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Зміцнювати співдружність 
колгоспників і механізаторів

Колгоспники та механізатори! Пам’ятайте, що роздільний 
спосіб збирання хлібів дозволяє прискорити жнива, скоротити 

затрати праці, зменшити втрати зерна.
Скошування хлібів слід розпочинати за 5—6 днів до початку 

прямого комбайнування, коли зерно має воскову стиглість. 
Втрати врожаю під час роздільного збирання вдвічі зменшують
ся порівняно з прямим комбайнуванням, на чотири проценти 
знижується вологість зерна, а чистота його підвищується до 
трьох процентів.

Почалися ж нива. Настав ви
рішальний період боротьби за 
хліб, за створення міцної кор
мової бази для громадського 
тваринництва.

Червневий Пленум Централь
ного Комітету КП України по
ставив завдання зібрати вро
жай в ниніш ньому році в 
найкоротші строки і без втрат.  
Пленум вимагає від керівників 
машинно-тракторних станцій 
та правлінь колгоспів широко 
впровадити роздільний спосіб 
збирання.

Треба зміцнювати виробничу 
співдружність колгоспників та 
механізаторів, добитися висо
копродуктивного використання 
комбайнів та всіх інших зби
ральних машин, виконання 
норм виробітку кожним агрега
том. З перших днів ж нив слід 
організувати здачу державі 
хліба, сіна та інших продуктів 
сільського господарства.

На окремих площах вже 
дозріли хліба, але до розділь
ного збирання приступили ли
ше окремі сільськогосподарські 
артілі. Чого ж чекають керів
ники колгоспів імені Кагано
вича,  імені Хрущова, імені 
Петровського, «Перемога»?

Цими днями проведено вза
ємоперевірку між колгоспами 
та МТС но виконанню взятих 
соціалістичних зобов’язань в 
змаганні за кращу підготовку 
до жнив. В результаті перевір
ки виявлено ряд серйозних 
недоліків. В к олгоспі імені 

Л е н іна, наприклад, вже давно 
можна косити озиму пшеницю, 
але механізатори затягнули 
складання лафетних жаток. Не 
приведено в повну готовність 
трактори, як і повинні працю
вати на збиранні. Тут тільки 
приступили до обладнання ме
ханізованих токів. Гірше того,
правління колгоспу досі не 
виділило помічників комбайне
рів до трьох комбайнів. А час 
не жде! На жнивах дорога 
кож на година. Чому ж керів
ники Панчівської МТС М. Гор
дейко та Ф. Мільєв не потурбу

вались про те, щоб усі мате
ріально-технічні засоби до ж нив 
підготувати заздалегідь?

Не кращі справи і в колгос
пах зони діяльності Ново-Мир
городської МТС.

—Всім відомо, що механіза
тори покликані виконувати в 
колгоспах немалу роботу,— го
ворить Н. Афанасьєв, бригадир 
тракторної бригади .— Тракторн і 
і рільничі бригади повніші пра
цювати злагоджено. Отже і ро
боту треба планувати разом. 
Та з цим н е рахуються керів
ники колгоспу імені Чкалова.
Навіть на засідання правління, 
де розглядалося питання про 
збирання врожаю, механізаторів 
не запросили. Ми часто працю
ємо у відриві від планів, які 
намічають члени правління. А 
це шкодить загальній справі.

Такі недоліки мають місце і 
в колгоспах імені Орджонікідзе, 
імені Калініна та інших. Керів
никам МТС та колгоспів не слід 
забувати про те, що машинно- 
тракторні станції є вирішаль
ною силою колгоспного вироб
ництва. Станція має в своїх ру
ках найновішу сучасну техніку 
і кваліфіковані кадри, покли
кана подавати всебічну допо
могу колгоспам в організації 
господарства. В свою чергу 
сільськогосподарські артілі зо
бов’язані максимально викорис
тати цю допомогу. Р ільничі й
тракторні бригади повинні пра
цювати по єдиному плану, що
денно домагатись виконання до
говірних зобов’язань.

