
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Вчасно зібрати цукрові буряки
Настав найбіль ш напружений 

і відповідальний період у робо
ті буряководів і механізато
рів— збирання цукрових буря
ків. Головне тепер— своєчасно 
і без втрат зібрані вирощений 
урожай, дати рідній Батьків
щині більше ц інної цукрової 
сировини.

Понад 70 процентів площі 
посіву цієї культури в цьому 
році передбачається зібрати 
бурякокомбайнами. Ось чому 
слід в кожному колгоспі пра
вильно організувати працю на 
збиранні буряків, забезпе чити 
повне використання бурякоком
байнів.

В газеті «Кіровоградська 
правда» за 25 серпня 1 9 57 р. 
опубліковано лист комбайнера 
Івана Волосяна з МТС імені 
Петровського, Олександрівсько
го району. Він закликає усіх
товаришів по роботі— комбай
нерів, їх помічників, тракто
ристів області розгорнути со
ціалістичне змагання за скоро
чення строків збирання цукро
вих буряків, за те, щоб у ни
нішньому сезоні подвоїти і 
потроїти продуктивність ком
байнів.

Досвід роботи Івана Волося
на повинен стати надбанням 
у с іх  комбайнерів нашого райо
ну. Їх святий обов'я зо к— ви
користати бурякокомбайни на 
повну потужність, допомогти 
колгоспникам вчасно і без 
втрат зібрати вирощений уро
жай. Треба негайно звільнити
плантації від бур' ян ів, відвес
ти в натурі площі для роботи 
комбайнів. Не можна допуска
ти найменшого розриву між 
збиранням, очисткою і вивоз
к ою буряків. Очищені корені, 
які вслід не вивозяться, скла
дати в кучі і накривати землею.

Поряд із збиранням буряків

необхідно також завершувати 
інші невідкладні роботи. Тому 
треба організувати збирання 
буряків по ланках . Так, 4 - 6  
днів бурякокомбайн працювати
ме на ділян ках 4 - 5 ла
нок, а в цей час члени інших
ланок можуть виконувати дру
гі роботи. Саме так організова
но працю в першій бригаді 
колгоспу імені Карла Маркса, 
де вчора в полі проведено прак
тичний семінар буряководів і 
механізаторів району.

Боротьба з втратами цукро
вої сировини— головне завдан
ня. Треба так провести зби
рання, щоб на буряковій план
тації не залишився жодний 
корінь. Проте в ряді к олгоспів 
не підготувались як  слід до
цієї справи. Голова колгоспу 
«Перемога» Б. Воропай та аг
роном В. Будник більше зай
маються розмовами про важ
ливість вчасного збирання бу
ряків, н іж організацією людей 
 на проведення  цієї роботи. 
Немає достатньої кількості 
мірниць, мат тощо.

Необхідно якомога ширше 
механізувати навантажування 
буряків на автомашини. До 
кожного буряконавантажувача 
виділити потрібну кількість 
автомашин, людей. Треба на
лагодити також чіткий облік 
цукрової сировини.

Партійні організації колгос
пів повинні забезпечити масо
ве розгортання дійового зма
гання н а збиранні буряків, 
подбати, щоб у кожному кол
госпі залежно від конкретних 
умов були встановлені заохо
чувальні заходи, щоб не був 
порушений принцип матеріаль
ної заінтересованості людей, 
як і зайняті на збиранні бу
ряків.

СЕМІНАР У КОЛГОСПІ
Вчора у колгоспі імені Кар

ла Маркса за рішенням бюро 
райкому партії проведено семі
нар, в якому взяли участь го
лови колгоспів, секретарі парт
організацій, ланкові, бригадири 
рільничих і тракторних бригад, 
комбайнери бурякокомбайнів, 
бухгалтери колгоспів.

Доповідь про організацію 
проведення  збирання цукрових 
буряків зробив головний агро
ном Ново-Миргородської МТС 
М. М. Врадій.

Перед учасниками семінару 
виступили начальник Обласно
го управлінн я сільського гос
подарства І. А. К о б и л ь с ь к и й , 
голова виконкому районної Ра
ди П. Г. Кумпан та інші.

