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Минув третій квартал
Настав ж овтень. Колгосп

ні тваринник и підсумовують 
наслідки господарювання в тре
тьому кварталі. З місяця в мі
сяць в районі велася боротьба 
за збільш ення виробництва про
дуктів тваринництва. Там, де 
первинні партійні та комсо
м ольські орган ізац ії очолили 
соціалістичне змагання доярок, 
свинарок, чабанів і пташниць, 
а правління колгоспів подбали 
про створення нормальних умов 
догляду і годівлі тварин, там і 
наслідки відрадні.

Прапор передз’ їздівського со
ц іалістичного змагання високо 
п іднесли в ц і дні доярки сіль
госпартілі імен і Ф рунзе. За 
останню декаду вересня но 
надоях на фуражну корову 
костянтинівські трудівниці 
з нову завоювали перше місце в 
районі. Вони палко підтрима
ли заклик калін інц ів  і не на 
словах, а на д ілі борються за 
те, щоб в осінній період не 
тільки не зменш увалися, а навіть 
зб ільш увались надої. По 7— 8 
літрів молока на корову в се
редньому надоюють щоденно 
славні трудівниці, а це на 2 — 3  
літри більш е, н іж  було торік 
н а цей же період. На 100 гек
тарів угідь тут вже вироблено 
б ільш е я к п о 180 центнерів 
молока. Це не може н е радува
ти партійну організацію і всіх 
трудівників артілі.

П о надоях на фуражну ко
рову за фрунзенцями йдуть 
тваринники колгоспів «Ш ля х  
Л ен ін а », імені К алін іна, імені 
Жданова. А ле , ніде правди ді
ти , по виробництву на сто гек
тарів угідь вони ще відстають. 
А  чому? Том у, що названі кол
г оспи мають лиш е по 8 — 9 корів 
на сто гектарів угідь.

На початку вересня відбув
ся пленум  райкому КП У кра ї
ни , який намітив важливі за
ходи по збільш енню  виробни

цтва продуктів тваринництва. 
Якби керівники колгоспів іме
ні Дзержинського, імені Ш ев
ченка, імені Куйбишева, імені 
Орджонікідзе та імені М. Горь
кого боролися за перетворення 
в ж иття постанови плен ум у і 
мобілізували тваринників на 
виконання взятих зобов’язань, 
то можна було б покінчити з 
відставанням. Т а  цього, на 
ж аль, не сталося. Названі 
колгоспи тягнуть район назад 
по надоях молока. Тут в тре
тій декаді допустили значне 
зниж ення надоїв. І не ви
падково, що к олгосп імені Дзер
жинського виробив за три 
квартали молока на сто гекта
рів угідь вдвічі менше, н іж 
колгосп імені Фрунзе.

Чому зниж ую ться надої? 
Том у, що окремі партійні орга
н ізац ії та правління колгоспів 
не здійснюють щоденного конт
ролю за роботою молочно-то
варних ферм, тому, щ о зоотех
ніки, бригадири комплексних 
бригад не створили нормальних 
умов для роботи доярок, тому, 
що годують корів погано і не 
дотримуються індивідуальних 
раціонів. Адже зараз в колгос
пах є велика к ільк ість силосу, 
гарбузів, кормових буряків.

До к інця року залиш илося
дуж е мало часу, а м' яса ви
роблено в районі лиш е но 17,8 
центнера на 100 гектарів угідь, 
в тому числі свинини на  100 
гектарів р іллі по 7 ,6 центнера. 
Т ільки  по 1 0 — 1 1 центнерів 
м’яса одержали колгоспи імені 
Ж данова та імені Ш евченка. 
Невже керівники колгоспів за
були про високі зобов’язання, 
виробити но 48 центнерів м ’я 
са і по 25 центнерів свин ин и, 
що так погано організовують 
відгодівлю тварин?

Виконати взяті зобов’язан
н я — п очесний обов’язок всіх 
тваринників району.

В райкомі КП України
Про почин механізаторів 
колгоспу імені Свердлова

Райком КП України схвалив 
почин механізаторів колгоспу 
імені Свердлова, як і звернули
ся із закликом до всіх колгосп
н иків і механізаторів району
розгорнути соціалістичне зма
гання на честь Х Х І з ’ їзду 
КПРС з тим, щоб в осінн ій пе
ріод одноразово з п ідняттям 
зябу завершити ремонт інвен
таря та сільгоспмаш ин, які 
будуть використовуватись на 
весняно-п ольових роботах.

Бюро райкому КП України 
зобов’язало первинні партійні
організації, правління колгос
п ів та дирекцію ремонтно-тех
нічної станц ії обговорити звер
нення свердловців на зборах 
механізаторів та колгоспників 
і негайно приступити до ре
монту сільськогосподарського 
інвентаря. Всі машини та ме

хан ізми закріпити за тракто
ристами, комбайнерами та ін 
шими механізаторами. Розроби
ти графіки ремонту, реставра
ц ії та виготовлення деталей.
Директора РТС зобов’язано за
безпечити всі колгоспи необ
хідними запасними частинами.

Правлінням колгоспів необхід
но створити всі умови трудів
никам тракторних бригад для
найшвидшого заверш ення ре
монту, п отурбуватись п ро пра
вильне зберігання машин в 
осінньо-зимовий період, не 
допускати псування окремих 
вузлів і деталей.

Партійні орган ізац ії п окли
кані очолити трудове п іднесен
ня ремонтників, добитися 
виконання взятих соціалістич
них зобов’язань.

Бригада монтажників на бу
дівництві каналу Північний До
нець—Донбас, керована Олек
сієм Шавра, стала на трудову 
вахту на честь ХХІ з’їзду КПРС. 
Працюючи на монтажі секцій 
залізобетонного трубопроводу 
через балку Залізна, вона взя
ла зобов’язання щозміни вико
нувати завдання на 250 про
центів.

На фото (справа наліво): бри
гадир О. Шавра і монтажники 
М. Власюк та В. Григорук на 
монтажі трубопроводу.

Фото С. Гендельмана
(Фотохроніка РАТАУ).

Мій подарунок
Кожному з нас, ремонтників 

Ново-Миргородської Р Т С , хочеть
ся зустріти славне свято В ели
кого Ж овтня і Х Х І з ’ їзд  КПРС 
новими трудовими  перемогами. 
Я  вирішив, що м оїм  подарун
ком буде щ озм інне перевико
нання норм і як існе проведення 
кож ної роботи.

Ставши на трудову вахту, я  
виконую зм інн і норми на 130—  
160 процентів. Токарний верс
тат дбайливо доглядаю , вчасно 
змащую його. Н а о б л ік у — к ож
на хвилина. Т ак  само високо
продуктивно працю є і м ій зм ін
ник Іван З абудько .

Г. ЛІТВІНОВ, 
токар майстерні РТС.

