
ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Почин дніпропетровців 
кличе вперед

Трудівники колгоспних ла 
нів одностайно підтримують 
намічені в тезах доповіді 
М. С. Хрущова великі і від
повідальні завдання —доби
тися такого з ростання сіль
ськогосподарського вироб
ництва, яке  дасть змогу  в 
достатку забезпечити насе
лення продуктами харчуван
ня в широкому асортименті, 
високої якості і задовольни
ти всі інші потреби держа
ви в сільськогосподарських 
продуктах. На перший план 
висувається питання підви
щення продуктивності пра
ці, скорочення затрат праці 
та коштів на виробництво 
одиниці продукції.

Хлібороби Дніпропетров
ської області вже тепер 
приступили до зд ійснення 
величних накреслень партії. 
На весь Радянський Союз 
пролунав їх  заклик—розгор
нути соціалістичне змагання

комплексний обробіток куку
рудзи на площі 767 гекта
рів і виростити високий 
урожай качанів та зеленої 
маси. Такі агрегати вже 
створено в колгоспах імені 
Ж данова, імені Свердлова, 
імені Леніна та в інших. 
Але до цього часу ще нічо
го не зробили п о запровад
ж енню цінного починання 
гіталовців у колгоспах імені 
Куйбишева, імені Ш евченка, 
імені Мічуріна. Чого ж че
кають тут агрономи, корів
ники тракторних бригад та 
правління колгоспів?

Дніпропетровські механі
затори вже тепер завершу
ють ремонт машин, виготов
лення необхідного інвентаря, 
вивозять на ноля перегній, з 
розрахунку по 8 —10 тонн 
на кожний гектар, готують
посіває насіння кукурудзи . 
Організували вивчення ме
ханізаторами суміжних про
фесій з тим, щоб тракторист 
досконало володів спеціаль
ностями сівача, комбайнера.

за одержання в першому 
році семирічки високого 
врожаю кукурудзи, соняш
ників та інших просапних 
культур, за широке впро
вадження комплексної ме
ханізації вирощування цих 
культур на всіх площах по
сіву, за з начне збільшення 
виробництва зерна, м ’яса, 
молока та інших п родуктів.

Як же ці заходи впро
ваджуються в життя у кол
госпах нашого району? Тре
ба сказати правду, що не все 
ще гаразд у справі підготов
ки до комплексної механіза
ції вирощування кукурудзи. 
Працівники райсільгоспін
спекції недостатньо нада
ють допомогу правлінням 
к олгосп ів, н е перевіряють

У нинішньому роц і кол
госпи нашого району ви
ростили і зібрали високий уро
жай кукурудзи— цінної зер
нофуражної культури. Завдя
ки цьому створено міцну кор
мову базу для громадського 
тваринни цтва. Лише кукуруд
зяного силосу закладено 
майже вдвічі більше, ніж 
торік. Наші механізатори 
палко підтримали заклик 
знатної тракторної бригади 
О. Гіталова і на сотнях гекта
рів виростили високий уро
жай зеленої маси кукуруд
зи . Трактористи Олександр 
Лоскул та Іван Данілов з 
колгоспу імені Леніна ви
ростили і зібрали на силос 
по 400 цен тнерів кукурудзи 
на кожному з 100 гектарів

на місцях стану справ під
готовки машин, інвентаря. 
Чомусь не викликає тривоги 
у начальника інспекції 
О. Швеця та головного агро
нома В. Мілютіна і те, що до 
цього часу в ряді колгоспів 
повністю не засипано посів
не насіння кукурудзи. А 
по даних районної насінної 
станції немає ще в районі 
жодного центнера кондицій
ного насіння цієї культури. 
В окремих колгоспах досі 
не створено ланок по виве
зенню перегною на поля . 
Не псе гаразд і з підготов
кою кадрів механізаторів.

Правління колгоспів, пер
винні партійні організації,посіву.

Патріотични й почин дні
пропетровських хліборобів 
кличе до н ових успіхів у 
справі збільшення виробни
цтва зерна. У сільгоспартілі 
імені Сталіна створено чоти
ри агрегати комплексного 
вирощування кукурудзи. За 
досвідченими трактористами 
закріпили машини та необ
хідний інвентар. Механізато
ри дали слово забезпечити

спеціалісти райсільгоспін
спекції та колгоспів зобов’я 
зані мобілізувати всіх кол
госпників та механізаторів 
і всемірно розгорнути соціа
лістичне змагання за почи
ном трудівників Дніпропет
ровської. області. Проведемо 
в 1959 році повну механі
зацію вирощування п росап
н их культур і насамперед 
кукурудзи!

Пам’ятник В. І .  Леніну
У центрі високогірного району Вірменії— Веді відкрито 

пам’ятник В. І. Леніну. На високому постаменті з сірого базаль
ту встановлено триметрову фігуру Володимира Ілліча.
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Назустріч ХХІ з'їздові КПРС

про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу

15 грудня 1958 року відкрився Пленум Центральною Ко
мітету КПРС.

Пленум заслухав доповідь Першого секретаря ЦК КПРС 
товариша М. С. ХРУЩОВА Підсумки розвитку сільського 
господарства за останні п’ять років і завдання дальшого 
збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів.

Пленум ЦК КПРС продовжує свою роботу.

Кілька років тому Петро Ва
сильович Кожанов прийшов 
працювати у Ново-Мирго
родський держмлин. Спочатку 
був робітником, а зараз працює 
вальцювальником, керує зміною. 
В змаганні на честь ХХІ з'їзду 
Комуністичної партії П. В. Ко
жанов подає добрий приклад, 
весь час перевиконує завдання.
На знімку: П. В. Кожанов.

Річний план— достроково
З честю виконую ть взяті 

соціалістичні зобов’язан н я  пра
цівники олійницького цеху про
мислової артілі «По ленінсько
му ш ляху». Вони достроково 
виконали річний план. До к ін 
ця нинішнього року буде ви
пущено додатково продукції на 
суму 80 тисяч карбованців.

Старанно працюють старші 
майстри Г. Гребенюк, І. Мащен
ко, моторист М. Панасенко, 
вибійник В. Шадлов та інші.

Б. ОСТРОВСЬКИЙ, 
голова правління промис
лової артілі „По ленін
ському шляху“.

Змагання зв’язківців
Листоноші Ново-Миргород

ської райконтори зв’язку все 
ширше розгортають змагання 
за достойну зустріч ХХІ з'їзду 
Комуністичної партії Набага
то перевиконує місячні зав
дання по продажу літератури, 
поштових знаків, газет листо
ноша Раїса Бунчук. Успішно 
виконує свої зобов’язання 
працівниця переказного відді
лу райконтори зв’язку Тамара 
Морозова.

