
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Як ви зберігаєте посівне насіння?
Різко збільшити виробниц

тво зерна у шостій п ’ятиріч
ці — таке завдання поставив 
перед хліборобами XX з’ їзд 

К ПРС. Для одержання високих 
і сталих урожаїв сільськогос
подарських культур має вели
ке значення висока якість 
посівного насіння. Досвід кол
госпів нашого району говорить 
про те, що де посіви проведе
ні добре очищеним сортовим 
насінням, там врожай зерно
вих культур у нинішньому ро
ці одержали значно вищий.

Так, колгоспи імені Куйби
шева та імені Калініна знахо
дяться в однакових умовах, 
провели сівбу зернових куль

 тур майже на однаковому 
рівні агротехніки, але різним 
насінням. Колгосп імені Калі
ніна провів сівбу добірним на
сінням. Тут і врожай одержа
ли на кожному гектарі на 5 
центнерів вищий, ніж у сусідів.

Високоякісне насіння дає 
міцніші рослини, які краще 
протистоять хворобам, шкідни
кам, легше переносять морози, 
посуху. Ось чому слід завжди 
дбати про якість насіння.

Наступила холодна дощова 
осінь. Правління колгоспів, аг
рономи повинні систематично 
перевіряти, як зберігається по
сівне насіння ярих зернових 
та технічних культур, картоп
лі. Основні умови зберігання
зерна: однорідність і чистота 
його, нормальна вологість, про

дезинфіковане і обладнане вен
тиляцією сухе приміщення.

Проте не скрізь виконують 
ці вимоги. В окремих сільгосп
артілях посівне насіння збері
гають в погано обладнаних при
міщеннях. В якому воно стані, 
ніхто не цікавиться, темпера
туру не виміряють. Гірше то
го, окремі партії вівса, ячме
ню, проса досі не доведені до 
п отрібної чистоти. Багато кол
госпів до цього часу не здали 
зразків насіння для проведен
ня аналізу в контрольно-насін
ну лабораторію. Чому ж змири
лися з цим головні агрономи 
машинно - тракторних станцій 
Ф. Мільєв та М. Врадій?

Треба негайно перевірити 
все посівне насіння у лабора
торії, встановити в кожній гру
пі зерна його посівні якості. 
Дані аналізу допоможуть прав
лінням колгоспів краще збері
гати насіння, вжити всіх за
ходів, щоб не допустити його 
псування.

Для підвищення валового збо
ру зерна велике значення має
вирощування кукурудзи, як од
нієї з найврожайніших культур. 
Кукурудза— це і зерно, і си
лос, і цінний грубий корм. Але 
ще не скрізь як слід дбають 
про насіння цієї культури. 
Весною нинішнього року бага
тьом колгоспам довелося їзди
ти по насіння за сотні кіло
метрів в інші райони та облас
ті. На це витратили десятки 
тисяч карбованців. Та й насін
ня доставали неякісне, сівбу 
провели з порушенням строків 
агротехніки. Все це негативно 
вплинуло на розвиток рослин. 
Ось чому на окремих площах 
зібрали низький врожай ку
курудзи.

На жаль, окремих керівни
ків колгоспів нічому не навчи
ли ці гіркі уроки. В сільгосп
артілях імені Чапаєва, імені 
Жданова, імені Сталіна (с. Пур
пурівка), імені Куйбишева та 
інших вкрай незадовільно про
ходить збирання та зберігання
насінної кукурудзи. В колгос
пі імені Чапаєва виламані к а
чани довгий час лежать на 
плантації. А в пурпурівській 
артілі імені Сталіна качани 
знаходяться в полі на току під 
відкритим небом.

Треба негайно завершити 
збирання насінної кукурудзи. 
Відібрати кращі, добре розви
нені качани і зберігати їх  в 
сухих, провітрюваних приміще
ннях. Найкращий спосіб збері
гання качанів—це підвішуван
ня їх  на горищах.

Насіння— золотий фонд уро
жаю. Про це не слід забувати 
правлінням колгоспів та дирек
ціям обох МТС. Забезпечити кол
госпи високоякісним насінням 
всіх культур—таке невідкладне 
завдання.

