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України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Слово за вами, товариші будівельники!
Патріотичний почин колгосп

ників сільгоспартілі імені Ка
лініна, Ульяновського району, 
які включилися в змагання па 
честь 41-х роковин Великого 
Жовтня і наступного ХХІ з ’їз 
ду КПРС і взяли на себе під
вищені соціалістичні зобов’я 
зання, знайшов палку підтрим
ку серед трудівників сільського 
господарства району. Дати Ра
дянській Батьківщині якн ай
більше продуктів сільського 
господарства, своєчасно і висо
коякісно завершити всі польо
ві роботи, закласти надійну ос
нову високого врожаю в 1959 
році—такі помисли і прагнен
ня хліборобів.

За прикладом калінінців кол
госпи району мають різко 
збільшити виробництво молока 
та м’яса, домогтися виконання 
намічених планів і взятих со
ціалістичних зобов’язань. А 
для цього слід створити необ
хідні умови.

Завдання полягає в тому, 
щоб протягом ближчих днів за
кінчити обладнання примі
щень, подбати про їх  утеплен
ня, про якнайширшу механі
зацію всіх трудомістких проце
сів. Але чи скрізь дбають про 
це? На ж аль, факти говорять 
про інше.

Ось щ о повідомляє у листі 
до редакції райгазети сількор 
Л. Гвардіон з села Канежа:

«Зима це за горами. Але в 
колгоспах імені Щорса та імені 
Леніна не поспішають з ремон
том тваринницьких приміщень.

В колгоспі імені Щорса ко
рівник недобудований: дах ді
рявий, не ремонтуються ясла, 

  автонапувалки несправні. В 
приміщенні, де стоїть молод
няк, дах протікає, ясла невід
ремонтовані, стіни не пома
зали.

Не кращі справи і в колгос
пі імені Леніна, де в корівни
ках протікає дах, на прохо
дах вибої. В телятнику тісно
та, під яслами— ями.

Як же думають організува
ти зимівлю худоби голови цих 
колгоспів І. Бориско та Н. Пет
ров?»

Цей сигнал заслуговує сер
йозної уваги. Адже канізькі 
колгоспи мають всі умови для 
того, щоб якнайкращ е утепли
ти і обладнати фермські при
міщення. Слід тільки не від
кладати цю важливу справу на 
завтра. Обидва колгоспи ,
створивши зразкові умови для 
зимового утримання худоби, 
змогли б подолати відставання 
по виробництву тваринницької 
продукції.

Будівельні бригади ряду 
колгоспів протягом цього літа 
збудували нові приміщення. 
Так, в колгоспі імені Сталіна 
закінчено спорудження корів
ника на 1 04 головомісць, 
електростанцію. Збудовано сви
нарник-маточник у колгоспі 
імені Чкалова і т. д .

Але про підготовку наявних 
тваринницьких приміщень до 
зими вкрай п огано дбають у 
колгоспах імені Орджонікідзе, 
«Шлях Леніна» та інших. За
бувають тут і про будівництво 
нових приміщень.

Велику допомогу колгоспам
у спорудженні фермських примі
щень покликана подати між
колгоспна будівельна організа
ція, яку  очолює І . Титенков. 
Але якщо подивитись на гра
фік введення в експлуатацію 
тваринницьких приміщень, то
видно, що Міжколгоспбуд пра
цює набагато нижче своїх 
можливостей. Згідно графіка 
до 20 жовтня слід було здати 
в експлуатацію тваринницькі 
приміщення у колгоспах імені 
М. Горького, імені Леніна, іме
ні Дзержинського та багатьох 
інших, але будівельні роботи 
ще далеко не закінчені.

Не може бути терпимим той 
факт, що в окремих сільгосп
артілях з настанням дощів і 
холодів послабилась діяльність 
будівельних бригад, хоч внут
рішнє обладнання багатьох при
міщень ще не закінчене. Не
обхідно так організувати пра
цю будівельників, щоб я к най
краще використати кож ну по
гожу годину, утеплити всі 
ферми, відремонтувати стан ки, 
годівниці тощо.

У багатьох районах Полтавської області відкрито родовища 
газу. В Полтаві вже газифіковано псі великі підприємства і близь
ко 5000 квартир трудящих. Найближчим часом перейде на газове 
паливо Кобеляцький цукровий завод.

На фото: прокладання газопроводу під села Малий Кобелячок 
Ново-Санджарського району до Кобеляцького цукрового заводу.

Фото П. Кекала (Фотохроніка РАТАУ).
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Масовий недільник трудящих Кіровоградщини, проведений 
19 жовтня в районах, де дозволяли погодні умови, приніс ба
жані наслідки. Більшість районів ліквідувала відставання в 
проведенні польових робіт.

Йдучи назустріч побажанням трудящих, обком КП Укра
їни оголосив з 24 жовтня триденний недільник, присвя
чений ХХІ з ’їздові КПРС.

Трудящі району! Всі, як один, візьмемо найактивнішу 
участь у недільнику, допоможемо колгоспам успішно завер
шити збирання цукрових буряків, соняшників, кукурудзи, ко
ренеплодів, підняття зябу!

Всі—на масовий недільник!

В обкомі КП України та виконкомі обласної Ради депутатів трудящих

Про проведення осіннього місячника 
л і с у  і с а д у

Бюро обкому КП України і 
виконком обласної Ради депу
татів трудящих відмітили, що 
під час весняного місячника 
лісу і саду в нинішньому році 
було проведено значну роботу 
по розвитку садівництва, роз
ширенню лісонасаджень та озе
лененню міст і сіл області. В
колгоспах і радгоспах закладе
но 810 гектарів нових садів, 
187 гектарів виноградників, 62 
гектари ягідників, 428 гекта
рів лісів та близько 1.000 гек
тарів полезахисних лісосмуг, 
відремонтовано садів, виноград
ників і ягідників на площі 
близько трьох тисяч гектарів. 
Крім того, озеленено 70 садиб 
колгоспів і радгоспів, понад 
25 тисяч садиб колгоспників, 
робітників та службовців, тут 
висаджено понад 750 тисяч 
саджанців і сіянців деревно- 
чагарникових порід; закладено 
46 ,5 кілометра ж ивої огорожі 
в колгоспах; на садибах ліс
ництв посаджено 630 плодових 
дерев.

Чималу роботу виконано по
вирощуванню посадкового ма
теріалу плодоягідних культур і 
винограду в колгоспах та рад
госпах: закладено 53 гектари 
чергового поля розсадників, де 
висаджено понад 1 ,5  мільйона 
штук плодової дички , з якої в 
серпні та вересні заокулірова
но близько 900 тисяч штук; 
закладено 7 гектарів ягідних 
шкілок, на як их в ирощено по
над 350 тисяч саджанців.

