
П ролет арі всіх країн, єднайт еся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

№  15 (3008) ЧЕТВЕР, 21 лютого 1957 р. Ц ін а  10 коп .

Колгоспна доярка Мотря Новохатченко
О п ’ятій годині ранку почи

нається трудовий день на мо
лочно-товарній фермі колгос
пу імені Ворошилова. Доярки 
вичищають стійла, шкіру тва
рин, а згодом приступають до 
доїння корів та роздачі кор
мів. Серед працівників ферми 
широко розгорнулося соціаліс
тичне змагання за гідну зус
тріч 40-х роковин Великого 
Ж овтня. Кожний прагне працю
вати якнайкращ е, з честю вико
нувати взяті зобов’язання.

Кого б ви не за питали в 
колгоспі, всі з повагою і лю
бов’ю говорять про самовіддану 
працю доярки Мотрі Андріївни 
Новохатченко. Сьомий рік тру
диться вона н а фермі, весь час 
наполегливо бореться за впро
вадження передових прийомів 
праці і домагається успіху. То
рік від кожної з 13 закріпле
них корів надоїла по 2826 
літрів молока, зайнявш и друге 
місце в змаганні доярок райо
ну. За досягнуті успіхи М. А. 
Новохатченко занесена н а ра
йонну Дошку пошани.

Мотря Андріївна пригадує 
свої перші роки роботи дояр
кою. Нелегко було тоді працю
вати: кормів н евистачало, при
міщення для утримання тва
рин були непридатні, всі про
цеси виконувались вручну. 
Труднощі зустрічаються й те
пер. Але працювати стало ку
ди легш е! За останні роки кол
госп збудував просторі й світлі 
корівники, механізував підго
товку кормів та водопостачан
н я , електрифікував приміщен
ня. На стійловий період коро
вам заготовлено достатню кіль
кість доброякісного силосу, за
везено чимало жому.

— Мотря Новохатченко вис
тупає застрільником змагання 
доярок за високі надої молока, 
подає хороший приклад усім 
тваринникам ,— говорить голова 
колгоспу М. А. Ільтус.

І це дійсно так.  З початку
нового господарського року в 
тваринництві передова доярка 
вже одержала від кожної коро
ви близько 850 літрів молока. 
Вона бореться в цьому році за 
надій 2950 літрів молока на 
фуражну корову. Мотря Ново
хатченко ділиться своїм досві
дом серед доярок колгоспу, бо
реться за те, щоб високими 
були надої по всій фермі.

Я к же домагається високи х

показників у  роботі доярка 
Мотря Новохатченко? Ніяких 
«секретів» у  неї немає. Ось що 
говорить колгоспний зоотехнік 
Микола Семенович Шульга:

— Кілька років підряд Мот
ря Андріївна доглядає одну й 
ту ж групу корів, добре вив
чила індивідуальні особливості 
кожної тварини і враховує їх 
у практичній роботі. Корів ста
ранно доглядає, точно виконує 
встановлений розпорядок дня, 
провадить роботи в один і 
той же час. Правильно органі
зовує роздій корів, вчасно за
пускає їх. Вим’я  кожної коро
ви перед доїнням і під час йо
го проведення кілька разів 
масажує.

У Мотрі Андріївни багато
послідовників на фермі. Понад 
650 літрів молока від кожної 
закріпленої корови надоїла 
Анастасія Нови кова. Добрі по
казники надою молока мають 
доярки Віра Ш ундиль, Парас
ковія Добрицька та інші. Гор
дяться колгоспні доярки своєю 
почесною професією. Та як нею 
не гордитись! Молоко—справ
ж нє багатство колгоспу. Ось, 
наприклад, торік ферма дала 
майже стільки грошового при
бутку артілі, ск ільки в 1954 
році мав колгосп від усіх га
лузей господарства.

Честь і слава наш им скром
ним трудівницям— колгоспним 
дояркам! Хай у кожному кол
госпі ще яскравіш е розгорять
ся вогні соціалістичного зма
гання на честь славної 40-ї 
річниці Великого Жовтня, хай 
множаться ряди таких доярок, 
як  Мотря Новохатченко!

