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Робітники, колгоспники, радянська
інтелігенція! Виконання соціалістичних
зобов'язань— справа честі колективу
кожного підприємства і будови, кож
ного колгоспу і радгоспу! Достроково
виконаємо план 1961 року— третього
року семирічки!

Ціна 2 коп.

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1961 року).

Всі сили на виконання взятих зобов'язань!

Трудівники ланів вируш или поле, в цьому році не вироби Відбувся пленум райкому
у похід за високий урож ай цу ли ж одного трудодня. Ди вну КП України. В його роботі взя 
На пленумі
крових буряків. А щоб одер позицію
займають агроном ли участь секретарі партійних
райкому
КП України
ж ати по 2 5 0 і більш е центне артілі П. Коваленко та заступ і комсомольських організацій,
рів цієї цінної сировини на ник голови правління А. Са зоотехніки , агрономи, голови
кож ному гектарі посіву, слід мойленко, який за фахом також колгоспів і сільських Рад, лан
докласти чимало зусиль. Де бу- агроном. Вони все чогось ви кові, свинарки й доярки райо плив, вели багато розмов, але
ряководи ще з зими розгорну чікують, не б’ють тривоги. А ну. З доповіддю «Про хід вико справжня організаторська ро
ли фронт необхідних робіт на тим часом минають кращ і стро нання рішень січневих Пле бота була відсутня.
бурякових п л ан тац іях, там, ки сівби буряків, вж е час роз нумів ЦК КПРС і ЦК КП Ук Аналізуючи стан підготовки
безумовно, закладено міцний гортати повним ходом посів ку раїни у першому кварталі 1961 до вирощення кукурудзи, до
повідач зосередив увагу при
фундамент урож аю . Треба бу курудзи.
року і дальші завдання район сутніх на забезпеченні висо
ло внести в грунт достатню
Зволікають сівбу буряків у
партійної організації» ви кої якості квадратно-гніздової
кількість м ісцевих і мінераль колгоспах імені М. Горького, ної
ступив
секретар рай сівби, обробітку посівів, а та
них добрив, вчасно закрити імені Куйбишева, «ВЛКСМ», кому КПперший
У
країни
З . С. Присяж кож організації збирання і збе
вологу, п осіяти буряки в кра «Росія». А розтягування стро ний.
рігання кукурудзи. Правління
щі агротехнічні строки і висо ків ставить під загрозу одер
Доповідач відзначив, що тру колгоспів повинні домогтись
коякісно. Ці азбучні істини ж ання високого врожаю . Не
всім добре в ідомі.
вже цього не розуміють ке дящ і району, перетворюючи в внесен ня п ід культивацію не
Та не скрізь дотримую ться цих рівники та спеціалісти назва ж иття історичн і ріш ення січ обхідної к ількості перегною.
невих Пленумів, у першому
елем ентарних вимог. В ряді них к олгоспів?
В цьому році тваринники ра
сільгоспартілей зволікаю ть сів Посіяти буряки— це тільки кварталі цього року добились йону дали слово виробити по
бу цукрових буряків, розтягу початок боротьби за врожай. певних успіхів у піднесенні 50 центнерів м’яса на кожні
ють строки. Я кщ о передові Сьогодні головне— забезпечити сільськогосподарського вироб сто гектарів угідь. Підсумки
артілі посіяли цю цінну к у л ь нормальну густоту стояння рос ництва. Краще, ніж торік, у першого кварталу свідчать про
туру за 6 – 7 робочих днів, то ок лин на кожному гектарі посі стисліші строки проведено сів те, що це зобов’язання вико
ремі господарства досі не спра ву, не допустити пош коджен бу ранніх ярих культур. Добре пується незадовільно. Особли
вились з цією невідкладною ня ї х буряковим довгоносиком. розвиваються озимі культури.
роботою, хоч і розпочали по Та в окремих колгоспах до Однак у ряді колгоспів на вес во ганебно відстають по ви
робництву м’яса колгоспи іме
сів ще 1 0 — 12 квітня.
боротьби з небезпечними шкід няній сівбі допущено недоліки, і ні Свердлова, імені Фрунзе,
Чому, наприклад, зволікаю ть никами не готові. Досі ще не мають місце поруш ення агро
сівбу в колгоспі «Перемога»? обкопан і старі бурячищ а і техніки, на низькому рівні імені Горького, імені Калі
ніна, імені Ватутіна. Го
Тут досі не посіяли буряки на плантації буряків у колгоспі культура землеробства.
лови
правлінь О. Вайпан,
віть н а половині площ і, а по «40-річчя Ж овтня». Тут не під
Відомо, що одним з голов М. Ільтус, В. Храпак, А. Я це
чали цю роботу щ е
оди готовлені як слід і інш і засо них факторів одержання висо
надцятого квітня. Члени прав би боротьби з ш кідниками. У ких урожаїв кукурудзи є вне мірський, К. Снісаренко забу
лін н я не дбають про хорошу колгоспі «Іскра» хоч і зроби сення в грунт достатньої кіль ли про взяті зобов’язання,
якість і високі темп и робіт н а ли тракторним копачем ловчі кості добрив. Та в колгоспі безвідповідально поставились
бурякових плантаціях. Н а ок канавки, але досі не підчистили імені ХХІ з ’їзду КПРС, де го до організації вирощення по
ремих д ілян ках допустили ве їх і не обсипають отрутами. ловою правління І. Удальцов, голів’я худоби, зокрема свиней,
ликий розрив між культива
ця вимога грубо поруш ується— і його в ідгодівлі. В ряді к ол
цією і сівбою . Чому ж мири У деяких колгоспах н а бу на кожний гектар під посів госпів погано провели пару
ться з цим голова правління рякових плантаціях не видно кукурудзи тут внесли лише 2,5 вання свиноматок, внаслідок
Д. П опенко, яки й, до речі, ду сигналістів, немає приготовле тонни перегною. Дуже мало доб чого одержують низький вихід
ж е добре знає агротехніку ви них отрут для обпилення лов
поросят, є випадки падежу тва
рощ ування буряків, бо сам за чих канавок. У сільгоспартілі рив вивезли на кукурудзяні рин.
імені
Карла
Маркса
на
старих
плантації
і
колгоспи
імені
фахом агроном?
Багато ведуть розмов про бурячищах появилось багато Чкалова, імені Свердлова, іме Високі зобов’язання взяті по
високий урожай цукрової си довгоносиків. Тут слід було ні Фрунзе, імені Ватутіна. Це виробництву молока—одержати
ровини керівники
колгоспу вчасно обкопати плантацію , на результат того, що правління по 270 центнерів па 100 гек
імені Сталіна. Та сп равж н ьої нести сітку напрям них кана і партійні організації цю важ  тарів угідь. А за перший квар
боротьби за виконання взятих вок і ловчих колодязів, обпи ливу справу пустили на само- тал вироблено менше на 6 цент
зобов'язань тут не відчуваєть лити їх отрутами. Та з цією ро
ся. Дуже мало внесли в грунт ботою запізнились.
Виконкоми та постійні сіль
перегною . На окремих площ ах
ськогосподарські
к омісії сіль
м еханізатори неякісно оброб
ляли грунт. Мартоноські гос ських Рад також погано сте
подарі вж е більш е десяти днів жать за посівами цукрових
сіють буряки, та до заверш ен буряків, не контролю ють, я к
н я ц ієї роботи ще дуж е дале виконується обов’язкове рі
ко. З плану 420 гектарів бу ш ення виконкому районної Ра
ряків посіяли лиш е 2 20. Чо ди про боротьбу з ш кідниками.
му так розтягую ть строки сів
Ш ириться фронт робіт на
би? Насамперед тому, що прав бурякових плантаціях. Партій
лін н я артілі та його голова ні організації покликані мобі
З . Сільвестрен ко не організу лізувати всіх людей на бороть
вали я к слід колгоспників на бу за високий урож ай цукро
зразкове проведення польових вої сировини, щоб з честю
робіт. В артілі є ще багато виконати зобов’я за н н я третьо
людей, які забули дорогу на го року семирічки.

