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Підсумки переговорів урядів Радянського Союзу 
і Угорської Народної Республіки

З 20 по 28 березня 1957 
року в Москві відбувались пе
реговори між Делегацією Уря
ду Радянського Союзу і Деле
гацією Уряду Угорсько ї Народ
ної Р есп убл іки.

Ці переговори, як  вказується 
в Декларації, підписаній 28 бе
резня Головою Ради Міністрів 
СРСР М. 0. Б улганіним і Го
ловою Угорського Револю ційно
го Робітничо-Селянського Уря
ду Яношем  Кадаром, проходили 
в обстановці справді братерської 
дружби. Сторони встановили , 
що між ними існує повне вза
єморозуміння в ус іх  основних 
питаннях розвитку радянсько- 
угорських відносин, а також в
оцінці сучасного міжнародного 
становища. В ході переговорів 
відбувся обмін думками як  в 
питаннях, зв 'язаних з недавнім 
контрреволюційним заколотом в 
Угорщ ині і становищем, яке 
склалося внаслідок цього, так 
і в питан нях дальшого розвит
ку відносин м іж СРСР і У гор
щиною.

Останнім часом, говориться в 
Декларації, налякані розрядкою 
міжнародної обстановки, досяг
нутою в результаті зусиль ми
ролюбних народів, сили імперіа
л істичної реакції зробили спро
бу повернути світ до поперед
нього стану « х олодної війни » і 
з цією метою розв’я за ли кри
ваві події в Угорщ ині. Контр
революційні події в Угорщ ині, 
відзначається в Декларації, ще 
раз свідчать про те, що в ни
н іш ніх умовах тільки  тісна єд
н ість соціалістичних держав 
може забезпечити успіш не бу
дівництво соціалізму і захист 
національної незалежності цих 
країн. Прикладом справді друж 
нього співробітництва і солідар
ності соціалістични х  держав
була  та велика моральна, а та
к о ж матеріальна допомога, яку 
подали народи соціалістичних 
країн  угорському народові в 
зв ’я зк у  з шкодою, завданою 
йому контрреволюцією.

Далі в Декларації вказується, 
що під час переговорів були 
всебічно розглянуті п итания ра
дянсько-угорських економічних 
відносин . Б уло відзначено, що
економічне сп івробітництво між 
обома країнами розвивається на 
основі принципів рівності, вза
ємної вигоди і взаємодопомоги.

У р яд СРСР погодився задо
вольнити просьбу Уряду Угор
щини про значне зб ільш ен
ня  в 1957 році поста
вок з Радянського Союзу сиро

вини, п івфабрикатів, устатку
вання, а також і інших това
рів, необхідних для народного 
господарства Угорщ ини і задо
волення потреби населення. В 
цьому році з Радянського Сою
зу в Угорщ ин у будуть постав
лен і товари на загальну суму 
1 мільярд 10 м лн . карбованців.

Для подання угорському уря
дові допомоги в оздоровленні 
і дальшому розвитку економіки 
країн и, Радянський Уряд надав 
Угорщ ині довгостроковий кре
дит з використанням його в 
цьому році на сум у 750 м іль 
йонів карбованців, а також від
строчив погаш ення зобов’язань 
по раніш наданих кредитах.

У Декларації говориться, що 
Сторони визнали за необхідне 
всемірно сприяти дальшому 
розширенню науково-технічного
співробітництва між  СРСР і 
У горщ иною, зокрема в галузі 
використання атомної енергії в 
мирних ц ілях .