Особливого успіху досягнуто 
у вирощуванні посадкового ма
теріалу винограду. Весною ни
нішнього року колгоспи й рад
госпи заготовили близько трьох 
мільйонів чубуків і заклали 29
гектарів виноградних шкілок, 
в результаті чого вирощено 
саджанці, як ими можна буде 
закласти наступної весни по
над 700 гектарів нових вино
градників.

Проте керівники окремих ра
йонів, колгоспів і радгоспів до
сі не усвідомлюють важливості 
цієї роботи , безвідповідально
ставляться до ї ї  проведення і 
тому не виконали завдань по 
закладанню лісів і садів та 
вирощуванню посадкового мате
ріалу. Колгоспи Рівнянського 
району, наприклад, виконали 
план закладання садів лише на 
18 процентів, з а клали чергово
го поля розсадників лише 0,25 
гектара з плану 2 гектари, не 
виростили жодного саджанця
винограду з плану 30 тисяч 
штук. Весною цього року к ол
госпи Ново-Українського райо
ну не заклали жодного гектара 
саду. Бонн мали посадити 45 
тисяч штук плодової дички , а 
посадили лише 32 тисячі штук. 
У Червонокам’янському районі 
план закладання садів викона
но на 42 проценти, закладено

0,5  гектара разсадника і не 
вирощено жодного виноградно
го саджанця.

Не виконали планів п осадки 
полезахисних лісосмуг к олгос
пи Хмелівського, Червонока
м’янського, Комп аніївського,
Новгородк івського, Кіровоград
ського та деяких інших райо
нів. У деяких з перелічених 
районів навіть не підготовлено 
грунт під ці насадження. Пога
но провели весняний місячник 
лісу і саду радгоспи «Устимів
ський», імені Димитрова та іме
ні Рози Люксембург.

При заготівлі вин оградних 
чубуків мали місце серйозні 
порушення карантинних захо
дів. Колгоспи імені Леніна та
імені Жданов а, Ново-Георгіїв
ського району, як і знаходять
ся у вільній від філоксери зо
ні, брали виноградні чубуки в 
Одеській області, яка  перебу
ває під карантином по філок
сері, чим порушили положен
ня про захист культури вино
граду. Грубо порушували ці
заходи і в радгоспі «Сагайдак». 
Незважаючи на те, що він 
знаходиться у філоксерній зо
ні, посадковий матеріал вино
граду відпускали в Онуфріїв
ський  район—у вільну зону.

В багатьох колгоспах і рад
госпах області не організовано 
належного догляду за багато
річними насадженнями . Особ
ливо погано доглядають за ни
ми в Кіровоградському, Усти
мівському, З нам’янському, Єли
саветградк івському районах і 
радгоспах «Устимівський», іме
ні Димитрова та імені Рози
Люксембург.

Надаючи великого значення 
дальшому розвиткові садівни
цтва, розширенню площ під 
парками, скверами, лісами і 
лісосмугами , озелененню міст 
і сіл, бюро обкому КП України
і виконком обласної Ради де
путатів трудящих вирішили 
провести з 25 жовтня по 25 
листопада 1958 року тради
ційний місячник л ісу і саду.

Під час місячника треба пов
сюдно розгорнути роботи по
посадці й ремонту садів, пар
ків, скверів, л ісів,  лісосмуг, 
озелененню міст, сіл, шосей
них шляхів і залізничних ко
лій, садиб колгоспів і радгос
пів, шкільних ділянок, терито
рій гуртожитків, дитячих зак
ладів та інших громадських 
місць. Звернути особливу ува
гу на озеленення присадибної
ділянок колгоспників, робітни
ків та службовців. Провести 
підготовчі роботи до весняних 
посадок.

Міськкоми , райкоми партії, 
виконкоми міських і районних 
Рад депутатів трудящих зобо
в’язано обговорити питання 
про проведення місячника лісу 
і саду та розробити конкретні

завдання кожному підприєм
ству, колгоспові, радгоспові, 
залучивши до участі у місяч
нику всіх трудящих, молодь, 
піонерів і учнів.

Обласне управління сільсько
го господарства, обласне відді
лення тресту «У крплодолісо
розсадник», директорів держав
них розсадників і лісгоспів 
зобов’язано забезпечити від
пуск посадкового матеріалу.

Обласне управління сільсько
го господарства, обласне управ
ління радгоспів, ц укробуряко
трест, міськкоми і райкоми 
партії, міськвиконкоми і рай
виконкоми зобов’язано:

а)  забезпечити своєчасне ви
бирання посадкового матеріалу 
з державних розсадників во
сени.

Саджанці плодоягідних куль
тур, декоративних дерев та ча
гарників, потрібні для посадки 
восени, використати в період 
місячника лісу і саду. Сад
жанці винограду, в ирощені у 
ш кілках, старанно викопати,
забезпечити зимове збереження 
і посадити весною 1959 року 
в підготовлений грунт (план
таж). Враховуючи , що лоза на 
виноградних садж анцях н ині не 
повністю достигла, звернути 
особливу увагу на їх  збере
ж ення в зимовий період, не 
допускати  підмокання, випрі
вання та вимерзання їх ;

б) посадковий матеріал пло
доягідних культур, в инограду 
та декоративних дерев, виро
щений у колгоспах і радгос
пах, розподілити в межах ра
йону. Ні в якому разі не до
пускати завозу чи передачі по
садкового матеріалу винограду 
з філоксерної зони ;

в) забезпечити до 20 листо
пада підготовку плантажу під 
весняні посадки винограду, 
враховуючи забезпеченість по
садковим матеріалом, як  своїм, 
так і виділеним із державних 
розсадників;

г) провадити осінні посадки 
дерев лише із застосуванням 
мульчування пристовбурних 
кругів шаром перегною товщи
ною 1 0 —15 сантиметрів і діа
метром 1 — 1,5 метра, щоб за
побігти пошкодженню коріння 
морозами;

д) плодові дерева в садках 
садити з урахуванням сортів 
по строках їх  достигання (літ
ні, осінні, зимові), склавши пе
ред цим план посадки.

Редакції обласної і район
них газет та обласний комітет 
радіоінформації зобов’язано ш и
роко висвітлювати хід прове
дення м ісячника лісу і саду, по
пуляризувати успіхи к олгос
пів, радгоспів, установ і п ід
приємств, а також окремих 
осіб, які відзначилися в робо
ті під час місячника.