Урочисте засідання в Новомиргороді
Урочисте засідання відкрив
22 квітн я у районному Б у 
динку культури відбулося уро секретар райкому КП України
ч исте засідан ня представників Г. А. Безвуш ко.
партійних, радянських і гро Доповідь про 91-і роковини
мадських організацій м іста Но з дня народженн я В . І . Лені
вомиргорода, п ри свячен е 91-м на зробив перш ий секретар
роковинам з дня народж ення райкому КП У країни З . С. При
Володимира Ілліча Л е н ін а — за сяж ний.
сновника і керівн и ка К омуніс Після урочистого засідання
тичної партії і п ерш ої в світі гуртки худож ньої самодіяль
ності міста влаш тували концерт.
соціалістичної держ ави.

1. Луганська взуттєва фабрика—дітище семи
річки. Вона ще будується, а поки що діє перша
черга підприємства. В минулому році вже виго
товлено близько мільйона пар різного взуття.
В третьому році семирічки намічено випусти
ти 2,5 мільйона пар. Коли фабрика повністю
стане до ладу, взуттєвики зможуть випускати
щороку 12 мільйонів пар взуття.
На першому фото: головний модельєр фабрики
І. М. Токарєв і начальник центральної лабора
торії Н. К. Кучерова розробляють нові моделі
взуття.
2. Хмельницька область. Колектив Полонсько
го фарфорового заводу в минулому році
випустив понад план і відправив в торговельну
сітку різних виробів на 162 тисячі карбованців
(новими грішми).

нерів у порівнянні з відповід
ним періодом минулого року.
В колгоспах імені Чапаєва,
імені Куйбишева, імені Мічу
ріна, імені Карла Маркса пога
но годують корів, не викорис
товують наявні резерви і го
ловний з них—випас стада на
посівах озимих, які призначе
ні на корм тваринам. Тому тут
досі одержують низькі надої
молока, не виконують завдань
по продажу продукції державі.
Я к в ідомо, значним резервом
виробництва м’яса є також пта
хівництво. Та розведенню ку
рей, особливо водоплавної пти
ці, в колгоспах не приділяють
належної уваги.
На пленумі виступили: голо
ва колгоспу імені Карла Марк
са І . Воропай, голова колгоспу
імені XXI з ’їзду КПРС І. Удаль
цов, секретар комсомольської
організації колгоспу імені Круп
ської Л. Кудименко, голова кол
госпу «Комінтерн» Б. Голоцван,
ланкова колгоспу імені Воров
ськ ого Н. Бриченко та інші
товариші.
З промовою перед учасника
ми пленуму виступив секретар
Кіровоградського обкому КП
України Л. Г. Кравченко.
В одностайно прийнятому рі
шенні пленум райкому партії
зобов’язав правління колгоспів,
партійні організації мобілізува
ти трудівників села на вико
нання взятих зобов’язань і до
битись у третьому році семи
річки збільшення виробництва
зерна, особливо кукурудзи і тва
ринницьких продуктів. Постави
ти так організаторську робо
ту, щоб до дня відкриття XXII
з ’їзду Комуністичної партії
Радянського Союзу достроково
виконати завдання по продажу
державі м’яса, молока, яєць і
вовни.

