
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

День Військово-Морського Флоту СРСР
роблять все для 
того, щоб все
мірно кріпити 
ї х могутність. 
Яскравим проя
вом цього пік 
лування є поста
нова жовтневого 
(1957 р.) Пле
нуму ЦК КПРС. 
Як підкреслив 
Пленум, одним 
з важливих зав
дань є всемірне 
зміцнення зв’яз
ків армії з наро
дом, наполегливе 
поліпшення обо
ронно - масової 
роботи серед на
селення.

Велику роль 
в цій справі 
відіграє Добро
вільне товариство 
сприяння армії, 
авіації і флото
ві (ДТСААФ)— 
масова органі
з а ц і я  р а д я н 

 ських патріотів.

Плакат роботи художника Г. Марченка (Дер
жавне видавництво образотворчого мистецтва).

27 липня радянський народ 
і його Збройні Сили відзнача
ють День Військово-Морського 
Флоту СРСР. Радянська Бать
ківщина вшановує наших слав
них моряків, працівників суд
нобудівної промисловості, кон
структорів і діячів науки, чи
їми зусиллями створюються 
першокласні кораблі.

Радянський Військово-Мор
ський Флот заснували і випес
тували Комуністична партія, 
великий Ленін для захисту 
першої в світі соціалістичної 
держави від посягань імперіа
лістичних сил. Пройшовши ге
роїчний бойовий шлях, він ви
ріс і загартувався в запеклих 
битвах за свободу і незалеж
ність нашої Батьківщини. Ра
дянські моряки показали заліз
ну стійкість, незламну муж
ність і масовий героїзм в грозо
ві роки громадянської і Вели
кої В ітчизняної воєн.
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Значне місце в діяльності 
ДТСААФ України займає поши
рення військово-морських знань 
серед членів товариства і насе
лення, особливо молоді. Все 
більше юнаків і дівчат залу
чається до занять з водних ви
дів спорту. За останні роки під
готовлено понад 20 тисяч спорт
сменів, з них кілька тисяч роз
рядників з веслування, парус
ного спорту, морського моде
лізму. В першому півріччі про
ведено більше 800 змагань з 
водних видів спорту, в яких 
взяли участь десятки тисяч 
членів Товариства.

Тепер найкращі спортсме
ни— переможці обласних зма
гань—беруть участь у спарта
кіаді комсомольців і молоді, 
присвяченій 40-річчю ВЛКСМ. 
Особливе пожвавлення на вод
них станціях Києва, Одеси, За
поріжжя, де йде підготовка до 
республіканської та всесоюз
ної спартакіади і ІІІ міжнарод
них змагань з морського спор
тивного багатоборства, в яких 
візьмуть участь спортсмени 
добровільних оборонних това
риств Китаю, Польщі, Румунії 
Болгарії і Німецької Демокра
тичної Республіки.

Зустрічаючи День Військово- 
Морського Флоту СРСР, ра
дянські люди палко вітають 
славних військових моряків, як і 
пильно стоять на сторожі дер
жавних інтересів соціалістич
ної Батьківщини.

У післявоєнний час в ре
зультаті безустанного піклу
вання партії і уряду про зміц
нення обороноздатності нашої 
країни Радянські Збройні Си
ли, і в їх  складі Військово- 
Морський Флот, постійно удос
коналюються на основі досяг
нень соціалістичної промисло
вості, науки і техніки. Наші 
моряки, охороняючи мирну 
працю радянських людей, пов
сякденно і наполегливо удос
коналюють свої військові 
знання.

Партія і народ постійно дба
ють про свої Збройні Сили,

На будівництві Кременчуцької ГЕС
Ні на хвилину не припиня

ється робота в котловані 
основних споруд Кременчуцької 
ГЕС. Арматурні, опалубні і 
бетонні роботи провадяться

тепер на десяти агрегатах. Що
дня в основні споруди ГЕС 
укладається близько двох 
тисяч кубометрів бетону і 
залізобетону.

Сьогодні радянський народ і його 
Збройні Сили відзначають День Військо
во-Морського Флоту СРСР. Радянські 
люди палко вітають славних військо
вих моряків, які пильно стоять на сто
рожі державних інтересів соціалістич
ної Батьківщини.

Про підсумки виконання державного плану 
розвитку народного господарства СРСР 

за перше півріччя 1958 року
дою СРСР Закону «Про дальший розвиток 
колгоспного ладу і реорганізацію машинно- 
тракторних станцій» 65 процентів колгоспів 
до 1 липня цього року вже купили потрібну 
ї м техніку.

Перевиконано планові завдання по біль
шості видів транспорту.

Чисельність робітників і службовців у на
родному господарстві СРСР на кінець першо
го півріччя 1958 року збільшилась порівняно 
з чисельністю на кінець першого півріччя ми
нулого року на 1 мільйон чоловік.

Продуктивність праці робітників у промис
ловості зросла в першому півріччі на 6 про
центів, у будівництві на 10 процентів.

За минуле півріччя населення Радянського 
Союзу одержало за рахунок допомоги і виплат 
по соціальному страхуванню, пенсій та інших 
пільг на суму 106 мільярдів карбованців, або 
на 6 процентів більше, ніж у першому пів
річчі 1957 року.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту 
державної і кооперативної торгівлі становив 
314 мільярдів 500 мільйонів карбованців і 
збільшився на 22 мільярди карбованців.

Досягнуто дальших успіхів в усіх галузях 
соціалістичної культури. Число учнів початко
вих, семирічних і середніх шкіл, включаючи 
школи робітничої і сільської молоді та школи 
дорослих, порівняно з першим півріччям ми
нулого року збільшилося на 500 тисяч чоло
вік. Вищі учбові заклади, технікуми та інші 
середні спеціальні учбові заклади випускають 
в цьому році понад 830 тисяч молодих спе
ціалістів.

Значно збільшилось введення в дію жит
лових будинків. Тільки за рахунок коштів, 
виділених за державним планом у першому 
півріччі 1958 року збудовано і введено в дію 
житлові будинки загальною площею близько 
12 мільйонів квадратних метрів, або на 2 з 
лишком мільйона більше, н іж у першому пів
річчі минулого року.