Успіх справи на жнивах у 
великій мірі залежить від зла
годженої роботи к олгоспників 
та механізаторів біля кож ного 
збирального агрегату.

Трудівники колгоспних ланів! 
Не гайте жодної години, вклю
чайте в роботу всі агрегати, 
широко розгортайте збирання 
хлібів!

Щоб скоротити строки про
ведення ж нив і не допустити 
найменших втрат зерна, широ
ко впровадимо роздільний спо
сіб збирання хлібів!

Перевіряють змагання
Група трудівників Олександ

рівського району днями побу
вала в наших колгоспах та 
машинно-тракторних станціях. 
Гості оглянули озимі та ярі 
хліба, бурякові плантації, тва
ринницькі ферми тощо. Висло
вили важливі критичні заува

ження на адресу колгоспів іме
ні Будьонного, імені Чапаєва, 
імені Петровського, а також 
окремим тракторним бригадам, 
поділилися досвідом роботи. 
Наші сусіди багато цінного 
дізналися і в новомиргородців.

Кіровоградська область. Високі зобов’язання взяли на себе тваринники сільгоспартілі імені Карла 
Маркса, Олександрівського району. Вони вирішили виробити в цьому році по 325 центнерів молока і 
по 100,6 центнера м’яса на кожні 100 гектарів земельних угідь, в тому числі по 50 центнерів свинини 
на 100 гектарів орної землі. Своє слово колгоспники виконують.

Дальше зростання виробництва м’яса буде досягнуто за рахунок нагулу великої рогатої худоби, від
годівлі свиней і овець. Зараз в артілі на відгодівлі знаходиться більше 250 голів великої рогатої худоби, 
400 голів свиней і 310 овець.

На фото: в літньому таборі. Зліва—відгодівельна група молодняка великої рогатої худоби на прогу
лянці; справа—відгодівельна площадка для свиней.

В тісній взаєм одії 
з м еханізаторам и

Високе трудове піднесення 
охопило хліборобів сільгоспарті
лі імені Ворошилова. Змагаю
чись за гідну зустріч 40-річчя 
Великого Ж овтня, колгоспники 
зміцнюють творчу співдруж
ність з механізаторами трактор
ної бригади № 11  Ново-Мирго
родської МТС, в кращі строки 
провадять усі сільськогоспо
дарські роботи.

Належну увагу приділено 
створенню міцної кормової ба
зи для громадського тваринниц
тва. Протягом двох з половиною 
днів закладено 150 тонн сило
су з кукурудзи та соняшників, 
посіяних на корм. На збиран
ні силосних культур добре по
трудився комбайнер Ново-Мир
городської МТС Іван Літвінов.

Тракторна бригада, яку  очо
лює Федір Миргородченко, в 
кращі строки провела косови
цю сіяних трав на площі 45  
гектарів.

 Колгоспники і механізатори 
організовано включаються в 
жнива. Роздільним способом 
буде зібрана близько, 60 про
центів площі зернових культур. 
Лафетними жатками вже ско
шено 30 гектарів хліба.

М. ДИМА, 
бухгалтер колгоспу.

Скиртують сіно
Понад 80 гектарів сіяних 

трав уже скошено на сіно, в 
колгоспі імені Свердлова. На 
косовиці добрий приклад подає 
тракторист К. Кушнір. В кол
госпі вже заскиртовано сіно з 
площі 43 гектарів.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород
ської МТС.

Пе р ш и м и  в П ан чівсь кій  МТС
Ж нива в цьому році мають 

свої особливості: жаркі дні і 
посушливі вітри прискорили ви
зрівання хлібів. Тому треба 
вже тепер, не гаючи часу, про
водити косовицю роздільним 
способом на вибіркових пло
щах.

Це добре усвідомили механі
затори тракторної бригади №  3 , 
яка обслужує колгосп імені 
Куйбишева. Першими в Панчів

ській МТС комбайнер Микола 
Осипов та тракторист Володи
мир Тик ман лафетною жаткою 
скосили 62 гектари озимої 
пшениці.

Зібрати новий урожай в стис
лі строки і без втрат—таке 
завдання поставили перед собою 
механізатори бригади.

