
П ролетарі всіх країн, єднайте с я !

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Приклад ставропольців 
вартий наслідування

Колгоспники і колгоспниці, 
працівники радгоспів, ремонт
н о-технічних станцій і спеціа
лісти сільського господарства 
Ставропольського краю звер
нулися до всіх працівників 
сільського господарства Союзу 
РСР із закликом —вчасно і 
без втрат зібрати врожай. Ці 
полум’яні слова в икликають у 
трудівників села нову хвилю 
соціалістичного зм агання за 
прискорення строків і поліп
ш ення якості збирання хлібів.

Ставропольці розповідають 
про свій досвід роздільного 
збирання. Вони вже перекона
лися, що при цьому способі 
збирання з кожного гектара 
посіву поступає в амбари додат
ково 2 —3 і більше центнерів 
зерна. В н инішньому році в 
краї вирощено добрий урожай, 
а тому ставропольці з усією 
впевненістю заявили, що про
дадуть хліба державі значно 
більше, ніж  у минулому році.

При застосуванні роздільного 
способу збирання передові 
комбайнери Ставропольського 
краю на лафетних ж атках ско
шували по 60— 70 гектарів за 
день, а на підбиранні валків 
денний виробіток доводили до 
3 0 — 40 гектарів.

Хліб, обмолочений з валків, 
має нормальну вологість, а 
це дає змогу краще зберегти
зерно, зекономити багато кош
тів, праці і часу на його до
датковій обробці і дає можли
вість відправляти його на за
готівельні пункти прямо від
комбайна без перевалки і 
очистки на токах.

Поряд з розвитком зерново
го господарства ставропольці 
приділяють велику увагу іншим 
галузям колгоспного виробни
цтва і в першу чергу тварин
ництву. За шість місяців вони 
значно збільшили поголів’я 
великої рогатої худоби, свиней, 
овець, птиці.

Одночасно з збиранням хлі
бів трудівники краю широким 
фронтом продовжують роботи 
на сінокосінні і силосуванні, 
щоб в достатку забезпечити 
тваринництво доброякісними

  кормами. Вживають всіх захо
дів до того, щоб у період хлі
бозбирання забезпечити також 
старанний догляд за  посівами 
кукурудзи і виконати весь 
комплекс інших агротехнічних 
заходів.

Ставропольці докладають 
всіх зусиль до того, щоб внес
ти гідний вклад у справу різ
кого збільшення виробництва 
сільськогосподарських продук

Про рух третього 
штучного супутника Землі

На шосту годину ранку 15 липня третій штучний 
супутник зробив 827 обертів навколо Землі.

тів, в найближчі роки наздогнати 
США п о виробництву м’яса, 
молока і масла на душу насе
лення.

Борючись за перетворення в 
життя цих завдань, трудівни
ки Ставропольського краю зо
бов'язалися провести збирання 
всіх зернових культур в стис
лі строки роздільним способом. 
Вони забезпечили використання 
лафетних жаток у дві зміни 
і групову роботу комбайнів.
Широко застосовують устатку
вання комбайнів РСМ-8 двома 
підбирачами. Де дає змогу 
своєчасно підібрати і обмолоти
ти скошені хліба.

Хлібороби краю дали слово до
строково виконати державний 
пл а н  хлібозаготівель, продати 
понад план 22 мільйони пудів.

В повній потребі засипати 
в кожному колгоспі і радгоспі 
насінні фонди всіх культур, 
забезпечити видачу хліба 
колгоспникам на трудодні і 
виділити потрібну к ількість 
кон центрованих кормів для 
громадського тваринництва.

В кожному колгоспі та рад
госпі виконати плани нагромад
ж ення сіна та інших грубих 
кормів. Одночасно з косовицею 
хлібів забезпечити збирання і 
скиртування соломи. Широким 
фронтом розгорнути силосуван
ня, щоб забезпечити повністю 
громадське тваринництво добро
якісним силосом.

Дбають ставропольці і про 
врожай наступного року, зо
бов’язалися провести сівбу 
озимих культур в найкращі 
агротехнічні строки добірним, 
сортовим насінням, вузькоряд
ним і перехресним способами, 
а також своєчасно підняти 
зяб під всю площу ярої сівби.

Колгоспники та механізатори 
Ново-Миргородського району 
за прикладом ставропольців 
широким фронтом розгорнули 
збирання хлібів. В перших ря
дах ідуть к олгоспи імені Дзер
жинського, імені Щорса, 
«Шлях Леніна», які за кілька 
днів зібрали вже до 50 про
центів хлібів. Одноразово з
збиранням приступили до вико
нання першої заповіді перед 
рідною державою і відправили 
на хлібоприймальний пункт 
перші сотні центнерів золотис
того зерна.

Докладемо всіх сил, щоб 
провести збирання  врожаю в 
стислі строки і без втрат, до
строково виконати і значно 
перевиконати державні плани 
заготівель хліба!

Станіславська область. На Ворохтянську ту
ристську базу „Україна“ прибула велика група 
сільських спортсменів ДСТ „Колгоспник“. За спе
ціально розробленим маршрутом вони пройдуть 
по схилах Карпат 260 кілометрів. Туристи побу
вають на найвищій горі України—Говерлі, по
знайомляться з визначними місцями Гуцульських 
Альп і Чорногір’я, заповідником „Горгани“.

На фото: туристи на привалі.

Фото С. Полякова (Фотохроніка РАТАУ).

Хто сьогодні ПОПЕРЕДУ
Колгосп імені Дзержинського, який продав державі 

1657 центнерів зерна нового врожаю, в тому числі за 
17 липня—566 центнерів.

Колгосп імені Орджонікідзе, який продав державі 
970 центнерів зерна нового врожаю, в тому числі за 17 
липня—330 центнерів.

Колгосп імені Жданова, який продав державі 1501 
центнер зерна нового врожаю, в тому числі за 17 лип
ня—650 центнерів.

