
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Чому вчить досвід передовиків
К ож на цифра тез допові

ді товариш а М. С. Хрущ ова 
н а  ХХІ з ’їзді КПРС відкри
ває для наш ого народу нові 
р айдуж ні перспективи. Особ
ливо величні завд ан н я  
ставить Комун істична партія  
перед трудівникам и колгосп
ного села.

П еред колгоспниками н а 
ш ого району стоїть почес
н е  і відповідальне завдан 
н я — подвоїти і потроїти ви
робництво зерн а, овочів, 
ц укрових буряків , молока, 
м ’я с а  та  інш их продуктів.

Ці г іган тські н акресл ен н я  
будуть успіш но здійснені 
тоді, коли  всі колгосп н и ки  
працю ватим уть так , я к  тру 
дились у ниніш ньом у році 
н аш і славні передовики.

кукурудзи! Честь і слава 
вам, ш ановні трудівниці!

А скільки  пудів додатко
вого цукру дав би н аш  ра
йон рідній Б ать к ів щ и н і, к о 
ли б усі буряківничі л ан ки  
колгоспів вибороли такий 
урож ай , я к  л ан к а  Ганни  
Городенко?! Є над чим по
думати наш им буряководам, 
бо по району урож ай к оре
нів у середньому з гек тар а  
становить лиш е близько 250  
центнерів. 

П ідвищ ення продуктив
ності тваринництва залеж и ть  
від м іцної кормової бази. 
Тваринники с ільгоспартілі 
імені Е нгельса в иробили з а 
1 0 м ісяців року понад 30
центнерів м ’яса  на 1 00  гек 
тарів сільськогосподарських 
угідь. З року в р ік  у  цьому 
к олгосп і вирощ ую ть в исокі 
врож аї кукурудзи , а  це ве 
ликий резерв кормів. І в 
ниніш ньому році К укурудзо
води з ланки  Віри Наум ен 
ко виростили па кож ном у з 
35 гектарів по 4 50  п удів 
кукурудзи  в зерн і. К уку
рудзоводи з честю виконали  
в зяте зобов’я зан н я .

Щоб подвоїти виробни
цтво молока в район і, тре
ба всім дояркам боротися 
з а  п ідвищ ення надоїв  так , 
я к  це робить Євдокія  З а в а л 
ко, доярка колгосп у імені 
Ф рунзе, я к а  вж е н адо їла  
близько 3000  літрів м олока 
від корови.

Розвиток сви н арства— го
ловний резерв зб ільш ен н я 
виробництва м ’яса . Це доб
ре розуміє ком уніст Мар ія  
К індратівна М ірошни ченко , 
свинарка колгоспу «Ш лях 
Л еніна» , я к а  в цьому році 
одержала від кож н ої свино
матки по 27  ділових поро
сят. Такого усп іху  домог
лася славна труд івниця то
му, що правильно викорис
товує разових свиноматок 
для зб ільш ення поголів’я  
тварин. Цей досвід варто 
наслідувати всім.

Трудівники колгоспного 
села! Зробіть все д л я  того,

Чому вчить досвід п ере
довиків? Р ільни ча бригада 
№ 3 колгоспу «40-річчя 
ВЛКСМ», я к у  очолює Мико
л а  Васильович Ч м ихун, з і
брала в ниніш ньому році по 
15 0  пудів пш ениці на  к о ж 
ному гектарі посіву , а  х л і
бороби колгоспу імені 
М. Горького виростили зн а ч 
но ниж чий  урож ай. Отже 
досвід веселівц ів треба я к 
н ай детальн іш е вивчити і за 
провадити у себе н а  вироб
ництві бровківськ им, ш п а
к ів с ь ким, л ікар івськ им х л і
боробам.

П ередовики не кидаю ть 
слів на вітер. Щ е на п очат
ку 1 9 5 8  року на районній 
нараді ланкових ком уністка 
Г а н н а  О лексіївна Городен
ко в ід імені членів своєї 
л ан к и  дала слово вибороти 
ви сок ий урож ай цукрових 
буряків  і кукуруд зи . У н а
п руж ен ій  праці минуло л і
то. З а в зя т і, трудолюбиві 
ж ін к и  ні на хвилину не з а 
бували  про своє зобов’я 
за н н я . П ’ятн адц ять  трудів
н и ц ь  обробляли цукрові бу
ряк и  па площі близько 32 гек 
тар ів  і кукуруд зу  на площі 30 
гек тар ів . Вони показали 
дійсно героїзм  праці. Адже 
ск іл ьк и  сил затратили, щоб

щоб кращ ий досвід став н а 
дбанням в сіх к олгоспів, 
бригад і ферм, докладайте 
зусиль до того, щоб н ам іче
ні партією  плани наш ого 
прекрасного завтра не т ільки  
виконати , а  п еревиконати . 
Вивчайте досвід передовиків!

своєчасно заверш ити п ро
ри ван н я рослин. Кому н ев і
домо, що від строків прори
ван н я  залеж и ть  доля вро
ж аю. Люди перемогли. Л ан
к а  виростила і зібрала по 
500  центнерів  цукрових бу
р я к ів  н а  кож ному ге ктарі 
посіву  і по 50 центнерів

Промисловість України 
завершила 11-місячний план

Трудящ і У к р аїн ськ о ї РСР, 
ш ироко розгорнувш и соц іа 
л істи чн е зм аган н я  за  гідну 
з устріч ХХІ з ’їзду  КПРС, 
добились ви кон ан н я п л ан у  11 
м ісяц ів 19 5 8  року по ви
п у ск у  промислової продукції

достроково — 22  листопада. 
До к ін ц я  м ісяц я буде вип ущ е
но продукції п онад план  
більш  я к  н а  5 м ільярд ів  к ар 
бованців.

(РАТАУ).

Славний приклад передовиків
Ольга Григорівна Лимбор

ськ а  понад 12  років працю є 
дояркою н а  молочно-товарній 
фермі колгоспу ім ені Свердло
ва. Весь час вон а подає добри й
приклад у зм аган н і за  зб іль 
ш ен н я н адоїв молока. З  вели 
ким піднесенням  працю є О. Л им
борська в ці дн і, готую чи до
стойні подарунки  ХХІ з ’їздові 
Комуністичн ої партії.

Ольга Л имборська трудиться
з вогником . З  самого ранку  
вона вж е п орається  біля к о 
рів. Дає їм  корми, слідкує за 
чистотою в  прим іщ енні. Під 
час догляду враховує індиві
дуальні особливості к ожної 
тварини. З авд яки  цьому дояр
ка щодня одерж ує по 7 і б іль
ше літрів молока від коленої 
корови. З  початку  цього року

О. Г.  Л имборська вж е надоїла 
близько 250 0  літрів молока від 
кож ної корови.

