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Почесний обов’язок 
працівників торгівлі

Ось ви заходите до сіль
ської крамниці. В приміщенні 
чисто й затишно. Товари— на 
видних місцях, можете їх  роз
дивитись. Вас привітно зустрі
чає продавець, а коли ви про
сите подати ту чи іншу річ, 
невимушено говорить:

— Будь ласка, подивіться. А
коли підійде, то купуйте.

Приємно з таким продавцем 
поговорити, замовити, щоб у 
крамницю завезли той чи ін
ший товар. Тільки спасибі ска
жуть люди тим працівникам 
прилавка, які сумлінно вико
нують свої обов’язки, борють
ся за високу культуру обслу
говування, дбають про повні
ше задоволення зростаючих 
потреб населення.

Запитайте будь-кого в селі 
Защиті і всі з пошаною гово
рять про завідуючого магази
ном №10 Г ригорія Андрійови
ча Кізіля. Він завжди прислу
хається до голосу покупців,
піклується про вчасне завезен
ня потрібної кількості товарів 
першої потреби для населення. 
Дбайливо вивчає і враховує за
пити споживачів, а це дозво
ляє ставити певні вимоги пе
ред правлінням ССТ про за
везення тих чи інших то
варів.

В соціалістичному змаганні 
на честь ХХІ з ’ їзду КПРС ма
газин №10, яким завідує 
Г. Кізіль, вийшов на одне з
кращих місць у Панчівському 
ССТ. Досить сказати, що тіль
ки за третій квартал цього ро
ку магазин продав різних то
варів на 63 тисячі карбован
ців більше, ніж  передбачалось 
планом. Г . А. К ізілю присуд
жено перехідний Червоний пра
пор ССТ.

Такі приклади в нашому ра
йоні непоодинокі. Багато пра
цівників радянського прилав
ка з честю виконують свій ви
сокий обов’язок, допомагають 
піднести добробут населення. 
На районну  Дошку пошани за
несено ім ’я завідуючої магази
ном №2 Ново-Миргородського 
ССТ Марії Степанівни Казан
цевої. Магазин цей розташова
ний у селі Софіївці в доброт
ному приміщенні. Не перший 
рік трудиться в магазині М. С. 
Казанцева. Свій досвід вона 
охоче передає молодим праців
никам. Завжди слідкує, щоб у

 магазині був повний порядок, 
щоб покупні залишились задо
воленими. Завдяки цьому і 
плани товарообігу магазин з 
місяця в місяць перевиконує.

Останнім часом більшість 
торговельних точок Ново-Мир
городського ССТ перевиконує 
плани товарообігу. Поліпши
лось і обслужування спожива
чів. Однак ще мають місце і 
серйозні недоліки, зокрема в 
постачанні населенню якісно 
випеченого хліба і хлібо-бу
лочних виробів. Справедливо
нарікають покупці на те, що 
в магазинах рідко коли є в 
продажу якісні ковбаси різних 
сортів і насамперед дешевих.

Бід працівника прилавка ви
магається багато. Однак не 
скрізь продавці сумлінно вико
нують свої обов’ язки. Ось що
пише в листі до редакції вчи
тель В . Шевченко з села Л і
карево:

«Крамниця у нас займає 
велике і добре освітлене при
міщення. Та перш ніж зайти 
сюди, вам доведеться довго шу
кати самого завідуючого крам
ницею І. Корнецького. А від
шукати його не так легко. Ма
газин буває відчинений, як 
правило, з 8 до 9 годин ран
ку і з 4 до 5— 6 годин ве
чора.

Заходимо в магазин. Цукерок,
ковбаси, тютюнових виробів 
тут інколи не побачиш цілими 
тижнями. Протягом 6 днів на
віть махорки не було в про
дажу.

Коли ж Корнецькому зро
биш зауваження, то він заяв
ляє:

— А ти хто такий, щоб ме
ні вказувати? Які маєш на це 
повноваження?»

Така поведінка завідуючого 
крамницею І . Корнецького н і
чого спільного не має з куль
турою торгівлі. Правління 
Коробчинського ССТ, яке очо
лює Б. Скорцескул, повинне 
прислухатись до голосу спожи
вачів.

Добробут радянських людей 
весь час підвищується. Зростає 
і попит населення на промис
лові та продовольчі товари. 
Глибоко вивчати і повніше за
довольняти запити споживачів, 
дбати про зразково культурне 
обслуговування — почесний 
обов’язок працівників торгівлі.

Друга парова турбіна потужністю 150 тисяч кіловат
Колектив Харківського тур

бінного заводу імені Кірова 
р обився значного успіху в со
ціалістичному змаганні на честь 
ХХІ з’ їзду КПРС і XX  з’ їзду 
КП України: 7 листопада ус
пішного закінчено випробування 
другої  парової турбіни потуж
н істю 150 тисяч кіловат. Зав
дяки творчій ініціативі спеціа
лістів і робітників заводу, ви
робничий цикл виготовлення

нового енергетичного агрегату 
скорочено на два місяці проти 
запланованого. Турбіну най
ближчими днями буде відправ
лено на одну з теплових елек
тростанцій країни.

В цехах заводу розгорнулась 
обробка вузлів і деталей тре
тьої турбіни такої ж потуж
ності; ї ї  буде виготовлено до 
кінця року.

1. Дніпропетровська область. Будівники Дніпродзержинської гідроелектростанції нарощують 
темпи робіт. Змагаючись на честь ХХІ з’їзду КПРС, вони взяли зобов’язання укладати щомісяця 
по 15000 кубічних метрів бетону і вивозити 40000 кубічних метрів скельного грунту.

На фото зліва: монтаж бичків мостового переходу з збірних залізобетонних конструкцій.
2. В Пермі (РРФСР) споруджується великий нафтопереробний завод. Промисловою сировиною 

для нього буде нафта, яка надходить по трубопроводу з Татарії, Башкирії, з промислів Перм
ської області.