Червоний куток на фермі
Працівники молочно-товарної 

ферми колгоспу імені Хрущова 
цими днями обладнали черво
ний куток. В кімнаті чисто і 
затишно. У вільну годину до
ярки , телятниці та інші тва
ринники можуть почитати га
зету, журнал тощо. На столі є 
література про вибори до міс
цевих Рад депутатів трудящих.

На видних м ісцях—соціаліс
тичні зобов’язання працівників 
ферми, плакати, стіннівка, яку

випускає агітатор Л. Лехтор.
На дошці показників щоден

но висвітлюється, хто скільки 
надоїв молока. Підбиваються 
підсумки змагання доярок.  
Кращих результатів за другу де
каду лютого домоглися доярки 
Марія Майоренко, Галина Іва
нова та інші.

М. БУКОВСЬКИЙ, 
редактор колгоспної стін
газети.

До виходу в поле не готові
Розтав сніг, настали теплі 

погожі дні. Незабаром в кол
госпах району розпочнуться ма
сові весняно-польові роботи. 
Як же підготувався до цієї 
відповідальної кампанії колгосп 
«Перемога»?

Я к показала перевірка, хлі
бороби артілі до виходу в по
ле не готові. Колгоспові дове
деться сіяти ярі культури на 
площі понад 800 гектарів. 
Тракторна бригада №  12, що 
обслуговує цей к олгосп, не 
виконала плану оранки зябу і 
тому в артілі треба провадити 
веснооранку на площі біля 
500 гектарів.

Незважаючи на велик ий об’
єм весняних робіт, керівники 
артілі з підготовкою до сівби 
не поспішають. Близько 200 
гектарів площі досі не звіль
нено  від стебел кукурудзи та 
інших пожнивних решток. На
період сівби не складені робо
чі плани. Ділянки за ланками 
не закріплені. Ланкові не зна
ють, де буде сіятись кукуруд
за, куди вивозити добрива. І 
це в той час, коли кер івники

колгоспу запевняють, що до 
сівби все готове, все передба
чено.

Від агронома В. Будника 
часто можна чути про те, що 
в артілі регулярно провадяться 
заняття на агрокурсах, що кол
госпники навчаються передо
вим методам праці. Насправді
ж це не так. Заняття агрокур
сів проводяться від випадку до 
випадку.

Сіяльні агрегати досі не 
укомплектовані обслуговуючим 
персоналом, колгоспники не 
вивчають особливостей пра
ці біля квадратно - гніздових 
сівалок.

Незабаром весняна сівба. Про
те в колгоспі н ічим підвозити 
зерно до сівалок. З наявних 
дев’яти безтарок до цього ча
су жодна не відремонтована, 

— Будівельного матеріалу не
має в колгоспі,— пояснює го
лова правління В. Воропай,— 
тому й не ремонтуємо.

І дійсно. Будівельного ма
теріалу в артілі невистачає. Та 
це мало турбує завідуючого гос
подарством М. Залізка. Він в

Народне господарство України в 1956 році
Статистичне управління Ук

раїнської РСР опублікувало по
відомлення про підсумки вико
нання державного плану роз
витку народного господарства 
республіки в 1956 році.

План 1956 року но вироб
ництву валової продукції про
мисловість виконала на 102 
проценти. Порівняно з 1955 
роком випуск валової продук
ції зріс на 13 процентів. Ви
сокими темпами розвивались 
машинобудування, верстато
будування, приладобудування 
і ряд інших галузей важкої
індустрії.

У 1956 році, в порядку 
здійснення заходів по посилен
ню ролі союзних республік в 
керуванні народним господар
ством, було додатково переда
но у відання Ради Міністрів 
Української РСР близько 600 
промислових підприємств, внас
лідок чого питома вага валової 
продукції підприємств респуб
ліканського і місцевого підпо
рядкування в загальному ви
пуску валової продукції про
мисловості Української РСР 
зросла з 67 процентів у 1955 
році до 76 процентів у 1956 р.

