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Трудящі Радянського Союзу! Виконаємо і 
перевиконаємо семирічний план! Д об 'ємося 
нового могутнього піднесення економіки, куль- 
тури і добробуту народів нашої країни, дальшого 
зміцнення могутності соціалістичної Батьківщи- 
ни! Вперед, до нових перемог у комуністичному 
будівництві!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня I960 року ).

Кукурудза —  культура механізаторів
У н инішньому році кол- 

госпи району повинні посія- 
ти близько 30 тисяч гек- 
тарів кукурудзи. На таких 
великих площах ще ніколи 
не вирощували цієї культу- 
ри наші хлібороби . А вибо- 
роти високий урожай необ- 
хідно на кожному гектарі 
посіву. Адже всім в ідомо, 
яких великих втрат зазнали 
наші колгоспи від важкої 
зимівлі озимини. Отже, за 
рахунок кукурудзи необхід- 
но поповнити зернофуражні 
фонди у кожному господар- 
стві.

Кукурудза є культурою 
механізаторів. Так вирішили 
трактористи колгоспу «40-річ- 
чя ВЛКСМ». Бонн ще з 
зими готувалися до вирощу- 
вання цієї культури. Внесли 
в грунт велику к ількість 
добрив. Вивчили принципи 
роботи сівалок. Приготували 
органо-мінеральні суміші для 
внесення в грунт під час 
сівби кукурудзи. Добре об- 
робили грунт і вчасно при- 
ступили до сівби. Тракторис- 
ти, машиністи пильно сте- 
жать за роботою машин, за 
якісним висіванням насіння 
та добрив. Їх особливо хви- 
лює доля майбутніх зелених 
квадратів. А тому вони час- 
то перевіряють, як  загорта- 
ється зерно, чи не поруше- 
но квадратів.

Засіяли перші гектари 
кукурудзою механізатори 
колгоспу імені ХХІ з ’їзду 
КПРС. Агроном артілі 
комсомолка Ніна Донцова ще 
і ще раз п еревіряє, як  пра- 
цюють агрегати, чи висіва- 
ють у гнізда задану кіль- 
кість зерен, щоб обійтися 
без підсадки і проривки.

Вирушили у похід за ве- 
лику кукурудзу хлібороби 
колгоспу імені Чкалова.

— Щоб одержати дружні 
сходи рослин, треба якісно 
і швидко посіяти королеву 
полів, — говорить голова 
правління В. Бориско . — На- 
ші трудівники працювати- 
муть від зорі і до зорі, щоб 
посіяти кукурудзу до 
1 Травня.

Основа високого врожаю 
кукурудзи  закладається на 
сівбі. Треба відверто сказа- 
ти, що в ці вирішальні дні 
нелегко буде механізаторам. 
Роботи багато. Вимоги висо- 
кі, а п о г а н і умови неспри- 

ятливі. Тому треба макси- 
мально використати кожну 
годину, проявити особливу 
організован ість, наполегли- 
вість, винахідливість, щоб 
подолати труднощі і посіяти 
кукурудзу у найкращі стро- 
ки і на високому рівні аг- 
ротехніки.

Чого ж чекають у кол- 
госпах імені Свердлова, іме- 
ні Чапаєва, імені Щорса та 
в інших? Час уже повним 
ходом розгорнути сівбу ку - 
курудзи, а тут ще не всі 
агрегати працюють на по- 
лях. Не відчувається по- 
трібного трудового н ап ру- 
ж ення серед механізаторів. 
Окремі артілі досі не забез- 
печили себе насінням гарбу- 
зів та сої для ущільнених по- 
сівів кукурудзи на всю площу. 
А правління колгоспів, пер- 
винні партійні організації 
не взяли під контроль ц ю 
надзвичайно важливу і не- 
відкладну ділянку роботи.

Хліборобів та механізато- 
рів району сьогодні хвилює 
два завдання: як щоденно 
збільшити продуктивність 
сівалок і забезпечити точ- 
ний квадрат. Адже це ключ 
до успіху. Навантаження на 
сівалку дуже велике — 230 
і більше гектарів. А посіяти 
кукурудзу слід в стислі стро- 
ки. Де вихід? Треба органі- 
зувати роботу агрегатів у 
дві зміни і повністю вико- 
ристати весь світловий день: 
сіяти 1 4 —1 5 годин. Меха- 
нізатори , використайте цей 
величезний резерв!

Забезпечити дружні сходи 
рослин у кожному гнізді і 
точні зелені квадрати на 
кожному гектарі посіву — 
справа честі механізаторів. 
Ось чому клич веселівських 
трактористів і машиністів 
про те, що кукурудза — 
культура механізаторів, по- 
винен стати обов’язковим 
для всіх тракторних бригад 
району. Агрономи зобов’яза - 
ні пильно стежити за робо- 
тою кожного агрегату, щоб 
не допустити знеосібки. 
Хай кожний механізатор 
знає свою площу кукурудзи 
і вирощує високий урожай 
там, де посіяв цю культуру.

Товариші механізатори, 
вирушайте у похід за вели- 
ку кукурудзу! З честю скла- 
дайте іспит на сівбі короле- 
ви полів!

По ленінському шляху — до комунізму
Урочисте засідання в Москві

Ленін!.. На земній кулі не- 
має кутка, де б не знали це 
велике ім’я. Воно стало світо- 
чем і провідною зіркою трудя- 
щих усього світу, закликом до 
безустанної боротьби за краще 
майбутнє, за вільне і щасливе 
життя, за дружбу між наро- 
дами.

22 квітня — безмежно дорога 
дата. Народ, якому віддав 
Ілліч усе своє життя без за- 
лишку, з особливим почуттям 
любові і подяки звертається 
думами до вождя Ж овтня, 
творця нашої партії і Радян- 
ської держави.

В столиці нашої Батьківщи- 
ни  — Москві 90-річчя з дня на- 
родження Володимира Ілліча 
Леніна було ознаменовано уро- 
чистим засіданням партійних, 
радянських і громадських орга- 
нізацій.

Грандіозний зал Палацу 
спорту в Лужниках заповнили 
тисячі людей. Т ут — московські 
робітники і колгоспники Під- 
москов’я, діячі науки і куль- 
тури, воїни Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту, 
студентська молодь. В центрі 
сцени — на фоні червоного ок- 
самитового прапора і живих 
квітів — величезний портрет 
В. І . Леніна.

18 година. В президії з ’яв - 
ляються товариші О. Б. Аріс- 
тов, К. Є. Ворошилов, М. Г. 
Ігнатов, Ф. Р. Козлов, О. В. 
Куусінен, А. І . Мікоян, Н. А. 
Мухітдінов, М. А. Суслов, 
К. О. Фурцева, М. М. Швер- 
ник, П. М. Поснєлов, О. М. 
Косигін, Д. С. Полянський. 

Разом з ними — С. І. Гопн ер, 
Ф. М. Петров, Л. О. Фатієва та 
інші старі більшовики, які 
знали Леніна, працювали ра- 
зом з ним. У залі вибухають 
тривалі оплески.

