
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

У Центральному Комітеті КПРС 
і Раді Міністрів СРСР

Про впорядкування витрачання коштів 
і матеріальних ресурсів на будівництво 
адміністративних, спортивних та інших 

громадських будинків і споруд
За останній час партія і уряд прийняли ряд дуже важли

вих рішень, спрямованих на докорінне поліпшення житлового 
будівництва, і поставили завдання в найближчі роки ліквіду
вати недостачу в житлах. Ці рішення, а також проведена ре
організація управління промисловістю і будівництвом створили 
потрібні умови для значного розширення будівництва жител.

План введення в експлуатацію ж илої площі 1 957 року 
перевиконан о, а  за вісім місяців цього року споруджено жилих 
будинків загальною площею на 3 млн. квадратних метрів більше, 
ніж  за той же період минулого року.

Ці успіхи були б ще значнішими, а строки розв’язан н я  
завдання ліквідації недостачі в житлах ще більше скоротилися, 
коли б виділені грошові і матеріальні ресурси не відтягалися 
на менш насущні тепер потреби.

Замість того, щоб зосереджувати кошти і матеріальн і ре
сурси на розв’язанні основного завдання , поставленого партією 
та урядом про якнайшвидше задоволення населення житлом, 
у ряді міст великі капіталовкладення відтягаються на споруд
ження дорогих адміністративних будинків, палаців спорту, па
лаців культури, театрів, цирків, клубів, стадіонів, плавальних 
басейнів, капітальних виставочних павільйонів, відомчих дач 
та інших будинків і споруд, необхідність в яких тепер не є 
першочерговою.

Будівництво цих об’єктів у ряді випадків здійснюється 
вж е тривалі строки за індивідуальними проектами, з великими 
архітектурно-планувальними надмірностями.

В адміністративних будинках допускаються завищені роз
міри кабінетів, приймальних, залів засідань, а також мають 
місце надмірності в їх опорядженні і оснащенні меблями, які 
дорого коштують, телевізорами, радіоприймачами  та  іншим об
ладнанням.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР з метою мобілізації до
даткових коштів на ж итлове будівництво, а також на розвиток 
сітки шкіл, лікарень і дитячих закладів прийняли постанову 
«Про впорядкування витрачання коштів і матеріальних ресур
сів на будівництво адміністративних, спортивних та інших гро
мадських будинків та споруд».

Цією постановою доручено міністерствам і відомствам СРСР, 
ЦК компартій і Радам Міністрів союзних республік перегляну
ти титульні списки споруджуваних і намічуваних до будівни
цтва адміністративних і громадських будинків та споруд, маючи 
на увазі виключення з них об’єктів, без яких у найближчі 
роки можна було б обійтись, і направити звільнювані кошти 
і матеріальні ресурси на спорудження жилих будинків, шкіл, 
лікарень і дитячих закладів, а також розробити і здійснити 
заходи по використанню споруджуваних адміністративних і 
громадських будинків, необхідність у яких не є першочерго
вою і консервація яких за станом будівництва недоцільна, 
під житло, школи, лікарні і дитячі заклади.

Постановою передбачено, що надалі спорудження нових 
адміністративних будинків, театрів, цирків, клубів, палаців 
культури, відомчих дач, стадіонів і плавальних басейнів може 
здійснюватись в кожному окремому випадку з дозволу Рад 
Міністрів союзних республік. Титульні списки н ового будівни
цтва цих об’єктів погоджуються з Держпланом СРСР і Держ
будом СРСР при розгляді річних планів капітальних вкладень.

Здійснення заходів, передбачених прийнятою постановою, 
створює додаткові можливості для якнайшвидшого розв’язання 
поставленого ЦК КПРС і Радою Міністрів СРСР завдання  по 
ліквідації в найближчі роки недостачі в житлах у нашій країн і.

Х л іб — любимій Батьківщині!
Трудівники сільського господарства України, відповідаючи 

па п іклування Комуністичної партії про круте піднесення 
сільського господарства, здали і продали державі 470 мільйо
нів пудів хліба, або на 20 мільйонів пудів більше, ніж  перед
бачено державним планом, і на 70 мільйонів пудів більше, 
ніж  було здано і продано на що дату в минулому році.

Розгорнувши соціалістично змагання на ознаменування
ХХІ з ’їзду КПРС і 41-х роковин Великого Жовтня, підраху
вавши свої можливості, трудівники сільського господарства 
України переглянули свої ран іше взяті зобов’язання про про
даж понад план 75 мільйонів пудів хліба і вирішили ще до
датково продати 25 мільйонів пудів.

Днями відбулися збори пар
тійного активу Ново-Миргород
ського району. Комуніст  за
слухали доповідь першог о сек
ретаря райкому КП України 
З . С. Присяжного про підсумки 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
і завдання районної партійної 
організації.

Всі трудящі району новим 
трудовим піднесенням зустріли 
постан ову Пленуму ЦК КПРС 
про скликання позачергового 
ХХІ з ’їзду п артії. Підвищені 
соціалістичні зобов’язання бе
руть на себе колективи меха
нізаторів, трудівники молочно
товарних ферм, буряководи, Ку
курудзоводи. Трудівники к ол
госпних ланів п рагнуть швидко 
і без втрат зібрати і вивезти 
на заводи цукрову сировину, 
завершити в кращ і строки і
високоякісно оранку зябу, 
вчасно закінчити всі осінні по
льові роботи. Доярки ведуть 
боротьбу за збільш ення надоїв 
молока. І кожний член велико
го трудового колективу вкладає 
в улюблену і почесну справу 
всю енергію і вміння, щоб по

Н а зборах партійного активу
радувати Вітчизну новими ус
піхами, новими перемогами.