На фото в центрі: вигляд будівництва Пермського нафтопереробного заводу.
3. У Волинській області споруджуються три великих цукрових заводи.
На фото справа: на будівництві Горохівського цукрового заводу.

Фото Г. Пазенка, Б. Візуля, Г. Сажнєва (Фотохроніка РАТАУ).

На н о в о б у д о в а х  країни

Московський „Спартак"“ —  

ч е м п і о н к р а ї н и з фу т б о л а
Чемпіонат Радянського Со

юзу з футбола з акінчився пе
ремогою московських спарта
к івців. 8 листопада в Москві 
на Центральному стадіоні імені 
В. І. Леніна відбувся останній 
матч на першість країни з 
футбола. В цьому змаганні 
спартак івці зустрілися з дина
мівцями Києва.

З рахунком 3:2 команда

«Спартак» здобула перемогу.
У цьому році московські 

спартаківці добилися блиску
чого результату— вони завою
вали кубок СРСР з футбола і 
всьоме стали чемпіонами кра
їн и.

У переможців— 32 очка. 
Срібні медалі одержали дина
мівці Москви. На третьому 
місці— ЦСК МО.

Пам'ятник-музей визволення Києва
Біля села Нові Петрівці під 

Києвом, на місці, де в роки 
Великої Вітчизняної війни був 
розташований командно-спосте
режний пункт штабу 1-го Укра
їнського фронту, відбулося від
криття пам'ятника-музею ви
зволення Києва від фашист
ських загарбників. На мітинг 
зібрались представники трудя
щих міста, колгоспників най
ближчих сіл, воїнів Радянської

Армії, партійних, радянських, 
комсомольських і профспілко
вих організацій.

Мітинг відкрив голова ви
конкому Київської міської Ра
ди депутатів трудящих О. Й . 
Давидов. З промовою на мі
тингу виступили секретар місь
кого комітету КП України 
М. С. Синиця, слюсар заводу 
«Червоний екскаватор» О. Т. 
Кулішов та ін.

Столиця Радянської Білорусії—Мінськ. Кругла площа. В 
центрі—пам’ятник радянським воїнам і партизанам.

Фото В. Савостьянова (Фотохроніка РАТАУ).

(З а повідомленнями ТАРС і РАТАУ)

По нашій Батьківщині

Первинні парторганізації колгоспів 
покликані ще ширше розгорнути соціа
лістичне змагання на честь ХХІ з'їзду  
КПРС, очолити боротьбу за успішне 
завершення сільськогосподарського ро
ку, створення необхідних умов для теп
лої і ситої зимівлі худоби.

„ Чайка “ пройшла 
заводські  випробування

На Горьковський автомобіль
ний завод повернулась колона 
легкових автомобілів «Чайка», 
яка завершила заводські випро
бування. Машини показали ви
сокі експлуатаційні і ходові 
я кості.

«Чайка»— сучасний комфор
табельний семимісний автомо
біль. В ін розвиває швидкість 
до 160 кілометрів на годину.

Нові сільські 
електростанці ї

В селі Скалопіль Черніве
цького району Вінницької об
ласті на річці Мурафа здано в 
експлуатацію міжколгоспну 
електростанцію. Вона забезпе
чує електроенергією 12 сіль
госпартілей району.

У Б ершадському та Плис
ківському районах стали до 
ладу міжколгоспні дизельні 
електростанції.

Новий спектакль 
франківців

У Київському академічному 
українському драматичному те
атрі імені Івана Франка від
булась прем’єра нової п’єси 
В. Минка «На хуторі біля Ди
каньки». Спектакль, який роз
повідає про перетворення в 
місцях, змальованих великим 
російським письменником М. В . 
Гоголем, поставив народний 
артист СРСР Г. П. Юра. Х у 
дожник— народний художник 
УРСР Ф. Нірод, композитор— 
В . Рождественський.



2 Л Е Н І Н Е Ц Ь 14 листопада 1958 року.

Ленінград. На Балтійському заводі імені С. Орджонікідзе бу
дується найбільший в Радянському Союзі танкер. Він курсува
тиме між портами Чорного моря і Далекого Сходу. Танкерові 
присвоєно назву „Пекин”.

На фото: танкер „Пекин“ на одному з стапелів заводу.
Фото П. Федотова (Фотохроніка РАТАУ).

Майстер своєї справи
Понад три роки тому Петро 

Васильович Кожанов почав пра
цювати в Ново-Миргородському 
держмлині. Спочатку виконував 
різні роботи, потім став шере
тувальником. Наполегливість, 
кмітливість—ось що було харак
терним у діяльності робітника.

Йшли місяці, минали роки. 
Петро Васильович не тільки сум
лінно виконував свої обов’язки, 
але й старанно вчився, опано
вував нову техніку. Незабаром
його призначили на відпові
дальну посаду вальцювальника. 
Тепер йому доводиться відпові
дати не лише за себе, а за 
цілий колектив зміни, за справ
ність багатьох механізмів. Тру
днощі не злякали робітника, 
Він і зараз очолює зміну.

— Майстер своєї справи,— 
так говорять про П . В. Кожа
нова робітники.

В о н и йдуть п о п е р е д у

Цієї високої похвали Петро 
Васильович заслужив. Адже йо
го зміна—одна з кращих на 
підприємстві. Я к  правило, зав
дання виконує на 120— 130 
процентів, не допускає браку.

На вальцювальника П. Ко
жанова рівняються й і нші ви
робничники. Добрий приклад у 
змаганні на честь ХХІ з’їзду 
КПРС подають шеретувальник 
Іван Савич Піддубний, якого 
відзначено грошовою премією, 
машиніст зміни Петро Карпо
вич Ільн іцький та інші.

Сім подяк від дирекції під
приємства за сумлінну роботу 
вже має вальцювальник Петро 
Васильович Кожанов. Його 
ім ’я занесене на районну Дош
ку пошани. Ц іє ї честі він був 
удостоєний і в 1957 році.

О. ВАХЛАМОВ.