Перевиконано річний план 
виробництва алюмінію, цинку, 
свинцю, газу, нафти, коксу, 
вантажних автомобілів, трак
торів, культиваторів, сівалок, 
бурякокомбайнів, екскаваторів, 
фосфатних добрив, гранульо
ваного суперфосфату і багатьох 
інших найважливіших видів 
продукції важкої промисловос
ті. Більш е, ніж  у 1955 році, 
видобуто вугілля і залізної ру
ди, виплавлено сталі, чавуну і 
прокату, вироблено електро
енергії.

Значно зросло виробництво 
товарів широкого споживання.

Проте деякі галузі промис
ловості— вугільна, металургій
на, будматеріалів— не викона
ли річних планів. Окремі мі
ністерства і відомства не забез
печили виконання річного пла
ну як  по виробництву валової 
продукції, так і по ряду най
важливіших видів її.

У 1956 році досягнуто знач
н их успіхів у справі технічно
го прогресу. Освоєно вироб
ництво ряду н ових виробів, в

тому числі дизельних самохід
них тракторних шасі, кукуруд
зозбиральних комбайнів, кар
топлекопачів, к овальсько-пре- 
сового устаткування тощо.

У повідомленні вказується, 
що продуктивність праці робіт
ників зросла порівняно з 1955 
роком на 7 процентів. Чисель
ність робітників і службовців 
у народному господарстві 
республіки збільшилась на 5 
процентів. У 1956 році на ро
боту в промисловість, на бу
дівництво, транспорт і в сіль
ське господарство направлено 
143 тисячі молодих кваліфіко
ваних робітників, з н их 41 
тисяча механізаторів—у сіль
ське господарство.

Здійснюючи намічені Пар
тією і Урядом заходи по кру
тому піднесенню сільського 
господарства, колгоспи, МТС і
радгоспи добилися дальших ус
піхів у розвитку сільськогоспо
дарського виробництва. Розши
рено посівні площі. Зросло ви
робництво основних технічних 
культур: цукрових буряків, со
няш ника, насіння льону-куд- 
ряша, махорки, картоплі й 
овочів.

Збільшилось поголів’я  всіх 
видів продуктивної худоби в 
колгоспах і радгоспах. У 1956 
році порівняно з 1953 і 1955 
роками по республіці збільши
лось виробництво продуктів 
тваринництва—молока, м’яса, 
яєць, вовни . Середній удій мо
лока на одну корову в кол
госпах за 1955/56 господар
ський рік становив 1967 кіло
грамів і підвищився порівняно 
з попереднім роком на 34 про
центи, а за останні три роки— 
на 66 процентів.

У минулому році сільське 
господарство республіки одер
жало 31,6 тисячі тракторів у 
1 5-сильному обчисленні, 11,4 
тисячі зернових комбайнів, 6 
тисяч кукурудзозбиральних ком
байнів, 4,7 тисячі бурякоком
байнів, 5 тисяч силосозбираль
них комбайнів, понад 20 тисяч
тракторних сівалок, більше 21 
тисячі тракторних культиваторів 
і багато інших машин. Це дало 
можливість ще більше механі
зувати сільськогосподарські ро
боти в колгоспах.

Успіхів досягнуто і на ін
ших ділянках соціалістичного 
будівництва.

Обсяг капітальних вкладень 
державних і кооперативних ор
ганізацій (без колгоспів) ста
новив у 1956 році 28 мільяр
дів карбованців і перевищив 
капіталовкладення 1955 року 
на 12 процентів. Крім того, у 
великому обсягу провели ка
пітальні вкладення колгоспи.

У минулому році в респуб
ліці введено в дію більш я к 
150  н ових великих державних 
промислових підприємств. Став 
до ладу ряд потужних елек
тростанцій, пущені всі агрега
ти Каховської ГЕС.

Минулий рік приніс нові 
перемоги в поліпшенні мате
ріального становища і підви
щенні культурного рівня ж ит
тя народу. Мало місце дальше 
зростання реальної заробітної 
плати робітників та службов
ців і реальних доходів' кол
госпників. Вклади населення в 
ощадні каси в 1956 році зрос
ли на 2,1 мільярда карбован
ців, більш як  у два рази п е
ревищивши приріст вкладів у 
1955 році.

