
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Бережіть колгоспну техніку
Трудівники сільсь кого гос

подарства району готуються 
гідно зустріти 4 1-і роковини 
Великого Ж овтня та позачер
говий ХХІ з ’їзд Комуністичної 
партії. На колгоспних ланах 
йде наполеглива боротьба за 
вчасне завершення всіх польо
вих робіт.

Нинішній рік для колгосп
них трударів був особливим ро
ком. Ставши господарями по
туж ної техніки, вони пораду
вали любиму Батьківщину но
вими виробничими успіхами у 
вирощуванні зернових і техніч
них культур, у збільшенні 
продуктивності громадського 
тваринництва. Передача трак
торів, комбайнів та інших ма
шин й інвентаря безпосередньо
в колгоспи дала змогу значно 
підвищити продуктивність праці, 
трудову дисципліну хліборобів.

Механізатори колгоспу імені 
 С в е р д л о в а ,  де бригадиром 
Ф. Василенко, в цьому році 
успішно справилися із своїми 
завданнями, своєчасно завер
шили найважливіші види сіль
ськогосподарських робіт. Успі
ху бригада домоглася тому, що 
механізатори по-господарському 
використовують потужну тех
н іку, не допускають технічних 
поламок машин. Тут бездоган
но виконують графік техдогля
ду тракторів, запобігають зай
вим простоям техніки.

Колектив бригади виступив 
ініціатором змагання за вчасне 
проведення ремонту машин та 
причіпного інвентаря. Треба 
сказати, що механізатори ус
пішно виконують взяті на себе 
зобов’язання. У вільний від 
 роботи час вони ремонтують 
трактори, культиватори, плуги 
та інший інвентар, який зараз 
не використовується в полі.

По-господарському викорис
товують і зберігають техніку 
у колгоспі імені Щорса, де 
бригадиром тракторної бригади 
Микита Гончар. Механізатори 
дали слово всі трактори і при
чіпний інвентар відремонтувати 
до кінця року. Більшу частину 
тракторів вони ремонтують
у колгоспн ій майстерні. Артіль 
п ридбала власний токарний 
верстат, електрозварювальний 
агрегат, необхідні інструменти. 
Це дає можливість економити 
кошти на ремонті.

Але факти говорять про те, 
що в деяких колгоспах зневаж 
ливо ставляться до правильно
го використання техніки. І , як 
правило, в цих господарствах

мають місце часті передчасні 
поламки машин, не викону
ється графік польових  робіт.

У колгоспі імені Дзержин
ського, наприклад, до ремонту 
причіпного інвентаря досі не 
приступали. Сівалки навіть не 
очищені від бруду. У бригаді 
є графік техдогляду машин, але
його ніхто не виконує. Тракто
ри ремонтують тільки тоді, ко
ли вони поламаються. Машини 
заправляють неочищеним від 
бруду пальним. Через це дуже 
часто псується паливна апа
ратура.

І як  не дивно, бригадир ме
ханізаторів Степан Зайцев 
мириться з цими недоліками. 
Жодного тракториста, який по 
своїй вині допустив поламку 
машин, не притягнуто до від
повідальності. Спокійно спосте
рігають це правління колгоспу 
та його голова В. Флоря.

Окремі керівники колгоспів 
ще не вникають в роботу трак
торних бригад, не цікавлять
ся життям і діяльністю меха
нізаторів, а тому і не знають, 
як  вони виконують свої зав
дання. Більше тижня тому з 
колгоспу імені Енгельса до
ставили в РТС трактор КДП-35
для ремонту. Але ні голова 
правління М. Сімбаба, ні бри
гадир тракторної бригади 
М. Покотілов не потурбували
ся, щоб вчасно послати ме
ханізаторів для ремонту маши
ни . Трактор цілий тиждень 
даремно простояв у майстерні.

Частина машин та інвентаря 
зараз не використовується на 
роботах. Є можливість провади
ти їх  ремонт. Але це не ро
биться ні в колгоспі імені Е н 
гельса, н і в к олгоспі імені 
Леніна. Керівники багатьох 
артілей не потурбувалися, щоб 
встановити розміри оплати на 
ремонті машин та інвентаря, 
а механізатори без таких роз
цінок не приступають до ре
монту.

Наближається зима. У кол
госпах ще немає гаражів для
зберігання техніки. Отже, тре
ба подбати про обладнання на
вісів або, в крайньому випад
ку , спеціальних площадок. Ро
бочі вузли всіх машин та при
чіпного інвентаря після ремон
ту необхідно добре змастити, 
щоб у зимовий період запобіг
ти псуванню деталей.

Правління колгоспів повин
ні подбати про укомплекту
вання тракторних бригад необ
хідними кадрами.

На новому мартені 
досягнуто проектної потужності

Як уже повідомлялось, на 
металургійному заводі іме
ні Ворошилова (Луганська об
ласть) цими днями стала до 
ладу нова мартенівська піч 
« Л у г а н с ь к а–комсомольська » 
№  10. Посланці комсомолу спо
рудили ї ї  в рекордно короткий

строк—менш як за 7 міся
ців.

Сталевари успішно освою
ють випуск сталі на новому 
агрегаті. Комсомольська вели
ковантажна піч вже до
сягла запроектованої потуж 
ності.

Їй допомагають старші товариші
Осінь ввійшла в свої повні 

права. Хлібороби сільгоспартілі 
імені Дзержинського прагнуть 
вчасно закінчити всі роботи.

І всюди, в полі і на фермах, 
завзято трудиться колгоспна
молодь. Ось ми на молочно
товарній фермі першої комп
лексної бригади. Закінчилось 
обіднє доїння корів. Між до
ярками Тетяною Кадуковою та 
Лідією Романович зав ’язалася 
бесіда.

— Ти, Лідо, біля корів не
кричи, ласкаво поводься з ни
ми. Тварини ласку люблять,— 
говорить Тетяна Кадукова.

Дев’ять років тому стала 
дояркою Т. Кадукова. Правлін
ня послало її  на ферму і не 
помилилось. День у день вона 
збільшує надої молока. В цьому 
році вийшла на перше місце в 
змаганні доярок колгоспу.

Інший трудовий ш лях у Лі

дії Романович. Дояркою вона 
стала після закінчення школи. 
Молода, недосвідчена, вона 
спочатку була серед відстаю
чих. Але їй допомагали своїми 
порадами і настановами досвід
чені доярки. Багато цінного 
запозичила Лідія у Тетяни 
Кадукової, яка  охоче передає 
свій досвід молоді.

