
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Новомиргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Партія ведe

ПЕРШІ КРОКИ
Приступили до роботи всі 

дев’ять територіальних кол
госпно-радгоспних виробничих 
управлінь Київщини. Терито
ріальне виробниче управління, 
до якого входять 67 колгоспів 
і радгоспів Кагарлицького, 
Обухівського, Старченківського 
і Ржищівського районів, очо
лює Т. Р. Риндін, який пра
цював до цього першим секре
тарем Кагарлицького райкому 
партії. Парторгом обкому КП 
України затверджений П. Г.

Олійник, головним агрономом 
управління — С. М. Прищепа, 
головним зоотехніком О. М. 
Васильченко.

Вони побували у відстаючих 
господарствах, оперативно роз
в’язали ряд невідкладних пи
тань проведення весняної 
сівби.

Закінчено роботу по ком
плектуванню штатів управлін
ня, редакції міжрайонної газе
ти, намічено товаришів, які 
працюватимуть інструкторами.

На допомогу агітатору

Збирання зерна в міліардах 
пудів

УКРАЇНА ЧЕРЕЗ ДВА 
ДЕСЯТИРІЧЧЯ

Основною ланкою даль
шого розвитку всього 
сільського господарства, 
базою швидкого зростання 
тваринництва є прискоре
не піднесення виробництва 
зерна. Валове виробництво 
зернових культур зросте 
протягом двадцятиріччя 
більш як у два рази, а їх 
урожайність—подвоїться. 
Значно збільшиться ви
робництво пшениці, куку
рудзи, круп’яних і зерно
бобових культур. 

(З Програми КПРС).
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"Космос-2" — на орбіті
Відповідно до програми дослідження верхніх шарів 

атмосфери і космічного простору 6 квітня 1962 року в Ра
дянському Союзі виведено на орбіту черговий штучний су
путник Землі "Космос-2".

На супутнику встановлено наукову апаратуру для продов
ження досліджень космічного простору.

За попередніми даними, політ супутника проходить по 
орбіті, яка мало відрізняється від розрахованої.

Радіотелеметрична інформація, прийнята з борту супут
ника, свідчить про нормальне функціонування всіх систем. 
Координаційно-обчислювальний центр провадить обробку 
усієї одержуваної інформації.

Ціна 2 коп.

По-бойовому виконаємо рішення березневого Пленуму ЦК КПРС

Сівба—серйозний екзамен для хліборобів
Почали сівбу соняшника

К о лгосп імені XXIV 
з'їзду КПРС розпочав сівбу 
соняшника. Тракторист 
І. Діордіяшенко та сіяль
ники ланкові Г. Бринза, 
Г. Діордіяшенко та Є. Цур- 
кан уже посіяли 75 гекта
рів цієї цінної олійної куль
тури.

А. САМОЙЛЕНКО.

По-ударному
З кожним днем шириться 

фронт польових робіт у кол
госпі імені XXI з’їзду КПРС. 
Механізатори швидко заборо
нували площі зяблевої оранки, 
зберегли цінну вологу. В кра
щі строки, на високому рівні 
агротехніки проведено сівбу 
гороху на 93 гектарах, вівса 
на 38 гектарах та ячменю на 
30 гектарах.

Особливо добре відзначили
ся на сівбі механізатори 
бригади, очолюваної Миколою 
Пшеничним.

Бригадир першої рільничої 
бригади Володимир Бориско з 
перших днів польових робіт 
організував колгоспниць на 
внесення місцевих добрив під 
передпосівну культивацію. 
Найкраще трудились члени лан
ки II. Кривич.

І. УДАЛЬЦОВ, 
голова колгоспу.

З перевиконанням норм
Дружно трудяться на ланах 

робітники Дібрівського відділ
ку бурякорадгоспу. За 14 го- 
дин механізатори закрили во
логу на всій площі зябу в 
800 гектарів. Успішно прово
диться сівба ранніх ярих 
культур.

Жінки - трудівниці готують 
до посадки бурякові висадки. 
З перевиконанням норм пра
цюють Федора Гапоненко, Єв- 
докія Гудзенко, Галина Деми
денко, Клавдія Григораш та 
інші. Вже відсортовано корені 
з 65 кагатів.

Л. ДАРСНЕК.

Дружно й злагоджено
 Хлібороби сільгоспартілі імені 

Кірова докладають всіх зусиль 
до того, щоб у стислі строки 
і на високому агротехнічному 
рівні провести весняну сівбу, 
кожний прагне по-бойовому 
виконати рішення історичного, 
березневого Пленуму ЦК 
КПРС — вже в нинішньому ро
ці різко збільшити валові збо
ри зернових і технічних куль
тур, створити міцну кормову 
базу для тваринництва.

В перший день виходу в 
поле на закритті вологи пра
цювало вісім агрегатів. До піз
нього вечора дружно трудились 
механізатори, і в тракторний 
стан повернулись з перемо
гою—заборонували зяб на пло
щі 1400 гектарів. Найкраще 
відзначились Л. Маркушенко, 
М. Добровольський та М. Лен.

Славно потрудились наші сі
яльники. Бонн в кращі строки 
і високоякісно посіяли 100 
гектарів гороху та 60 гектарів 
ячменю.

Слідом за цим розгорнемо 
сівбу цукрових буряків. У цьо
му році впрошуватимемо цю 
культуру на площі 295 гекта
рів, з них 60—на корм худобі. 
Завчасно придбали посівне на
сіння у Маловисківському цу
кровому заводі. Механізатори 
і буряківничі ланки старанно 
угноїли плантації.

Трактористи, о ч о л ю в а н і 
М. Гранкіним і В. Ружином 
вирощуватимуть цукрові буря
ки при мінімальних затратах 
ручної праці, застосовуючи 
нову технологію.

В. СЕРДЮК, 
секретар парторганізації.

Втрачають дорогий час
Березневий Пленум ЦЕ пар

тії поставив перед трудівника
ми села бойове завдання — 
успішно провести весняну сів
бу, взяти нові рубежі у збіль
шенні виробництва зерна, зо
крема кукурудзи.

Як же справляються з цим 
завданням у колгоспі імені Куй- 
бишева?