Партійний актив району по
кликаний бути в авангарді ве
ликого руху за збільшення ви
робництва зерна, молока, м’я 
са та інших продуктів, повес
ти за  собою маси колгоспників 
на виконання взятих високих
зобов’язань. Найкращим пода
рунком ХХІ з ’їздові КПРС буде, 
коли колгоспи району дотрима
ють свого слова і вироблять 
в цьому році по 200 центнерів 
молока і по 48 центнерів м’я 
са на сто гектарів угідь. Пер
винним партійним організаціям 
колгоспів імені Куйбишева, 
імені Жданова, імені Шевчен
ка, імені М. Горького треба
докласти максимум зусиль, щоб 
справитись з цими завданнями.

В обговоренні доповіді взяли 
участь М. Врадій— головний
агроном райсільгоспінспекції . 
В. Конофіцький — секретар 
первинної парторганізації кол
госпу імені Чкалова, М. Сімба
ба—голова колгоспу імені Ен
гельса, М. Погорілий— зоотех
нік колгоспу імені Куйбишева,

І . Титенков— голова міжкол
госпної будівельної організації, 
В. Бєлінський — начальник рай
відділення м іліції, П. Данілов— 
секретар первинної парторгані
зації колгоспу імені Леніна, 
О. Полупанов— голова правлін
ня райспоживспілки, М. Ви
ж ул— голова колгоспу імені 
Карла Маркса.

Доповідач і виступаючі ви
словили цінні пропозиції і за
уваження, спрямовані на по
ліпшення роботи окремих прав
лінь колгоспів, РТС, автороти, 
торговельних підприємств. На
мічено заходи для якнайкра
щого використання наявних 
можливостей і резервів збіль
шення виробництва молока, 
м’яса, свинини.

Учасники зборів одностайно
прийняли постанову, де намі
тили конкретні строки завер
ш ення збирання цукрових бу
ряків, кукурудзи, соняш ників, 
зобов'язались до 4 1-ї річниці 
Великої Ж овтневої соціалістич
ної революції повністю завер
шити всі осінні польові ро
боти.

Високий виробіток
Високопродуктивно викорис

товують техніку механізатори 
колгоспу імені Леніна, де брига
диром тракторної бригади Олек
сандр Григорчук. Тут утриму
ють машини в доброму техніч
ному стані, своєчасно проводять 
технічні догляди .

За дев’ять місяців цього ро
ку в бригаді вироблено на 
15-сильний трактор по 613 
гектарів умовної оранки. Це 
найкращий показник у нашому 
районі.

Високий виробіток на кож
ний 15-сильний трактор мають 
за 9 місяців тракторні брига
ди колгоспів імені М. Горького, 
імені Ш евченка та інші.

С. АДОНЬЄВ,
працівник райінспекції 
ЦСУ.

Зростає приріст 
населення

Останнім часом запис ново
народж ених проводиться в уро
чистій обстановці. До загсу 
батьки приходять з квітами. 
Запрошуються і почесні батьки 
дитини, прізвища яких також 
зазначаються в записах.

Народжуваність дітей в на
шому районі зростає. Тільки в 
селах Мартоноші та Софіївці, 
наприклад, за дев’ять місяців 
народилося на 10 дітей більше, 
ніж  за цей період торік.

Ф. ТКАЧЕНКО, 
завідуюча райбюро загсу.

П о  н а ш о м у  р а й о н у

Заслужена трудова слава йде в 
нашому районі про доярку кол
госпу імені Фрунзе Євдокію Іва
нівну Завалко. Весь час вона 
тримає першість у соціалістично
му змаганні доярок району за 
високі надої молока. В цьому 
році від кожної корови Є. І. За
валко вже надоїла більше 2500 
літрів молока.

Приклад Є. І. Завалко насліду
ють доярки багатьох колгоспів 
району.

На знімку: Є. І. Завалко.

Трудівники колгоспних ферм! Шир
ше розгортайте змагання на честь 
ХХІ з'їзду Комуністичної партії, 
наполегливо боріться за збільшення 
виробництва молока, м'яса та ін
ших продуктів тваринництва!
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До послуг школярів
Зараз книжковий фонд ра

йонної бібліотеки для дітей та 
юнацтва становить 15 тисяч 
різних книг. Тільки в цьому 
році придбано нової літерату
ри на суму понад 3100 карбо
ванців, передплачено періодич
них видань на суму більше 
2000 карбованців.

Послугами бібліотеки кори
стується 500 юних читачів. 
Найактивніші серед них —уче
ниці 4 класу Алла Чернуха та 
Валентина Панасенко, десяти
класник Володимир Назаренко 
та інші.

Т. ШУЛЬГА, 
працівник бібліотеки.

Нові торговельні точки
Тепер в Ново-Миргороді та 

селах району працює 80 мага
зинів, лавок і підприємств гро
мадського харчування. Це на 
9 одиниць більше, ніж  було 
на початку року.

В Ново-Миргородському ССТ 
відкрито нові магазини для
продажу овочів, вина і газової 
води тощо. Працює черговий 
магазин. Став до ладу продо
вольчий магазин в Мартоно
ському ССТ.

В стадії будівництва раймаг 
в  Ново-Миргороді, магазин 
культтоварів у с. Панчево. В 
наступному році передбачаєть
ся відкрити новий магазин у 
селі Оситній.

В. КРАВЧУК, 
плановик Ново-Миргород
ської райспоживспілки.

Попит на культтовари
Життєвий рівен ь трудящих 

району н евпинно підвищується. 
Про це свідчить зрослий попит 
населення на культтовари. До
сить сказати, що в третьому 
кварталі лише Ново-Миргород
ський культмаг продав товарів 
на суму 274 тисячі карбован
ців, або на 64 тисячі більше, 
ніж передбачалось планом.

Лише за останні місяці тру
дящі придбали в культмазі 3 
мотоцикли, 35 велосипедів, 
20 швейних машин і багато 
інших товарів.