Лапін Олександр Павлович—комбайнер колгоспу іме
ні Леніна, який комбайном С-4 підібрав з валків 68 
гектарів пшениці і намолотив 1156 центнерів зерна.

Москаленко Антон Якович—комбайнер колгоспу іме
ні Мічуріна, який комбайном С-4 підібрав з валків 45 
гектарів пшениці і намолотив 900 центнерів зерна.

Ганул Володимир Трохимович—комбайнер колгоспу 
імені Орджонікідзе, який комбайном С-4 підібрав з вал
ків 28 гектарів пшениці і намолотив 596 центнерів зерна.

Сойченко Арсен Дем’янович—машиніст лафетної 
жатки колгоспу імені Мічуріна, який щоденно скошує 
на звал по 30—40 гектарів пшениці при нормі 21 гек
тар. Всього скосив 250 гектарів.

Москаленко Олексій Гнатович—машиніст лафетної 
жатки колгоспу імені Орджонікідзе, який щоденно 
скошує на звал по 25—27 гектарів пшениці при нормі 
21 гектар. Всього скосив 232 гектари.

Свиридов Михайло Ілліч—машиніст лафетної жатки 
колгоспу імені Мічуріна, який щоденно скошує на звал 
по 25—30 гектарів пшениці. Всього скосив 200 гектарів.

Сорочан Борис Михайлович—машиніст лафетної жат
ки колгоспу імені Щорса, який щоденно скошує на звал 
по 27—29 гектарів пшениці. Всього скосив на звал 150 
гектарів.

Топор Тарас Миколайович—машиніст лафетної жат
ки колгоспу імені Калініна, який щоденно скошує на 
звал по 30 гектарів пшениці. Всього скосив на звал 124 
гектари.

Гончар Володимир Іванович—машиніст лафетної жат
ки колгоспу імені Щорса, який щоденно скошує на звал 
по 25—27 гектарів пшениці. Всього скосив на звал 120 
гектарів.

Чередніченко Віктор Олексійович—шофер Ново-Мир
городської автороти, який автомашиною ГАЗ-51 перевіз 
на хлібоприймальний пункт за зміну12,4 тонни зерна при 
нормі 7,5 тонни.

Ось хто сьогодні відстає
Колгосп імені Куйбишева, де головою правління 

П. Стоян, секретарем парторганізації Г. Гуц. Завдання про
дажу хліба державі 16 липня колгосп виконав лише на 
23,7 процента.

Колгосп імені Кірова, де головою правління Т. Опаль
ченко, секретарем парторганізації І. В’яткін. Завдання 
продажу хліба колгосп виконав 16 липня лише на 3 про
центи.

Хлібороби району! Скосити хліб 
у в алки—лише початок жнив. Го
ловне— вчасно і без втрат підібрати 
і обмолотити хліб з валків.

Рік видання 27-й
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Київ. У науково-дослідному ін
ституті садівництва Української 
академії сільськогосподарських 
наук провадиться велика робота 
в галузі агротехніки, селекції, 
захисту рослин від шкідників і 
хвороб, а також фізіології пло
доягідних культур.

На фото: лаборант А. В. Ско
пенко (справа) і робітниця 
М. О. Лещенко поливають рос
лини у вегетаційних посудинах.
Фото К. Доліна

(Фотохроніка РАТАУ).

Хліб— п онад план
Багато колгоспів Кримської 

області, виконавши раніше на
мічені плани продажу хліба 
державі і створивши насінні, 
продовольчі, фуражні і страхо
ві фонди, продовжують додат
ковий продаж зерна державі. 
Колгосп «Знамя Ленина», 
Раздольненського району, про
дав понад план 12 тисяч пудів 
зерна, колгосп імені Крупської,
Азовського району—6 тисяч 
пудів. По 120 пудів пшениці в 
середньому з кожного гектара 
одержав колгосп імені Леніна, 
Кіровського району. Одночасно 
з закінченням ж нив колгосп 
завершив і виконання хлібоза
готівель. Понад план державі 
продано 10 тисяч пудів зерна.

На 3300 тонн більше зерна, 
ніж  було здано державі торік, 
продали колгоспи Кіровського 
району.

Серед колгоспів Криму ши
роко розгорнулося змагання 
за дострокове виконання всією 
областю плану продажу хліба 
державі.
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Гідно зустрінемо славне 40-річчя Ленінського комсомолу, 
підготуємо знаменній даті свої подарунки! Так заявили ком
сомольці селища Ново-Миргород, включаючись у змагання на 
честь 40-річчя ВЛКСМ. Юнаки і дівчата вирішили взяти найак
тивнішу участь у будівництві приміщення для дитячого садка.

На знімку: на будівництві дитсадка.
Фото Ф. Калашникова.

Дл я  з б е р і г а н н я  з е р н а
За останні роки будівельни

ки нашого колгоспу спорудили 
багато хороших громадських 
приміщень. На майдані за се
лом розкинулось справжнє тва
ринницьке містечко. Тут доб
ротні коровні, свинарні, телят
ники.

Бригада будівельників, яку 
очолює досвідчений колгоспник

Степан Васильович Брага, зро
била ц інний подарунок хлібо
робам. Трудівники за три міся
ці збудували міцний амбар для 
зерна на 1000 тонн. Прий
мальна комісія дала споруді 
добру оцінку.

В. ПЛАЧИНДА, 
член сільгоспартілі імені 
Щорса.

Нові приміщення
Днями здано в експлуата

цію типовий вівчарник на 420 
голів, свинарник для маточно
го поголів’я  на 168 голів у 
колгоспі імені Свердлова. Б у 

дівельники артілі приступили 
до спорудження майстерні та 
гараж а для тракторної бригади.

А. СТЕЖКО.