Як вказується в повідомленні, тривало 
розширення економічних зв’язків з зарубіжни
ми країнами. Значно зріс експорт машин і 
устаткування. (ТАРС).

У  повідомленні Центрального статистично
го управління при Раді Міністрів СРСР вка
зується, що план першого півріччя по вало
вій продукції промисловості виконано на 104 
проценти. Порівняно з першим півріччям 1957 
року виробництво промислової продукції 
збільшилося в СРСР на 10 з половиною про
центів. План першого півріччя по випуску 
валової продукції і по більшості найважливі
ших видів продукції перевиконали всі союзні 
республіки. Виконали і перевиконали план 
всі ради народного господарства, крім Сахалін
ського раднаргоспу.

По виробництву багатьох найважливіших 
видів промислової продукції план першого
півріччя 1958 року виконано достроково.

У  першому півріччі було вироблено чаву
ну— 19 мільйонів 300 тисяч тонн, сталі— 27 
мільйонів тонн, прокату— 21 мільйон 300 ти
сяч тонн, вугілля— 245 мільйонів тонн, наф
ти— 54 мільйони тонн, електроенергії— 114 
мільярдів кіловат-годин, великих електричних 
машин— 2800 штук, електродвигунів— 1 міль
йон 100 тисяч, тракторів— 109 тисяч фізич
них одиниць, цементу— 15 мільйонів 900 ти
сяч тонн, тканин бавовняних— 2 мільярди 
900 мільйонів метрів і т. д.

Посівні площі всіх сільськогосподарських 
культур під урожай 1958 року становили по
над 195 мільйонів гектарів і зросли порівняно 
з минулим роком більш як на півтора мільйо
на гектарів.

Судячи з стану посівів, очікується добрий 
урожай сільськогосподарських культур.

Порівняно з 1 липня 1957 року поголів’я 
всіх видів продуктивної худоби в колгоспах і 
радгоспах зросло: великої рогатої худоби— на 
4,5 мільйона голів, поголів’я свиней— на 3 
мільйони 300 тисяч голів, овець і к із— на 8 
мільйонів 300 тисяч голів.

Значно перевиконано в першому півріччі 
1958 року план державних заготівель і заку
пок м’яса, вовни та яєць.

У першому півріччі 1958 року сільському 
господарству поставлено багато сільськогоспо
дарських машин.

Відповідно до прийнятого Верховною Ра

Усі роботи провадити в комплексі
Більшість колгоспів району 

завершують збирання колосо
вих культур, достроково вико
нали план хлібозаготівлі. Тим
часом колгосп імені Карла 
Маркса відстає з проведенням 
жнив.

На підбиранні валків та пря
мому комбайнуванні тут допус
кають серйозні недоліки. Керів
ники колгоспу не подбали про
організацію групової роботи зби
ральних агрегатів. Машини час
то простоюють із-за технічних та 
організаційних неполадок.

Наведемо хоч би такий прик
лад. Комбайнер Пантелій Тіль
ний збирав урожай на ділянці 
озимої пшениці. Надвечір до
нього приїхали голова колгос
пу М. Вижул та бригадир трак
торної бригади О. Афанасьєв.

— Зупиняй машину! Переоб
ладнай зараз комбайн для під
бирання валків,— розпорядився 
О. Афанасьєв.

— Та ми ж так тільки час 
гаяти будемо,— пробував за
перечити комбайнер.

Сонце сідало за обрій, а ме

ханізатор все ще порався біля 
машини. Комбайн простояв до 
ранку і тільки на другий день 
став підбирати валки. Такі 
випадки непоодинокі.

Все це привело до того, що 
в колгоспі обмолочено врожай 
лише з половини площі посіву.

Відрадним є те, що тут на
рощують темпи скиртування 
соломи і оранки грунту. Брига
дири другої та третьої комплек
сних бригад Софрон Подурець 
та Микола Білан виділили
досвідчених скиртокладів. 
П. Великохатько, М. Подурець, 
В. Воропай не один рік пра
цюють на цій роботі. Солому 
вони старанно складають в 
скирти, щоб не загинув жоден 
центнер.

Механізатори Марко Приходь
ко та Олександр Жовна стягу
ють солому.

Але цього ще мало. Можна 
мати багато кращі успіхи на 
скиртуванні, коли б воно про
водилось не тільки вдень, а 
й вночі. Для цього тут є всі 
можливості, але їх  повністю

ще чомусь не використовують.
В комплексі агротехнічних 

заходів, спрямованих на під
несення врожайності озимих 
культур, оранка стерні має 
особливе значення. Вона сприяє 
нагромадженню вологи в грун
ті, збагачує його на поживні 
речовини. В цьому переконали
ся механізатори на багаторіч
ному досвіді своєї роботи. Во
ни одночасно з скиртуванням 
соломи на звільнених площах 
провадять лущення стерні та 
оранку.

В сільгоспартілі виорано по
над 150 гектарів грунту під 
озимину. Трактористи О. Кос
тюков та В. Кравцов щоденно 
перевиконують змінні завдан
ня, борються за якість оранки.

Треба вжити рішучих захо
дів до прискорення скиртуван
ня соломи й полови, поставити 
на цю роботу всі наявні в 
колгоспі гарби, волокуші та 
інш і засоби, щоб якнайшвид
ше звільнити площі і підго
товити грунт до посіву озимини.

С. ГЕРАСИМЕНКО.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Зрушення в Софіївці
Рішення XX  з’ їзду Комуніс

тичної партії по дальшому 
розпитку радянської демокра
тії , поліпшенню діяльності Рад 
депутатів трудящих викликали 
небувале пожвавлення в пов
сякденній практичній роботі 
нашої сільської Ради. Вона 
стала краще мобілізовувати і 
організовувати трудящих на 
здійснення важливих питань 
радянського будівництва, на 
виконання завдань по різкому 
піднесенню сільськогосподар
ського виробництва.