Серед сільських поштових 
відділень кращих показників 
у передз’їздівському змаганні 
домагаються зв’язківці села 
Лікарево.

М. ЗІНЧЕНКО, 
працівник райконтори 
зв’язку.

Щоб техніка 
не простоювала

Кожна радянська людина го
тує трудові подарунки наступ
ному ХХІ з ’їздові КПРС. В дні 
трудової вахти я  дав слово ви
конувати денні завдання на 
150  процентів, не допускати 
простоїв транспорту.

Працюю я  електриком у Ново- 
Миргородській автороті. Ремон
тую електрообладнання автомо
білів, допомагаю шоферам у 
зразковому стані утримувати 
техніку. Денні завдання, як 
правило, виконую на 160—170 
процентів. Це й буде моїм по
дарунком ХХІ з ’їздові Кому
ністичної партії.

В. НЕГАРА, 
кандидат у члени КПРС.

За успіхи в соціалістичному 
змаганні ім'я Івана Трохимовича 
Майоренка занесене на район
ну Дошку пошани. Іван Трохи
мович працює шофером у Ново- 
Миргородській ремонтно-тех
нічній станції. Свою професію 
гаряче любить, в зразковому 
стані утримує автомашину. Це 
й дозволяє йому виконувати 
денні завдання на 150—180 про
центів.
На знімку: І. Т. Майоренко.

Дружна робота
Сад у колгоспі імені Карла 

Маркса займає 53 гектари. 
Про високий урожай фруктів 
члени садівничої бригади дба
ють уже сьогодні. Провадить
ся догляд за деревами, зни
щуються шкідники.

Дружно працюють члени 
садівничої бригади Віктор Мель
ниченко, Володими р Т ільний, 
комсомолець Володимир Самой
ленко. Особливо слід в ідмітити 
ланкову Марію Макогон, яка 
Добре організувала працю людей.

С. ГАНУЛ, 
бригадир-садовод.

Се с і я  р а й о н н о ї  Ради
Днями XI сесія районної Ра

ди депутатів трудящих шостого 
скликання заслухала звіт ви
конкому районної Ради про ро
боту в 1958 році. З доповіддю 
виступив голова виконкому 
Г. П. Шарпінськи й .

Перетворюючи в  ж иття 
мудрі н акреслення Комуністич
ної партії та Радянського уря
ду, трудящі колгоспів та під
приємств району в 1958 році
значно більше в иробили зерна, 
цукрових буряків, м’яса, моло
ка та інших продуктів сільсько
господарського та промислового 
виробництва. Виконком район
ної Ради, його відділи і всі де
путати у своїй повсякденній
діяльності спирались па маси 
колгоспників, робітни ків і 
службовців, допомагали ї м у 
виконанні важливих державних 
і господарських завдань.

Доповідач звернув увагу на 
недоліки в роботі виконкому 
га відділів. Зокрема підкреслив , 
що не всі ріш ення, які прий
малися на засіданн і виконко
му, в иконували як  слід окремі 
відділи, пр авління колгоспів та

виконкоми сільських Рад. Рай
фінвідділ недостатньо бореться 
за виконання районного бюд
жету, райспоживспілка не тур
бується про завезення у відда
лені села товарів першої пот
реби. Відділ по будівництву в
колгоспах погано здійснював 
контроль за роботою Міжкол
госпбуду, а це привело до роз
тягування строків будівниц
тва господарських приміщень 
у колгоспах. Відділ народної 
освіти та виконкоми окремих 
сільських Рад не домоглися 
повного переводу всіх ш кіл 
на однозмінне навчання. Ще
незадовільно поставлена в ра
йоні робота закладів культури . 
Відділ культури не дбає про 
прискорення будівництва клу
бів та бібліотек в Канежі.
Шпаково, Бровково та в інших 
селах. Райконтори зв ’я зку не 
виконала плану радіофікації 
населених пунктів і наполо
вину. За рік жодного колгоспу 
не телефонізовано. Начальник 
контори А. Зінченко весь час 
обіцяє поліпшити роботу зв 'я з 
ку в районі, але нічого не

зробив, щоб виконати свої 
обіцянки.

В обговоренні доповіді взяли 
участь В. Бориско— голова 
правління п ромартілі «П ’я ти
р ічка» , М. Цвєтков— начальник
райвідділення м іліції, М. Гор
дейко — завідую чий Панчів
ським відділе н ням РТС, П. Б ан 
тиш —голова П анчівської сіль
ради, Г. Б езвуш ко—секретар 
райкому КП України та інші, 
які внесли цінні пропозиц ії та 
зауваження, спрямовані на
дальше поліпш ення роботи ви
конкому. Зокрема було внесе
но конкретні і важ ливі пропо
з иції по завершенню електри
фікації та радіофікації району, 
поліпшенню шля хового та куль
турного будівництва в першому 
році семирічки.

Сесія п рийняла розгорнуту 
постанову, в я к ій намічено за
ходи дальшого поліпшення ро
боти виконкому районної та 
сільських Рад у справі мобілі
зації трудящих на перетворен
ня в життя семирічного пла

 н у розвитку народного гос
 подарства.

Пролетарі всіх краї н, єднайтеся! ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
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Вивчаємо істор ію  рідної партії

Ровенська область. У Березнівському районі 
працюють 12 політшкіл, 11 гуртків по вивченню 
історії партії, два гуртки по вивченню основ 
марксизму-ленінізму і гуртки по вивченню еко
номіки промисловості га сільського господарства. 
Всього різними формами партійної освіти охоп
лено 1500 чоловік.

На фото: завідуючий кабінетом політичної
освіти райкому партії В. В. Павлюк консультує 
пропагандиста гуртка по вивченню історії КПРС 
другого року навчання директора Лизянської се
мирічної школи Є. Д. Попову.

Фото О. Платонова
(Фотохроніка РАТАУ).

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

На вирішальних ділянках
Трудівники сільськогоспо

дарської артілі імені Свердлова 
наполегливо борються за різке 
збільшення виробництва про
дуктів рільництва й тваринницт
ва, за подолання відставання 
в розвитк у окремих галузей 
колгоспного виробництва. Пал
ко схвалюючи тези доповіді 
товариш ам. М. С. Хрущова «Конт
рольні цифри розвитку народ
ного господарства СРСР на 
1959— 1965 роки», хлібороби 
ще ширше розгортають соціа
лістичне змагання за високий 
урожай, підвищення продуктив
ності громадської худоби.

