
Пролетарі всіх, країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Посівам —  неослабну увагу
Підготовка до святкування 

40-річчя Радянської влади ви
кликала нову хвилю політич
ного і трудового піднесення се
ред трудящих нашої країни. 
На фабриках і заводах, шах
тах і будовах, в МТС і колгос
пах—всюди широко розгорну
лося соціалістичне змагання на 
честь знаменної дати.

Трудівники колгоспного се
ла, включившись у всенародне 
змагання, прагнуть одержати 
дорідний урожай зернових і 
технічних культур, різко збіль
шити виробництво продуктів 
тваринництва. Комуністична 
партія поставила завдання—в 
найближчі роки наздогнати 
Сполучені Штати Америки по 
виробництву м’яса, молока, мас
ла на душу населення. Пра
цівники сільського господар
ства з високою активністю 
включились у боротьбу за вико
нання цього завдання.

Зараз у колгоспах гаряча 
пора. Йде підготовка до зби
рання врожаю, провадиться 
заготівля кормів для громад
ської худоби. Одночасно з цим 
треба дбайливо доглянути по
сіви всіх сільськогосподарських 
культур, зберегти кожну рос
лину.

Головне тепер в тому, щоб 
високопродуктивно використо
вувати механізми, чітко орга
нізувати роботу колгоспників і 
механізаторів. Радянська дер
жава щедро оснастила МТС 
найновішою технікою. Є до
статня кількість тракторів і 
причіпних знарядь, потрібних 
для міжрядного обробітку. Все 
це не тільки значно полегшує 
працю колгоспників, але й дає 
змогу вчасно і високоякісно 
провести догляд за посівами.

На повну потужність вико
ристовують техніку в трактор
ній бригаді О. Гаврилова з 
Панчівської МТС. Механізато
ри цієї бригади в колгоспі іме
ні Сталіна закінчили обробля
ти міжряддя буряків, соняшни
ків, вдруге приступили до роз
пушування міжрядь кукурудзи. 
Добрих виробничих показників 
на догляді за посівами дома

гаються механізатори трактор
них бригад, що обслужують 
колгоспи імені Леніна та іме
ні Будьонного.

Однак ще не всюди борються 
за скорочення строків на обро
бітку посівів. Керівники колгос
пів імені Чапаєва та імені Ка
лініна, наприклад, не створи
ли високого трудового напру
ження на полях. Ось чому тут
упустили строки на проривці 
цукрових буряків. Погано зни
щуються бур’яни на посівах. 
Подібні недоліки допускають і 
в колгоспі імені Хрущова. Тут 
агроном І. Науменко та брига
дир тракторної бригади М. По
котилов байдуже ставляться до 
того, що бур’яни глушать по
сіви.

Завдання механізаторів не 
тільки вчасно обробити посіви, 
але й домагатися високої якос
ті виконуваних робіт. Добре це 
розуміють механізатори трактор
ної бригади Г. Новикова з Но
во-Миргородської МТС, як і в об
служуваному колгоспі імені 
Сталіна на високому рівні аг
ротехніки доглядають посіви. 
Бригада тримає перехідний ман
дат учасника обласної наради 
передових механізаторів.

Однак про високу якість об
робітку посівів дбають далеко 
не скрізь. Днями в колгоспі іме
ні Ворошилова, який обслужує 
тракторна бригада Ф. Миргород
ченка, стався обурливий ви
падок. Тракторист І. Кондратен
ко та причіплювач В. Гладкий,
обробляючи міжряддя кукуруд
зи, допустили зрізування 12— 14 
процентів рослин на площі 13 
гектарів. Бракоробство на обро
бітку посівів допускають і в 
бригаді Ф. Осадчука, що обслу
жує колгосп «Перемога». Тре
ба повести рішучу боротьбу з 
бракоробами, закликати ї х до 
порядку. Дирекція Ново-Мирго
родської МТС повинна зверну
ти на це найсерйознішу увагу.

Обов’язок керівників колгос
пів і МТС, спеціалістів сільсь
кого господарства—мобілізува
ти всі сили і засоби на прове
дення зразкового догляду за по
сівами всіх культур.