Трудову вахту на честь по
зачергового ХХ І з ’ їзду Кому
ністичної партії успішно несуть 
працівники винного цеху Но
во-Миргородського плодокон
сервного заводу. Десятимісяч
ний виробничий план цех вико
нав на 131 процент. Зараз май
стром цеху працює спеціаліст з 
вищою освітою О. Косаренко.

Широка механізація вироб
ничих процесів забезпечила
різке підвищення продуктивнос
ті праці. В цеху діють розли
вочна машина, транспортер, три 
насоси, механічний фільтр то
що.

Найкращих показників у зма
ганні на честь ХХІ з ’ їзду КПРС 
домагаються робітники Оксана 
Корощук, Василь Степанов та 
інші, які щозміни перевико
нують норми виробітку.

Добрих усп іх ів  у змаганні 
добиваються і Наум Ставиць
кий та Микола Давиденко, які 
працюють у недавно відкрито
му карамельному цеху. Вже 
виготовлено близько 1,5 тонни
цукерок. Продукцію карамель
ного цеху охоче купують в ма
газинах споживачі району.

П. КРАЙЦЕР, 
директор заводу.

Перевиконують плани товарообігу
На одній з центральних ву

лиць села Софіївки розташова
ний магазин №2 Ново-Мирго
родського ССТ. В магазині завж
ди людно. Покупці роздивля
ються і купують товари, роб
лять замовлення.

І завжди в магазині зразко
вий порядок, У  приміщенні 
чисто, затишно. Товари вистав
лені на видних місцях, в пев
ному порядку. За всім цим 
слідкує завідуюча магазином 
Марія Степанівна Казанцева,
яка багато років працює за 
прилавком і має багатий дос
від. Споживачів обслужує куль
турно, чуйно ставиться до за
доволення їх  запитів.

       З місяця в місяць магазин

№2 набагато перевиконує до
ведені плани товарообігу. До
сить сказати, що лише в тре
тьому кварталі магазин продав 
трудящим різних товарів на 123 
тисячі карбованців більше, ніж 
передбачалось планом. За до
сягнуті усп іхи в змаганні ім ’я
завідуючої магазином М. С. Ка
занцевої занесене на районну 
Дошку поташ і.

Приклад передовиків нас
лідують й інш і торговельні пра
цівники нашого ССТ. Добрий 
приклад у змаганні подає ко
місійний магазин, де працюють 
Ніна Заборцева та Надія Швець.

О. ІЩЕНКО, 
голови правління ССТ.

На честь Всесвітнього Дня молоді
10 листопада в Палаці куль

тури київського машинобудів
ного заводу «Більшовик» від
бувся міський вечір, присвяче
ний Всесвітньому Дню молоді. 
Тепло зустріли молоді кияни 
своїх гостей-юнаків і дівчат з 
країн народної демократії, що 
вчаться у вузах міста.

З доповіддю про Всесвітній 
День молоді виступив секретар 
Київського обкому ЛКСМУ 
Г. Добров.

З кожним днем ширяться ін
тернаціональні зв’язки молоді 
України. В цьому році десятки

делегацій, сотні молодих турис
тів зарубіжних країн побували 
в Києві та інших містах рес
публіки, знайомилися з жит
тям радянської молоді. До 
своїх друзів у Польщу, Болга
рію, Угорщину, Чехословаччи
ну і НДР виїжджали україн
ські юнаки і дівчата.

Комітет молодіжних органі
зацій УРСР щодня одержує де
сятки листів з різних держав 
світу. Багатьма мовами напи
сані вони, але для всіх харак
терно одно—юнаки і дівчата 
прагнуть якнайбільше знати

про Радянську Ук раїну, зміц
нювати дружбу з ї ї  молоддю.

На вечорі виступили робіт
ник заводу «Більшовик» Л. Реб
ренюк та представн ик земляцт
ва китайських студентів Лі 
Жуй.

Учасники вечора надіслали
вітальну телеграму на адресу 
секретаріату Всесвітньої Фе
дерації Демократичної молоді.

Вечори, присвячені Всесвіт
ньому Дню молоді, відбулися на 
багатьох підприємствах і в уч
бових закладах міста.

(РАТАУ). 

Назустріч з’їздові рідної партії
Народна влада, вільне наше 

життя дали широкий простір 
ініціативі і творчості радян
ської людніш. На великі, слав
ні діла спрямовує його мудру 
силу партія комуністів, визна
чаючи на своїх з' їздах най
важливіші, корінні завдання 
комуністичного будівництва. 
Перед кожною радянською лю

  диною, перед усім народом- 
творцем партія на кожному 
новому етапі відкриває захоп
люючі перспективи.

Ось чому з такою радістю і 
піднесенням зустріли радян
ські люди рішення Пленуму 
ЦК КПРС про скликання 
27 січня 1959 року позачерго
вого ХХІ з’ їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. Цей 
з ’їзд розгляне контрольні циф
ри розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1959— 1965 
роки. Нові прекрасні  далі від
криє він перед країною. 
Цифри семирічного плану,— а 
їх  народ під керівництвом пар
т ії неодмінно перетворить у жи
ві діла,— викличуть захоплен
ня у всіх чесних людей світу.

Радянські люди звикли весь 
час іти вперед. Багато труд
нощів, перешкод зустрічається 
на їх  шляху вони мужньо 
переборюють їх; недоліки і по
милки часом супроводять наш 
рух до мети, але й це не стра
шить сміливих людей, які про
кладають нові шляхи в май
бутнє. Вперто і наполегливо 
просуваючись вперед по шляху 
комуністичного будівництва, 
робітники, колгоспники, і нте
лігенти нашої країни дедалі 
повніше розкривають свої не
вичерпні творчі здібності і та
ланти.

Величезну роль у цьому ру
сі вперед відіграв XX  з’їзд на
шої партії. Тільки два з по
ловиною роки минуло з того 
часу, а скільки чудових справ 
здійснив наш народ! У  1957 ро
ці в нашій країні було випу
щено промислової продукці ї  на 
22 проценти більше, ніж у 
1955 році, що передував 
XX з’ їздові партії; кожні 
11 днів вироблялося промис
лової продукції  стільки, скільки 
випустила ї ї  царська Росія за 
весь 1913 рік. Електроенергії
наші електростанції в минуло
му році виробили в 108 раз 
більше, н іж  було вироблено в 
1913 році.

