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Товариші колгоспники і колгоспни
ці, механізатори і спеціалісти сільського 
господарства, ширше розгортайте перед- 
травневе соціалістичне змагання. Посіє
мо цукрові буряки, кукурудзу, просо — 
усі пізні культури зараз, у кращі агро
технічні строки при високій якості.

Рік видання 20-й

Зразково організувати працю в рільничих і тракторних бригадах
Хід соціалістичного змагання 

між колгоспами імені Хрущова (с. Мар’ївка) 
та імені Кагановича (с. Оситна)
(Виконання робіт в процентах до плану 

станом на 11 квітня 1951 року)

Колгосп Колгосп 
Назва робіт імені імені

Хрущова      Кагановича

Боронування озимих 24 50
Сівба цукрових буряків 10 28
Сівба кукурудзи (в гектарах) 2 ., —
Посаджено лісосмуг 45 75
Піднято парів — 21
В передтравневому соціаліс

тичному змаганні обидва кол
госпи досягли певних успіхів 
на сівбі. В стислі строки завер
шено сівбу ранніх колоскових 
культур, соняшників.

Проте мають місце значні не
доліки. Колгосп імені Хрущова 
повільно розгортає сівбу цук
рових буряків і кукурудзи, не 
завершив боронування озимини

і посадки лісосмуг, не при
ступив до підняття парів. Прав
ління колгоспу і первинна парт- 
організація повинні мобілізу
вати всі сили і засоби на 
комплексне і якісне проведення 
всіх весняних робіт.

Колгосп імені Кагановича не 
розпочав сівби кукурудзи, не 
закінчив до цього часу борону
вання озимих культур.

Польовий табір механізаторів
Важливою умовою дальшого 

підвищення продуктивності ма
шинно - тракторного парку є 
створення в кожному колгоспі 
зразкових культурно-побутових 
умов для механізаторів. Керую
чись рішеннями Пленуму ЦК 
КП(б)У, наша первинна парт- 
організація своєчасно націлила 
правління колгоспу на ремонт 
і будівництво бригадного польо
вого табору, впорядкування ва
гончика для відпочинку трак
тористів.

Польовий табір механізаторів 
обсаджено фруктовими дерева
ми, біля вагончика зроблені 
алеї, розбиті клумби, посіяні 
квіти. Тут же розміщені лавки, 
бачок для води, умивальник. В 
окремому вагончику працює ку
ховарка Марія Дорофєєва.

Гарно обладнано вагончик 
відпочинку. На стінах портрети 
керівників партії і уряду, ло
зунги і плакати. Є бібліотечка, 
різні ігри. Працює радіоприй
мач. Ліжка і постіль в зразко
вому стані. Після роботи в полі 
трактористи мають всі можли
вості культурно відпочити.

Парторганізація подбала про

забезпечення польового табору 
наочною агітацією. Приваблю
ють художньо оформлені Дошка 
пошани, Дошка показників со
ціалістичного змагання, Дошки 
зобов’язань на 1951 рік.

Плакати і лозунги заклика
ють механізаторів і колгоспни
ків у стислі строки і якісно 
провести весняну сівбу. Наведу 
для прикладу деякі з них:

«Пам’ятай, що весняний день 
рік годує».

«Посієш вчасно — вродить 
рясно».

Механізатори тракторної 
бригади Якова Пишохи з Ново- 
миргородської МТС сумлінно 
виконують договірні зобов’язан
ня. Високих показників у пе
редтравневому соціалістич ному 
змаганні домоглися трактористи 
Іван Путник і Семен Ковален
ко, які виконують змінні нор
ми на 160—170 процентів.

Агітатори тт. Арапова і Шус
тов проводять бесіди, читки га
зет, розповідають про передови
ків соціалістичного змагання.

Ф. ПОЛІКЕВИЧ, 
заступник секретаря парт- 
організації колгоспу імені 
Жданова.

Старанна праця колгоспників
Хлібороби другої рільничої 

бригади із колгоспу ім. Мален
кова, Бровківської сільради, 
першими в районі почали весня
ні польові роботи. Па посівних 
роботах відзначаються колгосп
ники тт. Пузир В., Іващенко Ф., 
Гайко С., Дульський А. та інші. 
Працюючи їздовими, вони нор
ми виробітку виконують на 
120 і більше процентів.