Державними підприємствами, 
установами і місцевими Рада
ми, а також міським населен
ням за рахунок власних кош
тів і з допомогою державного 
кредиту збудовано і введено в 
дію ж илі будинки загальною 
площею близько 4,8 мільйона 
квадратни х метрів. Крім того, 
колгоспники і сільська інтелі
генція збудували 112 тисяч 
жилих будинків.

В 1956 році досягнуто даль
ших успіхів у галузі культур
ного будівництва.

Поліпшилось медичне об
слуговування населення.

Підсумки виконання плану 
розвитку народного господарства 
У країнської РСР за 1956 рік, 
перший рік ш остої п ’ятирічки, 
свідчать про успішне здійснення 
завдань, поставлених XX з ’їздом 
КПРС, у розвитку всіх галузей 
народного господарства і в підне
сенні матеріального і культур
ного добробуту трудящих Ук
раїнської Р СР.

(РАТАУ).

першу чергу вболіває за свої 
особисті справи, днями відси 
джується вдома.

Осторонь п ідготовки до весня
них польових робіт стоять також 
рільничі бригадири П. Скля
ренко та А. Москаленко. Вони 
не вболівають за те, що в брига
дах повністю не закінчено ре
монт борін, котків та іншого 
інвентаря, не створюють серед
хліборобів високого трудового 
напруж ення.

В колгоспі про підготов
ку посівного матеріалу не дба
ють. Тут не спромоглися довес
ти до потрібних посівних кон
дицій жодного центнера куку
рудзи.

Щоб своєчасно, і якісно про
вести сівбу, потрібно в найко
ротший строк підготувати весь 
інвентар, посівне насіння, необ
хідно правильно розставити лю
дей на відповідальні ділянки.

Рейдова бригада:
В. ВДОВИЧЕНКО—редактор 
колгоспної стінгазети, К. БІ
ЛА—ланкова, І. ЖЕРЕБЕН
КО—працівник редакції ра
йонної газети.
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Розповідь літнього виборця
Хлібороби другої рільн ичої 

бригади колгоспу імені Куйби
шева привітно зустрічають цю 
л ітню, посивілу людину. Ан
дрієві Ни кифоровичу Клочку 
вже 80 років. Та він ще ба
дьорий, рухливий. Понад 10 
років трудиться листоношею, 
щодня вручає трудящим сотні 
газет і журналів, листів.

...А ндрій Никифорович гос
тинно запрошує в кімнату. З 
репродуктора лине голос рідної 
Москви. На столі—свіжі номе
ри газет. Літній колгоспник 
цікавиться життям країни, по
діями за рубежем.

— Так хочете знати, яким 
було життя селян за старих 
часів? Подай про те не з гаду
вати,—починає свою розпо
відь А. Н . Клочко. — День у 
день гнули ми спини на панів 
та поміщиків. Про навчання 
навіть мріяти н е доводилось. 
Вистачило б пальців, щоб по
рахувати освічених людей на 
селі. В Панчевому було 2200 
дворів, 7200 жителів. А шк о
ла містилась у простій селян
ській хаті.

Трудяща людина за часів 
царизму не мала ніяких полі
тичних прав і свобод. Цар
ськи й уряд жорстоко придушу
вав права трудящих. Пе
реважна більшість чиновників 
була вихідцями з поміщиків та 
буржуазії. Ніхто їх не обирав: 
вони призначались зверху. Чи
новники не звітували перед 
народом, підтримували сваволю 
і беззаконня. Поскаржитись на 
їх  дії простій людині було ні
куди: адже і зверху були такі 
ж багатії, люті вороги народу.

— Ожило село, коли поча
лася Велика Жовтнева соціа
лістична революція. Прийшла 
Радянська влада, і селянин 
дихнув н а повні груди, відчув 
себе повноправним господарем 
землі, яку  він обробляв,—го
ворить Андрій Никифорович.
Та вороги хотіли задушити мо
лоду Радянську країну. Селяни 
героїчно допомагали робітникам 
захищати здобутки революції. 
Я тоді був членом с ільського 
ревкому, займався земельним

питан ням. Великі зміни відбули
ся  на селі вже в перші місяці 
Радянської влади. Всенародною, 
державною власністю стали 
земля і її надра, ліси і води. 
В безплатне користування  се
ліні було передано сотні деся
тин па нської землі. Трудящі 
стали господарями свого життя.