На обліку в п ервинній парт
організації колгоспу 19 чле
нів і кандидатів у члени КПРС. 
Парторган ізація дбає про пра
вильну розстановку комуністів 
на важливих ділянках колгосп
ного виробництва.

В нових умовах, коли по
тужна сільськогосподарська 
техніка перейшла в колгоспи, 
парторганізація приділила вик
лючну увагу тракторній брига
ді. Помічником бригадира ме
ханізаторів працює молодий ко
муніст Б орис Крикотненко. Він 
налагодив чіткий контроль за 
якісним виконанням робіт. Як 
агітатор виступає з бесідами, 
розповідає механізаторам про 
передовиків змагання, про ж ит
тя Батьківщини та про події за 
рубежем.

Варто навести такий приклад. 
Коли вирішувався успіх на 
оранці зябу, парторганізація 
разом з правлінням колгоспу 
розробила конкретні заходи ма
теріального заохочення механі
заторів. Трактористам і при
чіплювачам, як і перевиконува
ли змінні норми на піднятті 
зябу, вручалися грошові премії. 
Агітатор В . Крикотненко під
сумовував наслідки змагання, 
слідкував за виконанням гра
фіка оранки, вручав передово
му агрегатові перехідний чер
воний прапорець. Все це дало 
позитивні наслідки.

В тракторній бригаді сумлін
но працює комуніст Гарасим 
Іванович Чижма. Закріплений 
трактор «Універсал» він утри

мує в зразковому порядку. На 
сівбі цукрових буряків, на дог
ляді за рослинами та під час 
проведення інших важливих 
робіт завжди перевиконував 
норми, боровся за високу якість.

Причіплювачем біля трактора 
«С-80» працює кандидат в 
члени КПРС Георгій Януш ев. 
Не було жодного випадку, щоб 
він не з ’явився до трактора
або допустив неякісне виконан
ня роботи.

Зимівля громадської худо
би— найвідповідальніший пе
ріод у роботі тваринників. Парт
організація потурбувалася про 
те, щоб на тваринницьких фер
мах п рацювало якомога більше 
комуністів.

Член КПРС Олександр Ко
лотило трудиться зоотехніком, 
добре знає свою справу. Біль
шість свого робочого часу 
він проводить безпосередньо 
на тваринницьких фермах, 
практично організовує боротьбу 
за підвищення п родуктивності 
худоби. Олександр Колотило 
проводить бесіди серед тварин
ників, поширює кращий досвід. 
Молочно-товарною фермою за
відує член КПРС Дмитро Не
живий. Комуніст Василь Ганул 
працює на підвезенні кормів до 
ферми, подає добрий приклад 
всім ї здовим.

Деякий час тому не ладились 
справи на свинарській фермі. 
Завідуючий нею Іван Явор
ський погано керував роботою 
свинарок, занедбав дисципліну. 
Це викликало законну тривогу 
у комуністів. Після звітно-ви
борних партійних зборів завіду
вати свинофермою було пос
лано комуніста Юхима Чижму. 
І треба сказати, що він навів 
порядок на свинофермі.

Працюють комуністи і на ін
ших важливих ділянках кол
госпного виробництва. І всюди 
вони виступають організатора
ми змагання колгоспників за 
успішне здійснення накреслень 
Комуністичної партії по даль
шому піднесенню всіх галузей 
сільського господарства.

Н. ГРУЗІН, 
секретар парторганізації.

У нашому гуртку по вивчен
ню історії Комуністичної пар
тії заняття відбуваються регу
лярно. Дня навчання я  завжди 
чекаю з нетерпінням. І ось 
чому.

Цілий тиждень проходить в ід 
заняття до заняття. З а  цей час 
багато почуєш по радіо або до
відаєшся з газет про події в 
нашій країні і становище за 
рубежем. І хочеться тобі поді
литися думками про них. І ось 
найкраще це можна зробити 
перед початком першої навчаль
ної години. Тому ми і сходимо
ся до школи, де проводиться 
заняття, заздалегідь і витра
чаємо на такі бесіди чи своє
рідні політінформації не біль
ше половини години.

В цей час можна почути 
розмову і про радянських штуч
них супутників Землі, і про 
китобійну флотилію «Слава», і 
про становище на острові Тай
вань. Нерідко керівник гуртка 
Володимир Корнійович Омель
чук комусь із найбільш підго
товлених товаришів пропонує 
якусь тему для чергової політ
інформації. Так, недавно з ін
формаціями п ро події в нашій 
країні і за кордоном виступали 
голова Лікарівської сільської 
Ради С. Северенчук і медпра
цівник А. Олійник.

Нарешті, настає навчальна 
година. Пропагандист Омельчук 
приступає до розповіді.

Що нам, всім слухачам, по
добається в його практиці? По- 
перше, він завжди добре підго
товлений, викладає матеріал 
цілком вільно, захоплююче, на
че бесідує з кож ним зокрема.

По-друге, свою розповідь він 
обов’язково пересипає прикла
дами. Згадаємо хоч би і занят
тя по розділу (з теми № 3) «IV—V 
з ’їзди РСДРП. Причини по
разки і уроки революції 
19 0 5 —1907 років».

У свій час пропагандист В. К. 
Омельчук, як  викладач історії, 
займався вивченням минулого 
н ашого району. Йому стало ві
домо, що початок 1905 року 
відзначився наростанням рево
люційного руху і в Ново-Мир
городі, що після подій 9 січня 
1905 року з ’явилося у Ново- 
Миргороді чимало л истівок, на
писаних від руки під копірку, 
із закликом: «Смерть царю и
его приспешникам!» Цей при
клад нам і навів Володимир 
Корнійович.

Слухаємо розповідь уважно. 
В певних місцях Володимир 
Корнійович говорить повагом і 
всі встигають занотовувати го
ловну думку в зошитах. У к ін 
ці другої навчальної години 
закріплюємо в пам’яті новий 
матеріал: пропагандист запитує, 
а ми відповідаємо.

Не пропускають і своєчасно 
з ’являю ться на заняття слуха
чі свинарка Марія Мірошничен

ко, медпрацівник Ананій Олій
ник, зоотехнік (він же і се
кретар первинної партійної ор
ганізації) Василь Щ ербина, го
лова сільської Ради Степан Се
веренчук, голова колгоспу Іван 
Бондаренко. Вони ж  і встига
ють краще від інш их, беруть 
активну участь в обговоренні 
того чи іншого питання.