Піврічний план закупки мо
лока від індивідуальних гос
подарств виконано на 105,1 
процента, фінансовий план дру
гого кварталу — на 119 про
центів, непогано справляємося 
з завданнями по всіх видах 
податків — яскраве свідчення 
того, що обранці народу немало 
попрацювали. В цьому можна 
ще більше переконатися, якщо 
побуваєш на виробництві. Кол
госпи імені Жданова та імені 
Чкалова Софіївської сільради 
безсумнівно поліпшують своє 
господарство. Ждановці у цьо
му році першими в районі ви
конали план продажу хліба 
державі, а другий колгосп— 
велике насінницьке господар
ство—старанно готує багато 
високоякісного насіння.

Відрадно, що в авангарді 
трудівників колгоспного села 
йдуть депутати. Вони і органі
затори, і безпосередні виробнич
ники. Саме такою і є Галина 
Кодацька, ланкова із колгоспу 
імені Чкалова. Де ї ї  ланка од
нією з перших в артілі впора
лася з проривкою і перевіркою 
цукрових буряків, а зараз кол
госпниці дружно обслужують 
комбайн «РСМ-8». Дякуючи 
сумлінній роботі передової лан
ки, збиральний агрегат денні 
норми виробітку перевиконує. 
А якщо треба буде піти в ха
ти виборців з приводу вико
нання якогось важливого дер
жавного завдання, хоч би і 
по закупівлі молока, то з цим 
також по-діловому справиться

депутат Галина Кодацька. Га
зом з нею у ланці трудиться 
депутат Марія Невінчана.

Ось голова культурно-освіт
ньої комісії вчителька Софі
ївської середньої школи Надія 
Кубай і секретар цієї ж комі
с ії Наталія Петрова. Депутатів- 
вчительок можна побачити і 
за випуском нашої стінгазети 
«Депутат», і в дитячих яслах, 
і в клубі, і серед колгоспників, 
де вони проводять бесіди.

Знають у колгоспі імені Жда
нова депутата, хорошого 
організатора і трудівницю лан
кову Віру Головаху. Вона прос
тими і дохідливими словами 
роз’яснює виборцям рішення 
партії та уряду і допомагає 
виконкомові сільради у вико
нанні плану заготівлі молока 
по індивідуальному сектору.

Багато займається виховною 
роботою серед трудящих, не 
шкодує зусиль для всенародної 
справи депутат Сергій Козєєв, 
бригадир комплексної бригади 
сільгоспартілі імені Жданова.

У своїй роботі Софіївська
сільська Гада спирається на 
багаточисельний радянський 
актив. Згуртовують же його 
навколо виконкому і в цілому 
всієї Гади ї ї  депутати— нев
томні трудівники, організато
ри, агітатори.

І все ж у нас є депутати, 
які халатно ставляться до ви
конання своїх обов’язків, не до
рожать довір’ям народу. До та
ких належать М. Кириченко, 
Є. Масленіков, П. Рибалко та 
Ф. Ж еребенко. Деяким депута
там ми доручень даємо дуже 
мало або зовсім не даємо в 
цьому винний виконком. Само
критично визнаємо, що такий 
підхід до справи зовсім непра
вильний.

Надалі виконком орієнтува
тиметься на більш ширше і 
постійне забезпечення доручен
нями всіх депутатів Гади.

К. КАПИНУС, 
голова виконкому.

ПОРАДИ АГРОНОМА  Вирощування
гібридного насіння кукурудзи
Дані науково-дослідних за

кладів і передовий досвід пока
зують, що підвищення врожай
ності кукурудзи в значній м і
рі залежить від якості насінно
го матеріалу. Посів гібридним 
насінням кращих районованих 
сортів першого покоління дає 
прибавку врожаю зерна до 
8 і більше центнерів з гекта
ра. Отже, перехід колгоспів 
і радгоспів на посіви кукуруд
зи високоврожайним гібридним 
насінням може дати додатково 
близько п’ятисот мільйонів пу
дів зерна.

Минулого року гібридне на
сіння першого покоління ви
рощували насінницькі госпо
дарства на великих площах, 
що дало можливість колгоспам 
і радгоспам країни в цьому
році засіяти гібридним насін
ням першого покоління площу 
в 4 ,4 мільйона гектарів. Це 
майже в два рази більше, ніж 
було засіяно таким же насін
ням торік. На Україні, в Мол
давії, на Північному Кавказі

вже більш як вісімдесят про
центів усієї площі посіву ку
курудзи на зерно засіяно гіб
ридним насінням. В цьому ро
ці ділянки гібридизації в ціло
му по країні досягли площі, 
яка перевищує 300 тисяч гек
тарів. На таких великих пло
щах гібриди кукурудзи у нас 
ще ніколи не вирощувались.

Дуже важливо тримати ку
курудзяні посіви в чистому від 
бур’янів стані. Іноді буває так, 
що міжряддя на посівах куку
рудзи обробляють двічі, а 
потім, коли рослини підро
стуть, догляд за посівами при
пиняють. Це велика помилка. 
Виявляється, догляд за куку
рудзою необхідно провадити май
же до ї ї  збирання. Тільки в цьо
му разі посіви кукурудзи протя
гом усієї вегетації будуть віль
ними від бур’янів, а в грунті 
залишиться волога. В радгоспі 
«Перемога» Василівського ра
йону, Запорізької області, в 
посушливих умовах минулого 
року, незважаючи на те, що

кукурудзяні посіви були майже 
вільними від бур’янів, обробіток 
міжрядь не припиняли. В ре
зультаті цього господарство 
одержало врожай зерна цієї 
культури від 20 до 40 центне
рів з гектара. В Українському 
інституті зернового господарст
ва врожай кукурудзи при чо
тирьох обробітках був на 7,2 
центнера з гектара вищий, ніж 
при двох обробітках.

Велике значення в підвищен
ні врожаїв має підживлення 
рослин добривами, а також бо
ротьба з хворобами і шкідни
ками кукурудзи. Для піджив
лення посівів можна викорис
тати гноївку і пташиний послід, 
а також мінеральні добрива.