Прибуття М. О. Булганіна 
і М. С. Хрущова у Фінляндію

На запрошення Президента і Уряду Фінляндської Респуб
ліки 6 червня в столицю Фінляндії Хельсінкі прибули з візи
том Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін і член Пре
зидії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов. Разом з М. О. Бул
ганіним і М. С. Хрущовим прибули супроводжуючі їх  Міністр 

  закордонних справ СРСР А. А. Громико, Міністр культури СРСР 
М. О. Михайлов, генерал армії І. О. Сєров, заступник Міністра 
зовнішньої торгівлі П . М. Кумикін, генерал армії М. С. Ма
линін, член Колегії МЗС СРСР Л. Ф. Ільїчов, завідуючий Від
ділом МЗС СРСР Ф. Ф. Молочков і заступник завідуючого Від
ділом МЗС СРСР С. О. Афанасьєв.

На головний Хельсінський вокзал зустріти високих радян
ських гостей прийшли голова фінляндського парламенту К.-А. 
Фагерхольм, прем’єр-міністр В. І. Сукселайнен, члени уряду.

В. І. Сукселайнен і М. О. Булганін обмінялися на вок
залі промовами.

(ТАРС).

ЗВ Е Д Е Н Н Я
про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з 1 січня 
1957 року по 1 червня 1957 року 
за даними райінспектури ЦСУ

(подається в центнерах на 
100 га угідь і в кілограмах 

на корову)

Назва колгоспів
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ім. Ворошилова 83,9 1049
ім. Шевченка 82,7 1054
ім. Маленкова 74,3 991

„Шлях Леніна” 71,0 911
ім. Молотова 67,4 887
ім. Хрущова 64,1 683
ім. Калініна 64,0 885
ім. Сталіна (Пурп.) 59,1 676
ім. Чкалова 58,8 718
ім. Жданова 54,7 684
ім. Будьонного 53,8 708
ім. Свердлова 53,5 858
ім. Сталіна (Март.) 52,9 705
ім. Петровського 52,7 606

„Перемога” 51,3 679
ім. Леніна 48,7 678
ім. Дзержинського 48,0 708
ім. Куйбишева 47,3 723
ім. Чапаєва 47,3 676
ім. Орджонікідзе 42,6 550
ім. Кагановича 32,5 685

По Н-Миргород. МТС 59,1 754
По Панчівській МТС 51,2 752

По рай он у 54,6 753

Збільшувати виробництво продуктів тваринництва

Забезпечити виробництво м’яса, 
молока, вершкового масла в таких 
же розмірах на душу населення, 
які мають сьогодні Сполучені Шта
ти Америки—таке завдання постав
лене Центральним Комітетом КПРС 
і Радянським урядом. Відповідаючи 
на заклик рідної Комуністичної 
партії, трудівники сільського гос
подарства з новою силою розгор
тають змагання за різке збільшен
ня виробництва продуктів тварин
ництва.

За п’ять місяців цього року най
більше молока на 100 гектарів зе
мельних угідь—по 83,9 центнера— 
вироблено в сільгоспартілі імені 
Ворошилова. Друге місце посів 
колгосп імені Шевченка, третє — 
імені Маленкова. Збільшили вироб
ництво молока в колгоспі „Шлях 
Леніни”.

Проте в ряді колгоспів не орга
нізували дійового змагання тварин
ників за підвищення надоїв моло
ка, погано використовують наявні 
резерви. Так, в сільгоспартілі імені 
Кагановича вироблено на 100 гек
тарів угідь лише по 32,5 центнера 
молока, надоєно на корову по 685 
кілограмів молока. Не кращі спра
ви і в колгоспі імені Орджонікідзе, 
де вироблено на 100 гектарів угідь 
по 42,6 центнера, надоєно на коро
ву тільки по 550 кілограмів моло
ка. Як же думають голови назва
них колгоспів Т. Опальченко та
Д. Руденко організувати виконан
ня взятих зобов’язань? Відстають 
з виробництвом молока і тягнуть 
район назад колгоспи імені Чапае
ва, імені Куйбишева, імені Дзер
жинського та інші.

Спираючись на соціалістичну індустрію, 
ми впевнено ставимо завдання—забезпе
чити виробництво м’яса, молока, вершко
вого масла в таких же розмірах на душу 
населення, які мають сьогодні Сполучені 
Штати Америки.

М. С. Хрущов.
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Полтавська область. Правління 
сільгоспартілі імені Кірова ство
рило добрі культурно-побутові 
умови для механізаторів Машів
ської МТС, які обслуговують цей 
колгосп.

На фото: механізатори брига
ди, очолюваної В. В. Жигілієм, в 
години дозвілля.