На честь XXII з’їзду КПРС колектив підпри
ємства зобов’язався достроково, до 17 жовтня,
завершити десятимісячну програму, впровадити
у виробництво нові вироби.
На другому фото (зліва направо): художниця
заводської лабораторії Т. С. Потравна, головний
художник заводу В. І. Овчаренко і художниця
І. Ф. Щербицька розглядають нові розписи на
фарфорових виробах.
3. Великим попитом у населення користується
продукція Чернівецького текстильного комбінату.
Підприємство випускає тканини, скатерті, по
кривала, килими. В цьому році їх буде виготов
лено мільйони метрів.
На третьому фото (справа наліво): художниці
комбінату З. К. Давиденко, М. З. Федірко і ко
піювальниця Л. І . Лопатіна розглядають зразки
нових рисунків для декоративних виробів.
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ДОШКА ПОШАНИ

25 квітня 1961 року.
Партійне життя.

Виконувати критичні зауваження
комуністів

Минуло п івроку відтоді, к о Та парторганізація могла б
ли відбулись звітно-виборні зробити значно більше, якби
За успішне виконання виробничих завдань та соціаліс збори первинної партійної ор тісніше тримала зв’язок з без
ганізації колгоспу «Комінтерн». партійним активом, широко за
тичних зобов'язань у першому кварталі 1961 року, взятих
Підводячи
підсумки за звітний лучала молодь до участі у кол
на честь X X II з'їзду КПРС, постановою бюро Новомиргород
період,
комуністи
висловлюва госпному виробництві.
ського райкому КП України та виконкому районної Ради
ли свої критичні зауваж ення,
На звітно-виборних партзбо
депутатів трудящих на районну Дошку пошани заносяться:
вносили конкретні пропозиції рах комуністи справедливо за
Геращенко Марія З інов’їв на —свинарка по 35 тонн перегною на площу 15 гектарів.
щодо поліпш ення внутріпар уважили на тс, що організа
Д ульська Варвара П етрівна—свинарка
Ренментарівського відділку радгоспу, яка за
тійної і партійно-політичної ційна робота поставлена неза
перш ий квартал одерж ала по 13 поросят колгоспу імені М. Горького, я ка заперший
роботи, дали наказ новообрано довільно, партійні збори збира
квартал одержала по 7 поросят від кожної
від кож ної основної сви номатки.
му секретареві перетворити в лись від випадку до випадку,
Остапенко Лідія Ісаків на —доярка кол основної свиноматки.
життя ріш ення зборів.
проводили їх без належної п ід
Гончар Галина Іванівна—ланкова кол
госпу імені Ж данова, я к а на 20 квітня від
Я к же парторганізація і її готовки. Чи виправлено цей не
кож ної корови надоїла по 542 літри мо госпу «Комуніст». Очолювана нею ланка
секретар Р. Зозуля виконують долік? На шаль, ні. З прове
дала слово одержати з кожного гектара но
лока.
критичні зауваження комуніс дених одинадцяти партійних
Підопригора Марія Уля н ів н а—свинарка 130 центнерів кукурудзи в качанах. Вивез
тів? За останній час уже де зборів на трьох обговорювались
колгоспу імені Ж данова, яка за перший ла на кож ний гектар по 25 тони перегною
що зроблено. На вищий рівень питання про господарські спра
квартал одержала по 6 ,3 поросят від кожної на площ у 20 гектарів, заготовила пташи
поставлено масово-політичну і ви артілі. Де дуже мало. Адже
ний п ослід і попіл.
основної свиноматки.
виховну роботу серед комуніс комуністи зауважували, що
Вівчаренко Іван Миколайович—к оваль
Криворучко П антелій Павлович— сви
тів
і безпартійного активу. парторганізація погано здій
нар колгоспу імені Енгельса, який за пер колгоспу «Комуніст», який сумлінною робо
Кандидатами
в члени партії снює контроль за господар
ший квартал одержав по 8,1 поросят від тою забезпечує своєчасний і якісний ремонт
прийнято чотири кращих ви ською діяльністю правління.
сільськогосподарського інвентаря.
кож ної основної свиноматки.
робничники, серед них свинар Саме це питання досі не обго
Хом’як Дарія Савівна—свинарка кол
Науменко Віра Прокопївна —ланкова
ку
Олександру Гавриленко, по ворювали комуністи. На жод
високоврожайної ланки колгоспу імені Ен госпу імені Крупської, яка за перш и й квар
мічника бригадира тракторної них зборах не заслухано від
гельса. Л ан ка зобов'язалася виростити по тал одержала по 7,6 поросят від кожної
бригади Олексія Литвинен повідальних осіб керівного
80 центнерів кукурудзи з гектара на площі основної свиноматки.
ка.
Зараз парторганізація налі складу артілі—бригадирів, за
П’яниця Катерина Іванівна— свинарка
40 гектарів. Вивезла н а свою ділянку 720
чує
в своєму складі 16 член ів відуючих фермами про їх роботу.
колгоспу імені Крупської, яка за п ерший
тонн перегною.
і кандидатів у члени партії. Де З поля зору парторганізації
Воз на Фросина Кононівна —доярка кол квартал одержала но 7,4 поросят від кож
дає змогу розставити комуніс випало питання виконання
госпу «Зоря», я ка н а 20 квітня від кож ної ної основної свинома тки.
тів на вирішальні ділянки ви державних планів і соціаліс
Солодкіна Марина П авлівна—свинарка
корови надоїла по 786 літрів молока.
робництва.
Правильно зробила тичних зобов’язань. Тому й не
Григораш Роза Т ерентіївна—доярка колгоспу імені Крупської, яка за перший