Судячи по собі, можу сказа
ти, що і всі інші слухачі від
чувають приємне задоволення 
після кожного заняття , від од
нієї думки, що на сьогодні 
твої знання стали більш шир
шими, що тобі в твоєму житті 
і роботі ці зн ан н я  завжди до
поможуть.

Шкода тільки, що серед слу
хачів знайшлися люди, які за
писалися в гурток, а вчаться 
недосить добре і нерідко навіть 
зовсім не з ’являю ться на за 
няття. До таких можна віднес
ти комуніста Флора Миронова. 
Заняття він пропускає без по
важних причин, а коли йому 
про це нагадують, то він обов’
язково посилається на якусь 
об’єктивну причину.

Дуже добре було б, якби у 
нас під руками були нові під
ручники по історії КПРС та 
спеціальні альбоми з цього 
курсу.

Петро ЧЕРНИЙ, 
слухач гуртка по вивчен
ню історії КПРС при парт
організації колгоспу 
„Шлях Леніна“.

Після двадцятого
Близько трьох років минуло 

з того часу, як  відбувся істо
ричний XX з ’їзд КПРС, а як  
багато відрадних змін сталося 
у соціалістичному сільському 
господарстві, у всьому житті 
людей колгоспного села! В цьо
му можна перекопатися на 
кожному кроці, у кожному ку 
точку нашої землі. Завітайте
хоч би і в колгосп імені Фрун
зе, і ви побачите, що невтомні 
трудівни ки його ланів і ферм, 
здійснюючи величні накреслен
ня партії, добилися справді пе
реконливих успіхів.

В 1955 році у нас на садибі 
стояли стайня на 50 голів , те
лятник н а стільки ж голів, 
свинарник на 200 голів, пташ
ник. Все це були будівлі із 
глини, вкриті соломою і, зви
чайно, нетипові. Був на той час 
типовим тільки один-однісінь 
кий корівник на 100 голів, 
укритий шифером.

В порівняно короткий строк
ми п обудували типовий свинар
ник на 300 голів, стіни якого

цеглові, а дах з шиферу, об
ладнали його підвісною доро
гою та заводським кормозапар
ником.

Звели з довговічних матері
алів типовий корівник на 100 
голів і також обладнали підвіс
ною дорогою. Крім того, сюди 
підведено воду і незабаром бу
дуть встановлені автопоїлки.

Споруджено водонапірну баш
ту з таким розрахунком, щ об во
ду можна було подавати не ли
ше до існуючих тваринницьких 
приміщень, а й до тих, що бу
дуть у майбутньому. Повністю 
механізовано водопостачання 
старого типового корівника. На
ступної весни забезпечимо во
дою новий свинарник.

У нас був один ставок з 
водним дзеркалом 15 гектарів. 
Тепер ми будуємо ще один, на 
дев’ять гектарів більший.

До 1956 року в колгоспі іме
ні Фрунзе була тільки одна 
автомашина. Після з ’їзду пар
тії ми змогли купити у держа
ви три потужні вантажні

автомобілі і один легковий.
У другій віддаленій бригаді 

поставили повий клуб па 150 
місць.

Сподіваємось до нового року 
завершити радіофікацію хат
колгоспників. Для цього у нас 
є всі необхідні матеріали.

Електростанція наша (на ба
зі ДТ-54), як у  придбали у 1957 
році, знаходиться в новій бу
дівлі з шлаку і цементу. Поки 
що вона освітлює всі тварин
ницькі приміщен н я і  к онтору 
колгоспу. Зараз монтажна брига
да ставить по селу стовпи.
Скоро в хатах колгоспників 
засвітиться електрика.

Нарешті, у 1958 році у зв ’я з 
ку з реорганізацією машинно- 
тракторних станцій колгосп за 
купив 6 тракторів, 2 зернових 
і один бурякозбиральний ком
байни, картоплесаджалку і 
сільськогосподарський інвентар.

За час, що минув після XX 
з’їзду партії, усі галузі кол
госпного виробництва невпинно 
піднімалися вгору і відповідно 
зростали доходи. Якщо, на
приклад, у 1955 році молока

було вироблено на сто гектарів 
сільськогосподарських угідь 
102 центнери, або на фураж
ну корову 1506 літрів, то в 
1957 році цієї продукції фрун
зенці одержали відповідно 198,4 
і 2341. За  11 місяців поточно
го року ми вже маємо по 213
центнерів молока на сто гекта
рів земель, або 2257 літрів па 
фуражну корову.

Виробництво м ’яса збільш и
лося з 18 ,8  центнера на сто 
гектарів угідь до 28. Колгосп 
досяг безсумнівних успіхів і у 
вирощенні всіх без винятку 
сільськогосподарських культур.

Наші успіхи, як  у дзеркалі,
відбиваються в загальних до
ходах колгоспу. Причому, особ
ливо вони здаються разючими, 
коли взяти до уваги 1953 і 
нинішній роки. Тоді ми мали 
341.831 карбованець доходу, а 
цього року в колгоспну касу 
надійшло півтора мільйона кар
бованців, із н их від рільницт
в а—900.446 карбованців, від 
тваринництва— 420 тисяч, від 
допоміжних галузей—179 тисяч 
карбованців.

Ми добре усвідомлюємо, що 
використовуємо далеко і далеко 
не всі багатющі можли
вості і резерви. Та взяти хоч 
би і виробництво м 'яса і особ
ливо свинини. Воно відстає. 
Проте за цю справу хлібороби 
і тваринники вже міцно взя
лися.

Отак перебираєш у пам’яті, 
що ми побудували, що прид
бали і як стали добре жити за 
ці останні неповні три роки і
проникаєшся  великою лю
бов’ю до натхненника всіх на 
ших перемог і керманича— 
Комуністичної партії.

Скоро відбудеться новий, по
зачерговий ХХІ з ’їзд партії. 
Він намітить семирічний план 
дальшого розвитку народного 
господарства країни. На честь 
цієї події несуть трудову вах 
ту і молода доярка Євдокія З а 
валко, і ветеран колгоспу ко
валь Іван Клименко, і кращий 
доглядач худоби Іван Тішевич. 
Вважають себе на почесній 
вахті всі колгоспни ки.

А. КЛИМЕНКО, 
секретар парторганізації .
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Готувати посівне насіння
Хлібороби колгоспу імені 

Жданова виростили в цьому ро
ці порівняно непоганий урожай 
зернових і технічних культур. 
Добре вродила пшениця, яч
мінь, кукурудза, цукрові буря
ки та інші культури.

