
я вчитель?

Бригадир залишив на н ічну 
працю підлітків, бо нікому бу
ло вантажити машини. Він за 
лишив, а колгоспники не ска
зали йому ні слова.

Буває, що дорослі лаються 
в присутності дітей. Що може 
бути огиднішого і гіршого? Ми 
боремось із хуліганством. Але 
треба повести сувору боротьбу 
із лихослів’ям, з похабщиною, 
з матірщиною. Той, хто лається

взагалі, і особливо в присут
ності дітей, теж є злісним і 
небезпечним хуліганом. І з 
ним нам усім треба повести 
боротьбу.

При кожній ш колі є піонер
ські кімнати. Та для майбут
ньої школи цього замало.

Необхідно при кожній шко
лі створити піонерські буди
ночки, клуби.

І в них— ширше дорогу піо
нерській самодіяльності, пори
вам учнів, виявленню їх  обда
ровань, талантів. Щоб там бу
ли і змагання і ігри, лунали 
і пісня і сміх, виростали твор
ці нових машин, нових худож
ніх полотен...

Наш народ обговорює конт
рольні цифри се мирічного пла
ну, а разом і питання про зміц
нення зв’язку  школи з життям 
і про дальший розвиток систе
ми народної освіти в країні. Це 
не випадково. Ш кола повинна 
йти в ногу з життям. Бо ви
пускники шкіл будуть втілю
вати ці цифри в життя, завер
шуватимуть будівництво кому
нізму.

Микола СТОЯН.
с. Панчево.

У колгоспі Імені Щорса, де зоотехніком Ю. Похила, 
погано готують корми до згодовування, нед отримують
ся раціонів. Через це за останню декаду листопада від 
кожної корови одержано на 15,3 літра молока менше, 
ніж за попередню.

Корова до зоотехніка: — Кінець кінцем, коли ти вже
нас годуватимеш як слід?!

Погано годують корів
У жовтні місяці сільсько

господарська артіль «40-річчя 
ВЛКСМ» була одною з передо
вих у районі по надоях моло
ка. 6 — 8 літрів молока за добу 
від кожної корови— такі по
казники мали Веселівці.

А зараз на фермі ніби корів 
підмінили. Надої молока різко 
знизились. За останню декаду 
листопада, наприклад, від кож
ної корови одержано тільки по 
26,4 літра молока. Це на 8,4 
літра менше проти попередньої 
декади.

Причини відставання в то
му, що худобу погано годують. 
Концентратів не дають. А со
к овиті корми корови одержують 
в недостатній кількості. Раціо
ни годівлі не складені.

На тому тільки тварини й 
тримаються, що прілу солому 
їдять. Але хіба ж  від таких 
кормів багато молока одержиш?

А як доглядають корів. Сто

ять вони брудні, нечищені. 
Підстилку на молочно-товарну 
ферму завозять рідко. А зоо
техніку Олексію Тирсі х оч би 
що. Не хвилюють його низькі

надої молока. Мало його ці
кавить і те, подрібнюють чи 
ні грубі корми, є в доярок чим 
корів чистити чи немає? Йому 
аби день до вечора.

Так далі тривати не може. 
За поганий догляд та годівлю 
худоби комусь доведеться від
повідати.

О. ШВЕЦЬ, 
начальник сільгоспінспекції.

З В Е Д Е Н Н Я
про надої молока в колгоспах району за третю декаду 

листопада 1958 року за даними планового відділу 
райвиконкому 

(в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Ф рунзе 49.3 + 4 ,1
ім. М. Горького 45,5 -  5,5
ім. Дзержинського 41,8 - 1 0 ,2
ім. Ш ев ченка 41,7 -  4 ,3
ім. Енгельса 41,5 -  1,0
ім. Свердлова 40,8 - 1 1 ,6
ім. Карла М аркса 38,0 -  4,8
ім. Л еніна 37,9 -1 0 ,1

ім. Мічуріна 37,1 -  3,9
ім. Жданова 36,9 -  7,8
ім. Орджонікідзе 36,5 +  1,3

„Шлях Леніна“ 35,8 +  0,9
ім. Чапаєва 30,0 -  7,6
ім. Щорса 30,0 - 1 5 ,3

„Україна“ 29,5 -  9,0
ім. Кірова 29,2 -  1,6
ім. Калініна 28,4 +  1,7
ім. Куйбишева 27,2 -  7,5
ім. Сталіна 26,8 -  6,3
„40-річчя ВЛКСМ“ 26,4 -  8,4
ім. Чкалова 23,6 -  8,1

По району 32,7 — 6,9

Зараз продуктивність худоби 
в основному залежить від пра
вильної організації годівлі та 
догляду тварин.