На словах і на ділі
В червні цього року на роз

ширеній сесії сільської Ради 
депутатів трудящих було вирі
шено побудувати в Софіївській 
середній школі шість додатко
вих класних кімнат силами 
колгоспів імені Чкалова, імені 
Жданова та промартілі «П’яти
річка». Голови колгоспів В. Ка
линовський, С. Коник та пром
артілі В. Бориско в один голос 
говорили:

— Раз треба— значить треба. 
Зробимо!..

Та ось сесія закінчила свою 
роботу і депутати В. Калинов
ський, С. Коник і В. Бориско 
забули про свої урочисті обі
цянки .

Правда, промартіль достави
ла на будівельний майданчик 
три самоскиди глини, а кол
госпи ще н ічого не зробили.

К. КАПИНУС.

міцні колгоспи при такій систе
мі заготівельних цін одержу
вали невиправдано високі при
бутки.

Червцевий Пленум Централь
ного Комітету КПРС відмітив, 
що таке становище суперечить 
інтересам дальшого розвитку 
колгоспного ладу, інтересам 
держави. Продукція, яку заго
товляли в передових колгоспах, 
я к  правило, коштувала країні 
надто дорого. Отже, назріла 
життєва необхідність перегля 
нути і змінити існуючі заго
тівельні ціни. Це тим більш
потрібно, що реорганізація МТС 
змінила виробничі умови на селі.

Тепер змінюються не т ільки 
форми виробничо-технічного об
слуговування колгоспів, але 
по-новому складаються і еко
номічні взаємовідносини між 
державою і колгоспами. Вихо
дячи з цього, червневий Пле
нум Центрального Комітету Ко
муністичної партії схвалив роз
роблені Президією ЦК КПРС і 
Радою Міністрів СРСР і викла
дені в опублікованій у пресі 
доповіді тов. М. С. Хрущова 
пропозиції про новий порядок.

ськогосподарському виробни
цтві.

Разом з множинністю форм 
заготівель у нас створилася 
множинність цін на одні і ті 
ж продукти. На продукцію, щ о 
її здавали по обов’язкових по
ставках, існувала нижча заго
тівельна ціна, а на продукцію, 
я ка  надходила по закуп ках ,— 
вища закупочна ціна; продук
цією, яку колгоспи здавали по 
натуроплаті, вони компенсува
ли державні затрати на утри
мання МТС; продукція, що над
ходила в державні засіки по
контрактації, оплачувалась та
кож по різних цінах; за про
дукцію, здану понад план, кол
госпи одержували значні так 
звані премії-надбавки .

При такій множинності цін 
на сільськогосподарські продук
ти середні і особливо слабі в 
господарському відношенні кол
госпи були в невигідному стано
вищі. Вони змуш ені були основ
ну масу вироблюваної ними 
продукції здавати по нижчих 
заготівельних цінах, які нерід
ко не компенсували виробничих 
затрат. Тимчасом економічно

МТС і переходу до продажу кол
госпами продуктів та сировини 
державі по єдиних цінах, ди
ференційованих по зонах краї
ни. Червневий Пленум Цент
рального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу 
визнав доцільним скасувати, 
починаючи з 19 58 року, обов’яз
кові поставки і натуральну 
оплату за роботи, виконувані 
машинно-тракторними, ремонт
но-технічними і спеціалізовани
ми станціями.

Державні заготівлі сільсько
господарських продуктів у кол
госпах, я к  говориться в поста
нові Пленуму, проводитимуться 
в порядку закупок. Для більш 
правильного визначення ступе
ня участі колгоспів у поста
чанні державі сільськогоспо
дарських продуктів і далі за
лишається принцип погектар
ного обчислення обсягу дер
жавних заготівель основних 
продуктів, зокрема, таких, як 
зерно, картопля, м’ясо, молоко, 
вовна і яйця. При цьому ще 
більше диференціюються норми 
продажу цих продуктів колгос
пами відповідно до спеціалі
зації, я ка  визначилась у сіль

нову про погектарний принцип 
обчислення обов’язкових поста
вок. Разом з тим у нас було 
запроваджено систему закупок 
продуктів по вищих цінах, 
контрактацію таких технічних 
культур, як  бавовна, льон, ко
ноплі, цукрові буряки і деякі 
інші.

Тепер усі ці форми вже за
старіли. В країні склалася гро
міздка багатоступінчаста систе
ма заготівель, в якій почали 
виявлятися серйозні недоліки. 
В доповіді на червневому Пле
нумі ЦК КПРС т о в а р и ш  
М. С. Хрущов сказав, що на
став час в ідмовитися в ід мно
жинності форм заготівель і пе
рейти до єдиної форми держав
них заготівель сільськогоспо
дарських продуктів і сировини. 
Нині, коли колгоспи зміцніли, 
а в їх  громадському госпо
дарстві відбулися глибокі я кісні 
зміни, визріли можливості для 
скасування обов’язкових поста
вок і натуроплати за роботи

Комуністична партія завжди 
надавала великого значення 
успішному розв’язанню продо
вольчої проблеми. Вона здійс
нює таку політику заготівель, 
я ка  сприяє всебічному розвит
кові продуктивних сил, дедалі 
більшому задоволенню зростаю
чих потреб трудящих.

В перші роки Радянської вла
ди у нас було запроваджено 
продрозверстку, що, як  вказу
вав В. І . Ленін, виконала свою 
історичну справу: врятувала
пролетарську диктатуру в розо
реній і відсталій країні. Після 
громадянської війни Комуніс
тична партія замінила продроз
верстку продподатком. В даль
шому, з урахуванням розвитку 
соціалістичної економіки, пар
тія визнала за потрібне запро
вадити такі форми заготівель, 
як  контрактація, обов’язкові по
ставк и, натуроплата за роботи 
машинно-тракторних станцій. 
У 1940 році березневий Пле
нум ЦК КПРС прийняв поста

Нова система заготівель 
сільськогосподарських продуктів

Довідник „Найважливіші дати з історії 
Комуністичної партії України“

Державне видавництво полі
тичної літератури УРСР ви
пустило в світ українською 
мовою підготовлений Інститу
том історії партії ЦК КП Укра
їн и —філіалом Інституту марк
сизму-ленінізму при ЦК КПРС 
довідник «Найважливіші дати 
з історії Комуністичної партії 
України».

