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Посіяти озимину в найкращі строки
Небагато часу залишилось до 

початку сівби озимих культур. 
Трудівники колгоспного села, 
прагнучи забезпечити дальше 
збільшення валового збору зер
на, докладають усіх зусиль до 
того, щоб зразково підготува
тись і на високому рівні аг
ротехніки провести осінню 
сівбу.

Виростити в 1958 році ви
сокий урожай озимини — по
чесний обов’язок колгоспників 
і механізаторів. Озимі посіви 
слід розмістити по кращих по
передниках, широко запровади
ти вузькорядний, перехресний 
і діагональний способи сівби, 
точно дотримуватись вимог аг
ротехніки.

Хлібороби району все актив
ніше включаються у всенарод
не соціалістичне змагання на
честь 40-річчя Великого Жовт
ня, готують достойні трудові 
подарунки знаменній даті. Пер
шими в районі закінчили зби
рання зернових культур кол
госпи імені Дзержинського та 
імені Ворошилова. Добрих по
казників на оранці грунту під 
озимі домагаються тракторис
ти Ново-Миргородської МТС 
В. Зінзюра, В. Кулик та інші.

Своєчасна і високоякісна 
оранка — ось що може забез
печити одержання високого 
врожаю озимини на непарових 
попередниках. Тимчасом в ок
ремих колгоспах недопустимо 
зволікають звільнення площ 
в ід пожнивних решток, повіль
но орють грунт. Все це може 
привести до запізнення з по
чатком сівби, порушення стро
ків. Так, наприклад, у сіль
госпартілі імені Орджонікідзе
обмолочено врожай з площі 
425 гектарів, заскиртовано со
ломи 258 гектарів, а впорано 
під озимину всього лише 95 
гектарів. Як же думають голо
ва цього колгоспу Д. Руденко 

  та бригадир тракторної брига
д і Ново-Миргородської МТС 
С. Бондаренко забезпечити одер
жання високого врожаю ози
мини? Вкрай повільними тем
пами провадять оранку грунту 
в колгоспах імені Жданова, 
імені Карла Маркса та інших.

Вирішальна роль у підготов
ці та проведенні осінньої сів
би належить механізаторам. 

Проте ще далеко не скрізь ви
с о копродуктивно використову

ють техніку. Досить сказати, 
що в тракторній бригаді М. По
котилова, яка обслуговує кол
госп імені Хрущова, майже м і
сяць простоює із-за несправ
ності потужний трактор. Простої 
тракторів на скиртуванні соло
ми допускають у ряді колгоспів 
зони Ново-Миргородської МТС.

Необхідно ще раз перевіри
ти готовність тракторів та сі
валок, негайно усунути всі не
доробленості. Але, на жаль, в 
тракторній бригаді М. Андреє
ва, яка обслуговує колгосп іме
ні Чапаєва, досі не відремон
товані дві сівалки. Не підго
товлено до роботи одну сівал
ку в тракторній бригаді Ф. Ва
силенка.

Золотим фондом урожаю є 
посівне насіння. В кожному 
колгоспі необхідно провести 
осінню сівбу високоякісним сор
товим насінням. Отже слід р і
шуче прискорити очищення 
зерна та доведення його до по
сівних кондицій, вчасно пере
вірити в контрольно-насінній 
лабораторії якість насіння.

Погано готують насіння до 
сівби в сільгоспартілі імені 
Хрущова, хоч можливості тут є. 
Потужна зерноочисна машина 
простоює, але це не викликає 
тривоги в агронома Івана На
уменка. Не дбають про вчасне 
завершення підготовки посів
ного насіння у колгоспах іме
ні Кірова, імені Чапаєва, імені 
Шевченка та інших.

Комуністична партія постави
ла завдання—в найближчі роки 
наздогнати Сполучені Штати 
Америки по виробництву м’яса, 
молока, масла на душу насе
лення. Щоб підвищити продук
тивність худоби, треба всюди 
подбати про створення міцної 
кормової бази. Повноцінним 
кормом є зелена маса озимих 
культур. Колгоспам рекоменду
ється висівати на зелений корм 
в певному співвідношенні жи
то і пшеницю. Слід широко прак
тикувати посів жита у сумішці
з вівсом для випасання тва
ринам.