П риклад Ольги Л им борської,
ім' я  я к о ї занесено  на районну 
Дошку пош ани, наслідую ть ін 
ш і доярки колгоспу. Високих
п о казн и к ів  у зм аган н і доби
ваю ться Г ан н а  Кирилівна 
К альницька  та  Надія Григорів
на К озлітіна, як і к іл ь к а  ро
к ів  підряд трудяться доярками. 
Любо подивитись і на групу 
корів, я к у  доглядає М еланія 
В асил ів на  Х м ельницька. Т ва
рини за в жди чисті, нагодо
вані.

З а  другу  декаду листопада 
надоєно молока більш е, н іж  
за перш у. П рац івники ферми 
докладаю ть зу си л ь  до того, 
щоб надої зростали й надалі.

В раціоні тв ар и н — кукуруд
зиння, ж ом , б у р яки  тощ о. Н е
доліком є  те , що м ехан ізато 
ри тракторної бригади погано 
дбають про подрібнен н я гру
бих корм ів. Б у в аю ть  перебої у 
водопостачанні. Чим ш видш е 
ліквідуєм о ц і н едоліки , тим 
кращ ими будуть умови для 
одерж ання ви соки х  надоїв мо
лока.

П равл ін н я  колгосп у  подбало 
про за б е зп е ч е н н я  доярок х а 
латам и , ф уф ай кам и , гумовими 
чобітьми, руш никам и .

П рац івн и ки  ферми доклада
ють у с іх  зуси л ь  до того, щоб 
у зм аган н і н а  честь ХХІ з ’ї з 
ду КПРС зай н яти  одне з к р а 
щ их м ісц ь  по н адоях  молока.

О. Колотило, 
зоотехнік колгоспу.

Успіхи будівників
У дні підготовки до 

ХХІ з ’їзду КПРС будів
ники широко розгорнули 
соціалістичне змагання 
за дострокове введення 
в експлуатацію нових 
підприємств.

В Кадіївці почала ви
давати паливо нова шах
та „Ломоватська-Пів- 
денна“ продуктивністю 
1500 тонн коксівного ву
гілля за добу. Колектив 
шахтобудівників здав її 
майже на два місяці ра
ніше строку. Поряд з

шахтою виросло селище 
міського типу.

Один з найбільших у 
Донбасі трест „Сверд
ловвугілля“ прийняв від 
шахтобудівників нове 
підприємство—ш а х т у 
„Довжанську-Південну“ 
№ 1 продуктивністю 200 
тисяч тонн антрациту 
на рік. Шахту оснаще
но передовою технікою. 
Всі основні виробничі 
процеси механізовано. 
Поблизу підприємства 
збудовано нове гірниче 
 селище.

Трактор „4 ДТ-16“
Днями на Харківсько

му трактороскладально
му заводі на честь ХХІ 
з’їзду КПРС завершено 
виготовлення дослідного 
зразка колісного тракто
ра „4 ДТ-16“. Він при
значений для виконання 
багатьох сільськогоспо
дарських робіт: оранки, 
сівби, культивації, боро
нування, механізовано
го міжрядного обробітку 
просапних культур та ін.

Завод
кам’яного литва

Першу дослідну пар
тію виробів випустив 
збудований у Сталіно 
завод кам’яного литва. 
Для виготовлення його 
використовують золу 
електростанцій, доломіт
ний пил, пісок і відходи 
виробництва хроміту. 
Застосування кам’яного 
литва дасть можливість 
щороку економити де
сятки тисяч тонн металу.

Кіровоградська область. 
В сільгоспартілі імені 
Калініна Ульяновського 
району налічується понад 
1400 кролів. Доглядає за 
кролями любитель-кро
лівник Тит Михайлович 
Кравцан. В цьому році 
він здав державі 13 цент
нерів кролячого м’яса.

На фото: Т. М. Крав
цан серед своїх вихо
ванців.

Фото Г. Вєрушкіна
(Фотохроніка РАТАУ).
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Корінна проблема наступного семиріч
чя—це проблема прискореного розвитку 
народного господарства по шляху до ко
мунізму, проблема максимального вигра
шу часу в мирному економічному зма
ганні соціалізму з капіталізмом.

У вибої— б ригада комуністичної праці
Велична перспектива 

комуністичного будівни
цтва в нашій країні, на
креслена в тезах допові
ді товариша М. С. Хру
щова, породила нову 
патріотичну ініціативу. 
Молоді робітники шахти 
імені Димитрова (Крас
ноармійське, Сталінської 
області), створили брига
ду комуністичної праці.

—Кожний робітник, 
який вступив до нашого 
колективу. — говорить 
бригадир Кузьма Севе- 
ринов,—дав клятву сві
домо віддавати всі свої
сили, енергію і здібнос
ті справі будівництва 
комунізму. Всі члени 
цієї бригади одностайно 
вирішили: постійно під
вищувати свою ділову 
кваліфікацію, загально
освітній і політичний рі
вень.

„Ми,—заявляють мо
лоді шахтарі,—рішуче 
пориваємо з залишками 
минулого: пияцтвом, ху
ліганством, лихослів’ям, 
усім, що заважає нам 
йти вперед. Той, хто по
рушить ці вимоги, не
гідний високого звання 
члена бригади комуніс
тичної праці“.

Бригаді доручили ви
добування вугілля на 
щойно створеній дільни
ці. Гірники дали слово 
до початку 1959 року 
організувати роботу за 
графіком циклічності,
давати в зміну 300 тонн 
вугілля. Це значить, що 
кожний робітник видо
буватиме майже на де
сять тонн вугілля за 
зміну більше, ніж перед
бачено середньою нор
мою по шахті.

Проект будинку восьмирічної школи
Академія будівництва 

і архітектури УРСР ра
зом з Міністерством ос
віти УРСР розробили і 
запропонували для обго
ворення громадськості 
типовий проект будинку 
восьмирічної школи. Про
ектом передбачається 
два варіанти навчально
го корпусу: для одно- і 
двокомплектної школи

(на 320 і 640 учнів). 
Крім класних кімнат, в 
них відводяться при
міщення під лабораторії 
природознавства, фізи
ки і хімії, майстерні для 
обробки дерева і металу, 
кабінет домоводства. Для 
учнів молодших класів 
передбачається обладна
ти кімнати ручної пра
ці.

Тернопільська область. 
Колектив Теребовлян
ської РТС з ініціативи 
старшого е л е к т р и к а 
П. Ю. Бурбела власними 
силами реставрує не тіль
ки дрібні деталі, але й 
складне електроустатку
вання тракторів.

На фото: П. Ю. Бур
бело (справа) і електрик 
комсомолець Я. Подоль
ський випробовують ре
ставроване тра к т о р н е 
магнето.

