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За успішне виконання соціалістичних зо- 
бов’язань працівниками сільського господар- 
ства, МТС і підприємств та виконання вироб- 
ничих завдань організаціями і установами на 
честь 1 Травня постановою бюро райкому КП 
України та райвиконкому на районну Дошку 
пошани занесені:

Колгосп імені Леніна (голова правління т. 
Сакара І. П., секретар парторганізації т. Петров 
П. О .), який за 6 місяців господарського року в тва- 
ринництві одержав на 100 гектарів сільськогосподар- 
ських угідь по 16 ,3 центнера м 'яса, в тому числі сви- 
нини на 100 гектарів ріллі —  по 10,1 центнера.

Колгосп імені Шевченка (голова правління т. 
Бутовський Є. М., секретар парторганізації т. 
Хитрий О. В.), який домігся надою на фуражну ко- 
рову станом на 2 0 квітня 1957 року по 1084 літри 
молока.

Тракторна бригада № 2 Ново-Миргородської 
МТС (бригадир т. Афанасьев П. П . ), я ка  достро- 
ково і якісно провела ремонт тракторів і сільськогос- 
подарського інвентаря, під час проведення весняної 
сівби норми виробітку виконує на 120—150 процентів 
при високій якості.

Тракторна бригада №  13 Панчіпської МТС 
(бригадир т. Жанталай Ф. С.), яка  успішно прово- 
дить весняні польові роботи і на 15-сильний трактор 
виробила по 146 гектарів умовної оранки.

Комплексна бригада №  1 колгоспу імені Во- 
рошилова (бригадир т. Клименко А. І.), в якій за 6 мі- 
сяців 1956—1957 господарського року вироблено на 100 
гектарів земельних угідь по 75 центнерів молока, своє- 
часно проводяться весняні польові роботи.

Комплексна бригада № 1 колгоспу імені Куйбише- 
ва (бригадир т. Березовський В. М.), яка  добре ор- 
ганізувала роботи на відгодівлі великої рогатої худоби і 
успішно проводить весняну сівбу.

Рільнича бригада №  1 пурпурівського колгоспу 
імені Сталіна (бригадир т. Чорний І. І.), яка  вивезла 
1500 тонн гною, за 4 робочих дні провела сівбу соняш - 
ника і ранніх зернових культур, своєчасно посіяла цук- 
ровий буряк і організувала роботу по боротьбі з ш кід- 
никами.

Ланка другої рільничої бригади колгоспу імені 
Куйбишева (ланкова т. Яшан К. С .), яка  виконала зи - 
мові агрозаходи і добре організувала роботи на весня- 
ній сівбі.

Ланка першої комплексної бригади колгоспу імені 
Дзержинського (ланкова т. Туркулець Н. А.), я к а  вико- 
нала зимові агрозаходи і добре організувала роботи на 
весняній сівбі.

Промартіль „По ленінському шляху” (голова 
правлінця т. Островський Б. Й. , техкерівник  т. Цур- 
кан М. Г ., секретар комсомольської організації т. Чор- 
ний С. Ф.), я ка  виробничий план першого кварталу 
1957 року виконала на 102 проценти: по харчовій га- 
лузі — на 106 процентів, по швейним виробам — на 115 
процентів.

(Далі буде).

К У К У Р У Д З І  —
широку дор огу

Кукурудза — одна з найвро- 
жайніших культур, вона дає 
найбільшу віддачу на затраче- 
ну працю. Трудівники колгосп- 
них ланів району зобов’язали- 
ся в нинішньому році вирости- 
ти по 23 центнери зерна ку- 
курудзи на кожному гектарі, 
закласти із стебел та качанів 
цієї культури по 1 0 —12 тонн 
повноцінного силосу на кожну 
корову.