Біля тракторів причіплювача
ми працюють Цаненко Б. і 
Райко Ш. Ці товариші на ро

боту з’являються своєчасно, 
працюють повністю світловий 
день, добиваються стаханов- 
ських показників у роботі.

Колгоспники цієї бригади, 
готуючи достойну зустріч Пер
шому Травню, борються за 
першість у соціалістичному зма
ганні з хліборобами першої 
рільничої бригади. Вони вже 
закінчили сівбу ранніх ярих, 
сіють пізні і підіймають пари.

М. ПИЛИПЕНКО, 
секретар парторганізації

СІЄМО ВЧАСНО І ЯКІСНО
Наш тракторний агрегат на 

весняній сівбі виконує і пере
виконує змінні норми виро
бітку.

Сумлінно працюють причіп
лювач Микола Пшеничний, сі
вачі Ганна Герасимчук і Олек
сандра Піскова. В обслужува
ному колгоспі «Шлях Леніна» 
наш агрегат вже посіяв понад 
40 гектарів зернових культур 
і приступив до сівби технічних

культур. В результаті наполег
ливої прані механізаторів на
шої тракторної бригади, сівбу 
цукрових буряків проведено в 
кращі агротехнічні строки на 
всій запланованій площі.

Ми тримаємо першість у пе- 
редтравневому соціалістичному 
змаганні.

Г. ВАРІЧЕНКО, 
тракторист бригади № 4

Новомиpropодської МТС.

ЗАТЯГУЮТЬ ЛІСОПОСАДКИ
Період насадження дерев в 

лісосмугах минає. Деяким голо
вам колгоспів байдуже, що в 
їхніх колгоспах не провадять
ся посадки дерев.

Так, в колгоспі ім. Куйби- 
шева досі вони не провадяться. 
Більше того, тут навіть не за
везено з Новоукраїнського держ- 
лісорозсадника 86 тис. штук по
садкового, та більше 160.000 
штук не виконано з свого влас
ного лісорозсадника, матеріалу. 
Голова колгоспу т. Стоян зна
ходить безліч причин, щоб 
тільки не виконувати лісопо- 
садкові роботи.

Затягуються з лісопосадка
ми і в колгоспі ім. Молотова 
(с. Кам’янка). Тут треба за
везти 135 тис. сіянців дерев
но-чагарникових порід.

Формально ставляться до ви
конання лісопосадкових робіт 
голови колгоспів ім. Леніна — 
т. Сакара, ім. Хрущова—т. Гор- 
булін. 

Ів. КУЦ,  
ст. агролісомеліоратор. 

ЗВЕДЕННЯ
про хід весняної сівби в колгоспах 
району станом на 10 квітня 1951 р.

(в процентах до плану).

Назва колгоспів 

ім. Орджонікідзе 60,0 21,0 
ім. Сталіна (Пурпур.) 51,5 0,6
"Шлях Леніна" 50,0 100
ім. Петровського 49,4 16,0
ім. Чкалова 49.0 12,0
ім. Леніна 48,1 12.6
ім. Молотова 47,6 28,0
ім. Маленкова 46,2 100
ім. Будьонного 44,0 — 
ім. Шевченка 43,4 —
ім. Жданова 43,0 17,0
ім. Свердлова 42,0 10,2
ім. Дзержинського 41,5 0,7
ім. Чапаева 40.5 —
„Перемога" 39,3 —
ім. Калініна 38,3 26,0
ім. Куйбишева 37.7 —
ім. Кагановича 37,0 27,8
ім. Ворошилова 35,6 —
ім. Хрущова 34,4 —
їм. Сталіна (Март.) 32,6 —

По Новомиргород. МТС 44,1 11,4
По Панчівській МТС  41,8 8,0

По району 42,7 9,6

Зволікають сівбу цукрових буряків
Першими в нашому районі 

завершили сівбу цукрових бу
ряків колгоспи імені Маленко
ва (с. Бровково) та «Шлях 
Леніна» (с. Лікарево). Успішно 
провадять сівбу цієї цінної куль
тури колгоспи: імені Молотова, 
Кам’янської сільради, імені Ка
гановича, Оситнівської сільради, 
імені Калініна, Защитянської 
сільради та інших.