Однією з найбільш пошире
них хвороб кукурудзи є пу
хирчаста сажка. Вона уражає 
всі частини рослини: качани, 
стебло, листя, волоть, а і ноді 
і коріння. Оболонка достиглих 
наростів пухирчастої сажки лег
ко розривається, і спори ї ї  у 
великій кількості потрапляють 
на рослини, заражаючи ї х. То
му, щоб захистити посіви від 
уражень цією хворобою, треба 
своєчасно зрізати нарости (ра

зом з прилеглою до них час
тиною тканин рослини) до ї х 
достигання і розтріскування. 
Сажкові нарости і уражені хво
робою рослини треба спалюва
н і, або закопувати в землю на 
глибину не менше 50 санти
метрів. Це необхідно робити 
кілька раз протягом літа.

Щоб уникнути череззерниці, 
рекомендується застосовувати 
на ділянках гібридизації штучне 
додаткове запилення після об
ривання волоті на материн
ських рослинах. Це найкраще 
робити в той час, коли почи
нається масова поява кукуруд
зяних ниток на качанах. Штуч
не дозапилення слід провадити 
в ранкові години, зразу ж піс
ля роси. У  зв’язку з тим, що 
рослини кукурудзи зацвітають 
неодночасно, додаткове запи
лення треба повторювати два- 
три рази з проміжками в три- 
п’ять днів.

Передові к укурудзоводи здій
снюють й інші агротехнічні 
заходи. Там, де як одну з бать
ківських форм висіяно насіння 
самозапиленої л ін ії, вони про
водять сортові прополювання 
і закінчують їх  обов’язково

Хлібороби Ровенської області, натхнені істо
ричними постановами червневого Пленуму ЦК 
КПРС та липневого Пленуму ЦК КП України 
борються за вчасне і якісне проведення зби
рання хлібів.

Добре поставлена агітмасова робота в сіль
госпартілі імені РСЧА Мізоцького району.

На фото: обліковець тракторної бригади агі
татор О. М. Мосейчук під час обідньої перер
ви читає механізаторам свіжу газету.

Фото О. Платонова (Фотохроніка РАТАУ).

Вона д а р у є  ж и т т я
Життя...
Промовиш це слово і перед 

тобою постає пройдений шлях.
Початком його є день народ

ження—день, коли перший 
промінь заглянув у твої очі...

То був перший крок, який 
приніс невимовну радість най
ближчим тобі людям—матері і 
батькові.

В славні четверті роковини 
Великого Жовтня в сім ’ ї  Гри
горія Карпова народилася дів
чинка— кароока, круглолиця 
Раїса.

То був рік відбудови народ
ного господарства, боротьби з 
контрреволюцією.

Нелегко було.
Та ось, нарешті, настав час, 

коли Григорій повів Раїсу до 
першого класу.

Її посадили за свіжопофар
бовану парту. Дівча не зводи
ло оченят з учителя, старан
но виводило палички, перші 
літери.

Раїса Григорівна згадує:
— Писала я гарно, бо завжди 

у зошиті стояло «Дуже добре». 
Іду, бувало, з школи і все тор
каюся рукою за сумку, чи не 
загубилося моє «Дуже добре». 
А дійду до хати, то ще з ву
лиці кричу: «Дуже добре!»

А одного разу... Сльози га
рячими іскринками покотилися 
на обличчі Раїси.

Смерть дорогої матері і на 
сьогодні залишилась в ї ї  серці 
невилікованою раною.

Закінчення сьомого класу 
дівчина ознаменувала вступом 
до комсомолу і в медичну 
школу.

— М ені, після смерті матері, 
дуже хотілося стати медичним 
працівником,—веде далі Раїса 
Григорівна.

І мрії дівчини здійснилися.
З медичної школи в 1938 

році вийшла акушеркою. Раїса 
і ї ї  батько переживали велику 
радість.

Минає три роки і на
стає те, чого ніхто не чекав— 
війна. 24 червня 1941 року 
комсомольська організація про
воджала акушерку Раїсу Кар
пову на фронт. Вона стає вій
ськовою людиною.

—Страшно було тільки в 
перші дні, а потім звикла,—  
говорить Карпова. — Навколо 
рвуться снаряди, міни, дзиж
чать кулі, а ти повзеш ряту
вати життя пораненим воїнам.

При виконанні бойового зав
дання впала Раїса Карпова тяж
ко поранена осколком снаряда.

Опам’яталася в госпіталі.
Закінчилася переможно Ве

лика Вітчизняна війна. Військо
ва медична сестра Раїса Гри
горівна Карпова повертається 
в рідне село. І хоч поранення

давало себе відчувати, прис
тупила до роботи.

Довгим, чисто вибіленим і 
світлим коридором сільської 
лікарні, в білому, мов сніг, 
халаті бадьоро йде Раїса Гри
горівна. Зупиняється біля две
рей, над якими напис: «Ро
дильна палата». Там ждуть ї ї  
приходу маленькі громадяни.

Підходить вона то до одно
го, то до другого і по-материн
ському бере на руки. А кри
хітки дивляться своїми без
турботними оченятами на ве
селе обличчя Раїси Григорів
ни, і не знають, що вона по
дарувала їм  життя. І даруючи, 
говорила: «Рости, синку, доч
ко, нам на радість— ворогам 
на страх!..»

Яке щастя жити! І життя 
кожній людині покликані да
рувати трудівники медицини. 
Двадцять років працює аку
шеркою Раїса Григорівна Кар
пова. І за весь свій трудовий 
шлях вона подарувала життя 
тисячі громадянам.

І всі вони трудяться в і м’я 
світлого майбутнього нашої 
любимої Батьківщини.

А Раїса Григорівна горда за 
них.

Ілля БАНТИШ.
с. Панчево.

до пачатку цвітіння кукуруд
зи. При сортових прополюван
нях викидають рослини-доміш
ки, які дуже відрізняються від 
рослин основної лін ії. Вони 
виростають більш і мають від
тінки фіолетового забарвлення 
листя, значно раніше або нав
паки, набагато пізніше ви
кидають волоть.