Товариші колгоспники і ме
ханізатори! Пам’ятайте, що в 
період осінньої сівби закладає
ться основа високого врожаю 
найцінніших зернових культур. 
Ш ирше розгортайте змагання 
за вчасне і високоякісне про
ведення осінньої сівби!

Нарада в ЦК КП України 
з деяких питань ідеологічної роботи

27 липня в ЦК КП України 
відбулася нарада секретарів об
комів партії. В роботі наради 
взяли участь міністри Україн
ської РСР, редактори респуб
ліканських газет і журналів, 
працівники відділів Централь
ного Комітету КП України— 
пропаганди і агітації, науки і 
культури, шкіл.

Нарада обговорила питання:

Про хід виконання постанов 
ЦК КПРС і ЦК КП України 
«Про підготовку до святкуван
ня 40-х роковин Великої Жовт
невої соціалістичної революції»;

Рішення Червневого Плену
му ЦК КПРС і завдання ідео
логічної роботи;

Про х ід підготовки до ново
го навчального року в системі 
партійної освіти.

(РАТАУ).

Відкриття VI Всесвітнього фестивалю 
молоді  і с т у д е н т і в

З відкритою душею і з широкою росій
ською радянською гостинністю зустріла 
Москва посланців молоді усіх континен
тів, які приїхали на свято юності світу.

З усіх кінців світу в Москву з'їх али
ся більше 30 тисяч делегатів та інших 
гостей, близько 70 тисяч юнаків і дівчат 
з братніх союзних республік.

І ось настало довгождане 28 липня. В 
цей день на магістралях столиці нашої 
Батьківщини—Москви відбувся урочистий 
автопохід учасників VI Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів.  В автопо
ході взяли участь посланці молоді 121 
країни.

Святково одягнуті москвичі з букетами 
квітів зібралися вздовж усієї 20 кіломет
рової траси «траси юності»—від Всесоюз
ної сільськогосподарської виставки до 
Центрального стадіону імені В. І. Леніна. 
Вони палко вітали представників молоді 
п ’яти континентів.

...Гігантська чаша Центрального стадіо
ну імені В. І. Леніна оперезана полотни
щем, на якому російською, китайською, 
французькою, англійською, німецькою та 
іспанською мовами написано слово «Мир».

Вирують заповнені до відказу трибуни. 
Двометрові стрілки годинника наближають
ся до 3 години дня. На центральній три
буні—органі затори фестивалю— керівники 
Всесвітньої федерації демократичної моло
ді, Міжнародної спілки студентів, члени 
Міжнародного комітету фестивалю.

У центральній ложі з’являються керів
ники Комуністичної партії і Радянського 
уряду—почесні гості на торжестві відкри
ття фестивалю—товариші М. І. Беляєв, 
Л. І. Брежнєв, М. О. Булганін, К. Є. Во
рошилов, Г. К. Жуков, М. Г. Ігнатов, 
О. І. Кириченко, О. В. Куусінен, М. А. 
Суслов, К. О. Фурцева, М. С. Хрущов, 
М. М. Шверник, Н . А. Мухітдінов, П. М. 
Поспєлов, А. П . Кириленко, К. Т. Мазу
ров, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухін. 
Присутні зустрічають їх бурхливими, три
валими оплесками .

Три години дня. Відкриття фестивалю 
запізнилось на годину з вини... москвичів, 
їх  ентузіазму, з яким вони вітали гостей, 
які робили автопохід по місту. Та ось на 
північній і південній трибунах починаєть
ся перекличка двох груп фанфаристів. Не 
встиг змовкнути звук фанфар, як грянула 
мідь оркестрів, і на стадіон вступила го
ловна колона прапороносців. По трибунах 
прокочується шквал привітань.

Завершивши урочистий марш, головна 
колона прапороносців зупиняється. Під 
бурхливі оплески всього стадіону на арену 
вступають колони учасників автопоходу.

Урочистий парад замикає делегація мо
лоді Радянського Союзу.