(Фотохроніка РАТАУ).

Добре доглядають посіви
Трудові подарунки 40-річчю 

Великого Жовтня готують ме
ханізатори тракторної бригади, 
де бригадиром Микита Гончар.

—Добре обробляють посіви 
механізатори,— говорять хлібо
роби колгоспу імені Будьон
ного.

І це вірно. Вже другий раз 
розпушено 63 гектари куку
рудзи, промотижено соняшни
ків 96 гектарів.

Перевиконують норми на об
робітку просапних культур 
трактористи Микола Стойко, 
Михайло Чівільча та інші.

В. КРАМАРЕНКО.

Наздоженемо Америку!
Як і весь радянський народ, 

хлібороби колгоспу імені Воро
шилова гаряче схвалюють зак
лик рідної Комуністичної пар
т ії в найближчі роки наздог
нати США по виробництву тва
ринницької продукції на душу 
населення.

На розширеному засіданні 
правління колгоспу ми розгля
нули питання про дальше 
збільшення виробництва тва
ринницької продукції, про ви
користання наявних резервів.

В цьому році ми брали зо
бов’язання виробити на 100 
гектарів сільськогосподарських 
угідь по 220 центнерів молока, 
по 37 центнерів м’яса, в тому 
числі по 25 центнерів свинини 
на 100 гектарів ріллі. Уважно 
вивчаючи промову тов. М. С. 
Хрущова, ми побачили, що мо
жемо виробляти значно більше 
продуктів тваринництва, якщо 
будемо використовувати наявні 
резерви. Провели підрахунки і 
виявилось, що вже в 1957 ро
ці зможемо виробити но 268 
центнерів молока на 100 гек
тарів сільськогосподарських 
угідь, по 50,3 центнера м’яса, 
в тому числі свинини—по 34 
центнери на 100 гектарів ріллі.

Щоб виконати ці завдання, 
поліпшимо догляд, годівлю та 
утримання худоби. Поповнимо 
стадо високопродуктивними тва
ринами. Зараз маємо 120 ко
рів, а до кінця господарського 
року будемо мати 130. Гро
мадській худобі створимо міц
ну кормову базу.

Колгосп розширив посіви ку

курудзи на зерно, силос і зе
лений корм. На 3 гектари 
збільшено площу під кормови
ми буряками. На площі 50 гек
тарів провели ущільнені посі
ви кормових культур. З квітня 
корів почали підгодовувати зе
леною масою ж ита та пшениці, 
довівши добову даванку до 70 
кілограмів на голову.

Як наслідок, за 5 місяців 
цього року колгосп виробив по 
83,9 центнера молока на 100 
гектарів угідь, одержав по 
1049 кілограмів молока на фу
ражну корову. Високих показ
ників у змаганні домоглися 
доярки Мотря Новохатченко, 
Віра Шундель, Анастасія Нови
кова та інші.

В цьому році різко збіль
шимо виробництво м'яса і на
самперед свинини. Прагнемо 
одержати по 20 поросят від 
кожної основної свиноматки. 
Зараз маємо 30 основних і 40 
разових свиноматок, від яких 
до кінця року одержимо 605 
поросят. Весь молодняк поста
вимо на відгодівлю.

На відгодівлю поставимо 
95 г олів овець, що дасть біль
ше 36 центнерів м’яса. Відго
дуємо 1450 голів курей, гусей 
та качок.

Хлібороби колгоспу сповнені 
одностайним прагненням вико
нати завдання по збільшенню 
виробництва тваринницької про
дукції, поставлені Комуністич
ною партією.

М. ІЛЬТУС, 
голова колгоспу імені Во
рошилова.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 січня 1957 року по 

1 червня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в центнерах: м’ясо— 
на 100 га угідь, свинина—на 

100 га ріллі)

Назва колгоспів
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ім. Леніна 15,8 12,6
ім. Маленкова 14,9 10,5
ім. Хрущова 14,8 11,0
ім. Будьонного 14,2 12,2
ім. Шевченка 14.2 10,9
ім. Калініна 13.8 10,8

„Перемога” 13,2 9,8
ім. Сталіна (Пурп.) 12.3 9.2
ім. Петровського 12,3 8.4
ім. Сталіна (Март.) 12,0 9,8
ім. Чкалова 11,9 10,3
ім. Дзержинського 11,6 8,5

„Шлях Леніна” 10,3 10.8
ім. Молотова 10,2 8,7
ім. Ворошилова 10,1 9,3
ім. Свердлова 9,3 7,0
ім. Жданова 7,9 7.1
ім. Куйбишева 7,6 5,5
ім. Чапаєва 7,2 6,0
ім. Кагановича 6,0 3,9
ім. Орджонікідзе 5,8 4,3

По Панчівській МТС 11,1 8,6
По Н-Миргород. МТС 10,4 8,5

По р а й о н у 10,8 8,5
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Після школи— на виробництво!