Досвід передовиків показує, 
які величезні можливості і ре- 
зерви закладені в кукурудзі. 
Колгоспи імені Молотова, імені 
Ворошилова в минулому році 
одержали хороший урожай цієї 
культури. Своєчасно і без 
втрат зібрали качани, засило- 
сували зелену масу. Створили 
міцну кормову базу для тварин- 
ництва. І ось наслідки: сіль- 
госпартілі мають високі показ- 
ники по виробництву молока, 
м’яса та свинини. Кам’янські 
та костянтин івські хлібороби 
і зараз приділяють виключну 
увагу кукурудзі. Уже завершу- 
ють сівбу цієї культури. При- 
ступають до ремонту наявних 
та будівництва нових силосних 
траншей, кукурудзосховищ.

Інша картина в колгоспі 
імені Свердлова. Керівники ар- 
тілі погано дбали у минулому 
році про збереження вироще- 
ного врожаю кукурудзи, до- 
пустили великі втрати. Мало 
дбають про цю культуру і в 
цьому році. Сівбу провадять 
повільно, не дотримуючись всіх 
вимог агротехніки. Серед кол- 
госпників та механізаторів не- 
має тісної взаємодії. Часто про- 
стоюють агрегати через пога- 
не обслужування їх.

Трудівники ланів прагнуть 
завершити сівбу кукурудзи до 
1 Травня — міжнародного свята 
трудящих. Але керівники Пан- 
чівської МТС і ряду колгоспів 
цієї зони не поспішають. Сів- 
ба проходить повільно. Потуж- 
на техніка як  слід не викори- 
стовується. МТС може засівати 
щодня 650 і більше гектарів 
кукурудзи, а засіває тільки 
500 гектарів. У колгоспі іме- 
ні Калініна розпочали сівбу 
лише 25 квітня. Па сівбі пра- 
цю є три агрегати і за день 

засівають лише 2 5 —28 гекта- 
рів. А час не жде. Дорога кож- 
на година. Чому ж миряться з 
цим керівники МТС та колгос- 
пу, агроном М. Цупенко та 
бригадир тракторної бригади 
С. Кізіль?

Не дбають про високий уро- 
жай кукурудзи керівники кол- 
госпу «Перемога». Агроном 
В. Будник біля агрегатів рід- 
кий гість. Він навіть не помі- 
чає того, що сівалка «СШ -6», 
яку обстежують тракторист 
О. Дронік та машиніст А. Мос- 
каленко, висіває в гніздо ли- 
ше по 2 —3 зернини, причому 
насіння низької якості, багато 
побитого. Не бачить агроном і 
того, що засіяне поле не бо- 
ронується, не обробляється 
котками.

Дальше підвищення врожай- 
ності і збільшення валового 
збору зерна та зеленої маси 
кукурудзи — одне з найважли- 
тіших завдань первинних пар- 
війних організацій, керівників 
колгоспів, МТС та сільських 
Рад, всіх трудівників сільсько- 
го господарства. На зональній 
нараді в Воронежі тов. М. С. 
Хрущов сказав, що багато кол- 
госпів мають всі можливості 
довести в найближчі роки ви- 
робництво м’яса до 100 і біль- 
ше центнерів, а молока — до 400 
центнерів на 100 гектарів сіль- 
ськогосподарських угідь. Ці 
завдання стоять і перед колгосп- 
никами нашого району. Для їх 
здійснення треба всемірно зміц- 
нювати кормову базу для тва- 
ринництва. Кукурудза — голов- 
ний резерв кормової бази. Б іль- 
ше уваги вирощуванню цієї ц ін- 
ної культури! Кукурудзі — ш и- 
року дорогу!

У Закликах ЦК КПРС до 1 
Травня говориться: „Працівни- 
ки сільського господарства! 
Успішно проведемо весняну 
сівбу 1957 року, доб'ємося 
високого врожаю!”

Трудівники району! У від- 
повідь на заклики партії шир- 
ше розгорнемо соціалістичне 
змагання за те, щоб 1957 рік 
зробити переломним роком у 
розвитку всіх галузей сільсь- 
кого господарства!