2 Л Е Н І Н Е Ц Ь 24 жовтня 1958 року.

Ленінські заповіти молоді
Вже днями лічать юнаки і 

дівчата нашої країни час, що 
залишився до славного сорока
річчя ВЛКСМ. Задовго до цьо
го почали вони готувати по
дарунки своїй Вітчизні. Праг
нення молоді порадувати рід
ний народ плодами своєї твор
чої праці, щедрістю ума і сер
ця ще більше зросло в ході 
всенародного змагання на честь 
ХХІ з ’їзду КПРС.

За сорок років мільйони ра
дянських людей пройшли через 
дружну комсомольську сім’ю; 
тут, в комсомолі, одержали во
ни путівку в ж иття. Разом з 
нинішніми комсомольцями ог
лядаються вони зараз на прой
дений комсомолом шлях і 
славлять ім’я  великого Леніна.

Володимир Ілліч, вождь і 
вчитель трудящих, стояв біля 
колиски Комуністичної спілки 
молоді, на багато років вперед 
визначив напрям ї ї  роботи, 
залишив нашому юнацтву без
смертні заповіти. Найповніше 
вони викладені в промові 
В. І. Леніна н а  III з ’їзді ком
сомолу в жовтні 1920 року.

Де був грізний, бойовий час. 
В країні ще бушувала грома
дянська війна. Багато заводів 
і фабрик було зруйновано. Го
лодні, роздягнуті і роззуті лю
ди мали розбити ворога, почати 
будувати нове, вільне життя.
Делегати комсомольського з ’їз 
ду чекали, що Ленін говорити
ме про війну, про боротьбу 
з внутрішньою і зовнішньою 
контрреволюцією, і були спов
нені рішимості на заклик вож
дя йти на будь-який фронт, 
захищати молоду Радянську
республіку.

Але Володимир Ілліч, перед
бачаючи швидке закінчення 
громадянської війни, говорив 
про створення нового, комуні
стичного суспільства, про вихо
вання тих, хто повинен його збу
дувати. Він визначив шляхи і
методи виховання підростаючо
го покоління в умовах нового 
суспільного ладу.

Завдання молоді полягає в 
тому, щоб вчитись, вчитись ко
мунізму, говорив В. І. Ленін. 
Це означало— нагромаджувати
знання, без яких нового сус
пільства не збудуєш.

Затамувавши подих, слухали 
делегати з ’їзду заклик Ілліча 
засвоювати науку свідомо, ос
мислено, критично: «Перед ва
ми завдання будівництва, і ви 
його можете розв’язати, тіль
ки оволодівши всім сучасним 
знанням, уміючи перетворити
комунізм з готових заучених 
формул, порад, рецептів, при
писів, програм... у керівництво 
для вашої практичної роботи 
(Тв., т. З І ,  стор. 254).

І сотні тисяч юнаків і дів
чат заповнили аудиторії робфа- 
ків і вищих учбових закладів, 
з-поміж них виросли вчені, 
інженери, командири вироб
ництва.

Але справа виховання під
ростаючого покоління аж  н іяк  
не вичерпується його освітою

і навчанням. В. І. Ленін учив 
молодь не обстежуватись читан
ням комуністичних брошур і 
творів, не замикатися в стіни 
шкіл, бо без роботи, без бо
ротьби книжкове знання ко
мунізму нічого не варте. Во
лодимир Ілліч закликав ком
сомольців кожний крок сво
го навчання і освіти зв ’я 
зувати з участю в загаль
ній праці робітників і селян, 
які будують комунізм. Не гре
бувати ніякою роботою, най
бруднішою і найважчою, якщо 
вона потрібна для справи ство
рення нового суспільства.

Комун істична партія і вихо
вує юнацтво на практичній ро
боті. На всіх етапах соціаліс
тичного будівництва комсомоль
ці, молодь виступали активни
ми помічниками партії. Перед 
ними широко розкриті двері в 
ж иття. Вони можуть добитись 
вершин знань, щастя, слави, 
але до всього цього веде один 
ш лях— через чесну самовід
дану працю.

В. І. Ленін вимагав вихову
вати підростаюче покоління
з раннього віку в свідомій і 
дисциплінованій праці. В на
ших школах провадиться по
літехнізація, учні залучаються 
до праці. Але всього цього ви
явилось вкрай недосить для то
го, щоб з школи виходили лю
ди, підготовлені до життя, до 
повсякденної роботи на вироб
ництві. Назріла потреба пере
будувати нашу школу, і не 
тільки середню, але й вищу. 
Так диктує життя.

Цим і пояснюється той ве
личезний інтерес, з яким тепер
вся наш а громадськість об
говорює записку товариша 
М. С. Хрущова «Про зміцнен
ня зв ’я зку  школи з життям і 
про дальший розвиток системи 
народної освіти в країні». Про
позиції, викладені в цій за
писці, схвалені Президією 
ЦК КПРС. Вони виходять з
ленінських принципів вихован
ня підростаючого поколін
ня. «Очевидно, слід,— пише 
М. С. Хрущов, — навчаючи і 
виховуючи дітей у  школах, вже 
з першого класу психологічно 
готувати їх  до того, що вони 
повинні будуть в дальшому 
брати участь в суспільно-ко
рисній діяльності, в праці, в
створенні цінностей, потрібних 
для розвитку соціалістичної 
держави».

 І коли наш а школа буде по- 
справжньому готувати юнаків 
і дівчат до ж иття, до корисної 
праці, виховувати у них гли
боку повагу до принципів со
ціалістичного суспільства, во
ни зуміють давати ще більше 
користі своїй Батьківщ ині.

Ленінський заповіт молоді— 
кожного дня в першому–ліпшо
му селі, в першому-ліпшому 
місці розв’язувати практично 
то чи інше завдання спільної 
праці, нехай найменше, нехай 
найпростіше,— став для ком
сомольців законом. Немає те
пер такого куточка в країні,

де завзяті хлопці і дівчата не 
робили б потрібних, корисних 
справ. І яки х  справ!

Вони виступають ініціатора
ми багатьох важливих почи
нань. Тільки в останні роки 
ми були свідками таких геро
їчних справ молоді, я к  освоєн
ня цілини, будівництво 37 ком
сомольських ш ахт на Донбасі, 
участь в спорудженні багатьох  
новобудов на Сході і на Пів
ночі.