Наш почесний обов’язок
Протягом десяти років вихо

вувала і ростила нас радянська 
школа. Випускники Канізь
кої середньої школи, як і всі 
юнаки і дівчата нашої країни, 
гаряче дякують любимій  Віт
чизні, рідній Комуністичній 
партії за велике піклування 
про молодь.

Після закінчення 10 класу 
перед нами відкривається ба
гато шляхів, що ведуть у щас
ливе майбутнє. Я вирішила з 
атестатом зрілості піти працюва
ти в колгосп. Закликаю ви
пускників середніх шкіл ра

йону наслідувати мій приклад.
Наш почесний обов’язок — 

після закінчення середньої 
школи активно включитися у 
боротьбу радянського народу 
за дострокове виконання зав
дань шостого п’ятирічного пла
ну, за побудову в нашій краї
ні комунізму. В колгоспах і 
МТС, на шахтах і будовах — 
всюди чекають нас, молодих і 
наполегливих, озброєних міцни
ми знаннями, що їх дала школа.

Олена ПЕТРОВА, 
учениця 10 класу Канізь
кої середньої школи.

Буяємо працювати і вчитися
Щороку багато випускників 

Коробчинської середньої шко
ли вступає у самостійне жит
тя. Незабаром і ми одержимо 
атестати зрілості, активно вклю
чимося у боротьбу за успішне 
виконання рішень XX з ’їзду 
КПРС. П ідемо працювати на

тваринницькі ферми, в рільни
чі та будівельні бригади. Од
ночасно навчатимемося заочно 
у вищих учбових закладах.

Анатолій САКАРА, 
Віра ЛОПУШНЯН, 

випускники Коробчинсь
кої середньої школи.

Нас чекає, творча праця
Догнати Сполучені Штати 

Америк и по виробництву моло
ка, масла, м’яса на душу на
селення — таке завдання по
ставила рідна Комуністична 
партія. Ми, випускники Пан
чівської середньої школи, піде
мо працювати в колгосп імені

Куйбишева, де нас чекає твор
ча праця. Будемо наполегливо 
боротись за різке збільшення 
виробництва сільськогосподар
ської продукції.

Євгенія ПАНТЕЛЄЄВА, 
учениця 10 класу Панчів
ської середньої школи.

С л о в о д е с я т и к л а с н и к і в
— Підемо працювати на ви

робництво,—так заявила біль
шість випускників Ново-Мир
городської середньої школи. 
15 десятикласників подали в 
райком комсомолу заяви з 
проханням направити їх  на

будівництво, в колгоспи. Я  та
кож вирішила з атестатом зрі
лості працювати на виробни
цтві.

Іраїда КОНД РАТЬЄВА, 
випускниця Ново-Мирго
родської середньої школи.

П р и с т у п а й т е  до р о б о т и
У минулому році я закінчив 

Мартоноську середню школу. 
Зараз працюю вантажником на 
автомашині в колгоспі імені 
Сталіна. Одночасно вивчаю ав
томобіль, щоб в ближчому 
майбутньому стати шофером.

Товариші десятикласники!

Немає кращої радості, як бачи
ти плоди своєї праці. Ви закін
чуєте десятирічки. Облюбуйте 
собі професію і приступайте до 
роботи!

Іван ЄРЬОМКО, 
член сільгоспартілі імені 
Сталіна.

Наука—сільському господарству
1 . Ленінград. В лабораторії світлофі

зіології агро-фізичного науково-дослідного 
інституту, якою керує професор Б. С. 
Мошков, вивчається дія штучного світла 
на життя рослин, їх  
розвиток. Вчені при
йшлії до висновку, 
що штучне світло 
сприяє підвищенню 
врожайності сіль
с ь к о господарських 
культур, прискорює 
їх  достигання, ство
рює сприятливі умо
ви для життєдіяль
ності рослин. Огір
ки, наприклад, тут 
плодоносять на 42-й 
день, а в звичайних
умовах тепличних господарств—лише на 
60-й день; томати достигають на 60 днів 
раніше, ніж у звичайних теплицях; ли
монні дерева починають плодоносити на 
рік раніше, ніж звичайно.

