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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Заготівля кормів— це теж жнива
У відповідь н а заклик Кому

ністичної партії—в найближчі 
роки наздогнати США по ви
робництву м’яса, масла і моло
ка на душу населення—трудів
ники сільського господарства
району вирішили довести в 
1960 році виробництво молока 

на сто гектарів сільськогоспо
дарських угідь до 235 центне
рів, а виробництво м’яса — до 
97,5 центнера. Для того, щоб 
успішно виконати це завдання, 
треба вже тепер значно збіль
шити  поголів’я  великої рога
тої худоби, свиней, овець, в 
широких масштабах розвивати 
птахівництво, кролівництво.

Найважливіша умова різкого 
збільшення поголів’я  громад
ської худоби і підвищення її 
продуктивності—достатня к іль
кість і висока якість кормів.

У кожному колгоспі, на коле
ній тваринн ицькій фермі слід 
розробити продуманий план 
заготівлі кормів, створити за
паси повноцінного силосу, сі
на, соломи та полови. Необхід
но заготовити на кожну корову 
в середньому по 10 тонн силосу
та по 5 тонн на кож ну іншу 
голову великої рогатої худоби.

Травневі дощі щ едро напоїли 
землю водою. Швидко пішли в 
ріст різні трави, як і мож на уж е 
зараз використовувати для за
кладання силосу.

В ряді к олгоспів у же при
ступили до закладання ранньо
го силосу. Так, у колгоспі іме
ні Чкалова вже заготовлено 
близько 150 тонн силосу.

Для закладання раннього си
лосу мають великі можливості 
колгоспи імені Куйбишева, іме
ні Будьонного, імені Свердлова, 
«Шлях Леніна» та інші. Та 
керівники ц их колгоспів досі 
ведуть тільки розмови про не
обхідність силосування кормів, 
але до цього часу жодного 
центнера силосу не закладено.
Байдуже ставляться до цього 
і керівники обох машинно- 
тракторних станцій. Вони навіть 
не знають, скільки який кол
госп повинен закласти ранньо
го силосу. Головні зоотехніки 
МТС О. Крикотненко та В. Ку
л ін іч цю важливу ділянку ро
боти пустили на самоплив, до

того ж самі нед ооцінюють ран
нє силосування.

Ранній силос—цінний корм 
для тварин. Але при його зак
ладанні зелену масу необхідно 
змочувати розчином сірчано
кислого амонію, який вносити 
в кількості 5 кілограмів на од
ну тонну зеленої маси. В си
лосі, обробленому таким роз
чином, зменшуються втрати 
білків.

Щоб успішно провести си
лосування кормів, необхідно 
вже сьогодні завершувати під
готовку наявних та будівництво 
нових с илосних споруд. У 
Мартоноському колгоспі імені 
Сталіна, де головою правління 
В. Сільвестренко, вже очищені 
та відремонтовані всі наявні 
силосні ями та траншеї, спо
руджено нових силосних тран
шей місткістю 1000 тонн. Ар
тіль має можливість закласти 
в нинішньому році понад 2500 
тонн силосу. Непогано готую
ться до силосування кукурудзи 
колгоспи імені Ворошилова та 
імені Молотова.

Проте в багатьох колгоспах 
цю важливу ділянку випустили 
з поля зору: наявних траншей 
не ремонтують, нових не бу
дують. Торік колгоспи імені 
Дзержинського, імені Свердлова, 
«Перемога» та інші погано 
провели заготівлю кормів. Взим
ку давали коровам надто  мало 
силосу, а тому знизили надої 
молока в порівнянні з поперед
нім роком. Але керівники ц их 
колгоспів В. Флоря, Т. Рома
ненко та В. Воропай про 
силосування кормів і зараз 
погано дбають. Тут досі не 
очистили від сміття наявних
ям і траншей, не приступили 
до їх ремонту.

Керівники ряду к олгоспів не 
подбали заздалегідь про підго
товку до сінозбирання. Наявні 
косарки досі не відремонтова
ні. Не підготовлені до роботи 
гребки, волокуші та необхідні 
засоби для скиртування сіна.

Завдання колгоспників та 
механізаторів — негайно роз
горнути сінозбирання та сило
сування з тим, щоб створити 
громадському тваринництву міц
ну кормову базу.