Черкаська область. У сільгоспартілі „Здобуток Жовтня”, Таль
нівського району, йде збирання кукурудзи на зерно. Комбайнер 2-ї 
Тальнівської МТС М. Марковський, тракторист ГІ. Токар і причіп
лювач П. Скиба комбайном „КУ-2“ збирають по 3,5—4 гектари за 
день при нормі 2,5 гектара.

На фото: збирання кукурудзи в колгоспі „Здобуток Жовтня”.
Фото І. Діамента. (Фотохроніка РАТАУ).

Сільськогосподарська артіль 
імені Жданова серйозно відстає 
по виробництву продуктів тва
ринництва. За дев’ять місяців 
1957 року на сто гектарів угідь 
вироблено лише по 10,8 цент
нера м’яса. Це— найнижчий по
казник у районі. Мало вироб
ляється молока, свинини. І це 
в той час, коли в колгоспі є 
всі можливості подолати відста
вання.

Та керівники колгоспу про 
це не дбають. З року в рік ма
ло заготовляється кормів. Цьо
го літа, наприклад, колгосп не 
виконав плану закладання си
лосу. Це приведе до того, що 
худоба недоодержуватиме 
взимку потрібної к ількості со
ковитих кормів.

В артілі мало приділяється
уваги підготовці тваринниць
ких приміщень до зими. 40 
голів великої рогатої худоби 
розмістити на зиму ніде. Новий 
корівник будується вже три ро
ки, але в ньому досі не закін
чено внутрішнє обладнання.

Чому низька продуктивність тварин
Рейд перевірки готовності колгоспів до зимівлі тваринництва

Наявні приміщення теж не ре
монтуються. У вівчарнику не 
вкритий дах, стіни не помаза
ні, не посклиті вікна.

Тваринникам не створені нор
мальні умови для роботи. Сви
наркам довгий час не видають 
халатів, гумових чобіт. На фер
мах немає обладнаної кімнати 
для тваринників, де б вони мог
ли культурно відпочити.

Великим недоліком є й 
те, що в колгоспі погано орга
нізована підготовка кормів до 
згодовування. Свиням дають 
неподрібнений ячмінь. Бак для 
запарювання кормів не вико
ристовується, стоїть без діла.

Біля ферм не створені не
обхідні запаси грубих кормів. 
Для їх  переробки та запарю
вання не підготовлено ям, не
завезено потрібний інвентар, 
хімікати. Та з цим мириться 
зоотехнік М . Прокопчук.

Серед тваринників слабо роз
горнуте соціалістичне змагання. 
На фермі є передові доярки, 
свинарки, але їх  досвід не по

ширюється. Перехідні мандати 
передовим свинаркам, дояркам 
не вручаються. Для працівни
ків ферм ніхто не читає лек
цій про передові методи праці 
кращих тваринників країни, 
про те, як боротися за підвище
ння продуктивності худоби то
що. Цю ділянку роботи занед
бали партійна організація та ї ї  
секретар М. Самченко.

Тварин уже треба ставити на 
зимове утримання. Завдання 
полягає в тому, щоб у зимовий 
період не допускати зниження 
надоїв молока, боротися за ви
сокий приріст у живій вазі ве
ликої рогатої худоби, свиней.
Правління та первинна парт
організація колгоспу повинні 
мобілізувати колгоспників на 
успішне проведення зимівлі 
громадського тваринництва.

Рейдова бригада:
М. ВАСИЛЕНКО—свинар

ка колгоспу, В. САЙК— 
ветфельдшер, І. ЖЕРЕ
БЕНКО—працівник редак
ції районної газети.

Повідомлення ТАРС
Протягом ряду років у Радянському Союзі провадяться 

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по створен
ню штучних супутників Землі.

Як уже повідомлялося в пресі, перші пуски супутників 
в СРСР були намічені для здійснення у відповідності з про
грамою наукових досліджень Міжнародного геофізичного року.

В результаті великої напруженої роботи науково-дослід
них інститутів і конструкторських бюро створено  перш ий 
у с в іт і ш тучний супутник  Землі. 4 жовтня 1957 року в 
СРСР проведено успішний запуск першого супутника. За попе
редніми даними, ракета-носій надала супутнику необхідну орбі
тальну швидкість близько 8.000 метрів за секунду. Тепер су
путник описує еліптичні траєкторії навколо Землі і його по
літ можна спостерігати в променях Сонця при його сході і 
заході з допомогою найпростіших оптичних інструментів (бі
ноклів, підзорних труб і т. ін.).