На 130 процентів
Працівники Пурпурівського 

ССТ, готуючи достойну зустріч 
41-й річниці Великого Ж овтня 
і Х Х І з ’ їздові  КПРС, виконали 
в третьому кварталі план това
рообороту на 130 процентів. 
Трудівникам села продано ба
гато різних товарів.

В соціалістичному змаганні 
найкращих усп іх ів  добився за
відуючий магазином №  1 Ми
кола Ш евченко. У  вересні в ін 
продав різних товарів на 34 
тисячі карбованців б ільш е, ніж 
передбачалось планом.

Значно перевикон али плани 
товарообороту завідуючі ма
газинами Павло К уліш , Володи
мир Комаров та інш і.

М. ОСАДЧА, 
бухгалтер Пурпурівсько
го ССТ.

Підвищені зобов’язання
Йдучи назустріч Х Х І з ’ їздові 

Комуністичної партії, праців
ники зв ’язку беруть на себе 
п ідвищені зобов’язання. На 
зборах працівників райконтори 
зв ’язку, що недавно відбулися, 
райорган ізатор «С ою здруку» 
В. Гладощ ук заявив:

— З обов’я зую сь  виконати 
річний план п о  передплаті га
зет і журналів на 103 про
центи.

Високі зобов’язання взяли й 
і нші зв ’язківці.

В. ШМАТКОВ.

В кращі строки
Ні вдень, ні вночі не вщ ухає 

трудове напруження на п о
ля х  колгоспу імені Карла 
Маркса. Хлібороби прагнуть 
вчасно і якісно завершити всі 
осінні польові роботи. З новою 
силою розгортається змагання 
на честь 41-ї річниці Велико
го Ж овтня і Х Х І з ’ їзду Кому
н істичної партії.

— Т обі, любима Батьківщ и
но, наші трудові подарунки! —  
говорять члени першої комп
лексн о ї бригади, я к у  очолює 
комуніст Іван Подурець.

В кращі строки бригада за
вершує збирання врожаю 
кукурудзи. Стебла з ка
чанами скосили, пов’язали в 
снопи і поставили в суслон и . За
раз колгоспниці очищають ка
чани, відвозять ї х на тік для 
просушування.

У  змаганні перед веде лан 
ка, я к у  очолює Софія Поду
рець. Всі колгоспниці працю
ють чітко і злагоджено, пере
виконують денні завдання. Сум
лінно трудяться Олександра 
Кравцова, Марія Вовкодав, Н і
на Григор’ єва та інш і.

Швидкими темпами збирають 
високий врожай кукурудзи 
члени третьої комплексної 
бригади, яку очолює Микола 
Б ілан.

І. ВОРОПАЙ, 
голова виконкому сіль
ради.

Зустрінемо Х Х І з'їзд КПР С 
новими трудовими усп іхам и!

В соціалістичному змаганні народжу
ються ноні передовики, нові майстри сіль
ськогосподарського виробництва. Най
важливіше в змаганні—всіляко підтри
мувати ініціативу передовиків, усувати 
всі перешкоди, які заважають вико
нанню зобов’язань.

Хто вийде переможцем у зма
ганні на честь ХХІ з’їзду КПРС? 
Це питання хвилює сьогодні 
кожну доярку колгоспу імені 
Мічуріна. Змагання розгорта
ється з новою силою. За остан
ню декаду найкращих показни
ків добилася Євдокія Лещенко, 
яка від кожної з 14 корів одер
жала понад 85 літрів молока.

По надоях з початку року 
першість тримає доярка Єлиза
вета Карпівна Лазуренко. Вона 
вже надоїла понад 2100 літрів 
молока від кожної корови.

На знімку: доярка Є. К. Ла
зуренко та фуражир Є. І. Пав
лов заносять корми у корівник.

Фото Ф. Калашникова.

Механізатори 
на трудовій вахті

Понад 25 років працює трак
тористом Л еонт ій Кравченко. 
Свій багатий досвід охоче пе
редає нам, молодим м ехан іза
торам. Зараз Л еон т ій Кравчен
ко трудиться на потуж ному 
тракторі ДТ-54. На оранці зя б у  
виконує норми на 1 2 0 — 150 
процентів. Не відстає у зма
ганні і його напарник комсо
молець Петро  П ерехрест.

Механізатори колгоспу імені 
Орджонікідзе усп іш н о несуть 
трудову вахту на честь Х Х І 
з ’ їзду Ком ун істичної партії. 
Кожний прагне порадувати лю 
биму Батьк івщ ину високими 
виробничими усп іхами.

В кращі строки піднято гли 
бокий зяб п ід  п осів цукрових 
буряків. В грунт внесен і м і
неральн і добрива. Зараз трак
тористи орють глибокий зяб 
під посів кукурудзи .

На оранку зя б у  поставлено 
і трактор «Б е л а р у с ь » . М ехані
затори Володимир Х м ельн и
цький і Василь П рокопчук, 
включившись у передз’ їзд івське 
змагання, також  перевикону
ють норми.

Всього вже п іднято близько 
350 гектарів зябу  з плану 438.

П. КОРНЕТ, 
тракторист колгоспу.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

СТУДЕНТИ, ДОПОМОЖЕМО ХЛІБОРОБАМ ЗІБРАТИ БАГАТИЙ ВРОЖАЙ КУКУРУДЗИ!
Цю сторін ку зробили наші гості, сту

денти товарознавчого факультету Львів
ського торгово-економічного інституту.

Протягом першої декади у змаганні на честь 
сорокаріччя ВЛКСМ, 41-х роковин Великого 
Жовтня та Х ХІ з’їзду КПРС відзначилися та
кі студенти:

П Е Р Ш И Й  К У Р С
Е. Вальковська 1 група В. Моряк 10 група
Л . Дробязко 3 група П. Секрієр 10 група
А. Т е псаєв 4 група П. Кумицький 11 група
І. Задорожний 4 група Б. Ландяк 11 група
А. Домарецький 4 група С. Казаков 12 група
І. Сарновсь кий 10 група К. Махмудов 12 група

Д Р У Г И Й  К У Р С
Е. Спода 1 група М. Андрющенко 10 група
Т . Абраменко 1 група М. Задорожна 10 група
Л . К орабел ь ська 1 група М. Баранов 11 група
Т . Кресн ікова 1 група П. Козар 11 група
А. Ш аповал 5 група Н . П авлюченко 11 група
Л . Ш абел ь никова 9 група В. Кулик 12 група
Т . Соколова 9 група Г. Ф окін 12 група
М. Ш кали кова 10 група М. Карданов 12 група
В. Г рицай 10 група Л. Лиськ о 12 група