Урочисте засідання коротким 
вступним словом відкриває член 
Президії ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС М. А. Суслов.

З доповіддю виступив член 
Президії ЦК КПРС, секретар 
ЦК КПРС О. В. Куусінен.

З глибокою увагою присутні 
слухали доповідь про Леніна, 
про славний ш лях, пройдений 
нашою партією під керівницт- 
вом Комуністичної партії, про 
велич нашої епохи — епохи 
перетворення в життя ідей Ле- 
ніна.

Доповідач змальовує незабут- 
ній образ Леніна, говорить про 
те, як чудово поєднувалися в 
його особі тепла людяність і 
сильне горіння революційної 
пристрасті. Безсмертні історич- 
ні діла Леніна, його ідеї. Вірна 
вченню Леніна, наша партія 
розвиває далі марксизм-лені- 
нізм, творчо застосовує його 
основні положення.

Тов. Куусінен нагадує про 
основні віхи створення мате- 
ріально-технічної бази кому- 
нізму, про здійснення ленін- 
ських ідей електрифікації кра- 
їни, механізації і автоматиза- 
ції народного господарства.

На переконливих прикладах 
доповідач показує, яке велике 
піклування партії про підви- 
щ ення ж иттєвого рівня трудя- 
щих. Партія робить усе мож- 
ливе для того, щоб народові,

я кий будує комунізм, виковує 
щастя майбутніх поколінь, 
ж илося добре вже сьогодні.

Ми маємо повну підставу, 
заявив доповідач, разом з 
М. С. Хрущовим сказати: «Те, 
чим жив Ленін, що він пла- 
нував, про що в ін  мріяв, те- 
пер наш народ, партія успіш- 
но перетворюють в ж иття!»

В доповіді висвітлено най- 
важливіші принципи ленінської 
зовнішньої політики нашої 
держави, проблеми боротьби за 
мир і мирного співіснування 
двох систем.

Нас, всіх учнів і послідовни- 
ків Л еніна, — говорить, зак ін - 
чуючи доповідь О. В. Куусі- 
н ен , — запалює свідомість того, 
що нам судилося жити і пра- 
цювати в епоху найбільшого 
повороту в історії людства. 
Двадцятий в ік  — це вік пере- 
творення в ж иття ленінських 
ідей.

Під бурхливі оплески тов. 
Куусінен проголошує здравиці 
на честь великої справи Ле- 
ніна, на честь славної Кому- 
ністичної партії Радянського 
Союзу, за мир і дружбу між 
народами.

Засідання закінчено. Всі 
встають. В залі лунають здра- 
виці на честь ленінського Цен- 
трального Комітету Комуніс- 
тичної партії Радянського Сою- 
зу. Урочисто звучить партій- 
ний гімн «Інтернаціонал». Йо- 
го співають усі присутні.

Вечір завершився великим 
святковим концертом.

(ТАРС).

Урочисте засідання в Києві
Увечері 22 квітня в Жовт- 

невому палаці культури Києва 
відбулось урочисте засідання 
партійних, радянських і гро- 
мадських організацій міста, 
присвячене 90-річчю з дня на- 
родження В. І . Леніна.

У президії зборіів — керівники 
Комуністичної партії і уряду 
України М. С. Г речуха, О. І . 
Іващенко, Н. Т. Кальченко, Д. С. 
Коротченко, М. В. Підгорний, 
І . С. Сенін, В. В. Щербиць- 
кий, А. Д. Скаба, П. Ю. Ше- 
лест, старі комуністи, знатні 
люди столиці України.

Під бурхливі, довго нестиха- 
ючі оплески присутні обирають 
до почесної президії засідання 
Президію ЦК КПРС на чолі з 
М. С. Хрущовим.

З доповіддю «Ленінізм живе 
і торжествує» виступила секре- 
тар ЦК КП України О. І . Іва- 
щенк о.

— Ленінський ювілей, — го- 
ворить доповідач, — став для 
народів Радянського Союзу і 
трудящих усього світу великим 
святом, могутньою демонстрацією 

торжества всеперемагаючих ідей 
марксизму-ленінізму — усього 
вічно живого, життєстверджу- 
ючого вчення. Воно дає людям 
силу і енергію в боротьбі за 
революційне перетворення ж ит- 
тя, за свободу і щастя народів, 
відкриває неосяжн і перспекти- 
ви людства до сяючих вершин 
комунізму.

Історичні рішення XX і ХХІ 
з ’їздів КПРС я вляють собою 
яскравий приклад дальшого 
творчого розвитку марксизму- 
ленінізму, вмілого застосування 
його в розв’язанні складних 
питань сучасності.

Ленінські ідеї боротьби за 

мир, за ш ироке економічне 
змагання, за демократію і со- 
ціалізм , — говорить наприкінці 
тов. Іващ енко, —  знаходять де- 
далі все більше прихильників 
в усіх країнах. Ленінізм став 
прапором боротьби всіх трудя- 
щих за своє соціальне і наці- 
ональне визволення. Недале- 
кий той час, коли людство 
прийде до свого світлого май- 
бутнього — до комунізму.

Урочисте засідання оголош у- 
ється закритим. Всі його учас- 
ники натхненно співають пар- 
тійний гімн «Інтернаціонал».

Відбувся великий концерт.
(РАТАУ).

Пам’яті великого Леніна
*  В день 90-річчя з дня 

народження Володимира Ілліча 
Л еніна посли і співробітники 
посольств соціалістичних країн 
в Москві відвідали Мавзолей на 
Красній площі і поклали вінки.

*  До п ’єдесталу пам’ятника 
В. І . Леніну в Києві поклали 
вінки керівники Комуністичної

партії і уряду України, деле- 
гації колективів підприємств і 
установ столиці.

*  В Одесі відбулася урочис- 
та закладка пам’ятн ика В. І . 
Леніну.

*  В ряді місць трудящі за- 
клали парки названі ім’ям Во- 
лодимира Ілліча Л еніна.

У Раді Міністрів СРСР
На ознаменування 90-річчя 

з дня народження великого за- 
сновника Радянської держави 
Володимира Ілліча Леніна Рада 
Міністрів Союзу РСР встанови- 
ла для студентів вищих учбо- 
вих закладів і аспірантів сти- 
п ен д ії імені В. І . Леніна.

Для найбільш видатних сту- 
дентів вищих учбових закла- 
дів встановлено 2200 стипен- 
дій по 800 карбованців на мі- 
сяць і для найбільш видатних 
аспірантів — 100 стипендій по 
1100 карбованців на місяць 
кожна.
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З А  Н Е Р О З Р И В Н И Й  З В ’ Я З О К  П А Р Т І Й Н О Ї  П Р О П А Г А Н Д И  З  Ж И Т Т Я М
Агітатори колгоспу „40-річчя ВЛКСМ ” діляться досвідом своєї роботи

Під неослабним контролемЗАОЧНА ШКОЛА АГІТАТОРІВ
Результати партійної пропаганди. її дієвість і ви- 

ховна роль будуть тим вище, чим тісніше вона буде 
зв'язана з творчістю народу, його життям, з практи- 
кою комуністичного будівництва. Так говориться у По- 
станові ЦК КПРС „Про завдання партійної пропаганди 
в сучасних умовах”.