М. ЖИЛЕНКО, 
секретар парторганізації 
Панчівської МТС.

С к о ш е н о  п е р ш і  г е к т а р и
На полях колгоспу імені 

Чкалова провадиться роздільне 
збирання хлібів. За перший 
день жнив механізатори трак
торної бригади №  2 Ново-Мир

городської МТС вибірково ско
сили лафетними жатками 28 
гектарів пш ениці.

В. КОНОФІЦЬКИЙ, 
агроном.

Що показала взаємоперевірка
Днями була проведена вза

ємоперевірка виконання соціа
лістичних зобов’язань між 
пурпурівськими колгоспами 
«Перемога» та імені Сталіна. 
Перевірка показала, що обидва 
колгоспи ще слабо підготува
лися до збиральної кампанії. 
В обох артілях повністю не 
підготовлені токи до прийма

ння зерна нового врожаю. В 
колгоспі імені Сталіна, де аг
рономом Г. Криворучко, не
відремонтований протипожеж
н ий інвентар.

Факти говорять про те,  що 
доля врожаю мало турбує керів
ників обох к олгоспів.

 Г. ГОЛОВАТЕНКО, 
голова сільради.

Плоди безвідповідальності
На окремих  площах озимої 

пш ениці в Мартоноському кол 
госпі імен і Сталіна вже можна 
розпочинати вибіркову к осови

цю. Але тут не посп ішають з 
впровадженням роздільного спо
собу збирання. Колгоспний 
агроном П. Чуг ут навіть не 
може сказати, н а  яких площах 
хліб збиратимуть роздільним 
способом , а н а  яки х — прямим 
комбайнуванням.

Робочий п лан збирання скла
дений формально, не доведений

до колгоспників. Завідуючий 
господарством Р. Мурзак та 
бригадири рільничих бригад 
Г. Кваша, Ф. Друмашко навіть 
не подбали про вчасне завер
ш ення ремонту збирального ін
вентаря. До цього часу не під
готовлені токи для приймання 
хліба, не закінчено ремонт зер
ноочисних машин. Немає бочок  
для води , відер.

А. САМОЙЛЕНКО.  
інструктор райкому КП 
України.
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День сількора
Великі і почесні завдання в 

ці дні стоять перед редколегія
ми стінних газет та сільськими 
кореспондентами. Їх обов’я 
зок—широко висвітлювати хід 
соціалістичного змагання на 
честь сорокаріччя Великого 
Жовтня, боротьбу трудівників 
колгоспного села за вчасне і 
якісне проведення ж нив, за 
дальше піднесення продуктив
ності громадського тваринни
цтва.

В ногу з життям й де стінга
зета «Голос депутата», що ви
пускається в Канізькій сільра
ді. До складу редколегії тут 
входять вчителька В. Українсь
ка, культосвітні працівн ики 
Л. Мілютіна та Н. Алексєєва. 
Стінна газета добре оформлена. 
Ряд важливих питань з життя 
села піднято в номері стіннів
ки, я кий випущено в червні.
Передова стаття присвячена 
збиральній кампанії. Стіннівка 
закликає трудівників села в 
кращі строки зібрати вироще
ний урожай, не допустити 
втрат.

Сім номерів стінної газети 
випущено в колгоспі іме
ні Леніна. В одному з остан
ніх номерів стінгазета пише
про змагання тваринників, на
водить конкретні приклади і 
факти з життя колгоспу. Ко
муністична партія поставила 
завдання—в найближчі роки 
наздогнати Сполучені Штати 
Америки по виробництву м’яса, 
молока, масла на душу насе
лення. Стіннівка регулярно 
пише про те, як  працівники 
ферм борються за підвищення 
продуктивності громадського 
тваринництва.

«На чисту воду!»—так нази
вається сатирична стінгазета 
сільгоспартілі імені Будьонно
го. Вже випущено чотири но
мери. В останньому номері са
тирична стіннівка гостро покри
тикувала колгоспника П. Б и
ковщенка, який  відсиджується 
вдома, часто не виходить н а 
роботу; порушників трудової 
дисципліни Г. Дорогой та О. Ди
сагу. За  поганий догляд лісо

смуг піддано критиці М. Боло
кана, за пияцтво Д. Филончика.

