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Сьогодні весь радянський на- 
род відзначає Всесоюзний день 
фізкультурника  —  свято мо- 
лодості, краси і здоров’я.

Овочівництво— важлива галузь 
сільського господарства

Овочі—дуже цінні продукти 
харчування. Повністю забезпе- 

чити населення високоякісними 
овочами різноманітного асорти- 
менту—таке важливе завдання 
стоїть перед сільськогосподар- 
ськими артілями.

Овочівництво—високопродук- 
тивна і прибуткова галузь кол- 
госпного виробництва. Сільсь- 
когосподарські артілі нашого 
району з року в рік розширю- 
ють площі овочевих культур, 
збільшують виробництво огір- 
ків, помідорів, капусти, морк- 
ви тощо.

Комуністична партія та Ра- 
дянський уряд приділяють ве- 
лику увагу овочівництву. З 
метою підвищення економічної 
зацікавленості колгоспів у збіль- 
шенні виробництва овочів ос- 
таннім часом значно підвище- 
но заготівельні і закупочні ці- 
ни на овочі та картоплю. За 
здані і продані овочі державі 
зараз колгоспи одержують май- 
же на 70 процентів більше до- 
ходу, ніж  кілька років тому.

Великі прибутки приносять 
своїй артілі кам’янські овочів- 
ники. В нинішньому році 
бригада колгоспних городників, 
яку  очолює прославлений літ- 
ній трудівник М. М. Дедул, 
вирощує огірки, помідори, ка- 
пусту, моркву, цибулю та ін- 
ші культури на площі понад 
30 гектарів.

— Ми пообіцяли в нинішньо- 
му році дати артілі прибут- 
ку  від овочівництва 250 тисяч 
карбованців,—говорить Митро- 
фан Митрофанович. Доклали 
чимало праці, щоб вибороти 
високий урож ай. Виконали ці- 
лий комплекс цінних агротех- 
нічних заходів під час підго- 
товки грунту. Посіяли рослини 
в кращі строки. Старанно об- 
робляли міжряддя. Та останнім 
ча с о м  нам стали загрожувати 
примхливі погодні умови— спе- 
к а й засуха. А це особливо не- 
безпечно для огірків, помідо- 
рів і капусти.

Овочівники артілі повели р і- 
шучу боротьбу з засухою і не 

Здають овочі державі

дали загинути городині. Орга- 
нізували механізоване поливан- 
ня рослин. Встановили біля 
річки потужний насос, який 
подає воду по трубах на кіль- 
ка сот метрів. Ланкові Г. Бе- 
зік та Л. Вовкодав разом з 
членами лан ок від зорі й до 
зорі поливають свої ділянки. 
25 славних овочівників вибо- 
рюють у природи високий уро- 
жай.

—По 300 і більше центне- 
рів зберемо на кожному гекта- 
рі огірків,— впевнено заявля- 
ють дівчата.

І дійсно. У к а м 'янських го- 
родників хороші види на вро- 
жай. Вони з честю виконають 
взяті зобов'язання. Бригада 
вже здає державі капусту, огір- 
ки, цибулю.

Та, на ж аль, зовсім інше 
ставлення до городництва в 
сільськогосподарській артілі 
імені Орджонікідзе. Ні правлі- 
ння колгоспу, де головою 
Д. Руденко, ні бригада овочів- 
ників, яку очолює М. Керосір, 
не подбали як  слід про город- 
ництво. Посіяли близько 10 гек- 
тарів різних овочевих культур і 
забули про них, не забезпечи- 
ли догляду за рослинами. Ді- 
лянки заросли бур'янами. 
М. Керосір не організував лю- 
дей на боротьбу за врожай. 
Ось чому тут добра половина 
городини загинула, хоч були 
всі можливості одержати непо- 
ганий урожай овочів. Город ар- 
тілі розміщений на багатих ни- 
зинних грунтах. Людей в го- 
родній бригаді колгоспу імені 
Орджонікідзе відповідно до 
площі посіву більше, ніж у 
бригаді М. М. Дедула. Та не 
потурбувалися про овочівницт- 
во керівники колгоспу.

Мало дбають про виробницт- 
во овочів сільськогосподарські 
артілі імені М. Горького, імені 
Сталіна (с. Пурпурівка) та аг- 
рономи обох МТС.