З часу опублікування Постанови ЦК КПРС ми- 
нуло більше трьох місяців. За цей період агітколекти- 
ви, агітатори і лектори, клуби і бібліотеки вже нагро- 
мадили деякий досвід роботи по-новому. Сьогодні про 
перші свої кроки розповідають агітатори колгоспу 
„40-річчя ВЛКСМ” Веселівської сільської Ради. Цим 
наша газета розпочинає заняття в заочній школі об- 
міну досвідом агітаційної роботи.

Дорогі товариші агітатори, керівники агітколек- 
тивів і агітпунктів, секретарі первинних парторганіза- 
цій колгоспів і підприємств району! Запрошуємо Вас 
виступити у заочній школі обміну досвідом роботи 
агітаторів, поділитись на сторінках газети своїми дум- 
ками і планами. Протягом травня і червня газета „Ле- 
нінець” щотижня публікуватиме такі виступи. Чекаємо 
від вас змістовних, цікавих листів, дорогі товариші!

Плакат художника В. Ялан- 
ського, що його випускає Дер- 
жавне видавництво образотвор- 
чого мистецтва і музичної 
літератури УРСР.

Після опублікування у пресі 
Постанови ЦК КПРС «Про зав - 
дання партійної пропаганди в 
сучасних умовах» колгоспна 
парторганізація посилила ке- 
рівництво ідеологічною роботою, 
і в першу чергу ї ї  виріш аль- 
ною ділянкою — партійною про- 
пагандою.

З чого ми почали? На від- 
критих партійних зборах обго- 
ворили заходи по виконанню 
Постанови ЦК КПРС. В своїй 
доповіді заступник секретаря 
парторганізації М. Швець до- 
кладно проаналізував роботу 
агітаторів і лекторів, гуртків 
політосвіти, клубів і бібліотек. 
Збори пройшли жваво, під зн а- 
ком критики недоліків.

Тепер повсякденно контро- 
люємо роботу агітаторів, культ- 
освітніх працівників, лекторів, 
націлюємо їх . Останнім часом 
на партійних зборах слухали 
звіти завідуючого клубом І . Пет- 
ричука, завідуючої бібліотекою 
Г. Гелевері, керівника лектор- 
ської групи Г. Губи, пропа- 
гандиста комсомольського по- 
літгуртка М. Костелецької, аг і- 
татора Л. Дорохтія. Все це, 

безумовно, сприяло поліпшен- 
ню роботи в масах.

У колгоспі 40 агітаторів. Їх 
сили розставлені так, щоб 
впливом були охоплені всі тру- 
дівники артілі, щоб слово агі- 
татора доходило до к ожної сім 'ї, 
до кожної людини. Агітатори 
впровадж ують нові форми ро- 
боти в масах, вони п ракти ку- 
ють індивідуальні бесіди, го- 
лосні читання, концерти на 
десятихатках , організовують ці- 
каві тематичні вечори.

Партійна організація дбає 
про навчання агітаторів, регу- 
лярно скликає інструктивні н а- 
ради , семінари, на яких по- 
ширюється кращий досвід. Т ак, 
на одному з семінарів про дос- 
від своєї роботи розповіли а г і- 
татори Л. Лихошерст, Г. Гу- 
ба та інші.

В постановці ідеологічної 
роботи у нас щ е багато недо- 
ліків. Але перш і кроки роботи 
по-новому показали , що цю ді- 
лянку м ож на і треба піднести 
на належ ний рівень. Цього ми 
і добиваємось.

М. ДАВИДОВ,
секретар парторганізації.

Успіх вирішують кадри

Добрі вісті
НИЗОВА ПРЕСА відіграє ве- 

лику роль у житті трудівників 
села Веселівки. Двічі на місяць 
виходить стінна газета „Ленін- 
ським шляхом,” з сатиричним до- 
датком „Рашпиль”. Батьківський 
комітет і вчителі випускають 
стіннівку „Сім'я і школа”.

М. КОВТУН.

Ось вони, конкретні результати!
Дієвість партійної пропаган- 

ди виявляється в першу чергу 
в конкретних виробничих ре- 
зультатах. На це націлює нас, 
агітаторів, Постанова ЦК КПРС 
«Про завдання партійної про- 
паганди  в сучасних умовах».

Я к успішно перетворити в 
життя накреслення семирічки, 
я к ввести в дію нові резерви і 
впровадити кращий досвід, 
виконати взяті зобов’язання — 
цими питаннями стали глибше 
цікавитись агітатори, виховую- 
чи людей у процесі праці, в 
ході боротьби за комунізм.

Напередодні весняної сівби 
всі буряководи і механізатори 
третьої виробничої бригади зі- 
бралися у сільському клубі на 
тематичний вечір. З увагою 
слухали хлібороби доповідь аг- 
ронома Григорія Чалого про 
агротехнічні заходи по виро- 
щуванню високого врожаю цук- 
рових буряків. Не менший ін- 
терес викликали і виступи лан- 
кової Ганни Ковтун, механіза- 
тора Бориса Мирошниченка та 
інших. Вони розповіли про ви- 
рощування буряків одноростко- 
вим насінням, про удобрення 
грунту, боротьбу з шкідниками 
і хворобами рослин.

Згодом безпосередньо в полі 
агроном Г. Чалий виступив з 
бесідою про значення вчасного 
і я кісного проведення сівби у бо- 
ротьбі за врожай, на практиці 
показав, як  треба вносити мі- 
нераль ні та місцеві добрива і в 

якій кількості. Все це дало ба- 
жані наслідки: бригада на ви- 
сокому рівні агротехніки про- 
вела сівбу буряків, половину 
площі засіяли одноростковим 
насінням.

Торік ми виростили найви- 
щий по колгоспу врожай — по 
213 центнерів цукрової сиро- 
вини з гектара, а на окремих 
ділянках — по 240 центнерів. 
Тепер дали слово одержати по 
260 центнерів коренів з гек- 
тара і дотримаємо його.

Дружно і злагоджено пра- 
цюють хлібороби бригади. У 
кращі строки закінчили сівбу 
соняшника на площі 185 гекта- 
рів, ячменю на площі близько 
300 гектарів, цукрових буряків 
на площі 185 гектарів. Зараз 
докладаємо зусиль, щоб якісно 
посіяти кукурудзу, яку  виро- 
щуватимемо на 600 гектарах.

В тому, що бригада йде по- 
переду в змаганні, немала за- 
слуга агітаторів комуніста Ми- 
коли Ковтуна, вчителів Фроси- 
ни Ляшецької, Григорія Губи, 
Людмили Лихошерст та інших. 
Це вони полум'яним словом 
запалювали трудівників на но- 
ві подвиги, популяризували 
досвід передовиків.

М. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
агітатор, бригадир комп- 
лексної бригади № 3.

КОНЦЕРТИ НА ДЕСЯТИХАТ- 
КАХ влаштовують учні 4—7 кла- 
сів восьмирічної школи. Цікаво 
пройшов такий концерт на деся- 
тихатці, де агітатором вчитель 
Г. Ф. Губа.

М. ШВЕЦЬ.

ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ безпо- 
середньо на виробничі ділянки 
доставляє передплатникам листо- 
ноша Таїсія Сюра. Більше 430 
примірників газет і журналів 
одержує щодня поштове відділен- 
ня села.

Г. ДАВИДЕНКО.

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП до книг 
відкрито у бібліотеці села Весе- 
лівки. Завдяки цьому зросла 
кількість читачів, збільшилось 
число книговидач.

Т. БОРИСОВА.

Ш л я х  д о  л ю д с ь к и х  с е р д е ц ь
Ніде правди діти, 

буває ще й так, що 
окремі чоловіки займа- 
ються пияцтвом, а по- 
тім вдома грубіянять. 
Виникають сварки. Це, 
в свою чергу, відби- 
вається і на правиль- 
ному вихованні дітей. 
Як боротись з такими 
ганебними явищами?

— А ви прочитайте 
лекцію про ввічливість 
і такт, осудіть такі 
ганебні вчин ки, і ви- 
нуватці зрозуміють 
свої помилки , — пора- 
див мені заступник 
секретаря колгоспної 
п а р т о р г а н і з а ц і ї  
М. Швець.

Так і зробила. Послу- 
хати лекцію прийшли 
майже всі дорослі ж и- 
телі моєї десятихатки, 
а їх  34. Розповіла 
людям про хороші ма- 

нери поведінки, про 
повагу до старших, про 
чуйне ставлення до 
ж інки, різко засудила 
пияцтво, грубість, х у - 
ліганство.

—  Спаспбі вам. Мій 
чоловік став менше 
пити, ласкавіший до 
дітей, — сказала мені
одна з жінок через де- 
який час . — Подіяла на 
нього ваша лекція.

Доходити до кожної 
радянської людини, 
знати її  запити, думки 
і прагнення — найпер- 
ший обов’язок агітато- 
ра. Третій рік провод- 
жу масово-роз’ясню- 
вальну роботу, і зав- 
жди намагаюсь знайти 
ш лях до людських 
сердець, запалити їх  
на подвиги в ім 'я  про- 
цвітання Батьківщини.

Взимку працювала 

агітатором на фермі, а 
тепер за мною закріпи- 
ли десятихатку. Зби- 
раємось двічі на тиж- 
день — у понеділок і 
четвер. Роз’яснюючи 
колгоспникам постано- 
ви Пленумів Ц К Ко- 
муністичної партії 
про дальше піднесення 
сільського господарст- 
ва, я  обов’язково навод- 
ж у факти і приклади з 
ж иття свого колгоспу, 
бригади.

Окремі трудівники, 
особливо ж ін ки , не ма- 
ють змоги щоразу по- 
слухати бесіду агітато- 
ра. Одні з них хворі- 
ють або мають похи- 
лий вік, інші догляда- 
ють увечері дітей. Як 
тут бути? Я знайшла 
такий вихід: двічі на 
місяць буваю у  кожній 
сім 'ї своєї десятихат- 

ки, проводжу індиві- 
дуальні бесіди з людь- 
ми похилого віку та 
хворими.

Не всі жінки і чоло- 
віки ходять до клубу. 
Тимчасом художнє чи- 
тання, пісні, м узи ка  — 
це великі помічники 
агітатора у вихованні 
людей.

А чому б не влаш - 
тувати для слухачів  
невеликий концерт? І 
дати його безпосеред- 
ньо на десятихатці. Так 
і вирішила. З концер- 
том виступали учні.

Посилити ідейно-ви- 
ховну роботу серед 
трудящих за місцем їх 
проживання — невід- 
кладне завдання агі- 
таторів.

Ф. ЛЯШЕЦЬКА,
агітатор, вчителька
восьмирічної школи.

Це викликає тривогу

Правильний добір, розста- 
новка і виховання кадрів — ось 
що вирішує успіх кожної спра- 
ви. Правління колгоспу разом 
з парторганізацією перегляну- 
ло кадри, зміцнило відстаючі 
ділянки досвідченими організа- 
торами. І це дало відчутні ре- 
зультати.

Так, завідувати свинофермою 
послали Миколу Ніколенка. Де- 
путат сільської Ради, агітатор, 
він користується повагою у 
людей. Пройшло кілька міся- 
ців. Новий завідуючий щодня 
займається виховною роботою, 
роз’яснює колгоспникам ріш ен- 
н я  партії і уряду, свої бесіди 
тісно пов’язує з  ж иттям.

Безумовно, не одними лиш е 
бесідами підняли ми людей на 

нові справи. Цьому сприяла і 
кроп ітка організаторська робо- 
та. Раніш е н а  фермі не було 
порядку. Тепер організація п ра- 
ці поліпш илась, добре догляда- 
ється поголів 'я  тварин.

Колгосп в иконав квартальне 
зобов’язан н я  по виробництву 
м 'я са . Зростає і п о го л ів 'я  сви- 
н ей . Від кожної свиноматки 
у ж е  маємо більше 9 поросят. 
Скоро стане до ладу  свинар- 
ник-маточник, де всі роботи 
буде механізовано.

Керівники колгоспу, бригад 
і ферм, повсякденно буваючи 
серед людей, стали  краще зай- 
матись організаторською робо- 
тою, беруть особисту участь у 
пропаганді д осягн ен ь  науки і 
кращого досвіду, роз'яснюють 
рішення Комуністичної партії. 
Завідуючий тваринництвом ко- 
муніст Микола Чмихун, брига- 
дир Леонід П етренко та інші 
керівники зарекомендували се- 
бе добрими агітаторам и.

в. хижняк,
голова правління.

—  Агітатори на фермі бува- 
ють рідко, —  заявила зоотехнік 
Н. Русецька. —  Про „бойові” і 
сатиричні листки теж  забува- 
ють.

Якщо у Веселівці ви поба- 
чите багато лозунгів і плака- 
тів, щитів із зобов'язаннями 
колгоспу, то у Ковалівці ї х 
зовсім мало. Дошки показни- 
ків змагання теж  заповнюють- 
ся несвоєчасно.

В поширенні кращого досві- 
ду та популяризації сільсько- 
господарських знань ще не 
знайшли свого місця і окремі 
культосвітні заклади, зокрема 
Веселівський клуб, бібліотека 
села Петрівки.

На території колгоспу 5 на- 
селених пунктів. І в кожному 
з них повинна проводитись 
змістовна виховна робота се- 
ред людей.

На агітпункті
Постійно діючий агітпункт, 

яким я завідую, працює близько 
півроку. Але й за цей час ми пе- 
реконалися, що агітпункт при- 
носить багато користі.

