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Кіровоградської області

У механізаторів— важливий екзамен
Хлібороби добре розуміють, що кукурудза на дорозі не родить. Ця культура дає високий урожай
зерна і зеленої маси лише
при тій умові, коли забезпечити за нею хороший догляд: вчасно і глибоко виорати грунт, внести достатню кількість місцевих добрив, забезпечити якісну
культивацію грунту, підготовити добірне насіння тощо.
Це лише перший етап,
перші кроки боротьби за
високий урожай качанистої.
Треба сказати, що трудівники ланів доклали чимало
праці в період підготовки
до сівби кукурудзи. Тепер
настав екзамен колгоспним
механізаторам. Адже від
них залежить, чи будуть зелені квадрати на кукурудзяних полях, чи розвиватимуться в кожному гнізді по
дві рослини. Де заздалегідь готувались до сівби,
якнайкраще відремонтували сіяльні агрегати, перевірили в роботі кожний вузол машини, там, безумовно, забезпечать вчасне і
високоякісне
проведення
сівби.
У колгоспі імені Крупської, наприклад, уже з
перших днів сівби кукурудзи повели рішучу боротьбу за нормальну густоту стояння рослин. За
роботою кожного сіяльного
агрегату пильно стежать
члени правління, комуністи,
досвідчені хлібороби. Машини працюють злагоджено. Насіння загортається на
потрібну глибину. У кожне гніздо висівається З—
4 зернини. Отже, є підстави з певністю сказати, що
тут буде забезпечено нормальну густоту стояння рослин. А це запорука високого врожаю.
Саме тепер, у дні сівби,
потрібно повести рішучу
боротьбу за
одержання
дружних сходів, щоб мати
в період дозрівання кукурудзи не менше 35—40 тисяч рослин на кожному
гектарі посіву. Тільки при
цій умові можна говорити
про збирання трьохсотпудового врожаю зерна з
гектара.
Невже цього не розуміють керівники колгоспу імені Чкалова? Розуміють. Але
чому ж вони допускають
грубі порушення агротехніки на сівбі качанистої? О к-

Преса

ремі агрегати мілко і погано загортають насіння. Не
скрізь відрегульовані
як
слід висівні апарати, а тому під час роботи іноді
псують зерно. Це створює
велику загрозу для майбутнього врожаю. Адже така
сівба не гарантує одержання нормальної густоти стояння рослин. Гірше того,
вже зараз є пусті гнізда.
Куди висіяно зіпсоване, перемелене насіння, там не
буде сходів. За чим же
пильнують
механізатори,
агроном та бригадири?
У третій виробничій бригаді
сільгоспартілі
імені
Свердлова сіють кукурудзу насінням, яке не оброблене отрутами проти дротяника. Тут за роботою сівалок пильнує
помічник
бригадира
тракторної
бригади
С. Бондаренко,
який пальцем об палець не
вдарив, щоб забезпечити
високоякісну роботу агрегатів. Гірше того, він дозволив
сіяти
качанисту
зіпсованою і необладнаною
сівалкою. Чи можна чекати високого врожаю після
такої сівби?
Серйозні недоліки на сівбі кукурудзи виявлено в
колгоспах „Росія”, імені
XXI з’їзду КПРС, „Іскра”,
імені Чапаєва та інших. І
винні в цьому насамперед
голови колгоспів,агрономи,
секретарі партійних організацій. Адже вони пустили
на самоплив таку надзвичайно відповідальну роботу,
не вживають суворих заходів до тих механізаторів,
які допускають брак на
сівбі.
В ряді господарств неприпустимо зволікають сівбу кукурудзи. А час не жде.
Кращі строки минають. Вже
пора закінчувати цю роботу, а в сільгоспартілях „40річчя Жовтня”, імені Чапаєва, „Перемога” та імені Котовського посіяли качанисту лише на 30—50 процентів
до плану.
Первинні партійні організації повинні взяти під свій
контроль сівбу—цей відповідальний
іспит,
пильно
стежити за дотриманням
всіх вимог агротехніки, повести рішучу боротьбу з
бракоробами.
Хто посіє кукурудзу якісно і вчасно, тому вродить
качаниста рясно. Не слід
про це сьогодні забувати.

Кр а ї н и

Найправдивіша в світі преса Країни Рад вірно служить
партії і народові, допомагав в
будівництві
комуністичного
суспільства, в боротьбі за мир.
Наша преса — пропагандист безсмертних марксистсько-ленінських ідей, поширювач великих досягнень науки, техніки,
передового досвіду могутній
засіб підвищення культурного
рівня трудящих.
Рік у рік зростає радянська
преса. В 1960 році в СРСР
було видано понад 76 тисяч
книг тиражем 1 мільярд 240
мільйонів 64 мовами народів
Радянського Союзу і 32 іноземними мовами.
Великий попит радянського

Рад

народу на політичну та соціально-економічну літературу.
Масового розповсюдження набрали в країні твори Маркса,
Енгельса, Леніна. У 1960 році тираж цих видань зріс на
28 процентів.
У минулому році журналів
та інших подібних видань в
СРСР виходило 3.761. Тираж
їх за рік теж значно збіль
шився.
Найвищого рівня за роки
Радянської влади досяг у 1960
році разовий тираж газет. Він
становив 68 мільйонів 600 тисяч примірників. У минулому
році газети виходили 66 мовами.
(ТАРС).
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Кукурудзоводи
Новомиргородщини!
Пам'ятайте своє слово. Ви обіцяли виростити по 50 центнерів качанистої на кожному з 10550 гектарів.
Вчасно і якісно завершимо сівбу кукурудзи!

Ціна 2 коп.