Фото Б. Шендлера
(Фотохроніка РАТАУ).

На допомогу 
сільським партійним 

організаціям
Київський обком КП 

України командирував 
у сільські райони облас
ті 300 комуністів з чис
ла партійного активу 
столиці республіки. Вони 
виступлять у колгоспах, 
радгоспах, РТС з допо
відями і лекціями про 
рішення листопадового 
Пленуму ЦК КПРС.

Шостий агрегат 
Луганської ДРЕС

На Луганській ДРЕС 
закінчено монтаж шосто
го турбогенератора по
тужністю 100 тисяч кі
ловат. 19 листопада він 
дав промисловий струм 
шахтам і заводам Дон
басу. Цим завершено 
спорудження п е р ш о ї  
черги однієї з найбіль
ших на Україні тепло
вих електростанцій.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

На ферму прийшли дівчата
Навантажено останню авто

машину. Колгоспниці радісні, 
збуджені. Чимало зусиль дове
лося вкласти в землю, і вона,
мов щедра мати, віддя чила тру
дівницям високим урожаєм цу
крових буряків.

— По скільки ж на гектарі
одержали?— за питує в ланкової 
Лідія Гудзенко.

— А це як  у кого, — п осміха
ючись відповідає Євгенія Шос
т а к ,—Тобі, Лідочко, є чим гор
дитись: майж е 400 центнерів 
видав твій гектар.

До дівчат підбігла притан
цьовуючи Марія Дануца і про
співала:

Хто боровсь за буряки, 
Буде пить солодкий чай. 
Тим, що чешуть язики— 
Скажем прямо—вибачай.
— Вже й частівку про бу

ряки склала,— сказала Марія 
Харченко.— Ох ти, буряковий 
композитор наш !

— Ні, дівчата, н е від радос
ті я  співаю . Самі ж знаєте, що 
на моїй ділянці урожай гір
ший, ніж у вас. Неповезло ме
ні на ниві. А коли сказати
правду, то тягне мене на фер
му до корів.

— До корів? Щ о там цікаво
го? До того ж , наші корови 
молока дуже мало дають. В ра
йоні колгосп завж ди на остан
ньому місці,— промовила кот
рась.

— Ц е так. Але, коли взяти
ся, то можна роздоїти. Самі ж 
знаєте, що деякі доярки у нас 
працюють аби день до вечора. 
Тому й надої низькі.

Дівчата, розмовляючи і ж ар
туючи, поверталися з поля. Ї х 
догнала Софія Голець, молодий 
колгоспний зоотехнік. Вона ог
лядала ск ирти соломи. Софію 
зацікавила розмова про ферму.

— А що, дівчата, коли ви
справді підете працювати дояр
ками? Корови у нас не такі 
вже й погані. І кормів надба
ли чимало. А от доярок моло
дих та завзятих немає. Тому і 
надої н и зьк і,—сказала Софія.

— По рільництву колгосп 
вийшов у число передових в 
районі. Про нас не раз у газе

ті п исали, на дошці пошани 
красується портрет агронома Па
ші Лебединець. А за тварин 
ництво критикують наших прав
лінців, — промовила Євгенія 
Шостак.—А хто винуватий, нев
же тільки правлінн я?

— Ми теж  винні, що не лю
бимо твар и н ,— підтримала Ма
рія  Дануца. 

— Так от щ о  я  надумала,— 
продовжує Євгенія. —Ходімо на
ферму, подруги. Давайте побо
ремось за високі надої молока! 
Хіба ми гірші, ніж  дівчата з 
колгоспу імені К алін іна.

— Я готова хоч і зараз ста
ти дояркою ,—вигукн ула  М. Да
нуца.

— Я т е ж !—додал а Марія 
Харченко.

Їх підтрим али Лідія Гудзен
ко, М арія Я ворська.

У п р авл ін н і артілі схвалили 
ініціативу дівчат. Ось уже тре
тю декаду п ’ять  подруг працю
ють д ояркам и .

Не будемо говорити, чи важ
ко, чи легко  було їм з перших 
днів. Іноді може котрась ниш
ком і вити рала сльози, бо не
зразу потекло багато молока. 
Та ще і насм іхались ті, котрих 
з ферми прогнали. Але пер
ший екзам ен дівчата витримали . 
Ферму ніхто н е залишив. З ни
ми день п ри дні була і Софія. 
Розповідала, я к  правильно го
дувати твари н , як влаштовува
ти прогулянки , як  роздоювати.

Дівчат підтримала комсомоль
ська організація артілі. Хлопці 
Петро У ж овський, Васи ль та
Леонід Руденки стали достав
ляти корми, організували под
рібнювання кукурудзиння, за
возять жом, буряки, солому.

Минула друга декада. Зоотех
нік  підбиває підсумки. Дів
чата обступили ї ї  і з нетер
пінням чекають результатів. 
Кожна хвилюється. Невже і 
в цій декаді не збільшились 
надої? Що тоді робити ?

Софія підрахувала і посміх
нулась.

— Ну, говори швидше,— 
ледве вимовила Марія Дануца,— 
що ж  ми н адоїли?

(Закінчення на 4 стор.).

з аводського та сільськогоспо
дарського учнівства. В тезах 
підкреслюється необхідність все 
зробити для того, щоб найшир
ші маси молоді одержували пов
н у середню освіту в найзруч
ніших для них формах.

В результаті перебудови шко
ли аж н ія к  не повинна бути 
ослаблена гуманітарна освіта, 
яка  має величезне значення 
для формування комуністично
го світогляду молоді. Ще біль
ше зросте виховна роль шко
ли, роль ш кільних піонерських 
і комсомольських організацій. 
Намічен о важ ливі заходи по 
розвитку фізичного і естетич
ного вихованн я учнів та по 
вихованню особливо обдарова
них дітей .

В тезах розроблена також 
широка програма дальшого роз
витку в ищої освіти.

Комуністи чна партія і Радян
ський уряд визнали необхід
ним поставити тези про пере
будову середньої і вищої шко
ли на всенародне обговорення, 
оскільки ці питання зачіпають 
інтереси мільйонів людей, всьо
го нашого суспільства.

чення школи одразу йшов на 
виробництво. Не маючи потріб
них трудових навичок, він ви
являвся недостатньо підготов
леним до самостійного ж иття.

Намічувана перебудова шко
ли спрямована на те, щоб лік
відувати відрив школи від ж ит
тя, поєднати навчання і вихо
вання молоді з продуктивною 
працею.

В тезах ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР передбачається 
розділити середню освіту на два 
етапи. Першим етапом повинна 
стати обов’язкова восьмирічна 
школа, створювана замість 
існуючої семирічної школи . Во
на буде випускати юнаків і 
дівчат з більшим обсягом за
гальноосвітніх знань і краще 
підготовлених до участі в сус
пільно-корисній діяльності.