Україна достроково виконала піврічний план 
заготівель і закупок продуктів тваринництва

Колгоспники, робітники МТС 
і радгоспів, спеціалісти сіль
ського господарства Українсь
кої РСР, готуючись гідно зус
тріти 40 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, достроково виконали 
піврічний план заготівель і 
закупок м’яса, молока, яєць та 
річний план заготівель шкурок 
каракуля і смушків.

Державі здано і продано м’я 
са 330 тисяч тонн, молока— 
1,5  мільйона тонн, яєц ь— 827 
мільйонів штук. Заготівлі і за
купки м’яса порівняно з тим же 
періодом минулого року зрос

ли на 111 тисяч тонн, або в 1,5 
раза, я є ц ь —на 320 мільйонів 
штук, або в 1 ,6 раза, молока— 
на 185 тисяч тонн, або на 14 
процентів.

Трудівники сільського госпо
дарства України зроблять все 
потрібне для того, щоб внести 
свій гідний вклад у справу бо
ротьби радянського народу за 
здійснення поставленого Кому
ністичною партією Радянського 
Союзу завдання—в найближчі 
роки наздогнати Сполучені 
Штати Америки по виробницт
ву м’яса, молока і масла на 
душу населення. (РАТАУ).

Вручено
перехідний мандат

Радують око посіви на по
лях Мартоноського колгоспу 
імені Сталіна. Старанно оброб
ляють рослини механізатори 
тракторної бригади, яку  очо
лює Олексій Гаврилов. Тут за
кінчили обробляти цукрові бу
ряки, соняшники, вдруге п рис
тупили до розпушування між
рядь кукурудзи.

Добрих трудових успіхів у 
соціалістичному змаганні дома
гаються трактористи Іван Янін, 
Арсентій Флоря, Григорій Куш
нір, Григорій Янін, як і вико
нують денні завдання на 110— 
120 процентів.

Тракторній бригаді вручено 
перехідний мандат учасника 
обласної наради передових ме
ханізаторів.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.

Не дорожать часом
На догляді посівів треба до

рожити кожною годиною, в 
кращі строки обробити міжряд
дя, вчасно знищити шкідників 
рослин. Та про це не дбають 
у колгоспі імені Чапаєва, де 
головою правління А. Пушен
ко. Проривку буряків прова
дять неорганізовано, упустили 
кращі строки.

Днями мав місце випадок,
коли літак, призначений для 
обприскування ядами плантації 
цукрових буряків, простояв з 
4 до 10 годин ранку, лише 
тому, що не було людей для 
обслужування.

На мотиженні кукурудзи ме
ханізатори М. Лопуш нян і 
П. Драков допускають брак, 
погано використовують техніку. 
Вони можуть по кілька годин 
відпочивати, а трактор в цей 
час простоює.

З таким ставленням до ор
ганізації догляду посівів треба 
негайно покінчити. 

І. ПЕРЕВЕРЗА, Б. ГОЛЕНКО.

Наздогнати США 
по виробництву продукції 

тваринництва
Т руд івн и ки  к о л го сп н о го  

сел а  наш ого  рай он у  гар яч е  
схвалю ю ть зак л и к  р ід н о ї К о 
м ун істи ч ної п артії в н ай 
бли ж ч і роки  н аздогн а т и С п о
л у чен і Ш тати А м ери ки  по 
в и р о б ництву м ’яс а , м асла і 
м о л о ка на д у ш у  насел ен н я . 
Х л ібороби  с іл ьго сп ар тіл ей  
ім ені К уй би ш ева, ім ен і В о
рош и лова , імені М ол о то ва  
та інш их з велики м  п ід н е 
сенням  об го во р и л и  п ром ову  
П ер ш о го  с е к р е т а р я  ЦК 
К П Р С  тов. М. С . Х р у щ о ва  
на нараді п р ац івн и к ів  с іл ь 
с ь к о го  госп од арства  о б л а с 
тей  і автоном них р есп у б л ік  
п івн ічного  за х о д у  Р Р Ф С Р , 
нам ітили ряд  к о н к р етн и х  з а 
хо д ів  по ш ви д ко м у  з б іл ь 
ш ен ню  ви робн и ц тва тв а р и н 
н и ц ько ї п ро д у кц ії.

Г. АНТОНОВ.
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Міцна кормова база має виключно 
важливе значення у боротьбі за дальше 
підвищення продуктивності громадсько
го тваринництва. Вчасно провести си
лосування і  сінозбирання — таке зав
дання стоїть перед трудівниками села.