С е р д е ч н а
У зв’язку з найвидатнішою в історії людства подією — успішним здійсненням Союзом
Радянських Соціалістичних Республік першого польоту людини — відважного сина радянського народу Юрія Олексійовича Гагаріна в космічний простір на кораблі-супутнику «Восток» на адресу Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради
СРСР і Ради Міністрів Союзу РСР надійшли
численні поздоровлення. Вітальні телеграми
і листи одержано від державних, партійних,
громадських і наукових організацій та окремих громадян нашої країни, від комуністичних і робітничих партій, від державних, громадських діячів, діячів науки і культури та
приватних осіб з зарубіжних країн.
Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР
висловлюють найщирішу подяку всім державЦЕНТРАЛЬ
НИ
ЙКОМІТЕТ
КПРС

п о д я к а
ним, партійним, громадським і науковим організаціям, державним і громадським діячам,
представникам науки і культури, усім громадянам нашої країни і зарубіжних країн за
надіслані ними в зв’язку з першим у світі
космічним польотом радянської людини
поздоровлення і добрі побажання радянському народові, Комуністичній партії Радянського Союзу і Радянському урядові.
Центральний Комітет КПРС, Президія
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР
глибоко впевнені в тому, що це всесвітньоісторичне досягнення Радянського Союзу,
з захопленням сприйняте всіма народами,
буде для багатьох поколінь символом сміливих дерзань розуму і праці, як велике звершення в ім’я міцного миру в усьому світі,
в ім’я прогресу і щастя людства.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

РАДА МІНІСТРІВ
СРСР

У Комітеті по міжнародних Ленінських преміях
„За зміцнення миру між народами”
6 і 7 квітня 1961 року під головуванням йшли, про присудження міжнародних Ленінакадеміка Д. В. Скобельцина відбулося засі- ських премій і прийняв рішення в цьому пидання Комітету по міжнародних Ленінських танні .
преміях «За зміцнення миру між народами».
Нижче публікується постанова Комітету про
Комітет розглянув пропозиції, що наді- присудження міжнародних Ленінських премій.

Постанова Комітету по міжнародних Ленінських преміях
„За зміцнення миру між народами” від 7 квітня 1961 року

Про присудження Ленінських премій
„За зміцнення миру між народами” за 1960 рік
За видатні заслуги в справі боротьби за
Антуану Жоржу Табету — архітекторові,
збереження і зміцнення миру присудити між- громадському діячеві (Ліван);
народні Ленінські премії «За зміцнення миру
Остапу Длусському — громадському діячеві
між народами»:
(Польська Народна Республіка);
Фіделю Кастро Рус — громадському і дерУільяму Морроу — громадському діячеві
жавному діячеві (Республіка Куба);
(Австралія).
Секу Туре — громадському і державному
Голова Комітету
Дмитро СКОБЕЛЬЦ ИН.
діячеві (Гвінейська Республіка);
Заступники голови Комітету
Рамешварі Неру — громадській діячці (ІнГО МО-ЖО, Луї АРАГОН.
дія);
Члени Комітету: Григорій АЛЕКСАНДРОВ,
Михаїлу Садов’яну —письменникові, гроДжон БЕРНАЛ, Ян ДЕМБОВСЬКИЙ, Анмадському діячеві (Румунська Народна Ресна ЗЕГЕРС, Пабло НЕРУДА, Сахіб СІНГ
публіка);
СОКХЕЙ, Ілля ЕРЕНБУРГ.

За прикладом
хм елівських м еханізаторів
Комбайнери сільгоспартілі
імені Ватутіна Іван Берегуленко та Петро Сипливий ділом
відповідають на звернення механізаторів колгоспів і працівників відділення об’єднання
«Сільгосптехніка» Хмелівського району.
Сповнені бажання гідно зустріти XXII з ’їзд КПРС, вони
уже повністю відремонтували
кукурудзозбиральні комбайни.
Обидва комбайнери дали слово
зібрати качанисту на зерно у
стислі строки і без найменших втрат. Зараз І. Берегуленко та П. Сипливий сіють кукурудзу.
А. ІВАНЕНКО.

У сьогоднішньому номері
газети використано понад
30 листів, повідомлень,
кореспонденцій наших робсількорів та читачів-активістів.

Чудова ініціатива передової доярки

Житомирська область. Підпис М. В. Ненюк—доярки сільгоспартілі „Зоря комунізму” Народицького району—стоїть під листом
групи передових людей, які виступили з чудовою ініціативою—до
дня відкриття XXII з’їзду КПРС допомогти завоювати почесне
звання бригад та ударників комуністичної праці сусіднім бригадам, товаришам по верстату, ланці, професії.
На фото М. В. Ненюк проводить заняття з доярками, які перейшли на механічне доїння корів.
Фото П. Бойка (Фотохроніка РАТАУ).
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6 травня 1961 року.