Тепер молодіжні колективи 
будують комсомольські домни, 
лінії газопроводів, шефствують 
над створенням гігантів хіміч
ної промисловості, економлять 
мільярди держ авних коштів. 
Сільські юнаки і дівчата допо
могли ви ростити в цьому році 
багаті врожаї, йдуть на ферми, 
щоб своєю працею брати участь 
у мирному змаганні з Амери
кою по виробництву м ’яса, 
молока і масла на душу насе
лення. В усій своїй діяльнос
ті комсомольські організації 
додержують ленінської вказів
ки про те, що Комуністична 
спілка молоді повинна бути 
ударною групою, яка  в усякій  
роботі подає свою допомогу, 
виявляє свою ініціативу, свій 
почин.

В. І. Л енін учив комсомольців 
не тільки самим віддавати всі 
сили великій боротьбі, але й 
бути вожаками мас, організо
вувати і вести їх  за собою, 
розвивати соціалістичне змаган
ня. Комсомольці неухильно 
додержують цього заповіту 
мудрого вчителя.

У праці, в активній боротьбі
за будівництво комунізму про
ходить наш а молодь прекрасну 
життєву школу. Юнаки і дів
чата вчаться сміливо йти на
зустріч труднощам і перемага
ти їх . В цій боротьбі, суворій і 
напруженій, партія прищеплює 
молодим борцям і будівникам 
високі моральні якості. Недар
ма В. І. Ленін на III з ’їзді 
комсомолу говорив: «Треба, 
щоб у с я  справа виховання, 
освіти і навчання сучасної мо
лоді була вихованням в ній ко
муністичної моралі» (Тв., т. 31, 
стор. 254).

Великим досягненням нашої 
партії є створення нової лю
дини, про що так мріяв Во
лодимир Ілліч. Сьогоднішній 
молодий робітник, колгосп
ник — це людина великої 
культури, я ка  творчо ставить
ся до своєї роботи, допитлива 
і невгамовна.

І якщ о зустрічаються ще 
серед молоді такі негативні яви
ща, я к  пияцтво, хуліганство, 
якщо є нероби і стиляги, то 
все це говорить про те, що 
окремі комсомольські органі
зації погано в иконують ленін
ські н акази . Їх обов’язок— 
ширше і активніше виливати 
на кож ну молоду людину, без
устанно працювати над кому
ністичним вихованням під
ростаючого п окоління.

З Б І Р Н И К  С П О Г А Д І В  ПРО В. І. Л Е Н І Н А
Державне видавництво полі

тичної літератури УРСР випус
тило українською мовою кни
гу «Спогади про Володимира 
Ілліча Л е н ін а » . Частина друга.

У збірник входять спогади
A. А. Андрєєва, С. М.  Кірова, 
М. І. Калініна, В. В. Куйбише
ва, ЇЇ. В. Сталіна, Н. К. Круп
ської, Г. М. Кржижановського,
B. О. Карпінського та інших.

Значне місце займають спога
ди про В. І. Л еніна видатних 
діячів міжнародного робітничо
го і комуністичного руху.

(РАТАУ).

З в і т и  і в и б о р и

Всебічно розвивати артільне виробництво
Доповідач, секретар партійної 

організації колгоспу імені Орд
жонікідзе т. Хмельницький, де
тально охарактеризував роботу 
комуністів, здебільшого зупи
няючись на досягнутих успіхах 
у рільництві. Хоч партійна ор
ганізація і малочисельна— б 
членів КПРС і один кандидат 
в члени партії,—але зроблено 
немало: протягом 1958 року 
колгосп кілька разів завойову
вав перехідний Червоний прапор 
райкому партії та райвикон
кому.

Після доповіді розгорнулися 
дебати.

— Про яке збільшення ви
робництва продуктів тварин
ництва може йти мова,— го
ворив у своїй промові т. Керо
сір,— коли партійна організація 
і правління колгоспу приділяли 
увагу тільки рільництву, ви
пустили з поля зору ферми.

Тож і по випадково в степу 
працюють комуністи тт. Руден
ко, Бондаренко, Поповенко, 
Прокопчук, а на тваринниць
ких фермах із комуністів н і
кого немає. Секретар парторга
нізації т. Хмельницький бував 
серед тваринників від випадку 
до випадку.

— Ми можемо добитися то
го ,— продовжував т. Керосір,— 
щоб виконати зобов’язання по 
виробництву тваринницької про

дукції. Треба тільки нам, кому
ністам, добре взятися за діло. 
Досить нам бути однобокими пе
редовиками!

Тов. Прокопчук гостро кри
тикував секретаря партійної ор
ганізації за запущ еність масо
во-політичної і виховної роботи
серед трудівників. Справді, в 
колгоспі дуже рідко читаються 
лекції, доповіді, мало проводять
ся бесіди, особливо серед ме
ханізаторів і тваринників.

Він сказав:
— В селі, на фермах і в 

тракторній бригаді майже не 
видно наочної агітації. Наш 
клуб, яким завідує сам т. Хмель
ницький, в більшості буває на 
замку, його робота зводиться 
до демонстрування кінокартин 
і проведення танців. Зовсім від
сутня робота гуртків художньої 
самодіяльності. Ми дуже мало 
працюємо з передовиками, ком
сомольцями, молоддю, а тому 
так слабо поповнюється наша 
партійна організація.

Кожен комуніст взяв актив
ну участь в обговоренні звітної 
доповіді.

Збори ухвалили усунути всі 
недоліки, про які говорили про
мовці, ще ширше розгорнути ді
йове соціалістичне змагання за 
я к найуспішніший розвиток всіх 
галузей сільського господарства.

І. МАЦКУЛ.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

З чого почав новий секретар
Близько двох місяців працює 

секретарем партійної організа
ції колгоспу імені Кірова (село 
Оситна) Володимир Михайлович 
Черкіс.

Протягом довгого часу кол
госп відставав з роботами на 
різних ділянках. Комуністи дій
шли до висновку, що необхідно 
було переглянути дещо в робо
ті правління і партійної орга
нізації, серйозно зміцнити ке
рівництво тракторною бригадою, 
тваринництвом і особливо по
ліпшити роботу з людьми. З
цього і почав новий секретар.

На партійних зборах було об
говорено питання про незадо
вільний стан утримання тва
ринництва. Комуністи одностай
но вирішили рекомендувати на 
посаду завідуючого фермою чле
на партії т. Добровольського 
та намітили ряд іншпх конк
ретних заходів.

Зараз завідуючий господарст
вом т. Портянко та новий за
відуючий фермою т. Доброволь
ський по-діловому взялись за 
підготовку тваринництва до зи
мівлі. Всі приміщення відремон
товані. Водопостачання забезпе
чено. Грубий корм розміщено 
біля ферми. Силосні споруди 
теж знаходяться поряд. У ці 
дні колгоспники доставляють 
буряки до ферми і кагатують.