Шириться змагання
Серед хліборобів шириться 

соціалістичне змагання на честь 
Першого Травня. Колгоспники 
сільськогосподарських артілей 
імені Молотова т а  імені Хрущо- 
ва разом з механізаторами трак- 
торних бригад Ново-Миргород- 
ської МТС станом на 25 квіт- 
ня закінчили посадку картоп- 
лі. Цими днями хлібороби за- 
кінчують сівбу кукурудзи.

А. ДОБРОЛЕЖА.

Тримають першість
Першість у змаганні серед 

механізаторів Ново-Миргородсь- 
кої МТС на весняних польових 
роботах тримає тракторна брига- 
да, яку очолює Ф. Осадчук. 
Вже дві декади бригада не від- 
дає перехідний мандат учасни- 
ка, обласної наради передови- 
ків сільського господарства і 
Червоний вимпел кращої трак- 
торної бригади.

Трактористи бригади І. Скля- 
ренко та М. Парахоненко добре 
трудяться на сівбі кукурудзи.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

З відсталих у передові
У відповідь на лист ланкової 

колгоспу імені Чапаева Віри По- 
повиченко, який було опубліко- 
вано в районній газеті, широ- 
ко розгорнулося соціалістичне 
змагання серед трудівниць кол- 
госпу імені Ворошилова.

Ярина Яковлівна Чуднова — 
мати семи дітей. Багато років 
працює в артілі. Нинішньої 
весни Ярина Яковлівна очоли- 
ла ланку, яка торік була од- 
ною з відсталих у бригаді. Л ан- 
кова зуміла правильно органі- 
зувати роботу колгоспниць. Лан- 
ка  подолала відставання і вий- 
шла в число передових.

А. КЛИМЕНКО.

Правильно вести облік праці
В Статуті сільськогосподар- 

ської артілі звертається особли- 
ва увага на поліпшення облі- 
ку праці.

В мартоноському колгоспі 
імені Сталіна в основному ви- 
конуються вимоги Статуту. На 
загальних зборах затверджено 
мінімум трудоднів: для чолові- 
ків 250 трудоднів, для ж інок — 
150. Мінімум трудоднів розра- 
хований також поквартально. 
Табельник артілі С. Ніколаєв 
слідкує за правильним нараху- 
ванням трудоднів. У трудові 
книжки членів колгоспу регу- 
лярно вносяться дані: скільки 
зроблено вихододнів, вироблено 
трудоднів тощо.

В артілі в зразковому стані 
первинна документація обліку 
трудоднів.

Однак в артілі імені Сталіна 
допускають також і недоліки в 
справі обліку праці, економно- 
го витрачання трудоднів. Прав- 
л іння колгоспу винесло ріш ен- 
ня  про підвищення оплати 
бригадирам рільничих бригад.

І це в той час, коли стоїть пи- 
тання про скорочення витрат 
на утримання адміністративно- 
управлінського апарату.
    Переглядаючи норми виробіт- 
ку, правління колгоспу допус- 
тило завищення розцінок в тру- 
доднях н а  ряд робіт. На зби- 
ранні бадилля кукурудзи, нап- 
риклад, за 0,5  гектара зібра- 
ної площі нараховували 1,5 
трудодня, а тепер —  2 трудодні.

Незважаючи на те, що 
більшість робіт виконується 
зараз механізмами, продуктив- 
ність праці весь час підвищу- 
ється, в колгоспі допустили 
зниження норм виробітку, а 
оплату праці залишили без 
змін. Якщо раніше на силосу- 
ванні кормів силосорізкою 
«ДКУ» була норма 50 тонн 
переробленої маси з оплатою 
1,5 трудодня, то тепер норму 
знизили н а 10 тонн, а оплату 
залишили без зміни. Характер- 
но, що після перегляду норм 
оплати праці, зменшення в оп- 
латі немає.