Першочергові завдання активістів преси
Виступи цих та багатьох інСічневий Пленум ЦК КПРС
ших авторів приносять велику
підкреслив, що боротьба за нез. с. присяжний,
користь у справі поширення
ухильне піднесення сільського
господарства є на даному ета- секретар райкому КП України передових методів праці. Передовики, як образно сказав
пі однією з найважливіших
Микита Сергійович Хрущов, це
умов побудови комуністичного
суспільства. Розгорнулося все- актив проводив масові рейди, маяки, які вказують шлях до
матеріали рейдових бригад пуб- зразкового ведення сільського
народне змагання за збільшен- лікувались
на сторінках ра- господарства, кличуть до ноня виробництва зерна, цукро- йонної газети,
обговорювались вих перемог. Вивченн я , узавих буряків, кукурудзи, моло- на партійних зборах.
Безумов- гальнення і обов’язкове впрока, м’яса, вовни, яєць.
но,
така
перевірка
сприяла вадження передового досвіду і
У розв’язанні величних зав- якнайшвидшому усуненню
не- найновіших досягнень науки —
дань, що нині стоять перед доліків.
сільським господарством, вели- Треба, щоб усі редколегії це завдання загальнонародне.
ку допомогу первинним пар- стінних і багатотиражних га- Робсількори, працівники низової преси покликані через
тійним організаціям покликані
Київ. У багатьох кутках нашої країни можна зустріти вихоподати активісти низової пре- зет, усі робсількори по-бойо- друковане слово, мов на криКиївського політехнікуму зв’язку. Тут щороку випускаси та робсількори районної вому включилися у похід за лах, підносити будь-яке цінне ванців
ють понад 100 спеціалістів радіозв’язку і радіомовлення, телевисокий
урожай
кукурудзи.
А
починання,
зробити
все
для
йогазети «Ленінець». Одним з
і радіорелейних ліній.
щоб цей похід був дійовим і го поширення і впровадження. бачення
У технікумі створено добрі умови для навчання. Лаборатоцих завдань є боротьба за конкретним,
кожний член реднайновішою апаратурою.
значне збільшення виробниІ в нашому районі є велика рії оснащено
На фото: учні IV курсу (зліва направо) Євген Марченко,
колегії
і
робсількор
повинен
цтва зерна, зокрема куку- сам добре знати агротехніку армія передовиків, новаторів. Ганна Годована і Альфред Петті на лабораторних заняттях з терудзи.
Та, на жаль, ще дуже мало лебачення.
Фото М. Берова (Фотохроніка РАТАУ).
У нашому районі під куку- вирощування високого врожаю роблять окремі первинні паркукурудзи, досвід передовирудзу виділено 10550 гекта- ків.
тійні та комсомольські органірів, і на кож ному з них нек буде організовано догляд зації, працівники низової преН а п е р е д о дн і с в я т а
обхідно зібрати не менше 300 за Япосівами,
як готують техні- си і робсількори в питанні
пудів зерна. Якщо ми успіш- ку до збирання
впровадження
кращих
зразків
Завтра радянські люди від- ла К апітанівки, де радіотехніврожаю кукуно справимось з цим завдан- рудзи, як ремонтують
праці. Є чому повчитись у значають День радіо. Новомир- ками працюють В. Коваль і
наявні
ням, то колгоспи району ви- і споруджують нові кукуруд- свинарок
Рейментарівського городські зв’язківці зустріча- Г. Пушенко.
роблять сухого зерна кукуруд- зосховища та суш арки — ці та відділку бурякорадгоспу, брига- ють це свято добрими успіха- Слід сказати і про недоліки.
зи понад 3 мільйони пудів. інші важливі питання повинні ду яких очолює славна трудів- ми в радіофікації району. Всі Погано, з перебоями працює
Одержати такий валовий збір вже сьогодні хвилювати роб- ниця В. Н. Сваткова. Треба, населені пункти і колгоспи радіовузол колгоспу
імені
кукурудзи є цілком реальні сількорів
щоб робсількорівський актив радіофіковано. Зараз у нашому Свердлова. Великі кошти виі
членів
редколегій
можливості навіть при тій умо- стінгазет. Адже не секрет, що нашого району поставив собі за районі працює 8 радіовузлів. тратив колгосп імені Дзержинві, коли всі колгоспи виборють в колгоспах імені Куйбишева, мету обов’язково зробити н а- У будинках колгоспників, роського на будівництво радіопо 50 центнерів качанистої імені Кірова, імені Сталіна та дбанням кожної свиноферми бітників і службовців встанов- лінії,
а про її збереження не
на кожному гектарі. Десятки
колгоспів багатий досвід рей- лено понад 13860 радіоточок. дбають.
ряді
інших
досі
по-справжньоланок борються за одержання
ментарівських свинарок.
Схвально відгукуються труБ. ШМАТКОВ,
на кож ному гектарі по 7 0 —80 му не займаються ремонтом
Сила нашої преси, її дійо- дящі про роботу радіовузлів
кукурудзозбиральних
комбайстарший
радіотехнік
райі навіть 100 центнерів зерна
вість у значній мірі визнача- колгоспу імені Енгельса та секонтори зв’язку.
нів.
Тут
і
повинні
сказати
кукурудзи.
слово друзі преси, вияви- ється рівнем критики і самоВисоковрожайні ланки куку- своє
ти
на
які причини галь- критики. Саме за гостроту вирудзоводів — це наші маяки. мують місці,
ремонт
техніки. Обов’я - ступів, сміливість і принципоЗа дійову лекційну пропаганду
Члени редколегій стінгазет і
зок
сількорівських
постів — вість нашої преси М. С. Хрущов
робсількори повинні подавати
під неослабний контроль назвав її далекобійною зброєю Поліпшувати з кожним Днем Буртах. Тут прочитано лише
всебічну допомогу ланкам ви- взяти
партії. Це дуже висока оцін- методи пропагандистської ро- 14 лекцій, не влаштовано жодцю
важливу
роботу.
сокого врожаю, повсякденно
На різних ділянках колгосп- ка. Та треба відверто сказати, боти, доходити до душі і сер- ного тематичного вечора. Дипідтримувати їх, писати про
ного
виробництва, промисло- що окремі редколегії ще не- ця кожної радянської людини, ректор школи А. Бердичевних у газетах, «бойових»
вості,
в закладах культури і рідко випускають номери стін- переконувати мовою незапе- ський самоусунувся від керівлистках, створювати всі умови
газет, які нікого не хвилюють, речних фактів нашої дійснос- ництва та контролю за лекційдля того, щоб золоті руки ку- школах працює великий загін відірвані від життя. Над цим ті, надихати трудівників міста ною пропагандою на селі, не
робсількорів,
я
кі
дописують
до
курудзоводів обов’язково взяли
районної, обласних і централь- слід серйозно задуматись сек- і села на нові виробничі звер- допомагає лекторам підвищуванамічені рубежі.
них газет. Лише до районної ретарям первинних парторга- ш ення — таке благородне по- ти Свою майстерність.
Досвід передовиків свідчить, газети «Ленінець» дописує по- нізацій та редакторам стінних кликання наших лекторів.
На черговому пленумі правщо 50 центнерів зерна куку- над 300 чоловік. Де люди газет колгоспів імені ДзержинУчительський колектив Тиш- ління районного відділення
рудзи з гектара — справа ціл- найрізноманітніших професій. ського, імені Ш евченка, імені ківської восьмирічної школи, Товариства для пош ирення поком реальна. Адже торік лан- Пишуть трактористи, ланкові, XXI з ’їзду КПРС, імені Ждано- де директором К. Чернуха, на- літичних і наукових знань,
ки кукурудзоводів Клавдії Зай- доярки, свинарки, робітники ва, «40-річчя Жовтня» та раховує 10 осіб, з них 8 ак- який недавно відбувся, н ацевої, Любові Паливоди, Ва- підприємств. З цікавими мате- інших.
тивно виступають з лекціями креслено практичні заходи для
лентини Чорноус у колгоспах ріалами виступають голови кол- Великою популярністю серед і бесідами перед своїми одно- поліпшення діяльності сільімені Дзерж инського, імені госпів, секретарі парторганіза- трудящих села Мартоноші ко- сельчанами. За три місяці ських лекторських груп і секКуйбишева, імені Калініна цій, спеціалісти сільського гос- ристується сатирична газета- цього року прочитано 30 лек- цій при правлінні. Гострій
одержали по 4 0 —50 центнерів подарства, комсомольські ак- вітрина «Перець ходить по се- цій, влаштовапо кілька кон- критиці було піддано недокачанистої навіть при неспри- тивісти, культармійці.
лу», яку редагує сількор-ак- цертів і вечорів відпочинку. ліки.
ятливих кліматичних умовах.
Завідуючий районним віддіЗаслуговує на увагу виступ тивіст І. Рябоконь. Останнім Вчителі допомагають виготовНа всій площі посіву колгосп голови колгоспу імені Котов- часом стали виходити сатирич- ляти наочну агітацію, випус- лом народної освіти О. Алей«12-річчя Жовтня» торік одер- ського Б. Мартинюка, який на ні газети в селах Пурпурівці, кати стінні газети.
ніков критикував роботу вчижав на кожному гектарі по 53 сторінках районної газети по- Оситняжці, Андріївці та ін- Непогано працює і лектор- телів сіл Оситни, Рубаного
центнери кукурудзи.
ділився цінними думками про ших. Це хороша справа.
ська група в селі Андріївці. Мосту, Капітанівської восьмиПро що говорять ці скромні те, як правлінця артілі вивчи- Первинні партійні організа- Очолює її І. Тамко. В першо- річної школи та інш их, які
цифри? Про те, що наш район ло досвід кращої доярки свого ції покликані вміло використо- му кварталі прочитано 25 лек- мало виступають перед насемає величезні невикористані колгоспу Любові Дуденко і по- вувати пресу для поширення цій. Разом з вчителями у лек- ленням.
резерви збільшення врожаю ширило його серед усіх доя- кращого досвіду і викриття не- ційній
Про непогано налагоджену
пропаганді
беруть
кукурудзи. Знайти їх, своє- рок. Кропітка повсякденна ро- доліків, домагатись вжиття за- участь керівники місцевого роботу батьківського лекторію
часно і вміло запровадити, до- бота по впровадженню досвіду ходів по кожному критичному колгоспу.
розповів директор Новомиргопомогти кукурудзоводам вибо- кращої доярки принесла бажа- сигналу.
Останнім часом стали краще родської середньої школи № 1
роти високий урожай — велике ні результати. Тепер не лише
Небагато часу лишилося до працювати лекторські групи Ф. Жирний. Він також визнав,
поле діяльності працівників Любов Дуденко, а й Дарія Кар- початку роботи історичного XXII сіл Коробчино, Турії, Пурпу- що вчителі ще не виступали
преси і робсількорів.
мазин, Галина Корінна та інші з ’їзду КПРС. Великим змістов- рівки, Лікарево та інших. Для з лекціями на педагогічні теУ похід за високий урожай домагаються високих надоїв, ним життям сповнене в ці дні трудящих району прочитано в ми безпосередньо на підприємкачанистої! З таким закликом ведуть перед у змаганні.
колгоспне село. Трудівники ла- першому кварталі близько ти- ствах, дуже рідко читають
звернулися до всіх працівни- Вміло підмічає нові прогре- нів і ферм мобілізовують всі свої сячі лекцій.
популярні лекції в районному
ків преси і робсількорів Кіро- сивні зрушення, які відбува- зусилля, щоб якомога повніше
Та було б необачним заспо- Будинку культури.
воградщини учасники районної ються після історичного січне- використати резерви і можли- коюватися на досягнутому.
На пленумі велася також дінаради робсількорів, яка від- вого Пленуму ЦК КПРС, сіль- вості для різкого збільшення Адже в діяльності ряду сіль- лова розмова про допомогу
булася 25 квітня. Хорошу, ко- кор Л. Макітренко з Рубаного виробництва сільськогосподар- ських лекторських груп є сер- сільським лекторським групам,
рисну справу почали праців- Мосту. В одній з кореспонден- ської продукції.
йозні недоліки. Так, лектор- про запрошення кращих лекники низової преси і робсіль- цій він докладно висвітлив,
Першочергове завдання ак- ська група села Канежа, яку торів у сусідні села.
кори, вирішивши взяти під як молоді свинарки колгоспу тивістів преси — всіляко підтри- очолює І. Рубля, одна з найІ. БОЙКО,
свій неослабний контроль ко- імені Крупської вивчають і мувати і множити ряди передо- більших у нашому районі. Та
відповідальний секретар
правління районного відролеву полів.
запроваджують досвід кращої виків соціалістичного змагання, лекцій для населення прочиділення Товариства для
У період підготовки до вес- свинарки Марини Павлівни Со- прославляти самовіддану працю тано мало.
поширення політичних і
няної сівби робсількорівський лодкіної.
будівників комунізму.
Не кращі справи і в селі
наукових знань.