Ось колгосп імені Фрунзе. 
У другій декаді листопада від 
кожної корови було надоєно по 
45 ,2  літра молока. А коли 
фрунзенці почали краще готу
вати корми до згодовування, 
надої молока в третій декаді 
листопада підвищилися більш 
як  на 4 літри від корови.

Але в цілому по району н а
дої молока різко знизились. В 
сільгоспартілі імені Щорса, на
приклад, є достатня кількість 
кормопереробних машин, але 
грубі корми згодовуються тва
ринам у неподрібненому ви

ді. Концентрати даються від 
випадку до випадку. Корови 
мало одержують силосу та ж о
му. Це і привело до того, що 
колгосп за останню декаду 
знизив надої молока від коро
ви більше як на 15 літрів. І, 
як  не дивно, таке відставання 
не тривожить ні голову прав
ління І. Бориска, ні зоотехні
ка Ю. Похилу.

Дуже знизили надої молока 
у колгоспах імені Свердлова, 
імені Чкалова, «40-річчя 
ВЛКСМ».

Завдання правлінь колгоспів 
та первинних парторган ізацій 
полягає в тому, щоб негайно 
організувати правильну годів
лю корів згідно раціонів.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

На природничо-наукові теми

З чого складаються комети?
Міріадами зірок розцвічене 

нічне небо. Яскраві і такі, що 
ледве мерехтять, близьк і й да
лекі, схожі одна на одну ,— 
всі вони з вичні людям. І ось 
у небі, серед цих знайомих 
зірок, раптом з ’являється за
гадкове світило; воно неначе 
пливе в світовому просторі, 
залишаючи за собою довгий 
хвіст , яки й  простягається на 
десятки і сотні мільйонів кі
лометрів. Це— комета. Її незви
чайний вигляд, як  і несподі
вана поява, викликали жах у 
марновірних людей, вселяли в 
їх  свідомість страх, чим завж
ди користувались церковники , 
насаджуючи серед них релігій
ні забобони.

Насправді ж комети, або, як 
їх ще називають, хвостаті зір
ки, не являють собою н ічого 
надприродного. Вчені встанови
ли, що комета—це таке ж  не
бесне тіло, як Сонце, зірки, 
планети; вони з точністю ви
значають час появи тієї чи ін
шої комети. В минулому році 
астрономи спостерігали кілька
н ових комет, рух я ких вони 
заздалегідь обчислили. Так са
мо вирахувано, що, наприклад,
комета Галлея, яку  спостеріга
ли востаннє в 1910 році, з ’я 
виться в 1980 році.

Як виникли комети? Це пи
тання ще остаточно не розв’я 
зане. Треба зауважити, що 
найбільш серйозні роботи в цій 
галузі н алежать російським і

радянським ученим. Багато з 
них прийшли до висновку, що 
комети виникаю ть у сонячній 
системі в результаті викидан
ня матерії з планет.

З походженням комет тісно 
зв ’язане і питання про їх 
склад. Тепер вже встановлено,
що яскраві комети містять 
надзвичайно малу кількість ре
човини. Їх маса приблизно в 
міль ярди раз менша від маси 
планет. Голова комет скла
дається із скупчен ня великих 
брил, що містять кам’я ні по
роди і заморожені сполуки ме
тану, аміаку та інших газів. 
А в хвостах комет речовина 
перебуває в такому розрідже
ному стані, що через них віль
но просвічують слабкі зірки 
без помітного ослаблення світла.