Учасники фестивалю вишиковуються на 
зеленому полі стадіону. З трибун швидко 
вибігають юн і москвичі в національних 
костюмах народів СРСР і вручають гостям 
квіти.

До мікрофона підходить голова Коміте
ту молодіжних організацій СРСР Сергій 
Романовський. Мені припала велика честь, 
говорить він, від імені Міжнародного ко
мітету VI Всесвітнього фестивалю молоді 
і студентів, від імені радянської молоді 
сердечно вітати вас і сказати вам: «Добро 
пожалувати, дорогі друзі!»

Від імені молоді Австралії і Океанії ви
ступає Чарльз Брезланд (Австралія), А з ії— 
Чінтамоні Паніграхі (Індія), Америки — 
Роже Ферейра (Бразілія), Африки— К ом
форт Тея (Гана) і Європи— Антуан Омон 
(Франція).

Представники молоді континентів у сво
їх  виступах говорять про необхідність 
боротьби за мир, за дружбу народів. Від 
імені учасників фестивалю вони висловили 
подяку радянському народові і радянській 
молоді за сердечний прийом.

Присутні зустрічають виступи промовців 
бурхливими оплесками.

На стадіоні виникає овація—слово нада
ється Голові Президії Верховної Ради СРСР 
Клименту Єфремовичу Ворошилову. В ід 
імені Президії Верховної Ради СРСР, уря
ду Радянського Союзу, від імені всього 
радянського народу і від свого особисто він 
тепло вітає учасників фестивалю і бажає 
ї м добре і з користю провести фестивальні 
дні.

Радіорупори доносять повідомлення про 
фініш міжнародної естафети дружби. І ось 
естафета в Москві, на святі юності. Б ігу
ни, велосипедисти, мотоциклісти з ’явля
ються на стадіоні. Під оплески вони на
правляються до центральної трибуни і вру
чають естафету організаторам свята.

Настає найбільш урочиста хвилина. Спі
вуче звучать фанфари. Погляди всіх зверну
ті до щогли, по якій повільно піднімаєть
ся білий прапор з емблемою фестивалю. 
Свято миру і дружби відкрито! Понад 100 
тисяч чоловік різними мовами співають 
Гімн демократичної молоді.

Після перерви відбулись масові гімнас
тичні виступи радянських спортсменів.

Яскраву барвисту сюїту «Цвіти, наша 
молодість» показав величезний танцюваль
ний ансамбль, складений з хореографічних 
колективів усіх братніх союзних республік 
СРСР.

Відкриття VI Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів перетворилося в могут
ню демонстрацію єднання молоді всіх кра
їн за мир і дружбу між народами, за світ
ле майбутнє людства.

(ТАРС).

С К И Р Т У Ю Т Ь  С О Л ОМУ,  О Р Ю ТЬ Г Р У Н Т
Високе трудове напруження 

панує на ланах сільгоспартілі 
імені Свердлова. Колгоспники 
в тісній співдружності з меха
нізаторами скиртують солому, 
орють грунт під озим і культу
ри. Славних виробничих успі

хів на скиртуванні соломи до
биваються трактористи Іван К і
торага, Леонід Перехрест, Ми
кола Миронов, Василь Тофтул, 
Василь Горбулін та колгоспни
к и Іван Балацко, Андрій Наза
ренко, Гаврило Федоров, Дмит

ро Сакара. Всього в артілі вже 
заскиртовано солому з площі 
понад 500 гектарів.

Хлібороби колгоспу прагнуть 
у всеозброєнні зустріти осінню 
сівбу.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

Вінницька область. Сільгоспартіль „Шляхом Леніна” , Ямпільського району, щороку вирощує ви
сокі врожаї кукурудзи. В цьому році колгоспники зобов’язалися одержати по 40 центнерів цієї куль
тури в зерні і по 550 центнерів зеленої маси з гектара. Старанний догляд за кукурудзою забезпечив 
відмінний стан посівів.

На фото: голова колгоспу І. С. Огієць і бригадир рільничої бригади К. М. Делян  оглядають ку
курудзу.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ).
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К о л г о с п ні трутні
Жнива. Хлібороби сільгоспартілі 

імені Чкалова день і ніч трудяться

в полі, збирають врожай. Але в 
дружній колгоспній сім’ї є і трут

ні. Ось, наприклад, Леонід Могіле
вич та його дружина Клавдія в 
цьому році стільки трудоднів виро
били, що навіть пальців на руках 
вистачить, щоб порахувати.