На ділянках гібридизації, 
крім проривання, повинно бу
ти проведено не менше двох, 
а на ділянках розмноження
самозапилених л ін ій— не мен
ше трьох прополювань. При 
цьому особливо старанно треба 
провадити сортові прополюван
ня в рядках з рослинами бать
ківської форми. Щоб видалити 
з посівів ус і домішки, треба 
вміти швидко і добре відрізня
ти ї х від основної лін ії. Якщо 
в господарстві виникнуть труд
нощі при відокремленні домі
шок від основної лін ії, тоді
слід звернутись за консульта
цією до селекціонера. Опис ха
рактерних ознак самозапиле
них ліній і простих гібридів 
кукурудзи можна знайти в 
«Методичних вказівках по ви
рощуванню гібридного насінна
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БІЛЬШ Е МОЛОКА РІДНІЙ БАТЬКІВЩИНІ!
ЖДАНОВСЬКІ ДОЯРКИ

Закінчила вечірнє доїння. 
Та доярки не йдуть додому. 
Вони чекають поки обліковець 
підрахує результати. Кожну 
хвилює думка, а хто ж за цю 
п ’ятиденку завоював перше 
місце в колгоспі.

— Найкращі показники у 
Віри Чеголі,— пояснила Ф. Го
ріцька,— більше як по 10 літ
рів надоїла від кожної корови.

Добре працювала Віра. За 
двадцять п ’ять днів липня 
випередила по надоях Катери
ну Морозову і наздоганяє Ма
рію Головаху.

А коли говорити відверто, то 
всі три доярки — кращі 
трудівниці артілі. У  кожної з 
них на рахунку скоро буде 
1500 кілограмів молока.

с. коник.

Продають молоко 
понад план

Трудівники села Защити 
охоче продають лишки сільсько
господарських продуктів рід
ній державі.

Завідуючий молокоприймаль
ним пунктом Савелій Декусар 
щодня приймає від здавців но 
200 — 220 літрів молока. Іван 
Кононович Беценко уже продав 
900 літрів молока. За здане 
молоко І. Беценко придбав 
через заготівельну контору нож
ну швейну машинку. Микола 
Хамський за здані 500 літ
рів молока одержав будівель
ний матеріал. Продала державі 
850 літрів молока і Ганна Фе
дорівна Півкопа.

Защитянська сільрада достро
ково — до 25 липня виконала 
річний план закупівлі молока. 
Зараз колгоспники продають 
лишки сільськогосподарських 
продуктів понад завдання.

Г. ЧОРНОУС.

20 липня трудівники колгос
пів Мар’ївської сільської Ради 
виконали річний план продажу 
молока державі.

До першого серпня колгосп
ники зобов’язались продати 
рідній Батьківщині ще кілька 
тисяч літрів молока.

М. БУКОВСЬКИЙ.

На молочно-товарних фермах колгоспів райо
ну добре відоме ім’я Євдокії Іванівни Завалко, 
кращої доярки колгоспу імені Фрунзе, яка на
доїла вже близько 1900 літрів молока. На практич
ному семінарі, що відбувся в колгоспі імені 
Чкалова, Євдокія Завалко охоче розповідала 
багатьом дояркам про досвід своєї роботи, ді
лилася планами на майбутнє.

На знімку: Є. І. Завалко розмовляє з пере
довою дояркою колгоспу імені Чкалова М. І. 
Васечко.

Фото Ф. Калашникова.

Не допускати втрат урожаю!
Колгоспи району виростили 

в цьому році дорідний урожай 
і зараз провадять масове зби
рання хлібів. Головним зав
данням первинних парторгані
зацій, правлінь колгоспів, аг
рономів є недопущення втрат 
зерна.

Проте мають місце факти,
коли окремі керівники колгос
пів не ведуть рішучої бороть
би з втратами врожаю.

В колгоспах імені Кірова, 
«Шлях Леніна», імені Орджо
нікідзе та ряді інш их із-за по
ганої роботи комбайнів на полі 
залишається багато колосків, 
значна частина зерна потрап
ляє в полову та солому. Так, 
наприклад, при перемолочуван
ні однієї кучі соломи в кол
госпі «Шлях Леніна» одержали 
16 кілограмів зерна. Чи заду
мались над цим голова прав
ління і. Бондаренко та секре
тар парторганізації колгоспу 
В. Щербина? Адже якщо в 
кожній кучі соломи залишити 
стільки зерна, то на всій пло
щі втрачено сотні пудів хліба!

В ряді місць при скошуван
ні пшениці неправильно кла
лися валки. Тому при підби
ранні багато стебел залишаєть
ся на землі, а загрібання ко
лосків не провадиться. Саме з 
цих причин у колгоспі імені 
Кірова втрата зерна на кожно
му гектарі озимої пшениці з 
площі 114 гектарів становить 
понад 1 центнер. Підрахунки 
показують, що лише на цій 
площі колгосп недоодержав 125 
центнерів зерна, що становить 
5 процентів до фактичного на
молоту. Чому ж такі факти не 
викликають тривоги в голови 
колгоспу Т. Опальченка, сек

ретаря парторганізації І. В ’ят
к іна та бригадирів виробничих 
бригад?

Слід кинути справедливий 
докір і керівникам колгоспу 
імені Орджонікідзе, де на кож
ному з 30 гектарів допущено 
втрати по 80 кілограмів зерна 
озимої пшениці.

Необхідно закрити всі кана
ли втрат урожаю, налагодити 
чіткий облік зерна при пере
везенні його від комбайнів на 
токи, на заготівельний пункт 
і в комори. Тимчасом значні 
втрати врожаю допускають при 
транспортуванні хліба у кол
госпах імені Чапаєва, імені 
Дзержинського, імені Мічуріна 
та інших.

Вкрай занедбали облік зер
на в колгоспах імені Куйби
шева, імені Леніна, імені 
Свердлова. Зерно на токах 
своєчасно не зважується. Є не
поодинокі випадки, коли не
правильно виписуються наклад
ні при перевезенні зерна на 
хлібоприймальний пункт. Так, 
з току колгоспу імені Чапаєва
відправили автомашину пшени
ці. В накладній була вказана ва
га ї ї  25 центнерів, а після
зважування на пункті вияви
лось, що фактично вага хліба 
становить 26,5 центнера. По
дібні факти є і в колгоспах 
імені Куйбишева, імені Сталі
на. Нічого й доводити, що за
пущеність обліку створює умо
ви для розкрадання хліба.