В. ЧОРНОІВАН,
продавець культмагу.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

А Г І Т А Т О Р Е !  
Р О З К А Ж И  П Р О ЦЕ 

В Б Е С І Д І

Запоріжжя. Індустріальний пейзаж.

Б І Л Ь Ш Е  М Е Т А Л У !
В 1957 роді в 

СРСР виплавлено 37 
мільйонів тонн ча
вуну і 51 ,2  мільйона 
тонн сталі— більше, 
ніж у 1955 роді від
повідно на 3,7 і 5,9 
мільйона тонн.

Великий вклад у 
розвиток металургії 
СРСР вносить Ра
дянська Україна.

В минулому році ви
робництво чавуну в 
республіці станови
ло 18 ,5  мільйона 
тонн— на 1,9 міль
йона тонн більше, 
ніж у 1955 році, 
сталі— 19,0 і про
кату — 16,1 міль
йона тонн (відповід
но на 2,7 і 2 ,5  міль
йона тонн більше).

Після XX з ’їзду 
КПРС в республіці 
введено до ладу 
д е с я т ь  доменних 
печей. Введено до 
ладу також ш ість 
мартенівських пе
чей, два бесемерів
сь к их конвертори, 
великий сортопро
катний цех і ряд 
залізорудних шахт.

Назустріч Х Х І з ’їздові КПРС

НАКРЕСЛЕННЯ ПАРТІЇ УСПІШНО ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ В ЖИТТЯ

З величезним піднесенням зустрів ра
дянський народ радісну звістку про скли
кання позачергового ХХІ з’їзду партії для 
обговорення контрольних цифр розвитку 
народного господарства країни на 1959— 
1965 роки.

Вже самий факт скликання з’їзду свід
чить про те, що історичні рішення XX 
з’їзду КПРС, який озброїв партію і народ 
величною програмою комуністичного бу
дівництва, успішно перетворюються в жит
тя. Небувалого розквіту досягла соціалі
стична економіка. Нові промислові райони 
і багаті житниці виникають на просторах 
нашої Батьківщини. Нові житлові кварта
ли, клуби, школи виростають в містах і 
селах. Заможнішим і кращим стає життя 
радянських людей.

Разом з усіма народами нашої соціалі
стичної Батьківщини видатних успіхів у 
перетворенні в життя накреслень XX з’їзду  
КПРС добився український народ.

Матеріали цієї сторінки говорять про 
могутній розвиток промисловості і сіль
ського господарства Радянського Союзу 
і України, а також про неухильне зро
стання матеріального добробуту трудя
щих.

П А Л И В О
4 63 мільйони топи і 152,4 мільйона тонн! 

Перше з цих чисел показує, скільки було 
видобуто вугілля в 1957 році в СРСР, а 
друге — скільки вугілля дала Україна. По
рівняно з 1940 роком видобуток вугілля в рес
публіці збільшився на 68,6 мільйона тонн.

За  два з половиною роки в республіці збудовано 132 вугільні 
шахти , з них 37 шахт спорудили комсомольці і молодь.

Рік у рік збільшується в нашій країні видобуток нафти. В 
1957 році порівняно з 1955 роком вік зріс на 39 процентів.

Могутнім союзником вугілля і нафти є природний газ. За 
два роки— 1956 і 1957—видобуток і виробництво газу в СРСР 
майже подвоїлись, а на Україні зросли більш як в два рази.

Недавно прокладено газопровід Ш ебелинк а —Дніпропет
ровськ. Його буде продовжено до Одеси. В міста Дон басу 
прийшов ставропольський газ.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
В 1957 році всі електростанції СРСР дали 

209,7 мільярда кіловат-годин енергії, тобто 
в 24 рази більше, ніж  намічалося планом 
ГОЕЛРО в перші роки Радянської влади. На 
Україні було вироблено 39,5 мільярда кіло
ват-годин електроенергії.  Більш як 81 про
цент всього виробництва електричної енергії в країні припа
дає на теплові станції.

На Україні на повну потужність працює Каховська ГЕС. 
За останні роки споруджено Дарницьку, Миронівську, Слов’ян 
ську, Луганську, Курахівську, Придніпровську, Добротворську 
та інші теплові електростанції.

МАШИНОБУДУВАННЯ
На основі безперервного технічного про

гресу розвивається радянське машинобуду
вання, що п овністю задовольняє потреби на
родного господарства в будь-яких машинах 
і приладах.

Валова п родукція великої машинобудівної
і металообробної промисловості республіки за роки Радян
ської влади зросла в 150 раз.

На Україні споруджено нові заводи машинобудівн ої п ромис
ловості. За  час, що минув після XХ з ’їзду КПРС, освоєно масове 
виробництво тепловозів, розроблено проект турбіни в 300 тисяч 
кіловат, серійний випуск якої почнеться найближчим часом.

П р о д у к т и в н і с т ь  п р а ц і

Продуктивність праці, 
як вказував В. І. Ленін, 
— цс найважливіше, 
найголовніше для пере
моги н ового суспіль
ного ладу. Порівняно 
з 1913 роком продук
тивність праці робіт
ників промисловості 
СРСР у 1 9 57 році зро
сла приблизно в 9,5 
раза, тоді як  у США— 
приблизно в 2,3 раза.

На Україні в минулому 
році порівняно з 1956 
роком продуктивність 
праці робітників збіль
шилась на 12 ,4  про
цента. В першій поло
вині цього року 50 про
центів загального при
росту валової продук
ції в республіці одер
жано в результаті зро
стання продуктивності 
праці.

На д у ш у  н а с е л е н н я
З  розрахунку на ду

шу населення за пе
ріод з 1913 по 1957 
рік продукція всієї про
мисловості нашої кра
їни збільшилась в 23 
рази. На Україні вироб
ляється на душу на
селення чавуну, сталі,

прокату більше, ніж  
в будь-якій європей
ській капіталістичній 
країні. Чавуну виплав
ляється на душу насе
лення приблизно стіль
ки ж , скільки в США, 
а залізної руди і ву 
гілля— значно більше.