Леонід Андрійович цілими днями 
на річці з вудочками сидить, чекав, 
поки клюне, а Клавдія Іларіонівна 
на базар бігає або ще куди, тіль
ки не в поле.
      Годі, годі, трутні, користуватися 
колгоспними благами! Так говорять 
всі чесні члени артілі. Не місце 
ледарям у чесній сім'ї колгоспних 
трударів,

П. КАРЕТОВ.

А ЩО НА ЦЕ СКАЖУТЬ 
У РАЙВІДДІЛІ К УЛЬТУРИ?

Вихідний день. Ввечері колгосп
ники сільгоспартілі „Перемога” по
спішали до свого клубу, щоб поди
витись кінофільм. Початися сеанс 
повинен о 21 годині, але кіномеха
нік Петро Краснощокий з ’явився 
лише о 21 годині 30  хвилин.

—Чому так пізно приїхали? — 
запитують люди.

—А то вже не ваше діло!—гру
бо відповідає Петро Краснощокий.

Минула ще година, поки кіноме
ханік продавав квитки. І ось, на
решті, почалося демонстрування 
кінофільму „Медовий місяць” . Але 
що почало творитись на екрані!

В залі загуркотіло, на екрані поя
вились якісь туманні зображення, 
а потім щось тріснуло... Стрічка 
рвалася кілька разів. Так тривало 
до половини першої. Не витримав 
кіномеханік і поспішив зникнути. 
Пізно вночі розходились обурені 
глядачі по домівках.

—А що на це скажуть працівники 
відділу культури тт. Перев’язко та 
Бурко? Чи довго вони миритиму
ться з таким бракоробом-кіноме
ханіком?— запитують трудящі.

О. ПОХИЛЮК, М. ТАБУ
НЕЦЬ та інші.

—Оголосили, що в картині чотири частини, а ось уже йде 
двадцять п’ята!

Мал. О. Козюренка.

НА СЛОВ АХ І НА ДІ ЛІ
—Солома є 

цінним кормом 
для худоби. Її 
треба вчасно і 
без втрат зіб
рати. Цю спра
ву ми органі
з у є м о як
слід,—такі за 
певнення не 
раз можна бу
ло почути від 
агронома кол
госпу імені Хрущова Івана Наумен
ка та бригадира тракторної брига
ди Михайла Покотилова.

Та ось настали жнива. Від слів 
треба переходити до діла. Тут і ви
явилось, що агроном і бригадир 
більше займались пустими розмова
ми, ніж підготовкою засобів до

скиртування. Так, уже обмолочено 
врожай з площі понад 530 гекта
рів, а солому заскиртовано лише 
на 214 гектарах.

А час не жде. Незабаром поч
неться осіння сівба. Треба негайно 
звільняти площі, орати грунт. Не
мало поміркували Іван Науменко 
та Михайло Покотилов над тим,
як його вийти із скрутного стано
вища. І, нарешті, дійшли до виснов
ку: копиці соломи зібрати, а решт
ки... приорати. З а  цю роботу жва
во беруться трактористи і викону
ють її лише вночі.

Багато корму таким чином уже 
сховано в землю. Що ж думають з 
цього приводу керівники колгоспу 
та МТС?

Г. АНТОНЕНКО.

Байдуже ставлення до кролівництва
—Оце вже і ми матимемо кро

леферму,—раділи комсомольці кол
госпу імені Карла Маркса.

Та передчасною виявилася ця ра
дість. Кролів, яких почали приноси
ти в третю комплексну бригаду
(саме тут було вирішено створити 
кролеферму), ніде було дівати. Зав
госп Іван Колесник не турбується 
про спорудження кліток для кролів. 
Також байдужий до цієї справи і

Микола Білан—бригадир комплекс
ної бригади.