До клубу і бібліотеки у  селі 
Веселівці щовечора приходить 
багато людей. Вони обов’язково 
завітають і в агітпункт: почи- 
тати газету, послухати бесіду, 
лекцію.

На видному місці висить гра- 
фік чергування агітаторів, план 
роботи агітпу нкту. Є зошит 
обліку роботи агітаторів села 
Веселівки, в якому записано, 
хто, де і на яку тему провів 
бесіду, скільки було слухачів. 
До послуг агітаторів — необхід- 
на література, розміщена на 
спеціальній поличці.

Агітатори Т. Борисова, Ф. Ля- 
шецька та інші під час своїх 
чергувань дають слухачам від- 
повіді на різноманітні запитан- 
ня, проводять цікаві бесіди.

Г. КУЦЕНКО,
завідуючий агітпунктом.
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Агрегат тракториста Івана Рибалки

За високий урожай кукурудзи!

Л Е Н І Н Е Ц Ь 3

Відзначаючи знаменну дату — 
90-річчя з дня народження Во- 
лодимира Ілліча Леніна — хлібо- 
роби сільськогосподарської ар- 
тілі імені Котовського разом з 
завершенням сівби ярих зер- 
нових і технічних культур 
приступили до сівби кукурудзи.

Найкраще працює агрегат, де 
трактористом Іван Михайлович 
Рибалка, При нормі 17 гекта- 
рів він щодня засіває по 1 8 — 
20 гектарів кукурудзи при ви- 

сокій якості роботи. Одночасно 
з сівбою кукурудзи, механіза- 
тори вносять в рядки органо- 
мінеральні суміші, а під пе- 
редпосівну культивацію — мі- 
неральні добрива.

Хлібороби дали слово завер- 
шити сівбу кукурудзи на всій 
площі 300 гектарів, до дня 
Першого травня.

I. СНІСАРЕНКО.
с. Турія.

В боротьбі за економію часу
Потужний трактор в агрега- 

ті із квадратно-гніздовою сівал- 
кою швидко рухається по ку- 
курудзяній плантації. Тракто- 
ристи Віктор та Григорій Кон- 
дратенки поспішають не тіль- 
ки виконати, але й перевико- 
нати норму. Вони за півтора 
дня засіяли понад 20 гектарів 
кукурудзи.

Машиніст Олексій Кондратен- 
ко уважно слідкує за роботою 
сівалки, за висіванням органо- 
мінеральних сумішей, гарбузо- 
вого насіння.

Хлібороби сільгоспартілі 

«40-річчя Жовтня» зобов’яза- 
лися одержати з кожного гек- 
тара по 350 центнерів зеленої 
маси та по 40 центнерів зер- 
на кукурудзи, дати додатково 
сотні центнерів гарбузів для 
громадського тваринництва. 
Завдання нелегке. Є біля чого 
попрацювати. Отже, люди, які 
трудяться біля агрегата, нама- 
гаються не допускати просто- 
їв, економлять час, щоб швид- 
ше впоратись з сівбою.

М. ХАРЬКОВ,
бухгалтер колгоспу „40-річ- 
чя Жовтня”.

Дбаємо про строки і якість сівби
Гарячі дні зараз у кукуруд- 

зоводів колгоспу імені Куйби- 
шева. Адже королеву полів 
треба посіяти на площі понад 
2000 гектарів.

Позавчора па п л ан тац ії ви- 
йшли шість агрегатів. Механі- 
затори випробували сівалки, 
відрегулювали вузли в робо- 
чому положенні, а вчора вклю- 
чилися дев’ять агрегатів. За 
перший день трудівники посі- 
яли кукурудзу на площі понад 
100 гектарів.

Хлібороби артілі дбають не 
тільки про строки, але й про 

якість сівби. Щоб попередити 
псування насіння шкідниками, 
обробляємо його гранозаном та 
гексахлораном. На всій площі 
провели обробіток грунту, 
а перед сівбою якісно культи- 
вуємо плантації. Всі сівалки 
обладнані пристроями для вне- 
сення в грунт органо-мінераль- 
них сумішей. На тих площах, 
де вирощуватимемо кукурудзу 
на зерно, висіваємо насіння 
гарбузів, а де на зелений 
корм — сою.

Ф. МІЛЬЄВ,
головний агроном колгоспу.

Кущові семінари кукурудзоводів
У Ново-Миргороді, Панчево, 

Капітанівці та Коробчино від- 
булися кущові семінари голів 
колгоспів, агрономів, бригади- 
рів тракторних бригад та сек- 
ретарів первинних парторгані- 
зацій. На семінарах вивчено 

Тернопільська область. Лан- 
ка комплексної механізації з 
колгоспу імені Мічуріна Козів- 
ського району, якою керує ком- 
сомолка Єва Кобеля, складаєть- 
ся з молоді, що закінчила не- 
давно десятирічку. Другий рік 
підряд вона добивається висо- 
ких урожаїв цукрових буряків. 
Є. Кобеля закінчила курси ме- 
ханізаторів і тепер передає 
свої знання подругам. Недавно 
ланці присвоєно звання колек- 
тиву комуністичної праці.

В цьому році 
Єва та її подру- 
ги вирішили 
одержати на 
кожному з 25 
гектарів по 700 
центнерів цук- 
рових буряків.

На фото: Є. Ко- 
беля (в центрі) 
розповідає чле- 
нам своєї ланки 
про будову трак- 
тора.

Фото Б. Шенд- 
лера

(Фотохроніка
РАТАУ).

питання про методи квадратно- 
гніздової сівби кукурудзи.

Агрономи звернули увагу на 
агротехніку вирощування висо- 
ких урожаїв кукурудзи, а брига- 
дири тракторних бригад поділи- 
лися досвідом сівби королеви 
полів квадратно-гніздовим спо- 
собом. Голови окремих сіль- 
госпартілей розповіли про го- 
товність колгоспів до сівби ку- 
курудзи.

На семінарі приділялася ве- 
лика увага передпосівному 
обробітку грунту, внесенню 
добрив.

Г. ДІГТЯР,
головний агроном районної 
інспекції по сільському гос- 
подарству.

Завдання вимагають працювати по-новому
Тваринники сільськогоспо- 

дарської артілі «Україна» да- 
ли слово виробити у другому 
році семирічки на кожні сто 
гектарів угідь по 80 центне- 
рів м’яса, в тому числі по 55 
центнерів свинини на кожні 
сто гектарів ріллі. Вагому час- 
тину цієї продукції належить 
виробити трудівникам очолюва- 
ної мною свиноферми першої 
комплексної бригади.

У першому кварталі ми зо- 
бов'язалися продати державі 
248 центнерів свинини. Слав- 
но потрудилися тваринники 
і за три місяці реалізували 
287 центнерів свинини.

Проте у другому кварталі 
перед нами стоять значно біль- 
ші завдання. Необхідно буде 
виробити щонайменше 640 цент- 
нерів свинини. Це вимагає від 
трудівниць великого напру- 
ження.