Трудівники колгоспних ла- 
нів! Краще дбайте про овочів- 
ництво—важливу високоприбут- 
кову галузь господарства.

     Включившись у всенародне 
соціалістичне змагання за гід- 
ну зустріч сорокових роковин 
Великого Жовтня, трудівники 
сільгоспартілей імені Вороши- 
лова та імені Свердлова праг- 
нуть достроково виконати річ- 
ний план здачі овочів державі.

Овочівники колгоспу імені 
Ворошилова вже виконали 

річний план по здачі капусти 
на 119 процентів. На 73 про- 
центи виконав річний план по 
заготівлі капусти колгосп імені 
Свердлова. На приймальний 
пункт відправлено також десят- 
ки центнерів огірків.

Т. ШАПОВАЛОВ, 
директор Заготконтори .

Виконали план достроково
Робітники Ново-Миргородсь- 

кого плодоконсервного заводу 
достроково виконали місячний 
план по виробництву вишнево- 
го соку. Зараз випускають над- 
планову продукцію.

Першість у змаганні тримає 
комсомольсько-молодіжна брига- 
да, яка  працює на Гайворон- 
ському переробному пункті.

П. КРАЙЦЕР,  
директор заводу.

Майже чверть витрат 
державного бюджету Ук- 
раїнської РСР у 1957 ро- 
ці використовується на 
освіту і культуру. У міс- 
тах і селах стають до ла- 
ду нові школи. Нові шко- 
ли споруджено в Харкові, 
Черкасах, Чернівцях, у 
багатьох селах Волинсь- 
кої, Чернігівської, Закар- 
патської та інших облас- 
тей. Понад 900 нових 
шкільних будинків одер- 
жать в ювілейному році 
учні республіки.

9 0 0  нових ш кіл  
на У к р а їн і

М іж к о л го с п н и й  в о д о п р о в ід
Великий міжколгоспний 

водопровід вступив у дію 
в Чуйському районі Кир- 

Н ова к о к со в а  б а та р е я
Нова коксова батарея 

пущена на Нижньо-Та- 
гільському металургійно- 

Г л и б о к а  с в е р д л о в и н а
Свердловина глибиною 

більше чотирьох тисяч 
метрів введена в експлу- 
атацію бригадою молодо- 
го майстра дев’ятого про- 
мислу управління „Орд- 

М аш и н и  к о л го сп н о го  р а ц іо н а л із а то р а
Оригінальний зерно- 

очисний агрегат сконстру- 
ював колгоспник сільгосп- 
артілі „Червоний прапор”, 
Генічеського району, 
Херсонської о б л а с т і ,  
Олександр Гарбер. Про- 
дуктивність його 9 тонн 
зерна за годину. Маши- 
на приводиться в дію 

170 н о воб уд о в  е к о н о м іч н о го  району
В усіх чотирьох облас- 

тях, що входять до Львів- 
ського економічного адмі- 
ністративного району, роз- 
горнулося промислове бу- 
дівництво. Тепер прова- 
дяться роботи на 170 об’- 
єктах.

У Львівсько-Волинсько- 

По нашій Батьківщині
му вугільному басейні, 
крім п’яти діючих шахт, 
споруджуються ще 15. 
Споруджуються великі 
заводи по виробництву 
будівельних матеріалів, 
деревообробний комбінат, 
цукрові заводи та багато 
інших підприємств.

Таджицька РСР. На 
будівництві Кайрак-Кум- 
ської гідроелектростан- 
ції „Дружба народів” 
розгорнулися будівельно- 
монтажні роботи на чет- 
вертому агрегаті. Він 
увійде до ладу діючих в 
серпні цього року. Те- 
пер монтажники склада- 
ють вузли агрегату. В 
турбінному залі встанов- 
лено статор турбіни. Ци- 
ми днями було спущено 
камеру робочого колеса 
турбіни.

На фото: момент опус- 
кання камери робочого 
колеса турбіни четверто- 
го агрегату.

Фото І. Кургана.
(Фотохроніка РАТАУ).

С п о р у д ж у ю т ь  буд ин ки  в л а сн и м и  с и л а м и
Почин горьковчан про 

будівництво житлових бу- 
динків силами робітничих 
колективів зустрів гаря- 
чий відгук у трудівників 
Московської області.