Славний шлях пройшов А. Н. 
Клочко. В 1918 р. він брав актив
ну участь у повстанні селян се
ла Канежа, які виступили проти 
німецьких загарбників. В по
слідуючі роки боровся з воро
жими елементами, був обраний 
головою одного з перших кол
госпів...

—Поглянеш навколо і серце 
радіє. Є чим зараз гордитись 
радянській людині, наш ій щас
ливій молоді,— піднесено про
довжує розповідь А. Н. Клоч
к о .—В хатах колгоспни ків сяє 
електрика, встановлено репро
дуктори та радіоприймачі. В 
селі н е з найдеш людину, що 
не вміла б читати, п исати. 
Працюють середня та семиріч
на школи, є свій клуб, бібліо
тека, поштове відділення. По
над 1000 газет і журналів пе
редплачують трудящі. Сотні 
жителів села одержали серед
ню та вищу освіту, стали ква
ліфікованими спеціалістами.

Радянська Конституц ія дала 
людин і великі права і свободи. 
Кожний радянський громадянин 
має право обирати і бути обра
н им до керівних органів вла
ди. Своїх кращих людей назва
ли трудящі села кандидатами 
в депутати місцевих Рад: лан 
кову Варвару Байбузан, брига
дира Івана Шаповалова, кол
госпниць Ксенію М 'ясковську, 
Олену Крижановськ у та бага
тьох інших.

—Хочеться в ід щирого серця 
висловити глибоку подяку Ко
муністичній партії, я к а  приве
ла наш народ до щасливого 
життя і бореться за дальший 
розквіт любимої Батьківщ ини,— 
заявив на закінчення  бесіди 
літній виборець села Панчево 
А. Н. Клочко.

Ів. РОМАНЕНКО.
село Панчево.

Ради—органи справжнього народовладдя
Ради депутатів трудящих ста

новлять політичну основу на
шої соціалістичної держави. 
Вся влада в СРСР, говориться 
в Радянській Конституції, на
лежить трудящим міста і села 
в особі Рад депутатів трудящих.

Ради є результатом історич
ної творчості нашого народу. В 

     ї х особі трудящі нашої Батьків
щини вперше в історії створи
ли органи справжнього на
родовладдя, масові демократич
ні організації, які залучають 
мільйони людей до активної 
громадсько-політичної діяль
ності, до будівництва комуніз
му.

Великий вождь і вчитель на
шого народу В. І. Лен ій у пер
ші роки Радянської влади нат
х ненно писав: «...М и вправі 
пишатися і ми пишаємося тим, 
що нам припало щастя почати  
побудову радянської держави, 
почати цим нову епоху все
світньої історії, епоху пануван
ня нового класу, який приг
ноблюється в усіх капіталістич
них країнах і йде всюди до но
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вого життя, до перемоги над 
буржуазією, до диктатури про
летаріату, до визволення люд
ства від ярма капіталу, від ім
періалістських воєн» (Тв ., т. 
33), стор. 3 1 ).

В. І. Ленін завжди уважно
стежив за паростками народної 
творчості. Вже в діяльності пер
ших Рад, створених в дні ро
сійської революції 1 9 0 5 —1907 
років передовими робітниками 
Петрограда, Москви, Іваново- 
Вознесенська та інших проми
слових центрів, Ленін прозор
ливо побачив зачаткову форму
влади трудящих. А коли в лю
тому 1917 року робітник и , сол
дати і селяни створили Ради 
скрізь, Ленін у знаменитих 
Квітневих тезах зробив геніаль
ний висновок про те, що Ради
є найкращою політичною фор
мою диктатури пролетаріату, і 
закликав до встановлення Рес
публ іки Рад.

«Вся влада Радам!»— п ід цим 
бойовим лозун гом йшов наш 
народ на повалення поміщиць
ко-капіталістичного ладу і своєю

власного рукою встановив Ра
дянську владу.