В ньому наводяться дати 
з ’їздів і конференцій КПУ, 
Пленумів ЦК, а також питання, 
які були на них розглянуті та 
інші в ідомості.

Довідн ик видано масовим ти
ражем.

(РАТАУ).

КОМСОМОЛЬСЬКЕ Ж ИТТЯ

Без молодіжного запалу
Комсомольські організації на 

селі відіграють дуже важливу 
роль. І в тому колгоспі, де по- 
справжньому поставлена ком
сомольська робота, там міцна 
трудова дисципліна, д о актив
ної участі в колгоспному ви
робництві залучена вся молодь.

Невелика комсомольська ор
ганізація в колгоспі імені Ен
гельса. На обліку— 30 комсо
мольців. А хіба в селі вся мо
лодь залучена до комсомолу? 
Чи всі комсомольці стали аван
гардом серед к олгоспної мо
лоді? Цього аж  ніяк не мож
на сказати.

Росту комсомольської орга
нізац ії зовсім мало приділяють 
уваги. З часу звітно-виборних 
зборів до лав ВЛКСМ прийня
то лише 5 чоловік. А молоді 
в селі багато. Немало сумлін
н их юнаків та дівчат трудить
ся на фермах, в тракторній 
бригаді, в полі. Але робота по
залученню їх в ряди комсомо
лу зовсім не проводиться.

На запитання, чому так ма
ло молоді вступило до комсо
молу, секретар комсомольської 
організації колгоспу Галина 
Марченко відповідає:

— То часу в мене невиста
чає, то деякі відмовляються.

Насправді ж це зовсім не 
так. Коли б комсомольська 
організація в селі була на ви
соті, то вся передова молодь, 
безумовно, вступила б до неї.

Дійовість роботи к омсомоль
ської організації залежить і 
від я кості проведення зборів, 
а не тільки від їх  кількості.

А в комсомольській організації 
колгоспу імені Енгельса було 
скликано 1 0 комсомольських 
зборів. Всі вони, здебільшого, 
проводились без ділової підго
товки, на низькому рівні. Про 
цс яскраво говорить хоч би той 
факт, що на останні закриті 
збори не з ’явилося багато 
комсомольців.

Запущений в комсомольській 
організації і облік членів 
ВЛКСМ. Так, рішення про 
прийом до лав комсомолу Олек
сандри Омельченко вже дав
но затверджене на бюро рай
кому ЛКСМУ, але квитка вона 
досі не одержала. Анатолій Са
марський до цього часу не 
пред’явив облікової картки.

Слід також зробити докір в 
адресу членів комітету. Про 
яке поліпшення роботи к ом
сомольської організації може 
йти мова, коли окремі члени 
комітету самі не служать при
кладом. Ось член комітету Та
мара Буревич . В колгоспі не 
працює, відсиджується вдома і 
ніякої участі не бере в житті 
своєї організації.

Треба звернути увагу й на 
те, що комсомольська органі
зація працює без належного 
контролю з боку партійної ор
ганізації. Секретаря парторга
нізації І . Митрофанова мало ці
кавить робота комсомольців. Го
лова ж  колгоспу, комуніст 
М. Сімбаба, за кілька місяців 
лише один раз був присутнім на 
комсомольських зборах.

О. ГРЕК.

ПІОНЕРСЬКИЙ ТАБІР
В мальовничому місці села 

Мартоноші розміщений район
ний піонерський табір. Добре 
провели літні канікули 92 пі
онери першого потоку.

Щоб учні відпочивали куль
турно і весело, для них орга
нізовували багато різних ігр, 
демонстрували кінофільми. Ці
каво пройшла екскурсія в се
ло Кам’янку , де піонери озна
йомилися з процесом роботи 
гідроелектростанції. Побували 
учні і на колгоспних фермах 
та в полі.

Днями в піонерський табір 
на відпочинок прибуде нова 
група школярів.

А. ЯЗАН, 
працівник сільської Ради.

Багато нового, 
цікавого

Закінчився навчальний рік. 
Учні Панчівської середньої 
школи успішно склали екза
мени.

Школярі зараз не сидять, склав
ши руки. Одні допомагають 
батькам по господарству вдома, 
інш і— працюють в колгоспі на 
збиранні врожаю тощо.

Нещодавно 50 учнів школи 
виявили баж ання поїхати на 
екскурсію до Кременчуцької гід
роелектростанції, яка  будуєть
ся на Дніпрі. Дирекція задо
вольнила баж ання дітей. Всі з 
радістю вирушили в дорогу.

Скільки цікавого й хорошо
го бачили вони. Захоплюючим 
є те, що наче з води виростає 
нове красиве місто— там, де 
будується нова електростанція. 
А ось і гребля, поряд— шлюз, 
будівництво я кого в цьому ро
ці буде закінчено повністю.
    Бачили школярі і земснаряд. 
Його побудова надто несклад
на, а яку  користь він прино
сить і скільки вивільняє ро
бочих рук!

Учні задоволені повернули
ся додому.

Г. ЦУРКАН, 
працівник Панчівської се
редньої школи.
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ГОЛОВНЕ С Ь О Г О Д Н І - В Ч А С Н О  І БЕЗ ВТРАТ ПІДІБРАТИ І ОБМОЛОТИТИ ХЛІБ З ВАЛКІВ
Комбайнер Микола Голованенко

Ось уже одинадцять років 
водить степові кораблі Микола 
Голованенко. Не один раз був 
занесений на Дош ку пошани.

Рішення партії п ро дальший 
розвиток колгосп ного ладу і 
реорган ізацію МТС Микола 
сприйняв, як  бойову програму 
дій.

