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ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ
КУКУРУДЗИ

Зразкове проведення сівби кукурудзи, підвищення
її урожайності і збільшення
буде цінним подарунком

валових зборів зерна

кукурудзоводів славному

ювілею—40-м роковинам Великого

Жовтня, кроком

вперед у справі виконання завдань шостої п'ятирічки.

Назустріч40-річчю

Ра д янської держ ави

Готуючи гідну зустріч 40-м курудза — культура, яка дає
роковинам Великого Жовтня, найбільше зерна. Але вона по
трудівники колгоспів і МТС на требує пошани і любовного до ГОТУЄМОСЬ ДО СІВБИ
полегливо трудяться над пере гляду. Тоді вона надзвичайно
КУКУРУДЗИ
творенням у життя завдань, по щедро віддячує за працю, зба
Поряд з посівом ярих зерно
ставлених XX з'їздом КПРС про гачує господарство.
вих
культур, в нашому кол
круте піднесення соціалістич
Зараз настає найвідповідаль
ного сільського господарства, ніша пора для здійснення взя госпі особливу увагу приділили
прагнуть зробити нинішній рік тих зобов'язань — сівба куку вирощенню кукурудзи. На зер
переломним у збільшенні ви рудзи. Дбайливі господарі за но її посіємо 80 гектарів, 130—
робництва зерна. Важливе міс здалегідь підготувалися до цієї на зелений корм і силос.
Хлібороби колгоспу зобов'я
це в цьому належить кукуруд роботи: на площі під кукуруд
залися
виростити в цьому році
зі. Ця культура розв'язує одно зу вивезено достатньо місцевих
часно два завдання: збільшує та мінеральних добрив, підго по 25 центнерів кукурудзи з
валові збори зерна та забезпе товлено посівшій матеріал, на гектара в зерні. Передумови для
чує тваринництво поживним поготові всі інші матеріально цього є. Колгосп забезпечений
кондиційним посівним матеріа
силосом.
технічні засоби.
У Зверненні ЦК КПРС і Ра Головне, щоб в стислі строки лом, добре підготовлена площа,
ди Міністрів СРСР до трудівни і високоякісно провести сівбу. два сівальні агрегати забезпе
ків села говориться, що кол Для цього в нас є всі мож чені обслугою, яка пройшла
госпи повинні сіяти кукурудзи ливості. Правильно тільки ви підготовку по квадратно-гніздо
вій сівбі. Керувати агрегатами
стільки, скільки у кожному користати техніку.
доручили
кращим сівачам І.П оокремому випадку потрібно для
Серед працівників Златопільської МТС широко розгорнулося
В умовах цьогорічної весни столенку та І. Зайцю.
господарства.
соціалістичне змагання за гідну зустріч 40-річчя Великого Жовт
Через 4—5 днів розпочнемо ня. Високі зразки в роботі подає токар майстерні Петро Васи
Недавно, на нараді праців особливо зростає роль агроно
ма.
Питання
агротехніки
дово
сівбу
кукурудзи і немає сумні льович Совенко. Він забезпечує своєчасне і якісне виготовлення
ників сільського господарства
для ремонту комбайнів й інших машин, виконуючи що
областей центральної нечорно диться розв'язувати в складній ву, що проведемо її швидко і деталей
денно завдання на 160-200 процентів.
обстановці.
Тому
агроном
має
якісно.
земної зони, тов. М. С. Хру
На знімку: токар т. Совенко П. В.
О. ГОЛЕЦЬ,
Фото В. Городищака.
щов говорив, що по кукурудзі бути завжди там, де сіють
можна визначати рівень куль кукурудзу, біля агрегатів, на голова колгоспу імені Леніна.
тури ведення сільського госпо місці керувати роботою, дава
дарства, який урожай кукуруд ти відповідні вказівка. Ні в яко
На е к оно м і ч н і те ми
зи одержує колгосп, такий сту му разі не допускати порушен
ня
агротехніки.
пінь його культури землероб
Там, де невистачає сівалок
ства.
Завдяки кукурудзі ми збіль для проведення сівби кукуруд
шили виробництво продуктів тва зи в стислі строки, необхідно
ринництва. А в цьому році ряд практикувати посадку вручну,
Цінність кукурудзи полягає тонільській МТС затрачено на жати більше силосної маси.
областей - Київська, Черкаська, з внесенням добрив у кожну в тому, що ця культура одно гектар вирощеної кукурудзи 38 Проривку провести тільки на си
Хмельницька та Чернівецька лунку і забезпечити нормаль часно розв'язує два питання— трудоднів, а один центнер ви лосній кукурудзі, де будуть роз
змагаються за те, щоб вироби ну густоту посіву, тобто не збільшення валових зборів зер- рощеної кукурудзи на зерно дільно зібрані качани і стебла
ти від 322 до 458 центнерів менше 40 тисяч рослин на на і одержання із стебел куку коштує 7,5 карбованця грішми для закладки силосу для свиней.
молока і від 47 до 60 цент гектарі, що підвищить врожай рудзи доброго силосу.
і 2,8 трудодня.
Для забезпечення вирощення
ність кукурудзи.
нерів м'яса на сто гектарів.
Всі посіви кукурудзи, що Особливо високі затрати зро кукурудзи з найменшими за
Ідучи назустріч 40-м роко вирощуються в наших умовах, били колгоспи імені Калініна, тратами важливе значення віді
Що потрібно для цього? На