На фото зліва: професор Б. С. Мошков 
оглядає плоди томатів.

2. Москва. У  Всесоюзному науково- 
дослідному інституті сільськогосподарсько
го машинобудування провадиться велика 
робота по створенню різних сільськогос

подарських машин. 
У минулому році 
тут розробили 30 но
вих конструкцій, які 
пройшли державні 
випробування і ре
комендовані до ви
пуску. Тепер ко
лектив і нституту 
працює над створен
ням нових машин і 
знарядь, у тому чис
лі машини для трам
бування силосу в 
секційних траншеях.

На фото справа: аспірант П. Т . Колес
ников досліджує процес пошарового 
ущільнення силосу способом ударного на
вантаження.

Фото І. Баранова, Н. Кулешова.
(Фотохроніка РАТАУ).
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Провадиться передплата на друге півріччя 1957 року
на центральні, республіканські, обласну газети, а також на 

районну газету

„Л Е Н І Н Е Ц Ь ”
Передплату приймають: районний відділ „Союздруку”, 

поштові філії, листоноші та громадські уповноважені по 
передплаті.

Слідами наших виступів
В номері райгазети „Ленінець” за 

9 травня 1957 року вміщено критич
ну замітку „Безгосподарники”. Як 
повідомив редакції голова колгоспу 
імені Чапаєва А. Пушенко, замітку 
обговорено на засіданні правління. 
Бригадирів рільничих бригад Кумен
ка та Голбана суворо попереджено

за погану організацію догляду по
сівів буряків. Попереджено також 
бригадира по боротьбі з шкідника
ми рослин І. Черного.

Т. в. о. редактора
Г. БЕЗВУШКО.

П о д і я  в и н я т к о в о ї  ваги
Розмова М. С. Хрущова з 

представниками американської 
радіотелевізійної компанії «Ко
ламбіа Бродкастінг Сістем» роз
цінюється всюди як подія ве
личезної політичної ваги. Аме
риканський журнал «Верайеті», 
відзначаючи винятковий інте
рес, викликаний розмовою в 
усьому світі, пише: «Вона від
тіснила на задній план всі 
інш і повідомлення в пресі». 
Французька газета «Ліберасьон» 
відзначає той факт, що радян
ський державний діяч вперше 
говорив безпосередньо з міль
йонами американських телегля
дачів і радіослухачів.

У розмові М. С. Хрущова 
було зачеплене широке коло 
питань, як і глибоко хвилюють
всі народи. Насамперед це пи
тання про взаємовідносини між 
США і Радянським Союзом. То
вариш Хрущов підкреслив, що 
нормалізація радянсько-амери
канських відносин на базі мир
ного змагання— це тепер голов
не. «Ми,— сказав він,— хоче
мо змагання, і ми в цьому зма
ганні хочемо виявити найбільш 
здорові сили. Здоровою силою 
ми називаємо нашу систему,
соціалістичну, бо вона найбільш 
прогресивна, найбільш молода».

Яскраво доводять це еконо
мічні успіхи нашої країни. 
У розмові відзначається, що 
тепер СРСР вийшов по промис
ловому виробництву на друге 
місце в світі, залишившії поза
ду себе Англію, Францію і Н і
меччину. Радянський Союз
щільно підходить до розв'язан
ня корінного завдання— наздог
нати най передовіші капіталіс
тичні країни по виробництву 
товарів на душу населення. 
Щодо молока і вершкового мас
ла, то по ї х виробництву це 
завдання буде розв'язане вже
в наступному році. Поставив
ши за мету добитись різкого 
підвищення виробництва м ’яса, 
наша країна наздожене Сполу
чені Штати і по його вироб
ництву на душу населення до 
1960— 61 року.
     Висловлюючи бажання СРСР
бути к добрих відносинах з 
США, тов. Хрущов вказав на 
шляхи,— які ведуть до цього. 
Треба, сказав він, почати з тор
гівлі. Америка повинна знищи
ти свою «залізну завісу». Тре
ба провадити обмін культурни
ми делегаціями; треба більше 
контактів між нашими народа
ми, між діловими людьми.