Згідно з розрахунками, які зараз уточнюються прямими 
спостереженнями, супутник летітиме на висотах до 900 км 
над поверхнею Землі; час одного повного оберту супутника 
буде 1  година 35 хвилин, кут нахилу орбіти до площі еква
тора дорівнює 65°. Над районом міста Москви 5 жовтня 1957 
року супутник пройде двіч і—о 1 годині 46 хвил. ночі і 
О год. 42 хвил. ранку за московським часом. Повідомлення 
про дальший рух першого штучного супутника, запущеного в 
СРСР 4 жовтня, передаватимуться регулярно широкомовними 
радіостанціями.

Супутник має форму кулі діаметром 58 см і вагою 
83,6 кг. На ньому встановлено два радіопередавачі, які без
перервно випромінюють радіосигнали з частотою 20,005 і 
40,002 мегагерц (довжина хвилі близько 15 і 7,5 метрів від
повідно). Потужності передавачів забезпечують впевнене прий
мання радіосигналів широким колом радіолюбителів. Сигнали 
мають вигляд телеграфних посилок тривалістю близько 0,3 сек., 
з паузою такої ж тривалості. Посилка сигналу однієї частоти 
провадиться під час паузи сигналу іншої частоти.

Наукові станції, розташовані в різних точках Радянського 
Союзу, ведуть спостереження за супутником і визначають еле
менти його траєкторії. Через те, що густість розріджених вер
хніх шарів атмосфери достовірно невідома, тепер нема даних 
для точного визначення часу існування супутника і місця йо
го входження в густі шари атмосфери. Розрахунки показали, 
що внаслідок величезної швидкості супутника, наприкінці 
свого існування він згорить, досягт и густих шарів атмосфери 
на висоті кількох десятків кілометрів.

В Росії ще наприкінці 19 століття працями видатного вче
ного К. Е . Ціолковського було вперше науково обгрунтовано 
можливість  здійснення космічних польотів за допомогою ракет.

Успішним запуском першого створеного людиною супут
ника Землі вноситься найвизначніший вклад у скарбницю сві
тової науки і культури. Науковий експеримент, здійснюваний 
на такій великій висоті, має колосальне значення для пізна
ння властивостей космічного простору і вивчення Землі, я к 
планети нашої сонячної системи.

Протягом Міжнародного геофізичного року Радянський Со
юз передбачає здійснити пуски ще кількох штучних супутни
ків Землі. Ці наступні супутники матимуть збільшені габарит 
і вагу, і на них буде проведено широку програму наукових 
досліджень.

Штучні супутники Землі прокладуть шлях до міжпланет
них подорожей, і, очевидно, нашим сучасникам судилося бути 
свідками того, як визволена і свідома праця людей нового, со
ціалістичного суспільства робить реальністю найсміливіші мрії 
людства.

Завершили збирання 
буряків

Буряководи сільгоспартілі 
імені Дзержинського, готую
чи достойну зустріч сорока
річчю Жовтня, достроково 
завершили копання цукрових 
буряків на площі 160 гекта
рів. Зараз трудівники закін
чують вивезення сировини на 
цукровий завод.

Добре працюють на від
правці коренів колгоспниці 
ланок, очолюваних Ніною Тур
кулець та Раїсою Квашою.

Д. КУЧЕРЕНКО, 
агроном колгоспу.

Свого слова дотрим али
Колектив механізаторів 

тракторної бригади Михай
ла Покотилова з Ново-Мир
городської МТС зобов’язався 
у вересні місяці виконати 
план оранки зябу. Свого сло
ва робітники дотримали. В 
колгоспі імені Хрущова вони 
закінчили оранку зябу на 
площі 786 гектарів. Зараз 
трактори переключено на 
оранку чорних парів.

О. ГУЛЬЧЕНКО, 
працівник МТС.

Дбаємо про колгоспників
З кожним роком підвищує

ться матеріальний і куль
турний рівень трудівників 
пурпурівського колгоспу імені 
Сталіна. Артіль збудувала в 
цьому році колгоспникам 
шість нових будинків. Справи
ла новосілля і літня трудів
ниця Катерина Шведенко, 
яка багато років працювала 
дояркою, зараз виходить на 
роботу в городню бригаду. 
Проведено також капіталь
ний ремонт десяти хатам.