самперед, вдосталь добрих кор винам Великого Жовтня, трудів діляться на зернову кукурудзу імені Будьонного, «ІІІ Інтер грають строки посіву. Як пока
мів. А головний резерв їх — ники полів нашого району і кукурудзу на зелений корм. націонал".
зала практика минулих років,
кукурудза. В цьому хлібороби прикладуть всі зусилля, щоб Зернова кукурудза в свою чер
Щоб знизити затрати праці запізнення з посівом призвело
і тваринники переконались на 1957 рік став переломном ро гу в залежності від її викорис і коштів на вирощення цент до невизрівання качанів і за
ком у збільшенні виробництва тання і часу збирання ділиться нера кукурудзи, необхідно в тягнення строків збирання, що
очно.
Кукурудза варта особливої зерна та продуктів тваринниц на кукурудзу, що буде зби першу чергу добитися високого значно підвищило затрату пра
уваги. М. С. Хрущов назвав її тва. І це повинні зробити ку ратися в повній стиглості на урожаю цієї цінної культури. ці па збиранні і сушці її, а
королевою полів. Справді, ку курудзоводи нашого району!
зерно і ту, що буде збиратися Тому посів кукурудзи на зерно також по дало можливості про
в молочно-восковій стиглості на треба провести квадратно-гніз вести її механізованим спосо
силос. Крім того, кукурудза на довим способом з механічним бом. В цьому році є всі можли
силос збирається двома спосо переносом мірного дроту при вості посіяти кукурудзу на зер
Від 'їзд Голови Президії Верховної Роди СРСР
бами—роздільно качани і стеб високій якості роботи. Це дасть но і силос до 25 квітня. Ці
К. Є. Ворошилова в Китайську Народну Республіку
ла і разом качани з стеблами. можливість забезпечити меха строки в наших умовах є опти
14 квітня з Москви в Пекін порту був прикрашений держав
В цьому році колгоспи на нізований її обробіток і змен мальні. (Висіяна в 1950, 1951,
ними
прапорами
СРСР.
відбув Голова Президії Верхов
шого району будуть сіяти ку шить затрати ручної праці н а 1953 роках до 20 квітня ку
Радянські державні діячі та курудзи стільки, щоб забезпе обробітку, а механічний пере курудза дала добрі наслідки).
ної Ради СРСР К. Є. Вороши
лов. Він виїхав у Китайську інші проводжаючі тепло попро чити силосом на кожну корову нос мірного дроту зекономить Кукурудзу на зелений корм
Народну Республіку з дружнім щалися з К. Є. Ворошиловим і по 10 тонн і на свиноматку на кожному гектарі посіву 4 висівати треба пізніше і в де
кілька строків, широкорядним
візитом на запрошення Голови побажали йому і його супутни не менше 5 тонн на голову. чоловік одні.
способом
з міжряддям 44,5 сан
кам
щасливої
путі.
КНР Мао Цзе-дуна.
Кукурудзу на зерно обов'яз
Для збирання у повній стигло
тиметра,
з
нормою висіву 80—
Після
перебування
в
КНР
сті на зерно колгоспи залишать ково посіяти каліброваним гіб
На Внуковському аеродромі
100 кілограмів на 1 гектар. Цю
К.
С.
Ворошилов
на
запрошен
ридним
насінням
ВІР—42
пер
40
процентів
площі
посіву
всієї
товариша К. Є. Ворошилова про
кукурудзу необхідно 1—2 рази
воджали товариші М. О. Бул- ня Президента Республіки Індо кукурудзи з тим, щоб провес шого покоління. Посів калібро прорихлити вздовж рядків.
незії Сукарно відвідає Індоне ти розрахунки з державою по ваним насінням зменшить за
ганін, Л. М. Каганович, Г. М. зію і на запрошення Голови
Для зниження затрат праці
поставках і засипати фуражні трати праці на проривці, а
на
виробництво кукурудзи в
Маленков, А. І. Мікоян, В. М. Президії Великого народного та насінньові фонди.
гібрид першого покоління під
цьому
році майже на всій пло
Молотов, М. Г. Первухін, М. З. хуралу МНР Ж. Самбу - Мон
Одним із важливих завдань, вищить урожай на 5—7 цент
щі
буде
проведено комбайнове
гольську
Народну
Республіку.
Сабуров, М. А. Суслов, М. С. Хру
що ставляться в даний час пе нерів з гектара. Кукурудзу на
збирання.
силос,
що
буде
збиратися
разом
щов, Л. І. Брежнєв, К. О. Фурцеред намп—це зниження затрат
Справа честі всіх кукурудзо
ва, М. М. Шверник, О. Б. Арістов
15 квітня К. С. Ворошилов на виробництво одного центне з качанами, посіяти з розрахун водів - забезпечити сівбу і доб
та інші офіціальні особи.
прибув у Пекін, де йому була ра сільськогосподарської про ку 4 - 5 зерен в гніздо високо рий догляд за посівами, добитись
Серед проводжаючих були влаштована урочиста зустріч. дукції. Як показали річні зві рослими сортами (ВІР- 42 дру збільшення
валових зборів
глави дипломатичних представ На аеродромі товариші Мао Цзе ти колгоспів за 1956 рік, зат гого покоління, Партизанка, зерна.
ництв, акредитовані в СРСР, ра дун і Ворошилов обмінялися ві рати на виробництво центнера Закарпатська) і таку кукуруд
Г. Дігтяр,
кукурудзи в нас ще дуже висо зу проривати не слід, щоб не головний агроном Златопіль
дянські та іноземні журналісти. тальними промовами.
кі. Так, в середьному по Зла- затрачати ручної праці і одер ської МТС.
(ТАРС).
Будинок Внуковського аеро