Слід відмітити, що закриття 
вологи по зяблевій оранці ме
ханізатори завершили за одну 
добу. А можна було цей строк 
значно скоротити. Та біда в 
тому, що до початку робіт у 
полі не закінчили ремонт п’я
ти потужних тракторів, якими 
змогли б за зміну заборонува
ти зяб на площі 550 гектарів. 
Зволікається веснооранка, бо 
на 175 гектарах не прибрані 
кукурудзяні стебла.

Не все готове і до посіву 
кукурудзи. Так з п’ятнадцяти 
кукурудзосівалок 12 недоукомп
лектовані, є недоробки в ус
таткуванні додаткових механіз
мів для одночасного висіву доб
рив, не вистачає мірчого дроту.

Ці недоробки можна було 
давно усунути, та бригадири 
тракторних бригад М. Климен
ко, В. Мірошниченко, І. Бот- 
наренко, механік В. Власенко 
цю роботу переклали на ма
шиністів агрегатів.

Вдень і вночі не замовкає 
на ланах рокіт моторів. Меха
нізатори закладають фундамент 
майбутнього врожаю.

А чи подумало правління, 
очолюване М. Вижулом, про те, 
що для трактористів слід орга
нізувати добрі умови відпочин
ку? На жаль, ні.

У колгоспі є три тракторні 
бригади. У кожній на польо
вому стані споруджено стан
дартні будинки для механізато
рів. Та приміщення не обладна
ні, навіть стіни не побілені.

Правлінню і парторганізації 
артілі потрібно виявити більше 
оперативності в керівництві 
всіма роботами на весняній 
сівбі, забезпечити її проведен
ня організовано і своєчасно.

П. МАЛЄЄВ.
с. Панчево.

Партія комуністів-ленін- 
ців накреслила історичну 
програму побудови світло
го майбутнього всього люд
ства — комуністичного сус
пільства. В цьому важли
вому документі визначені 
конкретні завдання в галу
зі економічного будівниц
тва, створення і розвитку 
матеріально-технічної бази 
комунізму. Зосереджено 
виключну увагу на розви
ток промисловості і сіль
ського господарства, ство
рення достатку сільсько
господарських продуктів, 
керівництво народним гос
подарством і планування.

Лише кілька місяців ми
нуло після XXII з’їзду партії, 
а вже в березні комуністи- 
ленінці на Пленумі ЦК 
КПРС розглянули важливе 
питання про поліпшення 
керівництва сільським гос
подарством. Недавно Пле
нум ЦК КП України відмі
тив винятково-в а ж л и в е 
значення березневого Пле
нуму ЦК КПРС.

Намічені партією нові 
важливі завдання розвитку 
сільського господарства 
уже тепер перетворюються 
в життя. В колгоспах райо
ну комуністи на своїх збо
рах глибоко вивчають до
кументи рідної партії. Лю
ди всебічно аналізують 
стан справ у своїх госпо
дарствах, викривають при
чини, які гальмували роз
виток окремих галузей 
сільськогосподарського ви
робництва.

Комуніст не може бути 
спокійним, коли в його кол
госпі менше виробляють 
зерна, молока, м’яса чи ін
ших продуктів, ніж в сусід
ньому. Такий стан його не
покоїть. Адже в нашому 
районі майже всі колгоспи 
знаходяться в однакових 
грунтово-кліматичних умо
вах. Отже, всі зобов’язані 
мати такі показники, які 
мають передові господар- 
ства. А що для цього тре
ба? Щиро, сумлінно працю
вати біля землі, на фер
мах — у кожній галузі 
господарства. Мобілізувати 
людей на таку самовіддану 
працю — почесний і невід
кладний обов’язок первин
них партійних організацій.

Розгорнулися весняно-по
льові роботи. Але не скрізь 
хлібороби напружено пра
цюють. Якщо в сільгосп
артілях імені Суворова. 
"Україна", імені Дзержин- 
ського всі люди вийшли в 
поле, повним ходом сіють 
зернові і технічні культури, 
то в сільгоспартілях імені 
Енгельса, "Росія" та інших 
довго розкачувались, за-

пізнились з початком сівби. 
Чому ж змирилися з цим 
колгоспні комуністи? А са
ме їм слід було піти в 
бригади, ланки і бити три
вогу, довести людям, що 
втрачений весняний день 
дуже дорого коштуватиме 
для артілі.

Комуністична партія за
кликає працювати так, щоб 
не було відсталих колгос
пів, щоб кожне господар
ство виконувало і переви
конувало свої плани, соці
алістичні зобов’язання. 
Партія гостро критикує 
стан справ у сільському 
господарстві, сміливо ви
криває недоліки. В рішен
нях Пленуму ЦК КПРС 
відзначається, що рівень 
виробництва зерна, моло
ка, м’яса, яєць ще явно не
достатній і не відповідає 
величезним можливостям 
соціалістичної системи гос
подарства, зрослим потре
бам у продуктах та вели
ким завданням, поставле
ним XXII з’їздом КПРС у 
справі підвищення матері
ального добробуту народу.

Відстають з виробниц
твом сільськогосподарсь
ких продуктів і окремі кол
госпи Новомиргородського 
району. Якщо район в ціло
му виконав квартальне зав
дання продажу державі м’я
са, то колгоспи імені Мічурі- 
на, „40-річчя ВЛКСМ", імені 
XXII з’їзду КПРС, імені Ле
ніна не дотримали свого 
слова. А їх керівники били 
себе в груди і запевняли 
райком партії, що успішно 
виконають взяті зобов’я
зання. Аналізуючи показ
ники, мимоволі приходиш 
до висновку, що окремі ке
рівні товариші досі не зро
били для себе потрібних ви
сновків з рішень партії, пра
цюють старими методами.

Такий докір можна кину
ти і керівникам колгоспів 
імені Кірова, імені Куйби- 
шева, "Маяк комунізму", 
імені Карла Маркса. Адже 
їхні господарства ганебно 
зірвали плани продажу мо
лока державі у першому 
кварталі. Тільки через це 
весь район не виконав 
квартального плану,* став у 
боргу перед державою. Нам 
відомо, що очолюють наз
вані колгоспи члени партії. 
і виконання рішень партії— 
їх прямий обов’язок.