Свято миру і праці
Відкриття Всесоюзних 

сільськогосподарської і промислової 
виставок 1957 року

В урочистій обстановці від
крилися в неділю, 2 червня, 
Всесоюзні сільськогосподарська 
і промислова виставки 1957 
року. Ця радісна подія стала 
вже традиційною —сільськогос
подарсь ка виставка вступила в 
четвертий рік свого існування, 
промислова — в другий. Все 
найкраще з того, що створено 
за останній рік трудівниками 
фабрик, заводів, шахт, конст
рукторських бюро, колгоспів і 
радгоспів, машинно-тракторних 
стан цій і людьми сільськогос
подарської науки, інженерно- 
техн ічної думки, представлено 
тут на всесоюзний огляд.

Десятки тисяч гостей ще з 
ранку заповнили широкі пло
щі і алеї ВСГВ. Серед них деле
гації з країн народної демокра
тії, члени дипломатичного кор
пусу, іноземні журналісти.

О 10 годині ранку на вис
тавку прибули товариші М. О. 
Булганін, К. Є. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. І . Мікоян , В. М. Моло
тов, М. З . Сабуров, М. С. Хру
щов, Л. І. Брежнєв, М. М. 
Швершік, О. Б. Арістов. Керів
ник и Комуністичної партії і 
Радянського уряду в супроводі 
міністра сільського господар
ства СРСР тов. В. В. Мацкеви
ча, директора Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки тов. 
Б. Н . Богданова і директора 
Всесоюзної промислової вистав
ки тов. В. Е. Новаковського 
оглянули павільйони «РРФСР», 
«Узбецька РСР», «Легка про
мисловість», «Верстатобудуван
ня» і «Бавовна».

Дванадцята година дня. Тися
чі людей зібрались на площі 
колгоспів. Голова Головного 
виставочного комітету ВСГВ 
міністр  сільського господарства 
СРСР В. В. Мацкевич відкри
ває мітинг, присвячений почат
кові роботи сільськогосподар
ської і промислової виставок 
1957 року.

З промовами на мітингу вис
туп или директор ВСГВ Б. Н. 
Богданов, директор Всесоюзної 
промислової виставки Б. Е. Но
ваковський, голова колгоспу 
імені Комінтерна, Мічурінсько
го району, Тамбовської області, 
агроном С. І . Андрєєва, голо
ва колгоспу «Луч», Красногор
ського району, Московської 
області, Герой Соціалістичної
Праці Т. С. Пряхін , знатна ук
раїнська колгоспниця—Герой 
Соціалістичної Праці доярка 
колгоспу імені Леніна, Лебе
динського району, Сумської 
області, М. Х. Савченко.

Учасники мітингу тепло зу

стріли виступ Першого секре
таря Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянсь
кого Союзу тов. М. С. Хрущо
ва. Його промова була вислуха
на з великою увагою і не раз 
переривалась оплесками.

Мітинг закінчився. Гості 
йдуть до промислових і с іль
ськогосподарських павільйонів, 
на тваринницькі, ферми, д ілян
ки експонатних посівів.

В цьому році—близько 400 
тисяч учасників ВСГВ. Роботи 
кращих з них можна бачити 
на незліченних стендах павіль
йонів. Право участі у виставці 
завоювали не т ільки окремі 
господарства і передовики, але 
й цілі краї і області, сім со
юзних республік. Серед н их  
нова могутня ж итниця СРСР— 
Казахстан. В центрі павільйо
ну Казахської РСР на темно- 
червоному оксамиті золотом 
вписані слова Указу Президії 
Верховної Ради СРСР про на
городження Казахстану орденом
Леніна. За одну п ’ятирічку ви
робництво зерна в республіці 
збільшилося в п ’ять раз! Але 
не тільки на зерно багате сіль
ське господарство Казахстану, 
але також на бавовну, вовну, 
шовк, фрукти. Виходячи з па
вільйону, відвідувачі бажають 
народові Казахстану нових ве
ликих успіхів.

Кожна республіка захоплює 
своїми багатствами, своїм зро
станням.

Багато відвідувачів у павіль
йонах промислової виставки, 
де показано індустріальну мо
гутність соціалістичної держа
ви. основу її господарства. Ось 
модель найбільшої в світі тур
біни Братської ГЕС потужністю 
в 204 тисячі кіловат. Три Вол
ховські ГЕС—в одному агрега
ті! Тут демонструються вперше 
сотні нових машин, верстатів, 
приладів. Серед н и х —модерні
зовані трактори, автоматичні 
поточні лінії, чудові преси і 
багато іншого.