Повну середню освіту молодь 
діставатиме на другому етапі, 
який передбачає пряме поєд
нання навчання з продуктивною 
працею на підприємствах, кол
госпах і т. д. В зв ’язку з цим 
більше створюється вечірніх, 
сезонних та інших учбових 
закладів типу шкіл фабричн о-

ростаюче покоління будівників 
комунізму.

Радянська ш кола підготувала 
мільйони освічених, культур
них громадян, виховала будів
ників і захисників першої в
світі соціалістичної держави. 
Вона виростила чудові к адри 
вчених, інженерів, конструкто
рів. Але життя безупинно і
швидко йде вперед, висуваючи 
нові й нові вимоги . За  останній 
час помітним став, я к відміча
лось на XX з ’їзді КПРС, пев
ний відрив навчання від ж ит
тя, недостатня підготовленість 
випускників шкіл до практич
ної діяльності.

Справді, всі знають, якою 
складною справою для випуск
ників десятирічок був вибір то
го чи іншого вищого учбового 
закладу. Часто це робилось нав
мання, бо школа недостатньо
розвивала нахили учнів до пев
ної спеціальності. А потім, піс
ля закінчення вузу, випускник 
часто змушений був міняти 
професію, і народні кошти, зу 
силля викладачів, затрачені на 
його підготовку, в и являлись 
марними. Ще складніше і важ 
че було тим, хто після закін 

Піклування партії 
про молодих будівників комунізму
Радісні, незабутні дні пере

ж иває радянський народ. У 
накресленнях Комуністичної 
партії на найближчі сім років 
перед ним відкриваються ясні 
перспективи нового періоду в 
історії наш ої Батьківщ ини— 
періоду розгорнутого будівницт
ва комуністичного суспільства.

Велична програма дальшо
го могутнього піднесення всіх 
галузей економіки і культури 
СРСР, безперервного підвищен
ня життєвого рівня народу, ви
кладена в тезах доповіді тов. 
М. С. Хрущова на ХХІ з ’їзді 
КПРС, висуває н ові завдання і 
перед радянською школою. 
Контрольними цифрами розвит
ку народного господарства СРСР 
на 19 5 9 — 1965 роки передбаче
но дальший розквіт народної 
освіти , науки і культури , без 
чого неможливий н і технічний
прогрес, ні той рівень продук
тивності праці, який потрібний 
для переходу до комунізму. 
Число учнів у початкових і се
редніх школах у 1965 році збіль

шиться до 38— 40 мільйонів 
проти 30 мільйонів у 1958 ро
ці. Значно зросте кількість уч
нів у школах робітничої і сіль
ської молоді, в профтехшколах, 
а також у школах дорослих.
Тільки в школах-інтернатах чис
ло учнів у 1965 році порівня
но з 1958 роком збільш иться в 
14 раз. В наступному семиріч
чі передбачається підготувати 
у вузах 2 мільйони 300 тисяч 
спеціалістів проти 1 мільйона 
700 тисяч за 1 9 5 2 — 1958 роки.

Разом з тим партія намічає 
здійснити перебудову радян
ської школи у відповідності з 
вимогами нинішнього історич
ного етапу. Суть цієї перебудо
ви викладено в тезах ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про 
зміцнений зв’язку ш коли з жит
тям і про дальший роз виток си
стеми народної освіти в країні». 

 В цьому історичному докумен
ті радянський народ бачить 
новий прояв батьківського пік
лування Комуністичної партії 
і Радянського уряду про під

У відповідь на материнську турботу про народ
В Ново-Миргородській РТС і 

ї ї Панчівському відділенні від
булися збори робітників і служ
бовців, приурочені обговорен ню 
тез доповіді Микити Сергійови
ча Хрущова на ХХІ з ’їзді КПРС 
«Контрольні цифри розвитку на
родного господарства СРСР на 
1959— 1965 роки».

— Наша кр а їн а ,— говорив 
молотобоєць М. Андреев,—у сво
єму розвитку добилася вели
чезних успіхів. Грандіозні зав 
дання стоять перед радянським 
народом у новім семирічн ім 
плані. І я  так думаю, що тепер 
треба нам, робітникам ремонт
но-техн ічної станції, трудитися 
що краще. Ковальський цех

зобов’язується  виконувати нор
ми виробітку на 2 0 0 — 300 про
центів. Здобудьмо, товариші, 
першість у змаганні з Олек
сандрівського РТС!

Коротко і вагомо сказав токар 
Г. Литвинов  у відповідь на мате
ринське піклування партії про
економіку країни, добробут і 
культуру трудящих він за змі
ну даватиме 1 8 0 — 200 процен
тів готової продукції. Автори
тетно прозвучало і слово мо
лотобойця М. Лавриненка: змін
ні завдання виконуватиме не 
менше як на 150 процентів.

Завідуючий філією, старий ко
муніст М. Гордейко, зупинився 
на контрольних цифрах семи

річки по дальшій електрифіка
ції країни. Він, а також мо
лотобоєць М. Лавриненко, нор
мувальник Д. Чок і директор 
РТС М. Сушко у своїх висту
пах закликали робітників завер
шити ремонт сільськогосподар
ських машин до початку робо
ти ХХІ з ’їзду Комуністичної 
партії, вийти  переможцями у 
змаганні з ол е ксандрівц ями.

Учасники зборів запропонували 
дирекції РТС прискорити під
готовку цехів до роботи взим
ку і одностайно ухвалили: з 
квартальним планом ремонту 
техніки упоратися до 20 груд
ня 1958 року.

в. волошин.

Залізничники
пропонують

Чергові по станції комуністи 
Б. Дзюба, Д. Макатьора, Г. Кири
лов та інші товариші серед 
робітників і службовців чита
ють і роз’яснюють тези допові
ді Микити Сергійовича Хрущо
ва на ХХІ з ’їзді КПРС.

На відкритих партійних збо
рах виступили з конкретними
пропозиціями начальник стан
ції І . Мартинен ко, майстер по 
лісонасадженню О. Найко, пен
сіонер В. Мірошников, завіду
ючий оборотним п унктом паро
возного депо П. Стрельченко.
Залізничники станції Ново-Мир

город постановили: схвалити 
тези доповіді М. С. Хрущова; 
підготовку до роботи в зимових 
умовах завершити до 1 груд
ня 1958 року; зменшити прос
тої вагонів на одну годину; ви
робничий план виконати до 15
грудня 1958 року; відремонту
вати клуб до настання холодів, 
порушити питання перед уп 
равлінням Одеської залізниці 
про будівництво нового вокза
лу, будинку для відпочинку 
кондукторських бригад.

З . ГЕРАЩЕНКО.