На крутому піднесенні
Здійснюючи заходи, розроб

лені вересневим (1953 р.) Пле
нумом ЦК КПРС, та історичні 
рішення XX з ’їзду Комуністич
ної партії, трудівники сіль
ського господарства Радян
ської України добилися кру
того піднесення всіх галузей 
сільськогосподарського вироб
ництва. В минулому році ви
робництво зерна в республіці 
порівняно з 1953 роком зрос
ло на 23 проценти.

Високий врожай зерна та 
інших культур виростили кол
госпи та радгоспи і в цьому 
році, що дало змогу достроко
во, 5 серпня, виконати дер
жавний план закупок і здачі 
хліба (без кукурудзи) на 103 
проценти. На цю дату в засі
ки надійшло 414 мільйонів 
пудів зерна, в тому числі по
над 350 мільйонів пудів доб
ротної пшениці. Колгоспники і 
працівники радгоспів республі
ки успішно виконують зобо
в ’язан н я— продати понад план 
75 мільйонів пудів хліба.

Великим джерелом зростан
ня виробництва зерна і кормів 
для худоби є кукурудза. По
сівні площі під цією культу
рою в нинішньому році порів
няно з 1953 роком у респуб
ліці зросли більш я к в три 
рази і досяглії понад 6 мільйо
нів гектарів.

Великих успіхів добилися

Виробництво м’яса
в колгоспах і рад
госпах Радянської 
України в 1957 
році порівняно з 
1956 роком  зро
сло на 30 процен
тів, а проти 1953 
року — на 40 про
центів.

буряководи України. За остан
ні чотири роки виробництво 
цукрових буряків збільшилось 
на 64 проценти. В цьому році
посівна площа під цією куль
турою становила 1.330 тисяч 
гектарів. Багато колгоспів зби
рають по 3 5 0 —400 і більше 
центнерів коренів з гектара на 
великих площах.

Видатних успіхів у крутому 
піднесенні сільського госпо
дарства досягнуто завдяки без
перервному з міцненню його ма
теріально-технічної бази. Те
пер на полях республіки пра
цює понад 240 тисяч тракто
рів (у 15-сильному обчисленні),

На 1 січня 1953 року 
грошові прибутки кол
госпів становили 11,4 міль
ярда карбованців, а на 
початок 1958 року — 25,1 
мільярда карбованців.

   Оплата колгоспного 
трудодня (натурою і гро
шима) в 1957 році порів
няно з 1953 роком в серед
ньому по колгоспах рес
публіки зросла більш як 
в два рази.

   На Україні в 1957 ро
ці колгоспниками та сіль
ською інтелігенцією спо
руджено понад 160 тисяч 
житлових будинків.

понад 60 тисяч зернових ком
байнів та багато іншої техніки.

Неухильно йде вгору тва
ринництво. Порівняно з мину
лим роком поголів’я  великої 
рогатої худоби збільшилось на 
1.306 тисяч голів, свиней—на 
624 тисячі голів і овець— на 
451 тисячу голів. В усіх об
ластях республіки поголів’я  
корів зросло на 280 тисяч го
лів.

Для збільшення і поповнен
ня м’ясних ресурсів у колгос
пах і радгоспах вирощується 
20 мільйонів голів водоплавної 
птиці, або майже в два рази 
більше, ніж  у минулому році.

Значно зросло виробництво 
продуктів тваринництва. В ми

Пленум ЦК КПРС, який відбувся в травні 
1958 року, намітив заходи по прискореному 
розвитку хімічної промисловості, особливо ви
робництву синтетичних матеріалів і виробів 
з них.

На Україні, як  і в усьому Радянському 
Союзі, розгорнулось будівництво нових п ід

Х І М І Я

приємств по виробництву смол, пластикатів, миючих засобів, 
мінеральних добрив, отрутохімікатів, штучного і синтетичного 
в олокна, хімічних півфабрикатів.

У  р е с п у б л і ц і 
близько 95 про
центів колгоспів 
закупили у МТС 
понад 100 тисяч 
тракторів, близько 
34 тисяч зернових 
комбайнів та бага
то інших машин 
на суму 3 міль
ярди карбованців.

нулому році У країна переви
щила рівень заготівель м’яса і 
молока, встановлений на 1960 
рік. За сім місяців цього року 
державі здано і продано 3.205 
тисяч тонн молока, або на 
242 тисячі тонн більше, ніж 
за такий же період минулого 
року. Державі здано і продано 
595 тисяч тонн м’яса, 1.078
мільйонів штук яєц ь і 205 ти
сяч центнерів вовни. Р ічний 
план заготівель каракуля і 
смушок виконано на 123 про
центи.

Тваринники Радянської Ук
раїни наполегливо борються за
те, щоб у  найближчі роки до
сягти і перевершити рівень 
США по виробництву на душу 
населення м ’яса, молока і мас
ла. В минулому році молока в 
колгоспах і радгоспах вироб
лялося в 2 ,6  раза і м’яса— 
майже в 1 ,5  раза більше, ніж 
у 1953 році. На 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь в 
цілому по республіці одержано 
по 66 центнерів м’яса (у жи
вій вазі) і майж е по 300 цент
нерів молока, тобто більше, 
ніж у США.

Нові перспективи зростання 
і процвітання відкрилися пе
ред колгоспами України, як і 
всього Радянського Союзу, у 
зв’язку  з рішеннями лютневого 
і червневого Пленумів ЦК КПРС 
про дальший розвиток кол
госпного ладу і реорганізацію 
МТС і про скасування обов’я з
кових поставок та натуропла
ти за  роботи МТС, про новий 
порядок, ціни і умови заго
тівель сільськогосподарських 
продуктів.