Негайно посилити боротьбу 
з втратами зерна, щоб жоден 
колосок, жодна зернина не за
лишились незібраними — таке 
невідкладне сьогодні завдання.

І. ГРОМОВ.
П. ГІДУЛЯНОВ.

Х т о  с ь о г о д н і  П О П ЕРЕД У

Стоян Василь Кирилович— комбайнер колгоспу іме
ні Куйбишева, який комбайном «РСМ-8» зібрав 320 гекта
рів пшениці і намолотив 2203 центнери зерна.

Гирля Олександр Семенович — комбайнер колгос
пу імені Кірова, який комбайном «РСМ-8» зібрав 221 гек
тар пшениці і намолотив 2514 центнерів зерна.

Не знижуйте надоїв
Минула ще,одна п’ятиденка 

липня місяця. Які ж наслідки 
виробництва молока в районі? 
Лише половина колгоспів збіль
шила надої в порівнянні з по
передньою п ’ятиденкою. Най
кращий приріст молока в кол
госпі імені Чкалова— 5,7 літра.

За п’ятиденку найбільше 
одержали молока на фуражну 
корову, по 47 літрів, тваринни
ки колгоспу імені Свердлова 
та імені Чапаєва. Тут доярки, 
пастухи та пашовози по-справж
ньому боролися за виконання 
щоденних завдань по надоях 
молока.

Чому ж у колгоспах імені 
Орджонікідзе, імені Куйбише
ва, імені Сталіна, імені Дзер
жинського та імені Мічуріна 
надоїли молока на фуражну

корову на 10 літрів менше, 
н іж  у коробчинських сільгосп
артілях? Тому, що керівники 
колгоспів послабили контроль 
за роботою на молочно-товар
них фермах, а зоотехніки паль
цем об палець не вдарили, 
щоб збільшити надої молока. 
Вони не пильнують за робо
тою пастухів, не організували 
подрібнювання зеленої маси 
кукурудзи. Коровам не створе
ні необхідні умови для різкого 
піднесення продуктивності. В 
обідню перерву тварин трима
ють під палючіш сонцем, не
своєчасно напувають. В окре
мих колгоспах для худоби не 
завезли солі-лизунця. Ось ті 
причини, що негативно впли
вають на виробництво молока.

М. ПАНАСЕНКО.

кукурудзи та їх  батьківських 
форм», які розіслані в насін
н ицькі господарства.

В исокоурожайне гібридне на
сіння можна одержати лише 
в тому разі, коли материнські 
рослини на ділянці гібридизації 
запилюються тільки пилком з 
батьківських рослин. Для того, 
щоб це сталося, треба на ма
теринських рослинах своєчасно 
і повністю обірвати волоть. 
Щоб не допустити запізнення 
з обриванням волоті з материн
ських рослин, за 7— 10 днів 
до передбачуваного початку 
викидання волоті встановлюють 
щоденний нагляд за розвитком 
кукурудзи. При цьому слід 
мати на увазі, що у більшості 
рослин материнських форм цві
тіння волоті звичайно почи
нається на 25 — 60-й день 
п ісля появи сходів.

Дуже важливо перевірити, чи 
немає поблизу ділянок гібри
дизації інших посівів кукуруд
зи. Просторова ізоляція діля
нок вирощування простих гіб
ридів, а також площ розмно
ження ліній повинна бути не 
менш як 300 метрів, а при 
вирощуванні подвійних міжлі

нійних, сортолінійних і між
сортових гібридів — не менш 
як 200 метрів. Велика просто
рова ізоляція для ділянок г і
бридизації простих гібридів і 
ліній пояснюється тим, що це 
насіння йде не на виробничі 
посіви, а використовується для 
дальшої гібридизації. Тому, 
якщо при вирощуванні насіння 
звичайних гібридів буде допу
щено хоча б найменше запи
лення материнських рослин 
пилком з інших посівів, то це 
дуже позначиться на якостях 
насіння першого покоління 
подвійних міжлінійних гібридів.

В тому разі, коли з тих чи 
інших причин не додержується 
просторова ізоляція, для збере
ження гібридних посівів до 
початку появи на рослинах во
лоті скошують господарські 
посіви кукурудзи на зелений 
корм або силос. Це створює 
потрібну захисну ізоляцію. 
Коли ж на ділянках гібриди
зації були допущені поперечні 
обсіви, кукурудзу по всій зоні 
таких обсівів треба негайно 
скошувати на зелений корм.

Для одержання повноцінного 
гібридного насіння кукурудзи

цілком необхідно обривати па
синки на материнських росли
нах, бо вони часто дають ціл
ком розвинуту волоть. З метою 
зменшення напруження праці, 
яке створюється при одночас
ному обриванні волоті і пасин
ків з рослин материнських 
форм, пасинки краще обривати 
раніше— в той час, коли рос
лини кукурудзи досягнуть ви
соти 50— 70 сантиметрів — і 
закінчити що роботу до по
чатку обривання волоті. Якщо 
пасинки обірвані в більш ранні 
строки, тоді доцільно цю ро
боту повторити до початку 
появи волоті. Пасинки на 
батьківських рослинах куку
рудзи обривати не слід, вони, 
утворюючи волоть, дають до
даткову кількість пилку.

Передовий досвід показує,
що обривати волоть треба зра
зу ж після того, як буде по
мічено появу їх  хоча б на по
одиноких рослинах. Обривати 
їх  краще при появі з розтруба 
верхнього листка, коли можна 
захопити рукою всі гілочки. 
Різким рухом руки вгору во
лоть обривається легко разом 
з ніжкою. Важливо стежити

за тим, щоб з волоттю не об
ривались верхні листки рослин. 
Особлива обережність потрібна 
при обриванні тієї волоті, яка 
повністю вийшла з розтруба 
верхнього листка і розпустила 
свої гілочки. Обривання їх  ви
магає уміння. Щоб не обірвати 
разом з волоттю верхні листки, 
треба тримати стебло другою 
рукою. Зірвану волоть можна 
кидати на землю, виносити ї ї  
з поля необов’язково.