В літопис нашого життя на
завжди ув ійшли і такі видатні 
події останнього часу, як за
пуск трьох радянських штуч
них супутників Землі, спуск 
на воду атомного криголама 
«Ленин», спорудження першої 
черги нової атомної електро

станції потужністю 100 тисяч 
кіловат.

За цими цифрами і фактами 
криється героїчна праця робіт
ничого класу, вчених та інже
нерів.

Чудесними ділами збагатили 
землю трудівники колгоспів і 
радгоспів. Уже в минулому ро
ці по виробництву ряду про
дуктів сільського господарства 
наша Батьківщина наблизилась 
до США, а по деяких продук
тах перевершила їх. Наприк
лад, тваринного масла у нас 
виробляється більше, ніж в 
Америці. По обсягу вироб
ництва пшениці СРСР перева
жає США в два з лишком ра
зи, цукрових буряків— у три 
рази, вовни—в два з полови
ною рази. А по врожайності 
бавовни Радянський Союз пе
реважає всі країни світу, в то
му числі й США.

Висока культура землероб
ства, героїчна, самовіддана пра
ця колгоспників, механізато
рів, робітників радгоспів, спе
ціалістів сільського господар
ства дали чудові результати. 
В цьому році майже всюди ви
рощено і зібрано багатий уро
жай.

Тільки трудівники Сталін
градської і Саратовської обла
стей засипали в державні за
сіки більше трьохсот мільйонів 
пудів добірного поволзького 
зерна. Порадували Батьківщину 
хлібороби України, Кубані, 
Дону і багатьох інших районів 
країни.

Ці успіхи переконливо пока
зують, наскільки мудрі і своє
часні були заходи, яких вжи
вали Комуністична партія і Ра
дянський уряд, щоб вивести 
сільське господарство на шлях 
крутого піднесення.

Досягнення промисловості і 
сільського господарства позна
чаються на добробуті кожної 
радянської сім ’ ї  і в місті і на 
селі. Реальна заробітна плата 
робітників і службовців у нас 
зросла з 1950 по 1957 рік 
більш як у півтора раза. Почи
наючи з цього року особисті 
господарства колгоспників, ро
бітників і службовців повністю 
звільнено від обов’язкових по
ставок державі всіх продуктів
сільського господарства. За два 
останніх роки в країні збудо
вано понад 85 мільйонів квад
ратних метрів житла, виникли 
нові міста, сотні культурних і 
побутових закладів.

Наші успіхи великі. Але 
партія вчить не задовольнятися 
досягнутим, а йти, як говорив 
В. І. Ленін, «неодмінно далі, 
добиватися неодмінно більшо

го, переходити неодмінно від 
легших завдань до трудніших» 
(Тв., т. 28, стор. 109). І ось 
уже розробляються контрольні 
цифри розвитку народного гос
подарства нашої країни на най
ближчі сім років. Мине неба
гато часу, і вони будуть опу
бліковані для всенародного об
говорений. Так вже у нас по
велося: партія, намічаючи най
важливіші завдання, радиться 
з народом, залучаючи досвід 
і знання мільйонів. Плани пар
т і ї— це плани народу, відо
браження його ж иттєвих інте
ресів, піклування про зміцнен
ня миру, про дальший розквіт 
Батьківщини.

В доповіді на ювілейній сесії 
Верховної Ради СРСР у 1957 
році товариш М. С. Хрущов го
ворив, що плани Комуністичної 
партії на найближче майбутнє 
передбачають зростання вирі
шальних галузей індустрії при
близно в 2— 3 рази, дальше 
круте піднесення сільського
господарства, що дасть можли
вість у наступні 15 років знач
но підвищити життєвий рівень 
народу, добитися більш повного 
задоволення зростаючих мате
ріальних і культурних запитів 
радянських людей. За цей строк 
Радянський Союз може не тіль
ки наздогнати, але й перевер
шити сучасний обсяг вироб
ництва найважливіших видів 
промислової продукці ї  в США. 
Здійснення програми, яку на
креслить ХХІ з ’ їзд КПРС, буде 
великим кроком у розв’язанні 
цих завдань.

Тепер всюди розгорілося со
ціалістичне змагання за гідну 
зустріч ХХІ з’ їзду партії. Ко
лективи тисяч підприємств зо
бов’язалися достроково вико
нати виробничі завдання, дати 
багато продукції понад план, 
ввести в дію нові виробничі 
потужності.

Трудівники колгоспів і рад
госпів борються за тс, щоб 
швидше завершити осінні ро
боти, підготувати хорошу зи
мівлю громадській худобі, за
пасти для неї  більше кормів. 
Вони добре розуміють, що 
осінь — дуже відповідальний
період. Тепер важливо викори
стати колений день, щоб закін
чити роботи на полях і закла
сти основу для нових успіхів 
у наступному сільськогоспо
дарському році.

В розквіті своїх могутніх сил 
іде наша країна назустріч з’ їз
дові рідної партії. Підготовка 
до з ’їзду буде новою яскравою 
демонстрацією непохитної єд
ності партії і народу.

К. ГРИГОР’ЄВА.
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 Черкаська область. В колгоспі „Більшовик“ Чигиринського 
району за останні дна роки збудовано два гуртожитки для ро
бітників тваринницьких ферм, два корівники, три свинарники, 
дві відгодівельні площадки для свиней, кормокухню, телятник. 
Тепер закінчується спорудження ще одного телятника.

На фото: спорудження нового телятника. На передньому 
плані бригадир комплексної будівельної бригади Ю. І. Сабадош.

Фото І. Діамента (Фотохроніка РАТАУ).