Останнім часом в колгоспі 
не вивішуються списки вироб- 
лених трудоднів. Обліковець 
третьої рільничої бригади 
І . Язан та бригадир Ф. Дру- 
машко погано ведуть облік, 
несвоєчасно подають в контору 
табелі-десятиденки.

На зборах колгоспників по- 
становили щоквартально пере- 
віряти вироблення мінімуму 
трудоднів, вживати відповідні 
заходи до тих колгоспників, 
я к і без поважних причин не 
виробляють встановленого мі- 
німуму. Проте керівники артілі 
на це питання не звертають 
уваги, хоч уже минув перший 
квартал цього року.

Правильний облік праці 
сприяє поліпшенню трудової 
дисципліни в колгоспі, успіш- 
ному виконанню сільськогоспо- 
дарських робіт. Правління кол- 
госпу повинне звернути особ- 
ливу увагу на правильне веден- 
ня обліку праці.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

У  Міністерстві торгівлі СРСР
Зниження державних роздрібних цін на окремі 

товари народного споживання
З 25 квітня ц. р. запро- 

ваджуються нові, знижені роз- 
дрібні ціни на деякі товари 
народного споживання .

Роздрібні ціни на годинни- 
ки - будильники знижуються 
на 20 процентів, у тому числі 
на малогабаритні будильники — 
на 32 проценти, на жіночі на- 
ручні годинники в золотому 
корпусі — від 10 до 15 процен- 
тів, на окремі види пилососів — 
до 20 процентів, електропро-

гравачів — до 30 процентів, на 
деякі види рибних і рослин- 
них консервів — від 10 про- 
центів і більше.

Знижую ться також роздріб- 
ні ціни на обідні овочеві кон- 
серви, круп’ян і концентрати, 
дитяче поживне борошно, у ч - 
нівські портфелі, деякі види 
парфюмерії і на деякі інші 
товари народного споживання 
на 15 процентів і більше.



2.

Р А Д Я Н С Ь К Е  Б У Д ІВ Н И Ц Т В О

П о с т і й н і  к о м і с і ї  Р а д и

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Агітатор —  в полі

28 квітня 1957 року.

Трибуна передового досвіду

Виконаємо взяті зобов'язанняПостійні комісії — внутрішні 
виборні органи сільської Ради. 
У своїй діяльності вони підзвітні 
і підконтрольні безпосередньо 
Раді, що їх  створила, вказів- 
ки якої обов’язкові для них.

У період між сесіями всією 
діяльністю постійних комісій 
керує голова сільської Ради, 
від якого в значній мірі зале- 
жить успішна організація ро- 
боти постійних комісій і вста- 
новлення правильних взаємо- 
відносин комісій з виконкомом 
Ради. В свою чергу, постійні 
комісії подають голові сільсь- 
кої Ради велику допомогу в ор- 
ганізації всієї діяльності Ради.

Головними завданнями постій- 
них комісій є вивчення і під- 
готовка питань господарського 
і культурно-політичного будів- 
ництва, які виносяться на роз- 
гляд Ради та її виконкому, 
участь у забезпеченні контро- 
лю над діяльністю підприємств, 
установ і організацій, що зна- 
ходяться на території Ради, а 
також контроль за виконанням 
рішень Ради .

Постійні комісії допомагають 
сільській Раді та її виконкому 
у виявленні додаткових мож- 
ливостей і резервів у різних 
галузях сільського господарства 
і культури, старанно вивчають 
ці питання і розробляють по 
них свої пропозиції. Всі про- 
позиції постійних комісій роз- 
глядаються Радою депутатів

трудящих або її виконкомом і 
проводяться в життя.