У  ході переговорів були роз
глянуті питання, зв ’язані з 
участю обох Сторін в організа
ції Варшавського договору, на 
підставі якого радянські вій
ська перебувають на території 
У г орщини. В зв ’я зк у  з тим, що 
західні держави, здійснюючи 
гонку озброєнь, вперто відхи
ляю ть пропозиції про роззбро
єн ня  і створення в Європі сис
теми колективної безпеки, уря
ди СРСР і Угорщ ини заявили 
про свою рішимість підтримува
ти і зміцнювати Варшавський 
договір, покликаний бути на
дійним захистом п роти всяких
підступів агресивних к іл імпе
ріалістичних держав. Обидві 
Сторони домовились також про 
те, що в найближ чому майбут
ньому відбудуться переговори 
в питаннях перебування ра
дянських військових частин на 
території У горщ и ни, визначен
ня їх  чисельності, складу та 
дислокації і укладуть угоду,
яка визначатиме правовий ста
тус радянських в ійськ , тимча
сово розташованих на території 
Угорської Народної Р еспубліки.

На зак інчення Декларації 
Уряд Радянського Союзу і Уряд 
У горсько ї Народної Республіки 
висловлюють тверду впевне
н ість в тому, щ о всебічний об
мін думками, я кий відбувся в
х оді переговорів, сприятиме 
дальшому зм іцненню і розвит
кові братерської друж би і спів
робітництва м іж  СРСР і У гор
щиною, а також зміцненню 
миру і безпеки в усьому світі.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
Про скликання Верховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради СРСР п о с т а н о в  л  я  є: 
Скликати сьому сесію Верховної Ради СРСР четвертого 

скликання 7 травня 19 57 року в м. Москві.
Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 1 квітня 1957 р.

Віра Тягай очолює агрегат
Серед трудівників колгоспу 

імені Л ен ін а  шириться змаган
ня за гідну зустріч всенарод
ного свята Першого Травня. 
М еханізатори та колгоспники 
ведуть боротьбу за швидке і 
як існе завершення сівби.

С іяльний агрегат «С ПІ - 6 » ,  
який обслуж ую ть механізатор 
Григор ій  К аушан та ланкова 
В іра Тягай , тримає першість у 
змаганні. Домагаючись хоро
шої якості сівби, агрегат що
денно засівав по 15 і більш е
гектарів соняш ників при нормі 
10 гектарів. Сівбу зак інчили 
за два з половиною дні на 
площ і 40 гектарів.

Віра Тягай уж е не перший 
рік очолю є агрегат на квадрат
но-гн іздовій сівбі, досконало 
знає справу і свій досвід охо
че передає інш им колгоспни
цям. При ї ї  допомозі оволоділи 
техн ікою  сівби ланкова О льга 
Тягай, колгоспниця Н іна Доб
рован та інш і.

Зараз хлібороби готують 
грунт та насіння до сівби к у
курудзи.

І. СПРИНЧАН, 
бригадир рільничої бригади.

ПОСІЄШ ВЧАСНО—ВРОДИТЬ РЯСНО!
Закінчили сівбу ранніх культур

Колгоспники та механізатори 
сільгоспартілі імені Будьонного 
першими в зоні д іяльності Пан
чівської МТС закінчили сівбу 
ранніх зернових культур  на 
площ і понад 1 30 гектарів. 
Квадратно-гніздовим способом 
пос іян о  соняш ники на площі 
139 гектарів. Щ оденно пере
виконували норми на сівбі трак
торист А. Чоботар та сівальниці

З . Ч ів ільча та Т . Герш кул.
Робітники тракторної брига

ди , як у  очолю є М икита Гончар, 
борються за своєчасне прове
дення в с іх  весняних п ольових 
роб іт . М ехан ізатори вже п ідня
ли бли зько  200  гектарів вес
нооранки, готую ть грунт п ід 
посів цукрових буряків.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.

Розш ирюються фруктові 
і виноградні насадження

Тільки за 10 днів жи
телі тарутинських сіл 
Одещини заклали навко
ло 120 гектарів садів і 
виноградників, створили 
молоді ліси. Вздовж сіль
ських вулиць і шляхів по
саджено близько 19 ти
сяч декоративних і фрук
тових дерев.