Серйозним недоліком є те, 
що в колгоспі імені Будьонно
го дужо рідко почала виходи
ти загальноколгоспна стінгазе
та «Зоря комунізму». Так, 
останній номер випущено ще 
28 квітня. Редколегія, яку 
очолює Б. Стогул, послабила 
свою роботу, не працює з ав
торським активом.

Як поліпшити роботу редко
легій стінних газет, пожвавити 
діяльність сільських кореспон
дентів— ці питання були обго
ворені під час зустрічі праців
ників редакції райгазети «Ле
нінець» з членами редколегій 
стінних газет та сількорами 
села Канежа. Для учасників 
«Дня сількора» було зроблено
огляд випущених номерів стін
н их газет, вказано на позитив
ні сторони роботи редколегій, 
викрито недоліки. Створено 
сількорівський пост, до складу 
якого увійшли Б. Крамаренко, 
Л. Мілютіна, Н. Алексєєва.

В четвер 27 червня «День 
сількора» проведено також у 
селах Панчево та Мартоноші. 
В ньому взяли участь члени
редколегій стінних газет кол
госпів, МТС, сільських Рад. 
Тут також створені сількорівсь
кі пости.

Учасники «Дня сількора» 
висловили ряд критичних за
уважень в адресу редакції ра
йонної газети, редколегій стін
них газет. Так, голова Марто
носької сільради С. Байбороша 
говорив про піднесення актив
ності членів редколегій і про 
сміливе розгортання в стінга
зетах критики недоліків. Сіль
кор А. Самойленко зупинився 
на питанні про поліпшення 
художнього оформлення ст інн і
вок. Про доцільність випуску
в період жнив світлових газет 
говорив голова Панчівської 
сільради Н. Стойко. Слушні 
зауваження висловили також 
член сільгоспартілі імені Бу
дьонного Б. Стогул, депутат 
Панчівської сільської Ради 
І . Пономаренко та інші.

Квартальний план— 
до с тр о к о в о

Чітко і злагоджено працює 
бригада робітників Ново-Мирго
родського держмлина, яку очо
лює Леонід Петрович Манзюк. 
Виробничники готують гідну 
зустріч 40-річчю Великого Жов
тня.

Приклад сумлінної праці по
дають робітники В. Крюков, 
І. Піддубний, О. Швець, П. Іль
н ицький, М. Михайлов та ін
ші. Бригада достроково вико
нала квартальний план.

О. КУЛІЧЕНКО, 
голова місцевкому проф
спілки Ново-Миргородсь
кого держмлина.

Ф е с т и в а л ь  к і н о ф і л ь м і в
У Ново-Миргородському ра

йонному Будинку культури 
провадиться кінофестиваль, при
свячений 40-річчю Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Глядачі проглянуть к і
нокартини «Броненосець По
тьомкін», «Мати» та інші.

А. ШАРИГІН, 
житель райцентра.

Гурток мотоциклістів
При Мартоноському сільсько

му клубі створено гурток мо
тоциклістів. Тут навчається 33 
чоловіка. Гуртківці уже вивчи
ли правила водіння мотоцикла, 
правила руху тощо.

І. ГЕРЛОВАН, 
завідуючий сільським клу
бом.

Не вивозять гній
Довгий час у сільгоспартілі 

імені Орджонікідзе біля тварин
ницьких приміщень лежать ку
чі гною. З авідуючий фермами 
І . Бондаренко та бригадир 
М. Боровських н іяк  не спро
можуться організувати вивезен
ня гною на поля.

І. КЛИМЕНКО,
КОЛГОСПНИК.

Загляньте в дитясла!
Керівники сільгоспартілі імені Будьонного І. Бориско та 

Л. Хлопенко не дбають про дитячі ясла.
(З листа сількора).

Голова та замісник 
Все їздять до лану,
Та ніколи жоден з них 
В ясла не заглянув.