парторганізація, пославши 6 дивно, що за перший квартал
колгоспу «Зоря», я к а на 20 квітня від кож  квартал одержала по 7,3 поросят від кож
комуністів у тракторну брига колгосп спромігся виконати зо
ної корови надоїла по 6 8 6,8 літра молока. ної основної свиноматки.
ду, яку очолює член партії бов’язання по продажу м’яса
Смірнова Г анна Васил ів н а—старша те
Власов Микола Никифорович—свинар
її. Мороз. Наслідки відрадні. державі на 63 проценти, а
лятниця ферми по вирощ енню корів колгос колгоспу імені Крупської, який організував
Механізатори, вчасно і якісно яєць лише на 62 проценти.
пу «Росія», я к а організувала відмінний роботу за методом Ярослава Чижа і за пер
підготувавшись до весняно-по Досі мають місце недоліки у до
догляд телиць. У першому кварталі передала ший квартал відгодував. 175 голів свиней
льових робіт, успішно посіяли борі і розстановці кадрів. Якщо
дояркам 46 вирощ ених корів і спарувала загальною вагою 113 центнерів. Зараз від
ранні зернові і технічні куль парторганізація зміцнила трак
годовує 660 свиней.
28 корів.
торну бригаду, то в тварин
тури.
Ошурко Антоніна Володимирівна—дояр
Герасименко Віра Григорівна—свинарка
Помітні зруш ення і на тва ництві працює мало комуністів.
ка колгоспу імені Карла Маркса, яка на 2 0 колгоспу імені Крупської, я к а працює за
ринницьких фермах. Поліпше
Партійна організація недо
квітн я від к ож ної корови надоїла по 756 методом Ярослава Чижа і разом з свинарем
но догляд і годівлю тварин , статньо приділяє уваги к ерів
М. Власовим за п ерший квартал відгодувала
літрів молока.
збільш ується виробництво мо ництву первинною к омсомоль
Стеценко Федір М атвійович—ланковий 175 голів свиней загальною вагою 113
лока, 7,5 літра молока—такий ською організацією. За півроку
колгоспу імені Карла М аркса. Очолювана ним центнерів, зараз з ним доглядає 660 свиней.
сьогодні добовий надій від кож ні разу не ставилось питання
ланка вивезла під кукурудзу на кож ний гектар
(Далі буде).
ної корови. З ’я вились свої на партійних зборах п ро жит
маяки серед доярок. О. Вінь тя і діяльність молоді, я кої
ковська, наприклад, уже на допомоги вона потребує, про
доїла по 960 літрів молока від заходи поліпшення виховної
кожної корови, а П. Хмара— роботи і організації культур
класти у новобудови міцну
Дорогий товаришу!
П о
громадського
тваринни по 911 літрів.
ного дозвілля юнаків і дівчат.
цеглу, господар— в крити бу
глянь навколо, і ти поба
цтва — трохи більше 200
Завзято трудяться свинарки
дівлю добротною черепи
чиш натхненну працю ра
тонн при завданні 650.
Парторганізації потрібно про
цею.
дянських людей. Р обітники,
Нижче своїх можливос
О. Гавриленко і Н. Тертична . аналізувати складені заходи по
Трудящі району щодня ку
тей працював у першому
колгоспники,
інтеліге нція
330 голів свиней доглядають виконанню критичних заува
пують багато промислових
дружно, з завзяттям тр у 
кварталі побутовий комбі
удвох. Стараються виконати ж ень комуністів на звітно-ви
дяться, ство р ю ю ть м атері
і продовольчих товарів, і
нат № 2, де директором
зобов’язан н я п о виробництву борних зборах і повсякденно
серед них є чимало, з р о б 
альні блага, щодня напов
А. Волдинер, секретарем
лених на місцевих підпри
ню ю ть
чашу
л ю д ського
парторганізації М. Ж игун.
м’яса.
перетворювати їх у ж иття, до
щ астя.
План по
випуску
вало
ємствах.
Дещо поліпшилась організа могтись безумовного здійснен
вої продукції
не
вико
Сильною, умілою рукою
Підсумки перш ого к в а р 
талу говорять про те, щ о
нано. Отже, робітники недо торська робота і в рільничих ня наказів комуністів.
партія
ком уністів-ле нінців
дали для потреб населен бригадах. Кукурудзоводів оз
окремі колективи дотрим а
спрямовує кипучу е н е р гію
М. МАЙДЕБУРА,
ня меблів, швейних і шев броївшись п ередовим досвідом,
тр удівн и ків на нові з в е р 
ли свого слова, видали на
інструктор райкому КП
віть надпланову продукцію .
ських товарів.
шення, веде всіх нас по
розпочали сівбу качанистої.
України.
Надходять
справедливі
світлому шляху, д о ком у
Наприклад, робітники побу
скарги
на
погану
роботу
нізму, зримі риси я кого я с 
тового комбінату „Ч е р во 

Задовольняти потреби трудящих

но бачить кож ний.
Достаток,
немов ж и т т є 
дайна сила, повнить к о ж н у
нашу радянську сім’ ю. Л ю 
ди стали кращ е одягатись,
харчуватись, б а ж а ю ть в о 
ни гарно обставити кв а р ти 
ру меблями, щоб побут наш
відповідав
благородним
прагненням будівника с в іт 
лого майбутнього.
І щ оразу трудящ і пред’
являю ть вимоги до праців
ників м ісцевої
пром исло
вості району— п оліпш увати
якість, збільш увати
кіл ь
кість промислових то варів,
предметів ш ирокого в ж и т 
ку. А потреби зр о ста ю ть
щ ороку, щодня. І коли та
чи інша річ, зроблена л ю 
бовно, зі смаком, ї ї о б о 
в’я зково придбаєш.
Та приємно і робітникам
промислових
підприємств
чути похвалу про їх про
дукцію , хорош ий від гук про
майстрів, чиїми умілими р у 
ками пошитий к остюм чи
плаття, виготовлений диван
чи шафа, вироблені цукор
чи цукерки. А муляр хоче