Однак зобов’язань своїх ар 
тіль не виконала. Колгоспники 
давали слово зібрати на кож 
ному гектарі но 45 центнерів 
зерна кукурудзи, а виростили 
тільки по 25. Кожний гектар 
видав на 4 центн ери зернових 
менше, ц іле передбачалося зо
бов’язанням.

До цього призвела та обста
вина, що посівне насіння в кол
госпі недосить було підготов
лене до сівби. Воно зберігалося 
в н епридатних коморах, не ма
ло потрібних посівних кондицій.

Здавалось, що керівники кол
госпу в цьому році зроблять 
для себе відповідні висновки і 
по-справжньому візьмуться за 
підготовку і збереження посів
ного насіння, як  золотого фон
ду високого врожа ю. Та стало
ся, на жаль, інш е. Посівне 
насіння артіль зберігає в дев’я 
ти найнятих у колгоспників 
коморах. Вони вологі, в біль
шості своїй погано вкриті. Б а 
гато цінного зерна поїдають 
гризуни. І ось за кожну отаку 
непридатну для зберігання зер
на клуню колгосп щоміся ця

виплачує по 25 карбованців. 
Так ведеться з року в рік, а 
про будівництво власного зер
носховища керівники артілі не 
хочуть і думати .

В артілі засипано цієї осені 
понад 200 центнерів насіння 
кукурудзи, 260 центнерів яч 
меню, 12,5 центнера проса, 18 
центнерів соняшників та інші 
культури. Зараз найкращий пе
ріод для повної підготовки на
сіння до сівби. Але в колгоспі 
жодна культура досі не дове
дена до посівних кондицій. На
сіння навіть не очищене від
залишків бур'я н ів .

— Чому у вас не готують по
сівне насіння до весни?— за пи
туємо агронома С. Гончаренка.  

—Люди зараз зайняті на ін 
ших роботах, — відповідає аг
рон ом.

А черговість у виконанні 
тих чи інших робіт надто ш кід
лива. Керівники колгоспу в 
цьому вже переконалися.

Із всього засипаного посів
ного матеріалу на аналіз в кон 
трольно-насінну лабораторію 
здано тільки насіння кукуруд
зи. Але воно має підвищену во
логість, качанів не перебрано.

Необхідно організувати су
ш іння качанів кукурудзи на 
стелажах в спеціально обладна
н их і опалюваних приміщеннях.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Причіплювач 
Володимир Кирпа

Його портрет ви можете по
бачити на районній Дошці по
шани. Володимир Іванович Кир
па вже близько трьох років 
трудиться причіплювачем у 
тракторній бригаді сільгоспарті
лі імені Калініна. З пошаною 
говорять к олгоспник и про мо
лодого трудівника. Задоволені 
його роботою і бригадир трак
торної бригади Степан Тимофі
йович Кізіль, і трактористи 
Іван Шевчук та Микола Кі
зіль, які працюють на тракто
рі ДТ-54.

У нинішньому році Володи
мир Кирпа вже в иробив понад 
4 0 0 трудоднів. Він працює так, 
щоб всі роботи виконувались 
якісно, в усьому допомагає 
трактористові. Дбайливо догля
дає техніку.

— Володимир стане хорошим 
механізатором!— не без підстав 
говорять трактористи.

Ранньою весною, коли про
ходить сівба, і пізньої осені, 
коли завершується оранка зя 
бу, вдень і вночі можете зу 
стріти Володимира Кирпу в по
лі, біля трактора.

В ці дні причіплювач допо
магає механізаторам у прове
денні ремонту сільськогоспо
дарських машин і знарядь. Мо
лодий трудівник готується до 
вступу в ряди славного Ленін
ського комсомолу.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу імені 
Калініна.

Будемо працювати ще краще
Після пам’ятних комсомоль

ських зборів, як і відбулися на 
початку цього року, в нашу 
ланку почали записуватися мо
лоді дівчата, серед яких були і 
к омсомолки. Молоді, енергійні, 
п рацьовиті, вони запалили зав
зяттям усіх ж інок.

Члени ланки ще тоді одно
стайно вирішили зібрати висо
кі врожаї сільськогосподар
ських культур.

Боротьбу за перетворення в 
життя своїх планів ми почали 
відразу ж. На площі, виділені 
п ід посіви кукурудзи, буряків 
та картоплі, вивозили п ере
гн ій— по 1 8 — 20 тонн на кож 

ний гектар. Коли рослини зі
йшли, дбайливо їх  доглянули.

Добре попрацювали члени 
ланки комсомолка Г. Кодацька, 
Т. Паргамон, Н. Федорова та 
інші.

Тепер можна сказати, що 
взяті зобов’язання ланка пов
ністю виконала. З кож ного гек
тара посіву зібрано но 350 цент
нерів буряків і по 45 центне
рів кукурудзи.

В наступному році ми зобов’
язуємось працювати ще краще 
і зібрати ще вищі врожаї.

Н. ТУПАЄНКО, 
ланкова колгоспу імені 
Чкалова.

Н а з а к л и к  дніпр о п етр о в ц ів

Підтримуємо славний почин
У кожної радянської людини 

викликають велике захоплення 
величні перспективи семиріч
ного плану. З небувалим під
несенням готуються зустріти 
ХХІ з ’їзд Комуністичної партії 
трудівники колгоспу імені Орд
жонікідзе. Вони ще ширше роз
гортають змагання за то, щоб 
у наступному році, першому 
році семирічки, одержати висо
кий урожай всіх культур, збіль
шити виробництво продуктів 
тваринництва. Кожний день все
народного змагання на честь 
ХХІ з ’їзду КПРС породжує но
ві патріотичні починання. Звіст
ка  про них надходить і до нас 
у село Бирзулово.

Якось ввечері серед механі
заторів зайшла мова про слав
н ий почин тракторних бригад 
Героя Соціалістичної  Праці 
Олександра Гіталова з колгос
пу імені XX з ’їзду КПРС Но
во-Українського району, Кіро
воградської області, і Гаврила 
Сулими з колгоспу імені Фрун
зе  Межівського району, Дніпро

петровської області. Обговорив
ши результати змагання за 
1958 рік і обмінявшись досві
дом, обидві бригади вирішили 
змагатися за те, щоб у першо
му році семирічки добитися 
високого врожаю всіх сільсько
господарських культур і, зокре
ма, просапних.

— А які ж  зобов’язання 
взяла бригада Гіталова?— запи
тав тракторист Василь Прокоп
чук.

