
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих,
 Кіровоградської області.

Механізатори— в ирішальна сила на сівбі
 Радянська держава щедро 

оснащ ує соц іалістичне с ільське 
господарство потужною техн і
кою. В Резолю ц ії XX  з ’ їзду 
Комуністичної партії на звітну 
доповідь ЦК КП РС говориться:

« Необхідно забезпечити даль
ш у механізацію в сільському 
господарстві, в найкоротший 
строк перейти від механізації 
окремих робіт до комплексної 
м еханізац ії всього с ільськогос
подарського виробництва...»

На прикладі машинно-трак
торних станцій і колгоспів на
ш ого району ми бачимо, як 
успіш но перетворюються в ж и
ття рішення історичного XX  
з ’ їзду КПРС. Щ ороку в район 
прибуває десятки найновіших 
машин: тракторів, комбайнів, 
сівалок тощо. Завдання меха
нізаторів— дбайливо зберігати 
і використовувати техн іку  па 
повну потужність.

Зараз настав найвідповідаль
ніший період у боротьбі за ви
сокий урожай зернових і тех 
н ічних культур наступного ро
ку. Колгоспники і механізато
ри, готую чи достойну зустріч 
сорокаріччю Великого Ж овтня, 
посилюють темпи на сівбі ози
мини, п іднятті зябу.

Добрих виробничих показни
ків на сівбі озимих культур 
домагаються механізатори трак
торної бригади Павла Афанасьє
ва з Ново-Миргородської МТС. 
Вони працюють у творчій спів
друж ності з хліборобами обслу
жуваного колгоспу імені Ч кало
ва. Високопродуктивно працює 
с івальний агрегат, де трактори
стом Віктор Пишоха. Колгосп
ниці Любов Погоріла, Валенти
на Ш вець, Ніна Тупаєнко, 
їздові Борис Федоров, Микола 
Паргамон та інш і забезпечу
ють чітку і злагодж ену роботу 
агрегату. Сівбу озимини вже 
проведено на площ і понад 200 
гектарів.

Зразково організували вико
ристання техн іки па осінній 
сівбі в тракторних бригадах 
Г. Новикова та С. Бондаренка 
з Ново - Миргородської М ТС, 
О. Гаврилова, С. К ізіля , С. Зай
цева з Панчівської МТС. Щ об 
виростити високий урожай зер
нових культур , механізатори 
забезпечили старанний обробі
ток парів, подбали про своєчас
не і високоякісне проведення

оранки грунту, а зараз праг
нуть посіяти озимину в най
кращі строки.

Вирішальною сплою на сів
бі озимих культур  є механіза
тори. Сівбу успіш но проведуть 
там, де високопродуктивно ви
користають тракторний парк. 
Проте далеко не скрізь меха
нізатори тракторних бригад ви
користовують всі можливості, 
а це може привести до розтя
гування строків сівби.

Взяти, наприклад, тракторну 
бригаду Федора М иргородченка, 
яка посідає на сівбі озимих 
одне останніх місць в Ново- 
Миргородській МТС. Потужну 
техн іку тут використовують 
погано, норми виробітку не ви
конуються. Не краще станови
ще і в тракторних бригадах 
Я . Пиш охи та М. Андреєва з 
ц ієї ж МТС. Відстають на сів
бі озимини тракторні бригади 
№  2, №  3 та №  8 Панчівсь
кої МТС, де бригадирами 
М. К лименко, Ф. Першич та 
М. Гутцул.

Первинні партійні організа
ц ії МТС покликан і організува
ти дійове змагання механіза
торів на осінній сівбі. Треба, 
щоб підсумки цього змагання 
підбивались щодня, щоб люди 
знали, хто йде попереду, а 
хто відстав. Проте в ряді 
тракторних бригад Панчівської 
МТС змагання організоване 
формально, серед трактористів 
і причіплювачів не ведеться 
масово-роз’ясню вальна робота. 
З цими недоліками примирився 
секретар парторганізації М. Ж и
ленко.