Добре організовує свою ро- 
боту фінансово-бюджетна комі- 
сія (голова Ф. Подурець) Ново- 
Миргородської селищної Ради. 
На своєму засіданні комісія за- 
слухала інформацію інспектора 
районного фінансового відділу 
І. Ільїна про виконання фінан- 
сового плану по селищній Раді, 
виробила ряд цінних пропози- 
цій, які передала на розгляд 
виконкому селищної Ради. На 
одному із засідань фінансово- 
бюджетної комісії була внесе- 
на пропозиція заслухати на 
виконкомі доповідь техніка ін- 
вентарбюро З . Малаховської 
про стан інвентаризації в Ново- 
Миргороді. Ця доповідь слуха- 
лась на виконкомі селищної 
Ради 19 квітня.

Для правильної організації 
діяльності постійних комісій 
першорядне значення має 
планування їх роботи.

Постійні комісії Пурпурів- 
ської сільської Ради планують 
свою роботу. Це допомагає виз- 
начити основний напрямок ро- 
боти, зосередити увагу на го- 
ловних питаннях розвитку гос- 
подарства, культури.

Своєю активною діяльністю 
постійні комісії сприяють даль- 
шому зміцненню і поширенню 
зв’язків Рад з трудящими.

В. ЛІПІН,
інструктор райвиконкому.

Р а йонна нарада редакторів  с т ін га зе т  і роб сількорів
Відбулася нарада редакторів 

стінгазет та робсількорів ра- 
йонної газети «Ленінець».

Про тези доповіді М. С. Хру- 
щова «Про дальше удоскона- 
лення організації керування 
промисловістю і будівництвом» 
та завдання робсількорівського 
активу розповів завідуючий від- 
ділом пропаганди і агітації 
райкому партії П. Юпашев- 
ський.

Редактор районної газети 
«Ленінець» X. Соколовський 
зробив доповідь про завдання 

низової преси в період підго- 
товки до всенародного свята — 
40-річчя Великого Жовтня.

Учасники наради заслухали 
доповідь про роботу редакції 
над листами сількорів.

На районній нараді виступи- 
ли редактор багатотиражної га- 
зети «Колгоспна зоря» сільгосп- 
артілі імені Чкалова В. Коно- 
фіцький, редактор стінгазети 
колгоспу імені Будьонного 
Б. Стогул, сількор районної 
газети Г. Головатенко та інші. 

Радо зустрічають механіза- 
тори завідуючу Коробчинською 
бібліотекою Галину Варіченко. 
Вона в поле приносить книж- 
ки, журнали, читає новинки з 
газет, випускає «блискавки». 
Завжди цікавиться роботою 
кожного тракториста, колгосп- 
ника.

Ми вдячні агітаторові Галині 
Сергіївні.

Б. ГОЛБАЛ.

Виконують 
нові пісні і танці

Молоді трудівники сільгосп- 
артілі імені Кагановича К. Баг- 
но, Г. Павловська, Л. Гараси- 
менко та інші беруть активну 
участь в гуртковій роботі клубу. 
Хоровий колектив розучив ряд 
нових пісень.

Оркестр народних інструмен- 
тів, яким керує колгоспник 
О. Соболєв, виконує російські 
та українські народні пісні, 
танці.

Сьогодні учасники художньої 
самодіяльності виступатимуть 
на районному фестивалі молоді.

Ф. СКОРЦЕСКУЛ.

Вісті з шкіл
В Ново-Миргородській школі- 

інтернаті працює гурток „Умілі 
руки”, яким керує О. Чубук-По- 
дольський. Вихованці готують по- 
дарунки до фестивалю молоді.

І. НАЗАРЕНКО.

Коробчинська середня школа 
придбала кіноапаратуру. Тепер на 
уроках демонструються науково- 
популярні фільми. Це дає змогу 
учням глибше засвоїти матеріал.

І. ШВЕЦЬ.

Учні Мартоноської середньої 
школи підготували подарунки шах- 
тарям Донбасу: книги, лото, шахи 
тощо.

В. САМОЙЛЕНКО.