Колективи підмосков- 
них підприємств виріши- 
ли до кінця нинішнього 
року збудувати власними 
силами 194 тисячі ква- 
дратних метрів жилої 

площі. Ця площа буде 
споруджена понад річний 
державний план. Зараз 
10 тисяч робітників і 
службовців заводів і фаб- 
рик споруджують бу- 
динки.

Особливо широко роз- 
горнулося будівництво в 
Серпухові, Подольську і 
Воскресенському районі.

гизької РСР. Довжина 
водопроводу 29 кіломет- 
рів.

Т а н к е р  „ М о с к о в с ь к и й  
ф е с т и в а л ь ”  ви й ш ов  

у м о р е
Від заводського причалу 

в море взяв курс новозбу- 
дований танкер. На борту 
великими літерами—наз- 
ва судна: „Московський 
фестиваль”, а на носовій 
частині зображено ембле- 
му фестивалю.

Цей танкер—подарунок 
молодих робітників заводу 
до свята молодості.

В Херсоні судно спу- 
щено на воду на 35 днів 
раніше строку.

(РАТАУ).

му комбінаті. В доменний 
цех відправлена перша 
партія коксу.

жонікідзенафта” Фікрета 
Баба-заде. В перший день 
роботи свердловина дала 
декілька десятків тонн 
нафти і велику кількість 
газу.

електричним мотором.
Друга машина—зерно- 

навантажувач, створений 
колгоспним раціоналіза- 
тором,—також успішно 
працює на току сільгосп- 
артілі. З допомогою його 
один колгоспник ванта- 
жить 30 тонн зерна за 
годину.

Ш видше заготовляти корми худобі

Жданов, Сталінської 
області. Колектив заводу 
„Азовсталь” приступив 
до будівництва найпо- 
тужнішої на Україні до- 
менної печі № 5. В її 
комплекс увійдуть піч 
з ливарним двором і 
піддоменником, паропо- 
вітродувна станція, руд- 
ний двір, бункерна ес- 
такада з механізмами 
завантаження та ін. Те- 
пер провадиться бетону- 
вання фундаменту під 
повітронагрівники.

На фото: на будівниц- 
тві печі № 5.

Фото П. Кашкеля.
(Фотохроніка РАТАУ).

Сільськогосподарська артіль 
імені Кірова відстає по вироб- 
ництву молока, м 'яса. Тут над- 
то низька продуктивність овець, 
курей тощо. За шість місяців 
1 9 5 7  року в колгоспі виробле- 
но на сто гектарів сільськогос- 
подарських угідь тільки по 44,5 
центнера молока, по 6 ,4  цент- 
нера м ’яса, в тому числі по 
4,3 центнера свинини.

Основна причина ганебного 
відставання криється в тому, 
що керівники колгоспу торік 
не подбали про створення міц- 
ної кормової бази тваринницт- 
ву, а коли настала весна, го- 
дувати тварин нічим. Звідси— 
низька продуктивність.

Та не стали ці серйозні не- 
доліки уроком для оситнівських 
господарів. Заготівля кормів і 
в цьому році провадиться вкрай 
низькими темпами.

В артілі є кормодобувна 
бригада, в складі я к о ї—27 чо- 

ловік. Очолює бригаду Іван 
Льощенко. В цьому році кор- 
модобувники заклали лише 150 
тонн силосу з соняшників. Ро- 
боча сила використовується не 
раціонально. Від комбайна си- 
лосну масу возить лише одна 
автомашина, а на розвантажу- 
ванні її працюють 15 чоловік. 
Не працюють, а заважають 
один одному. Решта людей си- 
дить в холодку без діла.

Керівники колгоспу та МТС 
мало дбають про заготівлю кор- 
мів. Потужна техніка в колгос- 
пі використовується непродук- 
тивно. Для обслужування ком- 
байна не виділено необхідної 
кількості транспорту. Комбайн 
більше часу простоює, ніж пра- 
цює. За день він не скошує і 
половини норми. А на силос в 
колгоспі потрібно косити понад 
200 гектарів. Коли ж думають 
закінчити силосування керівни- 
ки колгоспу?