Правління колгоспів зобов’я 
зані потурбуватись про ство
рення належ них культурно- 
побутових умов для  відпочин
ку механізаторів у  полі. Прав
л іння  колгоспу імен і Кірова 
(голова Т. О пальченко) не дбає 
про механізаторів. П ісля  робо
ти їм ніде відпочити, бо трак
торний вагончик у  занедбаному 
стані.

Товариші механізатори! Сьо
годні закладається основа ви
сокого врожаю найцінніших 
зернових культур . В кращі 
строки і на високому рівні аг
ротехніки проведемо осінню сів
бу, внесемо гідний  вклад у 
боротьбу за дальш е збільш ення 
виробництва зерна!

Одержують хліб на трудодні
Багато років трудиться дояр

кою на молочно-товарній фер
мі колгоспу імені Кірова Олек
сандра Ш ульга . Вона подає 
приклад сум лінної праці, три
має першість у  змаганні. В 
ниніш ньому році О. Ш ульга

виробила 592 трудодні. Ї ї  чо
ловік Б. Ш уль га  працює коню
хом. Подружжя одержало аван
сом на вироблені за 7 місяців 
трудодні близько тонни пшени
ці нового врожаю.

В. ПАСТУХ, 
бухгалтер колгоспу.

В Мартоноському колгоспі 
імен і Сталіна добра трудова 
слава йде про Григорія Ізото
вича Демиденка, який доглядає 
робочу худобу. Дояркою на 
фермі працює його дружина

К ил ина Йоси півна. На вироб
лен і за 7 м ісяців трудодні с і
м ’я  одержала аванс— п онад 80 
пудів хліба.

С. НІКОЛАЄВ, 
працівник бухгалтерії.

Не турбуються 
про якість силосу

Силосую чи корми,  необхідно 
подбати про їх  високу якість. 
Проте в сільгоспарт іл і імені 
К алін іна не дбають про якісне 
силосування кукурудзи . З еле
на маса, яка вже майже суха, 
не змочується водою, не вико
ристовується силосна закваска. 
Краї силосної ями до цього ча
су не очищ ені від решток ми
нулор ічного силосу і бруду.

Голова правління Б. Даць
кий не слідкує, як  силосую ть
ся корми. Він може цілий 
день не з ’являтися до місця 
силосування. Не вболіває та
кож за як існе силосування к у 
курудзи і бригадир другої ком
плексної бригади Д. Дубчак.

В. РИБАЛЬЧЕНКО.

Заспокоюватись 
ще рано

В кабінеті голови колгоспу 
імені Петровського І. А . Дику
сара можна побачити плакат, 
я кий говорить про велику цін
ність кукурудзи, зокрема в 
справі створення м іцної кормо
вої бази. Не можна сказати, 
що керівники колгоспу недо
оцінюють значення кукурудзи.

—  Кукурудзяного силосу ми 
вже маємо 1200 тон н ,— п ові
домляє завідуючий тваринниц
твом Василь Топор.

Проте останнім часом керів
ники колгоспу заспокоїлись на 
досягнутому. Адже не секрет, 
що с илосування качанів к ук у
рудзи провадиться неорганізо
вано, хоч кращі строки вже 
минають. Тимчасом колгосп 
має близько 400 голів свиней, 
а найкращим кормом для них 
є засилосовані качани.

Збирання качанів провади
ться вручну. Р ільничий брига
дир Павло Бабаліч не органі
зував людей на цю роботу. 
Виходить на поле 9 — 1 5 кол
госпників, а щодня повинно 
працювати понад 50 чоловік. 
Ось чому закладено силосу з 
качанів 30 тонн, а силосну яму 
місткістю 45 тонн вже запов
нюють п ’ятий день.

Товариші з кол госпу імені 
Петровського! Заспокоюватись 
ще рано. Треба використати 
всі можливості для повного за
безпечення тваринництва пов
ноцінними кормами.

І. МИРГОРОДЧЕНКО.

Буде силос —  

буде молоко і м ясо!