Мета Лідії—вийти в число
передових, одержувати високі 
надої молока. Коли на ферму 
завітав ветсанітар, член комі
тету комсомольської організації 
колгоспу Володимир Мунтян, 
Лідія звернулась до нього з 
словами:

—Ви розумієте, Володимире 
Григоровичу, я  стараюсь, я хо
чу вийти в передові. І хочу 
вступити в к омсомол...

Потім, трохи хвилюючись, 
дівчина продовжувала:

— З члена ВЛКСМ більше

питають. Ось ви працюєте, праг
нете до кращого. І я  також 
хочу зробити якнайбільш е ко
рисного людям... Чи приймуть 
мене до комсомолу?

—Приймемо, обов’язково бу
деш комсомолкою, Лідо! Тільки 
працюй, добивайся успіх у !— 
відповідає їй Володимир Мун
тян.

«Приймемо, обов’язково бу
деш к омсомолкою» ще довго 
вчуваються Лідії теплі слова 
товариша. І вона працює ще 
завзятіше.

Знає Ліда, що попереду на 
ї ї  шляху багато перешкод, не
мало труднощів. Але ї й не 
страшно. Вона працює впевне
но, наполегливо, вона всіма 
своїми силами бореться за  те, 
щоб подолати труднощі і стати 
передовою дояркою. І  їй в цьому 
допомагають старші товариші.

Володимир МУРЗАК.

Видатні успіхи хліборобів України
Трудівники сільського госпо

дарства Української РСР з 
честю виконали зобов’язання 
по здачі понад план 100 міль
йонів пудів хліба, взяті на 
ознаменування ХХІ з ’їзду КПРС 
і 41-х роковин Великого Жовт
ня. Всього колгоспи і радгоспи 
республіки продали державі 
550 мільйонів пудів хліба або 
на 112 мільйонів пудів більше, 
ніж у 1957 році. Найціннішої
продовольчої культури— пше
ниці продано 382 мільйони пу
дів і кукурудзи—більше я к 50 
мільйонів пудів. Продаж хліба 
державі триває.

На площі більш як  6 міль
йонів гектарів вирощено висо
кий урожай кукурудзи. Вало
вий збір зерна кукурудзи ста
новить тепер понад чверть всьо
го виробництва зерна в респуб
ліці. Тисячі ланок, механізато
рів, бригад, багато колгоспів і 
радгоспів, цілі райони вирости
ли по 700— 800 і більше цент
нерів зеленої маси кукурудзи 
з качанами з гектара і по 50 
і більше центнерів зерна. Для 
тваринництва заготовлено 56,6 
мільйона тонн силосу, в тому 
числі 43 мільйони тонн з ку
курудзи. Це в 2 ,2  раза біль
ше, ніж  було торік, і в 7 раз 
більше проти 1953  року.

Успішно виконується дер
жавний план продажу цукрових 
буряків. На приймальні пунк
ти і цукрові заводи вже надій
шло на 15 мільйонів центне
рів цукрових буряків більше,
ніж у минулому році. Всього їх 
буде заготовлено майже в 2 ра
зи більше, ніж  у 1953 році. З 
урожаю цього року вже вироб
лено більш я к  70 мільйонів 
пудів цукру— на 5 мільйонів 
630 тисяч пудів більше, ніж 
торік на цей час.

Вирощено високий урожай 
олійних культур. Соняшника 
буде продано понад план 50 
тисяч т о нн .

Рік видання 27-й

№ 130 (3225)

П’ЯТНИЦЯ

31
жовтня
1958 р.

Ціна 15 коп.

НОВА ГАЗОВА МАГІСТРАЛЬ

Нещодавно природний газ 
Ставропольського родовища на
дійшов на промислові підпри
ємства і в житлові будинки Ам
вросіївки. Звідси газову магі
страль вирішено продовжити до 
Сталіно. Тепер на цій трасі ри
ють траншеї, укладають газові 
труби. Загальна протяжність 
цієї магістралі 80 кілометрів. 
Спорудження її буде завершено 
в цьому році.

На фото: укладання труб. На 
передньому плані—передові лю
ди будівництва електрозварювач 
Д. Г. Павлюк (зліва) і машиніст 
трубоукладальника В. М. Коно
польський.

Фото С. Гендельмана
(Фотохроніка РАТАУ).

Послідовники Миколи Мамая
На Заклики ЦК КПРС до 

41-х роковин Великого Ж овтня 
криворізькі гірники відповіда
ють підвищенням темпів видо
бування руди. Колективи най
більшої шахти «Гігант» руд
ника імені Дзержинського і 
Південного гірничозбагачуваль
ного комбінату достроково за
вершили виконання 10-місячно- 
го плану. На шахті «Гігант» 
кожний шахтар видобуває за 
зміну майже 11 тонн руди. 
785 послідовників М. Мамая 
дали в цьому році металургам 
160 тисяч тонн руди понад план.

Трудящі Радянського Союзу! Ширше 
розмах масового руху за розв'язання 
історичного завдання: наздогнати і ви
передити Сполучені Штати Америки 
по виробництву продукції на душу 
населення!

(Із Закликів ЦК КПРС до 41-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції).

Колгоспи і радгоспи У країни 
щороку збільшують виробни
цтво і продаж державі продуктів 
тваринництва. На 20 ж овтня 
державі продано молока 4 ,8  
мільйона тонн, або в 2 ,3  раза 
більше, і м’яса 1 мільйон тонн, 
або в 1,9  раза більш е, ніж  на 
цю ж  дату 1953 року. Порів
няно з таким ж е періодом ми
нулого року заготовлено моло
ка на 584 тисячі тонн і м ’яса 
на 23 ,5  тисячі тонн більше. 
За 9 місяців цього року пого
лів’я  великої рогатої худоби 
в колгоспах і радгоспах зрос
ло на 896 тисяч голів. Достро
ково виконано річні плани за
купок яєць, каракуля і смуш
ків.

Велика робота в республіці 
проводиться по розвитку садів
ництва і виноградарства. За  
останні два роки посаджено 
садів і ягідників 133 000  гек 
тарів, виноградників 139  000 
гектарів. Це майже в два рази 
більше, ніж було передбачено 
планом на всю шосту п ’яти
річку.

Успішно виконано плани за
купок фруктів, яг ід  і виногра
ду. Картоплі заготовлено біль
ше, ніж у минулому році на 
цю ж  дату на 214 тисяч тонн 
і овочів— на 123 тисячі тонн.

Центральний Комітет КПРС 
і Рада Міністрів СРСР у приві
танні на адресу ЦК КП Укра
їни і Ради Міністрів У країн
ської РСР сердечно поздорови
ли к олгоспників і к олгоспниць, 
робітників радгоспів і РТС, спе
ціалістів сільського господар
ства, партійних, радянських, 
комсомольських працівників, 
усіх трудящих орденоносної 
Радянської України з досягну
тими великими успіхами і по
бажали їм нових досягнень в 
розвитку сільського господар
ства республіки.