Занедбали годівлю худоби
Останнім часом у колгоспі 

імені Орджонікідзе, де головою 
правління Д. Руденко, різко 
знизились надої молока. За 
першу декаду листопада, на
приклад, від кожної корови 
надоєно лише по 28,9 літра 
молока.

Я кі ж причини такого га
небного відставання?

Перш за все, в колгоспі за
недбали годівлю тварин. Зараз 
є всі можливості випасати ху
добу на пожнивних рештках, 
на озимині, посіяній для ви
пасання. Але вся біда в тому,

що керівники артілі не спро
можуться н іяк підібрати пас
тухів. Корів утримують в тісних 
і душних приміщеннях. Корми 
підвозять нерегулярно, як слід 
не підготовляють їх  до згодо
вування.
Г олова правління Д. Руден

ко майже не вникає в роботу 
тваринників. Дояркам не ство
рені необхідні умови для дог
ляду та утримання худоби, а 
тому на фермі має місце плин
ність кадрів.

О. КРИКОТНЕНКО, 
зоотехнік.

З В Е Д Е Н Н Я
про надої молока в колгоспах району за першу декаду 

листопада 1958 року за даними планового 
відділу райвиконкому

(в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Фрунзе 64,6 –  7,3
ім. Щорса 53,6 – 11,4
ім. М. Горького 53,2 –  11,3
ім. Свердлова 52,3 –  6,5
ім. Леніна 50,7 +  1,8
ім. Дзержинського 50,7 –  4,4
ім. Кірова (Вес.) 49,1 –  3,9
ім. Жданова 47,8 +  4,6

ім. Карла Маркса 44,4 –  15,8
ім. Чапаєва 43,0 +  2.9
ім. Мічуріна 41,6 –  8,3
ім. Сталіна 41,6 +  0,4
ім. Енгельса 40,4 – 14,7
ім.Леніна(П’ятоів.) 39,7 –  2,4
ім. Шевченка 39,6 –  2,6
ім. Чкалова 39,1 + 9,4
ім. Куйбишева 36,5 –  11,4

„Шлях Леніна" 31,8 –  5,7
ім. Орджонікідзе 28,9 –  5,6
ім. Калініна 28,6 –  8,5
ім. Кірова 24,7 –  23,6

По району 43,4 –  7,6

10— 12 карбованців за цент
нер.

У зниженні собівартості мо
лока велику роль відіграє під
вищення рівня механізації тру
домістких робіт і на молочно
товарній фермі. Всі корівники 
у нас обладнані автопоїлками 
і агрегатами для механічного 
доїння корів. Корми розвозять
ся в спеціальних вагонетках. 
У літні місяці доїльні агрега
ти вивозимо в табори.

Здешевлення кормів і змен
шення затрат на обслуговуван
ня молочної худоби дало нам 
змогу в минулому році знизи
ти собівартість центнера моло
ка до 66 карбованців 26 ко
пійок, а за 9 місяців цього 
року— до 58 карбованців.

Включившись у соціалістич
не змагання за гідну зустріч 
ХХІ з'їзду КПРС, колектив рад
госпу наполегливо бореться за 
дальше здешевлення молочної 
продукції.

В. ЧАПЛЕНКО, 
директор радгоспу „Пе
ремога“ Запорізької об
ласті.

загальної потреби в кормах.
Досвід показав, що нема ви

гіднішої культури , ніж кукуруд
за. Собівартість одного центне
ра кукурудзяного силосу, зба
гаченого білками, становила в
минулому році 3 карбованці 
60 копійок при плані 5 кар
бованців, а в цьому році буде 
не більш як 3 карбованці. Ку
курудза сорту Одеська-3 дала в 
цьому році по 300— 350 центне
рів силосної маси з гектара. Зде
шевленню ї ї  виробництва спри
яла також механізація польо
вих робіт. Кукурудзу сіяли ка
ліброваним насінням за допо
могою квадратно-гніздових с і
валок, устаткованих діагональ
ними перенощиками мірного
дроту. Обробляли міжряддя 
тільки навісними культиватора
ми і збирали врожай силосо
збиральними к о м б а й н а м и  
СК-2,6.

Крім силосу, в зимові раціо
ни ми включаємо невелику 
кількість концентратів і сіно 
суданки, яке обходиться рад
госпові також недорого—лише

жоскошену зелену масу куку
рудзи, посіяної разом з горо
хом, соєю, суданкою. Спочатку 
здавалось, що затрати на ви
робництво зелених кормів ви
кличуть подорожчання молока. 
Але ці побоювання вияви
лись безпідставними. Завдяки
застосуванню передової агро
техніки і широкому викори
станню механізмів на вирощу
ванні, збиранні і транспорту
ванні зеленої маси собівартість
одного центнера зеленого кор
му в 1957 році становила ли
ше 1 карбованець 13 копійок 
при плані 2 карбованці. Разом 
з тим добра годівля тварин за
безпечила збільшення удоїв і 
підвищення жирності молока, 
що в свою чергу позитивно від
билося на зниженні собівар
тості молочної продукції.

Під час зимового стійлового 
утримання молочної худоби 
радгосп заготовляє в основно
му кукурудзяний силос, збага
чений зеленою масою сої і со
няшника. Такого силосу ми 
закладаємо до 75 процентів

60 процентів у загальній собі
вартості молока, то вже в 
1955 році— 50 процентів, а в 
минулому р оці— 44 проценти.

За останні роки радгосп ви
користовує корми тільки влас
ного виробництва, собівартість
яких значно нижча порівняно 
з одержуваними від держави.

Найдешевше обходиться мо
локо у весняно-літній період, 
коли худоба знаходиться в та
борах. Справа не тільки в під
ніжному кормі, якого у нас,
треба сказати, не так уже ба
гато, а в тому, що корови 
одержують тут додатково сві

Коли наші тваринники з 
олівцем в руках прикинули, в 
яку ціну обходиться радгоспо
ві центнер молока, то вияви
лось, що найбільшу питому 
вагу в його собівартості зай
мають корми. Дальші підрахун
ки допомогли визначити, які 
саме культури найвигідніше
сіяти в наших умовах. Розши
ривши площу посіву кукуруд
зи, суданки, бобових культур 
та поліпшивши агротехніку ї х 
вирощування, радгосп добився 
значного здешевлення кормів. 
Якщо раніш затрати на їх  ви
робництво становили близько

Дешеві корми—дешеве молоко

Радгосп „Перемога“ Запорізької області—одне з ви
сокорентабельних господарств. У 1957 році на кожний 
гектар орної землі тут одержали по 500 карбованців 
чистого прибутку. Високі доходи дає тваринництво , 
особливо молочна худоба.