Проте в ряді колгоспів зво
лікають кращі строки сівби цук
рових буряків. Жодного гекта
ра буряків не посіяно в пурпу- 
рівському колгоспі Перемога». 
Голова правління т. Неживенко 
і бригадири рільничих бригад 
Михайло Железко і Кирило Чор

ний миряться з тим, що мина
ють кращі строки, не вжива
ють заходів для розгортання 
сівби буряків і кукурудзи.

В колгоспі не популяризу
ють досвід передовиків, не на
дають гласності соціалістичному 
змаганню. Тим-то колгосп від
стає з проведенням весняних 
 робіт.

Затягують строки сівби пук- 
рових буряків також колгоспи 
ім. Чапаева, ім. Ворошилова, 
ім. Шевченка, ім. Хрущова, 
ім. Куйбшиева та інші. Керівни
ки цих колгоспів повинні мо
білізувати всі сили і засоби на 
завершення сівби.

Сількор Л. ПАНАСЕНКО.

Перевиконують денні норми
Широким фронтом ведуться 

весняні польові роботи на по
лях колгоспу ім. Будьонного, 
Канізької сільради.

Хороших показників у робо
ті добилися механізатори това
риші Олексій Дисага, Григорій 
Чивільча, причіплювач Іван 
Гершкул та інші.

Бездоганно працює агрегат, 
де сівальщиком Митрофан Ряв- 
кін. Тут не було жодного про

стою. Їздовий Андрій Татаров 
безперебійно забезпечує сівал
ку посівним зерном.

Включившись у передтравне- 
ве соціалістичне змагання, їздо
ві Грицько Гарбуз та Кузьма 
Кокош змінні норми на боро
нуванні озимих виконують на 
12о—130 процентів.

Колгосп нарощує темпи сів
би цукрових буряків.

Сількор Т. СЛАБЕНКО.

Справа честі 
агітаторів

В районі повним ходом ідуть 
весняні польові роботи. В ці дні 
колгоспні партійні організації по
винні очолювати передтравневе 
соціалістичне змагання хліборобів, 
їх почесні завдання — підіймати 
трудівників села на дострокове, і 
при тому комплексне, завершення 
всіх польових робіт—зокрема сівби 
цукрових буряків і кукурудзи, бо
ронування озимих і підняття квіт
кових парів.

В цю гарячу пору агітатори по
винні бути там, де вирішується 
успіх весняних польових робіт і, 
разом з тим, доля високих урожаїв 
усіх культур — в рільничих і 
тракторних бригадах, у ланках. 
Вони повинні провадити серед хлі
боробів і механізаторів бесіди і 
читки газет, підіймати їх на нат- 
хнену стахановську працю в сла
ву великої нашої Батьківщини.

Центром агітаційно-масової ро
боти в колгоспах нашого району 
стали польові стани колгоспних і 
тракторних бригад. Агітатори про
пагують передові методи праці, 
підтримують цінні починання, ске
ровані на дострокове закінчення 
весняних робіт.

В польових станах колгоспу іме
ні Будьонного тепер велике по
жвавлення. Кожного дня під час 
обідньої перерви агітатори про
водять бесіди і читки газет. Пар
тійна організація артілі (секретар 
т. Горбулін) правильно зробила, 
закріпивши кожного агітатора за 
бригадою, ланкою. Внаслідок доб
ре поставленої агітаційно-масової 
роботи здобуто великих трудових 
успіхів на посівній—достроково за
кінчено закриття вологи по зябу, 
підживлення озимини, сівбу ранніх 
колоскових культур тощо. Зараз 
хлібороби цієї артілі провадять 
сівбу цукрових буряків.

Це ж саме слід сказати про 
агітаторів таких сільгоспартілей, 
як імамі Молотова, ім. Леніна, 
ім. Петровського, ім. Жданова та 
ряду інших.