Не менш тривожними були 
справи в тракторній бригаді. 
Бригада весь час у 1958 році 
не справлялася з поточними ро
ботами, не завжди якісно їх  ви
конувала. Партійні збори дору
чили комуністам т. Луценку 
та т. Іванову підготувати на 
обговорення чергових зборів пи
тання про роботу бригади ме
ханізаторів. Обговоривши це 
питання, комуністи ухвалили 
запропонувати правлінню кол

госпу зняти з посади бригадира 
тракторної бригади комуніста 
т. Ружина, як  такого, що не 
забезпечив ділянку роботи. Ко
муністи послали на посаду 
бригадира механізаторів члена 
КПРС т. Іванова. Правління 
колгоспу затвердило штатну оди
ницю механіка колгоспу. Па 
цю посаду партійна організація 
направила досить підготовлено
го комуніста т. Гранкіна. Всі 
ці заходи сприяли тому, що ро
бота тракторної бригади пожва
вішала. Надалі колектив меха
нізаторів має добитися більш 
істотних успіхів у своїй роботі. 
В це ще більше віриться, коли 
бачиш, що партійна група брига
ди взялася за діло по-справж
ньому.

Сьогодні поліпшується і ро
бота з колгоспниками. Колек
тив агітаторів під керівництвом 
партійної організації роз’яснює 
трудівникам колгоспного села 
рішення вересневого Пленуму 
ЦК КПРС про скликання поза
чергового ХХІ з ’їзду Комуніс
тичної партії, націлює їх  зу
силля на завершення всіх сіль
ськогосподарських робіт до 41-х 
роковин Великої Ж овтневої ре
волюції.

Роботи в колгоспі багато, а 
робочих рук невистачає. Пар
тійна організація провела збо
ри літніх колгоспників, після 
яких щоденно на збирання 
картоплі та кукурудзи виходить 
по 50 стариків.

Але це тільки перші кроки. 
Треба і далі удосконалювати ро
боту первинної партійної орга
нізації як  колективного органа 
керівництва, якомога частіше 
проводити обмін досвідом, біль
ше працювати з людьми.

Т. ШАПОВАЛОВ, 
інструктор райкому партії.
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Досягнення науки—у виробництво

Антибіотики у тваринництві
Антибіотики—пеніцилін, гра

міцидин та інш і—це речовини, 
що утворюються в процесі 
життєдіяльності ряду бактерій, 
плісеневих грибків та інших 
мікроорганізмів і мають здат
ність подавляти і навіть уби
вати хвороботворні мікроби. 
Багато антибіотиків знайшли 
широке застосування при лі
куванні різних захворювань у 
людей, а в останні роки ці 
речовини почали з успіхом за
стосовувати і в тваринництві.

Масовий досвід використан
ня у ветеринарії пеніциліну, 
біоміцину, синтоміцину, стреп

томіцину та інших антибіоти
ків показав, що з їх  допомо
гою можна не тільки виліко
вувати, але й запобігати бага
тьом хворобам тварин. Уста
новлено також, що антибіоти
ки в малих дозах стимулюють 
розвиток та приріст ваги сіль
ськогосподарських тварин і 
птиці.

Виробництво антибіотичних 
препаратів в країн і з кожним 
роком збільш ується, вони є 
тепер у достатній кількості в 
аптеках і на базах Сільгосп
постачу.

Застосування азотобактерину на свинофермі
Недавно в журналі «Наука 

и передовой опыт в сельском 
хозяйстве» була опублікована 
стаття про ефективність вве
дення в раціони свиней азото
бактерину. Свинарка колгоспу 
імені XVII партз’їзду Березів
ського району, Одеської облас
ті, Галина Полякова вирішила
використати цей препарат на 
своїй фермі. Спершу вона 
включила його в раціон лише 
кількох тварин, а коли дослід 
дав позитивні результати, то 
азотобактерин почали давати 
всім свиням.

Перед уж иванням азотобак
терин розчиняють у воді, мо
лоці або сироватці— по столо
вій ложці на відро для кожних 
20 поросят у в іці до двох мі
сяців і по півтори ложки для 
такої ж кількості дорослих 
свиней. Препарат дають раз 
на добу.

Введення азотобактерину в 
раціони поросят дало змогу 
збільшити щодобовий приріст 
ваги кожного з них з 4 0 0 —450 
до 500— 000 грамів. Свиномат
ки, які одержують цей препа
рат, дають кращ е розвинутих 
поросят.

Ультрафіолетове опромінювання птиці
Передові колгоспи і радгос

пи з успіхом застосовують 
опромінювання сільськогоспо
дарської птиці ультрафіолето
вими променями. Ці проме
ні посилюють окисні процеси 
в організмі, підвищують його 
ж иттєдіяльність, поліпшують 
білковий і вуглеводний обмін.
Завдяки цьому різко зниж уєть
ся захворюваність птиці, при
скорюється ріст молодняка, 
підвищується несучість. Прак
тика показує, що ультрафіоле
тове опромінювання птиці, да
ючи такі ж  результати, я к і 
підгодівля риб’ячим жиром та 
вітамінами, обходиться колгос

пам і радгоспам значно де
шевше.

Опромінюють птицю за допо
могою спеціальних (люміне
сцентних) електроламп. За
стосування цих ламп дає змо
гу поєднувати опромінювання
з подовженням світлового дня 
на птахофермах, що також 
сприяє підвищенню продуктив
ності  п тахівництва.

Ультрафіолетове опроміню
вання знайшло особливо вели
ке застосування на птахофер
мах з клітковим утриманням
птиці, де вона протягом три
валого часу позбавлена соняч
ного світла.

Коли слова розходяться з ділом
Керівники колгоспу імені 

Жданова давали слово одержати 
в цьому році по 75 яєць на 
кожну курку-несучку. Але ї хні 
слова далекі від дійсності. За 
дев’ять місяців в ід к ожної кур
ки-несучки одержано тільки

по 11 ,5  яйця. Курям на сміх!
Правда, голова правління 

С. Коник та зоотехнік В. Ж ук 
обіцяють в иправити становище. 
Та хіба ж одними словами 
справі допоможеш?

І. СТЕПАНОВ.

У колгоспі імені Дзержинського , де головою прав
ління В. Флоря, немає приміщення для утримання пти
ці. Курей розміщують в тамбурах корівників і свинар
ників.

Півень: — То для корів, то для свиней будують, а ко
ли ж для нас?..

бадьорий щовечора повертаєть
ся додому Дмитро Антонович.

— Володимире, Ніно, чим 
сьогодні похвалитесь?— запи
тує він дітей.