(РАТАУ).
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На конкурс

Завжди у  дорозіНАРИС

М ИКОЛА Б е резовський, 
людина середнього

зросту, широкоплечий, геть за
болочений, переступив поріг кім
нати. В  н ій  яскраво горіла 
лампа, у грубці палахкотів во
гонь. Було тепло, затишно. І 
якось не вірилось, що там, 
надворі, скаженіє холодний, про
низливий вітер, грюкає вікони
цями, щ о ллє пролившій дощ.

За хвилю він, вмившись і 
переодягнувшись у суху, чисту 
одіж, рушив до столу—і вече
ряти й обідати , бо ще ж як  сні
дав, відтоді й шматочка хліба 
не було в роті.

Дружина Антоніна ласкаво 
дивилась на нього, на його 
стомлені руки і думала: яка  
неспокійна професія у ї ї  чоло
віка. Завжди в дорозі. І як 
сміється літо, і я к  красується 
весна, і як плаче дрібними до
щами осінь, і як  лютує моро
зами, сніговіями зима. Завжди 
в дорозі... А якщ о треба поїха
ти у далекий відповідальний 
рейс, якщо терміново треба при
везти якийсь вантаж , то так і 
знай, що обов’язково пошлють 
Миколу... Він їздив у Горь
кий і в Київ, у Дніпропет
ровськ і в Білгород, у Кремен
чук і Умань, дуже часто їздить 
у Кіровоград. Бо знають, бо 
впевнені у правлінні колгоспу, 
що Микола завжди виконає до
ручення. Незважаючи н і на 
дощ, ні на замети, ні на хур
товини...

Микола ж , взявши ложку і 
шмат хліба, згадував сьогод
нішню поїздку у Ново-Мирго
род. Туди добрались ще бай
дуже, а назад насилу верну
лись. Не помагали й ланцюги 
на колесах. Ледве-ледве вибра
лись із Мартоноші схилом яру 
нагору. Але таки доїхали, таки 
привезли вчасно такі потрібні 
медикаменти для ферми...

За вікном лютувала буря. І 
несподівано у шибки постука
ли. Хто це там? Відкрив двері. 
В хатину увійшла ж інка. Вода 
стікала брудними потоками з її 
великої хустки, з фуфайчини. 
Хриплим, якимсь надламаним 
голосом вона заговорила:

— Миколо, голубчику, до 
тебе я.

— Що ви хочете?
— Мій чоловік, Іван Івано

вич, помирає... У нього вираз
ка шлунку. Почорнів увесь. Я  
його в лікарню до нас відвезла, 
а там мені каж уть, щоб негай
но я його везла у Ново-Мирго
род.

Микола згадав важ ку, роз
грузлу дорогу, а тітка перехо
пила його погляд й кинула:

— Ні, підводою не можна, 
підводою буде пізно.

— Ви в конторі колгоспу 
були?

— Була. Ще застала всіх. Го
лова колгоспу до тебе послав. 
Так і сказав, як  Микола не 
пробереться, н іхто не проїде...

Микола швидко накинув плащ. 
Дружина звелась від столу й 
промовила:

— Ти хоч би переодягнувсь!
Та він рушив у ніч, в дощ, 

у бурю. Гаяти не можна було 
ні хвилини. Там, в хатині, не
далеко біля мосту леж ав чоло
вік, боровся із смертю. І він, 
Микола, мав якнайшвидше по
дати тій людині руку ...

ЗНОВУ в дорозі! Ніч, те
м інь, потоки дощу.

Світло фар ледве пробивається 
крізь морок. Дощ заливає скло 
кабіни і ледве, ледве видно 
придорожні телефонні стовпи.

Микола сидить за кермом і 
веде машину туди, в Ново-Мир
город до районної лікарні.

За Панчевом до Мартоноші 
колись був добрий грейдер і
хоч місцями багато вибоїв, про
їхав легко. За Мартоношею ж 
машина почала буксувати. Він 
здавав її назад, потім робив 
ривки вперед. Засяяла вогнями 
Кам’янка. Метр за метром про
бирався вперед. Від стовпа до 
стовпа. Заніміли від болю ру
ки, боліли й очі. Відчував — 
спинитись не можна. Там, п ід 
дощем лежить людина. Там до
горяє життя. Спиниться маши
на, перестане битись серце лю
дини. Вперед, машина реве, не
хоче слухатись. Та ось вири
нає глибінь Широкого яру. Ма
шина вибирається на західний 
схил. Костянтинівки. Стугонить 
міст через Вись. Важка понад 
річкою вулиця. Та минули й 
ї ї. Станція. Пролетів осяяний 
електричними вогнями поїзд. 
Як поволі відкривають шлаг
баум. І тут, за поворотом, він 
переключив швидкість. Спідо
метр показує сорок, п ’ятдесят,
шістдесят кілометрів. Ново-Мир
город, районна л ікарня... І ко
ли хворого зняли з машини, 
коли повернулись назад і ска
зали, що можна вертатись, він, 
Микола, схилившись на кермо, 
спав... Година такої поїздки 
іноді варта доби невтомної важ 
кої праці...

X ВОРОГО негайно, зра
зу ж , поклали на опе

раційний стіл. Притихла, зас
нула л ікарня ожила.  Залунали 
кроки в коридорі, поспішно за
бігали сестри.

Черговий лікар благав по те
лефону робітників електростан
ції посвітити ще годину. При
везли тяжко хворого, зараз роз
почнуть операцію. Звідти, з 
станції попросили повідомити, 
коли скінчиться операція... Во
на тривала дві години. Лікарі 
зробили все, що могли. Хворо
го відвезли у палату. І там бі
ля його ліжка до самого ранку 
сидів головний лікар, прислу
хаючись до подиху, до слабі
ючих ударів пульсу...

Минуло два місяці.
Сива зима вбрала у білий 

пух Ново-Миргород. Перед лі
карнею, мов казкові велетні, 
стояли в інею дуби, берестки і

клени. Два дуби перед голов
н им входом розкинули свої в і
ти аж  у синьому холодному 
небі.

Тротуаром до школи бігли ді
ти, сміялись, л іпили сніжки.

Наш хворий, Іван Іванович, 
вже окріплий і дуж ий, випи
суючись із л ікарн і, прощавсь 
із лікарями:

— Бувайте здорові та спа
сибі вам, рідні!