Люди творчої праці

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЗАТРАТ
У В ИРОБНИЦТВІ
КУКУРУДЗИ
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ЗОРЯ
Р А Д Я Н С Ь КЕ

Д о 87-річчя з дня нар о д ж ен н я В. І. Л еніна

Нові експонати
в Центральному м узеї В. І. Леніна

БУДІВНИЦТВО

Зробимо своє селище благоустроєним і красивим
Виборці, обираючи нас депу півсухі однорічні саджанці. Ду
татами
селищної Ради де же повільними темпами прохо
путатів трудящих, в своїх на дить будівництво електростан
казах в першу чергу зобов'я ції, ремонт шляхів—особливо
зували впорядкувати районний по вулицях Садовій, Жовтневій,
центр, зробити його благоуст Телеграфній. Нічого ще не зроб
роєним і красивим. Для цього лено і по водопостачанню на
селення селища.
в нас є всі підстави.
Життєвонеобхідних питань в
Рішенням селищної Ради ми
пас ще багато. Однак з року в в цьому році зобов'язали до
рік вони не перетворюються в мовласників по вулицях іме
життя. Перш за все нам пот ні Леніна та імені Горького
рібно побудувати в цьому році побудувати огорожі, але рай
електростанцію, впорядкувати споживспілки до цього часу не
шляхи і побудувати бутову до зуміла забезпечити їх необхід
рогу від дитячого будинку до ними матеріалами.
виходу на шосе, налагодити
З настанням весни видно,
водопостачання, благоустроїти що вулиці, подвір'я в устано
колгоспний базар, кладовище, вах, підприємствах, а також
провести весняне та осіннє двори жителів забруднені різ
лісонасадження.
ними нечистотами і, як не
Всі ці роботи потрібно вико дивно, з цим не веде ніякої
нати в цьому році. Для них боротьби райсанстанція. Більш
виділені необхідні кошти, заго того, двір, де розташована сан
товлено частину матеріалів. Але станція і райздороввідділ, також
справа в нас ще стоїть на місці. в антисанітарному стані.
Що можна сказати про ди
В нас є всі умови зробити
ректора базару т. Козяра, який, своє селище впорядкованим і
маючи кошти, не затруднює се красивим. Зараз проводиться ве
бе впорядкуванням базару. Він лике індивідуальне будівництво,
чекає якихось особливих наря заповнюються прогалини між
дів на будівельні матеріали, будинками новобудовами, бага
коли в районі їх вдосталь.
то буде посаджено зелені.
Слабо ще розгортає свою робо
Обов'язок працівників відді
ту комбінат комунальних під лу комунальних підприємств,
приємств (завідуючий т. Тита керівників установ і підпри
ренко). З-за вини працівників ємств, всієї громадськості рай
цього комбінату зірвано весня центру — щоденно дбати про
не лісонасадження. Всупереч благоустрій свого селища.
постанові обкому КП України,
І. СОВЕНКО,
воин доставили в райцентр на
голова селищної Ради.