Перевиконують норми
Добре потрудилися на силосу

ванні кукурудзи в колгоспі іме
ні Ж данова тракторист М. Хме
льницький та комбайнер І. Л у 
кин . Щ одня вони скошували 
по 1 3 — 1 4 гектарів кукурудзи.

В артілі вже закладено б лизь
ко 1300 тонн силосу.

І. МАЦКУЛ.
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Традиційне свято радянських шахтарів—День шахтаря—колек
тив горлівської шахти „ Кочегарка“ зустрічає новими виробничими 
досягненнями. Зачинателі соціалістичного змагання в Донбасі за 
гідну зустріч 40-річчя Великого Жовтня—шахтарі „Кочегарки”— ус 
пішно виконують свої зобов’язання на честь всенародного свята. 
Замість 3000 тонн вугілля на добу, які видобувалися в минулому 
році, вони дають тепер до 3550 тонн. Колектив найстарішої шахти 
Донбасу вже видав на-гора більш як 30 ешелонів надпланового палива.

У  липні за почином гірників „Кочегарки” на шахтах Сталін
ської області почався рух за виконання переджовтневих соціалістич
них зобов’язань до Дня шахтаря. З цим завданням з честю спра
вилися самі ініціатори нового патріотичного починання. В липні во
ни видали понад план більш як 8 тисяч тонн вугілля. По всій краї
ні йде нині добра слава про трудові діла „Кочегарки".

На фото: передові вибійники шахти „Кочегарка” (зліва напра
во)— Іван Борисов, Магомед Магомедов, Григорій Загроднюк 
і Олексій Сидоренко. 

Фото С. Гендельмана. (Фотохроніка Р А Т А У ).

Свято радянських шахтарів
Сьогодні —  День шахтаря. 

Своє традиційне свято радянсь
кі г ірників і шахтобудівники в 
цьому році відзначають в умо
вах всенародної підготовка до 
40-річчя Великої Ж овтневої со
ц іалістичної революції.

За роки Радянської влади 
вугільна  промисловість СРСР 
завдяки геро їчн ій праці шахта
рів, постійному піклуванню 
Комуністичної партії і Радянсь
кого уряду перетворилася в 
одну з передових галузей  на
родного господарства. Виникли 
нові вугільн і басейни в Сибіру
і на Сході країни , Льв івсько- 
В олинський вугільн ий басейн 
на Укра їн і. Якщо в 1913 році 
в країні видобувалося вугілля  
29,1 м ільйона тонн, то в 
1956 році було видобуто 429 
м ільйон ів тонн.

Та  справа не т іл ьк и в к іл ь 
кісному зростанні. Докорінно 
зм інився спосіб видобування 
в угілля . На зм іну обуш ку і 
санкам, цим основним знаряд
дям праці на старій ш ахті, 
прийшли комбайн та інші ма
ш ин и і механізми, як і полег
ш или працю шахтаря, підви
щ ил и ї ї продуктивність.

В еликі завдання перед пра
ц івниками вугільн о ї промисло
вості поставив XX  з ’ їзд К П РС 
у Директивах по шостому п ’я ти 
річному плану . Видобуток ву
г ілля  по Радянському Союзі в 
1960 році с тановитиме 593 
м ільй он и тонн, або 152 про
центи до рівня 1955 року, в 
тому числі вугіль ники Донбасу 
повинні дати країні 212 м іль 
йонів тонн, або на 77 м іль
йонів тонн більш е, н іж у 
1955 році.

Радянські шахтарі з честю 
справляються з поставленими 
перед н ими завданнями. За 
півтора року шостої п 'ятирічки 
до ладу діючих вступили десят
к и нових вугільни х підпри
ємств, у  тому ч и с л і т іл ь к и  в 
Сталінській і Ворошиловградсь 
к ій областях — 51 вугільна 
шахта. Введення в дію нових 
потужностей, а також підви
щ ення продуктивності праці

шахтарів забезпечили успіш не 
виконання плану першого п ів
р іччя  1957 року. Г ірники дали 
країн і за 6 місяців 226 м іль 
йонів тонн в угілля , в тому 
числ і шахтарі Радянської Укра
їн и — 7 3 ,7  м ільйона тонн, на 
11 процентів більш е, н іж у 
першому півріччі минулого 
р о к у .