В першій рільничій бригаді, 
що розташована в селі Чуй
ково, в кожному будинку хлі
бороба горить лампочка Іллі
ча. Ведеться підготовка до 
електрифікації другої р іль
ничої бригади.

М. ГРЕК, 
голова колгоспу.
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Депутати Кам’янської сільської Ради— організатори виробництва

Спираючись 
на актив

В Кам'янській сільській Ра
д і— 25 депутатів. Це кращі ви
робничники колгоспів імені 
Карла Маркса та імені Вороши
лова, представники сільської 
інтелігенції. Депутати на ділі 
виступають організаторами ви
робництва, подають зразковий 
приклад у змаганні.

Добра трудова слава йде в 
колгоспі імені Карла Маркса 
про депутатів доярку Марію 
Ткачову, теслярів Івана Кізіля 
та Гната Коцара, ланкових 
Олександру Костюкову та Олек
сандру Жовну. Самовіддано
трудяться депутати і в колгос
пі імені Ворошилова.

Сільська Рада всю свою ро
боту проводить разом з акти
вом, спираючись на творчу 
активність й ініціативу народ
них мас. Регулярно скликають
ся засідання виконкому та се
сії Ради, на яких обговорюють
ся важливіші питання з життя 
села, колгоспів. Значне місце 
відводиться питанням дальшого 
піднесення всіх галузей кол
госпного виробництва.

Працюють чотири постійних 
комісії: фінансово-бюджетна,
по благоустрою і шляховому
будівництву, культурно-освітня 
і сільськогосподарська. Кожна 
комісія сільради має свій актив. 
Всього в нас працюють 64 ак
тивісти. Вони ознайомлюються 
з рішеннями Ради, черговими
завданнями, що ї х ставлять 
перед народом Комуністична 
партія та Радянський уряд. Де
путати і актив проводять ши
року роз’яснювальну роботу в 
масах.

Варто відмітити активістів 
Ради Т. Кізіль, П . Мельничен
ка, М. Воропай, Є. Бурченко, 
В. Чухрія та інших, які зав
жди сумлінно виконують пок
ладені обов’язки.

І. ВОРОПАЙ, 
голова виконкому сільсь
кої Ради.

В боротьбі за врожай
На сесіях сільської Ради та 

засіданнях постійної сільсько
господарської комісії, членом 
якої з’являюся і я, обговорює
мо питання про хід польових
робіт. Разом з депутатом В. Со
рокіним, який працює помічни
ком бригадира, я проводжу ши
року організаторську роботу 
по мобілізації колгоспників на 
боротьбу за високий врожай .

Бригада вчасно посіяла ози
мі, підняла зяб під увесь ярий
клин, зібрано кукурудзу на всій 
площі. Зараз закінчуємо зби
рання цукрових буряків, які 
вирощували на площі 48,5 гек
тара. Кожний гектар видає по
над 220 центнерів цукрової си
ровини.

Всі корені вже викопані.
Нарощуємо темпи вивезення си
ровини на завод. Попереду в зма
ганні йдуть ланки Килини Крав
цової, Олександри Воропай, Со
фії Подурець, Марії Костюкової.

І. ПОДУРЕЦЬ, 
бригадир комплексної 
бригади колгоспу імені 
Карла Маркса.
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Міцна братерська дружба зв’язує хліборобів кам’янського колгоспу імені Карла Маркса з 
колгоспниками сільгоспартілі „Призыв”, Серпуховського району, Московської області. Чотири 
роки тому почалося соціалістичне змагання між російськими та українськими хліборобами. Воно 
приносить відрадні плоди. Кам'янський колгосп, де головою правління депутат Кіровоградської 
обласної Ради М. М. Вижул, за прикладом російських друзів став краще дбати про піднесення 
продуктивності тваринництва, механізацію ферм, про розвиток рільництва, овочівництва, садів
ництва та інших галузей колгоспного виробництва.