Партія веде. Партія кли
че на великі і реальні діла. 
Все вміння, трудовий запал 
слід кожному з нас докла
сти до того, щоб більше 
виробити продуктів ріль
ництва і тваринництва у 
четвертому році семи- 
річки.
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НА ЗАКЛИК ПАРТІЇ—В КОЛГОСПИ!
Звернення комсомольців-тваринників колгоспу 
імені Чкалова до класних керівників та всіх 

випускників середніх шкіл району
Нещодавно закінчив ро

боту березневий Пленум 
ЦК КПРС, який накреслив 

 величні завдання перед тру
дівниками сільського госпо
дарства по різкому збіль- 
 шенню виробництва про

дуктів рільництва і тварин
ництва, звернувся до всіх 
комуністів, комсомольців, 
спеціалістів сільського гос
подарства піти працювати в 
колгоспи, очолити відстаю
чі ділянки роботи з тим, 
щоб у найкоротші строки 
створити достаток продук
тів харчування для радян
ських людей. Відрадно те, 
що всі радянські люди із 
завзяттям взялися за вико
нання завдань, які накрес
лив березневий Пленум ЦК 
КПРС.

Ми, члени комсомоль
сько-молодіжної бригади 
колгоспу імені Чкалова, у 
минулому році закін
чили Новомиргородську 
середню школу № 4 і ра
зом з своїм класним керів
ником Леонідом Маркови
чем Чорноіваном пішли 
трудитись на ферму артілі. 
Правління закріпило за на
ми сто голів нетелів.

на корова наших груп бу
ла вчасно спарована.

Значно поліпшити догляд 
та утримання худоби. При
вчити усіх первісток до 
механічного доїння.

Трудитись дружно, сум
лінно виконувати покладені 
обов'язки, брати активну 
участь у громадсько-корис
ній роботі колгоспу. Сум- 
лінно виконувати усі прин
ципи морального кодексу 
будівника комунізму.

Члени нашої бригади по
ряд з роботою на фермі 
вирішили здобути сільсько
господарську освіту, щоб 
приносити ще більшу ко
ристь суспільству. Для цьо- 
го всі ми на початку берез
ня успішно склали екзаме
ни і зараховані у сільсько
господарську академію на 
заочний відділ.

Ми закликаємо всіх ви
пускників середніх шкіл 
району, керівників випуск
них класів наслідувати наш 
приклад, після закінчення 
школи йти працювати в рід
ні колгоспи. Своїм наполег
ливим трудом відповімо на 
Звернення березневого Пле- 
нуму ЦК КПРС, створимо 
матеріальну базу для бу- 
дівництва комуністичного 
суспільства в нашій країні.

Л. ЧОРНОІВАН- класний 
керівник, Н. ГРЕБНЬОВ, 
А. СУЛА, І. ТКАЧЕНКО, 
А. КОРНІЙЧУК, В. МАР
ЧЕНКО, Л. АФАНАСЬЄВА, 
Н. ДОЛОТ, С. ГРУШОВА,  
Т. КАТРИЧ, Ю. ЧЕРНЯВ- 
СЬКА, М. ШЕЛІНГОВСЬКА, 
Л. МОРОЗОВА, Д. ТІБЕКІ- 
НА, В. ПЕТРОВА, Н. КО
ВАЛЕНКО—члени комсо
мольської бригади.

Зараз тварини у наших 
групах розтелюються. Ми 
з радістю відзначаємо, що 
успішно виконуємо взяті 
зобов’язання. Цими днями 
на зборах вирішили боро
тися за високе звання брига
ди комуністичної праці і 
взяли на себе такі соціаліс
тичні зобов’язання:

Надоїти від кожної пер
вістки не менше як по 1600 
літрів молока. Одержати і 
виростити сто телят.

Добитися того, щоб кож-

СЛОВО ПРО РОБІТНИКА
— Бери, він пухнатий, як 

медвежатко.
І, майже не зупиняючись, 

повідомляє, що мами вдома 
нема: вона пішла в крамницю.

Коли татко повечеряв і сів 
спочити, дочка зручно вмости
лась у нього на колінах.

— Розкажи мені казку. Ти 
давно обіцяв розказати про жар- 
птицю. Дівчинка міцно обій
має то великі натруджені руки 
татка, то гарячу, засмаглу шию. 
І він із захопленням розпові
дає про жар-птицю... Навіть 
про втому забув.

ПРОСТА, на перший по
гляд, біографія Віктора 

Горохова—молодого комуніста, 
коваля райвідділення "Сіль
госптехніка». Вона дуже легко 
вмістилася б в анкетні дані: 
народився в 1933 році в сім’ї 
робітника, через нестатки (то 
були тяжкі повоєнні роки, а 
батька фашисти в Німеччині 
замучили) не закінчив навіть 
семирічки. В 1948 році при- 
йшов до МТС найматись на 

 роботу, потім — служба у Ра- 
 дянській Армії, а після—зно- 
 ву натхненна праця коваля, 

трудові будні.
 Хоч трудовий шлях Віктора 

почався рано — чотирнадцяти- 
 літнім хлопцем, все ж профе- 
 сію коваля здобув він випад- 
 ково. Сусіда пішов у Армію. В 
МТС місце молотобійця вакан- 
 тним було. І почав Віктор на- 

вчатись складної і почесної 
ковальської справи...

 уже кілька років під-
ряд портрет Віктора Го

рохова прикрашає районну 
Дошку пошани. «Тепер можна 
і в партію вступити—не со
ромно», вирішив він. Сек
ретар парторганізації спостері
гав за ростом механізатора, 
відразу вгадав його потаємну 
думку.

— Давно мрію стати кому
ністом,—на запитання секрета
ря відповів Горохов,—та якось.  
ви розумієте... 

Секретар посміхнувся: все 
зрозуміло. Втягуйся в громад
ське життя. Я тебе призначу 
агітатором у механічний. Адже 
бути комуністом—це не лише 
вміти працювати, але й глибо
ко розуміти, для чого працю
єш... Одне слово...

День прийому для Віктора 
був особливим: немов удруге 
народився, за плечпма крила 

 відчув. І коли секретар райко
му вручав йому партквиток, 
Віктор надовго запам’ятав йо
го слова:

— Мені особливо приємно 
тобі партквиток вручати: хло
пець ти трудящий, і знаю, що 
не даремно носитимеш його в 
кишені.

Так, комуніст Горохов ви
правдує довір’я партії, йде в 
перших рядах будівників ко
мунізму.

В. ШУЛЬГА.
м. Новомиргород.