Надто вже холодне ставлення у 
бригадира М. Білана і завгоспа 
І. Колесника до хороших починань 
комсомольців.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.
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Краще використати техніку 
на збиранні кукурудзи

Наближається час збирання 
кукурудзи на силос.

Передові господарства вже 
склали робочі плани збирання, 
підрахували, яка кількість ма
шин, транспортних засобів і 
робочої сили потрібна для су
цільного і роздільного збиран
ня кукурудзи на силос.

Практикою установлено, що
силосозбиральний комбайн 
«СК-2,6», призначений для 
скошування і подрібнення сте
бел разом з качанами, може 
зібрати за день 10— 12 гекта
рів кукурудзи, а кукурудзо
збиральні комбайни «КУ-2» і 
«КУ —2А», які відділяють ка
чани від стебел, по 3— 5 гекта
рів. Отже, коли в колгоспі,
скажімо, треба зібрати за 10 
днів на силос 200 гектарів ку
курудзи разом з качанами і 
100 гектарів роздільно, то для 
цього слід виділити два ком
байни «СК-2,6» і два — три ком
байни «КУ-2». Крім того, для

транспортування кукурудзи 
потрібна буде, залежно від вро
жайності, відповідна кількість 
автомашин, тракторних приче
пів або гужового транспорту.

Як  показала практика, про
дуктивність кукурудзозбираль
них машин і силосорізок, в 
яких добре відточено ножі і
протирізальні пластинки, під
вищується в два три рази. Тому 
різальні деталі машин треба 
підточувати щодня.

Велике значення має своє
часне і правильне регулювання
машин. При налагодженні ком
байнів «СК-2,6» особливо важ
ливо, щоб зазор між утовщен
ням кульового пальця і суха
рями тяги не перевищував 0,3 
міліметра і щоб під час робо
ти не послаблялося кріплення 
диска ексцентрика на валу, 
інакше неминучі поломки.

На роздільному збиранні 
комбайном «КУ-2» необхідно

весь час стежити за роботою 
вальців, що обривають качани, 
регулюючи просвіт між ними 
стосовно до товщини стебел і 
величини качанів.

Дуже важливо забезпечити 
швидке розвантаження авто
транспорту. Всі машини слід ус
таткувати спеціальними скреб
ками або сітками для механі
зованого вивантаження кача
нів та подрібненої маси. Ван
тажопідйомність маши н  збіль
шують, н арощуючи передні і 
бокові борти приблизно на 
півметра.

Доставлену з поля силосну 
масу, а також стебла і качани, 
подрібнені на стаціонарних 
силосорізках і кормодробарках, 
необхідно закладати в ями і 
траншеї, а також на площадки 
для наземного силосування в 
день збирання врожаю.

Заготівля достатньої кіль
кості високопоживного куку
рудзяного силосу дасть можли
вість створити міцну кормову 
базу для худоби.

А. СТЕПАНЕНКО, 
інженер-механік.

Комсомольське життя

На чолі змагання молоді
Довгий час життя в первин

ній комсомольській організа
ц ії промислової артілі «П’яти
річка» йшло самопливом, неці
каво. Не проводились збори, 
членам ВЛКСМ не давали дору
чень, навіть членські внески 
вбирались нерегулярно. Не 
дивно, що організація не зро
стала за рахунок передової мо
лоді. Причиною цього була по
гана робота комітету комсо
мольської організації, який 
очолював безініціативний то
вариш.

Та ось у травні комсомоль
ці вирішили переобрати комі
тет, пожвавити діяльність своєї 
організації. До новообрано
го комітету ввійшли кращі мо
лоді виробничники: майстер
механічної формовки цегли 
Григорій Морозов, робітниця 
черепичного цеху Наталія Тка
ченко, їздовий Володимир Т и
хий та інші. Секретарем ко
мітету обрали машиніста Олек
сандра Настича.

Кожний член комітету має 
тепер постійне доручення, весь 
час цікавиться тим, як працює 
молодь. На чолі змагання мо
лодих трудівників виступають 
комсомольці. Вони проявляють 
творчу ініціативу, вносять ц інні 
пропозиції, спрямовані на поліп
шення якості продукції.