Т Р Е Т ІЙ  К У Р С
Н. Кім 2 група М. Боровська 3 група
В. Іл ь їн а 2 група В. Савушкин 4 група
В. Мочалова 2 група А. Дашкевич 4 група
Т . Терехова 2 група Л . Заяц 4 група
С. Ч ибисова 2 група Г. Бородавко 4 група
В. Романова 3 група Б. Лозовой 4 група
Н. Гнатиха 6 група М. Арсентієва 8 група
Г . Клименко 6 група С. Литвиненко 8 група
Л . Р убан 7 група Л. Кім 8 група
Л . Ж укова 7 група А. Тодчук 10 група
Л . Кучерявенко 7 група В. Овчар 10 група

П ід с у м к и  пер ш о ї  д е к а д и
Наче вчора у  нас були  збо

ри, приурочені поїздці на до
помогу новомиргородцям, а м іж 
тим м инула  вже перша декада 
наполегливо ї роботи студентів 
на збиранні багатого врожаю. 
Т оді юнаки і дівчата ф акульте
ту одностайно вирішили вклю 
читися у змагання на честь 
славних дат, працювати так, 
щоб хлібороби сказали спасибі.

І нин і приємно усвідомлюва
ти, що у наших комсомольців 
слова не розходяться з ділами: 
за  десять днів загалом виробле
но 9,5 тисячі трудоднів, або в 
середньому кожен студент за 
день одержав півтора трудодня.
Таким чином, своє зобов’язан
ня факультет виконує.

Особливо добре працюють сту
денти 12-ї групи другого кур
су (керівник Ш . Опельбаум ), 
11 - ї груш і першого курсу (к е 
рівник А. Бурлаєнко), 7-ї гру
пи третього курсу (керівник 
М. Д іанич), 4 -ї групи третього 
курсу (керівник Ю. Адаменко) і 
1 0-ї групи першого курсу (к е 
рівник т. К овальчук ). Кожен 
хлопець чи дівчина цих груп 
виробляє за день 2 — 2,5 тру
додня.

Однак ряд гр уп п оки що пра
цює нижче своїх можливостей: 
в середньому студент за день 
одержує трудодень. До таких 
можна віднести юнаків і дівчат

На Херсонському комбайновому заводі імені 
Петровського освоюють випуск трирядкових ку
курудзозбиральних комбайнів марки „ККХ-3“ 
конструкції знатного механізатора країни двічі 
Героя Соціалістичної Праці Г. І. Байди. Комбайн 
призначено для збирання кукурудзи з відділенням 
качанів від стебел, а також подрібнення стебел 
на силос. Перша партія машин відправляється 
в машинно-випробувальні станції країни, а також 
у колгоспи і радгоспи Кубані, Молдавії, Дніпро
петровщини.

На фото: в комбайноскладальному цеху заводу.
Фото Ю. Литухи (Фотохроніка РАТАУ).

В години відпочинку
П ісля  трудового дня ми маємо 

змогу слухати  радіопередачі, чи
тати свіж і газети. Ш ахістів  ви 
побачите за столом. Деякі дів
чата вишивають.

П равління колгоспу імені 
Куйбишева купило для нас гар
монію. І хоч  як  важко працю
вати в полі, вечорами всі з 
задоволенням танцюють. Бува
ємо в с ільськом у к луб і. Недав
но орган ізували культпохід  на 
нову кінокартину та дали кон
церт для  колгоспників.

Т. БЛІНКОВА,
Г. ГОРДІЄНКО, 

стутентки 2-ї групи пер
шого курсу.

груп Ю . Вихорської, Я . Білика 
( перший курс), Ф . Ф урс , Г. Р о
гозного (другий курс), М. Куш 
ніра (третій курс).

Згадані гр упи студентів по
винні обговорити п ідсумки ро
боти за декаду на своїх  зборах, 
запросивши на них керівників 
колгоспів, якнайшвидше пок
ласти край відставанню від пе
редовиків.

Відрадно в ідмітити, що в ці
лому по ф акультету продуктив
ність праці зростає невпинно.
Якщ о протягом перш ої п ’яти
денки середній виробіток на сту
дента за день становив 1,4 тру
додня, то в другій  п ’ятиденці 
в ін відповідно збільш ився до 
1,55 трудодня.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
декан факультету.

Привіт товарознавцям!
Ми, студенти 3-ї групи дру

гого курсу і 1 -ї гр упи третьо
го курсу економічного ф акуль
тету, трудимося на ланах кол
госпу імені Горького, Олександ
рівського району: збираємо к у 
курудзу, картоплю , сушимо і 
перевозимо зерно. Кожен із нас 
щоденно виробляє до двох тру
додн ів.

Відпочиваємо весело: тричі 
на неділю  дивимось кіноф ільми, 
танцюємо, знайомимося з селом. 
Випускаємо «бойовий листок » 
та «Наш  П ерчик». Учасники 
худож ньо ї самодіяльності готу
ються до виступів перед кол
госпниками.

Попрацюймо, товариші товаро
знавці, так, щоб колгоспники 
були нами задоволені.

Г. БАСОВА та інші 
студенти економічного фа
культету.

Труднощі нас не лякають
Із-за негоди доводилося пра

цювати до ночі, а іноді і всю 
ніч, але це не лякало ю наків і 
дівчат. Дехто із передовиків 
виробляв за день понад чотири 
трудодні. Добре себе зарекомен
дували А. Абусер ідзе, С. М азу
рок, В. Ж еребу х , А . Н удельман , 
Г. Гопчанський.

Тепер у наш ій групі створе
но три ланки і кож ну з них 
закріплено за колгоспною  брига
дою. Третя  ланка збирає ку
курудзу разом з дівчатами 8-ї 
групи третього  курсу.

У  змаганні ми займаємо че
тверте місце серед груп ф акуль
тету. Завоюємо і перше місце. 
Треба т ільки , щоб бригадири 
колгоспу імен і М ічуріна ре
гулярно давали завдання на 
наступний день.

А. ТЕПСАЄВ, 
студент 4-ї групи першо
го курсу.

За першість по факультету
Спочатку студенти наш ої гру

пи виходили на різні роботи. 
Кожен із н их виробляв в се
редньому за день до двох тру
додн ів.

Потім правління колгоспу 
імені М ічуріна послало нас на 
найвідповідальніш у роботу: зби
рання кукурудзи. Працювали ми 
всією групою або, як каж уть, 
скопом. І треба визнати, що в 
перший день робота не лади
лась. Дехто з товаришів, не
бачачи наслідків своєї праці, 
трудився не в повну м іру своїх 
сил. До вечора всім було ясно, 
що далі так працювати просто 
соромно.

І ось другого дня ми органі

зували роботу по-новому. Гру
пу розбили на ланки, за яки
ми були  закріплен і д ілян ки ку
курудзи. Студент и ознайомили
ся з нормами виробітку. Під
сумовую чи роботу за день, ми 
переконалися, що зробили пра
вил ь но. Тепер виробіток у нас 
високий. Передовиками стали 
М. Арсентієва, А . Ш коропата, 
А. Івакіна, Л . Кім, Е. Чай
ковська, Б. Т у л я кова.