Весняний вигляд має один з
найкрасивіших будинків Москви
на площі Революції, де знахо
диться
Центральний
музей
В. І . Леніна. Зранку до вечора у
великих залах музею можна
зустріти численних відвідувачів,
які приїжджають сюди з Украї
ни, Грузії, Казахстану та ін
ших республік, а також гостей
із зарубіжних країн.
Тепер, коли країна готується
відзначити 87-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, потік
відвідувачів музею особливо по
силився. Із залу в зал, від
однієї революційної реліквії до
другої проходять щодня сотні
і тисячі людей, які пам'ятають,
люблять, вивчають Ілліча. Вони
свято зберігають в пам'яті світ
лий образ творця першої в світі
соціалістичної держави, заснов
ника Комуністичної
партії,
вождя, вчителя і друга трудя
щих усього світу
великого
Леніна.
Готуючись до 87-х роковин
з дня народження В. І. Леніна,
співробітники музею провели
велику роботу по перебудові
експозиції. Музей поповнився
новими документами про життя
і діяльність В. І. Леніна, про
рішення з'їздів і конференцій
партії, які розкривають роль
КПРС і нашого народу в бо
„Ми підемо іншим шляхом".
ротьбі за диктатуру пролетаріа
ту, за побудову комунізму.
З картини художника П. Бєлоусова, що зберігається в
Центральному музеї В. І. Леніна в Москві.
В першому і другому залах,
Я к н ай к р ащ е о б с л у ж и м о тр у д ів н и к ів п о л ів
в яких відображаються дитячі
Працівники
культосвітніх нали, газети, послухати лекцію.
роки і початок революційної
рогу
і
сподіваємося,
що
неза
«Наш
бойовий
лозунг:
підви
установ
села
і,
в
першу
чергу,
З настанням весняно-польо
діяльності В. І. Леніна, його
боротьба проти
народників, баром ми знову побачимо тебе щуй продуктивність праці» — бібліотекарі покликані задо вих робіт число відвідувачів
щирого ці плакати періоду відбудови вольняти потреби наших кол нашої бібліотеки дещо змен
«легальних марксистів» і «еко в своїх рядах, як
борця
за
справу
робітників
і народного господарства країни госпників щодо книг, газет та шилось. Настав час перебуду
номістів», внесено в експозицію
вати свою роботу, наблизити її
найбідніших
селян»
.
неначе перекликаються з фо журналів.
50 нових друкованих текстів і
Майже рік я працюю у Ви- до виробництва. Я, наприклад,
документів.
Багато нового в експозиції тографіями тих днів. Ось, на
В одному з залів, що відобра сімнадцятого (траурного) залу. приклад, фотографія 1924 року, ноградівській бібліотеці. На знаходжу час побувати в полі,
жають революційну діяльність Тут—матеріали, що характери на якій показано момент пе магаюся якнайкраще обслужи приношу колгоспникам свіжі
В. І. Леніна в період підготов зують траурні дні в н ашій редачі трактора робітниками ти читачів: рекомендую, яку газети й журнали, допомагаю
ки Великої Жовтневої соціалі країні,—промови М. І. Каліні заводу «Красный путиловец» книгу почитати, розповідаю про агітаторові випускати «бойовий
листок». Але зроблено мною
стичної революції, експонуєть на, К. Є. Ворошилова і Н. К. підшефним селянам Псковської новини літератури.
ще не все.
Мені
в
роботі
допомагає
не
ся оригінал примірника прото
губернії.
великий, але досить згуртова
Наше завдання — активно
колу VI з'їзду партії. Тут же Крупської на II з'їзді Рад. Від
Музей збагатився новими ний актив. Найбільше книг приймати участь в проведенні
відвідувачі знайомляться з ори відувачі ознайомляться з поста
гіналом Звернення ЦК партії новами ЦБК СРСР «Про могилу творами мистецтва. «Ми підемо прочитали: бригадир рільничої широкої політично-масової ро
всіх культ
до всіх трудящих, до всіх ро В. І. Леніна» і «Про перейме іншим шляхом» — так нази бригади т. Пархоменко, депу боти. Закликаю
художника тат сільради т. Тодоров, службо освітніх працівників більш си
бітників і солдатів Петрограда нування Петрограда в Ленін вається картина