БУДІВНИКИ 
КОМУНІЗМУ

ДВЕРІ ко
вальського 

цеху розчинені 
навстіж. За по
рогом весна... В 

 калюжах грають 
тисячі сонць, і 
здається, що та
ке ж яскраве 
сонце несуть ро
бочі руки з гор
на до ковадла, 
несуть обережно, 
мов золото-поко- 
лото. Та воно 
скоро проливає
ться на підлогу, 
розплескується 
міріадами іскор. 
Великий молот 
Михайла Андрее
ва, описуючи 
півколо в повіт
рі, тяжко опус- 
кається на розі
грітий метал, а 
невеликий моло
ток Віктора цим

На знімку: В. О. Горохов за роботою. 
Малюнок автора.

часом відбиває такт по ковад
лу, готуючись сильно і вправ
но вдарити... Радісний пере
дзвін. Здається, ніби кожен 
удар молота весело співає, на
голошуючи на складах:

Вес-на прий-шла. Вес-на- 
крас-на...

І коли на мить трудовий пе
редзвін стихає, молотобоєць 
поквапливо розворушує вогонь 
у горні, а коваль Віктор Горо
хов дістає з кишені наручний 
годинник, уважно дивиться, як 
хутко перебігає стрілка, і ки
дає ваговито, коротко:

— Скоріше, час не жде...
Потім міцно затискує у ле- 

щатах розігріту деталь... І зно
ву знайома мелодія:

Вос-на прий-шла, вес-на-крас- 
на...

В короткі хвилини перепо
чинку, які, до речі, теж на 
обліку, Віктор думає. Так, 
 особлива весна цього року, вес
на березневого Пленуму ЦК 
КПРС. Не один рік він працює 
творчо, але... Віктор сам собі 
признається в цьому, такого 
почуття обов’язку він не від
чував ще ніколи... Чи не то
му, що XXII з’їзд КПРС зовсім 
недавно проголосив урочисто 
на весь світ: нинішнє поколін
ня радянських людей житиме 
при комунізмі. Комунізм же 
створюється працею мільйонів.

Віктор знову поглядає на го
динник, але на цей раз його 
припорошені пплом уста радісно 
усміхаються:

— Вчора на коток ми за 
 тратили двадцять вісім хвилин
 а сьогодні тільки двадцять. Ви- 
 ходить можна ущільнювати час

- Михайле Яковичу.
Молотобоєць схвально кива

 головою:
—Я в цьому ніколи не сум-

нівався. Менше різних пауз 
 як наприклад, перекур, зай- 
 ві розмови і так далі... От вам
 і економія часу. Час—це золо- 
 то, он як!
 —Але ж ви відхиляєтесь від
 головної теми,—жартома сказав 

Віктор,—рейка вже розігрілась 
до біла, а ви— «менше роз- 

. мов і так далі».
І знову сміх. Дружний, за

кличний. Вони працюють над 
. реставрацією підтримуючих 

котків до гусеничного тракто
ра «ДТ-54» Підрахунок часу 
приніс радісний результат: на 
одну рифу пішло 53 хвилини. 

 Але це—не межа. Ремонт трак- 
 торів і так затягнувся з при- 
 чин, які ніхто не виправдає і не 

дасть на них ніякої скидки. Вже 
почалися польові роботи, а вони 
чекати не будуть, і механіза
тори не спитають, хто вин
ний... їм давай справну тех
ніку...

Десь перед кінцем робочого 
дня Віктор, ніби між іншим, 
сказав молотобойцеві:

— Попрацюємо з годину ще. 
Сім днів—сім годин, а за цей 
час можна зробити...

— Ну що ж... Попрацює
мо, — і Михайло Якович ще 
міцніше стискує молот...

СТОМЛЕНИЙ, але задово
лений повертається Вік

тор додому. Трирічна Галинка 
ще на вулиці зустрічає татка 
радісним і допитливим вигуком:

— А цукерок приніс?
Ретельно, з насолодою вми

вається. Галинка час від часу 
поглядає на батька. І коли той 
скінчив умивання, подає йо
му рушник:

Нові книги
Нікольніков Г. Брест

ський мир і Україна. 18 арк. 
55 коп.

У книзі висвітлюється внут
рішнє і зовнішньополітичне ста
новище України в період напру
женої боротьби партії на чолі з 
В. І. Леніним за укладення 
Брестського мирного договору. 
Автор розкриває своєрідність 
розвитку соціалістичної рево
люції на Україні, показує склад
ні і важкі умови, в яких тру

дящі України боролись за вста
новлення і зміцнення Радян
ської влади. На основі великого 
документального, в тому числі 
архівного, матеріалу в книзі 
викривається зрадницька полі
тика Центральної ради, що від
дала Україну на поталу ні
мецьким імперіалістам. Автор 
яскраво показує героїчну бо
ротьбу  українського народу 
проти окупантів, яка заверши
лась вигнанням їх в України.

Фермою Гуленко називають тваринницьку ферму Шарів- 
ського відділу Олександрійського зернорадгоспу на Кірово- 
градщині. Бригаду комуністичної праці очолює тут делегат 
XXII з'їзду КПРС П. С. Гуленко. Разом в нею трудяться дві 
її сестри—члени партії Марія і Олександра і дочка комсомол
ка Людмила. Бригада в минулому році одержала 2198 поро
сят—по 54 на кожну свиноматку, а в нинішньому році зо
бов’язалася одержати 3500—по 66 поросят на свиноматку.

На фото (зліва направо): Людмила, Марія, Олександра і 
Поліна Гуленко.

Фото Г. Верушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

У райкомі КП України
Бюро райкому КП України 

схвалило звернення комсо
мольської бригади тварин
ників сільгоспартілі імені 
Чкалова, які у минулому році 
закінчили середню школу і 
разом з класним керівником 
Л. М. Чорноіваном пішли тру
дитись на ферму. У своєму 
зверненні молоді тваринники 
закликають усіх випускників 
середніх шкіл району разом з 
класними керівниками йти 
трудитись у колгоспи, бороти- 

Сесія міської Ради
Відбулася сьома сесія Ново- 

миргородської міської Ради 
восьмого скликання.

З доповіддю «Про санітар
ний стан та поліпшення благо
устрою міста Новомиргорода» 
виступив завідуючий комуналь
ним відділом І. Бурхан. 

З співдоповіддю по цьому 
питанню виступив голова комі
сії шляхового будівництва та 
благоустрою міської Ради Ф. Та
раненко.