ЛЕНІНЕЦЬ
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Що радує і що хвилює наших читачів
У нукурудзоводів—гаряча пора
В ці дні у хл іб о р о б ів сільськ о го с п о д а р с ьк о ї
артілі
«40-річчя ВЛ КСМ» н ай від повід альн іш а робота — сівба
к у к у р у д зи . Ч отири м ех ан ізовані л а н к и вируш или в
похід за високий урож ай
кач ан и стої. П ер ед кож ною
з них сто їть зав д ан н я — в и ростити по 50 цен тн ерів
зер н а к у к у р у д зи з гектара
на п лощ і 145 гектарів, а та кож по 300 цен тн ерів з е л е ної маси з гектара на п л ощ і 150 гектарів. А л ан ка
К атерини Захарівн и Т овстоли т б ореться за 80 ц е н тнерів зе р н а і 400 цен тн ерів
зе л е н о ї маси з кож н ого г е к тара зак р іп л ен о ї площ і.
В идно, щ о д о б р е вр о д и ть
качаниста, бо хл ібороб и посп равж н ьом у взял и ся за її
ви р о щ у ван н я. В зим ку в н е с ли н а кож ний гектар по 20
тонн п ер егн о ю , а од н о ч асно з сівбою вносять в грунт
по 2 ц ен тн ери органо-м інер ал ьних сум іш ей на гектар.
Та й тем пи сівби н еаб и які. А грегат, д е тр ак то р и стом Л е о н ід Н осен ко, сівальникам и Іван Ракам и н та
О лексій В ед іборен ко, сіє
к у к у р у д зу щ озм іни на п л о щ і 1 5 — 16 гектар ів при н о р мі 14 гектарів.