Потім учасники семінару по
бували на буряковій плантації 
колгоспу, де ознайомилися з 
практ ичною організацією зби
рання цукрових буряків. 
Тут працював бурякокомбайн 
«СКЕМ-3».

СЕРПНЕВА НАРАДА ВЧИТЕЛІВ
27 серпня розпочала роботу 

серпнева нарада вчителів. 
Доповідь про стан і заходи

дальшого розвитку політехніч
ного навчання та трудове вихо
вання в школах району зробив 
завідуючий райВНО Г. В. Цу
цол.

Із доповіддю «Про стан і 
шляхи поліпшення ідейно-вихо

вної роботи серед учнівської 
молоді» виступив секретар рай
кому партії В. А. Безвушко.

Із доповіддю «50 років ра
дянських профспілок» виступив 
інспектор шкіл райВНО М. В. 
Бондаренко.

Сьогодні районна нарада вчи
телів закінчує свою роботу.

На б у д о в а х  ш о с т ої  п ’я т и р і чки

До сорокаріччя Великого Жовтня почати укладання бетону під будинок гідроелектростанції — та
ке зобов'язання взяли будівники Кременчуцької ГЕС. Зараз головні роботи провадяться в котлованах 
під будинок ГЕС, під водозливну греблю і судноплавний шлюз. Тут гідробудівники виймають скельо
вий грунт. Перфораторники пробурюють глибокі шпури в монолітній скалі, машиністи трикубових 
екскаваторів безперервно завантажують каменем місткі кузови десятитонних самоскидів. На фото 
зліва виймання скельових порід з котлована під будинок Кременчуцької ГЕС.

Завершується спорудження третьої коксової батареї на Череповецькому металургійному комбінаті 
(Вологодська область). Вугільна башта її монтується із збірних залізобетонних блоків. Будівники зобов'я
залися достроково здати нову батарею в експлуатацію. Зараз її вже поставлено па розігрівання. На 
фото (в центрі)—спорудження башти третьої коксової батареї на Череповецькому металургійному заводі.

Широкий розмах промислового і житлового будівництва вимагав багато цементу. В зв'язку я цим 
на Україні споруджується ряд цементних підприємств, у тому числі Ново-Здолбунівський завод у 
Ровенській області. Вже введено в дію дві обертові печі випалу і помельну установку. Закінчується 
монтаж третьої обертової печі. Будівники зобов’язалися здати її в експлуатацію на два місяці раніше 
графіка. На фото справа—монтаж трубопровода для зрошення третьої обертової  печі.

Фото Г. Вєрушкіна, Г. Удальцова, О. Платонова. (Фотохроніка РАТАУ).

НАЗДОЖЕНЕМО АМЕРИКУ!

Це завдання нам під силу
В найближчі роки наздогна

ти Сполучені Штати Америки 
по виробництву м’яса, молока 
і масла на душу населення 
таке величне завдання постави
ли Комуністична партія і Ра
дянський уряд. Ми, колгосп
ники, зустріли цей заклик га
рячим схвален ням і одностай
ною підтримкою. Докладемо
всіх зусиль до того, щоб різ
ко збільшити виробництво м 'я 
са, молока та іншої твар ин
н ицької продукції.

З магання за підвищення про
дуктивності тваринництва ши
роко розгорнулося на свинар
ській фермі колгоспу «Шлях 
Леніна», де я  четвертий рік 
працюю свинаркою. Разом зі 
мною тут трудяться колгоспни
ці Наталія Медведенко та Ма
рія Дишкант. Кожна з нас в 
ці дні прагне працювати я к 
найкраще, щоб підготувати гід
ну зустріч всенародному свя
ту — 40-р іччю Великого Жовтня.

Взяті соціалістичні зобов'я
зання прагнемо виконати до
строково. На кожну свиномат
ку вже одержали по 15 — 16 
поросят. Крім того, доглядаємо 
також відгодівельну групу в 
кількості 132 голів свиней. За 
успішне виконання виробничих 
завдань одержали в додаткову 
оплату по 20 кг свинини.