Під час руху комети її  го
лову бомбардують частки речо
вини, яку викидає Сонце. Під 
впливом цього бомбардування 
і дії сонячних променів відбу
вається постійне виділення 
кометних газів, що являють 
собою головним чином молеку
ли вуглеводню і ціану. Хвіст 
комет містить різні хімічні 
елементи: натрій, нікель, залі
зо, хром та інш і. Таким чи
ном, і голова комети і її  хвіст 
складаються з такої ж речови
ни, як  і наш а Земля.

Ш. ГОРДЕЛАДЗЕ, 
кандидат фізико-математич- 
них наук.

Ящур і боротьба  з ним
Я щ ур—це інфекційна хворо

ба, яка дуже швидко розпов
сюджується серед тварин. 
Збудником цієї хвороби є філь
труючий вірус, що міститься 
в слині, молоці, сечі та інших 
виділеннях хворих тварин. Ві
рус ящура надзвичайно стій
кий. В зовнішньому середови
щ і—в гною, на різних речах, 
на шкіряному покрові тварин,
в кормах, у воді, на одязі— 
він зберігає свою заразливість 
від 5 до 200 днів. Знеза
ражується вірус ящ ура одно- 
двопроцентним розчином фор
маліну або каустичної соди та 
кип’ятінням у воді.

Ящуром хворіє велика рога
та худоба, свині, вівці, кози, 
а також л юди, особливо малі 
діти . Клінічні ознаки захворю
вання ящуром такі: у великої 
рогатої худоби на язиці та 
яснах, на вимені Й дійках,
іноді між ратицями з ’являють
ся пухирці. Через 2 —3 дні 
вони лопаються і на іх місці 
.утворюються виразки. З рота 
витікає спочатку рідка, а по
тім густа й тягуча слина, в 
якій є багато збудників хворо
би. Корови різко зн ижують 
надої молока. 

У овець при ящурі ушкод
жуються ноги, в більшості ви
падків передні. Між ратицями 
і над ними виникають пухирі, 
а потім—виразки. Вівця не 
може ходити, дуже кульгає, 
стає на «колінця». Пухирі 
бувають на вимені, дійках, а 
рідко коди—в ротовій порож
нині.

У свиней при ящурі уш
коджуються ратиці, п ’ятачок

Редактор
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та вим’я . В цих місцях з ’я в 
ляються пухирі, а згодом утво
рюються виразки . Хворі твари
ни відмовляються від корму, 
більше леж ать.

Ящур завдає господарству 
великі збитки. Джерелом роз
повсюдження його є в перш у 
чергу хворі на ящур тварини, 
а також тварини, що перехво
ріли н а  ящ ур, бо вони довгий 
час залишаються носіями ящур
ного віруса. Розповсюдження
ящура проходить і через гній 
з-під хворих тварин, через за
ражені корми, пасовиська, во
ду, через молоко й молочні 
продукти. Вірус ящ ура можут ь 
розносити на одязі і взутті 
люди, я к і доглядають хворих 
тварин.

Щоб не допустити занесення 
ящура в господарства району, 
слід дотримуватися т а ких ви
мог: не заходити і не їздити 
транспортом на ферми і в гос
подарства, де є захворювання
на ящ ур; не напувати худобу 
з відкритих водоймищ (ставки, 
річки). На фермах, де немає 
захворювання на ящур, влаш 
товувати майданчики для де
зинфекції автомашин, підвід та 
взуття людей , як і обслуговують 
тварин. Не допускати на фер
ми сторонніх людей, підвід та 
автомашин.

При виникненні захворю
вання худоби з підозрінням на 
ящур слід негайно сповіщати 
ветеринарному працівникові.

П. ОНОШЕНКО, 
ветеринарний лікар.

Ланка кому ністичної праці
вадили,—сказала Ганна 
Городенко.— Не всти 
г а є м о . На буря
ках день при дні. А 
про кукурудзу ніби й 
забули. Треба щось ду
мати ...

— Що тут думати. 
Виділіть один день і 
теж підсадите,— поради
ла Віра. Трохи помов
чала, а потім додала:— 
А знаєте, Ганно Олек
сіївно, що я  хочу 
сказати ?