— Це наш обов’я зо к ,— го
ворив черговий лікар.— Ми тіль
ки раді, що ви вернулися до 
життя, до праці. А спасибі
скажете шоферу. Ніч ж е яка 
страшна була, коли він привіз 
вас. За два кроки нічого не 
видно, болото страш енне, а він 
пробравсь аж із Панчево. Під
водою вас привезли б уже мерт
вого. Ваше життя висіло на то
ненькій ниточці і ту ниточку 
тримав він, ш офер...

Іван Іванович того ж дня, 
вернувшись додому, вирушив 
на край села, до Миколи. При
вітавсь, м іцно потиснув ру
ку шофера, сказав:

— Спасибі, Миколо.
— Та що ви ... То ж мій 

обов’я зо к ...
— Щ о ви з обов’язком усі 

розн осились? — аж розсердився 
Іван Іванович.— Знаю. Я прий
шов подякувати тобі за  те, що 
крім почуття обов’язку ти в 
серці маєш любов велику до 
людей.

Микола усміхнувся:
— А мені але страшно, як 

згадаю ту ніч і поїздку в лі
карню. Ви стогнете, кричите, а 
машина забуксує— ні вперед, ні 
назад. Коли б міг, я  б тоді ї ї  
на плечах поніс до л ікарні...

ДОР ОГИ, дороги. Вузькі 
і ш ирокі, грейдерні і

грунтові, бруковані, далекі і 
близькі, співучі, я к струни, і 
важкі, дощові, розгрузлі, що
хочеться від вас плакати. З ва
ми подружився Микола не на 
рік, не на два, а назавжди. Бу
ти завжди у дорозі. Хіба це не 
чудесно? Возити хліб, буряк, 
цукор, зерно і шифер, медика
менти і міндобрива—все для 
людей, все для колгоспу.

Може вам доведеться побачи
ти машину «ТФ 3 7 —49» ? Знай
те, що ї ї  веде він, людина 
скромної професії Микола Бе
резовський, найкращ ий шофер 
колгоспу імені Куйбишева.

Він завжди перевиконує нор
ми, т р у д о в и м и  подарунками 
стрічає 41 Ж овтень і ХХІ по
зачерговий з ’їзд КПРС, бо у 
нього, крім почуття обов’язку, 
горить у серці велика любов 
до людей.

І тому перед н им скоряють
ся дорога і як сміється літо, і 
як красується весна, і як  пла
че дрібними дощами осінь, і як 
лютує морозами, сніговіями 
зим а...

Микола СТОЯН.
с. Панчево.

Ф О Н Д  Н А Д П Л А Н О В О Ї  П Р О Д У К Ц ІЇ
В подарунок ХХІ з ’їздові Ко

муністичної партії колектив 
Вінниківської швейної фабри
ки Львівської області вирішив 
створити фонд надпланової про

дукції. Зваживши свої можли
вості, швейники зобов’язалися 
виготовити понад річну програ
му 10 тисяч предметів готово
го одягу. Взято зобов’язання

достроково перевиконано. У 
фонд надпланової продукції вже 
здано п ’ятнадцять тисяч ви
робів.

(РАТАУ).

Вінницька область. Заняття гуртка по вивченню історії КПРС 
в колгоспі імені XVII партійної конференції Вінницького райо
ну. Провадить заняття пропагандист вчителька Стрж авської 
середньої школи Р. Л. Хуторянська.

Фото Ю. Копита (Фотохроніка РАТАУ).

О б р а н о  новий  к омі т е т
Комітет первинної комсомоль

ської організації Ново-Мирго
родськ ого цегельно-черепично
го заводу працював погано. За
сідання майже не скликались. 
Члени комітету тт. Правда і 
Літвінов н е допомагали секре
тареві. Ось чому секретар ко
мітету т. Щ укіна не змогла ні
чого сказати втішного на звіт
но-виборних комсомольських 
зборах.

На заводі є багато молоді, 
яка старанно працює, достойна 
бути в рядах комсомолу. Та до

ВЛКСМ тут прийнято за звіт
ний період тільки одного ви
робничника. Р ідко коли прово
дилися к омсомольські збори.

На недоліках в роботі комі
тету зупинились у своїх висту
пах комсомольці О. Головченко, 
С. Лобода, Л. Батченко та інші.

На комсомольських зборах 
обрано новий комітет, до скла
ду якого ввійшли тт. Лобода, 
Агашаріфов і Щ укіна. Секре
т а р е м  к о м і т е т у  обрано 
С. Лободу.

М. МАЛЄЄВ.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Щоб успішно виконати зобов'язання
На вирішальних ділянках ви

робництва працюють комуністи 
первинної парторганізації сіль
госпартілі імені Ш евченка. Бо
нн забезпечують усп іх в робо
ті тракторної бригади, тварин 
ницьких ферм, колгоспних май
стерень. 

Про те, я к комуністи очолю
ють змагання трудівників, які 
досягнення і н едоліки має кол
госп, говорив на звітно-вибор
них партійних зборах секретар 
парторганізації О. Хитрий. Звіт 
секретаря доповнили у своїх 
виступах  комуністи, зосередив
ши головну увагу на тому, як 
парторганізація боролася за 
дальше піднесення рільництва 
й тваринництва, як вона керу
вала змаганням хліборобів.

Самокритичним був виступ 
бригадира тракторної бригади 
молодого комуніста І. Бойка. 
Він викрив причини відставан
ня колгосп у на оранці зябу.

— Коли правління колгоспу 
і парторганізація глибоко вни
кали в роботу механізаторів,— 
сказав І . Бойко,— то й наслід
ки були відрадні. Протягом од
нієї декади колгосп утримував 
перехідний Червоний прапор 
райкому партії та райвиконко
му. Т а коли змагання механі
заторів занедбали, колгосп від
став з підняттям зябу. Серйоз
ною перешкодою є й те, що до
сі но закінчено збирання ку 
курудзи і соняшників.

Турботами про дальше підне
сення продуктивності громад
ської худоби був пройнятий вис
туп комуніста т. Сок уренк а, 
я к ий працює доглядачем волів.

— Парторганізація ще не
достатньо здійснювала контроль 
над господарською діяльністю 
правління, слабо цікавилась 
тваринництвом,— говорив т. Со

куренко,—А я к ми виконуємо 
взяті зобов’язання? Станом на 
1 жовтня надоєно по 1610 к і
лограмів молока на фуражну 
корову, вироблено м’яса по 11,3 
центнера на 1 0 0 гектарів угідь, 
в тому числі свинини лише по 
4 центнери на 100 гектарів
ріллі. Всі ці показники набага
то нижчі, ніж  за відповідний 
період минулого року.