Як відзначає американська 
преса, конкретні і ясні пропо
зиції М. С. Хрущова справили 
велике враження в США.

Важливе місце в розмові бу
ло приділене питанням про 
роззброєння. Радянський Союз, 
виражаючи прагнення народів, 
заінтересованих у припиненні 
гонки озброєнь, робить все від 
нього залежне, щоб зрушити з 
мертвої точки це питання. Ми 
говоримо зах ідним державам 
давайте прилинемо ядерні ви
бухи, давайте заборонимо вод
неву і атомну зброю, скороти
мо збройні сили, а потім при
йдемо до повного роззброєння. 
«Ось наша програма,— сказав 
М. С. Хрущов, — давайте поч
немо хоча б з маленького, але 
почнемо».

Тимчасом, як показує робо
та засідаючого в Лондоні Під
комітету Комісії Організації 
Об'єднаних Націй по роззбро
єнню, західні держави прагнуть 
балачками підмінити практич

 не вироблення угоди в питан
ні про роззброєння.

Зарубіжна преса широко об
говорює також пропозицію 
М. С. Хрущова про одночасне 
виведення військ США та ї х 
союзників і радянських військ 
з тих європейських країн, де 
вони тепер перебувають. «Це,— 
сказав М. С. Хрущов,—було б 
першим кроком для перевірки 
добрих відносин і встановлен
ня хорошої атмосфери, яка б 
не пахла війною».

Американська преса повідом
ляє, що величезний інтерес до 
розмови М. С. Хрущова вик
ликав потік просьб від телеві
зійних компаній в США і в
інших країнах повторити пере
дачу запису розмови і що в 
США вже намічено п овторити 
телепередачі в Нью-Йорку, Чі
каго і в деяких інших містах. 
Правлячі кола США явно стур
бовані тим впливом, який ро
бить розмова М. С. Хрущова 
на громадську думку США та 
інших західних країн. Журнал 
«Верапеті» пише, що деякі
американські державні діячі не 
схвалюють вчинок компанії 
«Коламбіа Бродкастінг Сістем», 
яка організувала що передачу 
розмови М. С. Хрущова, і пе
редрікає можливість тиску на 
цю компанію збоку «найвищих 
кіл» США.

В. ХАРЬКОВ.

Кіровоградська область. Ком
байнер МТС імені Петровського 
Олександрівського району Є. П. 
Кущенко, змагаючись за гідну 
зустріч 40-х роковин Великого 
Жовтня, зобов'язався в цьому ро
ці зібрати роздільним способом в 
обслуговуваному колгоспі „Искра” 
500 гектарів колосових і намоло
тити 12 тисяч центнерів зерна. 
Готуючись з честю виконати взя
ті зобов’язання, він уже повністю 
закінчив ремонт свого комбайна і 
тепер допомагає механізатору 
цієї ж МТС С. Г. Кравченку за
кінчити ремонт комбайна „С-6“.

На фото: комбайнери Є. П. Ку
щенко (зліва) і С. Г. Кравченко 
за складанням комбайна „С-6“.

Фото Г. Вєрушкіна.
(Фотохроніка РАТАУ).

Готуватись до жнив
До початку збирання врожаю 

залишається небагато часу. 
Треба завершувати підготовку 
до жнив.

В нинішньому році колгосп 
імені Чкалова збиратиме вро
жай озимих культур на площі 
803 гектари та ярих— на пло
щі понад 300 гектарів. Хліба 
буйно ростуть. Тимчасом з під
готовкою до жнив у колгоспі 
не все гаразд.

Погано організовано ремонт 
безтарок для перевезення зер
на, волокуш тощо. Майстрам
невистачає лісоматеріалу та 
ковальського заліза. Завгосп 
А. Ганул не дбає про вчасну 
підготовку токів, про будівни
цтво навісів.

Пора, нарешті, по-справж
ньому зайнятись підготовкою 
до збирання врожаю.

В. ЄВГЕНОВ.


	ЛЕНІНЕЦЬ

	Посівам — неослабну увагу

	ЗВЕДЕННЯ

	Добре доглядають посіви


	2.

	Після школи—на виробництво!

	Наш почесний обов’язок

	Буяємо працювати і вчитися

	Слово десятикласників

	Приступайте до роботи


	Наука—сільському господарству

	аспірант П. Т. Колес¬

	„ЛЕНІНЕЦЬ”

	Готуватись до жнив