З а  мною закріплено 13 сви
номаток. Від к ожної з них 
прагну одержати в цьому році 
не менше 26 поросят. Тому 
уважно слідкую, щоб свиномат
ки були вчасно спаровані, щоб 
кож на з них дала за  рік не 
менше двох опоросів. Підвищен
ня плодовитості свиноматок до
магаємося також шляхом пра
вильного підбору тварин. В 
стаді залишаємо тільки кращих 
маток, а малопродуктивних ви
браковуємо, замінюючи їх мо
лодими тваринами.

Добра годівля та старанний 
догляд тварин основне в ро
боті свинарки, що забез печує 
одержання високих показників 
у підвищенні продуктивності 
свиней. Ось чому закріплене 
поголів'я свиней дбайливо до
глядаю, утримую в чистоті ш кі
ру тварин і станки . Годую тва
рин повноцінними кормами, 
враховуючи при цьому їх ж и 
ву вагу та продуктивність.

Наздогнати Америку—це зав
дання нам, радянським людям, 
під силу! Будемо ж працювати 
ще краще і наполегливіше в 
ім 'я  зм іцнення і процвітання 
нашої рідної Батьківщ ини!

Ф. ЛУГОВА, 
свинарка колгоспу „ Шлях 
Леніна”.
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Перевиконують 
норми на сівбі

— Зустріти свято Великого 
Жовтня в исокими трудовими 
успіхами— наш почесний обов’
язок, — говорять механізатори 
трактор ної бригади № 8, яку  
очолює Г. Новиков.

Добре  трудяться трактористи 
цієї бригади на сівбі озимини 
в пурпурівському колгоспі іме
ні Сталіна. Уміло вони водять 
свої машини. Трактористи Ва
силь Ж ищ енко та Семен Ма
рищенко вже посіяли понад 
4 00 гектарів озимих культур. 
Щозміни вони висівають по 
32— 35 гектарів при нормі 30 
гектарів.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород
ської  МТС.

Дружна праця
На полях сільгоспартілі іме

ні Дзержинського ки пить дру
жна праця: колгоспники і ме
ханізатори закладають основу 
урожаю наступного року.

Хороший приклад на сівбі 
озимих культур подають меха
нізатори тракторної бригади, 
очолюваної Степаном Зайцевим. 
Із плану 794 гектари уже по
сіяно понад 440 гектарів ози
мини. Високих трудових успі
хів на сівбі домагаються трак
тористи Іван Туркулець, Ва
силь Кваша, Андрій Андреєв, 
Василь Ільїн та інші. Свої 
змінні завдання вони викону
ють на 1 0 0 —120 процентів.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.

Змагання колгоспних доярок
— Все цінне й передове, 

що побачу на ВСГВ, буду за
проваджувати у себе на фер
м і,— заявила нещодавно молода 
доярка Галина Жовна, виїжд
жаючи  в Москву...

Комсомолка Г. Ж овна—кра
ща доярка молочно-товарної 
ферми сільгоспартілі імені 
Карла Маркса. В минулому ро
ці вона з атестатом зрілості 
пішла працювати дояркою. Про
йшло небагато часу, а Г. Жов

на вж е добивається непоганих 
успіхів у боротьбі з а високі 
надої молока. Від кожної ко
рови в цьому році надоїла по 
1890 літрів молока.

Не відстають у змаганн і та
кож доярки Антоніна Кравцова 
та Марія Ткачова, як і одержа
ли від кожної корова по 
1 7 30 — 1830 літрів молока.

П. ЛЮЛЬКО,
зоотехнік колгоспу імені 
Карла Маркса. _
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Б есіди про завоювання В еликого Ж овтня

Що дала Жовтнева революція селянам
Оглядаючись назад, згадую

чи минуле, починает краще 
розуміти всю глибину змін у 
житті і побуті селянства, які 
сталися в результаті перемоги 
Великої Ж овтневої соціалістич
ної революції.