К ом ун істична партія і Ра
дянський уряд проявляють ве
л ике п іклування про поліп 
ш ення ж иття, праці і побуту 
шахтарів. Тепер в очисних ви
боях для них установлено 6 -го- 
дин ний робочий день, а для 
інш их підземних робітників —  
7-годинний. Упорядкування за
роб ітної плати ву гільн иків при
вело до поліпш ення ї х добро
буту. Ось яскравий приклад 
цього. За останні півтора року 
шахтарі Сталінської області 
придбали близько 3 т исяч л е г 
кових автомашин і понад 4 
тисяч і мотоциклів, 4 2 .415 ра
діоприймачів, 9.415 телев ізо
рів, на 57 м ільйонів карбован
ців меблів.

Давно знесено з лиця землі 
трущ обн і «собач іївки » .  На їх  
м ісці виросли впорядковані ро
б ітн ичі селищ а з палацами 
к ул ьту р и і парками, школами, 
дитячими садками і яслами. 
Невпізнанно зм інил ися за роки 
Радянсько ї влади такі ш ах
тарські м іста як Сталіно, Ма
к іївка, Горлівка та інші. В 
Сталінськ ій  області тільки  з 
с ічня  1956 року до цього часу 
збудовано 571 тисячу квадрат
них метрів житла, з них за 6 
м ісяців цього р о к у — 2 30 ти
сяч квадратних метрів.

Сьогодні, в день свята, ра
дянськ і шахтарі, підбиваючи 
підсумки своєї славної праці, 
в ім ’я  процвітання соціал і
стичної Батьківщ ини беруть 
нові зобов 'язання по виконан
ню завдань шостої п’ ятирічки,
планових  завдань на 1957 рік, 
ще ш ирше розгортають соціалі
стичне змагання за гідну зу 
стріч 40-х роковин В еликого 
Ж овтня.

С. ПЕТРОВ.
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Як організувати роботу 
редколегії стінгазети

В конторі пурпурівського 
колгоспу імені Сталіна можна 
бачити, як  по кілька місяців 
підряд висить один і т ой же 
номер колгоспної стінгазети. 
Така стінн івка, звичайно, дав
но вже не викликає живого 
інтересу в читача. Чому це так?

К ілька років тому на кол
госпних зборах було обрано 
редколегію стінгазети. До її  
складу ввійшли вчителька А. Ма
кедонська, працівник бухгал
терії Я. Куліш та інші. Спо
чатку стінгазета виходила ре
гулярно. Минули роки. Обрані
товариші самоусунулись від 
виконання покладених обов 'яз
ків, навіть забули, що являю
ться членами редколегії. Новий 
склад редколегії не обирався.
І стіннівка тепер виходить від 
випадку до випадку, оформляє
ться наспіх.

П одібні недоліки мають міс
це і в колгоспах імені Хрущо
ва, імені Орджон ікідзе, імені 
Петровського.

Нездорові факти. Ц е — р езуль 
тат того, що партійні органі
зації артілей не керують ро
ботою редколегій, випустили з 
поля зору цю важливу д ілян 
ку ідеологічної роботи, недо
оцінюють роль і значення ни
зової преси в колгоспному 
ж итті.

Я к же підібрати хорошу, пра
цездатну редколегію? До 
цього слід п ідходити серйозно, 
вдумливо. Важ ливо, щоб кол
госпник, якого обирають до

складу редколегії, пішов пра
цювати в ній з охотою, з ін 
тересом. Підбирати редколегію 
потрібно так, щоб вона була 
авторитетною, щоб у ній був і 
знатний колгоспник, і пере
довий бригадир, і спеціаліст 
с ільського господарства, і вчи
тель. Про все це повинна дба
ти партійна організація.