Другокласник Володимир смі
ливо показує зошит по ариф
метиці, в якому красується «5».

— По віршу п ’ять! — гордо 
заявляє батькові син.

Тільки Ніна щось не спішить 
показати батькові зошит. Ма
буть... Ні. По граматиці—чоти
ри. Це бентежить її.

— Нічого, дочко! — заспо
коює батько.— Я знаю, завтра 
буде п’ять.

І дочка відчуває в своєму
серці весну батьківських слів. 
Виховав Дмитро Антонович доб
ре Й старшого сина, Анатолія. 
Цього року хлопець закінчив 
10 класів. Ціле літо в полі 
працював. А через декілька
днів старий батько скаже си
пові, який збирається на служ
бу в армію:

— Дивись, Толю, комсомо
лець ти. Служи народу чесно
і добросовісно. Тримай міцно 
в руках н а шу прославлену 
зброю. А я  куватиму метал, 
хліб буду ростити.

Ілля БАНТИШ.
с. Панчево.

госпним ковалем Дмитро Анто
нович. Скільки за цей час від
ремонтовано і виготовлено но
вих деталей до сільськогоспо
дарського інвентаря. Та не ли
ше колгоспне намагається від
ремонтувати, полагодити . Час
тенько він чує: «Дядьку Дмит
ро, поклепайте сапу», «Ось ко
са, пилка, зробіть гостреньку 
сапу» і інше. І н іколи він не
відмовляється. А коли є я ка- 
небудь термінова справа, Дмит
ро Антонович не пошкодує і 
н очі.

— Ось поламалось. Треба 
негайно зробити.

— Якщо треба, то й тре
ба,— відповідає завжди бадьорий 
Дмитро Антонович.

Тоді серед ночі загоряється 
вогонь в горні, сопе сердитий 
міх, дзвенить чарівна пісня, 
«композитором» я кої є Дмитро 
Антон ович.

— Будь ласка! Замовлення 
виконано.

І так завжди. Минуло лише 
дев’ять місяців господарського 
року, а на рахунку коваля 
450 трудоднів. Ця цифра—тру
дова характеристика людини з 
шістдесятирічним віком. Добре 
попрацювавши, втомлений, але

К о л г о с п н и й  к о в а л ь
Кузня. Вона не одинока. Б і

ля неї чекає «ліків» черга во
зів, гарб, культиваторів, борін 
та іншого ін вентаря.

А в середині чутії дзвінкий 
стукіт металу, веселу розмову. 
І зайшовши до неї, відчуваєш 
приємний запах перегару, лег
кий лоскіт диму в очах.

— Будь ласка, сідайте, — 
підносячи металеве «крісло», 
запрошує вас вже немолода лю
дина з посивілими скронями, 
але з веселим вогником в очах.

Так ми і познайомились з
ковалем другої бригади колгос
п у імені Куйбишева Дмитром 
Антоновичем Яніним. Недарем
но його скроні п осивіли. Цьо
го року він підмічав своє шіст
десятиріччя. Та не з тих Дмит
ро Антонович, щоб сидіти вдо
ма, склавшії руки. Ні.

— Нам шістдесят, каж ете?—
перепитую щирого на розмову 
Дмитра Антоновича.— Чому ж 
ви не відпочиваєте ? По зако
ну вам на пенсію пора.

А він відповідає:
— На пенсію?! Це значить

сидіти? Ні, так я  не можу. 
Важко розлучатись з тим, що 
так глибоко увійшло в мою 
душ у— працею, кузнею.

...Двадцять років працює кол

Станіславська область. В цьому році механізовано бурякоприй
мальні пункти багатьох цукрових заводів. Це значно прискорює 
розвантаження автомашин та вантаження цукрових буряків у вагони.

На фото: механізоване вантаження цукрових буряків у вагони 
на Жовтневому бурякоприймальному пункті (Галицький район).

Фото С. Полякова (Фотохроніка РАТАУ).

В ремонтній майстерні
В майстерні Ново-Миргород

ської ремонтно-технічної стан
ції панує трудове напруження. 
Слюсарі Володимир Литвинен
ко, Євген Сокуренко, токарі 
Павло Миронюк, Георгій Літві
нов та коваль Віктор Горохов 
з молотобійцем Михайлом Ан
дреєвим допомагають тракто
ристам у проведенні ремонту. 
Вони виготовляють нові та рес
таврують старі, що придатні 
для роботи деталі.

Багато робочого часу еко
номлять ремонтники на митті 
деталей тому, що пущено в дію 
мийну машину. Сумлінно пра
цюють на ремонті тракторів ме
ханізатори з колгоспів імені 
Фрунзе— Г. Клименко та І . Мед
веденко, імені Чкалова—В. Ли
хошерст, Степан Патока, імені 
Орджонікідзе — Петро Корнет, 
М. Москаленко та інші. Вони 
працюють наполегливо, докла
дають немало зусиль і знань, 
щоб якнайшвидше впоратись з 
ремонтом і знову відправити в 
к олгоспи техніку цілком підго
товленою.

Але не можна не згадати 
про ті недоліки, які ще маємо

на сьогодні. В інструментальній 
невистачає необхідних нарізних 
інструментів, свердел, ключів, 
вимірювальних приладів тощо. 
Великі перебої бувають в по
стачанні запасними частинами. 
До тракторів КДП-35 Автотрак
торозбут мало завозить опор
них котків, впускних клапанів 
та накладок дисків муфти зчеп
лення.

Недоліком в проведенні ре
монту є й те, що до цього ча
су не укомплектовано робітни
ками бригади по ремонту окре
мих вузлів: задніх мостів, ко
робок швидкостей тощо. Не пра
цює й мідницький цех.

Мають місце випадки пору
шення трудової дисципліни. Ок
ремі спеціалісти майстерні та 
механізатори часто приходять 
на роботу з запізненням, до
пускають брак на ремонті.

Електрозварювальний О. Па
насенко та токар Л. Ж урав
ський неякісно виконують за
мовлення, сперечаються з стар
шими товаришами, некультур
но п оводять себе в колективі.

Р. ВАСЯНОВИЧ, 
механік-контролер.

Вісті з колго с п ів  
Трудовий подарунок

Молода доярка колгоспу іме
ні Фрунзе Євдокія Іванівна З а 
валко зобов’язувалась у цьому 
році надоїти від кожної корови 
но 2500 літрів молока. Треба 
сказати, що у доя рки слово не 
розходиться з ділом. За  станом 
на 20 жовтня Євдокія Іванівна 
одержала від кожної корови по 
2623 літри молока.

— Це мій трудовий подару
нок святу Великого Ж овтня,— 
заявляє вона.