Тов. Сокуренко розкрив та
кож причини такого ганебного 
відставання, вказавши, що н а 
фермах була велика плинність 
кадрів, не велося належної ро
боти з людьми, слабо дбали про 
матеріальне заохочення тварин 
ників. Необхідно організовано 
провести зимівлю худоби, дбати 
про повноцінну годівлю тварин. 
Взяті зобов’язання треба будь- 
що виконати .

На зборах зверталася увага 
й на інші недоліки. Так, ме
дичний пункт часто закритий 
і колгоспники не мають змога 
вчасно одержати потрібну допо
могу. У сільському магазині 
також не виконується розпоря
док дня, допускається порушен
ня правил радянської торгівлі. 
Тов. Б утовський п іддав різкій 
критиці комуніста т. Довгенка 
за те, що він мало приділяв 
уваги роботі медпункту і мага
зина.

Багато критичних зауваж ень 
висловлено на адресу секретаря 
парторганізації О. Хитрого, зо
крема за низький рівень масо
во-політичної та виховної робо
ти серед колгоспників.

Партійні збори прийняли від
повідне ріш ення, спрямоване на 
виправлення  тих недоліків, що 
їх в икрили у своїх ви ступах 
комуністи.

І. МАЦКУЛ, 
інструктор райкому партії.
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Сумська область. Минуло 10 
років відтоді, як було виведе
но лебединську породу вели
кої рогатої худоби. За цей час 
в зоні племрозплідника цієї 
породи створено більш як 30 
ферм, які постачають колгос
пам племінний молодняк. Уже 
відправлено за межі зони, в 
тому числі в країни соціаліс
тичного табору, близько 50 
тисяч телят.

На фото: зоотехнік племін
ної бази О. Г. Андреева ог
лядає телят перед відправкою 
в Албанію.

Фото М. Галушка
(Фотохроніка РАТАУ).

Чому знижуються надої?
За станом на 25 жовтня 

цього року в сільгоспартілі іме
ні М. Горького надої молока 
на корову становлять по 1386 
літрів. Де на 4 00 літрів мен
ше, ніж  за відповідний період 
минулого року. Тепер, коли є 
великий достаток грубих, соко
витих та концентрованих кор
мів, надої молока не тільки не 
підвищились, а почали різко 
знижуватись.

Низькі надої молока керів
ники колгоспу пояснюють тим, 
що взимку невистачало кормів 
і тварини на весну вийшли ви
снаж еними. Але причина, зви
чайно, криється не тільки в 
цьому.

Серед тваринників артілі ма
ло поширюється і впроваджу
ється передовий досвід кращих 
доярок, низькою була і є зоо
технічна культура. Згодовуван
ня кормів провадиться не по 
раціону. Все це привело до 
зниж ення продуктивності гро
мадської худоби.

Голова правління артілі 
А. Конельський та секретар 
парторганізації І . Митрофанов 
не влаштовують поїздки тва
ринників до передових доярок 
колгоспу імені Фрунзе Є. З а 
валко, М. Новохатченко та ін
ших ,  щоб детально вивчити їх 
досвід роботи і запровадити 
його в себе.

— А що можуть дати нам 
такі поїздки, коли у нас пога
но дбають про годівлю корів, 
поповнення молочної ферми ви

сокопродуктивними корова
ми?— говорять доярки. — Всю 
зиму тварин годували переваж
но соломою, а зараз возять су
хе кукурудзиння та коли-не
коли гичку. День привезуть, 
два дні немає. Звідки ж  буде 
молоко?

— Як звідки? Череда па
сеться, корови не голодні, — 
намагається заперечити скаргу 
тваринників заступник бри га
дира комплексної бригади Фе
дір Орлов.—А те, що нерегу
лярно підгодовуємо, справа не 
моя. Бригадир на те є, щоб 
про корми дбати .

Доглядачам худоби нічим під
носити корми до я с е л — немає 
ні ряден, ні кош иків. Отак тут 
господарюють. Керівників на 
фермі багато, а справжнього 
господаря немає.

Дивно, чому миряться з та
кими безпорядками пар т ій н а  та 
комсомольська організації? Чо
му їх  секретарі глибоко не 
вникають у справи тваринни
ків, не аналізують причин від
ставання по виробництву про
дуктів тваринництва?

Голова колгоспу А. Конель
ський часто скарж иться, що 
н іяк  удої не збільш ую ться, х оч 
корів, мовляв, годуємо вдосталь. 
Дивуватись тут нічого тому, що 
для годівлі використовують од
номанітні корми, бідні на білок, 
не дбають про створення ситої 
і теплої зимівлі тваринам.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

Завершити вивозку буряків
Високий урожай цукрових 

буряків виростили в нинішньо
му році трудівники сільського 
господарства району. Б ільшість 
колгоспів в кращі агротехніч
ні строки закінчила копання 
буряків, а зараз завершує ви
везення їх  на цукрові заводи.

Але ряд колгоспів ганебно 
зволікає строки копання цук
рових буряків. Більше я к  на 
50 гектарах досі не викопані 
корені в колгоспі імені Леніна 
(с. П’ятоіванівка). Не закінчи
ли цю роботу в колгоспах іме
ні Мічуріна, імен і Сталіна, 
імені Кірова та інших.

Гірше того, в багатьох кол
госпах створилося загрозливе 
становище з вивезенням коре
нів па завод. Близько 60 ти
сяч центнерів цукрової сиро

вини довгий час лежить на 
плантаціях колгоспу імені Куй
бишева. Буряки не кагатують. 
Вони в ’януть, втрачають свою 
вагу і цукристість. Чому ж  
миряться з таким становищем 
голова правління П . Стоян та 
головний агроном Ф. Мільєв?

Більша половина накопаних 
коренів в ’яне на плантаціях 
колгоспу імені Сталіна. Агро
ном П. Чугут і не думає дати 
вказівку, щоб закагатувати бу
ряки, чим запобігти втратам 
врожаю.

Правління та первинні парт
організації колгоспів повинні 
вж ити всіх заходів, щоб не
гайно вивезти всі цукрові бу
ряки на заводи.

К. ПИЛИПЕНКО.

Слава рукам працьовитим!
Хто в  м артоноському колгос

пі імені Сталіна не знає Івана 
Івановича Ніколаєва? Всі, і до
рослі і малі, шанують цю пра
цьовиту людину, яка  багато ро
ків вносить свій скромний 
вклад у збільшення багатств
колгоспу. Іванові Іванови чу 
вже близько 70 років. Та він 
ще бадьорий, рухливий. За 
дев’ять місяців нинішнього ро
ку виробив понад 270 трудо
днів.