Поява волоті звичайно триває 
8— 15, а в суху погоду — на
віть 20— 25 днів. Особливо 
інтенсивно цвіте кукурудза в 
ранкові години, а також після 
дощу в теплу, сонячну погоду. 
Щоб не допустити запилення 
материнських рослин власним 
пилком, волоть з цих рослин 
треба обривати щодня, неза
лежно від погоди. Не можна 
припиняти цю роботу навіть 
на один день, бо деяка волоть 
може встигнути зацвісти і за
пилити значну частішу мате
ринських рослин кукурудзи, 
що знизить урожайні якості 
гібридного насіння. Коли в 
загальній масі материнських

рослин залишиться менш як 
10 процентів рослин з необір
ваною волоттю, обривання за
кінчують протягом одного дня. 
При цьому обривається і во
лоть, яка не повністю вийшла 
з розтруба верхніх листків.

За якістю обривання волоті 
треба вести суворий щоденний 
контроль, здійснюваний ланко
вими, бригадирами і агронома
ми господарства. Ділянки гіб
ридизації, на яких будуть ви
явлені порушення методики 
вирощування гібридного насін
ня, треба вибраковувати.

В цьому році майже в усіх 
районах, де вирощується гіб
ридне насіння кукурудзи, скла
лися сприятливі погодні умови. 
Таким чином, є повна можли
вість виростити високий уро
жай прекрасного гібридного 
насіння кукурудзи. Це дасть 
можливість весною наступного
року здійснити повний пере
хід на посіви кукурудзи гіб
ридним насінням в тих райо
нах, для яких вже районова
ні гібриди кукурудзи.

Б. СОЛОВЙОВ,
кандидат сільськогосподар
ських наук.
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С Т О Р І НК А  В И Х І Д Н О Г О  д н я

Фундамент з бавовна
Тривалий час берег біля Лі- 

соу в Англії був небезпечним 
для плавання морських суден. 
Проте спорудити тут маяк бу
ло не можна, через зибучий 
грунт. У 1761 році корабель з 
вантажем бавовни під час штор

му був викинутий на цей бе
рег і розбився біля Лісоу. Ба
вовна перемішалась з піском 
Ця суміш виявилась такою 
міцною, що збудований на ній 
маяк стоїть вже 190 років.

Дари кокосової пальми
Красуня кокосова пальма, 

як відомо, росте в Африці та 
в інших тропічних місцях. Це 
дерево не тільки красиве, але 
й дає людині велику користь. 
Мешканці Африки, наприклад, 
знають близько 100 способів 
використання кокосової пальми.

З незрілого кокосового горі
ха виготовляють кислуватий 
освіжаючий напій, а із зрілого 
одержують густе молоко. З го
ріхів роблять також найкращу

кокосову олію. З ядра горіха 
варять варення на цукрі, що 
його добувають з соку молодих 
паростків пальми. Із соку роб
лять також вино й оцет. З 
листя виробляють одяг, папір, 
канати; із шкаралупи горіхів— 
посуд; стовбури дерев йдуть на 
спорудження будинків і меблів. 
З волокна, що покриває коко
совий горіх, тчуть скатертини; 
з пальмової тирси роблять 
чорнило.

І так буває...
Одну людину призначили на високий пост. Її друг, довідав

шись про цю радісну подію, прийшов поздоровити. Але той за
знався і навіть не захотів признати свого друга.

—Хто ти такий?—з презирством дивлячись, запитав чину
ша.—Чого прийшов сюди?

Бідолашний спочатку отетерів, а потім мовив:
—Невже ти мене на впізнаєш? А я ж твій старий друг. Казали, 

ніби ти осліп. Ось я й прийшов тебе провідати!

Прислів’я та афоризми
Краще багато знати, ніж багато мати.
Мудрість—найлегший тягар у дорозі.
До будинку друга шлях ніколи не буває довгим. 
Дурні сперечаються, розумні домовляються.
Коли добре знаєш, як почати, і наприкінці не буде 

важко.
Коли немає змагань із стрільби—усі стрільці; коли 

немає боротьби—усі силачі.

Тут колонка буде й там
Голова Ново-Миргородської селищної Ради М. Да

виденко та директор комбінату комунальних підпри
ємств А. Самченко вже другий рік обіцяють спорудити 
в місті водопровід і поставити водонапірні колонки. 
Обіцяють, та нічого не роблять.

У міськраді років два 
Про воду тол кують. 
Самченко та голова 
Все отак планують:

—Тут колонка буде й там,  
Й біля „П’ятирічки“...
Та по воду ходить сам 
Голова до річки.

СІМ І ОДИН
П’ять російських приказок, в яких згадуються числа сім і

один.
Семеро одного не чекають. Сім раз відмір, а раз відріж. Сім 

бід, а одна відповідь. Семеро з ложкою, а один з сошкою. У семи 
няньок дитина без очей.
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Раді сть праці
У кожного, хто хоч раз 

побував у Ново-Миргород
ському відділенні Держбан
ку, надовго залишиться в 
пам’яті образ скромного тру
дівника— старшого касира 
Михайла Івановича Осмолов
ського.

— Прошу вас, одержуйте 
гроші,— викликає він то од
ного, то другого відвідувача.

І не було ще випадку, 
щоб касир неправильно від
рахував суму, не вислухав 
відвідувача. А щодня сюди 
звертаються десятки людей.

— Наша робота вимагає 
точності. Сім раз відмір, а 
потім відріж,— говорить Ми
хайло Іванович.

ше. Прорахувався, значить.
— Гроші люблять лік. Пам’я

тайте, що копійка карбованець 
зберігає,— радить такому відві
дувачеві касир, повертаючи пе
редану суму.

Ось уже 27 років працює 
він у відділенні Держбанку. 
Почесну і відповідальну ді
лянку доручила йому дер
жава. І Михайло Іванович 
завжди працює з творчим 
натхненням, з любов’ю ви
конує покладені обов’язки.