Нижче розповідається, як працівники радгоспу доби
лись різкого зниження собівартості молока.

З  д о с в ід у  передови ків  с іл ь с ь к о го  г о сп о д а р ств а

Прикрі  факти
ставка. Хіба ж не краще було 
б використати його на оранці 
грунту?

Далі. Три КДП-35 закінчи
ли копання буряків кілька 
днів тому. Але вони досі пов
ністю не включилися в піднят
тя зябу.

Правління колгоспу не дбає 
про укомплектування трактор
ної бригади кадрами. Один 
п о в н і с т ю  відремонтований 
ХТЗ-НАТІ вже кілька місяців 
простоює без трактористів. На 
жодному тракторі зараз немає 
причіплювачів. Чи можна те
пер заручитися за якість 
оранки?

НЕГАЙНО ЗАВЕРШИТИ ОРАНКУ ЗЯБУ!

Добре потрудилися
У соціалістичному змаганні 

на честь ХХІ з’ їзду КПРС та 
XX з’ їзду КП України висо
ких виробничих показників до
моглися:

Колгосп імені Енгельса, де 
бригадиром тракторної бригади 
М. Покотилов, який завершив 
оранку зябу на площі 756 
гектарів.

Колгосп імені Карла Марк
са, де бригадиром тракторної 
бригади О. Афанасьєв, який

завершив оранку зябу на пло
щі 780 гектарів.

Колгосп імені Фрунзе, де 
бригадиром тракторної бригади 
В. Прокоф’єв, який завершив 
оранку зябу на площі 464 
гектари.

Колгосп імені Леніна, де 
бригадиром тракторної бригади 
О . Григорчук., який завершив 
оранку зябу на площі 1354 гек
тари.

Відстаємо ми з оранкою грун
ту ще й тому, що в колгоспі 
дуже погано звільняються пло
щі від пожнивних рештків. 
Довгий час заважала піднімати 
зяб незаскиртована солома, а 
зараз великі площі зайняті під 
кукурудзою, соняшниками.

Прикро, що два кукурудзо
збиральні комбайни, один з 
яких колгосп взяв в РТС на 
прокат, теж простоюють. Ком
байнери кажуть, що кукуруд
за волога і збирати ї ї  не мож
на.

Пора вже правлінню колгос
пу та його голові П . Зацари
ніну серйозно задуматись над 
цими недоліками.

М. ТАРАНЕНКО, 
обліковець тракторної 
бригади.

Останній строк завершення 
оранки грунту на зяб минає 
15 листопада, а н нашому кол
госпі імені Мічуріна грунт зо
рано тільки на площі 900 гек
тарів з плану 1270 гектарів. 
Об’єм роботи ще надто вели
кий.

Чому ж ми відстаємо? Адже 
тракторна бригада у нас ве
лика — колгосп придбав 18 
тракторів.

Правильно буде, якщо ска
зати, що техніка в колгоспі 
використовується непродуктив
но, не на повну потужність.

Здамося до фактів.
Увесь жовтень місяць на 

оранці зябу працював лише 
один трактор ДТ-54 № 106. 
Трактористи Микола Табунець 
та Павло Білоус трудилися не
погано, щозміни викопували 
завдання на 110— 120 процен
тів. Але хіба ж один трактор 
зможе забезпечити виконання 
всього плану? Звичайно, ні.

Що ж робили інш і трак
тори?

Три КДП-35 працювали на 
копанні цукрових буряків. 
Один ДТ-54 і один «Беларусь» 
використовувались на збиран
ні кукурудзи. Якби правління 
колгоспу організувало ці трак
тори на оранку грунту в ніч
ну зміну, то план підняття зя
бу був би давно виконаний.
   Гірше того, один потужний 

трактор ДТ-54 № 71 цілий м і
сяць працював на розчищенні

ЗВЕДЕННЯ
про хід оранки грунту на зяб 
в колгоспах району за станом 

на 10 листопада 1958 року 
за даними райінспекції ЦСУ

(в процентах до плану)

Назва колгоспів

Ви
ор

ан
о

зя
бу

ім. Орджонікідзе 100
ім. Енгельса 100
ім. Карла Маркса 100
ім. Фрунзе 100
ім. Дзержинського 100
ім. Леніна 100
ім. Чкалова 97,0
ім. Чапаєва 95,4
ім. Свердлова 91,8
ім. Жданова 90,2
ім. Сталіна 90,0
ім. Щорса 88,8
ім. Калініна 84,7
ім. Кірова (Вес.) 84,4
ім. Куйбишева 84,0
ім. Шевченка 83,1

„Шлях Леніна“ 80,9
ім.Леніна(П’ятоів.) 80,8
ім. М. Горького 79,0
ім. Мічуріна 70,8
ім. Кірова 65,0

По району 87,3

Минають останні дні, спри
ятливі для підняття зябу. Ок
ремі господарства в кращі стро
ки завершили оранку грунту 
під увесь ярий клин. Колгос
пи імені Чкалова, імені Сверд
лова, імені Чапаєва піднімають 
останні гектари зябу.

Але ряд сільгоспартілей ще 
ганебно відстає з виконанням
цього важливого виду роботи. 
У  колгоспі імені Мічуріна з 
плану 1270 гектарів піднято 
зяб на площі тільки 900 гек
тарів. Сотні гектарів грунту 
ще не зорано в колгоспах іме
ні М. Горького, імені Леніна 
(с. П ’ятоіванівка) та інших.