У Біляївському районі 
вирішили в цьому році 
на 350 гектарів розшири
ти площу плодових садів 
і виноградників, висадити 
100 тисяч дерев на сади
бах колгоспів і МТС, нав
коло шкіл і клубів, по 
обочинах доріг.

Силами
громадськості

Володарсько-В олинсь
кий РК КП України та 
виконком районної Ради 
депутатів трудящих на 
Житомирщині, вирішили 
побудувати народним ме
тодом у 1957 році Палац 
піонерів.

Трудящі району взяли 
зобов’язання на честь 
40-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції закінчити бу
дівництво Палацу піоне
рів до 1 травня 1957 року.

Квартальний план перевиконано
Широко розгорнувши 

соціалістичне змагання 
на честь 40-х роковин Ве
ликого Жовтня, колекти
ви підприємств Міністер
ства рибної промисловос
ті Української РСР доби
лися значного виробни
чого успіху. Квартальний 
план вилову риби, а та
кож випуску валової про
дукції і в натурі виконано 
достроково—20 березня.

За два місяці і двад
цять днів виловлено 
риби на 65 процентів 
більше, ніж за відповід
ний період минулого ро
ку. Значно перевиконано 
квартальне завдання по 
лову великого і дрібного 
частика, оселедця, по ви
пуску копчених рибото
варів, консервів і вироб
ці жиру.

Київ. Співробітники лабораторії токсикології 
Науково дослідного інституту захисту рослин 
проводять цікаві дослідження з метою вишукан
ня нових форм боротьби з буряковим довгоноси
ком. В цьому році намічено проведення в польо
вих умовах дослідів по застосуванню для бороть
би з довгоносиком спеціальних хімічних препа
ратів.

На фото: доктор біологічних наук В. П. Ва
сильєв (зліва) і науковий співробітник Є. М. 
Китицин у лабораторії токсикології за обробкою 
насіння цукрового буряка за новим методом.

Фото М. Селюченка. (Прескліше РАТАУ).

Порушують правила агротехніки
У  п урпур івському  колгоспі 

імені Сталіна весняні польові 
роботи провадять з поруш ен
ням правил агротехніки . У 
першій рільничій бригаді, яку 
очолює І. Чорний, посіяли 
ш ість гектарів ярої пшениці 
в погано оброблений грунт. В 
результаті цього багато  насін
ня залиш илося на поверхні 
грунту.

В іншому полі механізатори 
допустили брак на оранці грун 
ту  під носів ранніх зернових. 
Орють м ілко, з огріхами.

На сівбі соняшників не ви
коную ть норми виробітку, втра

чаю ть кращі строки весняних 
польових робіт, що може не
гативно вплинути на одержан
ня врожаю. Бригадир другої 
р ільн и чо ї бригади Ф. К аптинар 
погано сл ідкує  за  роботою с і
я л ьног о агрегату. Він у п о л і—  
р ідкий г ість, про своєчасне за
безпеченн я  агрегату «С К Г-6 » 
посівним насінням  не дбає.

Чому ж м ириться з  ц и м и  
н едоліками голова колгоспу 

М. Грек ,  а гроном Г. Криворуч
ко та бригадир тракторної 
бригади Г . Новиков?

П. ГНАТЕНКО.

Передовики 
одержують премії
В колгоспі імені Мі

кояна, Новопразького 
району, Кіровоградської 
області, запроваджено 
преміювання передовиків 
колгоспного виробниц
тва. Нещодавно правлін
ня артілі видало 9 гро
шових премій по 100 та 
150 карбованців. Ці пре

  мії одержали передові 
доярки, свинарки, ланко
ві артілі.

Надпланове 
вугілля Донбасу
Шахтарі Донецького 

басейну, зачинателі пе
реджовтневого соціаліс
тичного змагання вугіль
ників країни, виконують 
взяті на себе зобов’язан
ня. План першого квар
талу перевиконано: вида
но понад завдання 138 
тисяч тонн вугілля.