Всі дівчата наслідую ть прик
лад передовиків. Словом, боре
мося за перш ість по факуль
тету.

С. ЛИТВИНЕНКО, 
студентка восьмої групи 
3-го курсу.

Збираємо гібридну кукурудзу
Ось уж е другу декаду наша 

група збирає гібридну кукуруд
зу. Працюємо дружно, роботу 
виконуємо добросовісно.

Клавдія Кал іберда, Зося Ра
фалон , Валентина П одерягіна — 
наші кращі студентки, які пос
тійно перевиконують денні нор
ми виробітку. З них всі беруть
приклад.

Ми ще не вийшли в передо
вики по ф акультету, але сьо
годні боремося тільки за від
м інні виробничі показники. Та

і як  же нам не працювати? 
Колгосп імені Сталіна забезпе
чив гр уп у  необхідним інвента
рем і транспортом, створив доб
рі побутові умови.

Добре попрацювавши в полі, 
цікаво організовуємо своє доз
в ілля . Недавно ми, наприклад,
у  зв ’ я зк у  з проводами юнаків 
в Радянську  Армію, влаштува
ли своїми силами концерт.

Н. ГНАТИХА, 
студентка 6-ї групи тре
тього курсу.

Ф е й л е т о н

Як Гнатюк вилікував ангіну
—  Ось як воно виходить: про

мочиш н о ги — горло болить, ан
г ін а ,— с казав, зітхнувш и, Во
лодимир Гнатюк, багатозначно 
подивився на М иколу Суботов
ського і провів рукою десь в 
місці зосередження болю.

Суботовський відкашлявся, 
ш товхнув ліктем відомого на 
ф акультеті жартівника Віктора 
Маслієва. Цей зрозумів Миколу 
з півслова і вигукнув: 

— Е врика! Л іки  приготує сам 
Бахус!

Так і вирішили. На заготівлю 
коньяку марки «Т р и  гички » бу 
ло відряджено загін  у  складі 
Бодягіна, Бокотея, Гергеля, 
Магдесяна та Стрючкова. Х лоп
ці добросовісно виконали дору
чення.

Коли пили першу чарку, па
нувала мертва тиша. Суботов
ський т ільки  крякнув. Гнатюк 
під загальне схвалення повідо
мив, щ о «Три  г ички» п ішли, 
як по маслу.

Далі пили більш  організовано. 
Суботовський проголосив здра
вицю в честь к олиш ніх спорт
сменів, за здоров'я колиш ніх му

зикантів запропонував випити 
М аслієв .

Х тось затягнув «Ш ум ел  
к а м ы ш ...», та пісню грубо обір
вали тому, що при ангін і спі
вати протипоказано. Вирішили 
п рогулятися  на свіжому повітрі.

—  Ш апки  геть! Рівняння на
л ів о !— с командував Маслієв.

Всі повернулися. Жарт зу
стріли гучним  сміхом, що пере
м іш увався з г иканням. Зліва 
красувалася вивіска «Б уф ет».

— Д уж е добре!— в ідмітив з за
доволен ням Гнатю к.— З робимо 
привал.

П ід ійш ли с ільськ і хлопці, по
говорили  про футбол, а потім 
виріш или помірятися силами.

— Б уд ь-яку  руку положу !—  
похвалився  Гнатюк, вип’ячую
чи вперед груди і розправляю
чи богатирські плечі.

— Б удь-яку, крім м оє ї,— з а
перечив бригадир колгоспу іме
н і Сталіна Федір Друмашко 
(в ін  уж е  випив трохи).

Поєдинок блискавично виг
рав Гнатю к. Щ об перемога б у 
ла  б іл ь ш переконливою, в ін 
так почав смикати свого «про
тивника» за лацкани піджака, 
що костюм зразу ж  втратив 
святковий вигляд.

П ’яниць розвели по домівках. 
Г н атюка зв ільнили  від роботи  в 
колгосп і. За х у л іга н ськ у  пове
д ін к у він відповідатиме перед 
судом честі і ще невідомо, чи 
за лишиться студентом інститу
ту . Інш их строго попереджено.  

Я к  бачите, метод лікування 
ан гіни  « по Гн атю ку» закінчив
ся  сумно.

Ю. АДАМЕНКО, 
старший викладач.



У ланці Ганни Городенко
Понад двадцять років тому 

Ганна Олександрівна Городенко 
почала трудитися в колгоспі 
імені Кірова. З 1944 року во
на незмінно очолює ланку, 
весь час напо ле гливо бореться 
за підвищ ення врожаїв к ук у 
рудзи, ц ук рових буряків та ін
ш их культур.

—  Ланка Ганни Городенко 
завжди служ ить прикладом. Всі 
колгоспниці тут дисциплінова
ні, організовано виходять н а 
роботу,— н е без гордості гово
рять керівники колгоспу.

Особливо напруженим є для
ланки ниніш ній рік. Колгосп
ниці дали слово виростити ви
сокий урожай кукурудзи. А щоб 
виконати зобов ’язання, ще 
взимку вивезли по 20 тонн пе
регною на кожний гектар п ід 
посів кукурудзи . На всій площі 
механізатори при посіві додер
жали квадратів, що дозволило 
кілька, разів за літо обробити 
міжряддя в обох напрямках.

З новою силою  вклю чилися

члени ланки н амагання за гід
ну зустріч Х Х І з ’ їзду К ом ун іс
тичної партії. Вони старанно 
працюють в полі. Вже перші 
підсумки показують, що зобов ’ 
язання— в иростити по 50 цент
нерів кукурудзи з гектара —  
виконано.

Кожна з 18 колгоспниць 
ланки взялась також обробити
по 1 ,9  гектара цукрових буря 
ків і одержати не менше 225 
центнерів цукрової  сировини з 
гектара. Своєю наполегливою 
працею вони домоглися одер
жання високого врожаю, вдвічі 
перевиконали взяте зобов ’я 
зання.

Навесні ланкову Ганну Г о 
роденко прийняли кандидатом 
в члени КПРС. Тепер вона пра
цює з подвоєною енергією . Не 
відстають від ланкової і к ол
госпниці Д. Салаус, Є. Па
насюк, О. У с ик, Д. Портянко 
та інші.

Т. ШАПОВАЛОВ, 
інструктор райкому партії.
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Облік роботи механізаторів
Механізатори в  к олгосп і— в е

лика сила. Вони виконують 
усі основні роботи. Завдання 
бухгалтерських працівників 
колгоспу— п равильно і своєчас
но вести облік  тракторних ро
біт, витрат пального  і мастила.

