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Економно витрачати 
кошти капіталовкладень

Працівники тваринницьких ферм! 
Ширше розгорнемо змагання на честь 
40-річчя Великої Жовтневої соціалістич- 
ної революції! Різко збільшимо виробниц- 
тво молока, м'яса, вовни та інших 
продуктів і сировини!

На благо держави і народу

Прибутково-видатковий кош- 
торис сільськогосподарської ар- 
т іл і— це розгорнутий план фі- 
нансово-господарської діяльнос- 
т і.  Тут конкретно визначено 
суми грошових доходів і їх  ви- 
трачання, визначено розміри 
затрат на капіталовкладення, 
витрати на культурні та інш і 
потреби.

В Статуті сільськогосподар- 
ської артілі записано, що ос- 
новним джерелом поповнення 
фондів капіталовкладень є від- 
рахування з передбачених при- 
бутків. На поповнення капіта- 
ловкладень ідуть також кошти, 
виручені від продажу худоби з 
метою заміни ї ї  на племінну, 
вступні внески колгоспників, 
решта коштів капіталовкладень 
минулих років.

Радянська держава надає 
колгоспам допомогу шляхом 
кредитування з метою вчасно- 
го забезпечення коштами для 
виробничої діяльності і розши- 
рення засобів виробництва.

У  минулому році колгоспи 
району виконали план капітало- 
вкладень лише на 66 процен- 
тів, а план будівництва капі- 
тальних приміщень не викона- 
ли і наполовину. Сталося це 
тому, що правління ряду кол- 
госпів не боролися за здійснен- 
ня плану будівництва, не слід- 
кували щомісячно і щоквар- 
тально за виконанням прибут- 
кової частини кошторису, своє- 
часно не відраховували необ- 
хідних коштів у фонд капіталь- 
них вкладень.

У  колгоспі імені Петровсько- 
го, наприклад, ще в 1954 ро- 
ці розпочали будівництво корів- 
ника, але до цього часу не 
закінчили. У  минулому році з 
фонду капітальних вкладень 
витратили тут біля 150 тисяч 
карбованців, а з них на бу- 
дівництво—лише 15 процентів.

Окремі колгоспи не ведуть 

ЗВЕДЕННЯ

боротьби за економне витра- 
чання громадських коштів та 
будівельних матеріалів, допус- 
кають подорожчання будівниц- 
тва. Так, колгоспи імені Чапає- 
ва та імені Калініна будува- 
ли типові свинарники на осно- 
ві однакових проектно-кошто- 
рисних документів, з однако- 
вих будівельних матеріалів. 
Але колгосп імені Чапаєва ви- 
тратив на будівництво при- 
міщення на 45 тисяч карбо- 
ванців більше, ніж колгосп 
імені Калініна. Сталося це то- 
му, що правління колгоспу іме- 
ні Чапаєва не організувало роз- 
пилювання будівельного лісу 
механізмами і для виконання 
цієї роботи наймало робітників.

Про зниження затрат коштів 
на будівництво ще мало дбають 
колгоспи імені Дзержинського, 
імені Будьонного та інші.

У нинішньому році наміча- 
ється здійснити широке будів- 
ництво в колгоспах. Для того, 
щоб прискорити будівельні ро- 
боти, економно витрачати кош- 
ти та будівельні матеріали, з 
ініціативи сільськогосподарсь- 
ких артілей створено міжкол- 
госпну будівельну організацію. 
Райвідділ по будівництву в кол- 
госпах зобов'язаний надати 
всебічну допомогу Раді між- 
колгоспбуду з тим, щоб ус- 
пішно виконати річний план 
будівельних робіт. У же тепер, 
використовуючи погожі весняні 
дні, треба широко розгортати 
будівництво та ремонт тварин- 
ницьких приміщень, зерносхо- 
вищ тощо.

Правильно і економно ви- 
трачати кошти капіталовкла- 
день, будувати добротні при- 
міщення для громадського гос- 
подарства, будувати клуби, ди- 
тячі ясла, польові стани, хати 
колгоспникам— таке сьогодні 
стоїть завдання перед керів- 
никами колгоспів.