Ждали діти місяць-два, 
їли редьку з хлібом... 
Може зайде голова 

           Хоч перед обідом?

Не заходить керівник,
Що йому малята.
Він, пробачте, думать звик 
Лише про телята.

„З дитясел прийшла до вас,—, 
Каже з жалем мати,—
Чи знайдете коли час 
Про дітей подбати?!”

ЗБУДУВАЛИ І... ЗАБУЛИ
Кілька тижнів 

тому поряд з 
приміщ е ння м  
Ново-Миргород
ської чайної па
нувало велике 
пожвавле н ня: 
тут споруджува
ли новий ларьок. 
Збудували ла
рьок, пофарбу
вали його і... на 
цьому заспокої
лись.

Про культурне обслужування 
споживачів ще мало дбають пра
цівники чайної. На столах часто 
брудно. В меню числиться багато 
різноманітних блюд, але їх ви не 
завжди одержите. 

В чайній можна купити пляшку 
ситра чи лимонаду. Та, на жаль, 
ці напої дуже теплі, бо не охолод
жуються на льоду. Зате горілку або 
вино вам подають з радістю.

На виправлення усіх цих недо
ліків слід звернути увагу дирекції 
чайної.

М. ПРОХОРЕНКО.

Н А В Е С Т И  П О Р Я Д О К
Зручно було пасажирам їздити 

до м. Кіровограда, коли працюва
ло кіровоградське таксі. На кожній 
стоянці висів графік, таксі ходило 
у точно визначений час.

Та коли пасажирів взялася об
служувати Ново-Миргородська ав
торота, правила стали зовсім інші. 
Графіків на стоянках немає, таксі 
ходить тоді, коли заманеться шофе
рові. Пасажири не знають, коли 
приходити на зупинку таксі. Якщо

вони запитують 
шоферів про 
графік руху, то 
останні не мо
жуть відповіс
ти ні „А“,ні „Б“ . 
    А що на це 
скаже командир 
автороти М. Про
ценко?

Д. ЧУБ, 
завідуючий 
культмагом.

Сл ід ами н а ш и х  в и с т у п і в
Критичну замітку „Юридична 

особа” було вміщено в номері рай
газети за 30 травня ц. р. В ній 
різко критикувався адвокат М. І. 
Васильченко, який займався пияц
твом, приставав до робітників елек

тростанції, ображав їх, лихословив.
Секретар парторганізації рай

відділення міліції А. Базік пові
домив редакції, що наведені факти 
повністю підтвердились. Василь
ченко знятий з посади.

нема ще ні в США, ні в Ан
глії. Тепер проходить випробу
вання турбогвинтовий літак 
«Україна», конструкції О. К. 
Антонова, з крейсерською 
швидкістю 600 кілометрів на 
годину; він розрахований 
перевезення 84 пасажирів і 
3,5 тонни вантажів. Радянські 
конструктори працюють зараз 
над створенням нових турборе
активних і турбогвинтових літа
ків, які підніматимуть значно
більше пасажирів і вантажів.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд безустанно 
дбають про нашу авіацію т а  
її кадри. Радянські авіатори 
відповідають на батьківські  
піклування партії, уряду і 
всього народу беззавітним 
служінням своїй соціалістич
ній Батьківщ ині. Разом з ар
мією і  флотом вони  пильно
охороняють державні інтереси 
СРСР, мирну творчу працю 
нашого народу від посягань 
імперіалістичних загарбників.

Полковник А. КОПИТІН.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.
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Могутня радянська авіація
Щороку народи Радянського 

Союзу відзначають своє тради
ційне свято—День Повітряного 
Флоту СРСР. Це день огляду 
майстерності радянських льот
чиків, досягнень авіаційної 
науки і техніки, день мобілі
зації нашого народу на дальше 
зміцнення і удосконалення 
славної радянської ав іац ії/

В цьому році День Повітря
ного Флоту СРСР відзначається 
в обстановці, коли радянський
народ готується до зустрічі 
40-річчя Великого Жовтня. Ра
дянські л юди, тісно згуртовані 
навколо своєї рідної Комуністич
ної партії, наполегливо борють
ся за виконання історичних 
рішень XX з ’їзду КПРС, спря
мованих на дальше будівниц
тво комуністичного суспіль
ства, зміцнення могутності Ра
дянської держави, підвищення
її обороноздатності.