В к олгоспі імені Дзержин
ського чимало зроблено для на
лагодження обл іку  тракторних 
робіт. В цьому велика заслуга 
обліковця тракторної бригади 
Семена Гутцула  та його пом іч
ника К узьми Васильєва, які 
к ілька  років працюють разом.

Т іл ь к и правильний облік до
поможе викрити  недоліки і н е
використані резерви в роботі. 
Наведу такий приклад . Ми ви
яснили, що оплата праці трак
тористів і причіплювачів на 
С-80 не відповідала нормати
вам. Трактористи часто м іня
лись, причіплювачі не хотіли 
працювати б іля  С-80. Де пи
тання ми винесли на засідання 
правління, яке прийняло рішен
ня про впорядкування оплати 
праці механізаторів.

Ось і наслідки: трактор С-80 
тепер не простоює. М еханіза
тор Петро Ноур уж е виробив 
на цьому тракторі близько 1000 
гектарів умовної оранки.

У  нас є немало тракторис
тів, які не тільки добре тру
дяться, але й заощаджують 
п альне . Можна з певністю ска
зати це про механізатора А н 
дрія У си ка. Працюючи на трак
торі Х ТЗ-7 , він заощадив з по
чатку року 783 кілограми бен

зину. М еханізатор Григорій Бу 
зиновський, я к ий п рацює на 
тракторі У -2 , заощадив у  цьо
му році 616 кілограм ів гасу.

Важливо не т ільки  правиль 
но і своєчасно провести облік 
тракторних робіт і оплати пра
ці механізаторів, але  й чітко 
вести облік затрат кош тів на 
запасні частини. Де дозволить 
в кінці року правильно визна
чити собівартість с ільськ огос
подарської продукц ії, відкрити 
нові ш ляхи зниж ення затрат 
коштів.

П ісля одержання рахунків з 
РТС, я  разом з помічником
бригадира м еханізаторів  І. Ма
лашевичем веду облік  викорис
тання запасних частин окремо 
на кожний трактор і с ільськ о 
господарську маш ину.

Не секрет, щ о м и, бухгалте 
ри тракторного парку, в бага
тьох питаннях ще слабо розби
раємось: Для підвищення знань 
велику користь принесли б нам 
семінари. Ї х слід провести при 
РТС і вивчити найваж ливіш і 
питання, зв ’ язані з орган іза
цією обліку тракторних робіт 
у колгоспах.

Попереду ще багато невирі
шених питань. Нам, б у х га л 
терським п рацівникам, треба 
йти в ногу з ж иттям, ч ітко 
налагодити облік . Ми поклика
ні допомогти механізаторам 
краще і продуктивніш е вико
ристовувати тех н ік у .

В. МУРЗАК, 
бухгалтер обліку трак
торних робіт.

Плачевні наслідки
Високі зобов ’язання брав 

колгосп імен і Чапаєва по ви
рощуванню овочевих культур. 
Від городу планували одержа
ти в цьому році понад 39400 
карбованців прибутку.

А  ось і наслідки господарю
вання. Столові буряки загину
ли , бо їх  погано посіяли. Заги
нули  також посіви моркви. 
Огірків з 2,5 гектара зібрали 
тільки 73 центнери. Півтора 
гектара помідорів видали т іл ь 
ки 11 центнерів врожаю.

К оли збирали капусту, я не 
раз звертався до голови прав
л ін н я  Д. Ботнаренка, щоб ви
д ілили транспорт для вивезен
ня врожаю. А ле  підвід не ви
д ілили . Б ільш а  частина ка
пусти за ги н ула .

Городня бригада не укомп
лектована колгоспниками, від
сутній інвентар. Пара волів, 
один мішок і одне відро— о сь 
і все, що має в своєму розпо
рядженні бригада.

О. ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ.

ремі доярки не завжди вчасно 
приходять на роботу. Євдокія 
Грозан , н априклад, часто по
силає доїти корів свою непов
нолітню дочку. Корови ї ї  гру
пи не завжди я к  слід  нагодо
вані, видоєні. Бригадир М. М а
тях лиш е констатує ці факти, 
але нічого конкретного не ро
бить для виправлення стано
вища.

На фермі занедбана масово- 
політична робота серед доярок. 
Сюди рідко к о ли приходять 
агітатори, щоб полум 'яним  сло 
вом запалити тваринників на 
боротьбу за в иконання постав
лених завдань.

В бригаді є всі можливості 
для підвищ ення продуктив
ності громадського тваринниц
тва. В достатній к ількості за 
готовлено грубих і соковитих 
кормів, механ ізовано водопо
стачання. Є досвідчені доярки . 
Правлінню колгоспу необхідно 
добре вивчити становище, до
помогти бригадирові вивести 
молочно-товарну ферму в чис
ло передових.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

ж ує. Яка ж може йти мова 
про високі надої молока?

У  бригаді є два типови х ко
рівники. Один з них, чотири
рядний, відремонтований, а дру
гий— не підготовлений для ут
римання худоби. Через це час
тіш а корів досі знах одиться 
надворі. Ц е теж у значній мірі 
негативно впливає на продук
тивність громадської худоби .

К ерівники колгоспу н е дба
ють про поліпшення молочного 
стада. Близько 20 корів на мо
лочно-товарній фермі №  1 дуж е 
старі, майже не дояться. Вони 
тільки поїдають корми, а т о л 
ку мало.

На фермі є передові доярки . 
Катерина Кирил івна Тітаренко 
та Кат ерина Семенівна Т іта
ренко, О лена М атях щодня від 
кож ної корови одержують по 
7 — 9 літрів молока. Ї х досвід 
необхідно поширити серед усіх  
працівників ферми, щоб змаган
ня за підвищ ення надоїв м оло
ка було масовим. Але зоотех
нік М икола П огор ілий— р ідкий 
гість у сьомій бригаді.

Треба сказати, що на фермі 
низька трудова дисципліна. Ок 

райком комсомолу вручав ї й п е 
рех ідний мандат передової до
ярки. А зараз д івчина відстала 
у змаганні.— Я , наприклад, до
глядаю 21 корову,— п родовжу
вала Олена.— Х іба ж можна як 
слід упоратися б іля  них?

І дійсно. Олена та ще дві 
трудівниці вже місяць доять 
по дві групи корів, бо три до
ярки залишили роботу. Через 
це тварин як слід н едодоюють 
і вони з дня на день зниж у
ють продуктивність. Х іба ж 
бригадир не міг за цей час під
шукати сум лінних колгоспниць 
і закріпити за ними ці групи 
корів? М іг би. А ле  він чекає, 
що хтось за нього це зробить.