Від’їзд Голови Президії Верховної Ради СРСР 
К. Є. Ворошилова 

в Китайську Народну Республіку
14 квітня з Москви в Пекін 

відбув Голова Президії Верхов- 
ної Ради СРСР К . Є. Вороши- 
лов. Він виїхав у Китайську 
Народну Республіку з дружнім 
візитом на запрошення Голови 
КНР Мао Цзе-дуна.

На Внуковському аеродромі 
товариша К. Є. Ворошилова 
проводжали товариші М. О. Бул- 
ганін, Л. М. Каганович, Г. М. Ма- 
ленков, А. І. Мікоян, В. М. Мо- 
лотов, М. Г. Первухін, М. З . Са- 
буров, М. А. Суслов, М. С. Хру- 
щов, Л. І . Брежнєв, К. О. Фур- 
цева, М. М. Шверник, О. Б. 
Арістов та інші офіціальні 
особи.

Серед проводжаючих були гла- 
ви дипломатичних представ- 
ництв, акредитовані в СРСР, 
радянські та іноземні журна- 
лісти.

Будинок Внуковського аеро- 
порту був прикрашений дер- 
жавними прапорами СРСР.

Радянські дерягавні діячі та 
інші проводжаючі тепло попро- 
щалися з К. Є. Ворошиловим 
і побажали йому і його супут- 
никам щасливої путі.

Після перебування в КНР 
К. Є. Ворошилов на запрошен- 
ня Президента Республіки Ін- 
донезії Сукарно відвідає Індо- 
незію і на запрошення Голови 
Президії Великого народного 
хуралу МНР Ж. Самбу— Монго- 
льську Народну Республіку.

15 квітня К. Є. Ворошилов 
прибув у Пекін, де йому була 
влаштована урочиста зустріч. 
На аеродромі товариші Мао 
Цзе-дун і Ворошилов обміняли- 
ся вітальними промовами.

(ТАРС).

про надої молока в колгоспах 
району з 10 по 15 квітня, 

а також з початку 
господарського року 

в тваринництві за даними 
планового відділу райвиконкому 

(подається в літрах на корову)

Трактористи бригади № 3, 
яку очолює Федір Першич, в 
сільгоспартілі імені Куйбишева 
посадили картоплесаджалкою 
перші гектари картоплі.

С. АДОНЬЄВ.

Механізатори тракторної 
бригади, де бригадиром Гри- 
горій Лаврентійович Новиков, 
в пурпурівському колгоспі імені 
Сталіна вже підняли 52 гектари 
пару.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

Вісті з полів

На фото: помічник бригади- 
ра тракторної бригади № 3 Ро- 
венської МТС (Ровенська об- 
ласть) В. Є. Пустовой  (зліва) і 
тракторист Р. С. Машта  за ре- 
гулюванням і перевіркою висів- 
них пластин кукурудзосіяльного 
агрегату.

Фото О. Платонова.
Прескліше (РАТАУ).

Показники змагання районів

Ліквідуємо відставання у виробництві молока!

Тримають першість у змаганні

С. КУЧЕРЯВИЙ, 
бригадир комплексної брига- 
ди колгоспу імені Чкалова.

Ми, колгоспники сільгосп- 
артілі імені Чкалова, як і всі 
радянські люди, повсякчасно 
відчуваємо піклування партії і 
уряду про підвищення добробу- 
ту нашого народу. Комуністич- 
на партія і Радянський уряд 
роблять усе для того, щоб тру- 
дящі нашої країни жили за- 
можно і щасливо, щоб наша 
Батьківщина була ще могутні- 
шою.

Перший секретар ЦК КПРС 
тов. М. С. Хрущов від імені 
Центрального Комітету КПРС і 
Радянського уряду висловив 
пропозицію про припинення 
випуску державних позик з 

1958 року. Ми із задоволенням 
підтримуємо цю пропозицію.