Бригада поки що не має дос- 
татньої кількості приміщень, 
щоб відгодувати велику к іль- 
кість тварин. А тому ми свою 
роботу організували так: спо- 
чатку свинарка приймає групу 
в 100—120 поросят у двомі- 
сячному віці, доглядає їх  до 
семи місяців, а потім ставить 
на інтенсивну відгодівлю. Ко- 
ли ж відгодованих тварин здає 
на м’ясо, знову бере групу по- 
росят і готує їх  до відгодівлі.

Ми розробили конкретний 
графік відгодівлі та реалізації 
м ’яса. У квітні, наприклад, 
здамо 170 голів свиней живою 
вагою не менше 150 центне- 
рів. На місце ж цих тварин 
поставимо нову відгодівельну 
групу.

Зараз у нас на відгодівлі 
утримується 320 голів свиней, 
яких доглядають три свинар- 
ки. Трудівниці знають, що кор- 
мів у колгоспі обмаль, а тому 
бережливо витрачають їх , вміло 
готують до згодовування. Га- 
лина Башличенко, наприклад, 
добивається добового приросту 
у живій вазі кожної тварини 
500—600 грамів.

Але такий метод відгодівлі 
свиней не виправдує себе. По- 
перше, ми не можемо ставити 

на відгодівлю зразу велику 
кількість тварин. По-друге, 
станкове утримання свиней 
приводить до подорожчання ви- 
роблюваної продукції. Не так 
треба сьогодні працювати. Хо- 
роша свинина та, котра деше- 
во обходиться колгоспові, дер- 
жаві. А в нас торік кожний 
центнер цієї продукції кошту- 
вав понад 720 карбованців.

А це тому, що на фермі ще 
чимало трудомістких процесів 
виконується вручну, станкове 
утримання тварин вимагає ба- 
гато обслуговуючого персоналу, 
стримує темпи виробництва 
свинини . Адже у нашій брига- 
ді лише на підготовці тва- 
рин до інтенсивної відгодівлі 
працює 15 свинарок. Па все 
це витрачаються великі кош- 
ти, що приводить до подорож- 
чання свинини.

Ми виготовили одну само- 
годівницю. Хороша це справа. 
Отже, правлінню колгоспу не- 
обхідно подбати про переоблад- 
нання відгодівельників д л я  без- 
станкового утримання тварин, 
щоб не менше 500 свиней 
могла відгодовувати одна свинар- 
ка. При наявності самогодів- 
ниць вона зможе одна роздати 
корми, почистити приміщення.

Якщо ми переобладнаємо 
відгодівельники для безстанко- 
вого утримання, відпаде не- 
обхідність тримати свинарок

на підготовці тварин до відго- 
дівлі. Розподілених на віко- 
вагові групи підсвинків мож- 
на буде зразу ставити на ін - 
тенсивну відгодівлю.

Водопостачання на фермах 
нашої бригади вважається ме- 
ханізованим. Але що то за ме- 
ханізація. Вода п ідведена лише 
на кухню. Носити воду відра- 
ми до приміщень свинарки не 
можуть — далеко. Доводиться 
тримати їздового для підвезен- 
ня води бочкою. На це теж ви- 
трачаються зайві кошти.

Одночасно з переобладнан- 
ням свинарників і виготовлен- 
ням самогодівниць необхідно 
подбати про механізацію  водо- 
постачання. Добре було б вста- 
новити у приміщ еннях авто- 
напувалки для свиней. Це теж 
один із заходів, які сприяли б 
зниженню собівартості вироб- 
люваної продукції.

Завдання у нас великі, але 
виконати їх  можна. Треба 
тільки ширше запроваджувати 
передові прийоми праці.

М. ХИМЕНКО,
бригадир свиноферми пер- 
шої комплексної бригади 
колгоспу „Україна”.

Вже 15 років трудиться на 
свинофермі колгоспу імені Круп- 
ської Марія Павлівна Солодкіна. 
Багатий досвід вирощування мо- 
лодняка має вона. А справа це 
нелегка. Тут треба і парування

свиноматок пра- 
вильно провести, 
і поросят лю- 
бовно вирости- 
ти. Іншим разом 
доводиться і но- 
чей недосипати.

Та роботу 
свою Марія Пав- 
лівна любить 
над усе. У цьо- 
му році вона 
вже одержала 
понад 10 поро- 
сят від кожної 
свиноматки, а 
прагне одержа- 
ти до кінця 
року не мен- 
ше 20 поросят.

На з н і м к у :  
М. П. Солодкі- 
на підгодовує 
свиноматку.

В м і л и й  о р г а н і з а т о р ,  ч у й н и й  т о в а р и шЙого призна- 
чили бригадиром
другої комплексної са- 
ме в той час, коли 
осінні польові роботи 
були в розпалі. Зби- 
рання пізніх культур, 
оранка зябу, підготов- 
ка до зимівлі громад- 
ського тваринництва — 
весь комплекс робіт не 
терпів відкладання, все 
треба було зробити 
вчасно, організовано.

І Василь Іванович 
Похилюк справився з 
завданнями. Нелегко 
було, звичайно. Бра- 
кувало досвіду органі- 
заторської роботи, по 
окремих галузях гос- 
подарства бригада від- 
ставала.

Та любов до рідного 
колгоспу, почуття від- 
повідальності за дору- 
чену справу переборо- 
ли труднощі. Новий 
бригадир глибоко вни- 
кав у всі галузі гос- 
подарства, завжди зна- 
ходився серед людей, 
радився з ними, як

краще організувати ту 
чи іншу роботу, влас- 
ним прикладом запа- 
лював колгоспників на 
успіш не виконання 
завдань.

І пішли трудівники 
за своїм бригадиром на 
славні діла. В кращі 
строки зібрали врожай 
кукурудзи, цукрових 
буряків, непогано про- 
вели зимівлю громад- 
ського тваринництва, 
підготувалися до вес- 
няних польових робіт, 
ї х не лякали ні мо- 
роз, ні хуртовина. У 
всяку погоду працю- 
вали на підвезенні та 
переробці кормів, на 
вивезенні добрив на 
поля. Завжди серед 
колгоспників був Ва- 
силь Іванович.

У його повсякденній 
роботі з людьми гар- 
монійно поєднуються 
обов’язки і керівника 
бригади, і комуніста, і 
депутата сільської Р а- 

ди —  слуги народу. Ва- 
силь Іванович свою 
любов до колгоспу 
прищеплює членам 
бригади, піклується про 
те, щоб к ожний кол- 
госпник продуктивно 
трудився на своїй ді- 
лянці.

Бригадира можна ба- 
чити всюди: і в полі 
біля сіяльних агрега- 
тів, і на тваринни- 
цьких фермах, і в ди- 
тячих яслах, де він 
цікавиться, як вихо- 
вують малят. До всьо- 
го є діло В. Похилю- 
ку. Він чуйно стави- 
ться і до літніх 
та одиноких колгосп- 
ниць, до сиріт, дбає 
про ї х добробут. Не 
було взимку чим 
топити у колгоспниць 
Катерини Коваленко, 
Тетяни Кулінець, Ка- 
терини Табунець, і 
бригадир допоміг їм 
запастися паливом.