— Говори, послухаю.
—Давайте б у д е м о  

змагатись і допомагати, 
коли треба, одна одній.

— Я не проти. Погово
рю сьогодні з своїми

На знімку: Г. О. Городенко та В. П. На
уменко.

дбає і літом і зимою. Добре 
розуміє це ланкова. Але буває 
так, що не все зробиш в строк 
і маєш неприємність. Не дасть 
високого врожаю земля. Вона 
ніжна і добра, але не любить 
тих, хто з нею погано пово
диться .

Трудівниці ведуть боротьбу 
за 450 центнерів цукрових бу
ря ків на кожному з 32 гекта
рів. Ділянка велика. Арифмети
ка тут проста: кожній колгосп
ниці треба обробити два гек
тари буряків. Крім нього, лан
ка дала слово виростити по 
60 центнерів кукурудзи на 
кожному з 30 гектарів посіву.

— Є біля чого погрітись, — 
часто говорить жартома лан
кова.

Велике довір’я
Цього дня поверталася з 

Ново-Миргорода Ганна Олек
сіївна збудженою. Радість 
так і грала на ї ї  обличчі. 
Скільки незабутніх вражень 
приніс цей день! У райкомі 
партії ї й вручили кандидатську 
карточку. Вона, звичайна проста
колгоспниця, стала в ряди ко
муністів. Прийняли. Повірили. 
«Надіємось на вас», щиро ска
зав секретар  райкому і міц
но потиснув руку. А потім... 
У голові рояться думки. Ж інка 
ще раз обмірковує все до дріб
ниць, пригадує кож не слово. 
Так. Вона твердо обіцяла ви
правдати високе довір’я.

Дала слово будь-що вибороти 
високий урожай. Секретар при
вітно посміхнувся і щось з а 
писав у блокнот. А що він там 
 записав? Невже про неї?

Ось уже й оситнівські лани . 
А по другу сторону дороги по
ле мар'їв ського колгоспу. Там 
щось роблять колгоспниці.

— З упиніть автомаш ину,— 
прохає шофера Ганна Олек
сіївна.— Хочу подивитись на 
кукурудзу Віри Науменко.

Вона вже знала про то, що 
Віра зобов’язалася зібрати у 
цьому році по 75 центнерів 
кукурудзи на гектарі. Що ж 
то роблять зараз жінки на 
плантації?

Підійшла ближче. Тепер зро
зуміло. Трудівниці підсаджують 
пусті гнізда, щоб витримати 
нормальну густоту стояння 
рослин. Хороша це справа.

Підійшла Віра. Ланкові при
вітались. Поділилися думками, 
досвідом.

—А ми підсадки ще не про

Р о б ітники депо Мо с 
ква- С ортувальна у 1919 
році стали ініціаторами 
комуністичних суботни
к ів. А молоді залізнич
ник и, наслідуючи славні 
традиції сво їх батьків, 
недавно запалили во
гонь нового патріотич
ного руху по створен
ню бригад комуністич
ної праці.

Славний почин роб іт
ників зустр ів палку під
тримку в бригадах і 
ланках, на тваринни
цьких фермах колгоспів 
Ново - Миргородського 
району.

Молоді доярки с іль
госпартіл і імені О рдж о
нікідзе вирішили на к і
нець 1960 року вдвоє 
збільшити надої молока 
від ножної корови. За  
р ізко підвищення про
дуктивності молочного
стада бореться створена в 
т варинництві сільгоспартілі 
імені Свердлова бригада кому
ністичної праці.

Дали клятву бути прикладом 
в усьому—на виробництві, в 
навчанні, в побуті, працювати 
і жити по-комуністичному тру
дівниці ланки високого уро
жаю з колгоспу імені Кірова.

Про роботу цієї ланки роз
повідаємо на сторінках газети.

Світанок
Надворі ще темно. Спить се

ло. Лише голосисті півні пере
гукуються тут і там. Вони 
сповіщають людям, що насту
пає ранок.