Наша країна досягла 
такого економічного рів- 
ня, що потреба у позиках 
відпадає. Припинення випуску 
державних позик з 1958 року 
та відкладення виплати по ра- 
ніш випущених позиках— 
дуже доцільний захід, що від- 
повідає інтересам народу.

Ми палко дякуємо партії і 
урядові за піклування про бла- 
го народу і гаряче схвалюємо 
цю пропозицію.

Все ширше розгортається соціалістичне змагання на 
честь 40-річчя Великого Жовтня. Для передовиків змагання— 
кращих доярок колгоспів райком КП України та виконком 
районної Ради депутатів трудящих встановили перехідний ман- 
дат, який вручається щодекади тій доярці, що надоїла найбіль- 
ше молока на фуражну корову.

Найкращих показників у змаганні і право тримати пере- 
хідний мандат домоглися доярки:

Мотря Новохатченко з сільгоспартілі імені Ворошилова, 
яка з початку господарського року в тваринництві надоїла по 
1400 літрів молока на фуражну корову, а за декаду— по 110 
літрів.

Зинаїда Царенко з сільгоспартілі імені Калініна, яка на- 
доїла за декаду на кожну фуражну корову по 106 літрів мо- 
лока.

Галина Жовна—молода доярка колгоспу імені Молотова, 
яка надоїла за декаду по 91 літру молока на фуражну коро- 
ву. Комсомолці Галині Жовні вручено перехідний мандат 
кращої доярки.

Любов Сланевська з сільгоспартілі імені Шевченка, яка 
тримає перехідний мандат кращої доярки. За декаду надоїла 
по 88 літрів молока на фуражну корову.

Назва колгоспів
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ім. Шевченка
ім. Ворошилова
ім. Свердлова
ім. Калініна
ім. Молотова

„ Шлях Л е н ін а ” 
ім. Кагановича
ім. Маленкова
ім. Сталіна (Март.)
ім. Ч ап ає ва
ім. Чкалова
ім. Куйбишева
ім. Хрущова
ім. Будьонного

„П еремога”
ім. Дзержинського
ім. Леніна
ім. Жданова
ім. Сталіна (Пурп).
ім. Ордж онікідзе
ім. Петровського

35,9
35,5
33,0
32,5
31,9
31,0
30,7
29,0
28,6
27,8
27,7
27,5
26,8
26,5
25,0
24,0
22,6
22,0
21,1
20,8
19,2

1048
955
759
778
867
664
550

1015
589
679
609
634
557
638
639
593
611
579
712
488
600

По Н-Миргород. МТС
По Панчівській МТС

27,5
27,2

681
667

По району 27,3 674

ровам. Для колгоспу від цього 
тільки користь була б. Та й надої 
молока ріпко зросли б.

Колгоспний зоотехнік Ю. Похила 
теж не проявляє ініціативи, слабо 
займається організаторською робо- 
тою.

Партійна організація та її сек- 
ретар А . Хлопенко чомусь примири- 
лися з відставанням колгоспу по 
виробництву молока, не заклика- 
ють до порядку безгосподарних 
керівників.

Районна газета вже не раз ви- 
кривала недоліки в роботі правлін- 
ня та його голови І. Бориска, але 
належних висновків з цієї критики 
поки шо не зроблено.

С. МАТВІЄНКО.

По виробництву молока колгосп 
імені Будьонного в минулі роки 
займав одне з перших місць у ра- 
йоні. Та зовсім інша картина те- 
пер: по надоях молока на фураж- 
ну корову колгосп тягне район 
назад.

Голова колгоспу І. Бориско втра- 
тив почуття відповідальності за 
стан справ на фермах. Його мало 
турбує той факт, що окремі коро- 
ви мають низьку вгодованість. І 
це в той час, коли є повна мож- 
ливість годувати корів повноцін- 
ними кормами. Чому б, наприклад, 
не здати в олійницю насіння со- 
няшників, якого в колгоспі є чи- 
мало? Олію можна реалізувати, а 
макуху використати на пійло ко-

Безгосподарні керівники

по виробництву продуктів тваринництва 
за 6 місяців господарського року

Олександрів-  
ський

Ново-Миргород- 
ський

Велико- 
висківський

605

46,0

13,2

5,5

609

4 4 ,4

12,5 

6,5

770

59,7

10,5

5,4

Надоєно молока в кілогра- 
мах на одну корову

Вироблено центнерів моло- 
ка на 100 га угідь

Одержано центнерів м’яса 
на 100 га угідь

Одержано центнерів свини- 
ни на 100 га ріллі



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь

Нові експонати 
в Центральному музеї В. І. Леніна

18 квітня 1957 року.