Комбайнер з своїм С-6 пе
рейшов у колгосп імені Куйби
шева. Не було і дня , щ об він 
не оглядав свою маш ину. Адже 
наближалися перші ж нива, ко
ли колгосп господарював по- 
новому, з своїми кадрами ме
ханізаторів, з власного тех
нікою.

— Треба до всього придив
лятися,— говорив Голованенко 
помічникові Борису Бабали
ч у ,— щоб не довелося простою
вати в гарячу пору. Ти ж , Бо
рисе, знаєш, як і н инішнього 
року дорідні хліба.

Під липневим сон цем пше
ниці швидко міняли колір, до
зрівали. І що не день, то все 
неспокійнішим ставав комбай
нер. Все частіше виходив на 
лан. Зірве колосок, потре в ру
ках і бачить, що вже скоро пове
де комбайн по неозорих полях.

І, нарешті, діждався.

— Заводь!— кивнув тракто
ристові Миколі Пальчикову.

Загуркотів мотор.
Комбайнер Голованенко взяв

ся за штурвал. Агрегат рушив.
І ожила коса... Чудодійна 

мелодія заповнила степ . Якось 
особливо весело стало на душі 
у Миколи.

— Раз... Два... Три... — лі
чив про себе, скільки разів 
обійшов ділянку.

З незадоволенням поглядав 
на сонце, яке спішило за обрій. 
І ось його останні проміння 
зробили степ невимовно кра
сивим.

Заміряли— 21 гектар скоше
но у валки.

— Мало,—сказав Микола.
— Згоден, — озвався трак

торист.
— Як спалося комбайнеро

в і— ніхто не зн ає .  Тільки ві
домо всім, що другого дня, ко
ли ще сонце спочивало і степ 
був покритий росою, Микола 
Голованенко вийшов на лан.

І знову запрацював мотор, 
і знову лягала пшениця коло
сок до колоска на низьку 
стерню.

Микола так захопився робо
тою, що й обідав на ходу. Ним

керувала тільки одна думка — 
не втратити жодної хвилини.

В кінці дня до агрегату пі
дійшов секретар партійної ор
ганізації Григорій Гуц:

— Ск ільки?..
— Тридцять два, — і щедро 

покрите пилом обличчя Мико
ли було спокійне.

— Тридцять два?— перепитав 
секретар.

— Так.
—Молодець, Миколо! Ех, і 

хороші ж ви, хлопці! — говорив 
Григорій Гуц, міцно потискую
чи руки комбайнерові і тракто
ристові...

Агрегат ішов далі.
А на скошеному лані стояло 

троє: секретар партійної орга
нізац ії Григорій Гуц, бригадир 
тракторної бригади Федір Пер
шич і бригадир рільничої брига
ди Анатолій Бирзул. Вони дов
го дивилися вслід переможцям.

— Як на передньому краї,— 
сказав ненароком Бирзул.

— Такі люди, як  Микола Го
лованенко, завжди попереду,— 
говорив Григорій Гуц.

Вже сіло й сонце, вже й 
смеркало, а агрегат продовжував 
роботу.

Ілля БАНТИШ.

На заклик ставропольських хліборобів
Патріотичний заклик ставро

польців зустрічає жвавий від
гук серед трудівників cільсько
го господарства У країни. Ши
роко застосовуючи роздільний 
спосіб збирання, групову і дво
змінну роботу агрегатів, хлібо
роби республіки докладають 
всіх сил до того, щоб зібрати 
врожай у стислі строки і без 
втрат, дати країні більше хліба.

В колгоспах і радгоспах Ук
раїни вже скошено понад 2,5
мільйона гектарів зернових. 
Кримська область закінчує ко
совицю. На збиранні механіза
тори проявляють багато творчої 
ініціативи. В Дніпропетровській

області близько 400 тракторів 
«Беларусь» обладнані двома 
жатками— навісною і причіп
ною. Сотні комбайнів діють з 
двома підбирачами. На полях 
Одеської області працюють но
ві самохідні комбайни «СК-3 », 
продуктивність яки х в півтора
раза вища, н іж  у  самохідних 
комбайнів старої конструкції. 
Комбайн «СК-3 » має гідравліч
не управління. Його обслуго
вує один чоловік.

Зростає потік зерна на при
ймальні пункти. Ряд районів 
Кримської області—Ниж ньогір
ський, Красногвардійський та 
інші достроково виконали пла

ни продажу хліба державі. Міль
йони пудів добірного зерна за
сипали вже в засіки Батьків
щини хлібороби Запорізької, 
Херсонської, Одеської, Мико
лаївської та інш их областей.

Натхненні рішеннями червне
вого Пленуму ЦК КПРС і лип
невого Пленуму ЦК КП Украї
ни, трудівники сільського гос
подарства республіки борються
за збільшення валового збору 
зерна. Вони вирішили в цьому 
році продати державі додатково 
до встановленого плану не мен
ше як  75 мільйонів пудів 
хліба.

(РАТАУ).

ціни і умови заготівель сіль
ськогосподарських продуктів. 
Віднині в країні буде запровад
жено єдині економічно обгрун
товані закупочні ціни, дифе
ренційовані по зонах з ураху
вання м місцевих природних і 
економічних умов.

Нові закупочні ціни на сіль
ськогосподарські продукти ма
тимуть стабільний характер в 
тому розумінні, що при нор
мальних умовах для врожай
ності вони не змінюватимуть
ся. Але в той ж е час ці ціни 
будуть рухомими, тобто дещо 
зменшуватимуться або збільшу
ватимуться при дуже сприят
ливих або дуже несприятливих 
умовах для врожаю в тому чи 
іншому році.