Поки ми розмовляли, пасту
хи пригнали череду. Напівго
лодні корови стрімголов кида
лися до ясел, по їдали мізерну 
порцію сухого  кукурудзиння. 
Бригадир правду говорив— тва
рин погано годую ть. Буває, що
коровам дають в один день і 
гарбузи, і кукурудзяний си 
лос, і гичку цукрових буряків. 
А іноді дають т іл ьк и г ичку, 
або зовсім не підгодовують. 
Концентратів худоба не одер

На фермі сьомої бригади
Біл я  входу в приміщення 

контори колгоспу і мені К уйби
шева висить дошка показників 
змагання трьох молочно-товар
них ферм за збільш ення на
д о їв молока. Кожного дня на 
ній малюють три р ізної вел и
чини б ілен ьк і стовпчики. Най
нижчий стовпчик— 4,3 л ітра— 
показник добового надою моло
ка на молочно-товарній фермі, 
де бригадиром комплексної 
бригади Михайло Григорович 
Матях. 

...Опівдні ми були  на под
вір’ ї  бригади . Доярки готува
лись до обіднього доїння ко
р ів : ч истил и стійла, підносили 
кукурудзиння. Вже час д о ї
т и , але  череди щось довго 
немає з поля.

Ось бідаркою під ’ їжджає Ми
хайло М атях.

—  Чому на фермі останнім 
часом низькі надої м олока? —  
питаю бригадира.

—  Причин багато. Я к  не те, 
то ін ш е,— в ідповідає він. Потім 
почухав потилицю і додав: —  
Доярок невистачає , годуємо тва

рин погано... Н е встигаємо. Ви 
уяв іть  собі: в одній бригаді і 
корови, і свині, і вівці, і к он і... 
Х іба ж за всим усл ідкуєш ...

—  Скільки ж літрів молока 
надоєно з початку року від 
кожної фуражної корови ?

М ихайло Григорови ч хвил и
ну-дві подумав і кинув:

—  Спитайте краще обліков
ця. Він у нас старий б у х га л 
тер, так що « в курсі д єла ».

Не міг виручити бригадира і
обліковець Олександр Пан асо
вич Свинар. Він прийшов 
на ферму із запізненням. А 
коли взнав, чого під нього хо 
чуть, то засміявся:

— Ц е ж підраховувати треба, 
а папірці мої вдома.

Дивно, два керівники брига
ди і не знають, ск іл ьк и по 
фермі надоєно молока. П евно, 
не цікавляться.

Р озговори лися з доярками.
—  Якщо ми і далі працю

ватимемо в таких умовах, то 
надої молока весь час падати
м уть ,— с казала О лена М атях, 
молода доярка. Не так давно

Чого чекає бригадир?
У  першій виробничій бригаді 

колгоспу імені М ічуріна, де 
бригадиром А . К рикотненко, 
вкрай пов ільн о  збирають цук
рові буряки. Крім того, тут до

пускають втрати врожаю. На
копані корені довгий час л е 
жать на плантації, в ’ януть. Та 
це мало турбує бригадира.

В. БОРОНА.

ШИРИТЬСЯ РОЗМАХ ЗМАГАННЯ
Хлібороби колгоспу імені 

М. Горького прагнуть зустріти 
41-і роковини Великого Ж овтня 
новими трудовими подарунка
ми. Все ширшого розмаху на
бирає соц іалістичне змагання 
на оранці зябу. Трактористи 
Степан Куш нір та Петро Луньов  
працюють вдень і вночі. П отуж 
ним трактором ДТ-54 щозміни 
вони піднімають по 4 — 4,5 гек 
тара глибокого зябу при нормі 
3,5 гектара. На їх  машині кож
ного дня майорить червоний 
прапорець.

Оранку зябу  під цукрові бу 
ряки на площ і 1 50 гектарів 
колгоспники завершили достро
ково, а зараз прагнуть в кращі 
строки підняти звичайний зяб 
під увесь ярий клин . Тракто
ристи Володимир М узика та

Олександр Гончаров своїм 
КДП-35 вдень збирають врожай 
цукрових буряк ів , а вночі тру
дяться на оранці грунту.

Використовується на п іднят
ті зябу в н ічну зм іну також 
трактор «Б е л а р у с ь » ,  який вдень 
тягає кукурудзозбиральний ком
байн «К У -2 » .  Трактористи Ва
силь Павліченко та Іван Петров 
високопродуктивно використо
вують машину.

У  тракторній бригаді кож но
го дня підбиваються підсумки
змагання на оранці зябу. Пе
редовому агрегатові вручається 
червоний прапорець, а м ехан і
заторам за перевиконання норм 
виробітку— г рошові прем ії.

О. КОВАЛЕНКО, 
агроном колгоспу імені 
М. Горького.

Догосподарювалися...
Зараз у  колгосп і імені Чка

лова поставлено на відгодівлю 
понад 260 гол ів  свиней. При
міщення не відремонтовані, 
всюди протяги, на цементових 
долівках не м іняю ть підстилку.

Немає також кормокухні. 
Свиней годую ть гнилою соче
вицею і прілим в івсом. Причо
му, зерно не подрібнюють.

Внаслідок такого поганого 
утримання часто мають місце 
випадки захворювання і паде
ж у тварин. Т ільк и  за вересень 
місяць у  колгосп і загинуло 
к ілька десятків свиней віком 
від трьох до п ’яти м ісяців.

Є. МАСЛЕНІКОВ.

       Чернівецька область. Тварин
ники сільгоспартілі імені Кіро
ва Кельменецького району зо
бов’язалися в цьому році ви
робити по 80 центнерів м’яса 
на 100 гектарів сільськогоспо
дарських угідь, в тому числі по 
60 центнерів свинини на 100 
гектарів оранки. На 10 вересня 
вже вироблено по 64 центнери 
м’яса на 100 гектарів землі, в 
тому числі по 44 центнери сви
нини на 100 гектарів орної зем
лі. Тепер на відгодівлі є 333 
голови свиней і 76 бичків.

На фото: на відгодівельній 
площадці колгоспної свинофер
ми. На передньому плані—сви
нар Ю. Т. Довганський. Він 
уже виконав своє зобов’язання, 
здавши державі 250 центнерів 
свинини від групи відгодованих 
ним свиней, і п родовжує відго
дівлю.

Фото В. Карлова
(Фотохроніка РАТАУ).
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В Криму збирають фрукти і виноград. Тисячі тонн плодів 
і ягід відправляють у промислові центри країни.

На фото: на сортувально-пакувальному пункті бригади № 5 
другого відділку радгоспу „Коктебель“ Судацького району.

Фото Г. Бородіна (Фотохроніка РАТАУ).

Нам пишуть

Колгоспам — нову техніку
З кожним днем все б ільш е 

й більш е надходить різних 
сільськогосподарських машин 
в колгоспи району.

Нещодавно сільгоспартілі 
імені Чкалова, імені Жданова, 
«Ш ля х  Л е н іна » та інш і прид
бали в Ново-Миргородській РТС

вісім н ових тракторів «Б ела 
русь » з навісними знаряддями.