Після переведення під
земних робітників на ско
рочений робочий день 
і нову систему оплати 
праці, на шахтах досяг
нуто значного зростання 
виробництва. За квартал 
видобуто палива на 2 
мільйони 864 тисячі тонн 
більше, ніж за той же 
період 1950 року.

Туристські 
подорожі за кордон

Торік в 15 країнах Єв
ропи і Азії побувало по 
туристських путівках по
мад 2,5 тисячі трудящих 
України. В цьому році 
кількість туристів, які 
поїдуть в зарубіжні кра
їни, зросте майже вдвоє. 
Вони відвідають Болга
рію, Польщу, Німецьку 
Демократичну Республі
ку, Китай, Румунію, Шве
цію, Фінляндію, Англію, 
Францію, Італію, Бельгію, 
Єгипет, Сірію та інші 
країни. Організується по
внії туристський маршрут 
по Дунаю.

Власники автомашин 
зможуть здійснити ав
топодорожі по країнах 
народної демократії.

П о Радянській Україні
До 40-річчя  

Великого Ж овтня
До 40-річчя Великого 

Жовтня Державне видав
ництво образотворчого 
мистецтва і музичної лі
тератури випускає масо
вими тиражами плакати, 
репродукції кращих кар
тин про В. І. Леніна, Ко
муністичну партію, про 
соціалістичне будівниц
тво на Україні, боротьбу 
трудящих за перетворен
ня в життя історичних 
рішень XX з’їзду КПРС.

Серед ювілейних ви
дань—альбоми, присвя
чені українському радян
ському живопису.

Будівництво
тепличного
комбінату

За околицею Полтави 
виростають стіни нового 
приміщення. Це районна 
міжколгоспна будівельна 
організація споруджує 
трисекційну теплицю 
площею 1000 квадратних 
метрів. Замовники—кол
госпи імені Суворова, 
імені Молотова та імені 
Воровського — асигнува
ли на це будівництво по
над 450 тис. карбованців.

Поряд намічено спору
дити ще дві таких же 
теплиці і жилий будинок 
для колгоспників, які ви
рощуватимуть овочі й 
квіти. Поблизу майбут
нього комбінату про
ходить траса газопрово
ду, яка дасть дешеве 
паливо—природний газ.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 4 квітня 1957 року.

З редакційної пошти
З М а ртоноші  п о в і д омля ють

Раїса Бобейк о— краща лис
тоноша поштового відд ілення. 
Вона вчасно доставляв хл іборо
бам л исти, газети і ж урнал и , 
 користується у колгоспник ів 
авторитетом і повагою.

Н. КВАША.

Нещ одавно в Мартонось кому 
с ільськ ом у клуб і відбувся мо
лодіж н и й веч ір , присвячений 
Ленінському комс о м о л у .

У часники художньо ї самоді
я льн ост і дал и цікавий концерт 
для  мол одих трудівників села.

О. АЛДАХОНОВ, 
учень середньої школи.Підвищені соціалістичні зобо

в’язання на честь 40-р іччя В е 
ликого Ж овтня взял а ланка 
городньої бригади кол госпу іме
ні Сталіна, я к у  очолює Раїса 
Райкович. Чл ени лан ки дали 
слово виростити в цьому році 
на к ожному гектарі по 150 
центнерів капусти, по 120 цент
нерів помідорів.

Зараз овочівники підготовля
ють грунт до посіву городніх 
культур , провадять пікіровку 
розсади ранно ї капусти то що.

С. БАБЕНКО.

Передова мол одь колгоспів 
та п ідпр иємств району вступає 
в ряди ВЛКСМ .

Н ещодавно прийнят і в чл е 
н и ВЛКСМ  ю наки та дівчата 
Мартоноського колгоспу імен і 
Сталіна Анатолій  Некора, Люд
мила Ні кол ає ва. Віктор Л я гу л , 
Борис Г орщ ак . Зараз  комсо
мольц і беруть активну участь 
на, весняних польових роботах.