Щ о ж д о п о м агає наш им
хл іб ороб ам д оби вати ся успіху? А те, щ о вони п овністю ви кори стовую ть світловий д ен ь. А грегат Л . Н о сен к а, н ап риклад, починає
роб оту о ш остій годині ран ку і за в е р ш у є о восьм ій вечора. М ехан ізатори еко н о м л я ть т а к о ж час на зап равц і
сів ал о к зерн ом , на огл яд і
м аш ини.
Та не тільки про тем пи,
ал е й про ви соку як ість
сівби д баю ть наш і к о л го сп ники. Висівні апарати в ід р е гульован і так, щ об у кож н е
гн ізд о п ад ало д в і-тр и з е р нини. П ри п ер ев ір ц і якості
сівби виявлено, щ о м е х а н ізатори д отри м ую ться п р авильн их квадратів. Д л я к р ащ ого заго р тан н я насінн я в
агр егаті з сівалкам и є райб орінки . Ц е д о п о м агає т а кож кращ е вирівню вати
п лощ у.
Д л я зб іл ьш ен н я в и р о б ництва корм ів гром адській
худ об і у цьом у р о ц і, я к і
в поп ередні, хл ібороб и за провад ж ую ть у щ іл ьн ен і посіви. П о к у к у р у д зі ви сіваю ть гарбузи .
А. ДЕНИСЕНКО,
колгоспник сільгоспартілі
„40-річчя ВЛКСМ”.

Моя професія—
механізатор
Сім років працюю я трактористом у колгоспі імені Леніна. У нашій бригаді багато
механізаторів-передовиків, які
з року в рік добиваються високих показників. І в числі
кращих трактористів завжди
називають моє ім’я.
Я горджуся цим. Горджусь
своєю професією. Немає більшої честі для людини, ніж вирощувати хліб, цукрові буряки
та інші культури, створювати
для суспільства матеріальні
блага.
П. ГЕРШКУЛ,
тракторист колгоспу імені
Леніна.

На передньом у краї
У минулому році очолювана
мною ланка виростила на кожному гектарі по 40 центнерів
кукурудзи. A в третьому році
семирічки цей показник думаємо довести до 80 центнерів.
Ми переконалися, що поряд
з іншими заходами важливе
значення для одержання високого врожаю мають добрива.
Тому і вивезли на кожний
гектар по 26 тонн перегною,
заготовили органо-мінеральних
сумішей по 3 центнери на кожний гектар. Добре трудилися
на удобренні площ члени ланки Катерина Кондратенко, Марія Чорноус, Варвара Арсенівна Іщенко та інші.
Зараз сіємо кукурудзу.
В. ЧОРНОУС,

ланкова колгоспу імені
Калініна.

Добре трудяться
радгоспівські городники
Б ри гад а городн и к ів Капітан івського в ід д іл к у б у р я корад госп у,
я к у оч олю є
В. П ри щ еп а, з р о к у в р ік
доби вається високих п о к а зників по ви рощ уван н ю о в о чів. Т орік, н ап риклад, з
кож н ого гектар а посіву о в о чівники зіб р ал и по 200—210
ц ен тн ерів капусти, щ е б ільш е врод и л о огірків, пом ід орів.
У спіху го р о д н и к ів сприяє
вчасний і якісний о б роб іток
грун ту, д отри м ан ня а г р о техн іки на вирощ уван н і
овочеви х ку л ьту р . О сь і в
цьом у році вони вчасно
посадили ско р о сти гл у капусту, я к а д о б р е п р и ж и в и л ася. З а в е р ш ен о п осад ку
кар то п л і, сівбу столови х
б у р як ів то щ о .
Д о б р е т р у д я ться члени
го р о д н ьо ї бригади П . П іскун, X. Д е н и с е н к о , К. Б елінська, Д . Д р е в о л ь сь к а .
Л. ДЕНИСЕНКО,
робітник.

Нещодавно між колгоспами імені Шевченка та імені
Крупської відбулася взаємоперевірка виконання соціалістичних зобов’язань. Гості з села
Шпаково добре вивчили господарство
колгоспу імені
Крупської, ознайомилися
з
методами роботи свинарок,
доярок, птахарів.
Бригадира
комплексної
бригади О. Красюка зацікавило механізоване доїння корів. Довго розпитував він, доярок
про переваги механізованого доїння, про використання доїльних агрегатів. А потім передова доярка артілі Євгенія
Іванівна Гриценко, яка за чотири місяці надоїла від кожної
корови по 715 літрів молока, показала гостю, як працювати
з доїльним агрегатом.
На знімку: О. А. Красюк та Є. І. Гриценко.
Фото Ф. Калашникова.