Як жилося селянам у цар
ській Росії? Великий росій
ський поет-демократ М. О. Не
красов писав про селянина:

Работаешь один,
А чуть работа кончена, 

Гляди, стоят три доль
щ ика:

Бог, царь и господин!
Селянство зазнавало подвій

ного гніту: поміщиків і капіта
лістів. В руках 30 тисяч вели
ких поміщиків було 70 мільйо
нів десятин землі, тобто стіль
к и ж , скільки мали 10 мільйо
нів селянських господарств. 
З  кожних 100 селянських дво
рів 65 були бідняцькими.

Пригноблене хижацькою ек
сплуатаціє ю, російське село все 
більше убожіло і розорялось. 
Частим явищем в ньому був 
масовий голод, від якого вми
рали сотні тисяч людей. У 
1908 році в одному з докумен
тів міністерства внутрішніх 
справ відмічалось: «Загроза го
лодної смерті є щороку дуже
можливою долею значного чис
ла землеробів Росії».

Велика Жовтнева соціалі
стична революція, яка  утверди
ла диктатуру робітничого класу, 
врятувала багатомільйонні маси
трудящого селянства від розо
рення. Селяни одержали від 
Радянської влади 150 мільйо
нів десятин поміщицької, ка
зенної і монастирської землі 
з вільнились від непосильних 
орендних платежів поміщикам 
і від витрат на купівлю землі, 
які становили 700 мільйонів 
карбованців золотом щороку. 
Земля, її надра стали держав
ною власністю, всенародним 
надбанням.

В перші ж роки Радянської 
влади докорінно змінилося ста
новище найбіднішого селян
ства. На селі відбувся процес 
зменшення кількості бідняць
ких господарств і збільшення 
середняцьких; середній селя
нин ставав центральною фігу
рою землеробства. Радянська 
держава подавала селянам з нач
ну допомогу кредитами, насін
ням, машинами.

І все ж наше сільське госпо
дарство відставало. Більшість 
селянських господарств була 
маломіцною і не могла забез
печити зрослі потреби в про
довольстві для населення і сиро
вині для промисловості. Дрібні 
одноосібні господарства не 
могли застосовувати передову 
агротехніку і машини. Єди
ним виходом з становища була 
організація великих високо
продуктивних господарств на
селі. Такими господарствами 
могли бути або великі капіта
лістичні господарства, або со 
ціалістичні. Радянська влада 
не могла піти н а те, щоб від
роджувати капіталізм у країн і. 
Єдиним шляхом, прийнятним
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Поліпшити медичне обслужування
Зараз в районі провадиться 

громадський огляд лікувально- 
профілактичних та інших ме
дичних установ. Мета огляду — 
залучення широких мас гро
мадськості до питань поліпшен
ня медичного обслужування 
населення.

Матеріали огляду медичних 
установ свідчать про те, що в 
районі медичне обслужування 
населення ще не досягло по
трібного рівня.

В селі Коробчино, наприк
лад, в санітарному пропускни
ку дільничної лікарні, якою 
завідує Є. Завалюк, відсутня 
ванна, дерев'ян і стелажі, н е

має. устаткування для підігрі
вання води.

На дільниці погано постав
лене обслужування дитячих 
ясел ,  тракторних бригад. Не
скрізь є аптечки, потрібні ме
дикаменти та перев’язочний 
матеріал. Нерегулярно провадя
ться медичні огляди, не переві
ряється я к ість страв у дитяслах.

Працівн ики Коробчинської 
дільничної лікарні повинні по
ліпш ити медичне обслужування 
трудящих, краще дбати про 
здоров’я  людей.

П. КРАМАРЕНКО.

Виконувати намічені заходи
Наближаються сорокові ро

ковини Великого Жовтня. Го
туючись достойно зустріти зна
менну дату, трудівники сіль
ського господарства намітили 
конкретні заходи по збільшен
ню виробництва продуктів ріль
ництва й тваринництва, борю
ться за ї х здійснення.

Такі ж заходи розроблені і 
в сільгоспартілі імені Свердло
ва. Створено комісію по підго
товці до святкування сорока
річчя Великого Жовтня в к іль
кості семи осіб. Головою к омі
сії обрано Н. Грузіна.