— Бригада Гіталова зобов’я 
залася в наступному році ви
ростити й зібрати по 50 цент
нерів зерна кукурудзи, по 400
центнерів силосної маси куку
рудзи, по 22 центнери соняш
ників і по 275 центнерів цук
рових буряків на кожному гек
тарі. Такі ж високі зобов'язан
ня взяла і бригада Сули ми,—
розповів я механізаторам.

— Про славний почин я  вже 
чув. А чому б і нам не подба
ти про різке зниження затрат 
праці на вирощуванні п росап
них? Адже в к олгоспах Дніпро

петровської області вирішили в 
1959 році повністю відмовити
ся від ручної праці на обро
бітку просапних культур, — 
сказав механізатор Олексій Мо
скаленко.

Довго тривала ця розмова. 
Кожний вносив свої пропози
ції, висловлював свої думки, 
ділився досвідом. І дійшли до 
одного висновку— зробити ку
курудзу й соняшник нетрудо
місткими культурами, різко зни
зити затрати праці на вирощу
вання цукрових буряків. Зга
дали й про те, що в цьому ро
ці непогано попрацював трак
торний агрегат Володимира 
Хмельницького та Олексія Мо
скаленка. Трактором КДП-35 
вони вдвох доглядали 15 гекта
рів зернової кукурудзи і 70
гектарів кукурудзи, призначе
ної на силос. Восени вияви
лось, що механізатори одержа
ли по 42 центнери качанів ку
курудзи на кожному з 15 гек
тарів, а зеленої маси зібрано 
близько трьохсот центнерів з 
гектара. Всі роботи по догля
ду за кукурудзою провадили 
механізатори.

Радісна звістка облетіл а кол

госп. Хлібороби Дніпропетров
щини виступили ініціаторами 
ще одного важливого починан
ня. Трудівники сільського гос
подарства області звернулися 
із закликом: «Забезпечимо
комплексну механізацію виро
щ у ван н і кукурудзи, соняшни
ка та Інших просапних куль
тур на всій площі посіву і ви
ростимо високий урожай ц их 
культур у 1959 році».

—Почин дніпропетровців має 
велике значення. Чому б і нам 
не створити механізовані лан
ки, закріпити за ними пло
щі? — сказав Василь Прокоп
чук.— Я згоден очолити одну 
з таких ланок.

— Я підтримую цю думку і 
готовий працювати разом з Про
копчуком,— заявив Олексій Мос
каленко.

Комуніст Василь Прокопчук 
взяв зобов’язання трактором 
«Беларусь» вирощувати куку
рудзу на площі 100  гектарів. 
Причому всі роботи, починаю
чи з сівба, догляду за посіва
ми і кінчаючи збиран ням, бу
де механізовано. Механізатор 
дав слово одержати по 400 цент
нерів зеленої маси з гектара.

К у р е й  в о с е н и  л і ч а т ь
— Птахівництво—високодо- 

ходна галузь господарства, — 
люблять говорити керівники 
колгоспу імені Щ орса.— Від неї 
можна одержувати цінні про
дукти харчування, пух. Нам 
треба розвивати птахівництво!

Отак поговорять, запевнять 
кого слід, а потім про все за
бувають. І вже в кінці року, 
коли на рахівниці з ’ясовують
ся нанесені птахофермою збит
ки, знову заходить розмова 
про птахівництво.

Так було і в ньому році. За
везли з інкубаторно-птахівничої 
станції молодняка птиці, розве
ли гусей, качок, курей. Не по
шкодували і кормів. Понад 220 
центнерів зерна було витраче
но для годівлі птиці. Щедро оп
лачували пташницям Олексан
дрі Флорінській та Ярині Сидо
ренко. Ж інки лише грішми

одержали на вироблені трудод
ні близько двох тисяч карбо
ванців авансу. Все необхідне, 
мовляв, зроблено.

Але курчат, я к  каж уть, во
сени лічать. І правда, восени 
наслідки господарювання ви
явились плачевними. Багато мо
лодняка загинуло. Кури несли
ся погано. Майже за рік від 
кожної несучки одержано тіль
ки по 25 яєць.

Це тому, що приміщення для 
розведення птиці н е підготува
ли. Курям навіть нестись ніде 
було. А пташниці працювали 
абияк. Вони не боролися за 
підвищення яйценосності курей. 
Годували їх  погано. Затрати 
на птахоферму були великі, а 
результати погані. Адже кож
ний десяток яєць коштує к ол
госпові 7 —8 карбованців.

С. Л АН Ж ЕН К О .

Разом з Прокопчуком у лан
ці працюватиме механізатор ш и
рокого профілю Олексій Гнато
вич Москаленко. В ін— маши
ніст сівалки, зараз працює у 
кузні на ремонті, а коли при
йде час збирати зелену масу— 
пересяде на силосозбиральний 
комбайн.

Механізовану ланку забезпе
чено всім необхідним для ус
пішної роботи. До трактора є 
причіпне знаряддя — навісний 
плуг, культиватор. Сівбу прова
дитимуть квадратно-гніздовим 
способом. На сівбі буде зайнято 
лише два члени ланки. Все це 
дозволить набагато с к о р о т и  
затрати коштів і трудоднів.

Зараз механізатори бригади 
працюють над тим, щоб за при
кладом дніпропетровців створи
ти кілька механізованих ланок, 
які б займалися вирощуванням 
кукурудзи, соняшників. Щоб 
зменшити затрати на вирощу
ванні цукрових буряків, прове
демо букетування посівів.

С. БОНДАРЕНКО, 
бригадир тракторної 
бригади, секретар парт
організації колгоспу 
імені Орд жонікідзе.

Про молоко і телята
Чи є на світі люди, які не 

любили б молоко? Ні, мабуть, 
таких немає. Особливою поша
ною користується цей ц інний 
продукт тваринництва у членів 
правл іння  сільськогосподар
ської артілі імені Мічуріна. Знає
те , таке свіженьке, запашне. 
Ох, просто не молочко, а ... 
чудо. Одне тільки турбує на
званих любителів молока, що
про нього треба дбати, дбати 
постійно, день у день: і про 
раціони годівлі, і про корів, і 
навіть, я к не дивно, про мо
лодник, призначений для по
повнення молочного стада. 
«Навіть про молодняк?— дивує
ться зоотехнік К. Ширявська і 
махає ру к ою.— Виросте якось».