Як виникла „пасха“

Весняний в игляд має один з 
найкрасивіших будинків Москви 
на площі Революції, де знахо- 
диться Центральний музей 
В. І. Леніна. Зранку до вечо- 
ра у великих залах .музею мо- 
жна зустріти численних відві- 
дувачів, які приїжджають сюди 
з України, Грузії, Казахстану 
та інших республік, а також 
гостей із зарубіжних країн.

Тепер, коли країна готується 
відзначити 87-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, потік 
відвідувачів музею особливо 
посилився. Із залу в зал, від 
однієї революційної реліквії до 
другої проходять щодня сотні 
і тисячі людей, як і пам’ятають, 
люблять, вивчають Ілліча. Во- 
ни свято зберігають в пам’яті 
світлий образ творця першої в 
світі соціалістичної держави, 
засновника Комуністичної пар- 
тії, вождя, вчителя і друга 
трудящих усього, світу велико- 
го Леніна.

Готуючись до 87-х роковин 
з дня народження В. І. Леніна, 
співробітники музею провели 
велику роботу по перебудові 
експозиції. Музей поповнився 
новими документами про жит- 
тя і діяльність В. І. Леніна, 
про рішення з ’їздів і конферен- 
цій партії, які розкривають 
роль КПРС і нашого народу в 
боротьбі за диктатуру пролета- 
ріату, за побудову комуніз- 
му.

В першому і другому залах, 
в яких відображаються дитячі 
роки і початок революційної 
діяльності В. І. Леніна, його 
боротьба проти народників, 
«легальних марксистів» і «еко- 
номістів», внесено в експозицію 
50 нових друкованих текстів і 
документів.

В одному з залів, що відоб- 
ражають революційну діяльність 
В. І. Леніна в період підготов- 
ки Великої Жовтневої соціалі- 
стичної революції, експонуєть- 
ся оригінал примірника прото- 
колу VI з’ їзду партії. Тут же 
відвідувачі знайомляться з ори- 
гіналом Звернення ЦК партії 
до всіх трудящих, до всіх ро- 
бітників і солдатів Петрограда 
з закликом виступити проти 
контрреволюційних військ Кор- 
н і лова.

Відвідувачі музею надовго 
затримуються біля макетів квар- 
тири В. І. Леніна в Гельсінг- 
форсі (Фінляндія), де він жив 
після приїзду з Разліва восени 
1917 року, і його жилої кімна- 
ти в Смольному.

Хвилюючі документи вміщено 
в експозиції про замах контрре- 
волюціонерів на життя Володи- 
мира Ілліча. Тут— ряд нових 
документів, що свідчать про 
обурення і гнів народу, коли 
він дізнався про цей зло- 
чин есерівських терористів. 
В ті дні 1918 року, ко- 
ли поранений Ілліч був при- 
кований до ліжка, трудящі 
Астраханської губернії послали 
йому подарунки з продуктами. 
У своєму листі до Володимира 
Ілліча Астраханський губерн- 
ський партійний комітет, над- 
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„Ми підемо іншим ш ляхом”.

З картини художника П. Бєлоусова, що зберігається в 
Центральному музеї В. І. Леніна в Москві.

сіла ю ч и  подарунки, від імені 
сотень тисяч робітників і селян 
писав: «Ми шлемо прокляття 
підлим вбивцям з-за рогу і спо- 
діваємося, що незабаром ми 
знову побачимо тебе в своїх 
рядах, як щирого борця за 
справу робітників і найбідні- 
ших селян».