Днями РТС  одержала нову 
партію сівалок СУ-24 та 
СУБ-48. К олгосп и вже закупи
ли 20 таких сівалок.

І. МИРГОРОДЧЕНКО, 
зав. складом РТС.

БРАКОРОБИ З ПРОМАРТІЛІ
На початку вересня я  відніс 

туфлі в ш евський цех промар
тіл і «П о  лен інськом у ш л я х у », 
щоб їх  відремонтували. Май
стер ц еху Ракуленко прийняв
замовлення і пообіцяв, що 
туфлі полагодять швидко.

За ремонт з мене взяли 27 
карбованців. А  через к ілька  
годин п ісля  ремонту ос іли 
задники.

Довелося знову віднести

взуття на ремонт. Ц ього разу 
чекав ц ілий м ісяць поки як 
слід в ідрем онтували туф лі, але 
сказали: « Щ е раз заплати 27 
карбованців».

Чому ж  голова  правління 
промартілі Б. Островський ми
риться з под ібними фактами і 
тримає в майстерні бракоробів 
і халтурник ів?

І. БОРИСКО, 
житель с. Софіївки.

ХТО Ж ПОДБАЄ ПРО ДИТЯЧІ ЯСЛА?
В сільгоспартілі імені Ж да

нова в е ликий обсяг осінн іх  
польових робіт. Значну части
н у  ї х  виконую ть к олгоспниці. 
Вони збирають цукрові буря
ки , кукурудзу, овочеві к у л ь 
тури тощо. Кожна з них 
прагне якнайшвидше зібрати 
врожай.

Але правління артілі не 
вживає заходів, щоб створити 
всі умови для нормальної ро
боти жінок-матерів.

В дитячих  я слах  другої ви
робничої бригади  вихователь
ки погано доглядаю ть дітей. 
Часто не буває свіж ого хліба. 
Нічим в я сла х  гратись маля
там— немає іграш ок. Від тако
го догляду д іти тікаю ть додому.

Через це матері вимушені 
часто з а л иш атись вдома і д ог
лядати дітей.

А. МОРОЗ, 
колгоспник.

Слідами наших виступів

„Там, де панує спокій“
Під таким заголовком в район

ній газеті „Ленінець“ за 21 ве
ресня вміщувалась замітка. В ній 
вказувалось, що в сільгоспартілі 
імені Куйбишева повільно збира
ють цукрові буряки та погано 
використовують автотранспорт на 
вивезенні сировини на цукрові 
заводи.

Секретар партійної організації 
Г. Швець повідомив редакцію,

що замітка обговорювалася на 
засіданні правління. Факти пов
ністю підтвердилися. Зараз на
лагоджено роботу бурякокомбай
нів, працюють три навантажувачі. 
За кожною виробничою бригадою 
закріплено автомашини, водіям 
доведено денні завдання на виве
зенні цукрових буряків. Приско
рено вивезення буряків.

«Механізатори підвели...»
Так називалася стаття, вміщена 

в районній газеті „Ленінець“ за 
19 вересня цього року. В ній 
викривалися недоліки в роботі 
тракторної бригади колгоспу іме
ні Мічуріна.

Як повідомили редакцію, стат
тя обговорювалася на партійних 
зборах. Наведені факти повністю

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

підтвердились. Агронома Г. Кук
су та бригадира тракторної брига
ди Ф. Осадчука суворо поперед
жено. З допомогою РТС відре
монтовано трактори.

Петренко Георгій Казимирович, який проживає в с. Котов
ці, порушує справу про розлучення з дружиною Петренко Вален
тиною Митрофанівною, яка проживає в с. Оситній.

Справа розглядатиметься в народному суді Ново-Миргород
ського району.
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Поради лікаря

Р а к — д авно відома хвороба. 
Пов ’ язана вона з тим, що зви
чайні к л ітини організму дають 
швидкий ріст і розмноження 
не властиве при нормальних 
умовах. Йдеться, головним чи
ном, про к л ітини шкіри та сли
зових оболонок ока, ротової 
порож нини, стравоходу, ш лун 
ку , кишок, матки та грудної 
залози . Поки що наука мало 
знає  про причини виникнення 
ракового новотвору і це дуже 
з а т р у д іт е  боротьбу з ним.

Хвороба настає поступово. 
Спочатку з ’являється пухли на 
та б іль  в тій чи іншій д ілянц і 
т іл а , загальна  слабість, п ох у 
д ін н я . І якщ о н е лікуватися, то

Рак та його лікування
хвороба призводить до повного 
виснаження і смерті.

Клітини рака мають з дат
ність потрапляти з кров’ю в 
інші органи і спричиняти ви
никнення нових осередків ра
ку. Крім злояк існ их пухлин , 
трапляю ться ще й доброякісні,
я кі н ічим не турбую ть лю дину. 
З часом доброякісні пухлини 
перетворюються в з ло я кісн і, а 
тому видаляти їх  треба своє
часно.

Для своєчасного виявлення 
злоякісних і доброякісних п ух 
лин тіла необхідно, щоб всі 
ж інки віком за 30 років, а 
чоловіки— з а 35 років не мен
ше одного разу на рік прохо
дили медичний огляд  у лікаря.

Рак, якщо розпочати своєчас
но лікуван ня, виліковується.

Л ікую ть рак хірургічним 
способом, видаляючи пухлини 
з організму, або рентгеновими 
та радієвими проміннями. Мож
на проти рака застосовувати 
гормони, як і також  згубно ді
ють на його клітини.

Отже, рак треба своєчасно 
виявляти і до л ікування  прис
тупати негайно. Радянські л і 
карі озброєні найновішими за
собами для усп іш н ої боротьби 
з цією небезпечною  хворобою. 
Незабаром наші вчені остаточ
но розв’яж уть проблему про
філактики і л ікування  раку.

А. ПОПОВ, 
хірург райлікарні.

Що дають колгоспному селянству 
економічно обгрунтовані ціни

К о н с ул ь та ц ія

(Закінчення. Початок див. га
зету за 3 жовтня).

При організації і плануванні 
обсягу заготівель найважливі
ших продуктів колгоспного ви
робництва, зокрема зерна, м ’я 
са, молока, яєць, вовни і кар
топлі, збер ігається погектарний 
принцип обчислення обсягу  за
гот івель. Цим забезпечується 
правильна участь колгоспів у 
постачанні державі продуктів 
с ільського  господарства відпо
відно до визначеної їх  спец іа
лізац ії.

Таким чином, колгоспне ви
робництво переводиться на рей
ки економ ічно обгрунтованих 
цін, як і створюють передумо
ви рентабельної роботи кол
госпів і економічного п іднесен
ня слабих та середніх госпо
дарств. Цим створюються ум о
ви для дальш ого піднесення 
всього к олгоспного виробниц
тва.