ний ш кіряник", готуючи гід
ну зустріч XXII
з’їзд о в і
КПРС, на 3 тонни понад
завдання видали твердих
шкір, на 120 тисяч де
циметрів — м’я ко ї
ш кіри.
А це додаткові тисячі пар
взуття для радянських л ю 
дей.
З добрими показниками
завершив перший квартал
колектив
цегельно-чере
пичного заводу. Понад один
мільйон штук випущ ено па
леної цегли при завданні
500 тисяч, випалено
4,6
тисячі штук черепиці.
Дещо поліпшив
роботу
районний
харчоком бінат.
Перевиконали завдання му
комольні цехи. Понад 80
тонн сортового
борош на
понад план випустив к о 
лектив робітників. Конди
терський цех, я кий о чолює
комуніст В. Мартиню к, по 
над завдання
виготовив
3,8 тонни цукерок. Та спра
ведливі претензії ком б іна
тові пред’являють колгоспи
району. Адже мало вони
одержали комбікормів для

міжколгоспної будівельної
організації, де головою ра
ди І. Титенков. Багато забу
дованих об’єктів у колгос
пах району довгий час за
лишаються незакінченими.
Зокрема це тваринницькі
приміщення, заклади куль
тури. Та з таким станови
щем чомусь мириться пар
тійна організація, очолюва
на секретарем
І.
Миро
ненком.
Країна наша йде назу
стріч історичній події— Х XII
з ’їздові славної КПРС. Обо
в’язок первинних партій
них, комсомольських і проф
спілкових організацій— ш и
роко розгорнути соціаліс
тичне змагання робітників,
мобілізувати їх на достро
кове виконання виробничої
програми
третього
ро
ку семирічки. Треба по
всюдно впроваджувати до
свід передовиків і
нову
техніку, ширити рух бригад
і ударників комуністичної
праці, запалювати кож ного
робітника на нові подвиги в
ім’я рідної Батьківщини.

Зростає активність ж інок-трудівниць
Трудящі нашого району з імені Воровського Ганна Шо
завзяттям перетворюють в жит лохова, Вона розповіла про ве
тя величну програму семиріч лику допомогу жінок-активіс
ного плану. Кожний трудовий ток правлінню артілі в органі
колектив бореться за те, щоб зації колгоспниць на успішне
з честю виконати взяті зобо вирішення завдань по виров ’я за ння, гідно зустріти на щенню високих урожаїв зерно
ступний XXII з ’їзд рідної пар вих і технічних культур,
тії комуністів-ленінців. І в цих збільш енню виробництва м’яса,
колективах все більше і біль молока та інших продуктів.
ше в иявляють свою політичну Г. Шолохова закликала всіх
і виробничу активність ж інки- голів жіночих рад наслідувати
їх приклад, мобілізувати кол
трудівниці.
Про це йш ла мова на район госпниць на виконання рішень
ній нараді голів жіночих рад, січневих Пленумів.
де обговорювались підсумки
Ділилися досвідом своєї ро
проведеної роботи в минуло боти також голови жіночих
му році та завдання активу рад колгоспів імені Сталін а —
ж інок у світлі рішень січневих З . Р айкович, «Росія»— Ф. Ква
Пленумів ЦК КПРС і ЦК КП ша, імені М ічуріна— К. Кри
котненко та інші.
України.
Досвідом роботи поділилась
М. ТЕРТИЧНА,
голова ж іночої ради колгоспу
Інструктор райкому партії.

25 квітня 1961 року.
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Кукурудзоводи району! Як ви готуєтесь до збирання врожаю?
На полях колгоспів району розгорнулася битва
за високий урожай кукурудзи—сівба. Ставши на тру
дову вахту, хлібороби дали слово завершити сівбу до
свята Першого травня.
Обов'язок правлінь колгоспів і первинних пар
тійних організацій—вже зараз організувати зразко
ву підготовку до збирання і збереження врожаю, щоб
не допустити найменших втрат зерна.
Сьогодні публіку ємо матеріали рейдових бригад
на цю тему.