В обговоренні доповіді та 
співдоповіді взяли участь В. Сто
роженко—завідуючий ощадка
сою, Г. Середа — директор 
спецшколи-інтернату глухих 
дітей, В. Бориско—голова кол
госпу імені Чкалова, А. Стеж
ка — прораб рембуддільниці, 
А. Самченко—голова виконко
му міськради та інші.

Сесія прийняла відповідне 
рішення.

ся за збільшення виробництва 
продуктів сільського господар
ства.

Зобов‘язано дирекції, партій
ні та комсомольські організа
ції середніх шкіл району об
говорити це звернення на збо
рах учнів - випускників, на 
педагогічних радах, широко 
роз'яснити серед школярів рі
шення березневого Пленуму 
ЦК КПРС, добитися того, щоб 
учні після закінчення школи 
на заклик партії йшли труди
тись у рідні колгоспи, бороли
ся за різке збільшення вироб
ництва продуктів рільництва 
і тваринництва.
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За високий урожай овочів і фруктів
Буде красиве село-сад

Прийшла весна. Трудівники 
сільгоспартілі імені Суворова 
поспішають в кращі строки 
засіяти ниви, щоб на них 
одержати високий урожай усіх 
сільськогосподарських культур.

Та в ці дні колгоспники 
дбають і про вирощення ово- 
чів, фруктів, ягід. У кожного 
мета—прикрасити рідне село 
квітучими, плодоносними са
дами.

З кожним роком збільшу
ються плодові насадження в 
артілі. Вулиці села обсаджу
ються декоративними деревами.

Ось і цього року в нас бу
де посаджено новий сад на 
площі 24 гектари. З них 10 
гектарів посадимо біля села 
Трояново, а решту 14—на око
лиці Рубаного Мосту. Грунт 
підготовлено ще з осені. То
ді ж і ямки покопали, завез
ли потрібну кількість саджан
ців фруктових дерев з Бере
жанського плодорозсадника. Та 
й у власному розсаднику ви
рощуються хороші сорти яб
лунь, груш, вишень. Цією спра
вою займається досвідчений 
садівник Григорій Литвин.

Посадку нового саду та до
гляд за ним доручено колек
тивам бригад Михайла Табун
ця і Василя Василенка.

Проведемо недільник по озе
лененню сіл. Біля клубу по
садимо парк з декоративних 
дерев, а на території медично
го пункту і контори правлін
ня артілі—фруктові дерева.

Кожний колгоспник посадить 
не менше 30 дерев.

І. ЗАХАРЧУК, 
секретар парторганізації.

З настанням теплих днів
Трудівники городньої брига

ди колгоспу «Україна», очо
лювані Іваном Солодєєвим, ве
дуть боротьбу за високий уро
жай овочевих культур. На 42 
гектари орної землі вони ви
везли перегній з розрахунку 
по 10 тонн на кожен гектар.

Зараз овочівники проводять 
культивацію площі. Вчасно за
кладено 70 парникових рам 
помідорів та капусти. Вже по
саджено 6 гектарів цибулі.

І. КОВАЛЬСЬКИЙ.

Ще 12 гектарів фруктових насаджень
Кому доводилось бувати у 

селі Пастирському, той милу
вався його краєвидами, з теп
лотою відзивався про жителів, 
які люблять зеленого друга. 
Чепурні будинки потопають у 
пишній зелені, а на околи
цях села масиви артільних са
дів.

Тепер у сільгоспартілі за
гальна площа садів становить 
90 гектарів. Щороку великі 
прибутки надходять у колгосп
ну касу від реалізації яблук, 
груш. ягід. Та правління арті
лі дбає, щоб невпинно розши

рювались площі плодових на
саджень.

У нинішньому році перед
бачено посадити ще 12 гекта
рів саду. Недавно організували 
недільник. Трудівники артілі 
брали активну участь і поса
дили фруктові дерева на семи 
гектарах. Із знанням справи у 
нас доглядають за садами до
свідчені садівники Дмитро Па- 
лагейченко і Марія Цюпка.

Хай цвітуть і плодоносять ва
ші сади на радість трудя
щим!

І. ТКАЧЕНКО, 
бухгалтер колгоспу.

Д о  столу трудящим
Дати більше овочів на 

стіл трудящим—таким праг
ненням живуть і працюють 
члени городніх бригад кол
госпу імені Мічуріна. Очо
лювані бригадирами І. Сой- 
ченком та А. Тирсою, ово
чівники готують грунт, роз- 
саду помідорів, капусти, 
насіння інших городніх

культур. В цьому році бу
де посаджено 6,5 гектара 
помідорів, 5 гектарів огір
ків, по 3 гектари капусти 
і цибулі, 1 гектар столових 
буряків, 1,5 гектара столо
вої моркви.

Н. ЗАПСЕНКО, 
агроном колгоспу імені 
Мічуріна.

Поради спеціаліста

Культура великих можливостей
Березневий Пленум ЦК КПРС, 

обговорюючи завдання партії 
по поліпшенню керівництва 
сільським господарством, вели
ку увагу приділив питанням 
дальшого удосконалення струк
тури посівних площ, заміни 
низьковрожайних культур 
більш цінними. В цьому зв’яз- 
ку особливого значення наби
рає розширення виробництва 
кормових бобів. Вже цієї вес
ни ними буде зайнято в на
шій республіці приблизно 65 
тисяч, а в найближчі роки—: 
близько 400 тисяч гектарів.

Кормові боби за вмістом біл
ка і врожайністю зеленої маси 
вигідно виділяються серед ба
гатьох сільськогосподарських 
культур. В їх зерні в три ра
зи більше перетравного протеї
ну, ніж в зерні вівса. Навіть 
солома містить його близько 
одинадцяти процентів.

Природа наділила цю куль

туру і багатьма іншими цінни
ми якостями. Боби мають по
рівняно короткий вегетаційний 
період—90—120 днів, сходи 
добре витримують весняні за
морозки.

Кормові боби—вологолюбна 
культура. Найкращими грунта
ми для них є суглинкові, гли
нисті, багаті на поживні речо
вини і вапно.