Оранка зябу в ряді колгос
пів затягується тому, що прав
ління не дбають про вчасне 
звільнення площ, не борються 
за високопродуктивне викорис
тання машин.

Завдання полягає в тому, 
щоб використати всі наявні в 
колгоспах сили і засоби і оран
ку грунту під увесь ярий 
клин завершити до 15 листо
пада.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

1. На новому металургійному комбінаті імені Клемента Гот
вальда в Кунчиці почалося будівництво третьої доменної печі. 
її названо „Доменною піччю миру“.

На фото зліва: будівництво нової доменної печі.
2. В Ліпно на річці Влтаві (Південна Чехія) будується 

найбільша в країні підземна гідроелектростанція.
На фото справа: в котловані майбутньої гідроелектростанції. 
Фото В. Шворчика і Б. Крейчі.

(Чехословацьке телеграфне агентство).

Ассуанська гребля
Як відомо, Радянський уряд, ідучи назустріч просьбі 

уряду Об’єднаної Арабської Республіки, погодився 
взяти участь у будівництві першої черги Ассуанської 
греблі на ріці Ніл.

Нижче вміщуємо довідку про проект цієї гідротех
нічної споруди.

«Наша земля родить тільки 
тоді, коли ї ї  оплодотворить 
нільська вода»— так кажуть 
селяни Об’єднаної Арабської 
Республіки. І справді, 96,5 
процента території Єгипетського 
району ОАР—це мертві піски 
і каміння. І лише в нільській 
зрошуваній долині, яка не пе
ревищує в ширину 20 кіло
метрів, живуть люди і розви
ваються рослини.

Щоб відвоювати у пустині
нові масиви землі, уряд і народ 
ОАР починають будівництво 
Ассуанської греблі, яка займає 
важливе місце в програмі під
несення сільського господар
ства, розвитку енергетики і 
промисловості країни.

За повідомленнями преси, цю 
потужну гідротехнічну споруду 
намічається збудувати на пів
день від старої греблі, споруд
женої в 1902 році в районі 
міста Ассуана. Висота нової 
греблі— 110 метрів, довжина— 
майже 5 кілометрів і ширина 
в основі— 1300 метрів. Вона в 
28 раз більша від існуючої 
тепер греблі. Завдяки тому, що 
майбутня гребля підніме води 
Н ілу на 100 метрів, буде ство
рено водоймище об’ємом 130
мільярдів кубометрів.

Економічне значення будів
ництва висотної Ассуанської 
греблі, на думку арабських 
спеціалістів, визначається вже
тим, що збільшиться площа 
зрошуваної землі на 800 тисяч 
гектарів, або на третину порів
няно з нинішньою, буде ство
рено нову сталу іригаційну си
стему. Все це в кінцевому під
сумку дасть змогу збільшити
сільськогосподарське вироб
ництво країни в півтора раза.

Коли буде збудовано висотну 
греблю, звичний нільський пей
заж з пірамідами і гаями фіні
кових пальм доповниться що
глами ліній високовольтних пе
редач. 10 мільярдів кіловат-
годин електроенергії на . рік 
дасть Ассуанська гідроелектро
станція. Це— колосальна цифра, 
коли мати на увазі те, що в

1955 роц і в Єгипетському ра
йоні ОАР було вироблено лише 
1,4 мільярда кіловат-годин еле
ктроенергії. Дешева електро
енергія піде на розвиток важ
кої індустр ії— основи основ 
економічної н е з а л е ж ності  
країни.

Для будівництва висотної 
греблі потрібні великі кошти. 
Проектна ї ї  вартість — 200 
мільйонів єгипетських фунтів 
(понад 2,2 мільярда карбован
ців). Природно, на допомогу 
західних країн розраховувати 
не доводиться. Навпаки, в 1956 
році і п ізніше мали місце спро
би імперіалістів США і Англії, 
вчинивши економічний тиск, 
примусити каїрський уряд від
мовитись від проведення неза
лежної зовнішньої політики, 
ввійти у фарватер політики 
НАТО. Коли єгипетський уряд 
відкинув кабальні умови коло
нізаторів, СШ А, Англія і під
владний Вашінгтонові Міжна
родний банк реконструкції і 
розвитку відмовились надати 
кредит на будівництво висотної 
греблі.

Підводячи новий фундамент 
під свою національну еконо
міку, арабський народ розра
ховує, насамперед, на свої
власні сили і на допомогу друж
ніх країн, у тому числі Радян
ського Союзу. Вірний прин
ципам щирої дружби і безко
рисливого співробітництва з ін
шими народами, Радянський 
Союз подасть будівництву пер
шої черги Ассуанської греблі 
допомогу спеціалістами, маши
нами, устаткуванням і матеріа
лами, а також надасть кредит 
на суму до 400 мільйонів кар
бованців.

Радянський народ палко ба
жає народові Об’єднаної Араб
ської Республіки нових успіхів 
у піднесенні національної еко
номіки, в боротьбі за зміцнен
ня миру в усьому світі.

Т. в. о. редактора 
І. РОМАНЕНКО.
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«ЩО НАС НЕПОКОЇТЬ»
Під таким заголовком в ра

йонній газеті «Ленінець» за 10 
жовтня було вміщено замітку, 
в якій вказувалось, що у чет
вертій комплексній бригаді 
колгоспу імені Сталіна скуп
чилось на плантаціях багато 
цукрових буряків.

Секретар парторганізації

колгоспу А. Самойленко пові
домив редакцію, що наведені 
факти підтвердились. Прав
ління сільгоспартілі закріпило 
за бригадою п’ять автомашин, 
які працюють безперебійно. Кол
госпники задоволені роботою 
автотранспорту.

Населення Кіпру продов
жує вести боротьбу проти ан
глійських колонізаторів, які 
намагаються увіковічити на 
острові своє панування. Но
ву хвилю обурення ви
кликало намагання британ
ських правлячих кіл «уре
гулювати» кіпрську проб
лему на основі так званого 
«плану Макміллана», за яким 
фактично зберігається влада в 
руках англійського губернато
ра. Цей план ігнорує вимоги 
населення Кіпру про надання 
йому свободи і права на са
мовизначення.