Передовий досвід— в колгоспне виробництво

Ріш ення січневих Пленумів
ЦК КПРС і ЦК КП України
викликали нову хвилю твор
чої активності серед хліборо
бів району. Трудівники села
широко впроваджують в усі
галузі виробництва досягнення
науки і передового досвіду, ви
шукують нові резерви і мож
ливості збільшення виробни
Іспит почався
цтва і зниження собівартості
Для хліборобів колгоспу іме лад, на площі 35 гектарів продуктів рільництва і тварин
ні Чкалова настав н а й відпові вчасно виламали качани, звез ництва.
дальніш ий іспит— с івба к у к у  ли їх на тік і з кожного гек
Поряд з ремонтом колгосп
рудзи . Та чкаловці зразково тара вийшло по 2 7 — 3 0 — 35 ної техніки робітники район
підготувалися до нього. На центнерів зерна. А в першій ного об’єднання «Сільгосптех
площ і в 300 гектарів, відве бригаді на окремих ділянках ніка» останнім часом прово
деній для зерн ової кукурудзи, кукурудза залиш илась незібра дять значну роботу по впровад
вчасно закрито вологу. На всіх ною до зими. От і вийшло тут женню в колгоспне вироб
плантаціях проведен о ш лейфу лише по 8 — 12 центнерів з ництво передового
досвіду
вання, глибоку ку л ьтивацію з гектара. А до чого це привело? по механізації трудомістких
одноч асним боронуванням.
До того, що артіль втратила процесів. Силами ремонтників
М еханізатори добре підго щонайменше 5000 центнерів виготовлено сім тракторних
тували сівалки, обладнали їх качанів.
гноєрозкидачів, які дають доб
пристроями для вн есен н я в
Щоб не допустити таких рі наслідки в роботі. Для кол
грунт органо-м інеральних су втрат у цьому році, чкаловці госпу «Комуніст» виготовлено
мішей. Тут все передбачено, вирішили зібрати врож ай ку  тракторні вила, завдяки чому
все розраховано, щоб сівбу курудзи за 20 днів.
в артілі повністю механізовано
королеви полів заверш ити до
Чи є для цього можливості? навантаження і розкидання
1 травня. Хлібороби вж е п о сія Безумовно, є. М еханізатори Се добрив.
Робітники
філій
ли 40 гектарів кукурудзи на мен Ковачевич та Григорій Мир об’єднання «Сільгосптехніка»
зелений корм худобі.
городський заверш ую ть ремонт виготовлять такі гноєрозки
У цьому році колгосп зобов’я  комбайна «КУ-2». Придбано дачі для кожного колгоспу ра
зався виростити не менш е я к новий комбайн «ККХ-3 ». П рав йону.
по 50 центнерів зерна к у к у  ління колгоспу так розставило
До цього часу органо-мінерудзи н а кожному гектарі, а кадри, щоб роботу комбайнів ор ральні суміші під час сівби
ланка, очолю вана Ніною Фе ганізувати у дві зміни. Отже, кукурудзи вносились в грунт
доровою, дала слово зібрати по щодоби можна збирати по суцільним посівом, для чого
70 центнерів качанистої на 1 4 — 15 гектарів кукурудзи.
витрачалось дуже багато цін
кож н ому з 24 гектарів. Щоб
У цьому році хлібороби кол них добрив. З підживлюваних
одерж ати такий урож ай, хліборо госпу імені Чкалова вирішили лап культиватора в майстерні
би накреслили ряд заходів. Заго повести ріш учу боротьбу з роз виготовлено сошник, в якому
товили достатню кількість по базарюванням урожаю кукуруд встановлено спеціальний кла
сівного насін н я , боротимуться зи. Всі в иламані качани того пан. Він відкривається одно
за норм альну густоту насадж ен ж дня будуть вивозитись з поля. часно з клапаном основного
н я , щоб у кож ному гнізді Для цього в к олгоспі є шість сошника. Таким чином, добри
було по дві рослини. Н ам іче справних автомаш ин, підготов ва попадають в гніздо разом з
н о провести не м енш е трьох лено 13 безтарок,2 автопричепи. насінням кукурудзи. Виготов
обробітків міжрядь.
У колгоспі є дві сапетки на лено також гранулятор для
Одночасно з сівбою колгосп 5000 центнерів. П равління ви виготовлення органо-мінераль
ники готую ться до збирання рішило до вересня м ісяця збу них сумішей.
врожаю. П рактика м инулих ро  дувати ще одну сапетку.
Дуже важливе значення має
ків показала, що саме під час
м
еханізація
збирання гороху.
Рейдова бригада:
збирання втрачається багато О. СПАСЬКИЙ — редактор У цьому році колгоспи нашо
кукурудзи. Торік на кож ном у колгоспної багатотиражної га го району значно розширили
гектарі вирощ ено щ онайм енш е зети
площі під цією культурою
„Колгоспна
зоря",
по 30 центнерів зерна к у к у  Т. ОПАЛЬЧЕНКО—Інспектор і без механізованого збирання
по кукурудзі, В. ВИСОЧИН—
рудзи, а зібрано і збереж ено
не обійтись. Тому вж е зараз в
тракторист, Г.СТУДІНСЬКА—
лише по 17 центнерів.
майстерні
переобладнується на
секретар комсомольської ор
У другій бригаді, н ап р и к ганізації колгоспу.
вісна сінокосарка для збиран

н я гороху і складання його у
валки. Після випробування її
такі сінокосарки будуть переоб
ладнані у кожному колгоспі
нашого району.
Немала робота проведена
також по механізації основних
процесів у тваринництві. В ба
гатьох господарствах встанов
лені доїльні агрегати, що знач
но полегшує працю доярок.
Для опалення кормозапарників
у більшості колгоспів встанов
лено також форсунки на рід
кому паливі, які сконструйо
вані і виготовлені в майстер
ні відділення об’єднання «Сіль
госптехніка».
Для очистки від гною пло
щадок, де утримуються твари
ни, ремонтники виготовили на
вісний бульдозер до трактора
«Беларусь». Після випробуван
ня такі бульдозери будемо ви
готовляти для всіх колгоспів
району.
Впровадженням передового
досвіду по механізації сіль
ського господарства повинні
займатись не тільки робітники
районного відділення об’єднан
ня «Сільгосптехніка», але й
колгоспи. У колгоспах імені

Крупської, імені Ватутіна доб
ре працюють доїльні агрегати.
Рубаномостівці займаються та
кож механізацією трудомістких
процесів у рільництві.
Але правління колгоспів іме
ні Карла Маркса, імені Куйби
ш ева, імені Мічуріна миряться
з тим, що доїльні агрегати
простоюють. Керівники артілей
не виділили з числа механіза
торів відповідальних осіб за
експлуатацію цих агрегатів,
тому техніку не використову
ють, а доярки доять корів
вручну.
Ближчим часом намічаємо ме
ханізувати водопостачання, під
готовку кормів до згодовуван
ня і транспортування їх в
усіх колгоспах району.
Впровадження
передового
досвіду і нової техніки в сіль
ськогосподарському виробни
цтві дозволить значно полег
шити працю колгоспників, збіль
шити виробництво і знизити
собівартість продуктів рільни
цтва і тваринництва.
А. ЯКИМЧУК,
керуючий районним відді
ленням об’єднання „Сіль
госптехніка".