Редколегію обов’язково тре
ба обирати щороку на загаль
н их зборах колгоспників. Б у
ває й так, що той ч и інший 
член редколегії не виправдує
довір’я, с амоусунувся від учас
ті у випуску газети. В такому 
випадку не слід чекати наступ
ного року. Треба обрати на 
його місце товариша, який з 
честю буде виконувати до
ручення. 

Для правильної роботи ред
колегії слід складати плани 
кожного номера на кожний 
місяць. При плануванні вра
ховувати завдання, що стоять 
перед артіллю.

Великі обов’язки покладені 
на редактора стінгазети. Він 
повинен так організувати чле
нів редколегії, щоб кожний з 
них виконував певну ділянку 
загальної роботи і відповідав за 
неї. А цього можна домогтися
л ише тоді , коли м іж членами 
редколегії будуть розкріплені 
певні обов’я зки.

Головне в роботі к ожної ред
коле г і ї— п овсякденна організа
торська діяльність, т існий зв’я 
зок з ш ирокими масами.

„Поговоримо на культурно-побутові теми“
В ипущено черговий номер 

сатиричної газети «Крокодил 
іде по району». Він повністю 
присвячен ий питанню « Погово
римо на культурно-побутові т е 
ми» . Вміщено вісім дотепн их 
карикатур, які викривають не 
доліки в роботі працівників ок
ремих клубів, медичних закла
дів, магазинів тощо.  

П родавщиця ларка чайної 
Л . Рябоконь недодавала здачу 
покупцям, не дбала про чистоту 
посуду. За це ї ї  піддано кри

тиці в сатиричній газеті. Вмі
щено карикатуру на жителя 
села Софіївки О. Василенка, 
від якого часто можна почути 
брутальні слова. Гостро висмію
ються хулігани та п ’яниці 
А. Настич з с. Софіївки, 
М. Сотник з с. Канежа. К е 
рівники колгоспу імені Кірова 
не дбають про створення на
лежних умов для відпочинку 
механізаторів. Цей недолік та
кож викриває газета.

Краще організувати відгодівлю свиней
Трудівники  с ільського гос

подарства з великою активністю 
включилися у боротьбу за вико
нання поставленого Комуніс
тичною партією завдання— п ро
тягом ближ чих років наздогна
ти Америку по виробництву 
молока, масла та м ’яса на ду
шу населення. Для різкого 
збільшення виробництва м ’яса 
виключне значения має відго
дівля свиней. Я к  же поставле
но цю справу в Мартоноському 
колгоспі імені Сталіна?

Треба сказати, що наявні 
можливості, на свинофермі ви
користовуються ще слабо. За 
сім місяців колгосп виробив на 
1 00 гектарів ріллі т іл ьк и но 
11,1 центнера свинин и. І це 
в той час, коли передові к ол 
госпи району мають по 1 5 — 1 7 
центнерів свинини на 100 гек 
тарів р іл л і .

Основне завдан ня підгодівлі —
одержати від свиней якомога 
більший добовий приріст. При 
цьому дуже важливо витратити 
на кож ний кілограм приросту
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найменше кормів. Та на сви
нофермі колгоспу, якою завідує 
О. Бабаліч, про це не турбу
ються. Бувають випадки, коли 
протягом к ількох г один вдень 
свиней залишають напризволя
ще. На відгодівельній площад
ці свині брудні.

Для кожної групи свиней 
треба встановити добові раціони 
годівлі, врахувавши живу вагу 
тварин та наявність кормів. 
Проте на свинофермі до цього 
часу можна бачити в одній і 
тій же групі свиней різного ві
ку, різної ваги. Згодовують 
корми їм всім однаково— п о 
три кілограми концентратів на 
голову. Така годівля, звичайно, 
мало приносить користі.

В перший період відгодівлі, 
я к відомо, свиням згодовують 
дешеві корми . Щодня таких
свиней слід випускати на про
гулянку . Тимчасом тут про це 
забувають. В одному з свинар
ників, де розміщені відгодівель
ні групи , велика скупченість 
тварин, приміщення зовсім не

провітрюється. Свиней не ви
пускають на прогулянку, хоч 
поряд з свинарником є вигін. 
Станки та стіни не побілені, 
не відремонтовані. При таких 
умовах важко одержати висо
кий приріст свиней у ж ивій 
вазі.