Вже стало традицією щороку обмінюватися делегаціями, узагальнювати і впроваджувати все 
те передове, що народжується у змаганні. Нещодавно секретар парторганізації колгоспу „При
зыв” Т. Фуколкіна надіслала в Кам’янку листа, в якому повідомляє про успіхи хліборобів. На 
кожному гектарі вирощено по 200 центнерів картоплі, по 500 центнерів капусти. За 8 місяців 
одержано по 3576 кілограмів молока на корову, а доярка Ганна Усачова вже має по 4161 кіло
граму. Онисія Александрова надоїла по 3892 кілограми молока на корову.

На знімку, який наша газета публікує вперше, показано хвилюючу зустріч делегації кам’- 
янців у підмосковному колгоспі. Міцним рукопотисканням обмінюються голова колгоспу „При
зыв” О. І. Калінін (зліва) і М. М. Вижул—голова колгоспу імені Карла Маркса.

Накази виборців—в дії
Воля виборців, їх  на

кази є основою діяль
ності депутатів Ради. 
Більшість наказів ви
борців, що були пода
ні, ми вже здійснили. 
В центрі села споруд
жено пам'ятник воїнам 
Радянської Армії, що

затн ули під час Віт
чизняної війни. Буду
ється приміщення для 
бібліотеки, впорядкова
но дороги, парк. Збу
довано 3 нових і відре
монтовано 2 колодязі.

В. ДЕДУЛ, 
секретар сільради.

Завжди серед мас
Постійне розширення і зміц

нення зв’язків з масами—по
чесне завдання депутата. Пам’я
таючи про це, я багато уваги 
приділяю роз'ясненню колгосп
никам рішень Ради і вищестоя
щих партійних і державних ор
ганів, виявляю потреби трудя
щих, беру участь у розв’язанні 
їх  заяв і скарг.

Ось, наприклад, у колгосп
ника Г. Алефірова не ладились 
сімейні справи , що заважало в 
його роботі. Не раз довелося 
побувати в цій сім 'ї , провести
задушевні бесіди. Це дало хо
роші наслідки: сім ’я зміцніла, 
колгоспник старанно трудиться.

Останнім часом провів серед 
колгоспників бесіди про завда
ння в період завершення сіль
ськогосподарського року, про
х ід змагання на честь 40-річчя 
Жовтня. Підвищилась трудова 
активність хліборобів. Вчасно 
зібрано всі качани кукурудзи.

А. КЛИМЕНКО, 
бригадир комплексної 
бригади колгоспу імені 
Ворошилова.

Особистим
прикладом

З року в рік росте і міцніє 
сільгоспартіль імені Ворошило
ва. Збільшення грошових до
ходів дозволило нам провадити 
будівництво фермських примі
щень, придбати ще одну елек
тростанцію та інш і механізми 
для полегшення праці людей, 
щомісячно авансувати колгосп
ників грішми.

З небувалим піднесенням 
трудяться хлібороби в ці дні, 
готуючись достойно ознамену
вати 40-річчя Радянської вла
до. На кожному гектарі вирос
тили по 18 ,3 центнера зерно
вих. Молока за 9 місяців ви
робили понад 185 центнерів, 
а м’яса— по 24,2 центнера на 
100 гектарів сільськогосподар
ських угідь.

Колгоспне виробництво йде 
вгору. В цьому немала заслу
га депутатів сільської Ради, 
які глибоко вникають у діяль
ність колгоспу, беруть актив
ну участь у його житті, по
дають особистий приклад само
відданої праці. Тільки хороші
слова можна сказати про дія
льність депутата Костянтина 
Гуцула, я кий сумлінно труди

ться їздовим, з честю виконує 
покладені обов’язки. Добрих
показників у виконанні вироб
ничих завдань домагаються де
путати сільської Ради: ланкова 
Оксана Чорна, свинарка Фро
сина Горбачова, рядова кол
госпниця Тетяна Коваленко.

Обидві комплексні бригади 
очолюють депутати Анатолій 
Клименко та Федір Марченко. 
Вони виступають організатора
ми змагання колгоспників, 
зміцнюють трудову дисципліну. 
Вчасно завершено підняття зя
бу, зібрано і звезено всі кача
ни кукурудзи.

М. ІЛЬТУС, 
голова колгоспу імені 
Ворошилова.