До всенародного свята пе
редбачається збудувати цегля
ний свинарник на 100 голів 
свиноматок, кормокухню, від
годівельну площадку. Намічено 
закінчити будівництво ставу, 
спорудити приміщення для кон
тори артілі, посадити 8 гекта
рів саду, вчасно і на високому 
рівні агротехніки провести по
льові роботи, створи ги громад
ському тваринництву міцну 
кормову базу тощо.

Проте, як  показала перевір
ка, намічені заходи виконую
ться вкрай незадовільно. Бу
дівництво свинарника, кормо
кухні, відгодівельної площадки 
провадиться надто повільно. 
Будівництво колгоспної конто
ри ще не розпочинали.

В артілі розтягують строки 
на польових роботах. Посіяно 
лише 170 гектарів озимих
культур при плані 850 гекта
рів. До цього часу не зак ін 
чено скиртування соломи, оран
ку грунту під озимину.

Керівники колгоспу (голова 
правління Т. Романенко, сек
ретар парторганізації І. Старо-

дуб) мало дбають про заготів
лю кормів тваринництву. З 
плану 3 700 тонн силосу закла
дено тільки 2000 тонн.

Колгосп має низькі показ
ни ки по виробництву продук
тів тваринництва. Станом на 1 
серпня на сто гектарів угідь 
вироблено: м'яса — по 12 ,8 
центнера, молока — по 94 
центнери.

На тваринницьких фермах 
артілі є передовики змагання. 
Доярки Ганна Кальницька та 
Ольга Лимборська вже надоїли 
на фуражну корову по 1750— 
1780 літрів молока, свинарка 
Ольга Казлітіна на відгодівлі 
свиней домагається добового 
приросту в живій вазі кожної
відгодівельної свині по 500— 
600 грамів. Але партійна орга
нізація колгоспу та її секретар 
І. Стародуб не займаються по
ш иренням передового досвіду 
серед усіх тваринників.

Гласність змагання в артілі 
занедбана. Дошка показників 
заповнюється нерегулярно, а 
дошка пошани вже довгий час 
пустує. На тваринницьких фер
мах. у рільничих бригадах рід
ко коли бувають агітатори.

Ці недоліки є результатом 
того, що партійна організація 
колгоспу керує змаганням тру
дівників формально. Намічені 
заходи здебільшого залишаю
ться на папері.

Партійна організація повин
на негайно вжити рішучих за 
ходів до того, щоб виправити 
відмічені недоліки, г ідно зуст
ріти славний ювілей Радянсь
кої держави.

І. ПИЛИПЕНКО.

Комуністична партія і Радян
ський уряд роблять все для 
того, щоб сільське господарство 
неухильно йшло вгору. Завдяки 
організаторській роботі по ви
конанню історичних рішень 
вересневого (1953 р .) і січнево
го (1955 р.) Пленумів ЦК КПРС 
і XX з ’їзду партії досягнуто 
серйозних успіхів у розвитку 
ряду галузей сільськогосподар
ського виробництва. В минуло
му році засипано в державні 
зас іки хліба на один мільярд 
пудів з л ишком більше, н іж у 
1955 році. Цього досягнуто в 
основному за рахунок освоєння 
цілинних і перелогових земель.

Підвищення державних заго
тівельних і закупочних цін на
сільськогосподарські продукти 
стимулювало зростання вироб
н ицтва. продукції землеробства 
і тваринництва і привело до 
значного підвищення грошових 
прибутків колгоспів. Порівняно 
з 1955 роком вони зросли при
близно на 20 процентів. Кол
госпи тепер широко застосо
вують щомісячне грошове аван
сування колгоспників на ви
роблені н ими трудодні.

Колгоспний лад назавжди 
ліквідував злидні на селі, ство
рив умови для неухильного 
зростання матеріального і куль
турного рівня життя селян. Так, 
душове споживання м’яса і са
ла в сім’ях к олгоспників збіль
шилось порівняно з довоєнним 
часом на 54 проценти, риби і
рибопродуктів—у два з лишком 
рази, цукру—в 3 ,6 раза. Те
пер все більше колгоспів на
шої країни запроваджують у 
себе виплату пенсій колгосп
никам похилого віку, оплату 
листків непрацездатності, чер
гових відпусток і відпусток по 
вагітності.