МИ МІЦНІЄМ І РОСТЕМ, БО ЗА ПАРТІЄЮ ЙДЕМ
Славні підсумки, 

велик і  пе р спективи
Наша Батьківщ ина під керів

ництвом Комуністичної партії 
завоювала всесвітньоісторичні 
перемоги в усіх галузях на
родного господарства. У капі
талістичному світі друзі соціа
 лізму радіють з наших успіхів, 
а ворога скаженіють. Проте 
ми твердо і впевнено далі йде
мо по ш ляху будівництва ко
мунізму. Трудівники к олгосп
ного села з задоволенням сприй
няли нове завдання—довести 
на кінець семиріччя щорічний 
збір зерна до 1 0 — 11 мільяр
дів пудів, збільшити вдвоє ви

робництво м’яса, в 1 ,7 — 1,8 
раза— виробництво молока.

Про все це просто і ясно роз
повів у своїй доповіді директор 
Веселівської семирічної ш коли 
М. Швець на відкритих партій
них зборах у колгоспі імені 40- 
річчя ВЛКСМ. Про завдання 
колгоспу в світлі нових вимог 
сказали своє слово бригадир 
М. Мельниченко, голова колгос
пу М. Бодашко та інші.

Збори одностайно схвалили 
тези доповіді М. С. Хрущова 
на ХХІ з ’їзді КПРС.

Г. СУРЖИКОВ.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТРУДІВНИКІВ АВТОРОТИ
Обговорили і схвалили тези до

повіді М. С. Хрущова водії, ро
бітники і службовці Ново-Мир
городської автороти на відкри
тих партійних зборах.

Трудівники автомобільного 
транспорту на честь ХХІ з ’їзду 
Комуністичної партії зобов’я за 
лися виконати річний виробни
чий план до початку грудня 
1958 року на 105— 110 п ро
центів. Вже в останньому мі

сяці н инішнього року вони 
працюватимуть в рахунок 1959 
року— першого року семирічки. 
А в наступному семиріччі, як  
записано в тезах, вантажообо
рот автомобільного транспорту
країни зросте майже в 2 рази, 
перевозка пасажирів автобуса
ми—більш як  у 3  рази.

Ремонтники дали слово по
ліпшити я кість ремонту.

Д. СТРАХОВ.
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Оглядаючи пройдений шлях
Закінчується сільськогоспо

дарський рік. Зараз вже мож
на з олівцем в руках підсуму
вати наші досягнення, зробити 
висновки з пройденого етапу 
боротьби за виконання взятих 
зобов’язань.

Наша комплексна бригада 
зайняла в змаганні перше міс
це по колгоспу імені Карла 
Маркса. Зібрано високий уро
жай зернових і технічних куль
тур. Кожний гектар посіву ви
дав по 22 центнери пшениці,
по 30 центнерів кукурудзи в 
зерні, понад 300 центнерів цук
рових буряків.

Ці цифри значно вищі, ніж 
брались соціалістичні зобов’я 
зання.

Високих показників ми до
моглися завдяки неухильному 
виконанню правил агротехніки, 
впровадженню передового дос
віду.

Взяти, наприк лад, вирощен
ня цукрових буряків. Перед 
глибокою оранкою на зяб на 
кож ний гектар ми вивезли по 
20 тонн перегною. На протязі 
розвитку рослин два рази під
живлювали їх  суперфосфатом, 
калійною сіллю. Вносили й 
місцеві добрива.

Родючі землі колгоспу, пра
цьовиті його люди. Хіба можна 
не сказати про роботу другої 
ланки, яку очолює Софія Гри
горівна Подурець? Торік к ол
госпниці одержали по 280 цент
нерів цукрових буряків з гек
тара, а в цьому році— по 320. 
Авторитет і пошану завоювали 
в артілі члени ланки, керова
ної Килиною Микитівною Крав
цовою. Колгоспниці виростили 
теж більше я к по 300 центне
рів коренів з гектара.

В передовик и змагання і на 
свинофермі. Пилип Стоянов 
одержав уже від кожної сви
номатки по 18 поросят. Незва
жаючи на свої 62 роки, він 
сумлінно виконує розпорядок 
дня, дбайливо доглядає тварин. 
По 17 поросят від кожної сви
номатки одержав Яків Воропай. 
А свинар Микола Костюков до
магається високих успіхів на 
відгодівлі свиней.

Однак з виробництвом сви
нини бригада ще відстає. На 
кожні сто гектарів ріллі ми ма
ємо цієї продукції тільки по 
11,7 центнера. Основна причи
на відставання в тому, що у 
нас погано поставлена відгоді
вельна справа. Свинарник ста
рий, тісний. В ньому не мож
на створити належ них умов 
для роботи тваринників.

Але ми будуємо нове примі
щення, і незабаром все с в и н о 
поголів’я буде розміщене в 
теплих, просторих станках.

Членів бригади охопила хви
ля трудового піднесення, ви
кликаного підготовкою до по
зачергового ХХІ з ’їзду КПРС. 
Контрольні цифри, як і розгля
датиме з ’їзд, дуж е радують нас, 
трудівників сільського госпо
дарства. Вони свідчать про 
швидкий розвиток народного 
господарства, про підвищення 
матеріального добробуту і куль
турного рівня радянських лю
дей .

Члени нашої бригади теж 
розробляють свій план розвит
ку господарства на наступне 
семиріччя. Зокрема, в 1959 ро
ці ми зобов’язуємося вирости
ти на кожному гектарі по 350 
центнерів цукрових буряків, по 
25  центнерів зерн ових.

На кожні сто гектарів ріллі 
ми вирішили виробити в нас
тупному році по 30 центнерів 
свинини, одержати від кож ної 
свиноматки по 20 ділових по
росят. Вже в січні місяці ми 
продамо державі 300 голів сви
ней живою вагою до 100 к і
лограмів кожну.

Для виконання намічених
планів у нас є всі можливості. 
Колгосп має потужну сільсько
господарську техн іку , заготов
лено багато в исокопоживних 
кормів. А головне—в бригаді 
трудолюбиві люди.

Зараз колгоспники готують 
до весни посівне насіння, ре
монтують інвентар, заготовля
ють добрива. Безперечно, що 
взяті зобов'язання, ми вико
наємо з честю.

І. ПОДУРЕЦЬ, 
бригадир.

Ромашки полів
Якщо в другій комплексній 

бригаді колгоспу імені Куйби
шева запитати, хто веде перед 
у змаганні, то бригадир кому
ніст Анатолій Бирзул обов’я з
ково скаже:

— Дівчата з ланки комсо
молки Раїси Тягай. Це наші 
ромашки полів.

І дійсно. Ланка, якою керує 
Раїса Тягай, відзначається в 
колгоспі організованістю, пра
цьовитістю.