пенсіонер стематично обслуговувати кни
П. Бєлоусова. На полотні зо вець т. Коляда,
з закликом виступити проти град».
гами читачів у полі, на фер
т.
Баланський,
домогосподарка
контрреволюційних військ Кор
мати
Володимира
В музеї відкрився новий зал, бражена
нілова.
в якому представлені історичні Ілліча — Марія Олександрівна т. Троц. Вони пропагують кни мах, проводити читки газет,
Відвідувачі музею надовго документи, що розповідають Ульянова після страти сина гу серед сусідів, діляться вра роз'яснювати рішення партії і
затримуються біля макетів квар про те, я к з перших же днів Олександра. Вона сидить біля женнями про прочитане. Кожен уряду.
Товариші бібліотекарі! Як
тири В. І. Леніна в Гельсінг після смерті В. І. Леніна Кому столу. Сум сповнює її серце. з них уже в цьому році про
читав понад 25 книг худож найкраще обслужимо колгосп
форсі (Фінляндія), де він жив ністична партія неухильно пе
після приїзду з Разліва восени ретворювала в життя великі Мужньо і стійко несе своє го ньої та науково-популярної лі ників і механізаторів під час
ре мати. Поряд з нею стоїть тератури. В бібліотеці восени весняно-польових робіт.
1917 року, і його жилої кімна ленінські заповіти.
Л. БІЛА,
сімнадцятирічний
Володя. Цієї і взимку «на вогник» збира
ти в Смольному.
завідуюча
Виноградівської
На
стіні—пожовклі
від
часу
трагічної хвилини він думає лися колгоспники і колгоспни
Хвилюючі документи вміщено
сільської бібліотеки.
в експозиції про замах контрре малюнки і плакати тих днів: про долю, яка спіткала стар ці, щоб послухати радіопере
волюціонерів на життя Володи «Виконаємо заповіти вождя», шого брата Олександра, та про дачу для працівників сільсько
Редактор С. НАЙК О.
мира Ілліча. Тут—ряд нових «Ленін—наш прапор», «Зав обраний ним шлях боротьби го господарства, почитати жур
документів, що свідчать про жди, всюди безроздільно з на проти самодержавства: «Ні, ми
ЗЛАТОПІЛЬСЬКА РАЙКОНТОРА ЗВ'ЯЗКУ
обурення і гнів народу, коли ми Ленін». Ось постанова січ підемо не таким шляхом. Не
доводить до відома громадян, що ПОЗДОРОВЧІ ТЕЛЕГРАМИ
він дізнався про цей злочин невого Пленуму ЦК РКП(б) таким шляхом треба йти...»
з наступаючим святом Першого Травня
есерівських терористів. В ті дні 1924 року «Про прийом робіт Любимий образ юного Леніна
1918 року, коли поранений ників від верстата в партію». справляє незабутнє враження.
в період з 10 по 25 квітня включно приймаються по пільговому
тарифу—15 копійок за слово замість діючого тарифу для зви
Ілліч був прикований до ліжка,
...До однієї з вітрин підхо
Серед нових придбань музею
чайних телеграм (30 коп).
трудящі Астраханської губер дить група колгоспників Під
Такі телеграми будуть доставлені адресатам в день, який ука
картини: «В. І. Ленін і Н. К.
нії послали йому подарунка з
заний відправителем. В останній передсвятковий день і в день
москов'я.
Уважно
читають
во
Крупська
серед
селян
у
селі
Гор
продуктами. У своєму листі до
свята поздоровчі телеграми прийматимуться за терміновим та
рифом— 1 крб. за слово. Прийом телеграм на художніх бланках
Володимира Ілліча Астрахан ни резолюцію XIII з'їзду «Про ки»—художника М. Сисоєва,
припиняється з 28 квітня.
ський губернський партійний роботу на селі». «Хай живе «Жовтень у Смольному» —
Громадяни! Завчасно подавайте поздоровчі телеграми, при
комітет, надсилаючи подарунки, нерозривний залізний союз ро М. Осенєва, «Ленін у вагоні
свячені дню 1 Травня! Користуйтесь пільговим тарифом, теле
від імені сотень тисяч робітни бітничого класу з селянством». поїзда по дорозі в Петроград» —
грами будуть доставлені в указаний вами день.
ків і селян писав: «Ми шлемо «За заповітом Леніна зміцнюй С. Скубка і багато інших.
РАЙКОНТОРА ЗВ'ЯЗКУ.
прокляття підлим вбивцям з-за робітничо-селянську змичку »,
Я. ПЕТРЕНКО.
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