Працюватиму ще краще
Мене, просту колгос

пну трудівницю, обрано 
депутатом сільської Ра
ди. Це висока честь, 
яка зобов’язує самовід
дано трудитись на 
благо народу, в ім ’я 
процвітання Батьків
щини.

Комуністична партія 
кинула клич— наздог
нати Америку по ви
робництву продуктів 
тваринництва на душу 
населення. Це завдан
ня окрилює нас на но

ві трудові подвиги.
Лише за перший 

опорос одержала по 8 — 
10 поросят на свино
матку. Вага кожної
свині, знятої з відго
дівлі, становить 140 
кілограмів. Вже маю 
867 трудоднів. Аван
сом на кожний трудо
день одержала по 2 
карбованці грішми та 
по кілограму хліба.

Ф. ГОРБАЧОВА, 
свинарка колгоспу 

 імені Ворошилова.

Дорожити довір’ям народу
За виробничою дія

льністю і повсякден
ною поведінкою  депу
тата стежать сотні ви
борців, вчаться на йо
го прикладі. Це по
кладає високу відпові
дальність на депутата, 
який повинен завжди 
дорожити довір’ям на
роду.

Як членові виконко
му, мені доводиться час

то зустрічатись із ви
борцями, розглядати 
заяви і скарги трудя
щих. Прагну до того, 
щоб зростала культура 
села. Зараз жителі се
ла одержують понад 
600 газет і журналів, 
щодня надходить в 
село десятки листів.

Л. ТІЛЬНА, 
начальник пошто
вого відділення.

ної партії, на успішне виконання завдань, 
поставлених партією і урядом.

Сьогодні районна газета „Ленінець” на 
цій сторінці надає слово депутатам Кам’ян
ської сільської Ради.

Депутат—слуга народу. Його головний 
обов’язок — бути діячем ленінського типу, 
вірно і самовіддано служити всенародній 
справі боротьби за комунізм, бути організа
тором мас на здійснення політики Комуністич

Зростає культура села
Радянська влада ши

роко відкрила народові 
шлях до знань, до на
уки. Зараз у селі не 
знайдете сім ’ї, де б не 
читали газет і журна
лів, книг. У кожній 
хаті чути голос рідної 
Москви, сяє лампочка
Ілліча. До послуг хл і
боробів клуб, бібліоте
ка, медпункт, поштове 
відділення, магазини .

Постійна культосвіт
ня комісія, яку я очо
люю, повсякденно вни
кає в роботу шкіл, 
бібліотеки, клубу. За
раз будується нове 
приміщення бібліоте
ки, де буде просторий

зал для читачів, к ім 
ната видачі книг тощо.

Близько 200 дітей 
вчиться в школі. Тут 
працюють 11 вчителів. 
Школу добре відремон
тували. Б селі Костян
тинівні закінчили бу
дівництво приміщення 
для семирічної школи.

Для хліборобів села 
часто влаштовуються 
концерти, демонстру
ються кінофільми. В 
цьому році вже про
читано близько 40 
лекцій для населення.

М. АРТЕМЕНКО, 
директор Кам’ян

 ської семирічної 
 школи.

Почесний обов’язок депутата
Гриміли бої на фрон

тах Великої Вітчизня
ної війни. З гвинтів
кою в руках я брав 
участь у визволенні 
з-під фашистського яр
ма народів Польщі, Ру
мунії, Чехословаччини.
А коли повернувся в рід
ний колгосп, взяв у ру
ки сокиру, став тесля
рем. Багато нових бу
дов виросло за цей час 
у колгоспі: кілька
фермських приміщень, 
клуб, контора, гараж. 
Радісно на серці, що 
там є частка і моєї 
праці.

Хто чесно трудиться, 
того й народ поважає.

Беру участь у громад
ській роботі. Очолюю 
 постійну фінансово-бю
джетну комісію Ради. 
На засіданнях розгля
даємо питання про хід 
мобілізації коштів,
вносимо пропозиції на 
розгляд виконкому та 
сесій. Кожний член ко
 м ісії має свою ділян
ку роботи.

Завжди бути попе
реду—почесний обов’ 
язок депутата. Тому я 
Й прагну трудитись
так, щоб в усьому слу
жити прикладом.

І. КІЗІЛЬ, 
тесляр колгоспу 
ім. Карла Маркса.
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