У своїх працях В. І. Ленін 
всебічно розкрив історичне зна
чення Радянської влади, її ве
личезні переваги перед бур
жуазною демократією.

Ради—це органи самого на
роду, як і тісно зв’язан і з ним 
і цілком і повністю служать 
йому. Комуністична партія ство
рює всі умови для того, щоб 
трудящі на ділі вчилися керу
вати своєю державою. Депута
тами Рад у нас обрано понад
півтора мільйона передових 
представників робітників, селян 
та інтелігенції. І саме вони— 
кращі сини і дочки свого на
роду—розв’язують всі основні 
питання політичного, господар
ського і культурного будівниц
тва. Мільйони радянських гро
мадян працюють у різних 
комісіях Рад, виконують їх до
ручен ня.

Радянський соціалістичний 
демократизм не тільки прого
лошує права громадян, але й 
забезпечує їх матеріально, пе
ретворює трудящих у справжніх 
господарів країни.

В цьому році народи СРСР. 
все прогресивне людство від
значатимуть 40-і роковини Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, яка  встановила Ра
дянську владу в нашій країні. 
Сорок років в історії невели
кий строк. Але за цей час ра
дянський народ здійснив такі
великі справи, рівних яким н е 
було в історії людства. Під ке 
рівництвом ленінської партії 
трудящі нашої країни першими 
в історії побудували соціалізм 
і н ині йдуть до комунізму.

Комун істична партія постій
но дбає про поліпшення діяль
ності місцевих органів вла
ди. І цим у значній мірі пояс
нюються всі наші успіхи. З ме
тою поліпшення керівництва 
народним господарством груд
неви й Пленум ЦК КПРС визнав
необхідним дальше розширення 
прав Рад депутатів трудящих.

У ці дні в нашій країні де
далі ширше розгортається важ
лива політична кампанія— під
готовка до виборів у місцеві 
Ради, які відбудуться в берез 

  н і. Місцеві Ради виконують ве
ликі і важливі функції. Вони

керують місцевим господар
ським і культурним будівницт
вом, встановлюють місцевий 
бюджет, забезпечують охорону 
державного порядку, додержан
ня законів і охорону прав гро
мадян. Народ, керований Ко
муністичною партією, проводить 
виборчу кампанію під знаком 
дальшого поліпш ення діяль
ності місцевих Рад, зміцнення 
їх зв 'язк ів  з масами, п ідвищен
ня їх ролі в розв’я занні кон
кретних питань господарського 
і культурного будівництва, за 
доволен ня побутових потреб 
трудящих.

Вірна ленінським  заповітам,
Комуністична партія всемірно 
розвиває соц іалістичний демо
кратизм, творчу активність та 
ініціативу трудящи х. У широ
кій участі народних мас в ке
руванні державою, в усій ве
летенській господарсько-орга
нізаторській роботі— запорука 
успішного розв 'язан ня завдань 
комуністичного будівництва.

Є. КУСКОВ.

Слідами наших виступів

„Книги, яких не читає Коваленко“
У сатиричному відділі „Пошти 

Перця” в. номері райгазети „Лені
нець” за 17 січня 1957 року під 
таким заголовком вміщувалась кри
тична замітка.

В ній гостро критикувався голо
ва правління Ново-Миргородського 
ССТ М. Коваленко.

Голови правління райспоживспіл
ки П. Р. Степанов повідомив редак
ції, що наведені факти повністю 
підтвердились. Критичний виступ 
райгазети розглянуто на засідан
ні правління райспоживспілки. 
М. Коваленка з посади голови 
правління ССТ звільнено.

К ущова нарада агітаторів
Райком КП У країни днями 

провів кущову нараду агітато
рів колгоспів зони Панчівської 
МТС. Секретар райкому партії 
Г. А. Безвушко прочитав до
повідь про підсумки роботи 
шостої сесії Верховної Ради 
СРСР та про завдання агітато
рів у світлі Звернення ЦК

КПРС і Ради Міністрів СРСР 
до всіх трудівн иків с ільського 
господарства.