Крім важкої індустрії, широ
ко показано легку промисло
вість, яка досягла з начних ус
піхів. Інтерес відвідувачів ви
кликають нові зразки тканин, 
взуття, одягу, різних предметів 
споживання. Окреме місце на 
виставці відве дено демонстрації 
використання атомної енергії 
в мирних цілях, досягненням 
радя нсь ких учених. Відкриття 
сільськогосподарської і промис
лової виставок 1957 року вили
лося в яскраве свято мирної  
праці радянських людей.

 (ТАРС).
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Виконувати прибутково - видатковий 
кошторис колгоспу

Одночасно з виробничим 
планом колгосп складає річн ий 
прибутково-видатковий кошто
рис. Його значення дуже ве
лике. Прибутково - видатковий 
кошторис — це важливий доку
мент, який затвердж ують за
гальні збори колгоспників. В 
ньому висловлюється їх воля: 
на що слід витрачати грошові 
доходи, як  використовувати 
результати роботи колгоспу.

Як же виконується прибут
ково-видатковий кошторис у 
колгоспі імені Жданова? На 
чотири місяці н инішнього ро
ку одержано грошових прибут
ків у сумі близько 50 тисяч
карбованців, що становить мен
ше половини передбаченого до
ходу на цей період.

В першому кварталі та квіт
ні основні доходи повинні бу

 ли надійти від тваринництва. 
Однак правління колгоспу, яке 
очолює С. Коник, недостатньо 
боролось за підвищення продук
тивності громадської худоби,
не організувало наполегливої 
боротьби за здійснення наміче
них планів по виробництву 
молока, м’яса, яєць тощо. Ось 
чому за чотири місяці недоодер
жано від тваринництва понад 
64 тисячі карбованців прибутку.

Так, наприклад, згідно вироб
ничого плану за 4 місяці тре
ба одержати по 587 літрів мо
лока н а фуражну корову, а 
фактично одержано тільки по 
409. Здано в обпоставку та 
продано державі лише 5 2 ,6 
процента валового надою мо
лока. Н изький показник по ви
робництву молока на 100 гек
тарів земельних угідь. Трапи
лось це тому,  що деяка час

тина корів виявилась яловою, 
а до виконання плану розвит
ку поголів’я  ще невистачає 8 
корів.

Керівники колгоспу вчасно 
не подбали про якісне збиран
ня і правильне зберігання ку
курудзи, буряків та інших 
кормових культур. Годівлю тва
рин, зокрема свиней, постав
лені  погано. За  4 місяці тре
ба було відгодувати 6 1 голову 
свиней з середньою живою ва
гою не менше 90 кілограмів,
а фактично за цей час відгодо
вано і здано 37 свиней з серед
ньою живою вагою по 57 кі
лограмів. А звідси і н изький 
показник по виробництву сви
нини на 100 гектарів ріллі.

На продуктивність праці 
колгоспн иків негативно впли
ває те, що в артілі не про
водиться авансування. Від 
заготівельних організацій кол
госп одержав аванс в сумі 
48 ,4  тисячі карбованців, але 
розрахунків з багатьма кол
госпниками по вироблених тру
доднях до цього часу не 
проведено.

Для наявного поголів’я  ху
доби в колгоспі невистачає 
приміщен ь. На ремонт наявних 
та будівництво нових тварин
ницьких приміщень коштори
сом передбачено відповідну су
му грошей. Проте до цієї ро
боти т ільки приступають.

Правління колгоспу покли
кане повести рішучу боротьбу 
за усп ішне виконання при
бутково-видаткового кошторису.

М. БОНДАРЕНКО, 
уповноваж ений Сільгосп- 
банку.

П І О Н Е Р С Ь К Е  С В Я Т О
У міському парку культури 

чути веселі голоси школярів. 
Вони приїхали на своє тради
ційне свято— піонерський зліт, 
присвячений 40-річчю Великого 
Ж овтня.

Навколо трибуни вишикува
лись піонери. Голови рад піо
нерських дружин здають рапор
ти ведучому піонерського зльо
ту Ніні Троян.

Ведучий дає команду внести 
прапор районної піонерської 
дружини та прапори дружин 
ш кіл.

Піонерськи й зліт відкриває 
секретар райкому комсомолу 
Ф. М. Т каченко. Вгору здійма
ється прапор. Слово надається 
учасникові збройного повстан
ня селян села Канежа проти 
німецьких загарбників та їх пет 
люрівських посіпак І. О. Гри
маловському. Виступило кілька 
піонерів. Тепло поздоровив 
учасників зльоту секретар рай
кому партії Г. А. Безвуш ко. 
Піонерський зліт закрито.