Досвід показує, що боби 
можна сіяти різними способа
ми. В науково-дослідному ін
ституті землеробства і тварин
ництва західних районів Ук
раїнської РСР, Хмельницькій 
дослідній сільськогосподарській 
станції найкращі результати 
одержано при квадратно-гніз
довому способі сівби з міжряд
дями 45 х 45 сантиметрів, нор
ма висіву до одного центнера 
зерна на гектар. Ряд передо
вих господарств високий уро
жай бобів вирощує і при ши

рокорядному способі з міжряд
дями в 45 сантиметрів і нор
мою висіву 1,5—1,6 центнера 
на гектар. Насіння загортаєть
ся на глибину 6—8 сантимет
рів. Посівний матеріал слід го
тувати особливо старанно. Він 
повинен бути добре відсортова
ний і мати високу схожість. 
Добрий приріст врожаю—два- 
чотири центнери з гектара да
ють боби, якщо зерно перед 
висівом обробити нітрагіном.

Догляд за посівами почина
ється ще до появи сходів. 
Спочатку їх боронують, завдя
ки чому знищуються пророслі 
бур’яни і корка, що утворила
ся. Протягом літа рекоменду
ється провести три-чотири між
рядних обробітки, прополю
вання в гніздах і радах. Під
живлювати рослини краще під 
час другого розпушування 
грунту.

Дуже важливо своєчасно по
дбати про збирання врожаю. . 
Вже тепер необхідно підготу- , 
вати техніку—жатки, зернові

Краще доглядати молодняк птиці
У нинішньому році колгос

пи району повинні  одержати 
з міжколгоспної інкубаторно- 
птахівничої станції для виро
щення маточного поголів’я та 
відгодівлі на м’ясо 324 тисячі 
голів птиці, в тому числі 237 
тисяч курчат, 84 тисячі качат 
і з тисячі гусенят. За станом 
на 5 квітня колгоспами прий
нято на вирощення 51 тисячу 
голів молодняка птиці.

Як же організовано прий
мання птиці, догляд молодня
ка? Треба сказати, що в окре
мих артілях до цього постави
лись вкрай погано.

Колгоспи «Прогрес», імені 
Ілліча, «Зоря комунізму», де 
головами правлінь М. Несте
ренко, О. Пухлій, В. Марти
шок, досі не уклали договорів 
на постачання птиці з інкуба
торної станції. Дозволено за
питати цих керівників: за ра
хунок чого вони поповнюва
тимуть птахоферми? Адже кра
щі строки минають.

Велике значення має підго- 
товка приміщень для виро
щення молодняка. Та в кол
госпах імені XXІI з’їзду КПРС, 
імені Дзержинського, імені 
Куйбишева зволікають будів
ництво брудерів.

Слід відмітити, що лише 
через поганий догляд у ряді 
колгоспів уже загинуло 6700 
голів курчат. Наприклад, в 
артілі імені Енгельса з 2300 
курчат загинула більша поло
вина. А чому? Тому, що в при
міщенні низька температура, 
курчата збиваються в купу і 
гинуть.

Доглядачам птиці треба зна
ти про тепловий режим при

Старанно трудяться овочівники
Виростити на кожному гек

тарі не менше як по 150 цент
нерів овочів—таке завдання 
поставили перед собою члени 
городньої бригади сільгоспар
тілі «Росія".

Бригадир овочівників агро
ном Ганна Аврамівна Нешта 
вміло організовує трудівників, 
наполегливо вчить їх передо
вим методам вирощення овочів. 
Злагоджено працюють члени 
бригади. Вони завжди чітко і 
своєчасно виконують вказівки

та поради Ганни Аврамівни.
Ще наприкінці лютого були 

закладені 60 парникових рам. 
Посіяли в них помідори та 
капусту. Тепер розсада має 
хороший вигляд, незабаром її 
висадять у відкритий грунт.

Трудівники бригади готують 
площу, вже рівномірно внесли 
місцеві добрива. Плануємо по
садити капусту на 5 гектарах, 
а помідори—на 3,5  гектара.

М. ЗАЇЧЕнко, 
голова колгоспу.

вирощенні молодняка. У пер
шій декаді життя температура 
в приміщенні повинна бути 
28—30 градусів тепла, у дру
гій декаді—23—25 і в третій— 
20—25 градусів. Обов’язково 
зробити вентиляцію—вийняти 
шибку у верхній частині вікна.

Коли встановиться тепла по
года, курчат старше 45-денно- 
го віку перевести на табірно- 
польове утримання з обов’яз
ковим відокремленням півни
ків від курочок. Качат можна 
випускати на водні вигули з 
5-денного віку (при темпера
турі повітря 16—20 градусів 
тепла), гусенят — з перших 
днів виводити на пасовища.

Годівлю молодняка птиці 
проводити доброякісними, різ
номанітними і поживними кор
мами з годівниць, в напувал
ках тримати чисту і свіжу 
воду.

Зернові корми давати в по
дрібненому вигляді: пшоно 
крупа пшенична, ячна, вівся
на. Крупу кукурудзяну—воло
гою мішанкою. З білкових — 
круто зварені яйця, сир, варе
не м’ясо. Соковиті — зелені 
корми вирощені гідропонним 
методом, листя люцерни, горо
ху, кропиви, викомішанки, 
шпоришу, зеленої цибулі, чер
воної моркви, буряків. Міне
ральних—крейди, черепашни- 
ка, шкаралупи яєць, річкового 
піску, гравію.

Треба, щоб зоотехніки взяли 
справу догляду птиці під нео
слабний контроль.

В. КОРЧОХА,
завідуючий міжколгосп
ною інкубаторно-птахів
ничою станцією.

лин. Озима пшениця, посіяна 
на такій ділянці в колгоспі 
«Нове життя» Скалатського ра
йону, Тернопільської області, 
дала по 28 центнерів зерна з 
гектара—на чотири-п’ять цент
нерів більше, ніж по інших 
попередниках.

Які сорти кормових бобів є 
найбільш урожайними в умо
вах України? Дослідами дер
жавних сортодільниць встанов
лено, що найкращі результати 
дають сорти пікуловиць- 
кий-1», «Хмельницький місце
вий", «хоростковський-56" "бурш- 
тинськийй-56», "коричневий", 
«уладовський фіолетовий». Усі 
вони виведені українськими 
селекціонерами шляхом масо
вого відбору з місцевих зраз
ків. Урожай їх за час ви
пробування досяг 23 —30 
центнерів зерна і 300 — 
330 центнерів зеленої маси з 
гектара.

Т. АРКУшенкО, 
агроном.