Багато нового в експозиції 
сімнадцятого (траурного) залу. 
Тут— матеріали, що характери- 
зують траурні дні в нашій 
країні,— промови М. І. Каліні- 
на, К. Є . Ворошилова і Н . К. 
Крупської на II з'їзді Рад. Від- 
відувачі ознайомляться з поста- 
новами ЦБК СРСР «Про моги- 
лу В. І. Леніна» і «Про перейме- 
нування Петрограда в Ленін- 
град».

В музеї відкрився новий зал, 
в якому представлені історичні 
документи, що розповідають 
про те, як з перших же днів 
після смерті В. І. Леніна Кому- 
ністична партія неухильно пе- 
ретворювала в життя великі 
ленінські заповіти.

На стін і— пожовклі від часу 
малюнки і плакати тих днів: 
«Виконаємо заповіти вождя», 
«Ленін— наш прапор», «Зав- 
жди, всюди безроздільно з 
нами Ленін». Ось постанова 
січневого Пленуму ЦК РКП(б) 
1924 року П ро  прийом робіт- 
ників від верстата в партію».

... До однієї з вітрин підхо- 
дить група колгоспників Під- 
москов’я. Уважно читають во- 
ни резолюцію XIII з’ їзду «Про 
роботу на селі». «Хай живе 
нерозривний залізний союз ро- 
бітничого класу з селянством». 
«За заповітом Леніна зміцнюй 
робітничо-селянську змичку», 

«Наш бойовий лозунг: підви- 
щуй продуктивність праці» — 
ці плакати періоду відбудови 
народного господарства країни 
неначе перекликаються з фо- 
тографіями тих днів. Ось. на- 
приклад, фотографія 1924 року, 
на якій показано момент пе- 
редачі трактора робітниками 
заводу «Красный путиловец» 
підшефним селянам Псковської 
губернії.

Музей збагатився новими 
творами мистецтва. «Ми підемо 
іншим шляхом»— так нази- 
вається картина художника 
П . Бєлоусова. На полотні зо- 
бражена мати Володимира 
Ілліча— Марія Олександрівна 
Ульянова після страти сина 
Олександра. Вона сидить біля 
столу. Сум сповнює ї ї  серце. 
Мужньо і стійко несе своє го- 
ре мати. Поряд з нею стоїть 
сімнадцятирічний Володя. Цієї 
трагічної хвилини він думає 
про долю, яка спіткала стар- 
шого брата Олександра, та про 
обраний ним шлях боротьби про- 
ти самодержавства: «Ні, ми 
підемо не таким шляхом. Не 
таким шляхом треба йти...» 
Любимий образ юного Леніна 
справляє незабутнє враження.

Серед нових придбань музею 
картини: «В. І. Ленін і Н . К. 
Крупська серед селян у селі Гор- 
ки»— художника М. Сисоєва, 
«Жовтень у Смольному» — 
М. Осенєва, «Ленін у вагоні 
поїзда по дорозі в Петро- 
град»— С. Скубка і багато ін- 
ших.

Я. ПЕТРЕНКО.

Подавайте

різноробочі
бетонники
штукатури

теслярі
столяри
муляри

о г о л о ш у є
Ново-Миргородського району

Рада міжколгоспного будівництва

Все вище піднімається Сон- 
це. Настає весна, яка несе 
тепло, надію на врожай, при- 
крашує землю квітами. Людям 
нашої епохи добре відомі при- 
чини пробудження природи. 
Про це дітям розповідають 
учителі, про це написано сотні 
книжок вченими. Але тисячо- 
ліття тому первісні люди, при- 
давлені могутністю природи, не 
знали, чому буває тепло або 
холодно, від чого гримить грім 
і т. п. Вони вважали, що все 
це залежить від якоїсь «вищої» 
сили. Життєві спостереження 
приводили їх до думки, що 
такою силою є Сонце. Якщо 
воно ласкаве— настає тепло, 
коли гнівається— буде холодно. 
Не вміючи правильно пояснити 
загадкові явища природи, наші 
далекі предки обожнювали Сон- 
це, наділяючи його надприрод- 
ними властивостями.