Василь Іванович — го- 

лова батьківсько- 
го комітету шко-

ли. І до цього дору- 
чення ставиться уваж - 
но, з любов’ю. Подбав 
про допомогу одино- 
ким матерям, діти яких 
навчаю ться в школі. 
Ніби й незначна допо- 
мога: окремим ш коля- 
рам купили одяг, взут- 
тя, але колгоспниці 
дуже вдячні, що про 
їх  дітей піклується 
школа, колгосп.

Трудівники люблять 
свого бригадира і сум- 
лінно виконують його 
вказівки . Одною з пер- 
ш их у колгоспі брига- 
да заверш ила сівбу ран- 
ніх зернових, соняш - 
ни ка, цукрових буряків.

Великі завдання сто- 
ять перед бригадою. І 
члени бригади справ- 
ляться з цими завдан- 
нями , бо їх  запалює на 
трудові діла Василь Іва - 
нович Похилюк.

Л. ТАБУНЕЦЬ,
свинарка колгоспу 
імені Мічуріна.
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Про присудження 
Ленінських премій 1960 рокулисти НАШИХ ЧИТАЧІВ

Минув рік з того часу, як у 
Листопадівській восьмирічній 
школі було створено хор учите- 
лів. До нього ми залучили і дея- 
ких батьків. Хор уже кілька разів 
виступав на сцені Листопадівсько- 
го сільського клубу. І глядачі ко- 
жного разу залишалися задоволе- 
ними.

29 березня наш хор виступив 
на районному огляді учительських 
колективів художньої самодіяль- 
ності. В програмі були пісні про 
Леніна, про партію, а також ук- 
раїнські народні та жартівливі 
пісні.

На знімку — хор Листопадів-
ської школи виступає на сцені 
районного Будинку культури.

Г. РАДЧЕНКО, 
директор школи.

Комітет по Ленінських пре- 
міях галузі науки і техні- 
ки при Раді Міністрів СРСР 
присудив Ленінські премії 
1960 року за найвидатніші ро- 
боти в галузі науки і техніки.

В галузі науки Ленінських 
премій удостоєно 8 видатних 
робіт, а в галузі техніки — 6 
робіт.

Роботи, які нині відзначені 
Ленінською премією, вже пе- 
ревірені життям. Вони або 
всебічно випробовувались про- 
тягом тривалого часу, або 
впроваджені в народне господар- 
ство і цілком себе виправдали.

Комітет по Ленінських пре- 
міях в галузі літератури і мис- 
тецтва при Раді Міністрів Сою- 
зу РСР присудив Ленінські 

Редактор X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

премії 1960 року за найвидат- 
ніші досягнення в галузі літе- 
ратури, журналістики і публі- 
цистики і мистецтва. В галузі 
літератури удостоєні Ленін- 
ських премій твори письмен- 
ників М. Т. Рильського, Тур- 
сун-Заде Мірзо і М. О. Шолохо- 
ва, в галузі журналістики і 
публіцистики п рисуджено Ле- 
нінську премію авторам книги 
«Віч-на-віч з Америкою. Розпо- 
відь про поїздку М. С. Хрущо- 
ва в США». Ленінські премії 
в галузі мистецтва присудже- 
но 7 видатним діячам і серед 
них Бондарчуку С. Ф . — режи- 
серові і виконавцю ролі Соко- 
лова, В. В. М онахову — опера- 
торові — за художній фільм 
«Доля людини».

Вечір у школі глухонімих дітей
Радісно зустрічали вихован- 

ці Ново-Миргородської серед- 
ньої школи-інтернату глу- 
хонімих дітей своїх гостей з 
Кіровограда. Вечір відкрив ди- 
ректор обласного Будинку 
культури глухонімих А. Ку- 
роп’ятников.

Гості дали хороший кон- 
церт. Разом з учнями школи 
його подивились і їхні батьки, 
що прибули на вечір з різних 
сіл району.

Учасники художньої само- 
діяльності виконали кілька на- 
родних танців, у тому числі 
румунський, український. Ду- 
же сподобався глядачам бол- 
гарський жартівливий танець.

Програма концерту включа- 
ла і вірші. Виступаючі настіль- 
ки добре володіли мімікою, щ о 
вірші у їхньому виконанні 
ставали зрозумілими навіть 
тим, хто не знає мови жестів. 
Мені, наприклад, найбільше 
сподобався виступ Надії Ни- 
женко, яка виконала вірш «Не 
зніс ти тяж кої неволі».

З якою радістю дивились 

батьки на своїх дітей. Адже 
їх  навчають танцювати, висту- 
пати на сцені.

— Раніше, за царату, ніякої 
турботи про глухонімих дітей 
не було, —  розповіла старенька 
Н. Ш аповалова, —  а Радянська 
влада дає їм освіту, професію, 
щастя в житті.

Після закінчення концерту 
директор школи Г. Середа теп- 
ло подякував виступаючим, за- 
просив їх  частіше приїжджати.

О. ХАЙНОВСЬКА, 
жителька села Мартоноші.

СЛІДАМИ н аш и х
в и с т у п і в

„Стежити за витрачан- 
ням кормів” — під таким за- 
головком у номері газети «Ле- 
нінець» за 20 лютого було 
надруковано критичну замітку 
з колгоспу імені Сталіна.

Секретар партійної організа- 
ції артілі А. Самойлен ко по- 
відомив, що замітка обговорю- 
валась на засіданні правління 
колгоспу, (факти повністю під- 
твердились. Розбазарювання 
кормів ліквідовано. Посилено 
охорону кормів, пильнують за 
правильним витрачанням сило- 
су і соломи.

У номері нашої газети за 
2 квітня під рубрикою „Ко- 
роткі сигнали” було вміще- 
но лист із села Котовки, в 
якому говорилося про незадо- 
вільне обслуговування колгосп- 
ників кінофільмами.

Заступник завідуючого ра- 
йонним відділом культури 
І. Зелінський повідомив, що 
на кіномеханіка О. Дубініна 
накладене адміністративне стяг- 
нення. Обслуговування жителів 
села кінофільмами поліпшено. 

Т і м у р і в ц і  д і ют ь

Масова робота бібліотеки
У квітні районна бібліотека 

для дітей та юнацтва провела 
тематичну конференцію «Ленін 
завжди живий», усний літера- 
турний журнал «Ми — юні ле- 
нінці». Випущено спеціальний 
номер стінгазети, оформлено 
кілька книжкових виставок.

За період місячника по за- 
лученню читачів їх  кількість 
зросла до 750. Це результат 
пожвавлення масової роботи 
бібліотеки.

Л. ГРИГОРАШ,

бібліотекар.

Тімурівський загін Но- 
во-Миргородської середньої 
школи № 2 дбайливо тур- 
бується про подружжя Ті- 
рентовських — 87 - річну 
Єлизавету Карпівну і 89-річ- 
ного Андрія Андрійовича.