М. ДИМА, 
бухгалтер сільгоспартілі.

Готуємось до свята
Комсомольці і молодь колгос

пу імені Калініна готуються 
радісно зустріти 41-і роковини 
Великого Ж овтня та ХХІ з ’їзд 
КПРС. Поряд з самовідданою 
працею в бригадах і на фер
мах молодь села бере активну 
участь у роботі гуртків худож
ньої самодіяльності. Це можна 
сказати про Олександра Супре
гу, Петра Іщенка, Олександра 
Колесника та інш их.

6-го листопада намічено від
крити новозбудований колгосп
ний клуб, де буде даний ці
кавий концерт.

В. ГАМАН, 
завідуючий клубом.

Високий урожай картоплі
Хлібороби сільгоспартілі іме

н і Кірова, Веселівської сільра
ди, в кращі строки зібрали 
врожай картоплі на площі 42 
гектари. Зібрану бульбу вчас
но перебрано, просушено і 
складено в кагати .

Найвищий урожай вирости
ла бригада, яку  очолює Мико
ла Васильович Чмихун. Кож
ний гектар видав по 180 цент
нерів картоплі.

Г. СУРЖИКОВ, 
секретар парторганізації.
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У Китайській Народній Республіці збудовано експеримен
тальний атомний реактор і циклотрон. Їх споруджували з допо
могою Радянського Союзу.

На фото: центральний пульт управління атомного реактора.
Фото Ту Сю-цзяня (Агентство Сіньхуа).

Народні комуни Китайської Народної 
Республіки

Нинішній рік увійде в істо
рію Китайської Народної Рес
публіки як  рік великого руху, 
народженого в рядах півміль
ярдного селянства країни 
і який знаменує собою новий 
етап будівництва соціалізму в
китайському селі. Цей рух, що 
виник в умовах великого по
літичного і трудового піднесен
ня населення і відображає на
ціональні та економічні особли
вості країни, породив народні 
комуни , які на початок жовт
ня створено в усіх провінціях.

Першу народну комуну «Вей- 
сін» («Супутник») було орга
нізовано в повіті Суйпін, про
вінції Хенань, у квітні цього 
року. До неї ввійшло 27 сіль
ськогосподарських кооперати
вів, що налічували в своєму 
складі 43 тисячі чоловік. Слі
дом за цим такі ж  комуни по
чали створюватись і в інших 
місцях.

Що ж  собою являє народна 
комуна? У статті 1-й проекту 
статуту комуни говориться, що 
народна комуна є низовою ор
ганізацією суспільства, створе
ною п ід керівництвом Комуніс
тичної партії і народного уря
ду, на основі добровільності 
трудящих для ведення і керів
ництва в рамках даної комуни 
всім промисловим і сільськогос
подарським виробництвом, об
міном культурою, освітою, 
політичними справами.

Таким чином, у віданні ко
муни, крім сільськогосподарсь
кого виробництва, є також про
мислові підприємства, рудники,
лісове господарство, тракторні 
бригади, учбові заклади, лікар
ні, магазини, їдальні, органі
зації народного ополчення.

Пануючою формою власності
народних комун є колективна 
власність. Проте колективна 
власність комуни має деякі 
елементи всенародної власнос
ті. Вони будуть безперервно
зростати і розвиватися і посту
пово замінять собою колектив
ну власність. Щодо оплати пра
ці членів комуни, то рішення 
ЦК Компартії Китаю «Про ство
рення народних комун у селах»
(від 29 серпня 1958 року) ре
комендує виходити з конкрет
них умов. В рішенні вказуєть
ся, що там, де умови дозріли, 
можна переходити на систему 
зарплати; там ж е , де умови ще не 
дозріли, можна тимчасово збе
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Водій, тримайся правої сторони!
Перший пункт єдиних пра

вил вуличного руху в Україн
ській РСР говорить: рух тран
спорту по вулицях населених 
пунктів і дорогах провадиться 
п о правій стороні.

З метою безумовного вико
нання цього важ ливого прави
ла  працівники державної авто
інспекції недавно переекзаме
нували всіх шоферів, а трудів
ники автомобільного транспор
ту чітко написали на задньому
борту кожної вантаж н ої авто
машини: «Водій, тримайся пра
ної сторони». І треба зазначи
ти, що ці слова тепер постійно 
н агадують водіям про їх обов’
язок. Здійсн ено і ряд інших 
заходів.

Переважна більшість шофе
рів добросовісно виконує пра

вила вуличного руху, розуміє, 
що найменше порушення за
гально-прийнятого порядку мо
же привести до нещ асних ви
падків.

А ось давайте подивимось,
що трапляється тоді, коли по
дій зневажає закон вуличного 
руху. Не далі як  в кінці 
минулого року шофер В. Та
раненко недалеко від села За
щити заїхав на ліву сторону 
дороги і через к ілька часу йо
го автомобіль зіткнувся із зу
стрічним. В результаті було на
несено важ кі травми громадя
нинові Р . Довгенку, зіпсовано 
автомашину.

Водій В. Гержов, будучи п ’я 
ним, їхав по лівій стороні до
роги між Великою Вискою і 
Шостаківкою. Через якийсь

час сталося зіткнення його мо
тоцикла з машиною і В. Гер
жов одержав смертельне пора
нення.

Є немало й інших подібних 
прикладів, але справа не в 
цьому. Всі до одного водії ма
шин можуть і повніші суворо
дотримуватись правил вулич
ного руху. Якщо кож ен шофер 
ревно ставитиметься до вико
нання своїх обов’язків, то тоді 
ніколи і ніяких но буде неба
жаних випадків. Про це слід 
не забувати ні на хвилину за
раз, коли автомобільний парк
нашої країни росте невпинно.

Водії, тримайтеся правої 
сторони!

М. ГОРБУЛІН, 
старший державний авто
інспектор району.

П Р И З Ы В Н И К
Трактористом работал он дома, 
И ладони, как камень, тверды. 
Сразу танк ему станет знакомым 
После пробной недолгой езды.

Комсомольскую честь не уронит 
Паренек из степного села,

И наказ земляков он запомнит: 
Чтобы слава танкистов росла.
Будет зорко стоять у границы 
Той земли, что немало вспахал, 
Чтобы много дородной пшеницы 
Наш советский народ собирал.

Алексей АЛДАХОНОВ.

НЕВТОМНІ ВОДІЇ АВТОМОБІЛІВ
Багато всякої роботи в кол

госпі, а особливо в час збиран
ня врожаю. Починається ця 
кампанія в теплі дні, а завер
шується восени , коли переш
коджають роботам дощі, при
морозки.