Слід зауважити, що єдині ди
ференційовані закупочн і ціни 
запроваджуються з таким роз
рахунком, щоб колгоспи, про
даючи продукцію державі, не 
тільки повністю компенсували
свої виробничі затрати, але й 
одержували такі прибутки, при 
яких можна забезпечити веден
н я  господарства на розшире
ній основі, добиватися неухиль
ного піднесення добробуту кол

госпників. З установленням 
більш справедливих єдиних цін 
на сільськогосподарські про
дукти всі колгоспи ставляться 
в однакове становище. При 
цьому загальні витрати держа
ви на купівлю продукції ли
шаються приблизно такими ж, 
як і раніше.

Поряд із скасуванням обо
в ’язкових поставок і натуро
плати за роботи МТС і встанов
ленням єдиних заготівельних 
цін Пленум ЦК КПРС вирішив 
списати з колгоспів всю забор
гованість минулих років по 
обов’язкових поставках, конт
рактації і натуроплаті за робо
ти машинно-тракторних та спе
ціалізованих станцій. Це мати
ме важливе значення для під
несення відстаючих колгоспів, 
для швидшого придбання ними 
нової сільськогосподарської 
техніки.

Червневий Пленум ЦК КПРС 
відзначив, що дуже важливим 
завданням місцевих партійних, 
радянських і заготівельних ор
ганізацій є боротьба за зде
шевлення сільськогосподарської 
продукції. Для цього треба бу

де провести велику роботу 
по вдосконаленню заготівель
ного апарату, по усуненню 
надмірностей у заготівельній, 
збутовій і торговельній систе
мах. Слід кращ е організувати 
зберігання, переробку і реалі
зацію продуктів сільського 
господарства.

Конкретні ш ляхи здійснення 
намічених Пленумом ЦК пар
тії заходів дано в постанові 
Ради Міністрів Союзу РСР 
«Про скасування обов’язкових 
поставок і натуроплати за ро
боти МТС, про новий порядок, 
ціни і умови заготівель сіль
ськогосподарських продуктів».

Вироблені Центральним Ко
мітетом КПРС заходи по зміні 
порядку, цін і умов заготівель
сільськогосподарських продук
тів сприятимуть швидкому 
зростанню економіки країни 
і піднесенню добробуту трудя
щих, дальшому зміцненню со
юзу робітничого класу і селян
ства—непохитної основи успіш
ного будівництва комуністично
го суспільства в нашій країні.

С. РОЗИГРАЄВ,

В колгоспах району все ширше розгортається збирання ви
рощеного врожаю зернових культур.

На знімку: роздільне збирання пшениці в колгоспі імені 
Карла Маркса.

Фото Ф. Калашникова.

На зерноочисному току
Ж нива. На току колгоспу 

імені Ф рунзе невпинно гудуть 
зерноочисні машини, під’їжд
жають і від’їжджають з пше
ницею грузові автомобілі. Купи 
зерна на току весь час зро
стають.

— До збирання врожаю ми 
підготувались добре,— розпові
дає бригадир першої виробни
чої бригади Анатолій Климен
ко.— Переобладнали старий тік, 
розширили комору. Тепер в ко
мору можуть вільно в’їжджати 
автомашини і там навантажува
тись або розвантажуватись. Це
далеко зручніш е, ніж  вносити 
і виносити зерно з комори ящи
ками. І для колгоспників по
легкість, і для колгоспу де
шевше.

На току вже підготовлено 
два криті навіси, третій буду
ється. Недалеко від току роз
міщені автоваги. Все зерно, 
яке надходить на тік або виво
зиться з нього, чітко обліку
ється.

— Розкажіть, будь ласка, 
як  механізовано тік? — запи
тую Клименка.

— Всі важкі роботи,— охочо 
відповідає в ін ,— виконують ма
шини. Безперебійно працює 
зернопульт, готовий до дії зер- 
нонавантаж увальний агрегат.

Ми підходимо до великої гру
пи жінок, я к і  працюють біля 
зернопульта. Їх рухи чітко

злагоджені. Це ланка Раїси 
Клименко. Краща в колгоспі. 
Добре працюють сама ланкова, 
члени ланки—Ганна Сладенко, 
Лукія Воймаренко. Завзяті 
ж інки.

До купи зерна під’їжджає 
автомашина, і загорілі юнаки 
починають ї ї  розвантажувати.

— Це від комбайна,— каж уть 
вони,— в нас їх  працює два.

На косінні лафетними ж ат
ками і на підбиранні покосів 
добре проявив себе комбайнер 
самохідного комбайна Микола 
Філіпенко.

Хоч як  добре не готувалися 
колгоспники до збирання вро
жаю, та проте не обійшлося й 
без недоліків. На 16 липня 
колгосп продав державі лише 
565 центнерів хліба. А чому?

— Спізнились трохи,—по
яснює голова колгоспу М. Іль
тус.—Лише вчора розпочали во
зити хліб.

Так, спізнились. Це визнан
н я аж  ніяк не робить честі 
керівникам колгоспу. Та й про 
вкриття третього навісу для 
зерна слід було раніше поду
мати. Я к же це так? Ж нива в 
розпалі, а навіс не готовий.

І ще одне. На току зовсім 
немає ніякої наочної агітації. 
Як ви не роздивляйтесь навко
ло, ніде не помітите ні лозун
га, ні газетної вітрини. 

Ю. КОВАЛЬ.

З ПОВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Успішно збирають урожай 

трудівники сільськогосподар
ської артілі імені Леніна. Рів
ними рядками лежать валки на 
площі 490 гектарів.

На підбиранні валків славно 
трудиться Олександр Павлович 
Лапін.

Повільно рухається степовий 
корабель з підбирачем, але мо
лотарка працює з повним на
вантаженням. Добре відремон

тував свою машину Олександр 
Лапін. Щоденно він підбирає 
валки на 2 5 — 27 гектарах. На 
кожному гектарі намолочує ба
гато центнерів добірного зерна 
озимої пшениці. Всього на й о 
го рахунку вже є підібраних і 
обмолочених 68 гектарів хлібів.

П. ПЕТРОВ, 
голова колгоспу імені 
Леніна.