комбайни, маючи на увазі пов
ністю механізувати цю роботу 
і не допустити втрат. Адже 
перезрілі боби розтріску
ються і зерно висипається. 
Тому збирання слід починати 
у фазі побуріння нижніх струч
ків і провадити роздільним спо
собом. Висота зрізу визнача
ється висотою рослин і розмі
щення нижніх плодів над по
верхнею грунту. Боби у вал
ках через п’ять-шість днів під
сихають і добре обмолочують
ся. Очищене і просушене зер
но зберігають у зерносховищах 
шаром 1—1,5 метра.

Боби не тільки джерело 
кормового білка. Це чудовий 
попередник для інших куль
тур, своєрідні біологічні фабри
ки мінеральних добрив. За до
помогою бульбочкових бакте
рій вони засвоюють азот по
вітря і збагачують ним грунт. 
Стерня і кореневища бобів за
лишають на кожному гектарі 
до 50 кілограмів цього важли
вого елемента живлення рос-

Київ. Інструментально-меха- 
нічний завод об’єднання "Укр- 
сільгосптехніка" щомісяця ви
пускає понад 4 тисячі штук 
обприскувачів для боротьби з 
шкідниками сільськогосподар
ських культур.

На фото: дільниця по скла
данню обприскувачів "ОРП-ВК 
На передньому плані—керівник 
бригади комуністичної праці 
член КПРС І. М. Бастило. Його 
бригада систематично виконує 
виробничі завдання на 105—110 
процентів.
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РЕДАКЦІЙНА ПОШТА „ЛЕНІНЦЯ"
З альбома художника

Після закінчення вось
мирічки Віра Суржок піш
ла працювати на будів
ництво Новомиргородської 
школи-інтернату. Вона — 
підсобна робітниця му
лярів. І не нахваляться дів
чиною майстри. 150 процен
тів завдання — такий що
денний виробіток молодої 
дівчини.

На малюнку: В. Суржок.

Малюнок В. Шульги.

 Юні кукурудзоводи готові до боротьби за врожай
Торік члени учнівської ви

робничої бригади Оситнязької 
середньої школи вирощували 
кукурудзу на 20-гектарній 
площі. З кожного гектара зі
брано по 53 центнери сухого 
зерна.

Наші бригада укомплектова
на з учнів ІХ класів і налічує 
60 чоловік. Уже складений 
плаН роботи бригади, в якому 
намічено ширше, ніж торік, 
проведення дослідницької ро
боти.

Школярі зобов’язалися у 
1962 році виростити на кож
ному гектарі по 55 центнерів 
кукурудзи. На дослідницькій 
ділянці буде вирощуватись та
кож озима пшениця, ячмінь,

просо, горох, цукрові буряки.
Щоб забезпечити вирощен

ня високого врожаю, зараз ді
ти збирають курячий послід, 
заготовляють перегній-сипець 
для внесення в грунт під' час 
сівби. Під керівництвом агро
нома артілі II. Колісника учні 
готували посівне насіння ку
курудзи.

Та гальмує справу те, що 
правління артілі імені Ілліча 
досі не виділило нам ділянки 
в полях сівозмін, а це, зви
чайно, затримує вчасне про
ведення намічених планом 
бригади заходів.

І. ПАСТЕРНАК, 
завуч Оситнязької серед
ньої школи.

Люби і знай свій крайНовомиргород  розташо-
 ваний у мальовничій до

лині річки Велика Вись, що 
впадає в Синюху, яка несе 
свої води в Південний Буг. 
На околиці міста розташована 
залізнична станція Новомирго- 
род. Є тут озеро Лонго з ці
лющими грязями.

Новомиргород заснований 
біля 1740 року на місці неве
личкого поселення Тресяги. 
Спершу тут жили селяни-вті- 
качі з внутрішніх областей 
України та Росії. За «інстру
ментом, заключений при Ве
ликому Інгулі в 1740 р.» сте
пи на південь від річок Вись 
і Синюхи відійшли до Росії і 
були приписані до Миргород
ського полку, звідки з часом 
стали прибувати численні пе
реселенці. З того часу й саме 
поселення стали звати Ново- 
миргородом.

11 січня 1752 року ці сте
пи дістали назву Ново-Сербії. 
Тут було дозволено селитися 
сербам, волохам і болгарам, 
які, не витримавши утисків 
турків, втікали з своїх країв. 
Згодом тут появилися й чор
ногорці. Поселенцями коман
дував полковник Іван Хорват. 
У Новомиргороді була штаб- 
квартира поселень (так званих 
8-ї, 9-ї, 10-ї рот; тепер села 
Мартоноша, Панчево, Каніж), 
а також цілого військового 
гарнізону. Один час тут зна
ходилися навіть «присутствені 
місця» Вознесенської губернії.

З 1819 року Новомиргород 
став одним з центрів аракче
євських військових поселень. 
Життя поселенців було особ
ливо тяжким: вони несли вій
ськову службу, займалися хлі
боробством, начальство ж ука
зувало навіть кому з ким од
ружуватися.

В самому Новомиргороді був

НОВОМИРГОРОД
постій кавалерійських частин. 
Місто мало свій герб, затверд
жений 5 жовтня 1849 року: у 
верхній половині щита па зо
лотому полі—тодішній держав
ний російський герб, а в ниж
ній, розділеній на дві полови
ни: в першій—вензель серед 
цифр «1751», в другій—на 
земному полі пандур у повній 
військовій формі (див. «Втерос 
полное собрание законов...", 
т. 20, № 19383). В місті бу
ла ратуша, купецька частина 
населення користувалася маг
дебурзьким правом.

У 1910—1914 рр. збудова
но залізницю Одеса—Бахмач, що 
пролягла на околиці міста. Но- 
вомиргородці торгували хлібом 
і худобою, значну частину 
яких вивозили за кордон.

До 1917 року Новомиргород 
був центром повіту, що входив 
до складу Херсонської губернії.

З січня 1939 року Ново- 
миргородщина входить до скла
ду Кіровоградської області.

Тимчасова окупація під час 
Великої Вітчизняної війни 
тривала з 30 липня 1941 ро
ку по 11 березня 1944 року. 
Окупанти завдали місту і ра
йону величезної матеріальної 
шкоди. Населення міста ско
ротилося майже втроє.

Новомиргородщина—батьків- 
щина Героїв Радянського Со
юзу М. Тургелі і В. Ткаченка.