Негайно ліквідувати недоліки
Колгоспи Новомиргородського
району широким фронтом розгорнули сівбу кукурудзи. Але вже
зараз у багатьох господарствах
допускають недоліки на сівбі. На
значних площах, де в минулому
році теж вирощувалась кукурудза, не зібрані пожнивні рештки.
А це заважає правильному зароблюванню насіння, одержанню
точних квадратів тощо.
Зараз треба залучити до збирання пожнивних рештків все
працездатне населення,
учнів
шкіл. Учні Листопадівської школи, наприклад, подали колгоспові
„Комуніст” велику допомогу на
очищенні кукурудзяних плантацій
від корінців.
При перевірці якості сівби у
колгоспах „Правда”, „12-річчя
Жовтня” та інших виявлено неякісне протруювання посівного
насіння, одержаного з калібрувальних заводів. Необхідно перед
сівбою перевірити кожний мішок
насіння і додатково протравити.
Важливе значення для високо-

го врожаю кукурудзи має боротьба з гризунами. У колгоспах імені Фрунзе, імені Кірова, імені
Карла Маркса до цієї роботи залучені учні місцевих шкіл. Однак у колгоспах імені Чапаєва,
імені Свердлова, імені XXI з’їзду
КПРС досі навіть не завезли отрути для боротьби з гризунами.
Великої шкоди посівам кукурудзи завдає дротяник. Перевіркою
встановлено, що на полях колгоспів на кожному квадратному метрі є багато дротяника. Щоб
запобігти пошкодженню насіння,
перед посівом його треба обробити 12-процентним дустом гексахлорану з розрахунку по 1 кілограму на центнер насіння. Під час
сівби гексахлоран вносити в суміші з органо-мінеральними добривами з розрахунку по 2 кілограми 12-процентного або 1 кілограм 25-процентного дусту на
гектар.
Л. САВЕНКО,
науковий співробітник Кіровоградської дослідної станції.

Буде по 80 центнерів з гектара!
80
центнерів
зерна кукурудзи
виростити на кожному з 20 гектарів —ось той показник, за який
бореться в цьому
році ланка Надії
Захарченко з колгоспу „Іскра”.
Славно потрудилися колгоспниці в зимовий період: на кожний
гектар
вивезли
по 20 тонн перегною, заготовили
попіл, пташиний
послід для органо-мінеральних
сумішей. А зараз
розпочали сівбу.
На знімку: ланкова Н. Л. Захарченко біля дробарки, якою ланка подрібнювала місцеві добрива.
Фото Ф. Калашникова.

Щоб перевірка була
глибокою
Між колгоспами району проведено взаємоперевірку виконання соціалістичних зобов’язань за перший квартал нинішнього року. Колгосп імені
Сталіна також відвідала делегація з колгоспу імені Ватутіна. Перевірили ватутінці
тваринницькі ферми, побували
у рільничих і тракторних
бригадах, зробили свої зауваження і поїхали.
Але це перевірка не глибока. Чому ніхто не перевірив
бухгалтерію та не поцікавився, як ведеться облік, як використовуються кошти, чи мають колгоспники трудові книжки, чи регулярно проводяться
збори і які питання вони вирішують тощо. Ця перевірка
дала б глибшу уяву про наслідки господарювання, про використання резервів.
С. ФЕДОРОВ.

с. Мартоноша.
К О Р О Т К О

Токар-швидкісник
Вже, понад 10 років трудиться токарем у Панчівській
філії відділення «Сільгосптехніка» Борис Андрійович Босько.
— Коли мені було 16 рок ів , — говорить в ін , — я здобув
професію токаря і не можу
уявити себе без верстата.
Дійсно, любить механізатор
свою справу, перевиконує норми виробітку. Крім того, учить
своїй професії комсомольця Віталія Стояна.
І. ЮР’ЄВ.

Допомагаємо свинаркам

Змагаючись за гідну зустріч
XXII з ’їзду КПРС, високих показників домагаються доярки
колгоспу «Комуніст». Ганна
Іванівна Лисенко надоює щодня від кожної корови по 10
літрів молока, а за 4 місяці
надоїла по 709 літрів молока
від корови.
По 8 —9 літрів молока від
корови надоюють щодня Марія
Лисенко, Любов Норцова та
Людмила Б аліцька.
Р. ПОНОМАРЕНКО,

завідуюча молочно-товарною фермою.

Не дружать з
кукурудзою
Вже кілька днів, як у колгоспі «Перемога» розпочали
сівбу кукурудзи. Але вже зараз видно, що керівники артілі не дбають про високий урожай цієї культури. Два сіяльних агрегати часто ламаються,
простоюють, а коли й можна
ними працювати, то бригадир
комплексної бригади А. Христич не виділяє людей до сівалок. Ось чому в колгоспі з
плану 480 гектарів посіяно
кукурудзу лише на площі 52
гектари.
Чому часто ламаються агрегати? Тому, що механізатори
не бережуть їх, а бригадир
тракторної бригади І. Горобець
та його помічник т. Кривошея
рідко коли бувають біля сівалок,
не слідкують за якістю робіт.
Чого ж мириться з цим
правління колгоспу?
І. СН ІСАРЕНКО.

У колгоспах імені Леніна, імені Дзержинського,
імені Кірова та ряді інших
погано дбають про механізацію трудомістких процесів
у тваринництві.Доїльні агрегати тут не використовують.
(З листа сількора).

Учні 9 класу Панчівської середньої школи взяли шефство
над свинофермою третьої бригади колгоспу імені Куйбишева.
В кінці кожного місяця тиждень проходимо виробничу
практику. На фермі вичищаємо у станках, білуємо приміщення, роздаємо корми тваринам. Керівники колгоспу
і свинарки вдячні нам за допомогу.
Л. НЕДІЛЬКО,

учениця.

Корова:—Доки так буде?