В протилежність цьому, в пурпу- 
рівському колгоспі „Перемога'* до 
цього часу нічого не було зробле
но для поліпшення роботи агітато
рів під час сівби. Вони не закріп
лені за бригадами і ланками. Тим- 
то і не дивно, що на полі вони 
бувають від випадку до випадку. 
Секретар пурпурівської територі
альної парторганізації т. Кравцова 
нічого не зробила, щоб поліпшити 
це становище.

На чути палкого дохідливого 
слова агітаторів на полях арті
лей ім. Сталіна (Мартоноша) та 
"Шлях Леніна".

Агітатори повинні бути заспіву
вачами стахановської праці, вони, 
крім бесід і читок, повинні агіту
вати своїм власним прикладом 
стахановської роботи. Саме в цьо
му сила більшовицької агітації, 
саме в цьому її наступальний ха
рактер.

Тільки добре поставлена агіт
масова робота забезпечить вико
нання взятих соціалістичних зо- 

 бов'язань в боротьбі за високі 
врожаї. Справа честі кожного сіль
ського агітатора нести слова біль
шовицької правди в маси, підійма
ти їх на боротьбу за нові рекорди.

На передсвятковій вахті
Комбайнери Панчівської МТС 

Іван Кочержин, Павло Берне- 
век, Федір Усик, Петро Смадич 
та Іван Коник готують гідну 
зустріч Першотравню. Вони за
вершують ремонт своїх машин.

На 180 процентів виконують 
норми токар Кирило Матих, 
коваль Микита Байбузан, ре
монтник Микола Бойко.

Сількор. Д. ЧОК.
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Робота культосвітніх закладів

 Агіткультбригада в полі1951 рік
квітень

12
ЧЕТВЕР

Щоденник 
агітмасової 

роботи

В Новомигородському пед
училищі виходить загальноучи- 
лищна стінна газета «За кад
ри". Вона багато уваги приділяє 
питаням поліпшення якості 
навчання, організації спортив
но-масової роботи серед студен
тів, бореться за розгортання 
критики і самокритики, викри
ває причини поганої поведін
ки і успішності окремих слуха
чів. На її сторінках виступають 
відмінники навчання, активісти 
педучилища. Вони в своїх ви
ступах підіймають найактуаль-

Сумісні посіви, які широко за
стосовуються на великих площах 
в Чернігівській, Волинській та ін
ших областях України, відкрива
ють нові можливості збільшення 
збору врожаю з одиниці площі, 
причому обробіток культур суміс
них посівів потребує набагато 
менше часу, машин і праці, ніж 
це необхідно для вирощування 
кожної культури окремо.

Передові колгоспи республіки 
досягли значних успіхів у впро
вадженні в колгоспне виробниц
тво сумісних посівів. Так, сіль- 
госпартіль "Шлях до комунізму", 
Любомльського району, Волин
ської області, в 1950 році з площі 
34 гектари зібрала урожай кар
топлі по 150, квасолі по 20 і гар
бузів — по 200 центнерів. Ланка 
тов. Заглади з колгоспу „Перше 
Травня". Черняхівського району, 
Житомирської області, виростила 
з одної гектара сумісного посіву 
по 92 центнери кукурудзи і по 9 
центнерів квасолі.

Сумісні посіви, як правило, 
треба провадити на удобрених зем
лях з пониженим рельєфом де 
близько залягають грунтові води, 
або на поливних площах. В райо
нах, де влітку вдосталь випадає 
дощів, сумісні посіви можна за- 

тикуються ледарі і симулянти, 
які ще подекуди зустрічаються. 
Значне місце відводиться попу
ляризації передових людей кол
госпного села—бригадирів, лан
кових, колгоспників, що ведуть 
перед у соціалістичному зма
ганні.

Працівники Будинку культу
ри комсомольці Петро Яцкул і 
Людмила Сердюк декламують 
сатиричні вірші, виступають 'з 
скетчами. Член агіткультбрига- 
ди Олексій Розгон виконує на 
акордеоні попурі українських 
народних пісень.