В листопаді 1959 року Но
вомиргородський район об’єд
нано з Златопільськпм, пере
даним зі складу Черкаської 
області, а трохи згодом злили
ся і районні центри селища 
Златопіль та Новомиргород і 
село Виноградівка. Міськраді 
адміністративно підпорядкова-

 сом 1959 року в місті прожи-
 вало 12191 чоловік.

В колишній Златопільській 
гімназії (нині середня школа 
№ 1) працювали відомий істо
рик О. Андрієвський і літера
турознавець М. Зеров, а в жі
ночій прогімназії навчалася 
письменниця И. Романович- 
Ткаченко.

Нинішня Новомиргородщина— 
батьківщина драматурга і ак- 

, тера І. Тобілевича (Карпенка- 
Карого), письменників Ю. Мok- 
рієва, Н. Бугаєнка і Б. Гон
чаренка, знаменитого лікаря- 

 епідеміолога І. Дудченка (Ков- 
басенка), артиста М. Давидо
ва, літературознавців О. Наза- 
ревського і А. Тростянецько- 
го, поета П. Біби.

У відділках радгоспу тру- 
 даться Герої Соціалістичної 

Праці Я. Дігтяр і О. Анікієн- 
ко. В сільгоспартілі «Росія" 
працює депутат Верховної Ра
ди Української РСР О. І. Су- 
гак, що вже 30 років тримає 
в руках кермо трактора.

Тричі (1821, 1824 рр.) у Но
вомиpгopоді проїздом був О. С. 
Пушкін. Через Златопіль і 
Новомиргород мандрував у 
1824 році в Єлисаветград (ни
ні Кіровоград) малим хлопчи
ком Т. Г. Шевченко. Тут час
то бував у гостях у Тобілеви- 
чів М. Кропивницький. У 1920 
році в нашому місті була на 
гастролях капела К. Стеценка, 
серед її учасників був поет 
П. Г. Тичина. В молодості у 
районі жив письменник Є. По
повкін, довго мешкав тут та
кож письменник і публіцист 
С. Сумний.

Іван БОЙКО.

ЛЕКЦІЯ В ЛІКАРНІ
До Панчівської дільничної лі

карні нещодавно завітав член 
сільського лекторію Ілля Пет
рович Бантиш. Для медичних 
працівників і хворих, що зна
ходяться на стаціонарному лі
куванні, він прочитав лекцію на 
тему: "Миролюбна політика Ра
дянського Союзу та агресивні дії 
Сполучених Штатів Америки".

Присутні щиро дякують лек
торові за цей візит і запрошу
ють усіх лекторів з цікавими 
лекціями й бесідами до нас.

Н. КАЛЬНІЦЬКА.

Хоч лист і не був надрукований

Пайовики села. Пурпурівки 
в листі до редакції скаржили
ся на те, що працівники коо
перації порушують правила 
радянської торгівлі, не зва
жають на вимоги споживачів 
поліпшити обслужування.
 Цей сигнал ми направили 
для перевірки та вжиття за
ходів голові Пурпурівської 
сільради М. Криворучку.

Як він повідомляє, факти 
такі мали місце. Нещодавно 
відбулися звітно-виборні збо
ри споживчого товариства. 
Учасники зборів гостро кри
тикували керівників СОТ, пра-

З кожним роком розширю
ється торговельна сітка в 
селах Закарпаття. Недавно в 
селі Добросілля Берегівсько
го району відкрито торго
вельний комбінат, в якому є 
сільмаг, чайна і магазин 
продовольчих товарів з від
критою викладкою.

На фото: в продовольчому 
магазині.

Фото Л. Ковтана. 
(Фотохроніка РАТАУ).

Після виступу „Ленінця"

В газеті за 15 березня ц.р. 
під заголовком „Будьте чуй
ними, товариші кооператори" 
було вміщено огляд листів 
трудящих.

Як повідомив нам голова 
правління райспоживспілки 
О. Полупанов, факти, зазначе
ні в листах, мали місце.

За порушення розпорядку 
дня і нетактовну поведінку 
завідуючий магазином № 1 
Мартоноського ССТ М. Янчур-

ський суворо попереджений.
Покарані й працівники при

лавка сільмагу в с. Турії. Мa- 
газин переведено на весняно- 
літній період роботи.

Правління Капітанівського 
ССТ вказало завідуючій Кам’я- 
новатським магазином 
Л. Криштопі на несерйозне 
ставлення до своїх обов’язків.

Заступник редактора 
І. ЖЕРЕБЕНКО.

цівників прилавка. На зборах 
обрано новий склад правління 
та ревізійної комісії спожив
чого товариства. Пайовики да
ли наказ новообраному прав
лінню задовольняти потреби 
населення в товарах, поліпши
ти обслужування споживачів.

Нехай тепер цвіте наш сад
Чимало роботи було у на

шому шкільному саду, і учні 
ІХ—Х класів з задоволенням 
трудяться там.

Старшокласники на уроках 
практики обкопали і підчис
тили дерева, зібрали гнізда гу

сені і знищили їх. Ближчим 
часом побілимо вапном стов
бури дерев. Нехай тепер цві
те наш сад.

Ю. ГАДЖІЄВ, 
учень Панчівської серед- 
ньої шКОЛИ.

Не дорожить часом хліборобів
На широкі поля Новомирго- 

родщипи прийшла довгождана 
весна. Радо зустрічають її 
хлібороби і механізатори. Во
ни бережуть кожну дорогоцін
ну годину.

Та прикро стає тоді, коли 
не враховують цього деякі ке
рівні працівники з райцентра.

Мeнe вразило, наприклад, 
таке: на новомиргородську наф
тобазу 2 квітня трактором при- 
тягли на буксирі з колгоспу 
імені Суворова машину з боч
ками для пального і мастил. І 
ви думаєте, одержали суворовці 
пальне? Ні. Директор нафто-

бази О. Губа розпорядився не 
відпускати пальне у бочки, а 
тільки в цистерни.

Крім цього, в такий гарячий 
час директор установив ще й 
дні видачі мастил. Автол, со
лідол за наказом Губи на наф
тобазі відпускають лише два 
дні на тиждень.

Про те, що машини зараз 
не можуть простоювати й хви
лини, Губі байдуже. Адже йо
го не турбують строки весня
них робіт.

Хочеться знати, кому на 
користь такі безглузді порядки?

П. АНГЕЛОВ.

не село Лікарево. За перепи-