В. Кізіль, 
інструктор РК ЛКСМУ.

Штучне осіменіння тварин
В е л и к е  значення для поліп 

ш ення породності стада має 
ш тучне осіменіння твари н . 
При цьому с пособі за пару
вальний сезон одним плідни
ком можна осіменити к ілька  сот 
маток. Це дає можливість швид
ш е поліпш ити породність х у 
доби .

Для орган ізац ії ш тучного 
осіменіння тварин потрібні 
кваліфіковані кадри. К олгоспи 
імені Свердлова, імені Чкалова, 
імені Хрущова посилали своїх 
представників па курси ш туч

ного ос ім ен іння , я к і проходи
л и в Компан іївсь кому районі. 
Затратили на це вели кі кош
т и , але  сво їх  пунктів  ш тучного 
ос ім ен іння  досі не відкривають.

Зараз при районній ветл і
карн і організовано державний 
пункт ш тучного осіменіння  
тварин. К олектив пункту взяв 
на себе зобов 'язання виконати 
план ш тучного осіменіння тва
рин до 4 0 -ї  річниці Ж овтня .

М. ЦУЦОЛ, 
технік пункту штучного 
осіменіння.

А г р е г ат п р о с т о ю є
Квадратно-гніздова сівба з ме

ханічним перенесенням мірчого 
дроту— важливий захід весня
них польових робіт. Та  цього 
ке хо ч ут ь зрозуміти керівники
колгоспу імен і Чапає ва, зокре 
ма агроном М. Довгаль та по
м ічник бригадира тракторної 
бриг ади А. Рак. У  колгоспі га
небно зволікається сівба соняш
ника, с іяльний  агрегат «СКГ-6В »

простоює. Ко л госпники, я кі по
винні об слу г овувати агрегат, не 
знаю ть своєї справи.

Це привело до того, щ о 2 
квітня агрегат простояв майже 
ц ілий день, поки не п риїхав
директор Ново-Миргородсь к о ї 
машинно-тракторної станції 
В. Сердюк і  не вклю чив його 

 в  роботу.
Г. АНТОНЕНКО.

буде найбільшим у світі. В цар
ській Рос ії проводився лиш е 
один, та й то далеко не повний 
перепис— у  189 7 році. До цього 
к ільк ість  населення с початку 
визначалася т іл ьк и на підставі 
так зван их писцових книг, а 
потім подуш них ревізій , запро
ваджених  Петром І. Ці ревізії 

 мали на меті одержати списки
лиш е «податного стану» (селян  
і м іщ ан) і не охоплювали так 
зване «привілейоване населен
н я » (дворян, купців та їм  подіб
них).

В сучасних  умовах дані пере
пису населення, провадженого 
в кап італістичних  країнах, ви
користовуються в інтересах екс
плуататорських класів, зокре
ма, для  підготовки а гресивних
воєн. Ряд питань програми пере
пису там свідомо перекручуєть
ся, щ об приховати дані про 
зайнятість населення (число без
робітних ), про склад населення 
за національністю , письмен
ністю і т. д.

В Радянському Союзі, де сам 
 н арод заінтересований в р езуль 

і краях, м істах, районах і селах; 
будуть також одержані відомості 
про склад населення за статтю, 
віком, національністю  і рідною 
мовою, за сусп ільним и групами, 
родом занять і місцем роботи. 
Результати перепису дадуть 
можливість визначити ч исель 
ність працездатних , число дітей
ясельного , дош кільного і ш к іль 
ного в іку, врахувати забезпече
ність населення медичними та 
іншими кадрами, навчальними 
і культурно-освітніми заклада
ми тощо.

Перепис населення в СР С Р —  
всенародна справа. В ї ї  прове
денні одночасно візьмуть участь 
понад п івміль йона, а на У к р а ї
н і— близько 150 тисяч обліков
ців, інструкторів, завідуючих 
переписними відділами. Одер
жаний матеріал оброблятиметь
ся швидкодіючими л іч ил ь н ими
машинами на спец іальних стан
ц іях, як і створюються в Москві, 
Лен інграді, Києві та інших  м і
стах країни.