Щоб задобрити Сонце, ста- 
родавні люди у певні дні влаш- 
товували на його честь спе- 
ціальні свята. В ці дні вони 
одягали святкове вбрання, зби- 
ралися гуртом, співали пісні, 
ворожили та приносили жертви. 
На такі зборища приходили з 
їжею. Тут же їли, пили, гадаю- 
чи, що підгодовують Сонце, 
яке їм за це принесе великий 
приплід худоби, багатий уро- 
жай.

Весняні свята, зв’язані з 
пробудженням, «воскресінням» 
природи, стали традицією у ба- 
гатьох народів. Коли ж виник- 
ли релігії, зокрема християн- 
ство, почали влаштовувати свя- 
та на честь різних богів. Воскре- 
сіння природи християнська 
церква зв’язала з іменем Ісуса 
Христа, твердячи, що стародав- 
нє свято пасхи влаштоване 
саме на честь його «воскресін- 
ня». Але ніяких доказів, що 
стверджували б достовірність 
такої події, нема, як нема їх  
і па підтвердження самого іс- 

нування Христа. Християнська 
пасха відзначається не в один 
і той же день, навіть не в 
один місяць, а це свідчить., що 
так зване воскресіння Христа 
не має під собою ніякої істо- 
ричної події. Жоден з найдав- 
ніших історичних документів 
не згадує про Христа і тим 
більше про його воскресіння. 
Церковники кажуть, що пасху 
встановив сам Ісус Христос. 
Але народи, зокрема слов’яни, 
відзначали воскресіння приро- 
ди, тобто пасху, ще задовго 
до виникнення християнства.

У різних євангеліях, на які 
посилаються церковники, так 
багато суперечностей, що вони 
самі спростовують вигадки про 
Христа. Наприклад, в євангелії 
від Марка говориться, що Ісус 
Христос став богом в 30 років, 
в євангелії від Луки—що він 
богом народився: в одному місці 
написано, що Христос народив- 
ся при царі Іроді, в іншому— 
при Квірін ії і т. д.

Таким чином, ніякого зв'яз- 
ку між пробудженням природи 
і міфічною особою Христа нема. 
Святкування ж пасхи, як і ін - 
ших релігійних свят, завдає 
лише шкоди трудящим. В ці 
дні , як правило, бувають по- 
слаблення трудової дисципліни, 
вони супроводяться зловживан- 
ням алкогольними напоями, 
бешкетами і порушенням гро- 
мадського порядку. Вони зату- 
манюють свідомість частини на- 
селення різними легендами, за- 
тримують їх  культурне зро- 
стання.

Мільйони трудящих нашої 
країни звільнились від релігії, 
обходяться без релігійних свят 
і обрядів. Ми відзначаємо ре- 
волюційні свята— свята перемог 
вільної праці на благо народу, 
на благо нашої соціалістичної 
Батьківщини.

Д. КРАСИЦЬКИЙ.

Редактор X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

набір робітників на постійну роботу таких 
спеціальностей:

Про умови праці звертайтеся на адресу: 
м. Ново-М иргород, райвиконком, відд іл  по б уд ів - 
ництву в колгоспах.

Першотравневі поздоровчі 
телеграми!

Міністерство зв'язку доводить до відома громадян, що 
поздоровчі телеграми до свята 1 травня в період до 25 
квітня включно будуть прийматися по пільговому тарифу— 
15 копійок за слово замість діючого тарифу для звичай- 
них телеграм—30 копійок за слово.

Такі телеграми будуть доставлені адресатам у день, вказа- 
ний відправником.

В зв’язку з перевантаженням телеграфу в останній пе- 
редсвятковий день 30 квітня і в день свята 1 травня по- 
здоровчі телеграми прийматимуться тільки по терміновому 
тарифу—1 карбованець за слово.

Громадяни, подавайте поздоровчі першотравневі те- 
леграми завчасно по зниженому тарифу. Вони будуть 
доставлені в указаний вами день.

Райконтора зв’язку.
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