Цими днями конфедерація 
трудящих Кіпру опублікувала 
заяву, в якій закликає всіх 
кіпріотів до єдності. «Наш пер
ший обов’язок, говориться в 
заяві, — зірвати здійснення 
англійського плану».

В ряді міст Кіпру відбулися 
масові демонстрації протесту.  
Було проведено загальний 
24-годинний страйк. Тисячі ро
бітників не вийшли на під
приємства, було закрито шко
ли, магазини, базари. В бага
тьох місцях сталися сутички 
між кіпріотами і англійськими 
солдатами.

Боротьба населення острова 
Кіпру за свободу і незалеж
ність користується палкою під
тримкою світової демократич
ної громадськості.

На фото: англійські солдати 
обшукують групу арештованих 
кіпріотів у Н ікоз ії.

Фото Еллас Пресс.

Слідами наших виступів

«ТРЕБА ДОРОЖИТИ ЧАСОМ»
Замітку під таким заголов

ком вміщено в районній газе
ті «Ленінець» за 15 жовтня. 
В ній вказувалося, що в сіль
госпартілі імені Кірова, Мар’
ївської сільради, повільно зби
рають кукурудзу. Бухгалтерія, 
колгоспу не веде точного облі
ку одержаного врожаю.

Я к  повідомив секретар парт
організації колгоспу В. Чер
к іс, замітка обговорювалася на 
засіданні правління. Факти під

твердились. З метою приско
рення збирання кукурудзи ар
тіль придбала в Ново-Миргород
ській РТС кукурудзозбираль
ний комбайн К У — 2, на якому 
працює Леонід Маркушенко. 
Виламані качани зважуються
на автовагах і комірник 
Г. Гавриленко приймає їх  в 
складське приміщення. Артіль 
закінчила будівництво сапетки 
для зберігання качанів міст
кістю на 3000 центнерів.

Лише одні обіцянки
При Ново-Миргородській ре

монтно-технічній станції пра
цює теслярний цех. Тут виго
товляють вікна, двері та інші 
вироби. Кілька місяців тому я 
також зробив замовлення. Май
стер Василь Сокуренко пообіцяв 
своєчасно виготовити вікна 
тощо. Але сталося навпаки.

Частину замовлення майстри 
виконали в серпні місяці, а

тепер все обіцяють, що «ско
ро» закінчать решту. Та це 
тільки обіцянки.

Звертався я з приводу цьо
го і до директора РТС. Він 
обіцяв, що розбереться в цій 
справі і буде все в порядку.

Чи довго ще доведеться че
кати?

В. СТАВЕНКО, 
житель Ново-Миргорода.

Спаський все похмеляється
Касира колгоспу імені Чка

лова Олександра Спаського в 
робочий час не завжди можна 
застати в конторі колгоспу. Йо
го частіше можна зустріти 
в буфеті за чаркою. Там він 
похмеляється. Спаський мо
же по кілька днів не з’явля
тися на роботу.

Наприкінці жовтня, коли ме
ханізаторам тракторної бригади 
потрібно було видати чергову 
получку, О. Спаського два дні 
розшукували.

    О. ГОРОДИЩАНОВ, С. ГО
МОНЮК, М. ОСАДЧУК,
механізатори тракторної 
бригади.

Вчасно доставляти кореспонденцію
Ще у вересні я провів серед 

колгоспників села Канежа пе
редплату на газети строком на 
4 місяці. Видав людям квитан
ції. Обласну газету люди поча
ли одержувати зразу ж. А от 
інших газет, зокрема три при
мірники «Известий» і два «Мо

лоді України», поштове відді
лення не одержувало цілий 
місяць. Колгоспники просять 
дати їм газети або повернути 
гроші. Що на це скажуть у 
райконторі зв’язку?

М. КУШНІР, 
ли стоноша.

Колгоспника говорять спасибі
— Спасибі рідній Комуністич

ній партії за велике піклуван
ня про колгоспне селянство,— 
від щирого серця говорять хл і
бороби сільгоспартілі імені Ста
ліна.

Радісні зміни і величні пе
ретворення сталися в колгоспі 
за останні роки. Здійснюючи 
історичні рішення XX з’ їзду 
КПРС, трудівники наполегливо 
борються за підвищення вро
жаїв усіх культур та піднесен
ня продуктивності тваринни
цтва.

Багатим став колгосп. Тепер 
він має 10 автомашин, 20 трак
торів різних марок, комбайни,

причіпни й інвентар. Збудова
но три капітальних корівники, 
телятник, дві силосні башти. 
Пуск в дію електростанції доз
волить широко механізувати 
трудомісткі процеси на тварин
ницьких фермах. Колгосп спо
руджує греблю, що дозволить 
утворити велике водоймище.

Заможно і культурно жи
вуть колгоспники. До їх  пос
луг— клуб, бібліотека, радіо, 
газети і журнали. Закінчуєть
ся спорудження нових класних 
кімнат для школи. Всі діти 
навчаються в одну зміну.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.

Багатства надр Китаю
Новими даними, що мають 

важливе значення для дальшо
го промислового розвитку ок
ремих районів країни, попов
нюється геологічна карта Ки
таю. В провінції Хенань геоло
ги виявили великі запаси кам’
яного вугілля. За початковими 
підрахунками, вони оцінюють
ся в 14 мільйонів тонн.

Розкривав свої надра про
в інція Гуансі . Недавно тут 
розвідано новий залізорудний 
район, в якому є 3600 міль
йонів тонн першосортної руди. 
В горах Великого Х інгану 
(автономна область Внутрішня 
Монголія) розвідано поклади
залізної рудії, загальні запа
си якої становлять 620 тисяч 
тонн.

Уточнюються запаси нафти 
в провінції Сичуань. Результа
ти розвідки говорять про те, 
що в провінції є найбільші в 
Китаї запаси нафти.

К і п р і о т и  
борються за свободу
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