Діяльно готуються до екзаменів 
учні Ново-Миргородської серед- 
ньої школи. Повторюють пройде- 
ний матеріал, звертають увагу на 
головне. Старшокласники викона- 
ли ряд практичних робіт з хімії, 
фізики.

А. ШАРИГІН.

Новини науки і техніки

На видному місці біля кон- 
тори нашого колгоспу розміще- 
ний красиво оформлений щит 
із написом: «Доярки колгоспу 
імені Маленкова! Доб’ємося на- 
дою молока в 1957 році по 
2500 літрів від кожної фураж- 
ної корови!» Різко підвищити 
молочну продуктивність корів, 
збільшити виробництво молока 
і тим самим внести свій скром- 
ний вк лад у виконання рішень 
XX з ’їзду Комуністичної пар- 
т ії  — ось до чого прагне кож- 
ний трудівник молочно-товар- 
ної ферми.

Серед доярок все ширшого 
розмаху набирає соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 40-х 
роковин Великого Жовтня. В 
нинішньому господарському ро- 
ці ми стали краще доглядати 
корів, годуємо їх повноцінни- 
ми кормами. І, як наслідок, 
надої молока зростають.

На фермі я  працюю третій 
рік. В минулому році надоїла 
по 2170 літрів молока на ко- 
рову, а в цьому році взяла зо- 
бов’язання одержати по 2800 
літрів молока. Доглядаю 12 ко- 
рів. Від кожної з них станом 
на 20 квітня цього року вже 
надоїла по 1350 літрів молока.

Як я  борюсь за високі на- 
дої? Насамперед, точно вико- 
ную встановлений на фермі 
розпорядок дня, в одні і ті ж 
години щодня проваджу робо- 
ти по догляду та годівлі тва- 
рин. Це має велике значення: 
адже корови вчасно одержують 
корми, воду, пійло тощо.

З тваринами поводжусь при- 
вітно, ласкаво. При цьому де- 
тально вивчаю індивідуальні 
особливості кожної корови. Ад- 
же відомо, що одна корова мо- 
же дати більше молока, коли 
їй прибавити соковитих кор- 
мів, а інш а — концентратів і 
т. д. Рекордистки моєї групи 
«Циганка» та «Лиса» дають 
щодоби по 1 8  — 21 літру молока. 

Правильно годувати тварин — 
значить забезпечити успіх у 
боротьбі за високі надої. Го- 
дівлю корів я  проводжу згідно 
складених індивідуальних ра- 
ціонів. При цьому враховуєть- 
ся жива вага тварини, її про- 
дуктивність. Набір кормів у 
раціоні різноманітний — тут є 
сіно, солома, кукурудзяний си- 
лос, концентрати тощо. Кор- 
ми перед згодовуванням про- 
ходять відповідну підготовку: 
грубі подрібнюються, макуха 
або дерть дається тваринам у 
вигляді пійла. Це сприяє кра- 
щому засвоєнню поживних ре- 
човин.

Велику увагу також приді- 
ляю роздоюванню корів. Вим’я 
корів дбайливо доглядаю, під- 
миваю його перед доїнням, по 
кілька разів масажую. В при- 
міщенні, де стоять тварини, 
слідкую за зразковою чистотою.

У нас на фермі тепер пра- 
цює переважно молодь. Дівчата 
дружні, працьовиті. Це доярки 
Галина Сердюк, її сестра Віра, 
Любов Драч, Віра Драч та ін- 
ші. Нам є в кого вчитись. Б а- 
гато років трудиться на фермі 
Ганна Йосипівна Кабаченко, 
значний досвід має і Олек- 
сандра Михайлівна Дзюба. Ці 
доярки охоче допомагають нам, 
діляться своїм досвідом.

Хто йде попереду в змаган- 
ні за високі надої, а хто від- 
став — це питання хвилює кож- 
ного. На дошці показників що- 
дня висвітлюються надої мо- 
лока. Всі доярки змагаються 
між собою, борються за  пер- 
шість. Я змагаюся з дояркою 
Г. Й. Кабаченко.