Виступаючи в сільських та 
колгоспних клубах, ми, разом 
з тим, подаємо велику допомогу 
клубним активістам в організа
ції зразкового культобслужуван- 
ня колгоспників під час посів
ної. Художній керівник товариш 
Яцкул інструктує гуртківців як 
ставити п’єси, виконувати нові 
популярні пісні радянських 
композиторів.

Велику допомогу подано гурт- 
ківцям Пурпурівського і Оспт
нівського сільських клубів. Те
пер агіткультбригади цих клу
бів виступають на полі.

Всю свою роботу ми підпо
рядковуємо головному—якнай
швидшому закінченню колгосп
никами сівби всіх культур.

А. КУРИС, 
керівник районної агіткульт- 
бригади.

ніші питання, діляться досвідом 
засвоювання програмового мате
ріалу, розповідають як вони са
мостійно працюють над книгою.

В поточному навчальному 
році вона виходить через кож
ні три дні. Всього вийшло 53 
номери. Її випускає 11 змінних 
редколегій.

Партійна та комсомольська 
організації педучилища постій
но направляють роботу редко
легій стінгазети.

М. МЕЛЬНИК
студентка педучилища.

стосовувати і в польовій сівозміні, 
вносячи додатково добрива.

Які культури можна брати для 
сумісних посівів? Кращими є ті 
рослини, які різняться між собою 
характером і розвитком кореневої 
системи, потребою в світлі, три
валістю вегетаційного періоду, 
посухостійкістю тощо.

Найбільш доцільно сумісно ви
сівати такі культури: кукурудзу з 
квасолею, кукурудзу з гарбузами, 
кукурудзу з квасолею і гарбузами, 
картоплю ранню з картоплею піз
ньою, картоплю з квасолею, кар
топлю з гарбузами, картоплю з 
квасолею і гарбузами, картоплю з 
бобами, картоплю з горохом, ка
пусту з огірками, огірки або ка
вуни і дині з кукурудзою.

Кукурудзу з квасолею сіють 
переобладнаною зерновою сівал
кою. Перед посівом сошники сі
валки розставляють парами на 
віддалі 75 сантиметрів. Віддаль 
між сошниками в стрічці установ
люють в 10 сантиметрів. Сошник, 
шо висіватиме кукурудзу, встанов
люють на глибину 8—10 сантимет- 
рів, а для квасолі 5—6 сантимет- 
рів. Якщо кукурудзу сіють руч
ними кукурудзосаджалками, то на 
віддалі 5—10 сантиметрів від гніз
да кукурудзи другою саджалкою

ЗБУДУВАТИ ПАМ'ЯТНИК 
В. І. ЛЕНІНУ

До Великої Вітчизняної вій
ни у Новомпргородському місь
кому парку стояв пам’ятник 
великому генієві пролетарської 
революції, вождю народів Во
лодимиру Іллічу Леніну. Фа
шистські недолюдки, що тим
часово були в нашому місті, 
зруйнували його.

З дня звільнення Новомир- 
города пройшло чимало часу. 
Пора давно було подумати про 
будівництво в нашому район
ному центрі пам’ятника Воло
димиру Іллічу Леніну.

Дуже бажано, щоб цим пи
танням зайнявся виконком рай
ради депутатів трудящих.

Жителі Новомиргорода 
Л. КАРПОВ, І. ІСАЄВ,О. БІ- 
СЮК, І. ГИДУЛЯНОВ.

Комсомольці ведуть перед
Цегельно - черепичний завод 

промислової артілі «П’ятирічка» 
приступив до виробничого се
зону.

За п’ять робочих днів зроб
лено 20 тисяч штук цегли і 9 
тисяч штук черепиці.

Стахановських показників в 
роботі добилися формувальник 
комсомолець Василь Поліщук і 
буковщик Олексій Олійник, які 
змінну норму виробітку вико
нали на 200 процентів.

Комсомольці і молодь заводу, 
включившись у передтравневе 
соціалістичне змагання, зобо
в’язалися до 25 квітня викона
ти місячний план виробітку.

Ф. вознюк, 
голова промартілі "П’яти
річка".