За величиною охоплю ваної 
території Всесоюзний перепис

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидавуАДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23.Зам. № 215 Тираж 2000

Редактор
Х . СОКОЛОВСЬКИЙ.

татах п ер еп ису, є всі умови 
для  проведення його на  висо
ком у науковому і технічному 
рівні. Д ля  забезпечення повноти 
і точност і о б л ік у  населення вже 
тепер починається  велика під
готовча робота. Зокрема, уточ
ню ю ться перел ік  і межі терито
ріальн о - адмін істративних  оди
ниць. назви вулиць, нумерація
домоволодінь. На йближчим ча
сом будуть  п ідібран і і підготов
ле н і переписні кадри, я к і змо
ж уть забезпечити правильне 
заповнення переписних л истів.

Всесою зний перепис 1959 р о 
ку дасть можл ивість краще скла
сти план дальш ого розвитку 
народного господарства на на
ступну п ’ятир ічку, раціональні
ше розподілити і використат и
трудові ресурси наш ої країни, 
врахувати все зростаючі запити 
трудящ их СРСР.

І. КОВАЛЕНКО, 
начальник відділу населення 
і охорони здоров’я Стати
стичного управління УРСР.

ня. Так і відомості може да
ти загальний перепис насе
л е ння. 

За роки Радянсько ї влади в 
наш ій країні проводились пере
писи насе лення в 1 9 2 0 , 1926 і 
1939 роках. З  того часу доко
рінно зм інилося обличчя нашої 
країни, яка  перетворилася в мо
гутню індустріа льно - колгосп
н у  соц іалістичну державу. При
родно, зм інився і склад насе
лення.

Наступний Всесою зний пере
п ис дасть точні дані про чисель
ність  постійного і наявного 
населення по сою зних і авто
номних республіках, областях

Від Карпатських гір до бере
г ів  Т ихого океану, від далеких 
заполярних островів до селищ а 
Куш ка розкинулися широкі про
стори нашої великої Батьків
щини. В ус іх  ї ї  кутках м іль
йони радянських людей живуть

У зв’язку з опублікуванням постанови Ради Міністрів 
СРСР про проведення в 1959 році Всесоюзного перепису 
населення читачі газети просять розповісти про його 
мету і завдання.

Задовольняємо цю просьбу.

і працюють в ім 'я  н е ух ильн о 
го  розвитку соціалістичної еко
ном іки, підвищення матеріаль
ного добробуту і культурного 
рівня ж иття трудящих.

Щ об краще і повн іше врахову
вати різноманітні запити народ
ного господарства і задовольня
ти зросл і потреби радянських 
лю дей, треба точно знати к іл ь 
к ість, розподіл і склад населен

Відповідаємо на запитання читачів

Як і для чого проводиться 
перепис населення

Вручено грошову премію
Тваринники сільгоспартілі 

«П ерем ога» готуються гідно зус
тріти 40-річчя Великої Ж овтне
вої соціалістичної революції. Се
ред колгоспних доярок шириться 
соціалістичне змагання за п ід
вищ ення надоїв молока. Перед
у  змаганні веде доярка Ф. Мос
каленко, яка за декаду- надоює 
до 70 літрів молока на корову.

Нещодавно на мол очно-товар
ній фермі відбулася виробнича

нарада тваринників, на якій 
підведено підсумки змагання, 
викрито ряд недолік ів. Кращій 
доярці колгоспу Ф . Москаленко 
за сум лінну працю вручено
грошову премію . Одержуючи 
премію, Ф. М оскаленко дала 
слово і надалі підвищувати на
дої молока.

Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
секретар парторганізації 
колгоспу.