Піонери Тамара Журав- 
ська, Жанна Хропак, Алла 
Кучеренко та інші щодня 
прибирають кімнату стари-

Санітарна комісія 
не працює

При виконкомі Ш паківської 
сільської Ради створено са- 
нітарну комісію, але наслідків 
її  роботи не видно. Завідуюча 
медичним пунктом Н. Лісова, 
яка  очолює комісію, зовсім не 
дбає про дотримання санітар- 
ного стану жителями села.

Біля медичного пункту, 
правда, навели порядок. Але 
на сусідніх подвір’я х  купами 
лежить гній, у ямах зби- 
рається сеча. Дехто викидає 
сміття прямо на вулицю.

Треба членам комісії про- 
йти по садибах колгоспників, 
нагадати тим, хто забуває 
наводити порядок на по- 
двір’ях та на прилеглій час- 
тині вулиці, про їхні обов’- 
язки. Слід значно поліпшити 
пропаганду санітарних знань 
серед трудящих.

Про все це повинна по- 
стійно дбати санітарна комі- 
сія сільської Ради.

П. СОКУРЕНКО,
вчителька-пенсіонерка.

ків, пиляють і рубають дро- 
ва, носять воду. Тімурівці 
акуратно прибрали по- 
двір’я, скопали грядки під 
редиску і цибулю.

Є. МАЛЕНКО,
старша піонервожата.

Хорошу ініціативу прояви- 
ли учні 4 класу Ново- 
Миргородської середньої 
школи № 3 — після уроків 
вони вирішили допомогти 
Катерині Михайлівні, вдові 
агронома Сергія Федорови- 
ча Шевченка. 15 піонерів 
дружно взялись за роботу. 
Вони скопали город, нано- 
сили води, привели подвір'я 
в належний вигляд. Стара 
жінка щиро подякувала ді- 
тям.

Л. ГЕТЬМАНЧУК,
старший піонервожатий.

Про конкурс 
на кращий нарис, 

зарисовку та кореспонденцію

За побажанням читачів 
редакція районної газети 
„Ленінець” продовжила
конкурс на кращий нарис, 
зарисовку та кореспонден- 
цію до 20 червня, коли 
минає 30 років з дня 
виходу першого номера 
нашої газети.

Товариші, подавайте ма- 
теріали на конкурс! Умо- 
ви конкурсу опубліковані 
у  номері газети „Лені- 
нець” за 18 лютого цього 
року.

Про поліпшення благоустрою 
і санітарного стану населених пунктів 

Ново-Миргородського району
Обов'язкове рішення № 132/3 виконкому 

Ново-Миргородської районної Ради 
депутатів трудящих від 16 квітня 1960 року

З метою поліпшення благоустрою і санітарного стану, а та- 
кож зовнішнього оформлення населених пунктів району на під- 
ставі статті 31 пунктів „в” і „е“ Адміністративного кодексу УРСР 
виконком районної Ради депутатів трудящих р і ш а є :

1. Зобов’язати керівників усіх державних, кооперативних, 
громадських установ, підприємств, колгоспів, а також осіб, які ма- 
ють власні, орендовані або комунальні будинки, провадити такі роботи:

а) тримати подвір'я, прилеглі до них ділянки і вулиці в на- 
лежному санітарному стані, щоденно прибирати їх, а в м. Ново- 
Миргороді — двічі на добу (вранці і ввечері). Взимку в м. Ново-Мир- 
городі вулиці і тротуари очищати від снігу, а під час ожеледі — 
посипати піском;

б) систематично провадити фарбування та побілку фасадів 
будинків, огорож, воріт, павільйонів, ларків, вітрин, рекламних 
стендів, урн, а також ремонт вивісок і ліхтарів у міру потреби, але 
не менше два рази на рік — до 25 квітня та до 25 жовтня;

в) слідкувати за станом зелених насаджень на подвір'ях, біля 
приватних будинків, на вулицях, у парках, скверах і садах. Своє- 
часно обкопувати дерева, поливати, підсаджувати замість загиблих, 
проводити побілку вапном. Порубка і пересадження дерев без до- 
зволу міської і сільських Рад депутатів трудящих забороняється;

г) систематично слідкувати за санітарним станом надвірних 
вбиралень, обов’язково хлорувати їх один раз на тиждень, а в ди- 
тячих і лікувальних закладах та їдальнях— два рази на тиждень;

д) систематично проводити ремонт і очищення криниць неза- 
лежно від того, в чиєму користуванні вони знаходяться (власному 
чи загальному), не допускаючи забруднення площ, які прилягають 
до криниць.

2. Зобов'язати Заготконтору провадити реєстрацію всіх собак, 
а бродячих собак знищувати.

3. Категорично забороняється:
а) засмічувати тротуари, громадські площі, парки, сквери 

(кидати недокурки, папір, автобусні квитки тощо), виливати на 
вулиці, тротуари й інші місця нечистоти, висипати попіл і жуже- 
лицю, гній домашніх тварин і будівельні матеріали;

б) наклеювати об’яви на стінах будинків, парканах, телефон- 
них стовпах, крім тих місць, які відведені сільськими та міською 
Радами депутатів трудящих, виставляти на тротуарах біля крам- 
ниць меблі, тару тощо;

в) знищувати зелені насадження і випасати худобу в парках, 
скверах, на вулицях, ходити і лежати на газонах, рвати квіти, ла- 
мати дерева, робити надрізи, розводити вогнища, лазити по деревах, 
знищувати гнізда птахів;

г) прив’язувати худобу до дерев. Сільським і міській Радам 
для стоянки підвід відвести постійні місця, встановивши конов’язі. 
Для звалювання сміття і гною виділити відповідні місця і позначи- 
ти їх табличками з написами;

д) випасати гусей у парках, скверах і на вулицях;
е) звалювати сміття і різні покидьки на берегах річок та 

інших водоймищ вимочувати коноплі в річці Велика Вись;
є) копати глину, пісок та інші будівельні матеріали на ву- 

лицях, майданах і по берегах річок та водоймищ;
ж) напувати худобу біля криниць;
з) їздити на підводах, веломашинах, мотоциклах, водити і пе- 

реганяти худобу по тротуарах, алеях парків і скверів;
и) псувати і переносити стільці, урни та ящики для недокурків.
4. Винних у порушенні цього обов’язкового рішення притяга- 

ти до відповідальності — штрафу до 100 карбованців або виправно- 
трудових робіт до одного місяця. За порушення дітьми цього рі- 
шення відповідальність несуть батьки.

5. Накладення штрафу може бути оскаржене протягом 3-х днів 
з часу одержання постанови про штраф у виконкомі районної Ради 
депутатів трудящих.

6. Це рішення набуває чинності з дня його опублікування і 
діє на території району на протязі одного року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на район- 
ний відділ міліції, міську Раду та сільські Ради депутатів трудящих.

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих
 X. КОВАЛЬ.

Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих
С. БОЛГАРИН.
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