Чекаємо кінопересувку
Кіно є могутнім засобом ви

ховання трудящих мас.
На жаль, в селі Мар’ївці 

кінофільми демонструються ли- 
ше два рази в місяць.

Директорові рай кінотеатру 
т. Ракуленку слід частіше по
силати до нас кінопересувку.

Сількор П. ЧАБАН.

висівають квасолю. Кукурудзу в 
рядках проривають, залишаючи 
рослину від рослини на віддалі 
35 сантиметрів. Квасоля в рядках 
проріджується тільки в м ісцях 
надмірного загущення.

Можливий і такий посів, коли 
стрічка складається з трьох ряд
ків: середній рядок—кукурудза, а 
обидва бічні—квасоля. Відстань 
між рядками в стрічці повинна 
бути 10 — 15 сантиметрів, а між 
самими стрічками—75 сантиметрів.

Крім двох компонентів суміші 
—кукурудзи і квасолі—можна ще 
насівані гарбузи. Гарбузи насіва
ють після посіву кукурудзи і ква
солі з міжряддям 280 х 280 або 
300 х 300 сантиметрів, розміщуючи 
їх між гніздами кукурудзи. Дог
ляд за рослинами до утворення 
довгих стебел гарбузів, що роз
стелюються по землі, провадиться 
як на звичайних посівах. Коли 
гарбузи розростуться, треба про
вести одне або два розпушування 
грунту сапами, бо тракторні або 
кінні культиватори можуть пошко
дити ніжні стебла. Сою сіють з ку
курудзою так само, як і квасолю.

Квасолю з картоплею садять в 
один кущ або між кущами. При 
ранній посадці спочатку висаджу- 
ють картоплю, а потім, коли по
чинають з’являтися сходи картоп
лі, відразу за боронуванням садять 
або насівають, відповідно розста
вивши сошники сівалки, квасолю.

Торговельні організації Овідіопольського району, Одеської 
області, з перших днів польових робіт добре організували об- 
 служування колгоспників і трактористів безпосередньо в полі.

На знімку: продавщиця Овідіопольського сільпо Ніна ВЛАСО
ВА з роз’їзним парком на полі колгоспу їм. Дзержцнського.

Фото А. Подберезького (Прескліше РАТАУ).

Городництво — прибуткова галузь

За високий урожай городини
В нинішньому році наш ук

рупнений колгосп імені Сверд
лова, Коробчинської сільради, 
вирощуватиме городні культури 
на площі біля 25 гектарів. Зо
крема буде посаджено по 5 гек
тарів капусти і помідорів, по 
2 гектари столової моркви і 
буряків.

Торік наша городня бригада 
одержала по 150 центнерів ци
булі з кожного гектара на пло
щі 5 гектарів. Від реалізації 
цибулі колгосп одержав 70.897 
карбованців. Площа під посів 
цибулі в цьому році значно 
збільшена.

Всі 50 членів городньої брига
ди борються за вирощення ви
соких урожаїв. Грунт старанно 
удобрили.

Повністю підготовлено і пе
ревірено в лабораторії посівний

ПЕРЕСАДЖУЮТЬ РОЗСАДУ
В мартоноському колгоспі 

імені Сталіна вирощена в пар
никах розсада капусти і помі
дорів. Зараз городня бригада 
її пересаджує на грядки.

В цьому році колгосп поса
дить городніх культур на пло

В цей же час в гнізда насівають
ся гарбузи. Горох і кінський біб 
з картоплею сіють одночасно з 
садінням картоплі.

Якщо картоплю садять квад
ратно-гніздовим способом, то ком
поненти суміші, крім гарбузів, ви
сівають в одне гніздо, щоб рос
лини не пошкодились культи
ваторами або окучниками при 
проведенні обробітку міжрядь і 
підгортання.

Картоплю ранню з пізньою са
дять, чергуючи рядки пізньої кар
топлі з ранньою. Міжряддя змен
шують. Після збирання раннього 
сорту пізня картопля залишається 
в нормальних умовах розвитку.