В гостях у полтавських механізаторів побував бригадир трак
торної бригади сільгоспартілі імені XX з ’їзду КПРС Кіровоград
ської області двічі Герой Соціалістичної Праці О. В. Гіталов. Він
поділився своїм досвідом, розповів про організацію праці в брига
ді, механізацію робіт по вирощуванню кукурудзи, цукрових бу
ряків та інших культур.
На фото: О. В. Гіталов розмовляє з полтавськими механі
заторами.
Фото II. Кекала (Фотохроніка РАТАУ).

органо-мінеральною сумішшю. зум овно, забезпечать збирання
Щоб збільшити виробництво
А на двадцятигектарній ділян качанистої без застосування кормів для худоби, по ку
Найпочесніший
обов’язок заторами тракторної бригади ці високоврожайної ланки за ручної праці.
курудзі на силос застосуємо
колгоспників у ці д н і— закл ас вивели свої агрегати в поле. стосуємо підж ивлення кукуруд
Чому ми вирішили скороти ущ ільнені посіви сої, гороху
ти міцний ф ундам ент високого Розпочали сівбу.
зи гноївкою. Для цього ми ти строки збирання? А тому, та суданки.
Готуючи гідну зустріч П ер встановили на мотиці дві боч що маємо гіркий минулорічний
врожаю королеви полів. Адже
Заготовимо на корову не
листоп адівські хлібороби дали шому травню, колгоспники ки, з яких одночасно з рих- урок. Торік на плантаціях, де менше як по 25 тонн високо
слово зібрати на кож ном у з сільгоспартілі «Комуніст» дали ленням міжрядь підживлю ва збирання качанів провадилось якісного силосу.
200 гектарів по 50 центнерів слово за 9 робочих днів за  тимемо посіви.
раніше, урожай одержали по
Та треба правлінню колгос
кукурудзи в зерн і. А високо вершити сівбу кукурудзи на
Я к ж е артіль готується до 3 8 — 40 центнерів на коленому пу вж е зараз подбати про під
врож айна л ан ка, я к у очолює всій площі. Це реальні плани. збирання врожаю?
Цьому гектарі, а де запізнилися із готовку кадрів механізаторів,
комсомолка Галина Гончар, в зя  В тракторній бригаді є три к у  питанню було приділено увагу збиранням, там одержали лише які братимуть участь у зби
ла зобов’я за н н я зібрати на кож  курудзяні сівалки. За повний ще взимку. Однак, завершити по 12— 15 центнерів. Внаслі ранні кукурудзи на сухе зер
ному з 20 гектарів по 180 світловий день механізатори ремонт кукурудзозбиральних док цього артіль недобрала но та силос для громадської
засівають ними 40 гектарів. комбайнів не можемо тому, що понад 600 центнерів кукуруд худоби. Адже у нас комбайни
центнерів качан ів.
Що ж забезпечує успіх хл і Новомиргородське відділення зи в качанах.
Під м айбутній урож ай в и в е 
ще не готові до збирання
зено понад 2 3 00 тонн добрив, боробам? Насамперед те, що об’єднання «Сільгосптехніка» до
Цього року помилок таких врожаю, а правління но за 
а л ан ка Г. Гончар внесла н а під час руху агрегату тракто сі не завезло вивантаж увальних не допустимо. За збиральними кріпило за ними механізато
агрегатами закріпимо стільки рів. У колгоспі фактично не
свою ділянку по 25 тонн п е  ристи вміло маневрую ть ш вид транспортерів до комбайнів.
На сухе зерно колгоспові автомашин, скільки буде по знаю ть, хто з комбайнерів
регною-сипцю на гектар і за  костями. Н асіння в сівалки за
готовила достатню кіл ькість правляю ть швидко. Д іагональ доведеться зібрати 200 гекта трібно для вчасного вивезення буде збирати кукурудзу.
У підготовці до збирання
п ташиного п осліду, попелу, не перенесення мірного дроту рів кукурудзи. А у нас є ли качанів з плантацій. Вся к у 
просуш ила перегній для в иго забезпечує точність квадратів. ше один кукурудзозбиральний курудза буде зваж ена на ав- кукурудзи потрібно дорожити
кожною годиною.
У кожному гнізді після про комбайн. Його продуктивність— товагах і заприбуткована.
товлення гранульованих добрив,
Для зберігання качанів у
П. ПАНЧЕНКО—сівальник,
щоб одночасно з сівбою вн оси  ривання залишимо по дві доб сім гектарів. А тому, щоб вро
Г. БАБЕНКО—тракторист,
ре розвинутих рослини, протя жай королеви полів зібрати за нас є кукурудзосховище на 5
ти ї х в рядки.
Г. ГОНЧАР—л а н к о в а,
22 квітня сівал ьн и ки Федір гом літа проведемо триразове 15 робочих днів, ми переоб тисяч центнерів. А для про
Ф. СОВЕНКО—комбайнер,
суш
ування
кукурудзи
артіль
ладнаємо
зерновий
комбайн
Совенк о, Іван Самосенк о, П ет  рихлення міжрядь в двох на
В. СИПЛІША — секретар
парторганізації.
ро П анченко разом з ме х ан і  прямках з підживленням рослин «РСМ-8». Ці два агрегати, бе- споруджує суш арку.
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р у б е ж е м

ДАКЦІІ Ї

Читачі продовжують розмову
Кореспонденція „Забули про Ваню“, вміщена в „Ленінці“ за 20 квітня, схвилю
вала багатьох читачів.
Нам пишу ть про чуйних, уважних, люблячих свою справу вчителів, про дружбу
піонерів і робітників, про виховання дітей у сім'ї. Сьогодні ми друкуємо кілька та
ких листів.
Бажано, щоб висловили свої думки і зауваження в цьому питанні вчителі,
піонервожаті, комсомольські активісти. Чекаємо ваших листів.