Таких прикладів у нас бага
то. Колгоспники похилого віку 
тт. Пинзул, Дороганич та інші 
завжди беруть активну участь 
у підготовці посівного насін
ня. Без них жодна посівна 
кампанія не проходить.

— Слава рукам працьови
тим, завзятим!— говорять кол
госпники.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.

На честь ХХІ з’їзду КПРС 

Успіх
ланки Ганни Городенко

Члени ланки комуніста Ган
ни Олексіївни Городенко з кол
госпу імені Кірова, змагаючись 
на честь ХХІ з ’їзду Комуніс
т ичної партії, домоглися доб
рих успіхів. На кож ному гек
тарі закріпленої за ланкою пло
щі колгоспниці виростили по 
500 центнерів цукрових буря
ків та по 50 центнерів куку
рудзи.

Т. ОПАЛЬЧЕНКО, 
голова колгоспу.

Зобов'язання виконано
У колгоспі імені Енгельса 

створено ланку по вирощуван
ню високих врожаїв кукуруд
зи. Очолила ланку сумлінна 
трудівниця Віра Прокопівна 
Науменко. Колгоспниці дали 
слово на кожному з 35 гекта
рів площі виростити п о 70 
центнерів кукурудзи. Свого сло
ва вони додержали. На кож но
му гектарі вирощено по 75 цент
нерів кукурудзи.

М. ІВАНОВ, 
голова сільради.

Передовики змагання
Робітники Панчівського від

ділення РТС прагнуть зустріти 
ХХІ з ’їзд КПРС новими трудо
вими подарунками. Зараз вони 
усп ішно проводять ремонт трак
торів та причіпного інвентаря.

Добрих показників домага
ються токарі комуніст Григо
рій Барбой та Павло Цеховлес. 
Змінні завдання на виготовлен
ні та реставрації деталей вони 
виконують на 1 5 0 —180 про
центів.

Б. БОСЬКО, 
токар РТС.

У  кам’янських 
садолюбів

Колгоспники сільгоспартілі 
імені Карла Маркса активно 
включилися у місячник лісу і 
саду. Садівнича бригада, очо
лювана майстром своєї справи 
Семеном Івановичем Ганулом, 
заготовила 15 тисяч саджанців 
винограду та 10 тисяч садж ан
ців ягідників. Частина саджан
ців буде передана колгоспам 
нашого району.

Члени бригади провадять та
кож ремонт колгоспного саду.

І. БЕЗІК, 
табельник колгоспу.

У  відповідь 
н а  високу  нагороду
Добра трудова слава йде в 

колгоспі імені Калініна про ча
бана Катерину Харптопівну 
Мартиновську, яку Радянський 
уряд нагородив орденом Лені
на. У відповідь на високу на
городу Катерина Харитонівна 
працює ще краще, ще наполег
ливіше. Ставши на передз’їз- 
дівську вахту, передовий ча
бан за дев’ять  місяців одержа
ла на кожні 100 вівцематок по 
134 ягнят та настригла но 3,4 
кілограма новіш від кожної 
вівці.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу імені 
Калініна.

Хто відповідатиме за втрати?
Багато наполегливої праці 

доклали колгоспниці другої ви
робничої бригади колгоспу іме
ні Мічуріна, щоб виростити 
висо кий урожай картоплі. Але 
зараз накопана бульба на пло
щі 1 0  г ектарів леж ать просто 
н еба. Її необхідно перебрати і 
закласти в кагати. Але брига
дир М. Бреурош ні кує, ні ме
ле, щоб зберегти картоплю від 
загибелі. Він мотивує це тим, що 
плантація далеко від села.

Не краще становище і в пер
шій виробничій бригаді, яку 
очолює А. Крикотненко. Гине 
добро, а в бригадира за це і 
голова не болить.

Хто ж  буде відповідати за 
втрати врожаю?

С. ЛАНЖЕНКО.

Роль планів у розвитку народного 
господарства нашої Батьківщини

Радянські люди настільки 
звикли до планів, що без них 
і не мислять свого ж иття. 
План — це програма дій на 
той чи інший період часу, 
те, що визначає поставлену 
мету і засоби ї ї досягнення. 
В. І . Ленін називав державшій 
план завданням пролетаріатові. 
11-а стаття Конституції СРСР— 
основного закону Радянської 
держави — говорить: «Госпо
дарське життя СРСР визна
чається і спрямовується дер
жавшім народногосподарським 
планом в інтересах збільшений 
суспільного багатства, неухиль
ного піднесення, матеріального 
і культурного рівня трудящих, 
зміцнення незалежності СРСР 
і посилення його обороноздат
ності».

Велика Жовтнева соціалістич
на революція, знищивши в на
шій країні політичне і еконо

мічне панування експлуататор
ських класів і передавши в 
руки трудового народу владу і 
основні засоби виробництва, 
створила необхідні передумови 
для планового розвитку еконо
міки країни.

Планування стало найваж
ливішою складовою частішою 
господарської політики Кому
ністичної партії.

Економіка капіталістичних 
країн планово розвиватися не 
може: там панують приватна 
власність на засоби вироб
ництва, гостра конкуренція між 
підприємцями , антагонізм між 
капіталістами і робітниками.

У соціалістичному суспіль
стві планування є справді на
уковим методом керівництва 
господарством. Плани дають 
напрям дальшому розвиткові 
економіки і культури на більш 
або менш тривалий період, вста

новлюють необхідні темпи і 
пропорції в розвитку різних 
галузей народного господарства.

Неухильно виконуючи вка
зівку Леніна про необхідність 
переважного розвитку важкої
індустрії, Комуністична партія 
намічає в планах більш високі 
темпи зростання виробництва 
металу, палива, електроенергії, 
машин, хімічних продуктів, що 
є основою зростання в ироб
ництва і предметів народного 
споживання, піднесення сіль
ського господарства. Важка ін
дустрія також — незламний оп
лот обороноздатності Радян
ського Союзу.

Л е н інський план електрифі
кації Росії, розрахований на 
1 0 — 15 років, і п’я т ирічні пла
ни у великій мірі сприяли тому, 
що у нас побудовано соціалі
стичне суспільство, СРСР пере
творився в могутню індустрі
ально-колгоспну державу. Вже 
в результаті виконання другої 
п’ятирічки (1933— 1937 роки) 
Радянський Союз вийшов на

перше місце в Європі і друге 
місце в світі щодо загального 
обсягу промислового вироб
ництва.