Агітатори обмінялися досві
дом роботи, набутим в дні під
готовки до виборів у місцеві 
Ради.

Нарада агітаторів відбулася і 
в зоні Ново-Миргородської МТС.

Поради агронома

Весняне підживлення озимих культур
Як показують передовий дос

від і багаторічна практика кол
госпів, весняне підживлення 
озимої пшениці я вляється ціл
ком ефективн им агротехнічним 
заходом в підвищенні врожай
ності цієї цін ної продовольчої 
культури.

Сільськогосподарські артілі 
імені Чкалова, імені Свердлова 
та інші позаторік практикува
л и весняне підживлення ози
мої пшениці н а площі 100 — 
200 гектарів. В результаті про
вед ення цього агротехнічного 
заходу врожай озимої пшени
ці підвищився на 2 —3 центне
ри на кожному гектарі під
ж ивленої площі.

Весняне підживлення озимої 
пшен иці важливо насамперед 
провадити на посівах по непа
рових попередниках. Ранньою 
весною по мерзлоталому грун
ту підживлюють посіви озимої 
пшениці з недостатнім розвит
ком рослин, а також на насін
ньових ділянках. Для цього
широко користуються місцеви
ми добривами,  вносячи пере
гною (сипцю) — 3— 4 тонни, 
пташиного посліду— 5—6 цент
нерів, гноївки— 3 —4 тонни на 
гектар. Гноївку вносять, коли 
грунт має достатню кількість

вологи і здатний вбирати рідкі 
добрива.

Дуже важливо підживлювати 
посіви озимої пшениці міне
ральними добривами, вносячи 
на кожний гектар: суперфос
фату— 10 0 — 150 кілограмів, 
аміачної селітри— 6 0 —80 кі
лограмів і калійної солі—50 — 
60 кілограмів.

Треба сказати , що весняне 
підживлення озимої пшениці 
в умовах нашого району слід 
провадити вже тепе р і в 
найкоротші строки, поки в 
грунті є достатня кількість во
логи. Запізненн я з проведен
ням цієї роботи не дасть по
трібного ефекту і приведе ли
ше до зайвого витрачання пра
ці та коштів.

В нинішніх погодних умовах 
підживлен ня озимої пшениці 
найкраще провадити з літака. 
Тому дирекції МТС повинні 
негайно подбати про те , щоб 
у кожному колгоспі своєчасно 
провести цей ц ін ний агро
технічний захід.

Раннє підживлення озимої 
пшениці сприятиме значному 
підвищенню її врожайності.

О. МОСТІЦЬКИЙ. 
агроном-нас іннєвод сіль
госпартілі імені Чкалова.

Вже кілька років трудиться ча
баном у колгоспі імені Калініна 
Катерина Харитонівна Мартинов
ська. В минулому господарському 
році в тваринництві вона одержа
ла по 160 ягнят на 100 вівце
маток і по 4,4 кілограма вовни 
з кожної вівці.

Окружна виборча комісія заре
єструвала Катерину Мартинов
ську кандидатом у депутати 
районної Ради депутатів трудя
щих по Защитянському виборчо
му округу № 35.

На знімку: К. Х. Мартинов
ська.

У кілька рядків
-♦-В Оситнівсь к ій семирічній 

школі є майстерня. Учні самос
тійно виготовляють навчальні 
прилади .  Останнім часом вони 
зробили клітки для птахів.

М. Рогов.

-♦-Літературний вечір, прис
вячений 120-річчю з дня смер
ті О. Пушкіна, відбувся в Мар
тоноському клубі. Доповідь про 
життя і творчу діяльність пое
та зробила вчителька серед
ньої школи З . Рябоконь.

О. АЛДАХОНОВ.

-♦-Колгосп імені Петровсько
го придбав інструменти для ду
хового оркестру. Колгоспні му
зиканти до дня виборів у міс
цеві Ради розучують пісні, 
танці.

М. ГУТЦУЛ.

-♦-Добре працює первинна 
організація Червоного Хреста 
при Ново-Миргородському від
діленн і Держбанку. Тут орга
нізований гурток ГСО.

Л. ГОНЧАРУК.
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