Ланкова не так давно закін
чила семирічку. Зразу ж піш
ла трудитись у рідний колгосп. 
Спочатку виконувала різні ро
боти. А коли бригадир помітив 
організаторські здібності дів
чини, Раїсу призначили лан
ковою.

З  комсомольським вогником 
взялася вона за роботу. Було 
тяжко, але допомогли старші 
товариші, допоміг бригадир.

Члени ланки наслідують 
приклад Раїси Тягай. Важко 
зараз сказати, хто краще пра
цює в ланці. Добре виконують 
наряди Галина Цуркан, Галина 
Осипенко, Галина Мицул, По
ліна Погрібна. Сказала ланко
ва, що завтра треба виконати 
ту чи іншу роботу,— всі без 
найменших вагань справляють
ся із завданням.

В цьому році у членів ланки 
велика радість. Бонн вирости
ли високий урожай цукрових 
буряків. Кожний гектар видав 
більше трьохсот центнерів ко
ренів. Дівчата одними з пер
ших у колгоспі завершили ви
везення цукрової сировини на 
завод.

Добре вродила також куку
рудза.

А зараз члени ланки готу
ються, щоб у наступному році 
виростити ще кращий урожай. 
Вони підвищують свої знання 
по агротехніці,  заготовляють 
місцеві добрива.

І немає ніякого сумніву в 
тому, що молоді трудівниці 
добре справдяться із своїм 
завданням.

Г. ЦУРКАН, 
житель села Панчево.

Краще організувати працю доярок
У змаганні, що розгорнулося 

на ознаменування позачергово
го ХХІ з ’їзду Комун істичної 
партії, кращі доярки колгоспу 
«Україна» добиваються відрад
н их успіхів. День у день під
вищують продуктивність корів 
Наталія Плужник, Софія Корот
к а , Фросина Гребенюк, Тетяна 
Ісадченко та інші. Кожна з 
них в цьому році вже одержа
ла по дві тисячі і більше літ
рів молока від корови.

Передові доярки творчо впро
ваджують досягнення зоотех
нічної науки, дбайливо догля
дають корів. Стежать за тим, 
щоб корови були нагодовані,
вчасно напоєні. Всі роботи про
водять у відповідності з розпо
рядком дня. Але так працюють 
далеко не всі. За десять міся
ців доярки Н. Карпенко, П . Во
щенко, К. Дерюченк о та інші 
надоїли від корови н а  сотні 
літрів молока менше, ніж  се
редній показник по колгоспу.

Чому ж тут не поширюють 
досвід передових доярок, чому 
не добиваються загального під
несення? Зоотехнік колгоспу 
Віктор Тирса не може нічого 
втішного сказати. Адже він 
особисто теж мало дбає про 
в провадження  кращого досвіду, 
мириться з недоліками на фер
мах. Більше того, зоотехнік

рідко коли буває присутнім 
під час доїння корів, а на 
окремих фермах його не бачать 
тиж ням и .

Занедбано і виховну роботу 
серед тваринників. Хід соціа
лістичного змагання слабо ви
світлюється на дошках показ
ників, у низовій пресі.

Правління колгоспу, яке очо
лює Б . Іванов, ще недостатньо
вникає в роботу молочно-товар
них ферм, послабило контроль 
за виконанням намічених пла
нів виробництва молока. Це й 
привело до того, що в другій 
декаді листопада було надоєно 
від фуражної корови тільки по 
38,5 літра молока.

Годівлю корів організовано 
погано. Бувають перебої в до
ставці кормів. Хоч у господар
стві є достатня кількість сило
су та інших повноцінних кор
мів, але часто корів годують 
лише кукурудзинням, соломою. 
Ніхто не дбає про правильну 
підготовку кормів до згодову
вання.

Сільськогосподарський рік 
наближається до кінця. Треба 
негайно поліпшити організацію 
праці на молочно-товарних 
фермах, забезпечити дояркам 
всі умови для одержання висо
ких надоїв молока.

Г. МИХАЙЛЕНКО.

Чому низькі надої
Мало цікавляться стан ом 

справ на молочно-товарній фер
мі правління та первинна парт
організація колгоспу імені Ста
ліна. Можна було б мати 
значно кращі показники по 
надоях молока, коли б фура
ж ири безперебійно доставляли 
корми, а зоотехнік Б. Кулін іч 
сл ідкував за правильною го
дівлею корів.

— Понад два місяці твари
нам не дають концентрованих 
кормів,— говорить доярка Ніна 
Цуркан.— Ж ому теж завозять 
мало, а після поїдання одного 
кукурудзиння багато молока 
від корів не одержиш. За ми
нулу декаду майже на 9 літ
рів молока надоїли менше, ніж 
за попередню.

Бригадир другої комплексної 
бригади Гаврило Кваша та зоо
техн ік Василь Кулініч не ве
дуть обліку парування корів. 
На фермі ніхто но знає, коли 
потрібно ту чи іншу корову 
ставити в запуск. Деяких тва
рин доярки кидають доїти за 
2 — 3 місяці до отелення, а

окремих доять до останнього 
дня. Внаслідок цього корови 
не мають відпочинку і, коли 
отеляться, дають молока скіль
ки, що й для випоювання те
лят невистачає.

10 листопада, наприклад, в 
степу отелилася корова «Лиса». 
Такі випадки непоодинокі. 
Ось до чого приводить безтур
ботність.

Дояркам не створено належ 
них умов для роботи. Тварини 
утримуються в тісних, невід
ремонтованих приміщеннях. На 
фермі немає скребел, щоб по
чистити худобу, не організо
вано підігрівання води для під
мивання вим’я . Довгий час не 
підвозять п ідстилки . Все це 
негативно впливає на збіль
шення виробництва молока.

Керівники колгоспу повинні 
по-справжньому зайнятися ор
ганізацією праці на молочно
товарній фермі артілі, щоб зраз
ково провести зимівлю худоби 
і добитися підвищення ї ї  про
дуктивності.

В. ШЕВЧЕНКО.

У колгоспі „Шлях Леніна“ погано дбають про 
ремонт тваринницьких приміщень. Корівника досі не 
докрито, не відремонтовано підлогу.

Голова колгоспу до зоотехніка: — І хто б нам корів
ник відремонтував?..

Вчасно провести 
інвентаризацію в колгоспах

Річна інвентаризація в кол
госпах — це повна перевірка 
наявності всіх майнових і ма
теріальних цінностей в натурі. 
Інвентаризаційна комісія ста
вить собі за мету виявлення
фактичної наявності майна, 
продуктів і матеріалів, а також 
грошових та інших резервів 
колгоспу, зіставити дані пере
вірки з бухгалтерським облі
ком з тим, щоб виявити лиш
ки і нестачі.