ЯК ВИ ВИКОНУЄТЕ ВЗЯТІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?
3Л Е Н І Н Е Ц Ь

Ольга Григорівна Лимбор
ська багато років свого життя 
присвятила роботі на молочно
товарній фермі колгоспу імені 
Свердлова. Великий практичний 
досвід і наполеглива праця за
безпечують успіх доярці. За 
дев’ять місяців цього року від 
кожної фуражної корови вона 
одержала по 1981 літру молока.

Своїм умінням доглядати ко
рів Ольга Григорівна охоче 
ділиться з іншими доярками 
колгоспу.

На знімку: О. Г. Лимборська.

Зростає 
поголів’я корів

Зараз стоїть завдання, щоб 
на кінець року на кожні 100 
гектарів угідь мати в колгос
пах району по 11 корів.

Добре справляється з цим 
завданням сільськогосподар
ська артіль імені Енгельса. За 
станом на 1 жовтня тут є 
по 1 0 ,7 голови корів на сто 
гектарів угідь. Молочне стадо 
поповнюється за рахунок ви
рощених у колгоспі теличок 
від високопродуктивних корів.

Виконують план збільш ення 
поголів’я корів у к олгоспі іме
ні Чкалова. На кожні 100 гек
тарів угідь артіль має вж е по 
10,1 корови.

І. ГРОМОВ, 
райінспектор ЦСУ.

Збільш увати виробництво молока і м’яса

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво молока в 

колгоспах району за станом 
на 1 жовтня 1958 року 

за даними райінспекції ЦСУ
(в кілограмах на коропу і в 
центнерах на 100 га угідь)

Назва колгоспів

Ви
ро

бл
ен

о 
цн

т 
мо
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ка

Н
ад
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г 
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ім. Фрунзе 181,3 1897
ім. Енгельса 156,3 1499
ім. Чкалова 148,7 1544

„Шлях Леніна“ 146,0 1698
ім. Карла Маркса 135,7 1569
ім. Жданова 135,2 1650
ім. Шевченка 133,0 1610
ім. Мічуріна 132,3 1445
ім. Свердлова 129,4 1618
ім. Калініна 125,9 1663
ім. Орджонікідзе 125,3 1391
ім. Чапаєва 124,5 1604
ім. Сталіна 119,2 1453
ім. Щорса 116,5 1484
ім. Куйбишева 110,1 1468
ім. Леніна 106,2 1466
ім. М. Горького 101,1 1268
ім. Дзержинського 94,2 1254
ім. Кірова 83,3 1284

По району 121,4 1496

Як видно із зведення, колгосп 
імені Фрунзе посідає перше міс
це в районі по виробництву мо
лока. З початку року на кожні 
сто гектарів угідь тут вироблено 
по 181,3 центнера молока. Однак 
і цей показник низький. Адже 
Костянтинівці дали слово мати 
по 260 центнерів молока на сто 
гектарів угідь.

А що говорити про колгоспи 
імені Кірова, імені Дзержинсько
го та імені М. Горького, де на 
сто гектарів угідь одержано тіль
ки по 83,3—101 центнеру молока? 
Ці господарства, на жаль, і на
половину не виконали взятих зо
бов’язань.

Перед у змаганні за збільшен
ня виробництва м’яса веде артіль 
імені Енгельса. На 100 га угідь 
тут вже одержано по 30,7 цент
нера м’яса, в тому числі по 10,9 
центнера свинини на 100 га ріл
лі. Найбільше свинини — по 
16,7 цнт на 100 га ріллі—має ар
тіль „Шлях Леніна“.

Але в цілому район відстає по 
виробництву м’яса і свинини. І 
це тільки тому, що керівники кол
госпів імені Чкалова, імені Жда
нова, імені Шевченка В. Кали
новський, С. Коник та Є. Бутов
ський тільки багато говорять 
про збільшення виробництва м’я
са, а нічого конкретного не роб
лять для виконання взятих зо
бов’язань.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса і 

свинини в колгоспах району 
за станом на 1 жовтня 

1958 року за даними 
райінспекції ЦСУ

(м’ясо—на 100 га угідь, 
свинина—на 100 га ріллі)

Назва колгоспів

Ви
ро

бл
ен

о
м’
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ім. Енгельса 30,7 10,9
„Шлях Леніна“ 24,3 16,7

ім. Мічуріна 21,6 8,3
ім. Чапаєва 21,3 9,7
ім. Фрунзе 21,0 9,7
ім. Калініна 20,8 7,8
ім. Свердлова 17,8 6,4
ім. Леніна 17,5 9,2
ім. Карла Маркса 17,4 9,2
ім. М. Горького 17,3 6,3
ім. Щорса 16,5 6,3
ім. Сталіна 15,4 9,7
ім. Кірова 14,8 5,1
ім. Орджонікідзе 14,1 6,2
ім. Куйбишева 13,4 8,1
ім. Дзержинського 12,8 4,9
ім. Чкалова 12,1 4,8
ім. Шевченка 11,3 4,0
ім. Жданова 10,8 3,3

По району 17,0 7,6
Голова:—Ну, що 
з них матимеш?

... а через рік!
Мал. О. Козюренка.

У сільськогосподарській артілі імені Жданова, де 
головою правління С. Коник, недооцінюють вигідність 
кролівництва. В колгоспі зовсім немає кролів, хоч умо
ви для їх  розведення сприятливі.

Забули про свої запевнення
Не так давно керівники сіль

госпартілі імені Ш евченка, зо
крема голова правління Є. Бу
товський та секретар первин
н о ї парторганізації О. Хитрий, 
били себе кулаками в груди і 
запевняли, що подолають від
ставання артілі по виробни
цтву м’яса і свинини.

— Натиснемо! Зробимо! — 
говорили вони.— Не менше, я к 
по 50 центнерів м’яса і по 35 
центнерів свинини буде на 100 
гектарів землі!..