В одній хаті край села блим
нув вогник. Середнього зросту 
ж інка швидко підвелася з ліж 
ка, поглянула на годинник. 
Вмилася і вийшла з хати . Їй
в  о бличчя д и х н у в  мо
розн ий світанок. Ж інка якусь 
мить постояла і пішла.

Куди вона поспішає? Чому 
не сниться їй?

—Да ша, вставай! Час уже 
світанок зустрічати . Трактора 
нам дали. Будемо перегній ви
возит и ,— чути дзвінкий ж іно
чий голос п ід вікном то одної 
то другої хати.

       Через кілька хвилин засвіти
лися вогні у багатьох хатах. 
Ж інки і дівчата швидко одяга
лися і поспішали на голос 
ланкової.

Ось вони всі разом уже на
вантажують на великі сани 
перегній .

— Ш видше-швидше повер
тайся,— торопить ланкова трак
ториста, який заводить мотор.

Ш ирокий степ . Рівними ски
бами лежить вкрита легкою 
сніговою ковдрою рілля. Сюди 
привезли жінки перегній.

—Одержуй, земле-матінко, 
нові чудодійні сили, роди нам 
щедро,— шепочуть обвітрені
губи ланкової.

На обличчі у неї і радість і 
хвилювання. Радіє серцем лан
кова, що ї ї  палко підтримали 
всі трудівниці, що вже на ді
л янки під цукрові буряки та 
кукурудзу вивезено сотні тонн 
цінного добрива. Це міцний фун
дамент високого врожаю. А 
хвилюється , бо зима була ма
лосніжна, вологи в грунті не 
зовсім багато. Отже треба пе
рехитриш  примхливу природу, 
зберегти вологу і посіяти 
швидко і якісно. Та хіба тіль
ки це! Земля любить щиру 
працю і щедро платить висо
к им урожаєм тим, хто про неї

Зам. 712. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2600.

Напружені дні
Чарівним орнаментом при

крашають землю ніжні зелені 
рядочки буряків. Проходить л а 
ном бригадир Раїса Березовська.

—Не можу очей відірвати,— 
говорить вона до Ганни Олек
сіївни.— Я кі дружні сходи!

—Самі ж  сіяли . З тобою з 
гін у гони бігали за сівалкою, 
пильнували за кожним рядоч
ком. От і наслідки хороші,— 
відповідає ланкова.

Раїса—молодий бригадир. 
Прибула в колгосп після за
кінчення технікуму з вели
ким багажем знань. Та досвіду 
в дівчини ще бракує. Ланкова 
Г. Городенко спеціальної осві
ти не має, але багато років
вирощує буряки, нагромадила 
великий досвід. От і доповню
ють вони одна одну. Завжди 
радяться, я к  краще провести 
ту чи іншу роботу. Зараз обох
непокоїть таке: чи розпочина
ти проривання буряків, чи по
чекати ще к ілька днів. Росли
ни навіть не вик инули першої 
пари листочків. Проривати не
безпечно, бо дуже загрожує 
довгоносик. Зачекати— значить
затягувати проривання. А я к 
що брати до уваги, що за день 
колгоспниця прориває 0,08 
гектара, то коли ж вона закін
чить роботу на двох гекта
рах посіву?

(Закінчення в наступному 
номері).

подругами. І позмагаємось, Ві
ро Прокопівно, обов’язково 
позмагаємось!

...На межі, біля буряків, 
Ганна Олексіївна вийшла з 
машини і попрямувала до ж і
нок. Чому це вони сапають 
всі на одній ділянці? Що ста
лося?

—Та це ми вам допомагає
мо,— пояснила молоденька, ве
села Галя Русавська .— Свої 
рядки підігнали вж е ген аж  
під край. А тепер ваш і... Вас 
же в райком викликали...

Ланкова посміхнулася. Зга
дала про найдорожчу книжеч
ку, яка леж ала в кишені біля 
серця. Торкнулася її  рукою, 
мовби пересвідчилась, чи на 
місці. Потім розповіла про те, 
що бачила на ділянці Віри 
Науменко.

— Завтра і ми підсадимо к у 
курудзу, — вирішили члени 
ланки.
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