Нещодавно в колгосп приб у 
ла зоотехнік С. Ж и гл ій. Для 
неї тут непочатий край роботи. 
Треба попрацювати так, щоб 
навести порядок у постановці 
відгодівельної справи.

Більше треба бувати на сви
нофермі і керівникам колгоспу 
— г олові правління З. С ільвест
ренку та секретареві парторга
нізації В. Зайцеву. Адже вони 
добре знають, що робота з людь
ми тут занедбана. Так, у сви
нарниках можна зустріти зас
тарілі лозунги та заклики. Доб
ре, що на видних місцях виві
шені індивідуальні зобов’язан
ня свинарок. А ле  чому ж ніде 
не видно, як  ці зобов'язання 
викопуються?

М. МИХАЙЛЮКОВА, 
помічник головного зоо
техніка Панчівської МТС.
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З волікають здачу овочів державі
Колгоспи району в цьому ро

ці виростили непоганий урожай 
овочів. Частина колгоспів уже 
виконала план обпоставок. Про
те є ще колгоспи, які погано 
здають овочі державі.

В колгоспі імені Чапаєва ( го 
лова А. Пушенко) план здачі 
помідорів виконаний лише на 
одну десяту процента, а огір
к ів— н а 10 ,4 процента. С іль
госпартіль імені Хрущова ( г о 
лова М. Сімбаба) не здала жод
ного центнера помідорів, а 
план здачі огірків виконано 
тільки на 5 процентів.

Не краще становище створи
лося і в колгоспі імені Ш ев 
ченка. П лан здачі капусти вико
наний лише на 22 проценти, 
ог ірків— н а 28 процентів. Зов

сім не приступав цей колгосп 
до здачі цибулі,  моркви.

Погано виконує план обпос
тавок п урпур івський колгосп 
імені Сталіна. Тут  мало здано 
капусти та помідорів. Сільгосп
артіль імені Свердлова пла
ну обпоставки овочів держа
ві не виконала, але часто про
дає овочі н а базарі.

Слід головам правлінь наз
ваних колгоспів  негайно вжи
тії р ішучих заходів з тим, щоб 
викопати плани обпоставок 
овочів державі.

Г. КРЮК, 
статистик Заготконтори 
райспоживспілки.

Не той хліб, що в полі...
Вечірні сутінки спускалися 

па землю. Небо затяглося хма
рами, ось-ось піде дощ. На зер
ноочисному току сільгоспартілі 
«Перемога» ходить стурбований 
Я втух Степанович Москален
к о — завідуючий током.

—  Завдасть клопоту нам 
дощ, — г оворить він, поглядаю
чи на т ік .— А дже ось тут 
скупчило ся  кілька тисяч цент
нерів пшениці, ячменю, вівса.

Добрий урожай зернових 
культур зібрали в нинішньому 
році хлібороби колгоспу. Та 
мудре народне при слів’я гово
рить: «Не той х ліб, що в по
л і ,  а той, що в коморі» .  Про
те керівники колгоспу забули 
про цю істину. Минають дні, 
тижні, все частіше йдуть до
щі, а багато хл іба  все ще за
л и шається на току.

Рідко коли появляються тут 
бригадири р ільничих бригад 
Андрій К рикотненко та І ван 
Бондаренко. Вони міркують со
бі так: хл іб  ми скосили, зерно 
на тік звезли, а там як собі 
хочете. Чи не тому ні брига
дири не висилають на т ік н е 
обхідної к ількості людей для 
очищення та перевезення зер
на? Адже їм добре відомо, що 
досі не очищено півтори т исячі 
центнерів пшениці.