І дійсно, молодняк  росте.
У двох приміщеннях другої 

комплексної бригади набирає
ться сил понад 140 нетелів. 
Одне з приміщень аж н іяк  не 
можна назвати приміщенням. 
Бо воно швидше нагадує до 
половини розкриту халабуду. 
Низьке, ще й до того стіни 
під гострим кутом нахилені до 
землі.

— Під ці стіни підпірки по
трібні,— кажуть доглядачі.—А

то колись зніметься вітер, роз
валить їх , і всі телята загинуть.

В обох приміщеннях брудно, 
тісно. Телиці стоять, при
тиснувшись одна до одної, не 
маючи змоги зручно влягтися.

Солома, кукурудзиння, зрід
ка сіно—ось і весь раціон го
дівлі майбутніх корів. Правда, 
якось помітивши, що станови
ще нетелів далеко не із приєм
них, зоотехнік К. Ш ирявська 
пообіцяла їм виділити жом і аж 
три центнери дерті. Привезли
жому одну машину і досить, 
мовляв, трошечки терпіння, до
рогі телятка: обіцяного три ро
ки ждуть. Ви кращ е водичку 
попивайте—допомагає. І п ’ють 
нетелі воду—аж  цілий раз на 
день. А чому? Немає води: для 
всіх телят викопана одна кри
ничка. І корит н евистачає.

Для того, щоб обійти моло
дих тварин, доглядачі змушені 
приносити здому і вила, і ло
пати, і рядна, і сапи.

На превеликий ж аль, цих 
неподобств не помічають 
члени правління колгоспу, які 
зовсім забули дорогу на ферму 
до телят.

Ю. КОВАЛЬ.
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В місті Кобдо—на крайньому 
заході Монгольської Народної 
Республіки—працює музично- 
драматичний театр У його ре
пертуарі—п'єси монгольських 
драматургів, присвячені сучас
ному життю МНР, а також на
ціональні опери.

На фото: хор Кобдоського му
зично-драматичного театру вико
нує пісню про монголо-радян
ську дружбу.

Фото А Денисовича
(Фотохроніка РАТАУ).

К о л г о с п н и й  т е с л я р
Старожили пам’ятають, як 

найбідніш і селяни Канежа об’
єднувалися в товариства для 
спільного обробітку землі. Се
ред них був і селянин Петро 
Остапович Болокан.

Багато років свого життя 
віддав Петро Остапович зміц
ненню рідного колгоспу. Зараз 
йому вже понад 60 років. По
ра б уже й на відпочинок. Але

сумлінний трудівник ще й до
сі трудиться теслярем, в міру 
своїх сил допомагає  колгоспові 
імені Леніна ремонтувати ін 
вентар, виконувати інші ро
боти.

За добру працю односельчани 
дуже люблять і поважають 
Петра Остаповича Болокана.

О. ДАНІЛОВ, 
К О Л ГО С П Н И К .

Г о т у є м о с ь  до с в я т а
Учасники художньої само

діяльності Лікарівського сіль
ського клубу діяльно готують
ся до зустрічі свята Нового ро
ку. Члени співочого та драма
тичного гуртків готують ці
кавий концерт, в програмі яко
го пісні, танці, вірші.

В гуртках художньої само

діяльності беруть активну 
участь секретар сільради Ніна 
Секрет, колгоспниця Марія 
Каблова, вчитель Василь Шев
ченко, секретар комсомольської 
організації колгоспу м еханіза
тор Микола Пшенишний.

Н. КРАВЧЕНКО, 
колгоспниця.

Д р у з і  к н и г и
Комуністична партія і Ра

дянський уряд приділяють ве
лику увагу розгортанню книж 
кової торгівлі.

Просуваючи книги в широкі 
маси читачів, Ново-Миргород
ський кн ижковий магазин, де 
завідуючим В. Клецель, особли
во дбає п ро задоволення запи
тів колгоспників, механізаторів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства. Це пояснюється перед
усім напрямом економіки ра
йону, почесними завданнями,
що стоять перед трудівниками 
села в боротьбі за збільшення 
виробництва продуктів земле
робства і тваринництва.

Останнім часом магазин з 
місяця  в  місяць перевиконує і 
план реалізації книг, що є 
кращим свідченням потягу 
людей до літератури. Покупці 
магазина—друзі книги—часто 
навідуються сюди,  стежать за 
новинками літератури. Книги 
відділу сільськогосподарської

літератури останніх видань не 
залежуються на полицях.

Працівник магазина Л. Раку
ленко забезпечує вчасну ре
алізацію сільськогосподарської 
літератури. Вона постійно 
вивчає за пити трудівників на 
книги і задовольняє їх . Часто 
покупці замовляють нові ви 
дання, а працівник и магазина 
роблять все для того, щоб кн и
ги були одержані.

Тепер працівники магазина 
зайняті тим, щоб сільськогос
подарська книга потрапляла до 
рук читача, якому вона най
більш потрібна. Так, п ід час
проведення наради передовиків 
сільського господарства Л. Р а
куленко організувала торгівлю 
книгами у фойє Будинку куль
тури. В цей день було додат 
ково продано багато сільсько
господарської та художньої 
літератури.

В. СКЛЯРЕНКО, 
робітниця плодо-консерв- 
ного заводу.

На знімку: в книжковому магазині м. Ново-Миргорода.

Коли нам видадуть паливо?
Ново-Миргородська ремонт

но-технічна станція вже давно 
завезла вугілля та брикет, при
значений для видачі механіза
торам колгоспних тракторних 
бригад. Минуло чимало часу, а 
паливо одержали лише пооди
нокі механізатори.

Нещодавно я звернувся до 
керівників ремонтно-технічної

станції з проханням, щоб ви
дали паливо. Мені відповіли: 

— Зараз відсутній голова міс
цевкому профспілки, поче
кайте...

До якого ж часу можна 
чекати? Адже надворі вже 
зима.

І. КАЛЬНИЦЬКИЙ, 
тракторист.
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Буровугільні півбрикети—добре паливо
Україна має великі запаси 

бурого вугілля. Це паливо 
здебільшого використовується 
в спеціальних ш ахтних топ
ках електростанцій, котель
них. Але, як показав досвід, 
у вигляді півбрикетів,  його
можна застосовувати і в до
машніх печах, плитах, грубах. 
Наша артіль «Різнопром» роз
ташована в зоні видобування 
цього вугілля, виготовляє пів
брикети так званим мокрим 
способом.