Для піонерів був показаний 
кінофільм «Гіман ».

О. ЧОРНОІВАН.

Краща доярка
Варвара Іванівна Семіря ко

ва— краща доярка сільгосп
артілі «Шлях Леніна». Вона 
гаряче полюбила свою профе
сію. Закріплене поголів’я  ста
ранно доглядає, добивається 
непоганих успіхів у роботі. 
Від кожної корови вже одержа
ла понад 1160 літрів молока.

В. НАЗАРЕНКО.

Літні читачі
Літні хлібороби Прокіп Гаври

лович Галушко і Олександр 
Трохимович Гапонов т рудяться 
в сільгоспартілі імені Куйби
шева. Після роботи вони при
ходять у бібліотеку, цікавля
ться новинками літератури. По 
15 книг прочитав кожен з них 
у цьому році.

А. ЛАЗАРЕВА.

З  ат ест ат ом  зр іл о с т і
Піти працювати на поля рід

них колгоспів вирішили торік 
десятикласники Коробчинської 
середньої школи Іван Локоць
кий, Василь Варакул, Галина 
Добровольська, Євгеній Фришко, 
Михайло Т каченко. Тепер вони 
сумлінно трудяться в колгоспах.

І. БОГДАНОВ.

Відремонтувати школу
Настав час ремонтувати при

міщення школи. Вже кілька 
разів я  зверталася до голови 
правління колгоспу імені Пет
ровського т. Дикусара, щоб він 
виділив підводу для доставки 
глини. Та правління колгоспу, 
на жаль, не подає нам допо
моги.

З. КРИВОРУЧКО,
завідуюча Котовського по
чатковою школою.

Пленум райкому КП України
Днями в районному Бу дин ку 

культури відбувся черговий 
пленум райкому КП України, 
який обговорив питання про 
добір, виховання та розстановку 
кадрів у районі. З доповіддю 
в цьому питанні виступив сек
ретар райкому КП України 
Г. А. Безвушко.

Доповідач відмітив, що за 
останній період в колгоспах, 
МТС, в організаціях та на під
приємствах району дещо поліп
шилась робота по добору, вихо
ван ню та розстановці кадрів. 
Виконуючи рішення XX з'їзду 
Комуністичної партії, первинні
парторганізації стали більш 
глибоко і кон кретно займатись 
виховною роботою, спрямовувати 
свої зусилля на мобілізацію мас 
на успішне здійснення завдань 
шостого п'ятирічного плану. 
Так, наприклад, в сільгоспарті
лі імені Молотова партійна ор
ганізація по-діловому організу
вала роботу по добору, розстанов
ці та вихованню кадрів. На ви
рішальних ділянках виробницт
ва розставлені комуністи.

Поряд з цим як доповідач, 
так і виступаючі відмічали, що 
в роботі з кадрами в колгоспах,
МТС, організаціях та на під
приємствах району ще мають 
місце істотні недоліки. Відміча
лось, що в колгоспі імені Хру

щова допускається велика плин
ність кадрів. Тут часто зміню
ються бригадири виробничих 
бригад, завідуючі фермами тощо. 
А це негативно впливає на хід 
виконання сільськогосподарсь
ких робіт. Правління колгоспу 
(голова т. Сімбаба) та первин
на парторганізація (секретар 
т. Іванов) примирились з та
ким становищем.

Слабо поставлена ще вихов
на робота з кадрами працівни
ків торговельних організацій. 
Є випадки, коли за прилавок 
попадають випадкові люди.

В обговоренні доповіді взяли 
участь голова правління рай
споживспілки П. Р. Степанов,
секретар райкому КП У країни 
по зоні Ново-Миргородської МТС 
С. Д. Болгарин, голова кол
госпу імені Ворошилова М. А. 
Ільтус, головний агроном Ново
миргородської МТС М. М. Вра
дій, секретар райкому КП Ук
раїни С. М. Корлюк, голова 
колгоспу імені Куйбишева П. О. 
Стоян, лікар Панчівської діль
н ичної лікарні М. А. Шумейко, 
секретар райкому ЛКСМ Украї
н и Г. М. Швець та інші.

Пленум райкому КП України 
прийняв розгорнуте ріш ення, 
спрямоване на поліпшення ро
боти по добору, вихованню та 
розстановці кадрів у районі.