Більше турботи про механізаторів
У колгоспі імені Мічуріна 

вже скошено майже половину 
хлібів. Але з підбиранням і 
обмолочуванням валків колгосп 
ганебно відстає.

Машини часто простоюють 
із-за технічних та організацій
них неполадок. Погано постав
лено обслужування механізато
рів. Хіба може бути терпимим 
той факт, що для комбайнерів

навіть не готують у полі гаря
чої їж і. Людям доводиться йти 
обідати аж  у село.

Завідуючому господарством 
М. Залєзку не раз давались 
вказівки обладнати польову 
кухню, але він нічого не зро
бив. Примирились з цим і бри
гадири виробничих бригад.

П. ТАБУНЕЦЬ.



Поради лікаря Стовбняк
Стовбняк є заразним захво

рюванням, що виникає при 
забрудненні ран землею із спо
рами стовбнякової палички.

Природним середовищем, в 
якому живуть і розмножують
ся стовбнячні палички, є ки
шечник травоїдних тварин. Ко
ли ці палички попадають у 
зовнішнє середовище, то в они 
перетворюються у спори, які на 
протязі багатьох років залиш а
ються життєздатними. Палички 
і спори стовбняка у великій 
кількості є в грунті, гн ою тощо.

Захворювання стовбняком
виникає у тому випадку, коли 
спори стовбнякової палички 
попадають у рану чи на по
шкоджену шкіру або слизові обо
лонки. Величина рани не ві
діграє особливої ролі в розвит
ку захворюванн я : воно може 
виникнути і при великих трав
матичних пошкодженнях і при 
незначних ранках, засмічених 
землею або гноєм.

Попадаючи в організм люди
ни, спори розвиваються. Вони 
виробляють сильнодіючий я д, 
який посувається по нервових 
стовбурах, досягає центральної 
нервової системи, де ушкоджує 
рухові ядра спинного і головно
го мозку. Викликається підви
щене напруження мускулів і 
судорога.

При попаданні спор стовбня

ка в організм хвороба розви
вається не зразу. Скритий пе
ріод триває від 6 до 14 днів. По
тім починають проявлятися оз
наки хвороби: загальне незду
ж ання, болі в рані та мускулах, 
розташован их поблизу місця 
проникнення зарази. Далі появ
ляються неспокій, страх, збуд
женість, безсоння. Згодом хво
рий з труднощами розкриває 
рот внаслідок судороги жуваль
них мускулів. Судорога швидко 
охоплює лицеві і ш ийні муску
ли, поширюється н а груди, жи
віт, к інцівки.

Приступи судорог завжди про
ходять при повній свідомості 
хворого і приносять йому ж ах
ливі муки, бо спричиняють 
сильні болі в області серця, в 
мускулах тулуба й кінцівок.

В багатьох випадках хворі на
стовбняк вмирають від задушен
ня під час припадку судороги, 
від запалення легень, паралічу 
серця тощо.

Як же уберегти себе від та
кого небезпечного захворюван
ня? Необхідно навіть при не
значних пораненнях тіла з за
сміченням рани землею або гно
єм зразу ж ввести протистовб
н якову сиворотку. Така сиворот
ка є в кожному фельдшерсько- 
акушерському пункті району.

П. СОРОЧАН, 
лікар.

Куріння—це зло
      Часто можна бачити, як  мо
лодь, а часом і діти, ховаючись 
від дорослих, попихкують ци
гарками. В більшості це ті, хто 
ще не знає, яку шкоду при
чиняє куріння їх здоров’ю.

Від куріння виникає швидка 
втомленість, запаморочення, 
розладнується нервова система, 
притупляється з ір. Люди, я кі 
курять, важко переносять фі
зичне навантаження. Окремі 
громадяни переконалися в цьо
му і залишили куріння.

Наприклад, Василь Бобер ра
ніше багато курив і ночував 
себе погано. Довго він не міг

перебороти те, чим захопився 
змалку. Йому було важко роз
лучитись з цигаркою. Але ку
рити таки кинув.

—З того ч асу ,— говорить 
В. Бобер,— я почуваю себе кра
ще, немає кашлю. Раджу і вам 
залишити куріння.

Не слід допускати випадків, 
щоб у крамницях продавали 
дітям тютюнові вироби.

Медичні працівники повинні 
провадити лекції, бесіди серед 
населення про шкоду, яку  при
носить куріння.

Г. ІВАНОВ.
с. Панчево.

Товаришу, будьте ввічливим!
Довелося мені зайти в кон

тору інкубаторно-птахівничої 
станції в службових справах.

— Здрастуйте!— привітався я. 
Всі працівники відповіли: 

—Доброго здоров’я!
Лише директор В. Корчоха з

посмішкою відповів:
— Як собі схочете.
Не чекав я  такої «привітної» 

зустрічі від директора. А йому 
б треба служити прикладом для 
інших.

М. ЦУЦОЛ.

Подивіться на цей знімок. Скільки сягає око, розкинулося 
озеро. Щоправда, тут неглибоко. Бачите, он граються діти, по
важно ходять гуси, плавають качки. Прикро, що весь отой 
„водний простір“ не що інше, як калюжа. Вона утворюється 
після дощів і довго стоїть на площі між млином і парком.

Дивним є те, що ні селищна Рада, очолювана М. Давиден
ком, ні комбінат комунальних підприємств, яким керує А. Сам
ченко, ніяк не хочуть помітити цю, всім відому, калюжу. Може 
б тоді вони разом з директором РТС (бо це ж поряд) засипа
ли б калюжу.

Зам. 463. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.

Бої в Лівані
В комюніке міністерства на

ціональної оборони Лівану по
відомляється, що за останні дні 
частини ліванської армії відби
вали вперті атаки повстанських 
загонів у місті Тріполі. Пов
станці, говориться в комюніке,
закидали позиції урядових 
військ гранатами і обстрілюва
ли їх з автоматичної зброї. В 
столиці Л івану— Бейруті періо
дично відбувалась інтенсивна 
вулична перестрілка.