Радянські люди пишаються 
тим, що батьківщиною авіації 
є наша країна. 75 років тому 
талановитий син російського 
народу О. Ф. Можайський збу

дував і почав випробування 
першого в світі літака.

З перемогою Великої Жовт
невої соціалістичної революції 
почався новий етап у розвитку 
вітчизняної авіації. За роки 
Радянської влади наш а Бать
ківщина стала могутньою авіа
ційною державою.

Я скравим свідчен ням зро
стання радянської авіації і
майстерності її кадрів були ге
роїчні безпосадочні перельоти 
екіпажів В. П. Чкалова і М. М. 
Громова з Москви в США че
рез П івнічний полюс . Ці пе
рельоти, як  і ряд інших, були
демонстрацією могутності н а
шої авіації, сміливості і відва
ги радянських льотчиків.

У тяж к і роки Великої Віт
чизняної війни радянського на
роду проти німецького фаш из
му наша доблесна авіація, як 
і всі Збройні Сили СРСР, ге
роїчно билася з гітлерівськими 
полчищами.

Кон центрованим виявом зрос
лої сили і могутності радян
ської авіації, як  і всіх наших

Збройних Сил, була битва за 
Берлін, в результаті якої ворог 
був повністю розгромлений і 
капітулював.

Чимало героїчних сторінок
вписали наші доблесні льотчи
ки в літопис Великої Вітчизня
ної війни. Партія і уряд висо
ко оцінили заслуги радянських 
авіаторів. Понад 200 тисяч з 
них було нагороджено ордена
ми і медалями, більше як  2000 
удостоєно звання Героя Радян
ського Союзу, 6 3 льотчикам
це високе звання було при
своєно двічі, а найславетнішим 
авіаторам — О. І . Покришкіну 
та І . М.  Кожедубу— тричі.

Великих успіхів у розвитку 
радянської авіації досягнуто в 
післявоєнний період. Наша авіа
ція озброєна тепер сучасними 
реактивними літаками, які 
мають надзвукову швидкість.
Літаки устатковано най но
вішими приладами, радіо
локаційними установками, що 
дають змогу літати і вико
нувати завдання вдень і 
вночі в складних метеороло
гічних умовах. Багато зроблено 
для автоматизації польоту і авто

матичного управління вогнем. 
Все це значно укр іпило могут
ність Військово-Повітряних Сил 
СРСР, ще більше розширило їх 
бойові можливості.

Радянські вчені і авіакон
структори продовжують н апо
легливо працювати над ство
ренням нових, ще досконаліших
літаків і авіаційних двигунів.

Чималих успіхів досяг Ци
вільний повітряний флот, я кий 
виконує тепер найрізноманітні
ші завдання в народному
господарстві. Наша країна
вкрита численними авіалінія
ми, по яких- перевозяться па
сажири, вантажі, пошта; авіа
ція широко використовується в 
сільському господарстві, в сані
тарній службі тощо. Регуляр
но здійснюється зв’язок п о
міжнародних авіалініях.

З кожним роком літаковий 
парк Аерофлоту поповнюється 
новими машинами. В 1957 ро
ці введено в експлуатацію чу
довий пасажирський реактив
ний літак «ТУ- 104», в якому 
є 50 місць для пасажирів; 
швидкість його—800 к іломет
рів на годину. Таких машин


	ЛЕНІНЕЦЬ

	Не гаяти жодної години, ширше розгортати роздільне збирання!

	В тісній взаємодії з механізаторами

	Скиртують сіно



	2.

	День сількора

	Фестиваль кінофільмів

	Гурток мотоциклістів

	Не вивозять гній


	Загляньте в дитясла!

	ЗБУДУВАЛИ І... ЗАБУЛИ

	НАВЕСТИ ПОРЯДОК

	Редактор

	Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.