Минуло дев'ять м ісяців.  За 
цей час в колгоспі на кожні 
100 гектарів угідь вироблено 
аж ... по 11,3 центнера м’яса. 
Якщо колгосп і надалі буде 
виробляти м’ясо такими тем
пами, то для виконання взято
го зобов’язання потребується 
ще більше трьох років. От я к 
господарюють у Шпаково!

Ще гірше становище з ви
робництвом свинини. За дев’ять 
місяц ів тут вироблено тільки по 
4 центнери на 100 гектарів 
ріллі.

Що ж привело к олгосп до 
такого ганебного відставання?
Причина криється в т ому, що 
в артілі мало приділяють ува
ги відгодівельній справі. Зараз 
є достатня к ількість соковитих 
і концентрованих кормів, що 
дозволяє зразково організувати 
відгодівлю свинопоголів’я . Але 
ж ці можливості погано вико
ристовуються. Колгосп здав на 
м’ясо 40 голів свиней ж ивою 
вагою тільки по 70 кілограмів 
кожна.

Низька вгодованість свиней 
була тому, що тварин погано 
годують. Ось і тепер 96 голів 
свиней, що поставлені на від
годівлю, утримуються погано.

Корми тварини одержують од
номанітні — гарбузи, буряки. 
Концентратів свиням не згодо
вують. До того ж корми я к 
слід не подрібнюють.

Відгодівельні свині не по
груп овані за віком, вагою. 
Меншим тваринам достаєть
с я мало кормів і вони дуже 
повільно прибавля ють в живій 
вазі.

Відсутня на фермі і належ 
на племінна робота. Для пару
вання свиноматок використову
ють хряків, яких придбали ще 
10 років тому. Через це сви
номатки дають низькі припло
ди, поросята дуже погано роз
виваються. За перший опорос,
наприклад, в артілі одержано 
тільки по 2 поросят від к ож 
ної свиноматки, а  за  другий— 
по 4,5 поросяти. Цікаво, що ж 
думають керівники колгоспу 
поставити на відгодівлю в нас
тупному році?

На свинофермі занедбана 
організація праці. Розпорядок 
дня  не виконується. Складені 
раціони годівлі висять для фор
ми. Свиней годують як  попа
ло, корми, що вказані в раціоні, 
тварини не одержують. І  як
не дивно, зоотехнік колгоспу 
О. Довгенко змирилася з цими 
недоліками, не вживає рішучих 
заходів для поліпш ення відго
дівлі свиней.

В артілі є великі можливості 
продажу державі яловичини. 
На молочно-товарній фермі є 
малопродуктивні корови, яки х 
треба замінити, поставити на 
відгодівлю, а потім здати на 
м’ясо. Але відгодівлі великої 
рогатої худоби в колгоспі не при
діляють належної уваги.

В. БОНДАРЕНКО.

Хіба ж це кролеферма?
Керівники колгоспу імені 

Куйбишева гордяться тим, що 
мають найбільшу кролеферму 
в нашому районі. Щ омісяця во
ни подають зведення, що на 
фермі є 111 кролів, в тому 
числі 50 кролематок.

Але загляньте на колгоспну 
кролеферму, якщо ї ї  можна 
так назвати. М алесенька об
дерта мазанка із загорідкою. 
В ній більше пацюків, ніж кро
лів. Тваринам рідко коли да
ють їсти , погано доглядають.

Кролефермі не місце на под
вір’ї, де утримуються і коро
ви, і свині, і в івці. Керівники 
колгоспу вже два роки обіця
ють перенести ферму в інше 
місце, але одними словами ні
чого не зробиш.

А чому б справу розведен
ня кролів не взяти в свої ру
ки комсомольцям колгоспу? 
Над цим слід задуматись сек
ретареві комсомольсь кої орга
нізації Л. Панкулу.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Серед доярок району широко розгорнуло
ся соціалістичне змагання за збільшення 
надоїв молока.

              літрів молока від кожної фуражної ко2450  рови надоїла за дев’ять місяців дояр
ка колгоспу імені Фрунзе Завалко Євдокія Іва
нівна.

  літрів молока від кожної  фуражної
2076  корови надоїла за дев’ять місяців до

ярка колгоспу імені Фрунзе Новохатченко Мот
ря Андріївна.

              літр молока від кожної фуражної ко
2041  рови надоїла за дев’ять місяців доярка 

колгоспу імені Мічуріна Лазуренко  Єлизавета
Карпівна.2007 літрів молока від кожної фуражної

корови надоїла за дев’ять місяців дояр
ка колгоспу імені Калініна Ткачова Раїса Іванівна.1981 літр молока від кожної фуражної ко

 рови надоїла за дев’ять місяців доярка 
колгоспу імені Свердлова Лимборська Ольга Гри
горівна.1980  літрів молока від кожної фуражної

 корови надоїла за дев’ять місяців до
ярка колгоспу імені Жданова Головаха Марія 
Михайлівна.1954 літри молока від кожної фуражної ко

 рови надоїла за дев’ять місяців доярка 
колгоспу імені Калініна Люшня Клавдія Тимо
фіївна.1942 літри молока від кожної фуражної ко

рови надоїла за дев’ять місяців дояр
ка колгоспу імені Фрунзе Добріцька Парасковія 
Павлівна.

              літрів молока від кожної фуражної ко- 
1928 рови надоїла за дев’ять місяців дояр

ка колгоспу імені Чкалова Паргамон Клавдія 
Миколаївна.1891  літр молока від кожної фуражної ко

   рови надоїла за дев’ять місяців дояр
ка колгоспу „Шлях Леніна“ Козюр Олена Авксен
тіївна.1888  літрів молока від кожної фуражної 

  корови надоїла за дев’ять місяців до
ярка колгоспу імені Чкалова Бредня Марія Йо
сипівна.1853 літри молока від кожної фуражної 

 корови надоїла за дев’ять місяців до
ярка колгоспу імені Чкалова Мусієнко Лідія 
Григорівна.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Про стандарти і точність
Хлібороби району прагнуть як

найшвидше продати рідній дер
жаві додаткові центнери зерна. 
Мчать автомашини з ячменем, 
пшеницею, просом з Кам’янки, 
Мар’ївки та інших сіл.