Не дбають у колгоспі і про 
заготівлю грубих кормів. Між 
збиранням хлібів і скиртуван- 
ням соломи допускається вели- 
кий розрив. В артілі не заскир- 
товано солому з площі понад 
240 гектарів. Збирання соломи 
провадиться повільно, неякіс- 
но. На площі близько 48 гек- 
тарів солома стягнута волоку- 
шею, а в скирту не складена. 
Невже правління колгоспу не 
може направити частину чле- 
нів кормодобувної бригади на 
складання соломи, організува- 
ти нічне скиртування? Може, 
але це питання, на жаль, ма- 
ло його турбує.

Більш е кормів—більше моло- 
ка  і м 'яса! Правління колгос- 
пу, первинна парторганізація 
повинні мобілізувати всіх тру- 
дівників на боротьбу за ство- 
рення громадському тваринниц- 
тву міцної кормової бази.

І. Ж Е РЕБЕНКО.



2.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Культурно-освітню роботу— з центр уваги 
партійних організацій

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Н а к а з  виборців  виконано

21 липня 1957 року.

СВЯТО МОЛОДОСТІ, КРАСИ, СИЛИ І ЗДОРОВ’Я

На колгоспних полях кипить 
робота по збиранню хліба. Од- 
норазово провадиться нагромад- 
ження грубих і соковитих кор- 
мів, підготовка до сівби.

Але праця вимагає і куль- 
турного відпочинку.

Останнім часом районний 
Будинок культури створив агіт- 
культбригаду, яка влаштувала 
15 виступів у селах району. 
Агіткультбригади Мартоносько- 
го і Коробчинського сільських 
клубів також виступають перед 
колгоспн иками на місці зби- 
рання врожаю.

Однак партійні організації 
багатьох колгоспів ще. не при- 
діляють належної уваги культ- 
освітній роботі. В селі Панче- 
в о  є великий клуб, багато мо- 
лоді, інтелігенції. Тут можна 
було б організувати хорошу 
роботу гуртків художньої са- 
модіяльності, вечори молоді. 
Можна і потрібно організувати 
виступи агіткультбригади в по- 
лі перед колгоспниками. Але 
за організацію цієї роботи не 
хочуть братися ні секретар 
парторганізації колгоспу імені 
Куйбишева Д. Ботнаренко, ні 
секретар парторганізації МТС 
М. Ж иленко, ні секретар терито- 
ріальної парторган ізації П. Ка- 
рауш. Вони привикли слухати 
концерти обласної філармонії, 
районного Буднику культури і 
навіть з других сіл, а не свої.

Такої ж думки і секретарі 
парторганізацій колгоспів імені 
Будьонного А. Хлопенко, імені 
Леніна П. Петров, імені Чка- 
лова П. Каретов та інші.

Первинні партійні органі за-

Д в і  д о л і  о д н о г о  с е л а

Г. БЕЗВУШКО,  
секретар райкому КП Ук- 
раїни.

ції не заслуховують на своїх 
зборах звітів культосвітніх пра- 
цівників, не. цікавляться зміс- 
том роботи клубів, бібліотек, 
червоних кутків. В окремих 
клубах, крім танців та кіно, ні- 
якої культосвітньої роботи не 
провадиться. А пора вже поду- 
мати про нові форми роботи. 
Чому б, наприклад, партійній 
організації не влаштувати в 
клубі чи бібліотеці вечір тру- 
дової глави, усний журнал, 
ювілейний вечір знатних вироб- 
ничників колгоспу, МТС, ком- 
сомольські весілля тощо.

Через заклади культури пар- 
тійні організації покликані 
ширше впроваджувати пере- 
довий досвід сільськогоспо- 
дарського виробництва, підні- 
мати активність трудівників 
колгоспного села на боротьбу 
за збільшення виробництва м 'я - 
са, молока і масла на душу 
населення.

В період громадського огля- 
ду підготовки культурно-освіт- 
ніх закладів до роботи взимку 
необхідно докорінно поліпшити 
діяльність гуртків художньої 
самодіяльності, лекторів та агі- 
таторів. Треба вже тепер по- 
дбати про завершення ремон- 
ту приміщень клубів та біблі- 
отек, про завезення палива.