Л Е Н ІН Е Ц Ь
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Р едакційна пошта „Ленінця”
Добрі вісті
За квітень редакція одержала 309 листів трудящих, 253 з них було використано в газеті. Вміщено 16 фотознімків на місцеві теми. У минулому місяці одержано 10 матеріалів „Слідами наших виступів” і „Слідами неопублікованих листів”.
Всі вони вміщені в газеті.
Д рузі газети! У травні місяці пишіть нам
про сівбу кукурудзи, догляд за посівами, про роботу
овочеводів, тваринників. Пишіть про передовиків виробництва, викривайте ледарів, симулянтів — тих,
хто не працює, а їсть. Пишіть про все, що вас хвилює.

Нещодавно учні Капітанівської школи ФЗУ в підшефному колгоспі „Росія” зібрали коріння Минулорічної кукурудзи з площі 12 гектарів.
Допомагають шефи хліборобам і в ремонті сільськогосподарського інвентаря.

Скромний трудівник
Давно вже погасло світло
у вікнах будинків. Навколо
все поринуло у солодкий сон.
Не спить тільки Іван Васильович Невінчаний: пильно охороняє майно керамічного заводу.
Івана Васильовича на нашому підприємстві знають як
скромного трудівника. Ще за
царизму одинадцятилітній хлопчик відчув усю силу капіталістичної експлуатації. Помер
батько, і довелось заробляти
на кусок хліба для великої
сім’ї. По 14, а то й більше годин
не розгинав спини, натруджував руки, а одержував копійки. І лише Велика Жовтнева соціалістична революція
відкрила двері простій людині
до вільного і радісного життя.
У роки першої п ’ятирічки
прийшов на завод Іван Невінчаний. Тоді, коли закладали
фундамент підприємства, ч ас-

тинку своєї душі вклав і
Іван Васильович. Радісно було на серці. Адже будував
він для себе, для свого народу!
Спочатку доводилось різну
роботу виконувати. Потім здобув кваліфікацію — став опалювачем кільцевої п ечі. Але підірване ще змалку здоров’я
далося взнаки. Довелося залишити фізичну працю. Та не міг
покинути колектив.
Три роки тому запропонували Івану Васильовичу стати
сторожем. З тих пір він чесно і
добросовісно охороняє народне
добро. В дощі, морози, хуртовину — завжди Іван Васильович
на варті.
Такий наш скромний трудівник. І його поважає робітничий колектив.

У ленінській кімнаті школи ФЗУ відбулась виставка
кращих учнівських робіт з
рукоділля. Преміями відзначені вишивки О. Новикової,
А. Бреженко, Т. Рак та
Т. Вишневської.
На тематичний вечір „Спогади про Леніна” ми запросили старого
більшовика
Сергія Семеновича Бородіна.
Його цікаву розповіді, про
зустріч з Іллічем учні прослухали з великим інтересом.

Раціоналізатори керамічного заводу виготовили дозатор згораючих домішок, що зумовило значно поліпшити якість цегли,
зменшити затрати праці.
На знімку: слюсар-раціоналізатор І. Г. Холодов (зліва) та механік М. П. Панасенко біля дозатора.
Фото Ф. Калашникова.

Щиро вдячні Фаїні Іванівні

З змістовного програмою
напередодні першотравневих
свят виступила агіткультбригада школи ФЗУ в ряді
колгоспів району. У першій
декаді травня вона обслужить
всі відділки Капітанівського
бурякорадгоспу.

Не можна без глибокої по- чивали, розширяли свій круваги назвати ім'я Фаїни Іванів- гозір. Підготувала і прочитала
ни Х иж няк — народної вчитель- спершу лекцію про міжнародки. І хоча уже писалося у не становище. Потім з молодрайонній газеті «Ленінець» дю цікаву бесіду провела.
про невтомну трудівницю, все
Як змінилося все. Тепер у
ж
хочеться ще раз розповісти, клубі кипить робота. Молодь
А. ШЕВЧЕНКО.
сказати хороше про неї.
вихователь школи ФЗУ.
і літні колгоспники культурно
Адже у нашому к л у б і ще проводять своє дозвілля. Адже
недавно було скучно, молодь щовечора то лекція цікава,
Біля піонерського
вечорами
нудьгувала. Т а Ф. Хи- то концерт, то бесіда, то масові
М. ЛІТВІНОВА,
вогнища
комсомолка.
ж няк доклала всіх зусиль, щоб ігри. І з нами завжди вчителька.
Урочистий збір дружини, колгоспники культурно відпоЛ. НІКОЛЕНКО.
присвячений 91-м роковинам з
дня народження В. І. Леніна,
Щасливе дитинство
Пенсіонерка—керівник самодіяльного гуртка
назавжди залишиться в пам’я Теплі, погожі дні. Трудів- кілька років зросте тінистий ті юних піонерів Канізької
Понад 30 років вчителювала Гуртківці вже підготували і
ники сільгоспартілі «Росія» в по- сад, якому ми дали ім’я Ге- середньої школи.
М.
Г. Сосновська, а зараз — поставили п ’єсу
Карпенка
л і — сіють, обробляють землю. роя Радянського Союзу Юрія
Збір
ми
провели
на
березі
на
пенсії. Та не думайте, що Карого «Безталанна» у сеСпокійно працюють матері- Гагарина, бо садили цей сад річки біля піонерського во- Марія
Гілярівна відпочиває. лах Коробчино, Валуївці, Л іколгоспниці — їх малята в на- 12 квітня.
гнища.
Під
прапором
дружини
Вона
прагне
допомогти карево, а тепер готують п’єсу
дійному місці — у дитячих яс- Урочистим було відкриття в цей вечір линули пісні про трудівникам, чимось
зробити
корисну «За двома зайцями». І в услах, де створені всі умови: ясел. Запросили батьків, піо- Ілліча, про партію Комуніс- справу.
піхах самодіяльного колективу
добрий догляд, вдосталь іг- нерів, комсомольців. Під му- тичну, про Радянську держаМ.
Г.
Сосновська
керує
дранемала заслуга його керівникарашок, хороше харчування.
зику вручали діткам подарунки. в у — їх виконували юні ле- матичним колективом у Короб- пенсіонерки М. Г. Сосновської.
Виховуються діти у краси- Потім учасники гуртків нінці. Діти декламували вірші, чинському сільському клубі.
М. БУТКОВСЬКА.
вому просторому будинку, об- шкільної художньої самодіяль- танцювали.
Концертна програнесеному парканом. На по- ності влаштували концерт.
ма супроводжувалась змістовдвір’ї посаджені дерева, зробЧекаємо лекцій на юридичні теми
М. ПАНЧЕНКО,
ним
літературним монтажем.
лені клумби, на яких уже
завідуюча дитячими ясН. СТОГУЛ,
Люблять трудівники села теми. Є потреба широко розпоявились сходи квітів. Через
лами.
старша піонервожата.
Мартоноші лекції. Адже хо- яснити населенню нові Прочеться більше знати, бути у цесуальний та Кримінальний
Чи т а ч і
п р о д о в ж у ю т ь
р о з м о в у
курсі подій, на які так бага- кодекси Української РСР, інта наша прекрасна дійсність. ші закони.
Ми спільно боролися з ї ї хворобою
Та в цьому листі хочу зро- Приїздіть до нас, товариші
До редакції продовжують
Кореспонденція „Забули про лів, потім дівчаток, які приголу- бити докір нашим юристам.
надходити хвилюючі листи Ваню” глибоко схвилювала ви- били і швидко заспокоїли її.
юристи! Чекаємо вас.
читачів у відповідь на ко- хованців Новомиргородської шкоА коли ми приїхали додому, Не можемо ми дочекатись їх
С. БАЙБОРОША,
респонденцію „Забули про лн-інтернату імені Ю. О. Га- то оточили такою увагою Катю, у своєму селі, почути кваліпенсіонер.
Ваню”.
гаріна. Тому ми хочемо розпо- що їй ніколи було сумувати. фіковану лекцію на юридичні
с. Мартоноша.
Сьогодні ми друкуємо
кілька з них.