Мстою проведення інвента
ризації є також перевірка ста
ну збереження колгоспного 
майна, виявлення недоліків в 
його збереженні, викриття фак
тів нестач, крадіжок, якщо во
ни мали місце, забезпечення 
ліквідації виявлених недоліків.

Велику відповідальність за 
строки і я кість проведення річ
ної інвентаризації несуть пра
цівники бухгалтерії. Вже те
пер необхідно зайнятись звір
кою рахунків. Обігові відомос
ті треба звірити з книгою го
ловних рахунків і тим самим

на 1 грудня в ивести книжкові 
рештки майново-матеріальних 
цінностей.

Правильно і своєчасно про
ведені  річна інвентаризація 
сприяє успішному складанню 
річного звіту колгоспу.

Прикладом для цього слу
жить бухгалтерія колгоспу іме
ні Куйбишева, де головним 
бухгалтером Т. Глобенко. Прав
ління колгоспу потурбувалося 
про вчасне створення інвента
ризаційної комісії, я ка  успіш
но справилася із своїм завдан
ням. Члени комісії своєчасно
звірили наявність майнових і 
матеріальних цінностей з бух
галтерськими даними і цим са
мим допомогли складати річний 
звіт колгоспу.

Добре попрацювала інвента
ризаційна комісія в колгоспі 
імені Леніна, де бухгалтером 
П. Болокан.

Зовсім протилежна картина 
в сільськогосподарській артілі 
імені Кірова, де головою прав

ління Т. Опальченко, бухгал
тером В. Пастух. Минулоріч
ний звіт колгоспу був складе
ний з великою затримкою то
му, що правління колгоспу не 
потурбувалось про те, щоб своє
часно затвердити склад інвен
таризаційної комісії. Бухгалтер
колгоспу В. П астух як  слід 
не інструктував членів комісії. 
А тому річна  інвентаризація 
проводилась вже в січні 1958  
року. Т акий ж е самий недолік
допускається і в цьому році. 
Кінчається листопад місяць, а 
інвентаризаційна комісія в кол
госпі досі не створена.

Подібне станови ще і в кол
госпі імені М. Горького, де 
головою правління А. Конель
ський, бухгалтером М. Граб.

Правління колгоспів та пра
цівники бухгалтерій повинні 
потурбуватися п ро вчасне 
створення інвентаризаційних 
комісій з тим, щоб в найко
ротший строк провести інвен
таризацію артільного майна і 
матеріалів.

Г. СНОПКОВ, 
інструктор-бухгалтер сіль
госпінспекції.
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П Р И В ІТ  ЗЕМ ЛЯКАМ !
По путівці райкому комсо

молу з села Лікарево разом з 
іншими молодими ентузіастами 
я поїхала на будівництво ново
го міста в Кіровоградській об
ласті.

Зараз наша країна небаче
ними темпами рухається впе
ред по шляху до комунізму. 
Накреслений партією і народом 
семирічний план розвитку н а
родного господарства хвилює 
кожного з нас. І як радісно 
усвідомлювати, що в здійснен

ня цього важливого плану бу
де вкладена і твоя  частка пра
ці.

Від імені у ч асн и к ів  новобу
дови я шлю гар ячи й  комсо
мольський привіт своїм  земля
кам і закликаю ї х взяти  най
активнішу участь у к ом уністич
ному будівництві. Хай к вітне 
з кожним днем н а ш а  любима 
Батьківщина — оплот миру і 
щастя народів!

А. ПШЕНИШНА, 
комсомолка.

Наша телятниця
Весною нинішнього року Та

мара Флорінська закінчила сім 
класів. Влітку дівчина допома
гала батькам у домашньому 
господарстві. Та вес ь  час мрія
ла про те, коли їй дозволять 
працювати на колгоспній фер
мі. Тварин вона полюбила, ще 
коли вчилась у ш колі. Часто 
ходила на ферму, чистила ма
леньких телят, допомагала кол
госпницям заносит и корми в 
годівниці.

І ось настав радісний день. 
Тамарі доручили групу моло
дих теличок.

—Доглядай, ш ануй ї х ,— го

ворив зоотехнік.— Виростиш 
хороших корів, тоді станеш 
дояркою.

Дівчина раніше інших при
ходить на ферму. Швидко і 
любовно чистить стійла, годує, 
напуває телят. Тамара кмітли
ва і трудолюбива. Вона при
слухається до порад старших і 
старається все зробити якнай
краще.

Про Тамару вж е говорять в 
артілі: то наша краща телят
ниця. Недавно ї ї  прийняли до 
лав Ленінського комсомолу.

М. КУШНІР.
Колгосп імені Леніна.

Споживачі чекають товарів
Спробуйте зараз купити в 

магазинах села Мартоноші ви
ла. Не знайдете. А вони 
потрібні на фермах, в брига
дах, в домашньому господар
стві.

Не купите в нашому селі 
також ш апок-уш анок, теплих 
рукавиць. Б ез них теж не 
обійтись колгоспникам в зимо
вий період.

А немає цих речей тому, що

правління Мартоноського ССТ 
та його голова І. Ільїн не тур
буються про завезення в м ага
зини необхідних товарів, не 
прислухаються до зап итів спо
живачів.

Необхідно зацікавитись цим 
питанням і Ново-Миргородській 
райспоживспілці, адже спож и
вачі чекають товарів.

С. БАЙБОРОША, 
пенсіонер.

Слідами наших виступів

„Краще доглядати корів“—
замітку під таким заголовком опу
бліковано в газеті за 12 листопа
да ц. р. Секретар парторганізації 
колгоспу імені Леніна П. Данілов 
повідомив редакцію, що наведені

факти дійсно мали місце. Замітка 
обговорювалась на нараді доярок. 
Правління колгоспу потурбува
лось про те, щоб на фермі були 
вила, скребла. Встановлено конт
роль за витрачанням кормів.

„Лише одні обіцянки“ — під 
таким заголовком вміщено заміт
ку в номері райгазети за 14 лис
топада 1958 року. Директор Но
во-Миргородської РТС М. Сушко 
повідомив редакцію, що замітку 
обговорено на виробничій нараді 
робітників майстерні, де поставле

но завдання не допускати надалі 
випадків затримки при виконанні 
замовлень. Вжито заходів, щоб 
виконати замовлення В. Ставенка 
в листопаді цього року.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.
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На ферму прийшли дівчата
(Закінчення).

—Вітаю вас з першим успі
хом, лю бі,— сказала С. Го
лець,— на корову майже на 7 
літрів надоїли більше, ніж  за 
попередню декаду. А найбіль
ше у тебе, Марійко. На друго
му місці Маруся Харченко.

 В цей час підійшла до дівчат 
Валентина Літвінова, секретар 
комсомольської організації. Во
на теж хвилюється.