Готуючи достойну зустріч 
40-річчю Великого Ж овтня, ми 
докладаємо всіх зусиль до то- 
го, щоб з честю виконати взя- 
ті соціалістичні зобов'язання.

Раїса ДРАЧ, 
доярка колгоспу імені 
Маленкова.

Слідами наших виступів
„К р а щ е  о р га н ізу в а ти  зм а ган н я  д о я р о к ”

Під таким заголовком в газеті 
„Ленінець” за 24 березня було вмі- 
щено матеріал рейдової бригади.

Секретар парторганізації колгос- 
пу імені Жданова М. Самченко по- 
відомив редакції, що цей матеріал 
обговорювався на нараді доярок 

молочно-товарної ферми. Взяті кон- 
кретні зобов'язання по поліпшенню 
роботи. Доярку Крикотненко, яка 
підривала трудову дисципліну, 
звільнено з роботи. З а  допущені 
недоліки М. Прокопчук звільнений 
з посади зоотехніка.

„Н авчання  п о в ’я зу в а ти  з ж и т т я м ”
Статтю під таким заголовком 

опубліковано в райгазеті за 24 бе- 
резня. Завідуючий райвно Г. Цу- 
цол повідомив редакції, що питан- 
ня про поліпшення зв’язку навчан- 
ня з життям обговорювалось на на- 
раді директорів та завідуючих шко- 
лами. Директорів шкіл та інспекторів

зобов’язано подати необхідну мето- 
дичну допомогу спеціалістам сільсь- 
кого господарства, які працюють у 
спеціалізованих класах.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Турбогвинтовий літак „Україна”
В Директивах XX з ’їзду КПРС 

по шостому п’ятирічному плану на- 
мічено впровадити в експлуатацію 
на магістральних повітряних лініях 
країни швидкісні багатомісні паса- 
жирські літаки.

Одним з них в турбогвинтовий 
літак „Україна”, створений в нашо- 
му конструкторському колективі. 
Ця машина має чотири двигуни, що 
являють собою газові турбіни. Во- 
ни передають свою енергію на ве- 
ликі чотирилопатеві повітряні гвин- 
ти. Для зручності пасажирів фюзе- 
ляж (корпус) машини розташова- 
ний низько над землею, а крила з

двигунами піднято досить високо.
На відміну від реактивних літа- 

ків „ТУ—104”, призначених для об- 
служування в основному далеких 
ліній, літак „Україна” більш еконо- 
мічний на середніх лініях. Крім то- 
го, він менше витрачає палива.

Наш колектив — від конструкторів 
до робітників — поставив собі мету 
створити такий літак, політ на яко- 
му був би вигідним, нестомливим, 
приємним для пасажирів.

В літаку „Україна” встановлено 
84 м’яких крісла з відкидними 
спинками, вони розташовані в трьох 
окремих комфортабельних салонах.

В ручки крісла вставляється лег- 
кий столик. На нього можна пок- 
ласти книжку чи поставити піднос 
з гарячою їжею, яку пасажири 
одержуватимуть з буфета-кухні. 
На літаку є два гардероби, туале- 
ти, приміщення для багажу і ван- 
тажу. Герметично закриту кабіну 
обладнано апаратурою для підігріву 
і кондиціювання повітря, в ній ма- 
ло чути шум двигунів.

О. АНТОНОВ, 
головний конструктор лі- 
така „Україна”.

На фото: новий пасажирський турбогвинтовий літак „Україна”.

Рада м іж кол госпного  б уд івництва  
Н ово-Миргородського району

о г о л о ш у є
набір робітників на постійну роботу таких 

спеціальностей:

різноробочі теслярі
бетонники столяри
штукатури муляри

Про умови праці звертайтеся на адресу: 
м. Ново-Миргород, райвиконком, відділ по будів- 
ництву в колгоспах.
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