Баштанні культури з кукуруд
зою висівають так, щоб кукуруд
за відігравала роль куліс, захис
ника від вітрів і суховіїв. Крім 
того, між кулісами повітря має 
більше вологи, а це сприяє роз
витку баштанних культур. Куку
рудзу з баштанними культурами 
сіють, чергуючи чотири рядки ка
вунів, динь або огірків з двома 
рядками кукурудзи. Напрямок ку
ліс і рядків баштану повинен бу- 
ти впоперек панівних вітрів. Посів 
проводиться однією, відповідно 
пристосованою, сівалкою або руч
ними кукурудзосаджалками. Коли 
зійде кукурудза, насівають баш
танні. В кулісі рядок від рядка 
відстоїть на 50 сантиметрів, а 
рослина від рослини—на 45-50 

матеріал городніх культур. Бу
демо також вирощувати пе
рець різних сортів, часник та 
інші городні культури.

При, посадці капусти і по
мідор в кожну лунку всипаємо 
перегній-сипець, застосовуємо 
свіжий полив. Роботу органі
зовуємо так: після маркеруван- 
ня площі, перша колгоспниця 
робить лунку, друга сипе гній, 
третя розкладає розсаду, четвер
та садить, п’ята поливає водою, 
шоста обгортає землею, тим 
самим закриває вологу.

Виконання правил агротех
ніки, проведення всіх робіт в 
стислі строки, старанний до
гляд за посівами допомагає нам 
виборювати високі врожаї го
родини.

Андрій НАЗАРЕНКО, 
бригадир городньої бригади.

щі 60 гектарів і матиме від 
цього великі грошові прибутки. 
Також буде посіяно баштанні 
культури. Посівний матеріал 
повністю підготовлено.

С. БАйБОРОША, 
голова сільради.

сантиметрів. При проривці куку
рудзи рослини залишають в ряд
ках у шаховому порядку, щоб 
віддаль між рослинами одного 
рядка в середині перекривалася 
стеблом кукурудзи сусіднього 
рядка.

Капусту з огірками садять так, 
щоб рядок огірків був між двома 
рядками капусти. Капусту для та
ких посівів треба браги пізніх 
сортів.

Можливий сумісний посів і ін
ших культур—кормових і столових 
буряків по картоплі, маку і со
няшників по картоплі, помідорів 
по капусті, редису і редьки по 
столових буряках і цибулі.

Головною умовою одержання 
високого врожаю кожного з ком
понентів сумішей є удобрення 
грунту, підживлення рослин в пе
ріод догляду і підтримання грунту 
в рихлому і чистому стані.

Кожний колгосп повинен як
найкраще підготуватися до впро
вадження у колгоспне виробниц
тво цього нового агрономічного 
заходу, який дасть додаткову сіль
ськогосподарську продукцію, під
вищить прибутки колгоспів і кол
госпників.

М. ВАСИЛЮК, 
агроном Міністерства сіль
ського господарства УРСР.

Редактор 0. ЦИБУЛЬСЬНИИ.

Правильно ор
ганізована ма
сово-політична 
робота на вес
няній сівбі під
вищує трудову

активність колгоспників і ме
ханізаторів, допомагає ще шир- 

ше розгорнути передтравневе 
соціалістичне змагання. Важ
ливою формою політичної агі
тації є виступи агіткультбригад 
безпосередньо в польових ста
нах трудівників соціалістичних 
ланів.

Агіткультбрпгада районного 
Будинку культури за період з 
початку весняних польових 
робіт побувала в ряді найвід- 
даленіших колгоспів, зокрема 
було дано концерт для хліборо
бів оситнівського колгоспу імені 
Кагановича, мар’ївського—іме- 
ні Хрущова та інших. За корот- 
кий період ми побували в пе
реважній більшості колгоспів 
району.

Перед виступом учасників 
художньої самодіяльності про
водиться бесіда про міжнародне 
становище, про нові перемоги 
радянських людей в будівник 
тві комунізму. Агітатори розпо
відають також про успіхи пе
редових колгоспів і тракторних 
бригад на сівбі.

Художні виступи агіткульт- 
бригади насичуються фактами 
з життя колгоспу, нещадно кри-

Впроваджувати сумісні посіви

53 номери стінгазети