Завдання партійних органі- 
зацій—систематично контролю- 
вати і спрямовувати роботу 
культурно-освітніх закладів на 
виконання історичних рішень 
XX з ’їзду КПР С.

Ю. СОЛОВЕЙ, П. БАРКАР,  
М. СІЛЬВЕСТРЕНКО.

Всі, кому доводилося лікува- 
тись у Панчівській дільничній 
лікарні, з вдячністю відзиваю- 
ться про лікаря Марію Андріїв- 
ну Ш умейко. Лікар чуйно ста- 
виться до хворих, вчасно подає 
необхідну медичну допомогу.

Дбайливо ставляться до хво- 
рих також інші працівники 
лікарні.

Ч у й н и й  л і к а р

І. ГЕРЛОВАН,  
секретар комсомольської  
організації.

В колгоспі імені Сталіна 
(о. Мартоноша) створена комсо- 
мольсько-молодіжна лан ка по 
вивезенню зерна з артіль- 
них токів. Шофер Степан Мур- 
зак та навантажувачі Марія 
Сільвестренко, Галина Пащен- 
ко, Раїса Доматашенко та Раї- 
са Ільїн за зміну вивозять з 
току по 225 центнерів хліба 
при нормі 200 центнерів.

К о м с о м о л ь с ь к а  л а н к а

С. БАЙБОРОША, 
голова Мартоноської сіль- 
ради.

Жителі села Мартоноші дали 
наказ депутатові сільради Ва- 
силю Івановичу Флорі потурбу- 
ватися про радіофікацію села 
на території колгоспу імені 
Дзержинського.

Цей наказ виборців викона- 
но. Радіофіковано 237 дворів 
колгоспників, встановлено два 
гучномовці — на колгоспному 
току та біля контори правління.

Одеська область. У приморській н изовині 
утопає в зелені село Вільне. А сорок років 
тому його називали Каторгою. Таку назву 
дали йому самі селяни. Тяжким І безпро- 
світним було їх ж иття .

Але люди не хотіли миритися з своєю до- 
лею. Не раз піднімалися вони на боротьбу про- 
ти своїх гнобителів. Яскравою сторінкою в 
історії села був захват поміщицьких земель 
після Лютневої революції. Обрана народом 
Аккерманська Рада робітничих і солдатських 
депутатів запропонувала сільським і волос- 
ним комітетам реквізувати і засіяти всі віль- 
ні приватновласницькі землі. І першими, хто 
відгукнувся на цей заклик, були батраки 
села Каторга.

Минули роки. Нове, вільне і щасливе жи- 
ття прийшло в аккерманські степи. Нову 
назву дали трудівники своему селу— Вільне. 
На трьох тисячах гектарів розкинулися по- 
ля і сади колгоспу імені Хрущова. Рік у 
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рік зростає і міцніє артільне 
господарство, дедалі кращим і 
упорядкованішим стає село. За- 
можньо живуть тепер колгосп- 
ники. В кожному дворі— коро- 
ва, свині, вівці, птиця. Там, 
де раніше були землянки і 
злидарські халупи, стоять нові 
добротні будинки. У селі спо- 
руджено клуб, дитячі ясла. 
Книжковий фонд місцевої біб- 
ліотеки становить п’ять тисяч 
томів. Незабаром вздовж ву- 
лиць протягнуться електричні 
проводи, і в колгоспних будин- 
ках засвітяться лампочки Ілліча.

У ці дні колгоспники Віль- 
ного готуються до всенародно- 
го свята 40-річчя Великого 

Жовтня. Недавно найстаріший хлібороб 
І. І. Вінницький, який прожив тут більш 
як  півсторіччя, провів з піонерами бесіду 
про історію села.

На фото: вгорі— І. І. Вінницький з піонера- 
ми на новій вулиці села Вільного; внизу— 
землянка, в якій  жив колись хлібороб 
З. Я. Козаченко.
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Більше уваги будівництву в колгоспах

П. КУШНІР.

Л И Н Е  П І С Н Я  В П О Л І

Радянський народ відзначає 
сьогодні Всесоюзний день фіз- 
культурника—свято молодості, 
краси, сили і здоров’я.

У містах і селах нашої кра- 
їни , стадіонах, у басейнах, на 
водних станціях, в парках 

культури і відпочинку відбуду- 
ться спортивні змагання, вис- 
тупи найсил ь н іш их гімнастів, 
борців, боксерів, штангістів, 
легкоатлетів, футболістів. Про- 
ходитимуть народні гуляння.