...Іван Олексійович Ігнатьєв, 
директор хлібоприймального пунк
ту, запросив до себе в кабінет 
лаборантів і розпорядився:

—Щоб не скучно було сидіти 
в лабораторії, то ви проявляйте 
кипучу діяльність. Будьте вимог
ливі. Вишукуйте, винюхуйте, при
скіпуйтесь до кожної зернини.

А дівчатам що. Одержали зав
дання і раді старатись.

Під’їжджає три автомашини з 
ячменем з колгоспу імені Карла 
Маркса. Лаборанти не знайшли 
до чого прискіпатись в двох авто
мобілях зерна. Але третю маши
ну завернули назад в колгосп.

—Чому назад?—запитує шофер.
—У вашого ячменю,—несміли

во пояснює лаборантка,—запах 
ніби нестандартний.

—Як же це?! Адже ми всі бра
ли зерно з одного складу!

—А ти менше розмовляй,— 
втрутився в розмову І. Ігнатьєв.—

Що ти тямиш у цій справі? 
Наказано повертати назад—ви
конуй!

Так одна за другою поверта
ються назад в колгоспи автома
шини з зерном.

Бачте, яку кипучу діяльність 
розгорнули хлібоприймальники.

...На пункті заготскотвідгодівлі, 
яким керує Павло Васильович 
Данілов, тварин, звичайно, прий
мають не по запаху чи по вологос
ті, але теж дотримуються неаби
якої  точності.

З колгоспу імені Леніна, нап
риклад, пригнали молодняк вели
кої рогатої худоби. Перед цим 
зважували вдома на автовагах 
кожну тварину. На пункті ще раз 
переважили.

—Не приймаємо!—категорично 
відмовив Павло Васильович.

—А чому?
—Тому, що ваші бички не тяг

нуть по 200 кілограмів, а важать 
на десятки грамів менше...

Погнали канізці тварин назад 
в село.

От яка точність!
П. ЗАХАРЧУК.

О Т А К І -  Т О С П Р А В И  ...
Одного погожого ранку Іван 

Степанович Бориско, голова кол
госпу імені Щорса, звернувся до 
бухгалтера Івана Олександровича 
Софу з словами:

—А скільки там наші кури 
яєць знесли, вже ж дев’ять міся
ців минуло?

—Та це ми в одну мить під
рахуємо!—вигукнув бухгалтер і
кинувся до рахівниці.

Все похмурішим ставало лице 
бухгалтера. Притихлим голосом 
він повідомив:

—Маємо на курку-несучку всьо
го по 24 яєць. Отакі-то справи...

Дійсно, справи невтішні. По ви
робництву яєць колгосп посідає 
одне з останніх місць в районі. 
На 100 га зернових тут виробле
но лише по 622 яєць.

А трапилось так тому, що пта
хівництвом не займалися.

І. СТЕПАНОВ.

Жителька села Пурпурівки Олександра Моска
ленко з сином Володимиром займається виготовленням 
самогону з цукрових буряків нового врожаю. В них ви
явлено закваску, 4,5 літра самогону та самогонний апарат.

Самогонники повинні стати перед судом.
(З листа сількора).

—Я тобі покажу, як переганяти мої соки!
Мал. О. Козюренка.

Редактор X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Мунтян Володимир Григорович, який проживає в с. Мартоно
ші, порушує справу про розлучення з дружиною Мунтян Марією 
Гнатівною, яка проживає в с. Мартоноші.

Справа розглядатиметься в народному суді Ново-Миргород
ського району.
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Мукомели завершують розпочате будівництво
Одночасно з проведенням ре

монту механізмів та приміщен
н я , робітники Ново-Миргород
ського держмлина в вересні за
кінчували раніше розпочате 
будівництво нових об’єктів.

В приміщенні крупорушного 
цеху зроблено перекриття стелі, 
ц еглові простінки , вкрито дах. 
Крупоруш ну машину та комбі
кормовий агрегат устатковано 
на міцних фундаментах.

З араз робітники проводять 
підготовчі роботи до устатку
вання енергетичних механіз
мів. Цю роботу вони зобов’яза 
лися закінчити до 20 жовтня. 
Майстри виготовляють віконні 
рамп.

Щ е в першій половині верес
ня  Міжколгоспбуд прийняв за
мовлення на виготовлення две
рей. Вже й строки минули, але 
до цього часу не зроблено 
жодних дверей. Внаслідок цьо
го затримується завершен ня 
будівництва крупорушного,

комбікормового та інших цехів.
Поруч з машинним відділен

ням споруджується складське 
приміщення для зберігання зер
на місткістю понад 250 тонн. 
Але дах його й до цього часу 
не вкрито. Директор цегельно
черепичного заводу Ф. Галуш
кін ще з 19 вересня обіцяє 
видати 750 ш тук черепиці, та 
поки що нічого немає. В цьо
му ж  таки  приміщенні вже 
зацементовано долівку, заскли
то віконні рами.

Нещодавно дирекція держ
млина придбала автоваги. Май
стри встановили їх  і зараз бу
дують кімнату для роботи 
приймальника. До кінця місяця 
автоваги будуть здані в екс
плуатацію.

В селі Мар’ївці обмінний 
пункт, яки й тимчасово не пра
цював, відновив свою роботу. 
Приймальником зерна постав
лено Ф. Лобунського. Тепер 
колгоспники та сільгоспартілі

ближніх сіл провадять обмін 
зерна на борошно в обмінному 
пункті.

Поліпшено також приймання 
та розвантажування зерна в 
держмлині. За допомогою тран
спортера зерно з автомашин 
поступає в склад.