Тепер, коли є єдині еконо
м ічно обгрунтовані закупочні 
ціни, диференційовані по зонах 
країни, всі господарства по
ставлені в однаково сприятли
ві умови, і все колгоспне се
лянство в ц ілому одержує ве
ликий матеріальний виграш. На
приклад, у  1957 році за один 
центнер м ’яса середньої вго
дованості в живій вазі колгос
пи одержували при здачі по 
обов’язкових поставках 150 
карбованців, по державних за
купочних ц ін ах— 4 10 карбо
ванців, а по нових середніх 
для всіє ї країни ц інах вони 
одержать 6 19 карбованців. От
же, по нових ц інах колгоспи 
одержать за центнер м’яса в 
чотири рази б ільш е, ніж  по 
ц інах обов’язкових поставок, і 
в півтора раза б ільш е, н іж по 
найвищ их старих закупочних 
цінах .

Якщ о ми зробимо огляд конк
ретних цін у  певних зонах 
країни, то вигідність нових цін 
для колгоспів буде ще наочн і
шою. В Ростовській області, 
наприклад, з грудня по липень 
колгоспи одержуватимуть за 
центнер яловичини вищ ої вго
дованості 875 карбованців, а 
з серпня по листопад —  735 
карбованців. У  1957 році к ол
госпники Дону одержали в се
редньому за центнер колосових 
по 44,7  карбованця і рису—  
120 карбованців, а в цьому 
році за центн ер м ’яко ї пш е
ниці вони одержать по 70 кар

бованців, проса— п о 71 карбо
ванцю, ж ита— п о 62 карбо
ванці і рису — п о 250 карбо
ванців .

Для більш  конкретного уя в 
лення про економічне значен
ня нових цін на с ільськогоспо
дарські продукти для  колгос
пів і колгоспників наведемо 
деякі підрахунки по окремих 
колгоспах і областях. Так, у 
відносно слабому колгосп і іме
н і Подтьолкова і К ривошлико
ва Київського району, Р остов
ської області, в 1957 році гро
шовий прибуток становив 1,9 
м ільйона карбованців. Підра
х унки показали, що к оли цей 
колгосп продасть у ниніш ньому 
році державі рівно таку саму 
к ільк ість продуктів по н ових
цінах, то в ін одержить за них 
4,8 м ільйона карбованців, тобто 
в два з половиною рази більш е. 
Колгосп «Заветы И льича» Алек
сандровського район у, Ставро
польського краю, в результаті 
реалізації своєї продукції по 
старих закупочних ц інах одер
жав торік понад 5 м іл ьйонів 
карбованців прибутку. В цьому
році за ту ж продукцію артіль 
одержала б на 3720 тисяч кар
бованців більш е. Насправді в 
цьому році артіль продасть дер
жаві б ільш е продукції, отже, 
вона одержить і більш ий при
буток.

Особливо великий економіч
ний вплив роблять нові ціни 
на малопотужні господарства, 
багато з яких лиш е тепер 
можуть економічно стати на 
ноги і придбати власні маши
ни. Колгосп імені Ф рунзе Оль
гинського району, Сталінської 
області, був до 1957 року ду
ж е слабим господарством. До
сить сказати, що лиш е в 1957 
році ця артіль  вперш е за ба
гато років свого існ ування ви
конала план здачі х л іба  дер
жаві. Перші підсумки госпо
дарської діяльності колгоспу в
нових умовах красномовно свід
чать про тс, як і колосальн і 
можливості відкриваються перед 
сільським господарством наш ої 
країни. В цьому році колгосп 
мав продати державі 7 .1000 цент
нерів зерна, яке він здав са
мою пшеницею ще за к ілька 
дн ів до завершення збирання. 
Незабаром п ісля цього колгосп 
вивіз на державний елеватор 
ще чотири тисячі центнерів 
зерна. Попередні підрахунки 
показують, що коли колгосп в

цьому році п родасть державі 
сільськогосподарську продук
цію т ільки в обсягу минулого 
року, то додатковий грошовий 
прибуток становитиме 700 ти
сяч карбованців. А ртіль тепер 
має свою техн ік у , значні при
бутки, які дають змогу відра
хувати великі кошти в непо
дільний фонд і видавати кол
госпникам значні суми грошей 
на трудодні.

Важливо значення для кол
госпів мають також встановле
ні Радою Міністрів СРСР еко
номічно обгрунтовані ц іни на 
вироби промисловості, що їх  
купують колгоспи. З 1 липня 
1958 року встановлено прей
скуранти єдиних оптових цін 
на машини, які продаються 
колгоспам, радгоспам, РТС та 
іншим організаціям. Колгоспам 
в дальшому продаватимуться 
новоосвоювані у  виробництві 
машини по цінах, в основу 
яких покладено собівартість 
цих машин при масово-серій
ному випуску в другому році 
їх  освоєння з урахуванням
рентабельності в розмірі трьох 
процентів. Ц іни ж  на нафто
продукти. (крім  автобензин у ) 
встановлено для колгоспів такі 
самі, як і для радгоспів, тобто 
нафтопродукти продаватимуть
ся по оптових ц інах  промисло
вості з компенсацією збутових 
витрат РТС.

У  зв ’язку з скасуванням обо
в’язкових поставок, натуропла
ти за роботи МТС і встанов
ленням нового порядку заго
тівель на основі єдиних ек о 
номічно обгрунтованих цін 
Рада Міністрів СРСР списала 
з колгоспів всю заборгованість 
сільськогосподарських продук
тів, яка л ічилася  за ними по 
обов’язкових поставках, натур
оплаті і контрактації. Цей 
захід дає велику вигоду від
носно слабим господарствам, 
створюючи для них умови, при 
я ких вони змож уть швидко 
економічно зміцніти.

Нова система економічно 
обгрунтованих цін на продук
ти с ільського господарства ство
рює необхідні передумови для  
впровадження в колгоспне ви
робництво господарського роз
рахунку, який буде могутньою 
підоймою дальш ого піднесення 
продуктивності праці в с іл ь 
ському господарстві.

М. ІЛЬЇН,
А. ХАНЬКОВСЬКИЙ.


	ЛЕНІНЕЦЬ

	Мій подарунок

	На 130 процентів

	Підвищені зобов’язання

	В кращі строки

	Механізатори на трудовій вахті

	СТУДЕНТИ, ДОПОМОЖЕМО ХЛІБОРОБАМ ЗІБРАТИ БАГАТИЙ ВРОЖАЙ КУКУРУДЗИ!

	В години відпочинку

	Труднощі нас не лякають

	У ланці Ганни Городенко

	ЛЕНІНЕЦЬ

	Догосподарювалися...

	Консультація