(ТАРС).

Безробіття в Японії
ТОКІО. (ТАРС). Японська 

газета «Токіо сімбун» пише, 
що за офіціальними даними, 
число безробітних в Я понії в 
цьому році за період з січня по 
травень включно становило в 
середньому 600 тисяч чоловік. 
Але насправді ця цифра значно 
більша. До цього числа, пише 
«Токіо сімбун», не потрапляють 
особи, зайняті на виробництві 
хоча б тиждень або одну годи
ну в місяць.

Газета пише далі, що з по
чатку економічної депресії чис
ло безробітних в Японії поча
ло загрозливо зростати. Вже 
тепер безробітних на 1 0 0  ти
сяч чоловік більше, ніж  було 
в минулому році.

Редактор
Х . СОКОЛОВСЬКИЙ.

В Японії багато батьків поз
бавлені можливості помістити 
своїх дітей в ясла, бо дитячих 
закладів явно невистачає. Біль
шість ясел не мають потрібного 
обладнання. Уряд Кісі в проек
ті бюджету на новий фінансо
вий рік скоротив і без того не
великі асигнування на утриман
ня дитячих ясел.
На фото: в дитячих яслах у 

Токіо. Семеро дітей сплять на 
одному ліжку.

Фото Джапан прес.

Становище на Кіпрі
Як повідомляє агентство Рей

тер, вранці 14 липня в усіх 
головних містах острова Кіпр 
запроваджено комендантську 
годину, вся робота транспорту 
припиняється, жителям нака
зано не виходити на вулиці до 
окремого розпорядження. Ці 
заходи, як  заявляють англійські 
власті, викликані безпорядка
ми і, зокрема, сутичками між 
турками і греками. За повідом
ленням агентства Рейтер, під 
час цих сутичок тільки за один 
день вбито сім жителів острова.

(ТАРС).

Виступ Неру
ДЕЛІ. (ТАРС). Виступаю

чи на засіданні робочо
го комітету партії Індійський 
національний конгрес, Неру, 
як  повідомляє Юнайтед Пресс 
оф Індіа, заявив, що вирок Ім
ре Надю не повинен бути при
водом для відмови від ідеї на
ради на найвищому рівні. Неру 
висловив надію, що буде ство
рено сприятливу атмосферу для 
проведення такої наради з ме
тою пом’якш ення міжнародної 
напруженості.

Спинившись на проблемах 
роззброєння, Неру висловив 
думку, що в цьому питанні не 
спостерігається прогресу. Ту
пик в цьому питанні, заявив 
він, необхідно подолати.

Торкнувшись становища в 
Лівані, Неру знову підкреслив, 
що в цій арабській країні від
бувається громадянська війна. 
Він відзначив, що більшість 
ліванського народу виступає 
за проведення політики ней
тралітету.

За єдність д ій трудящих
РИМ. (ТАРС). Преса пові

домляє про прагнення італій
ських трудящ их до єдності дій 
всіх демократичних сил, зокре
ма до єдності між комуністами 
і соціалістами. У П ’янкастаньн
йо (провінція Сієна) відбулося 
засідання керівництва місцевих 
відділень компартії і соціаліс
тичної партії, на якому була
прийнята резолюція, що закли
кає обидві партії «проводити 
єдину ріш учу політику в пар
ламенті і в кр а їн і,— політику 
боротьби проти безробіття і 
злиднів, політику захисту де
мократичних свобод».

Аналогічну резолюцію було 
прийнято на засіданні керів
ництва відділень комуністичної 
і соціалістичної партій у Тор
реньє рі; резолюція закликає 
кріпити єдність дій трудящих 
у боротьбі проти фронту клери
калів і підприємців.

Зростає вартість життя
В Ісландії з кожним днем 

зростає вартість ж иття. Урядо
вий вісник «Стьорунарстідінді» 
повідомив про нове підвищен
ня на 22 проценти плати за 
лікування в л ікарнях, про 
15-п роцентне підвищення вар
тості л ік ів , про 2 0 -процентне 
підвищення цін на м’ясні про
дукти.

З А  Р У  Б  Е  Ж Е  М

Об’єднана Арабська Республіка (Єгипетський район). Каїрський університет.
Фото Управління інформації Єгипетського району ОАР.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Державний переворот в Іраку
За повідомленням радіо з 

Багдада, в ніч на 14 липня 
в Іраку стався державний пе
реворот: королівський режим 
повалено і проголошено Ірак
ську республіку. Першим рес
публіканським декретом було 
створено уряд на чолі з прем’
єр-міністром бригадним генера
лом Абдель Керім Касемом, 
він ж е—міністр оборони рес
публіки.

(ТАРС).

Події в Омані
В Омані тривають бої між 

силами національного опору і 
англійськими агресорами.

Представництво Оману в Ка
їрі опублікувало заяву, в якій 
говориться, що поблизу міста 
Аваді, розташованого в гірсько
му районі Джебель-ель-Ахдар, 
сталася запекла сутичка між 
оманськими патріотами і ан
глійськими військами. З обох 
сторін є вбиті і поранені.

В заяві повідомляється та
кож, що протягом минулого
тижня в Маскак для придушен
ня національного опору в Ома
ні прибуло більш я к 3 тисячі 
англійських солдатів.

(ТАРС).

Бої в Алжірі
В Алжірі тривають бої. За 

повідомленням преси, в ряді 
пунктів країни, в тому числі 
на заході департаменту Кон
стантіна і поблизу міста Орлеан
віль, сталися нові запеклі су
тички між французькими вій
ськами і загонами Алжірської 
національно-визвольної армії. 
Згідно з даними французького 
командування, за останні дві 
доби алжірські патріоти втра
тили 115 чоловік убитими і 
пораненими. Офіціальне зведен
ня обминає мовчанням втрати 
французьких військ.

(ТАРС).
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