— Ось я  вам принесла брошу
ру про годівлю молочних тва
рин,— швидко заговорила В. Літ
вінова.— Тут дуже цікаво ска
зано про пійло, про правиль
но використання різноманітних 
кормів. Що, прочитаємо?

Всі згодні. Взялася читати
Софія. Вона ж  зоотехнік. Чи
тала якось особливо, немов 
намагалась вкладати в свідо
мість кож не слово, а незрозу
мілі місця пояснювала.

—А ви чули про бригади

комуністичної праці?— запита
ла В. Літвінова.

—Ні, а що це за бригади?
—Опубліковані контрольні 

цифри розвитку народного гос
подарства в наступному семи
річчі кличуть на нові славні 
діла всіх нас. Молоді металур
ги , шахтарі виявили цінну іні
ціативу. На вахту стають слав
ні бригади комуністичної пра
ці. У цих бригадах дуже ці
каве творче життя. Закон брига
ди— всі за одного і один за 
всіх. Ю наки і дівчата свідомо 
віддають всі свої сили і здіб
ності справі будівництва кому
нізму. Члени бригади разом 
працюють і вчаться, борються з 
п ияцтвом, хуліганством, допо
магають товаришам по роботі.

—О, так це ж чудесно! —
вигукнула Марія Я ворська.— 
А чому б і нам на фермі не 
створити таку бригаду? Щоб 
усі доярки, усі кормовози, ско

тарі були душа в душу, щоб 
кожний вболівав не лише за 
свою роботу, а і за всю ферму, 
за весь колектив тваринників.

—Дуже було б добре. І нас
лідки були б куди кращі. Але
як створити таку бригаду?— 
запитала котрась із дівчат.

—Ось про це ми і погово
римо на комсомольських збо
рах,— відповіла Валентина.

Молодіжний колектив молоч
но-товарної ферми артілі імені 
Орджонікідзе вирішив працюва
ти по-комуністичному. Дівчата 
взяли підвищене зобов’язання: 
від кожної корови в середньо
му за день надоювати по 6 л іт
рів молока в осінньо-зимовий 
період.

—Наша ферма немов зм іни
лася, відколи сюди прийшли 
дівчата,— говорить досвідчена
доярка Євгенія Медведенко.

І  вірно говорить.
Лесь СТЕПНЯК.

ПО ШЛ Я Х У  Д О СОЦІАЛ ІЗМУ
2 6 листопада 1924 ро

ку Великий народний ху
рал (збори народних пред
ставник ів) проголосив ут
ворення Монгольської 
Народної Республіки. На
завжди визволившись від 
гніту місцевих феодалів 
та іноземних капіталістів, 
трудящі МНР, керовані 
Монгольською народно- 
революційною партією, 
почали будувати нове 
щасливо життя.

Дореволюційна Монголія 
була однією з найвідста
ліших країн азіатського 
континенту. Вона не ма
ла ні своєї промисловості, 
ні транспорту, ні засобів 
зв ’язку . Її населення бу
ло геть усе неписьменно. 
В єдиній на всю країну 
школі в чилися лише діти 
феодальної знаті.

Встановлення народної 
влади відкрило невичерпні 
джерела творчої енергії тру
дящих, створило всі умови 
д ля відродження монголь
ського народу. Спираючись 
на безкорисливу допомогу 
Радянського Союзу, він до
бився видатних успіхів у 
господарському і культурно
му будівництві.

В колись пустинних сте
пах виникли упорядковані 
міста і селища, виросли су
часні заводи і фабрики, під
нялися нафтові вишки. Мо
лода промисловість дає тепер 
41 процент всієї валової 
продукції республіки. З пів
ночі на південний схід кра
їну прорізала залізнична 
магістраль, яку  монголь
ський народ назвав «доро
гою дружби». Її прокладено 
з допомогою Радянського 
Союзу і народного Китаю і 
тепер вона зв ’язує столицю 
МНР— Улан-Батор з Моск
вою і Пекіном. Ця залізни
ця має надзвичайно важ ли
ве значення для дальшого 
розвитку продуктивних сил 
країни.

Докорінні перетворення 
відбуваються і в сільському 
господарстві республіки, го
ловного галуззю якого є

тваринництво. Як вказував 
перший секретар ЦК Мон
гольської народно-революцій
ної партії тов. Д. Дамба, те
пер успішно розв’язується 
завдання кооперування сіль
ського господарства. Трудо
ві маси аратів (селян), пе
реконавшись на досвіді СРСР 
у перевагах колективного 
ведення господарства, всту
пають у кооперативні сіль
ськогосподарські об’єднання. 
Соціалістичний сектор сіль
ського господарства охоплює 
тепер більше третини арат
ських господарств. На ньо
го припадає більш я к  40 
процентів наявного в країні 
поголів’я худоби.

Видатних успіхів добилась 
МИР і в галузі народної ос
віти. Побудовано сотні шкіл, 
відкрито університет. Тепер 
в МНР на кожну тисячу чо
ловік припадає п’ять студен
тів— значно більше, н іж  в
Англії і Франції. Народна 
Монголія випередила Япо
нію щодо числа лікарняних 
ліжок на тисячу чоловік, а 
щодо числа лікарів іде да
леко попереду таких країн , 
як Пакистан, Туреччина, 
Іран та інших.

На прикладі успішного 
господарського і культурно
го розвитку Монгольської

Народної Республіки трудя
щ і колоніальних і залежних 
країн бачать, як на практиці 
перетворюється в життя вка
зівка В. І. Леніна про те, 
що відсталі країни з допо
могою перемігшого пролета
ріату передових держав мо
ж уть успішно розв’язувати 
завдання переходу до соціа
лізму, минаючи капіталіс
тичну стадію розвитку. Це 
набуває особливого значен
ня для пригноблених наро
дів Азії і Африки, як і бо
рються проти колон іалізму, 
за своє визволення і націо
нальне відродження.

Зростає і міцніє м іжна
родний авторитет Монголь
ської Народної Республіки. 
З нею підтримують дипло
матичні відносини, а також 
торговельні і культурні зв’я з 
ки багато держав світу. Ра
дянський Союз та  інші ми
ролюбні держави послідовно 
підтримують просьбу МНР 
про прийняття ї ї в члени 
ООН.

Радянський народ щиро 
радіє з досягнень МНР і в 
день національного свята 
монгольського народу шле 
йому свій палкий братер
ський привіт і баж ає нових 
успіхів у будівництві соці
алізму.

Монгольська Народна Республіка. По трансмонгольській заліз
ничній магістралі, яка з’єднує Радянський Союз, Монголію і Ки
тай, щодня проходить багато вантажних і пасажирських поїздів. 

На фото: в депо станції Чоїр.
Фото К. Широніна (Фотохроніка РАТАУ).
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