Але чиї то автомобілі снують 
і вдень і вночі, перевозячи

Три вчителі з однієї сім'ї
Колись, за часів царату, про

стий селянин і думати не міг 
про те, щоб вивчити своїх ді
тей, а тим більше, щоб вони 
стали вчителями.

Тільки Велика Ж овтнева со
ціалістична революція забезпе
чила трудящому люду велике 

 право на освіту. В цьому ми 
можемо переконатися на кож 
ному кроці.

Всі знають і поважають 
скромного трудівника колгоспу 
імені Дзержинського, главу 
сім’ї  Михайла Васильовича

Флорю. Він з допомогою Радян
ської влади вивів у люди сво
їх  дітей—Василя, Ніну і Марію. 
Вони вивчилися на педагогів і 
нині працюють на ниві народ
ної освіти в різних краях на
шої Батьківщини.

Михайло Васильович часто 
говорить

—Мої діти— педагоги!..
І справді: є чим гордитись 

батькові.
В. МУРЗАК, 
колгоспник.

с. Мартоноша.

НАЗУСТРІЧ СЛАВНИМ ДАТАМ
Готуючись до 40-х роковин 

Ленінського комсомолу і 41-ї 
річниці Великого Ж овтня, наш 
клуб здійснив один за другим 
такі заходи. Було влаштовано 
тематичний вечір «Комсомоль
ці й молодь у боротьбі за мир». 
Перед аудиторією виступила з 
доповіддю кандидат філологіч
них наук, викладач Київського 
державного університету Тетя
на Миколаївна Чернишова. В 
організації вечора активну 
участь взяли також студенти 
цього ж вищого учбового зак 
ладу, які приїздили на допомо
гу колгоспам у збиранні ку
курудзи.

Час Валентині взятися 
за розум

Про Валентину Анатоліївну 
Барлюту в селі Капежі одні 
люди говорять:

—Ледача.
Інші:
— Білоручка.
Але всім ясніш е ясного, що 

дев’ятнадцятилітня Валентина 
не займається загальнокорис
ною працею. Цілісінький день 
тиняється дівчина без діла по 
селу: то так пройдеться по ву
лиці, то сидить в магазині і 
розвеселяє різним теревенями 
продавця.

А то поїде до Кіровограда і 
там пробайдикує з тиждень. 
Є, безперечно, у неї за що 
роз’їжджати: мати Валентини 
сумлінно працює на молочно
товарній фермі колгоспу імені 
Леніна і добре заробляє.

Треба якнайш видше завер
шити збирання буряків і к у 
курудзи. Там, у полі, невис
тачає робочих рук. Доки ж  
Валентина Б арлюта ухиляти
меться від праці?

На думку колгоспників, час 
уже Валентині взятися за ро
зум, час матері і всій громад
ськості подумати про дівчину.

М. КАНІР.

з ’їзду партії. У зв’язку  з цим 
клуб підготував і провів те
матичний вечір для тваринни
ків на тему: «За достаток м ’я 
са, масла і молока».

Характерно, що готував йо
го майже весь актив клубу. 
Напередодні вечора всім трудів
никам ферми були вручені 
спеціальні запрошення. З до
повіддю виступав заступник 
секретаря партійної організації 
т. Борщ. Після доповідача ви
ступали тваринники.

Наприкінці вечора відбулася 
художня частина.

м. житній,
завідуючий клубом.

с. Володимирівка.

Заходів вжито
Про те, що член артілі імені 

Енгельса К. Вербицький тривалий 
час не може одержати вугілля за 
здане молоко по договору із За
готконторою райспоживспілки, 
писалося в „Ленінці“ за 14 ве
ресня ц. р.

Правління споживчої спілки
роз’яснює через газету всім гро
мадянам, які уклали договори із 
Заготконторою, що отоварювання 
промисловими і будівельними ма
теріалами провадитиметься про
тягом 1958 року.

В номері за 17 серпня крити
кувалися недоліки в підготовці 
тваринництва до зимівлі в кол
госпі імені Свердлова.

Як повідомив голова правлін
ня т. Романенко, розпочато будів
ництво нового корівника. За по
гане ставлення до виконання 
своїх обов’язків доярок К. Кап
тенар і Н. Іванову попереджено 
на виробничій нараді, а обліков
ця Ф. Назаренка—на засіданні 
правління.

регти наявні системи винагоро
ди по трудоднях .

В зв’я зк у  з утворенням народ
них комун постало питання 
про необхідність злити волость, 
я к економічний, п олітичний і
культурний адміністративний 
центр, і народну комуну в єди
не ціле.

«Комуна, — вказується в 
статті 11-й тимчасового стату
ту ,— створюється в рамках во
лості. Кожна волость становить 
одну комуну. Для зручності
роботи волость зливається з 
комуною. Депутат волосних
зборів народних представників 
одночасно є депутатом зборів 
представників членів комуни, 
член волосного народного ко
мітету—членом правління ко
муни, голова волосного народ
ного комітету — головою ко
муни».

Найвищий орган управління 
народної комуни— збори пред
ставників членів комуни, я кі 
обирають ї ї  правління. Народ
на комуна підрозділяється на 
кілька виробничих колон, а 
кожна з н и х — на кілька вироб
ничих бригад. Колона комуни 
є госпрозрахунковою одиницею.

Зразу  ж  після утворення на
родні комуни показали свої пе
реваги.

У ріш ен ні другої сесії 
VІІІ В секитайсь к ого з ’їзду Ком
партії Китаю вказується, що
партія ставить своїм завдан
ням ш видко покінчити з еко
номічною відсталістю і бідністю, 
в н ай коротший строк пере
творити Китай у велику соціа
лістичну державу з сучасною 
промисловістю, сучасним сіль
ським господарством і сучасною 
наукою та культурою.

Сесія висунула лозунг, який 
став тепер всенародним: 
«Напружуючи всі сили, сміли
во п рагнучи вперед, будувати 
соціалізм за принципом: біль
ш е, швидше, краще, економ
ніш е». Його конкретним втілен
ням і є рух за утворення народ
них комун, мета яких поля
гає у зміцненні соціалістично
го ладу і створенні умов для 
поступового переходу від соціа
лізму до комунізму.

І. ТЕСЛЕНКО.

цінні вантажі, наслідки люд
ської праці? Шоферів Олександ
ра Запсенка, Петра Доломаки, 
Панаса Бондаренка.

Зараз вони вивозять цукрові 
буряки на завод.

Г. САМАРСЬКА, 
колгоспниця колгоспу 
імені Мічуріна.
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