Плановий розвиток економіки 
дав змогу нашій країн і досягти 
таких високих темпів розвитку, 
які недосяжні для капіталістич
них країн. Так, за 40 років 
промислове виробництво в СРСР 
збільшувалось в середньому за 
рік на 10,1 процента, в той 
час як  у США— на 3 ,2  про
цента, в Англії— на  1 ,9  про
цента, у Ф ранції— на 3 ,2  про
цента. При цьому не можна
забувати, що у Радянського 
Союзу з цих 40 років близько 
двох десятиріч в ідняли в ійни 
і після них періоди відбудови 
народного господарства.

Величезна творча роль пла
нів у соціалістичному суспіль
стві випливає з того, що вони
після затвердження набирають 
сили закону. Але виконавці 
цих законів, життя часто вно
сять в них поправки .

(Закінчення на 4 стор.).
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Спіймано на гарячому
Вечоріло. Комбайнер колгоспу 

імені Чкалова Панас Євгенович 
Піддубний з помічником Володи
миром Громиком комбайном С-6 
докошували останні гектари со
няшників.

—Ви знаєте, Євгеновичу, треба 
було б на пиво вигадати, а то так 
на похмілля погано, що просто 
не можу,—запропонував поміч
ник.—Ніч. Хто там бачитиме?

—А кому б його той?..—запи
тав Піддубний.

—Тихіше! Он хтось іде,—за
стеріг Володимир, запаливши ци
гарку.

Постать людини наближалася. 
Ось вона поряд. Це з мішком під 
рукою йшов Степан Терещенко, 
колишній колгоспний сторож. Він 
не охороняв артільне добро, а 
придивлявся, що б можна легко 
потягти і набити грішми свій 
гаманець. Не одну гарбу соломи 
та не один віз колгоспної куку
рудзи реалізував він для власних 
потреб. А до чарки який він ла
сий! Жити без неї не може.

Наздогнавши комбайна, Тере
щенко зав’язав „ділову” розмову 
з механізаторами.

—Євгеновичу, ти ж старий зна

йомий,—звернувся Терещенко.— 
Чому б нам не посидіти в теплій 
хаті та того?.. Насіннячко є? Я 
вже домовився з Олександром 
Тібекіним, що живе в залізничній 
будці. Такого там первака звари
ли, що аж дух перехвачує. На 
нас чекають.

—А відвезти туди як?—запи
тав Громик і гучно ковтнув сли
ну, почувши про первак.

—Я зараз з Борисом домовлю
ся. Йому теж погрітися не зава
дило б,—промовив Степан.—А ти, 
Володю, швиденько набирай оці
три мішки. Буде все в порядку.

Домовилися. Борис Федоров 
підрулив свій ГАЗ-51. Наповнені 
насінням три мішки викинули на 
автомашину. От і Тібекін. Прода
ли насіння, а гроші—в кишеню. 
Є за що випити!...

Але тут трапилось непередба
чене: хапуг впіймано на гарячо
му. 125 кілограмів насіння повер
нуто в колгоспну комору.

А з злодіями ж як?
Вони незабаром стануть перед 

народним судом.
В. БЕЛІНСЬКИЙ, 

начальник райвідділення 
міліції.

Ледар з атестатом зрілості
Десять років навчався і вихо

вувався у школі Ігор Мартишко. 
Одержав атестат зрілості. І що 
ж ви думаєте: пішов куди-небудь 
працювати? Ні, до роботи він не 
звик. Батько й мати оберігають

синка від фізичної та розумової 
праці. А того й не помічають, що 
самі виховують неробу.

Живе Ігор у Ново-Миргороді.
К. ПЕТРЕНКО.

Житель села Софіївки Авксентій Петрович Май
стренко зайшов у Ново-Миргородську чайну напідпит
ку, від нього смердів самогон. В чайній райспожив
спілки хильнув уже понад міру і... вчинив бійку.

За хуліганські дії п’яницю заарештовано.

Спокусник.

На цей раз не вдалося
Пізненько ввечері, повертаю

чись додому, помічник бригадира 
тракторної бригади колгоспу іме
ні Дзержинського Іван Малаше
вич зметикував діло: навіщо нес
ти порожній мішечок, коли мож
на заскочити в колгоспну куку
рудзу та й принести кабанчикові 
качанів.

Не раз він пробирався заячими 
стежками до артільного добра. 
Завжди вдавалося. Та цього разу 
він помітив, як щось перебігло 
стежку. В душі похололо. Пога
на прикмета. Але йде, мішка не
кидає.

—Стій!—гримнув з кущів голос 
голови колгоспу Василя Флорі.— 
Так того ти й спиш цілими дня-
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Р о л ь  планів у розвитку народного 
господарства нашої Батьківщини

(Закінчення).
В. І . Ленін ще в 1921 році пи

сав, що «всякий план є мірило, 
критерій, маяк, віха...»  
(Тв . ,  т. 32, стор. 293). Кому
ністична партія не раз вказу
вала, що державні плани по
винні уточнюватись і конкре
тизуватися в х оді боротьби тру
дящих за їх  виконання.

Останнім часом Комуністична 
партія здійснила ряд важли
вих заходів по вдосконаленню 
системи народногосподарського 
планування. В основу ї ї  по
кладено плани, що їх  роз
робляють колективи підпри
ємств, будов,к олгоспів, місцевих 
Рад депутатів трудящих, рад- 
н аргоспів, міністерств і в і
домств. Це ще більше наближає 
планування до мільйонних мас 
трудящих.

Виходячи з вказівок Кому
ністичної партії і Радянського

уряду, планові органи роз
робляють контрольні цифри 
розвитку народного господар
ства, на основі я к их і скла
даються перспективні плани.

Тепер завдання планування 
народного господарства СРСР 
випливають з історичних рі
шень XX з ’їзду КПРС і 
тієї програми могутнього 
піднесення продуктивних сил 
нашої країни н а  найближ
чі 15 років, яку  виклав това
риш М. С. Хрущов у доповіді 
на ювілейній сесії Верховної 
Ради СРСР. Ці плани спрямо
вані до того, щоб в історично
найкоротші строки розв’язати 
основне економічне завдання 
СРСР— наздогнати і випереди
ти найбільш розвинуті капіта
лістичні країни по виробниц
тву продукції на душу насе
лення.

ЦК КПРС і Рада Міністрів

СРСР восени минулого року 
визнали за  потрібне скласти но
вий перспективний план роз
витку народного господарства
країни на найближчі сім ро
ків. Контрольні цифри розвит
ку народного господарства 
СРСР на 1 9 5 9 - 1 9 65 роки 
тепер розробляються.

Планові органи при цьому 
керуються вказівками ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР: забез
печити дальше могутнє підне
сення всіх галузей народного 
господарства на основі пере
важного розвитку виробництва 
засобів виробництва, здійснити
дальше підвищ ення матеріаль
ного і культурного рівня ж ит
тя радянських людей.