Зліт десятикласників
Відбувся районний зліт деся

тикласників. Із доповіддю про 
участь випускників середніх 
шкіл у сільському господарстві 
і промисловості виступив завіду
ючий райвно Г. В.  Цуцол. Він 
розповів про завдання, що сто
ять перед випускниками.

Десятикласники Олена Пет
рова, Віра Лопушнян, Анато
лій Сакара, Євгенія  Пантелєє
ва, Іраїда Кондратьєва поділи
лися своїми думками. Вони

твердо вирішили після складен
ня екзаменів на атестат зрілос
ті йти працювати в колгоспи. 
Про свою роботу в колгоспі 
імені Сталіна розповів Іван 
Єрьомко, я к ий торік закінчив 
Мартоноська середню школу.

І з  промовами перед десяти
класниками виступили секре
тар райкому партії Г. А. Без
вушко і секретар райкому ком
сомолу Ф. М. Ткаченко.

І. БОРИСКО.

На н о в их в у г і л ьних  р о д о в и щ а х

Ще зовсім недавно, коли заходила мова 
про поклади вугілля на У країні, згадували 
тільки. Донбас. Тепер у нього є менші бра

Зам. № 316 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ; м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15.

ти— Львівсько-Волинський і Дніпропетровсь
кий кам'яновугільні басейни.

В придніпровських степах, у район і Пав
лограда, Ново-Московська і Петропавлівки 
(Дніпропетровська область) знайдено великі 
родовища високоякісного коксівного вугілля. 
З апаси його досягають 8 — 10 мільяр дів тонн. 
Тепер тут народжується ще одна потужна 
паливна база республіки— Західний Донбас.

На закладеній у цьому районі першій 
шахті «Тернівська » № 1 прохідники вже 
пройшли понад 120 метрів основного ствола 
і 20 метрів допоміжного. Ш ахта стане до 
ладу діючих у 1958 році. Вона оснащується 
найдосконалішою технікою і даватиме близь
ко мільйона тонн вугілля за рік.

У шостій п ’ятирічці на нових родовищах 
намічено збудувати 20 шахт продуктивністю 
від 600 до 1200 тисяч тонн вугілля за рік 
кож на.

Тепер поблизу шахти «Тернівська» №  1 
розгорнулося будівництво робітничого сели
ща. Вже споруджено близько 50 одноквар
тирних і двоквартирних будинків, школу, 
їдальню, магазин, дитячі ясла і дитячий са
док. Нове селище повністю радіофіковано і 

  електрифіковано.
На фото (згори вниз): 1. Будівництво ш ах

ти «Тернівська» №  1. 2.  Передов а прохід
н ицька бригада.  Зліва направо—бр игадир 
І. К. Валю х , прохідники Д . Ф. К ол есн и 
к о в , О . П. А пан ович , В. Д . Т р о ф а н ю к 
та І. І. З а л іс ний . 3. Г ірницьке селище, що 
будується поблизу шахти «Тернівська» №  1.

Фото С. Вільтмана. (Фотохроніка РАТАУ).

Провадиться передплата на друге півріччя 1957 року 
на центральні, республіканські, обласну газети, а також на 

районну газету

„ Л Е Н І Н Е Ц Ь ”
Передплату приймають: районний відділ „Союздруку” 

поштові філії, листоноші та громадські уповноважені по 
передплаті.

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

Т. в. о. редактора
Г. БЕЗВУШКО.

Слідами наших виступів
Критичну замітку „Ледарі гра

ють у підкидного” було вміщено в 
номері райгазети за 25 квітня цьо
го року.

Голова колгоспу імені Леніна
І. Сакара повідомив редакції, що 
наведені факти підтвердились. З а 
мітку обговорено на засіданні прав
ління. Миколу Сотника звільнено з 
посади завідуючого молочно-товар
ною фермою. Попереджено Ю. Кузь
менка та М. Аврахова, які в ро
бочий час займались грою в карти.

Секретар райкому ЛКСМУ 
Г. Швець повідомив редакції, що

замітка „Рішуче боротись з проя
вами хуліганства”, вміщена в номе
рі райгазети за 21 березня, обгово
рювалась на зборах первинної ком
сомольської організації колгоспу 
імені Куйбишева. На членів ВЛКСМ 
Бирзула, Бобину та Мицула згідно 
рішення первинної комсомольської 
організації накладено суворі ком
сомольські стягнення.
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