За багаторічну працю не
мало траплялось різних ви
падків. Бувало, дивиться Ми
хайло Іванович, у документі 
написано одну суму грошей, 
а відвідувач здає на одну- 
дві тисячі карбованців біль

Михайло Іванович ніколи не 
забуває мудре народне прислів’я: 
«Слову— віра, хлібові— міра,
грошам— лік». Розуміє, що з 
одиниць велике число склада
ється. Свій трудовий досвід і 
вміння охоче передає іншим 
працівникам.

Михайлові Івановичу 62
роки. Немалий шлях. Наро
дився Михайло Іванович у 
сім ’ї  робітника. Після по
валення царського самодер
жавства працював у волос
ному виконкомі, був голо
вою комітету незаможних 
селян, головою сільської 
Ради.

...Вітчизняна війна. Фа
шисти наблизились до Ново- 
Миргорода. Наприкінці лип
ня 1941 року Михайло Іва
нович вирушає на військо
вій машині в тил. Всі цін
ності доставив і здав у при
значеному місці. А сам тру
дився в колгоспі, аж за 
Волгою.

Батьківщина-мати висо
ко оцінила скромну працю 
М. І. Осмоловського. Радян
ський уряд нагородив його 
медаллю «За трудову доб
лесть». Грошову премію і
нагрудний значок «Відмін
ник Держбанку» одержав 
він від Правління Держбан
ку СРСР. Портрет Михайла 
Івановича ви і зараз може
те побачити на районній 
Дошці пошани.

І. РОМАНЕНКО.

Юні туристи
Літо. Скільки навколо зелені, 

квітів. Я к і чудові сонячні дні! 
Приємно після пішого походу 
зупинитись на відпочинок десь 
на лісовій галявині, недалеко 
біля річки, самому поставити 
намет, наловити риби, зварити 
юшку... Багато нового дізна
ються юні туристи Ново-Мир
городського Будинку піонерів 
після кожного походу.

В туристській групі 30 уч
нів. Вони вже навчились ста
вити і розбирати намети. 25 
юних туристів провели дводен
ний похід у село Кам’янку. Тут 
вони побували на колгоспній 
гідроелектростанції. Наловили 
риби, раків. Самі розпалили 
вогнище, варили кашу, куліш, 
чай.

Протягом літа піонери зроб
лять 5— 6 туристських походів, 
щоб мати право на одержання 
значка «Юний турист СРСР». 
Свої туристські походи учні 
присвячують славному 40-річчю 
Ленінського комсомолу.

О. ДЕРКАЧ, 
директор Будинку піонерів.

П’єса допомогла
Гумореска

Питаєте про клуб? Є у нас 
клуб. Збудували. Спасибі, п’є
са допомогла.

Не вірите? Можу й побожити
ся, що у нас і досі не було б 
клубу, коли б не ота п’єса.

Ось послухайте. Ходили на
ші хлопці і дівчата в правлін
ня колгоспу, прохали, благали, 
щоб допомогли збудувати клуб. 
Не помогло. Літо й зиму в кон
торі оббивали пороги. Ходили 
й старі колгоспники. Теж не 
допомогло. А яке життя без клу
бу? Скука.

Приходять якось до мене 
дівчата і крізь сльози промов
ляють: «Допоможіть нам, бабу
сю, переконати голову колгос
пу, щоб дозволив клуб будува
ти. Та ми своїми руками 
спорудимо. Хай тільки дозво
лить».

Глянула я на щебетунь, шко
да мені їх  стало. Хороші які, 
роботящі, а відпочити культур
но ніде.

Пішла я до голови. А він і 
слухати не хоче.

— Щ о це з вами, бабо, скої
лось? — говорить,—Восьмий деся
ток розміняли, а тепер клубу 
захотіли!

— Не для себе клопочу, бю
рократична твоя голова, а для 
молоді нашої!— так і відрубала 
йому.

— Зараз мені не до клубу,— 
відмахнувся голова і десь п і
шов.

Так мені сердито стало. Ру
ки аж сверблять, щоб написати 
про клуб до газети. І написала. 
Витягли на чисту воду нашого 
голову. Ото, думаю, знай наших. 
Жду, коли буде реагувати на 
критику. А правління пореагу
вало тихонько— редакції папір
ця написало: буде клуб. І все. 
А клубу не будують.

Молодь нудьгує. Тоді я й ка
жу дівчатам, підшукайте таку 
п’єсу, щоб там був голова кол
госпу отакий бюрократ як у 
нас. Дівчата миттю кинулися в 
районну бібліотеку і знайшли 
п’єсу. Прочитала я. Там точні
сінько про нашого голову на
водиться критика.

— Давайте поставимо ї ї ,— ка
жу до дівчат. — Кличте хлоп
ців. Зараз розпочнемо репети
цію.

За тиждень всі ролі вивчили. 
А до ж ставити? Клубу ж не
має. Тоді пішли по селу, зібра
ли рядна. Напнули курінь. А 
було це літом.

На прем’єру запросили всіх 
членів правління. Прийшов і 
голова. Довго відмовлявся. Та 
коли дівчата одноголосно за
явили, що забастують і не пі
дуть на ферму, таки прийшов. 
Злякався, окаянний.

Ох, побачили б ви, як він 
морщився і крутив носом, коли 
зі сцени на нього лилася ріка 
критики! А сидів. Ми його по
садили спереду в гурті бравих 
хлопців, щоб не втік.

Після п’єси вийшов голова з 
куреня мокрий. Зібрав усіх 
правлінців і наказав негайно 
будувати клуб.

Як взялися—до зими й збу
дували. Тепер у нас є де від
почити.

П ’єса допомогла. Тепер паш 
голова зовсім змінився. З 
людьми чемно розмовляє. Геть 
з нього вийшла ота погана 
хвороба—бюрократизм.

А чи допоможе така п ’єса 
головам канізьких, бровківсько
го та ще деяких колгоспів?

Параска ВЕЛИКА.

На лужку.
Фотоетюд Ю . Копита

(Фотохроніка РАТАУ).
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