Після всенародного обгово
рення контрольні цифри роз
глядатимуться на позачергово
му ХХІ з ’їзді Комуністичної 
партії Радянського Союзу. Ці 
контрольні цифри відкриють 
новий етап у комуністичному 
 будівництві нашої країни.

А. ВІКЕНТЬЄВ.

Нові машини алтайських тракторобудівників
На Алтайському тракторному 

заводі створено новий зразок 
гусеничного трактора «ДТ-54» 
потужністю 85 к інських сил. 
Він призначений для робіт на 
підвищених швидкостях і може

бути використаний на шляхо
вих, будівельних та інших 
важких роботах.

Провадяться випробування 
самоскидного гусеничного трак
тора «ТСТ— 130» вантажопід

йомністю 15 тонн. Швидкість 
машини 3 — 12 кілометрів на го
дину. Трактор широко застосо
вуватиметься в колгоспах, рад
госпах, на будовах.

(ТАРС).

Піклування про людину
За роки Радянської влади не

зрівнянно підвищився культур
ний і матеріальний рівень тру
дящих нашої країни . Рік у рік 
зростає їх соціальне забезпе
чення.

Ось приклади з нашого ра
йону. Спокійно можуть відпочи
вати пенсіонери Марія Василів
на Покотилова, Дементій Ам
вросійович Приходько та інші, 
які понад 25 років працювали 
на ниві народної освіти. Ра
дянська влада забезпечила їх 
високими пенсіями.

Ріст пенсійного забезпечен
ня тільки по Ново-Миргород
ському району за н еповний 
1958 рік складає більше як 1 
мільйон карбованців проти 1957 
року. Лише за 9 місяців 1958 
року виплачено пенсій на су
му 3 мільйони 90 тисяч кар
бованців.

Після історичного XX з ’їзду 
КПРС пенсійне забезпечення 
трудящих в наш ій країні було
розумно впорядковане і знач
но збільшене. Це можна наоч
но показати на такому прик
ладі. Іван Михайлович Ткачен
ко багато років трудився кова
лем у майстерні Ново-Мирго
родської МТС. Його трудовий 
стаж— 35 років, середній мі
сячний заробіток становив 530 
карбованців. Коли Іван Михай
лович пішов на заслужений 
відпочинок, йому було призна
чено щомісячну пенсію в роз
мірі 529 карбованців.

За неповний 1958 рік бага
тодітним і о диноким матерям
нашого району виплачено по
над 421 300 карбованців. П. І . 
Лягул, яка народила і виховує 
10 дітей, О. С. Чорна, К. І . 
Німченко, як і мають по 9 ді
тей, і багато інших матерів 
одержують допомогу від дер
жави.

Г. ЛОПАТЕНКО, 
завідуючий райвідділом 
соціального забезпечення.

В інтересах трудящих
(До 40-річчя ленінського декрету про соціальне забезпечення)

Сорок років тому, 31 ж овтня 
1918 року, Рада Народних Ко
місарів спеціальним декретом, 
підписаним В. І . Леніним, за
твердила «Положення про со
ціальне забезпечення трудя
щих». В цьому надзвичайно 
важливому державному акті 
знайшло свій вияв одне з іс
торичних завоювань Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

В міру розвитку народного 
господарства і піднесення про
дуктивних сил радянського 
суспільства удосконалювалася 
і державна система соціально
го забезпечення. Перемога со
ціалізму в нашій країні дала 
змогу закріпити в Конституції 
СРСР право громадян на ма
теріальне забезпечення в ста
рості, на випадок хвороби і 
втрати працездатності. Це пра
во гарантоване страхуванням 
робітників і службовців за ра
хунок держави, безплатною ме
дичною допомогою, наданням 
для трудящих широкої сітки
будинків відпочинку, курортів 
і санаторіїв.

Такої системи соціального 
Забезпечення нема і не може 
бути в капіталістичних країнах. 
Якщо у нас пенсійне забезпе
чення здійснюється за рахунок 
держави, то в буржуазному 
світі для того, щоб одержати 
пенсію, трудящий повинен ви
плачувати внески в пенсійний 
фонд з своєї заробітної плати. 
Там робітники, як і втратили 
працездатність, я к  правило, пе
ретворюються в жебраків.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд, постійно дбаю
чи про благо радянського на
роду, після XX з ’їзду КПРС 
здійснили ряд великих заходів, 
спрямованих на дальше підне
сення ж иттєвого рівня трудя
щих. Підвищено розміри допо

моги на випадок втрати пра
цездатності, збільшено трива
лість відпусток но вагітності і 
родах. В липн і 1956 року 
Верховна Рада СРСР прийняла 
Закон про державні пенсії, 
який трудящі зустріли з вели
чезним задоволенням.

За  два роки, що минули піс
ля прийняття цього Закону, на 
Україні проведено значну ро
боту по впорядкуванню пенсій
ної справи. Органи соціально
го забезпечення Української 
РСР за цей період призначили 
понад мільйон пенсій. В ре
зультаті не тільки розширилось 
коло осіб, я кі одержують до
помогу від держави, але й 
збільшено розміри пенсій. До
сить сказати, що в цьому ро
ці на пенсії трудящим Укра
їнської РСР асигновано май
же 13 мільярдів карбованців, 
або в три рази більше, ніж  у 
1955 році.

Крім того, в нашій країні 
створено всі умови для трудо
влаштування інвалідів на дер
жавних підприємствах, у рад
госпах, колгоспах та устано
вах. Для них створюються по
легшені умови праці.

Багато інвалідів і людей по
хилого віку, за їх  бажанням, 
влаштовуються в будин ки-ін
тернати , де ї х утримують на 
державні кошти. Тут вони за
безпечуються житлоплощею, 
одягом, взуттям, добрим хар
чуванням, медичним і куль
турним обслуговуванням.

Людина в нашій країн і, яка 
віддала свій труд на благо на
роду і процвітання соціаліс
тичної Вітчизни, заслужено ко
ристується піклуванням, ува
гою і пошаною.

К. ФІЛОНОК, 
заступник міністра соці
ального забезп е ч е н н я 
УРСР.

ми у тракторному вагончику, що 
ночей не досипаєш?

Знайдено у Малашевича 99 кі
лограмів колгоспної кукурудзи.

Микола Кваша теж перестарав
ся. Вдень він робить розвідку,де 
б можна щось до хати притягти, 
а вночі, коли люди сплять, він бе
реться за „роботу”. Піймався Ми
кола теж з кукурудзою.

А тепер що робити? Тепер, 
певно, треба буде відповідати.

Ф. САФРОНОВ.
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