Організація п раці на току 
занедбана. 22 серпня, наприк
лад, на очищенні зерна пра
цювало дві в іялки, а третя 
простояла цілий день, бо не 
вислали людей. Потужна зер
ноочисна машина також прос

тоює. Керівникам Ново-Мирго
родської МТС відомо, що ось 
уже четвертий день цю маши
ну нікому обслуговувати, але 
спеціаліста не присилають.

Зерно з току треба негайно 
перевезти в комори. Та довго 
ще  доведеться возити хліб , я к
що правління виділятиме на 
цю роботу т ільки  одну автома
шину. Багато зерна псується 
під час дощів. Тут  нічим не 
накритий хл іб . Б ільше того, на 
току є всього п ’ять дерев’яних 
лопат. Байдуже дивиться на 
все це завідуючий господарст
вом М ихайло Залізко.

—  Я вже не раз говорив зав
госпові про ремонт комори в 
с. Бабкино, де засипана пше
ниця. Під час дощів дах силь
но протікає, зерно псується, 
але н іхто не звертає на це 
уваги, —  повідомляє комірник 
Віктор Бреурош.

В колгоспі збудували нове 
зерносховище. Р о з ташоване во
но поряд з током, але  до цьо
го часу не заси пане повністю 
зерном. У бри гаді № 1 в ко
мору засипали овес, а дах при
міщення не відремонтували.

Керівники колгоспу забува
ють, що виростити урожай і 
звезти зерно на т ік — т ільки по
ловина справи. Невже голова 
колгоспу В. Воропай не розу
міє, що зерно треба негайно 
зсипати в комори, що дозво
лить добре його зберігати і 
запобігти втратам.

П. КРИКОТНЕНКО.

Кіровоград. На околиці міста споруджується завод по обробці 
гібридного насіння кукурудзи продуктивністю 5000 тонн зерна за 
сезон. Тут будуть устатковані цех очистки качанів, сушильний від
діл, цех обмолоту, бункер зберігання і цех калібрування зерна. 
Колгоспи і радгоспи одержать готовий посівний матеріал з вказів
кою сорту і фракцій. Перша черга заводу стане до ладу в жовтні 
цього року.

На фото: панорама будівництва заводу по обробці гібридного 
насіння кукурудзи в Кіровограді.

Фото Г. Вєрушкіна. ( Фотохроніка РАТАУ ).

Після школи— в  колгосп

Після  закінчення десятиріч
ки комсомолка Л юбов Цапенко 
пішла працювати в р ідний кол
госп імені М. Горького. Вадо 
зустріли тут молоду т рудівни
цю. Під час збирання хлібів 
вона працювала нагаром, а за
раз трудиться н а різних робо
тах.

О. БОСЬКО, 
бригадир колгоспу імені 
М. Горького.

До розмістит и свиней?
В колгоспі імені Куйбишева 

ніде розмістити на зиму части
н у свинопогол ів ’я. З досвіду 
минулого року ми побачили, 
я к знижується приплід свино
маток, коли вони утримуються 
в тісноті. У  цьому році зб іль 
шилася к ільк ість свиней, але
приміщення ті ж самі. Прав
ління артілі повинне заздалегідь 
подбати про підготовку примі
щ ень.

Я. ЦЕЛЬНИК, 
обліковець свиноферми 
колгоспу імені Куйбишева.

Поліпшилась робота
комісії

Останнім часом робота фінан
сової комісії Софіївської с і л ь 
ради поліпшилася. Депутати і 
працівники сільради ведуть ш и
року масово - роз ’яснювальну 
роботу серед населення і це 
дало свої наслідки. Фінансовий 
план по збору сіл ьгоспподатку 
в першому і другому кварта
лах перевиконано, а в третьо
му кварталі наближається до 
виконання.

Слід зауважити, що райфін
відділ не подає практичної до
помоги сільраді у виконанні 
планів. А сам завідуючий фін
відділом т. Вурсол за весь час 
роботи побував у нас лише один 
раз. Чомусь т. Вурсол вважав, 
що виконанням фінансового та 
інших планів повинні займати
ся лише працівники сільрад.

К. КАПИНУС, 
голова виконкому Софії в
ської сільради. 
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