На молодіжних зборах було 
обрано бригаду комсомольсько
го контролю за якістю продук
ції. До ї ї  складу ввійшли три
члени комітету. Комсомольцям 
Ользі Буняк з цеху механічної 
формовки цегли, Галині Афа
насьєвій з будівельної бригади, 
Вірі Морозовій з черепичного 
цеху та іншим доручили про
водити регулярно під час обід
ньої перерви читки газет серед 
робітників.

Після проведення комсомоль
ських рейдів перевірки якості 
продукції випускались сатирич
ні листки, в яких гостро вис
міювались бракороби. Боротьба 
за високу я кісті) продукції по
мітно посилилась.

Якось комсомольці поміти
ли, що процес випуску продук
ції затримує сушіння цегли. 
Було вирішено провести неділь
ник для прискорення випуску 
продукції. Такі недільники 
проведені тричі. Все це віді
грало немалу роль в тому, що 
промартіль почала більше ви
пускати цегли та черепиці, під
вищилась якість продукції. Я к 
що в травні промартіль вико
пала виробничий план на 125 
процентів, то в червні його 
було виконано на 148 процентів.

Численні факти і приклади 
свідчать про сумлінну працю 
комсомольців. Механічний цех, 
де трудяться комсомольці: то
кар Іван Кухаревський, елек
трик Віктор Холодов і секретар 
комсомольської організації 
Олександр Настич, удостоєний 
звання «Цех відмінної якості». 
Молоді трудівники артілі Ва
силь Смирнов, Дмитро Літвінов, 
комсомолка Наталія Ткаченко 
занесені на Дошку пошани.

Авторитет комсомольської 
організації весь час зростає. 
Молоді виробничники беруть 
приклад з комсомольців. На 
останніх зборах в комсомол 
були прийняті кращі молоді 
виробничники Катерина Миття 
та Катерина Ткаченко.

Партійна організація пром
артілі та ї ї  секретар Г. Данілов 
повсякденно цікавляться жит
тям комсомольської організа
ції, всіляко підтримують цінні 
починання та ініціативу членів 
ВЛКСМ. Газом з комсомольця
ми на недільниках брав участь 
комуніст Семен Головаха.

Колектив промартілі, готуючи 
достойну зустріч сорокаріччю 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, зобов’язався да
ти понад планове завдання 700 
тисяч штук цегли. Нема сум
ніву в тому, що молоді трудів
ники артілі внесуть свій гід
ний вклад у виконання цього 
почесного зобов'язання.

В. ЗІМІН.

Понад 12 років славно працює 
свинаркою в пурпурівському кол
госпі імені Сталіна Меланія Іва
нівна Гавриленко. За 6 місяців 
нинішнього року в ід кожної з 
10 свиноматок одержала по 12 
поросят. М. Гавриленко також 
доглядає відгодівельну групу сви
ней. Добовий приріст в живій 
вазі кожної тварини становить 
понад 500 грамів.

На знімку: М. І. Гавриленко.

Благородний вчинок
Біля залізничного полотна 

розташоване поле сільгоспарті
лі імені Чкалова. Хліб уже 
зібрано, солому заскиртовано. 
Тільки жовта суха стерня ви
блискує на сонці...

Днями йшов поїзд, пускаю
чи клуби диму. Іскра випад
ково попала на поле. Враз за
горілася стерня. Полум’я стало 
швидко поширюватися. Цю жах
ливу картину побачили трак
тористи  Олексій Ковачевич, 
Василь Панасенко та причіп
лювачі Анатолій Федоров і 
Петро Ганул. Вони не вагаю
чись кинулися гасити полум’я, 
мужньо боролося з вогнем. Ме
ханізатори швидко погасили
пожежу, врятувавши цим са
мим скирту соломи і тік. Кол
госпники сільгоспартілі вдячні 
відважним трактористам та 
причіплювачам.

К. КАПИНУС, 
голова виконкому Софіїв
ської сільради.

Зустріч з футбола
Минулої неділі на стадіоні 

с. Хмельове відбулася товари
ська зустріч з футбола між 
господарями поля та футболіс
тами ново-миргородського «Кол
госпника». Гра закінчилася пе
ремогою новомиргородців з ра
хунком 4:1.
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