Сердечне спасибі, люба вчителько!
Мій син прикований до л іж 
ка тяжкою хворобою уж е 15 ро
ків. Про це знаю ть у селі, але
довгий час ніхто не звертав на
хлопчика уваги. Та ось до нас у
Веселівку прибула вчителька
Ф аїна Іванівна Х иж няк . І роз
цвіла, загомоніла наш а хата.
Ф аїна Іванівна навчила мого си
н а читати і писати. Вона прихо
дить до Володі з учням и сво
го класу. Діти декламую ть

йому вірші, співають пісні, роз
повідають про ш кільні справи.
Не можу описати материн
ського щ астя, радості від того,
що і мій син не самотній, що
в нього є друзі, щ о він
вже вміє читати і писати.
Сердечне спасибі вам, лю 
ба наш а вчителько, чуйна
радянська людино!
М. САМБОРСЬКА.

с. Веселівка.

Виховання— почесний обов’язок батьків

Піонери— наші друзі
Міцна дружба зав ’язалася
між піонерським загоном 6-го
класу міської шк оли-інтернату,
який бореться за звання су
путника семирічки, і бригадою
робітників побутового комбіна
ту № 2, що бореться за зван
ня колективу комуністичної
праці.
Нещодавно робітники тепло
приймали у себе юних друзів.
Допитливі, цікаві діти уважно
слухали своїх «екскурсоводів»,
виявляючи величезний інтерес
до кожного верстата, до кож
ної обробленої деталі. Біль
шість процесів виробництва у
нас механізовано, і піонери з
захопленням спостерігали за
вправними рухами майстрів,
яким досить прикласти до
циркулярної пилки брусок і
зразу ж вийде баж ана
за
готовка деталі до стола чи та
бурета.
В цеху піонери провели
урочисту лінійку. З привітан
ням до робітників звернулась
Світлана Задорож ня. Теплу
відповідь на це п ривітання
висловив член нашого колек
тиву Г. Зелінський . А потім,
тут ж е в цеху, робітники за
доволено слухали концерт,
влаштований дітьми. Наші юні
друзі співали, танцювали, де
кламували вірш і. І треба ска
зати, що кож ний номер про
грами був зразково виконаний.
На згадку про цю пам’ятну
зустріч піонери сфотографува
лися з робітниками.
Я певен, що цей дружний,
злагоджений піонерський загін
не залишить у біді свого то
вариш а, як це зробили учні
5-Б класу К анізької школи.

"Селище страждань" у Буенос-Айресі (Аргентіна)—такий за
головок над цим фото д ає американське агентство Ассошіейтед
Пресс". Далі воно пояснює, що "селище страждань"—спадщина
диктатури Перона. В халупах мешкає близько 10 процентів на
селення столиці Аргентіни Буенос-Айреса. Такі селища, додає
агентство, характерні для багатьох міст країни.
Фото Ассошіейтед Пресс.

Безробіття—постійний супутник

капіталізму

Безробіття... Це слово приму матизація. В зв’язку з цим вини
шує стискатися в страху серце кає реальна загроза небаченого
американського металурга і ан зростання безробіття. На думку
Я вваж аю , що обов’язок ших. І прикро те, щ о лихо
глійського шахтаря, французько американських економістів, ши
зразкового виховання покла слів'я Володя перейняв в ід
го металіста і італійського бат роке впровадження автоматизації
дається не лиш е н а вчителів. батька.
рака. Над мільйонами і мільйона може призвести до того, що че
Вагому частку у цю справу
А кілька днів тому, цей
ми людей постійно висить загро рез десять років з 15 мільйонів
за втратити роботу, опинитися робітників, зайнятих у промисло
повинні вкласти батьки. Вони хлопчик взяв сірники і у су
без усяких засобів до існування. вості тепер, потрібно буде всього
з раннього в іку виховую ть у сідському дворі підпалив соло
Така доля трудящих у капіта 1,5 мільйона. А куди подіти
дитини любов до всього пре му. Мало не накоїв лиха на
лістичних країнах.
решту? Це далеко не пусте пи
красного, чуйність, повагу до все село.
Безробіття—хронічна хвороба тання.
капіталізму, ознака його загни
старш их.
Батькам треба серйозн іш е
Американський
безробітний,
вання. Часом ця хвороба слабшає щоб не вмерти з голоду, одержує
Та не всі усвідомлю ють це. ставитись до виховання дітей.
і зачіпає порівняно невеликі вер від держави протягом 26 тижнів
У наш ому колгоспі імені К алі Слідкувати за своєю мовою,
стви робітничого класу, а часом невелику допомогу. А після цьо
н ін а прож иває подруж ж я Ми за поведінкою. Адже малюки
загострюється, і тоді сотні тисяч го йому лишається тільки одне—
робітників викидаються за ворота жебракувати. У США існують
кола та Віра Т качови . Вони люблять своїх б атьк ів— най
підприємств.
цілі райони, охоплені безробіттям,
щиро лю блять свого чотири перших наставників— і хотять
Особливо значних розмірів хро де населення живе виключно за
річного сина Володю. Л ю блять, наслідувати їх у всьому.
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