Він не сам отній
Восьмикласник Панчівської
школи М. Тикман напровесні
зламав ногу. Його відправили
до дільничної, а потім до районної лікарні.
А сумував Михайло лише поки лежав у райцентрі, а коли
його знову привезли у Панчево,
він забув про самотність. До
лікарні щодня ходили товаришіоднокласники, класний керівник
Марія Тимофіївна Шмаглій. А
коли Тикмана виписали з лікарні додому, то відвідування
стали ще частішими. Друзі повідомляли про шкільні новини,
про новий пройдений матеріал,
приносили домашні завдання.
І радісно в Михайла на душі.
Він не самотній. У нього є багато
друзів, які його не залишили в
біді.
Ю. ГАДЖІЄВ,
учень.

вісти про нашу дружбу, взаємну
підтримку.
У нас трапилося лихо—захворіла подруга Катя Мірошниченко. Її дуже пригнічувало те, що
вона попала в лікарню. А до того ще й таке: всі ми збиралися
їхати в її рідне село Василівку,
щоб дати концерт для колгоспників, а Катя ж співала, танцювала, брала участь в оркестрі.
Коли ми приїхали у Василівку,
місцеві діти зустріли нас букетами квітів, радісними обличчями.
Лише одна дівчинка гірко плакала. Ми відразу пізнали Полю—
сестричку Каті і зрозуміли її
сльози, розчарування. Маленька
Поля попала в обійми виховате-

Бабусі
Якось, це було у квітні, нашу
увагу привернув, нескопаний город. Виявилось, що це ділянка одинокої сімдесятилітньої жінки М. В.
Базілевич.
Ми порадилися з учителькою
біології Т. Н. Сірченко і того ж

Всі вихованки класу по кілька
разів бували у лікарні, допомагали подрузі, щоб не відставала
у навчанні, розважали її.
А на першотравневе свято ми
навіть не поїхали додому. Цілими днями діти курсували з школи до лікарні, зустрічалися з Катею, робили все для того, щоб
вона не сумувала.
І вже минають останні дні нашої спільної боротьби з хворобою. Катя скоро повернеться у
нашу рідну інтернатську сім’ю.
Ні, ми ніколи не залишимо
свого товариша в біді.
В. ПРИТУЛА,
К. ПІВКОПА,
семикласниці.

д о п о мо г л и
дня разом з нею й Т. Олійник,
Л. Снісаренко та іншими учнями
пішли на допомогу. За кілька годин город скопали і заволочили.
Бабуся нам щиро дякувала.
Р. КОЛОДЯЖНА.
с. Йосипівка.

„ЛЕНИНЕЦ” орган Новомиргородского райкома Коммунистической партии
Украины и районного Совета депутатов трудящихся, г. Новомиргород.
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Чому припинено продаж товарів у кредит?
Широке схвалення громадськості дістав продаж товарів
у розстрочку. Про це говорить
той факт, що лише у першому
кварталі нинішнього року
продано трудящим у кредит
коштовних речей на суму понад 14 тисяч карбованців, а
це у два рази більше, ніж за
весь минулий рік.
Але у квітні керівники райспоживспілки, де головою
правління О. Полупанов, раптом припинили продаж товарів у кредит. Всім покупцям
відповідають, що у районній
друкарні
не
виготовили
для райспоживспілки бланків
заяв і зобов'язань, потрібних
для оформлення покупок у
розстрочку.

Нас, кредитних інспекторів
відділення Держбанку, зацікавило це питання. Перевірили
в друкарні і виявили... Замовлення на такі бланки ні
від райспоживспілки, ні від
Новомиргородського ССТ не
надходило.
Ось такий стиль роботи керівників наших торговельних
організацій, така їх турбота про
широке задоволення запитів
споживачів, про виконання
планів товарообороту.
О. БОНДАРЕНКО,
З. БАБЕНКО,
кредитні інспектори Новомиргородського відділення Держбанку.
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