Вручено перехідний мандат
Трудівники колгоспних ла 

н ів прагнуть гідно зустріти 40- 
рі ччя Великої Ж овтневої соці
алістичної революції, спрямо
вую ть свої зусил ля  на достро
кове виконання завдань по кру
тому піднесенню сільськогоспо
дарського виробництва.

Для переможців змагання 
райком К П У кра їни та викон
ком районної Ради депутатів 
трудящ их встановили перехід
н ий  мандат передової лан кової, 
який вручатиметься разом з 
Червони м  вимпелом кращій 
ланковій після зак інчення та
ких робіт: заготівля і внесен
ня  п ід посів місцевих добрив 
(найб ільш е центнерів), прорив
ка кукурудза , проривка цук
рових буряків, збирання  к у к у 
рудзи , збирання цукрових бу 
ряків.

Л анкова нашого колгоспу Га
ли н а  Довгенко разом з члена

ми лан ки веде боротьбу за одер
жання  високого врожаю цукро
вих буряків та кукурудзи. В 
зимовий період лан ка  зібрала 
і вивезла на закр іплен у площу 
найбільш у к ільк ість  перегною ,  
заготовила багато попелу, куря
чого посліду.

На весняних польових робо
тах ланка тримає першість у 
змаганні. Ч лен и  лан к и  беруть 
активну участь на сівбі соняш
ників, ячменю , вівса та інших 
культур , готую ть посівне на
сіння кукурудзи .

За хорош у роботу на заготів
л і  місцевих добрив та внесенні 
ї х  п ід посів цукрових буряків 
та кукурудзи перехідний ман
дат передової ланкової вручено 
Галин і Довгенко.

Є. М. БУТОВСЬКИЙ, 
голова колгоспу імені 
Шевченка.

Минуло три місяці 1957 року. За цей час редак
ція газети „Ленінець” одержала від  сількорів і чи
тачів 480 листів. Використано на сторінках газети 
365 листів. Частина листів, що не вміщена в газе
ті, надіслана відповідним організаціям для розсліду
вання та вжиття заходів. Вміщено 23 матеріали 
під рубрикою „Слідами наших виступів 18 портре
тів передовиків району.

Останнім часом підвищилась активність допису
вачів. Кращі сількори газети С. Байбороша, О. Алда
хонов, А. Самойленко, М. Петрова та інші надіслали 
в цьому році до редакції по 8—10 цікавих листів. 
Переважна більшість їх опублікована в газеті.

Сьогодні районна газета публікує сторінку лис
тів трудящих.

Вже кілька років Михайло 
Абрамович Ільтус працює го
ловою правління колгоспу імені 
Ворошилова. За останні роки 
артіль подолала відставання і 
вийшла в число передових. З по
чатку господарського року в 
тваринництві колгосп виробив 
по 70 центнерів молока на 100 
гектарів угідь, а за останню де
каду березня надоєно від кож
ної корови по 75,6 літра молока.

На знімку:  М. А. Ільтус.

Моє зобов’язання
Шофером у  колгоспі імені 

Молотова я  працюю вже три 
роки. Дбайливо доглядаю свій 
автомобіл ь . Домагаюся усп іх ів  
на перевезенні вантажів.

Автомобіль «Г А З -5 1 » , на 
якому я  працюю, пройшов без 
капітального ремонту 62 тися
чі кілометрів. М оє зобов’язан
н я — н а ц ій автомашині про
їхати 1 0 0 тисяч кілометрів без 
кап ітального рем онту.

В. РИБАЛЬЧЕНКО.

Змагання з  футбола
На місцевому стадіоні відбу

лося спортивне змагання з 
футбола м іж  командами «К о л 
госпник» (Н ово-М иргород) і «Л о 
комотив» (П ом ічн а ). Гра про
йшла цікаво і зак інчилась пе
ремогою господарів поля з  ра
хунком 3:2.

А.  ШАРИГІН.

м. НОВО-МИРГОРОД, 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „ЛЕНІНЕЦЬ“
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