Концентровані корми, що за
лишаються після переробки 
зерна, оприбутковуються. В да
ний період держмлин має на 
відгодівлі 800 штук качок, які 
до кінця року будуть здані.

Пуск в дію н ових об’єктів 
дасть змогу набагато більше 
випускати продукції та кон
центрованих кормів для в ідго
дівлі худоби в районі.

Мукомели держмлина взяли 
зобов’язан н я  виконати річний 
план випуску готової продукції 
до 25 грудня. Це буде їх  по
дарунком ХХІ з ’їздові Комуніс
тичної партії.

С. СОЛОВЙОВ, 
бухгалтер держмлина.

Електрифікація 
румунських сіл

В Румунії щороку електри
фікується близько 300 сіл. Ус
пішному виконанню планів 
електрифікації сприяє зростаю
ча енергетична база країни. 
Якщо в 1945 році число елек
трифікованих сіл становило ли
ше 443, то на початок цього 
року було електрифіковано вже 
близько 2 .400  сіл. Таким чином,
майже 3 мільйони селян, або 
25 процентів усього сільського 
населення Румунії, живе в 
електрифікованих селах.

Все ширше електроенергія 
використовується в сільсько
господарських роботах. В ряді 
державних і колективних сіль
ських господарств електрику 
починають використовувати для 
подачі води на ферми , для доїн
ня корів, стрижки овець.

В будинках трудящих селян 
одночасно з електрикою з 'яви
лися радіоприймачі та інші по
бутові електроприлади.

У цьому році електрифікуєть
ся значне число сіл Констан
цької, Галацької та інших об
ластей.

Завод важкого верстатобудування
Па півтора року раніше пе

редбаченого строку завершено 
будівництво першого в Китаї 
заводу універсальних важких 
верстатів—Уханського заводу 
важкого верстатобудування.

Цей величезний завод, прек
расно оснащений сучасною 
технікою, побудований з до
помогою Радянського Союзу. 
Він випускатиме верстати вагою

від кількох десятків до к ількох 
сотень тонн, я кі зможуть об
робляти деталі важ ких машин 
вагою в кілька десятків тонн.

До кінця цього року завод 
випустить 200 важ ких верста
тів 12 типів, які підуть на 
оснащення вітчизн ян их під
приємств важкого машинобу
дування.

Велике свято трудящих НДР
Трудящі Німецької Демокра

тичної Республіки 7 жовтня 
відзначили дев’яті роковини 
утворення першої в історії Ні
меччини держави робітників і 
селян.

За роки народної влади ро
бітничий клас, трудове селян
ство та інші верстви населен
н я НДР, об’єднані в Національ
ному фронті, під керівництвом 
Соціалістичної єдиної партії 
Німеччини добилися видатних 
успіхів у соціалістичному бу
дівництві, в розвитку еконо
міки і культури, в створенні 
міцної основи для дальшого 
піднесення народного добробу
ту. Довоєнний рівень промис
лового виробництва вже пере
вершено більш як у два рази. 
Питома вага продукції соціа
лістичних підприємств у  за
гальній промисловій продукції 
в 1957 році становила 88,7 
процента. В сільському госпо
дарстві майже третину землі 
обробляють підприємства со
ціалістичного типу.

Успіхи в розвитку економіки 
республіки дали змогу урядові 
НДР здійснити ряд важливих 
заходів, спрямованих на під
вищ ення ж иттєвого рівня тру
дящих. Робочий день у про
мисловості скорочено до 7,5 го
дини, прийнято закон про збіль
ш ення пенсій, зросли прибут
ки трудящих.

Німецька Демократична Рес
п убліка— опора миролюбних 
демократичних сил всієї Німеч
чини. Борючись за мирне воз
з ’єднання Німеччини, уряд 
НДР виходить з того, що це— 
справа самого німецького н а
роду. Центральний Комітет 
СЄПН висунув пропозицію —

створити конфедерацію обох 
німецьких держав, що було б 
важливим кроком на шляху 
возз’єднання Німеччини, як  
миролюбної демократичної дер
жави.

Недавня ініціатива уряду 
НДР, який запропонував зро
бити конкретні кроки для п ід
готовки і найшвидшого укла
дення мирного договору, є н о
вим проявом піклування про 
національні інтереси німець
кого народу. Ця ініціатива 
знайшла повну підтримку уря
ду Радянського Союзу.

Будучи суверенною і  неза
лежною державою, Німецька 
Демократична Республіка твер
до і послідовно проводить по
літику добросусідських в ідно
син з усіма країнами . Уряд 
НДР наполегливо бореться за 
те, щоб договоритися з ФРН 
про відмову від виробництва і 
розміщення на території Ні
меччини ядерної зброї, про 
створення в Європі безатомної 
зони, про поступове виведен
ня іноземних в ійськ з німець
кої території, що, безсумнівно, 
сприятиме пом’якш енню між
народної напружен о ст і.

Народи соціалістичних країн 
висок о цінять вклад НДР у 
справу зміцнення єдності со
ціалістичного табору, її  вірність 
ідеям марксизму-ленінізму, 
принципам пролетарського ін
тернаціоналізму.

Поздоровляючи з святом тру
дящих НДР, радянський народ 
побажав їм нових успіхів у со
ціалістичному будівництві, в 
боротьбі за мирне возз’єднан
ня своєї вітчизни я к миролюб
ної демократи чної  д ержави.

Німецька Демократична Рес
публіка. В районі Хойєрсверда 
(округ Коттбус) провадиться 
будівництво найбільшого в рес
публіці промислового об’єкту— 
комбінату „Шварце Пумпе“. Він 
вироблятиме для народного гос
подарства країни буровугільні 
брикети, кокс, газ, електроенер
гію. Перші 50000 тонн брикетів 
випущено до дня дев’ятиріччя 
НДР.
На фото: монтаж сталевих

конструкцій першої електро
станції комбінату.
Фото Штурма і Крюгера

(Центральбільд).
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