Цей спосіб дуже простий. 
Для виготовлення  партії п ів
брикету беруть 1480 кілогра

мів бурого вугілля з кар’єр
ною вологістю 5 6 —58 процен
тів, 7 0 —100 кілограмів тирси 
або її  замінників— соняшнико
вої лузги, солом’яної січки, л і
сової хвої, різаного л истя (як 
в ’яжучий матеріал і для ство
рення пористості). Ця суміш 
додатково зволожується і пре
сується. Виходить півбрикет 
вологістю 6 5 — 70 процентів. 
Потім його суш ать на сонці 
3 —4 дні і укладають у штабелі.

Агрегат для виготовлення 
півбрикетів складається з ш не
кового преса, змішувача, двох 
редукторів, двох стрічкових

транспортерів , чотирьох мало
потужних електродвигунів. Вар
тість усього агрегату не пере
вищує 42 тисяч карбованців. 
Його продуктивність за зміну— 
18 —20 тонн палива.

Півбрикет наш ої артілі знай
шов масового споживача. Його 
охоче купую ть школи, медичні 
і дитячі заклади, клуби, кол
госпи, робітник и і службовці.

К. СУКАЧ.
м. Звенигородка,
Черкаська область.

По сторінках журналів братніх країн

Ц І Н Н И Й  Д О С В І Д
Поряд з розвитком індустрії  

за роки народної влади в Бол
гарії розгорнулось широке жит
лове будівництво. З мінилося об
личчя міст і сіл. Так, у дру
гій п’я тирічці держава, народ
ні Ради, підприємства і при
ватні особи збудували 8,2 
мільйона квадратних метрів 
житлової площі, з них 4,5 
мільйона квадратних метрів у 
селах, де споруджено 63 .000 
будинків.

У директивах VII з ’їзду БКП 
передбачається за планом дер
жавного ж итлового будівницт
ва спорудити для трудящих 
близько 4 мільйонів квадрат
них метрів площі, тоді як в 
роки другої п ’ятирічки було 
здано державою л ише 2,7 
мільйона квадратних метрів. 
Важко сказати, скільки метрів 
житлової площі буде збудовано 
на кошти народних Рад, під
приємств, і особливо приватних 
осіб (забудовників), але можна 
не сумніватися, що в багато 
раз більше, н іж  раніше.

Для спорудження ж итлових 
будинків потрібн і величезні 
кількості будівельних матеріа
лів, особливо цегли, яка ви
готовляється не тільки завода
ми, але й ручним, так званим 
відкритим способом.

Цей цінний досвід болгар
ських селян набирає тепер ве
ликого поширення в Радян
ському Союзі.

Процес ручного виготовлення 
цегли проходить чотири етапи:

1. підготовка глини,
2. формування сирцю,
3. укладання сирцю в сушила,
4. випал у польовій печі.
Глину, потрібну для денного 

виробництва цегли бригадою з 
6 чоловік (4— 5 тисяч штук 
цегли), викопують і доставля
ють за день до формування 
цегли. Дуже важливо добре 
підготувати глину. В ній не 
повинно бути грубих домішок—

коріння, вапнякових, кварцо
вих та інших каменеподібних 
тіл. Ї ї подрібнюють і перемі
шують у ромбовидних формах, 
де товщина глиняного пласта 
повинна бути 40 сантиметрів. 
Кількість необхідної для гли
няного тіста води визначається
на око. Потім заповнюють гли
ною дерев’яну  колодку, п ідсу

ш е н у спочатку піском.
Сирець укладають на рівній 

площадці, через 5 —6 годин 
повертають на ребро, через та
к ий же проміжок часу вміщу
ють кількома рядами в так 
звані банкети. При цьому важ
ливо, щоб постійний вітер дув 
їм у лоб, по довжині укладе
ного сирцю.

Сушіння триває 1 0 —20 днів
залежно від пластичності і 
складу глини. При високій 
пластичності є небезпека ви
никнення тріщин, бо виділен
ня вологи в такому разі утруд
нено. Щоб уникнути цього, 
треба зменш ити інтенсивність 
сушіння, для чого укласти си
рець в банкети густіше.

Випалювання провадиться 
в так званих конторах—від
критих польових печах, які 
споруджують звичайно на під
вищенні. Випалюють тільки
цеглу, що добре просохла. Для 
випалу використовують дрібне 
буре вугілля класу 0-16, дрова 
або солому. Для випалу тисячі 
штук цегли потрібно 4 0 0 —450 
кілограмів вугілля. В невели
ких кількостях вживається і 
крупне кам ’яне вугілля, яким 
звичайно засипають найнижчі 
ряди печі, там, де починаєть
ся горінн я .

Польові печі розраховано на
17—20 рядів сирцю. Між ни
ми насипають тонким шаром 
дрібне вугілля. На периферії 
вугільний шар повинен бути 
товщим, а в центральній час
тіші тоншим, бо тут витра
чається менше тепла. Згори

сирець покривають двома ря
дами випаленої цегли (для цьо
го можна використати і поло
винки), укладеної в товщину. 
Потім піч засипаю ть тонким 
шаром землі, щоб захистити 
верхні ряди від остигання і
дощу.

Крім того, п іч замуровують 
випаленою цеглою з трьох бо
ків на відстані 4 —5 сантимет
рів від сирцю. Проміжок за 
повнюють попелом або піском. 
Іззовні стіни обмазують піща
ною глиною, щоб не проходило 
повітря.

Якщо організується вироб
ництво великих кількостей цег
ли, рекомендується споруджу
вати п іч з п остійн ими стінами.

Тепер у Болгарії з успіхом 
застосовується поліпшен ий спо
сіб ручного виготовлення цег
л и. При заповненні печі сир
цем між його рядами п рокла
дають кілька, залежно від ш и
рини печі, вертикальних ка
налів (труб) діаметром 1 5 —25 
сантиметрів, які виходять на 
поверхню. Ї х основу заповню
ють вугіллям перед запуском 
печі. Потім протягом о дного-
двох днів в них засинають ву
гілля, поки жар не вийде на 
поверхню печі. Вертикальні 
капали збільшують тягу, завдя
ки чому вугілля згоряє інтен
сивніше, вогонь розподіляєть
ся рівномірніше і по горизон
тальному і но вертикальному
перерізу печі, і випал скоро
чується на 2 5 — 30 процентів, 
тобто триває 1 2 — 14 днів. Брак 
у таких випадках зводиться 
до мінімуму.

Комбіноване виробництво цег
ли полегшує житлове будів
н ицтво в Болгарії, дає можли
вість швидко задовольняти по
треби трудящ их міста і села в 
ж итлі.

Марія ГЕОРГІЄВА.
(Журнал „Болгария“ № 9, 
1958 рік.)
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