Великим здобутком селянства, 
як  і всього радянського народу, 
є величезне культурне зростан
ня трудящих. Відомо, що до 
Жовтневої революції близько 
80 процентів населення, голов
ним чином селянського, було 
неписьменним. В СРСР в ре
зультаті глибокої культурної
революції неписьменність л ік 
відовано. Всюди запроваджено 
обов’язкове семирічне навчан 
ня. Найближчим часом буде 
здійснено перехід до обов’язко
вого десятирічного навчання. 
Книга, газета, журнал, кіно, 
радіо, а в багатьох випадках і 
телебачення стали звичайним
явищем у колгос пному гелі, 
неодмінною умовою побуту 
селян.

Звичайно, у нас ще багато 
нерозв’язаних завдань, немало 
є щ е й хиб. Але головне по
лягає в тому, що держава на
ша міцніє, а добробут трудя
щих неухильно підвищується.
Радянське колгоспне селянство 
бачить це і не шкодує сил 
для того, щоб у союзі з робіт
ничим класом помножувати 
багатства і могутність любимої 
Батьківщини, активно боротись 
за побудову комунізму в н а
шій країн і.

к. толстов.

для трудового селянства, був 
шлях створення великих соціа
лістичних господарств.

Ленінська програма будів
ництва соціалізму передбачала 
кооперування сільського госпо
дарства на соціалістичних на
чалах. Індустріалізація країни 
створювала економічну основу 
для корінної перебудови сіль
ського господарства, для коопе
рування дрібних селянських 
господарств, яких у 1927 ро
ці налічувалось близько 
25 мільйонів.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд подали селянам 
величезну допомогу в органі
зації колективних господарств. 
Серед селян було проведено 
велику роз’яснювальну роботу. 
Робітничий клас послав на се
ло багато тисяч своїх найкра
щих представників, щоб допо
могти селянам стати на шлях 
соціалізму. В 1929 році основ
на маса селянства рішуче і 
безповоротно стала на кол
госпний шлях. Куркульство 
було ліквідовано як  клас.

У 1 9 37 році в нашій країні 
завершено колективізацію. В 
колгоспах було об’єднано 93 
проценти всіх селянських дво
рів. В цьому році самі тільки
колгоспи давали країні більш 
як  1 .7 0 0 мільйонів пудів товар
ного хліба, тобто на 400 мільйо
нів пудів більше, ніж давало 
все сільське господарство в 
1913 році.

Велика сила колгоспного 
ладу особливо виявилася в ро
ки Вітчизняної війни. Незва
жаючи на те, що ворог окупу
вав найважливіші хлібні райо
ни, колгоспи і радгоспи без
перебійно постачали фронту і 
тилу продовольство, забезпе
чували промисловість сирови
ною.

Війна завдала сільському 
господарству колосальної шко
ди. Фаш исти розорили і роз
грабували 98 тисяч колгоспів. 
1 .876 радгоспів, 2.890 машин
но-тракторних станцій. І все ж 
сільське господарство було від
будоване за короткий строк. Тим
самим колгоспний лад ще раз 
продемонстрував свою непере
борну життєву силу.

В результаті проведення в 
життя лен інських заповітів у 
нашій країні створено велике
механізоване сільське госпо
дарство. Вітчизняна промисло
вість дала трудівникам села 
найновіші машини. Тільки в 
минулому році село одержало 
248 тисяч тракторів (в 15-силь
ному обчисленні), 114 тисяч
вантажних автомобілів, 56 ти
сяч зернових комбайнів. До
речно нагадати, що в 1916 ро
ці потужність механічних дви
гунів становила лише 0 ,8 про
цента енергетичних потужно
стей сільського господарства, а 
в 1955 році ця цифра зросла 
до 93,8 процента.

Нові, соціалістичні відноси
ни на селі, оснащення сіль
ського господарства передовою 
технікою відкрили- широкі про
стори для зростання сільсько
господарського виробництва.

Ленінград. На суднобудівному заводі споруджується атомний 
криголам „Ленін”.

На фото: будівництво атомного криголама.
Фото і. Баранова. (Фотохроніка РАТАУ).
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