Фотомонтаж В. Сичова.

...Польовий стан колгоспу 
імені Шевченка. Багато трудів- 
ників зібралося сюди в обідню 
перерву. Перед хліборобами ви- 
ступає агіткультбригада район- 
ного Будинку культури. Бадьо- 
ра, радісна пісня лине над ла- 
ном. Затаївши подих, слухають 
хлібороби російську народну 
пісню «Сторонушка, сторонуш- 
ка» у виконанні сестер Галини 
і Лідії Цуркан. Сатиричні час- 
тівки на місцеві теми, які ви- 
конують Б. Тарасенко та А. Лим- 
борський, викликають здоровий 
сміх у слухачів.

Ось у танок пішли Л. Кон- 
стантінова, Є. Язан, А. Лим- 
борський. Вони майстерно ви-

З кож ним роком на селі 
збільшується обсяг будівельних 
робіт. Виростають тваринниць- 
кі приміщення, силосні спору- 
ди, жилі будинки.

У нашому районі цього ро- 
ку створена міжколгоспна бу- 
дівельна організація. Міжкол- 
госпбуд займається будівниц- 
твом у сільгоспартілях. Ця ор- 
ганізація має спеціалістів, ро- 
бочу силу, механізми, будівель- 
ні матеріали. Зараз тут є дві 
електростанції, пилорама, че- 
репичний і столярний цехи. 
Заплановано цього року спо- 
рудити в колгоспах району три 
корівники, чотири телятники, 
вівчарню, клуб тощо. Але бу- 
дівництво провадиться повільно. 
В сільгоспартілі імені Шевчен- 
ка вигнано стіни корівника на 
50 процентів, наполовину зроб- 
лені стіни телятника в колгос- 
пі імені Куйбишева. В сіль- 
госпартілях імені Орджонікідзе, 
«Перемога», імені Сталіна 
(с. Пурпурівка) закладено ли- 
ше фундаменти, і на цьому бу- 
дівництво припинилось. Ці кол- 
госпи не внесли пайових внес- 
ків, за виконані роботи не 
виплатили грошей.

В діяльності міжколгоспбуду 
є ще багато недоліків. Всіма 
роботами по будівництву керує 
Рада. Засідання міжколгоспної 

Ради повинно провадитися дві- 
чі на квартал, а збори уповно- 
важ ених—один раз в квартал. 
Та цього не дотримуються. З 
березня місяця не було людно- 
го засідання Ради і зборів 
уповноважених. Більшість пи- 
тань голова Ради І. Титенков 
вирішує сам, порушуючи цим 
самим організаційні принцип и  
міжколгоспбуду.

Не ведеться масово-політич- 
на робота серед працівників 
міжколгоспбуду. Тут відсутня 
наочна агітація, не випускає- 
ться стінна газета. Немає та - 
кож дошки показників. Зма- 
ганням виробничників ніхто не 
керує. Багато комсомольців 
працює в міжколгоспбуді, аж  
до нього часу тут не створено 
комсомольської організації. 
Райком комсомолу не займає- 
ться цим питанням.

Необхідно ширше розгорнути 
будівельні роботи, впроваджу- 
вати передові методи праці. 
Використання місцевих джерел 
с и р о в и н и, економне витрачання 
будівельних матеріалів дасть 
змогу виконати план, різко 
знизити вартість будівництва, 
забезпечити колгоспи хороши- 
ми приміщеннями.

конали український народ- 
ний танець «Козачок».

А с к ільки дотепності, гумору 
в літературній композиції. Тут 
культармійці розповідають про 
передовиків району на збиранні 
хлібів і скиртуванні соломи. Гос- 
тро висміюють ледарів, які хова- 
ються в холодочку.

Члени агіткультбригади ви- 
пустили бойовий листок, в яко - 
му закликають працювати ще 
краще, щоб якнайшвидше і без 
втрат зібрати врожай.

Радо зустрічали трудівники 
ланів виступи агіткульт бригади 
в сільгоспартілях імені Будьон- 
ного, імені М. Горького, імені 
Карла Маркса, імені Калініна.


