
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

У райкомі КП України

Про недоліки збирання врожаю 
та заготівлі хліба в колгоспах імені Куйбишева 

та імені Сталіна
Заслухавши доповіді голови 

правління та секретаря парт
орган ізації колгоспу імені 
Куйбишева П. Стояна і Г . Гуца, 
інформацію бригадирів виробни
чи х бригад І. Бринзи, А. Бир
зу л а , доповіді секретаря пар
тійн о ї організації та голови
колгоспу імені Сталіна А. Са
мойленка і З . Сільвестренка та 
розглянувши матеріали про хід 
збирання врожаю і хлібозаго
тівель в названих колгоспах, 
бюро райкому КП У країни від
значило, що первинна партій
на організація та правління 
сільгоспартілі імені Куйбишева 
вкрай незадовільно організува
ли збирання врожаю. Т ут роз
тягую ть строки косовиці хлі
бів, надто повільно провадить
ся підбирання валків. Незва
жаючи на те, що колгосп дос
татньо забезпечений збираль
ною технікою, на ж н ивах  пра
ц ю ють досвідчені трактористи 
 й комбайнери, але збиранн я
хл іб ів  проходить надто п овіль
но. Комбайни та лафетні ж ат 
ки часто простоюють через 
різні технічні поламк и та ор
ганізаційні неполадки . В 
бригадах, якими керують кому
ністи А. Бирзул та І. Брин за , 
на низькому рівні трудова дис
ципліна. Робочий день почи
нається з великим зап ізненням. 
Комбайни простоюють багато 
часу із-за  того, що не органі
зовано розвантаж ення зерна на 
ходу. Агрегати н е виконують 
денних норм в иробітку.  

Керівники колгоспу та 
бригад не закріпили постійних 
людей за збиральними агрега
тами, зерноочисним и токами та 
автотранспортом. Люди ви
ходять на роботу пізно. Через 
це несвоєчасно і незадовільно 
організовано очищення зерна. 
Автотранспорт, що працює на 
вивезенні пшениці н а  хлі бо
приймальний пункт, використо
вується непродуктивно, не вико
нує денних завдань і напо
ловину. Колгосп ганебно зво
лікає виконання державного 
плану хлібозаготівель.

В сільгоспартілі імені Сталі
на є повна можливість меха
нізувати всі роботи на токах . 
Однак віялки в окремих брига
дах приводяться в дію вручну,
не все ще зроблено для при
скорення навантаження зерна. 
Автомобілі працюють лише в 
одну зміну. Де привело до то
го, що артіль не виконує ден
них завдань п родажу хліба 
державі, незваж аю чи на те, 
що на токах ску пчилося бага
то зерна. Голова правління 
З . Сільвестренко та секретар 
парторганізації А. Самойленко 
не організували як слід робо
ту гужового транспорту на

відвезенні зерна від комбайнів. 
Тільки через це посилають 
обслуговувати комбайни авто
мобілі, які повинні працювати 
на вивезенні зерна на хлібо
приймальний пункт.

Бюро райкому КП України 
відмітило, що в названих кол
госпах незадовільно розгорта
ють скиртування соломи,
оранку стерні, підготовку 
грунту до сівби озимих.

За незадовільну організацію 
збирання врожаю і вивезення 
хліба на приймальний пункт 
рішенням бюро райкому КП 
України на П . Стояна, Г. Гу
ца, З . Сільвестренка, А. Са
мойленка, І . Бринзу та А. Б и р
зула накладено суворі партій
ні стягнення.

Бюро райкому КП України 
зобов’язало правління та пер
винні парторганізації колгос
пів імені Куйбишева та імені 
Сталіна негайно розробити і
здійснити конкретні практичні 
заходи для прискорення збиран
ня врожаю і дострокового 
виконання держ авних пла
нів заготівлі хліба. У 
найближчі три дні завершити 
косовицю колосових. Негайно 
ліквідувати розрив між косови
цею і обмолотом. До 25 липня 
заверш ити обмолот хлібів.

Зобов’язано правління та 
первинні парторганізації кол
госпів району вжити рішучих 
заходів до усунення недоліків, 
що мають місце на збиранні
врожаю. Слід організувати ро
боту комбайнових агрегатів у 
дві зміни, забезпечити вико
нання і перевиконання денних 
норм виробітку кожним агре
гатом. Поліпшити технічне об
слуговування збиральних агре
гатів з боку РТС, не допуска
ти простоїв комбайнів через
технічну несправність. Слідом 
за збиранням хлібів провадити 
скиртування соломи, оранку стер
ні, своєчасно готувати грунт до 
сівби озимих.

Бюро райкому КП України 
зобов’язало голів колгоспів та 
секретарів парторганізацій за 
безпечити вивезення зерна на 
приймальний пункт з таким 
розрахунком, щоб до 28 липня 
кож ний колгосп виконав і пе
ревиконав державшій план хлі
бозаготівель (без кукурудзи).

Первинні парторганізації зо
бов’язано посилити дійовість 
соціалістичного змагання серед 
колгоспників та механізаторів 
за  якнайшвидше і якісне зби
рання врожаю і недопущення 
втрат зерна. Щоденно підводи
ти підсумки змагання і ре
зультати висвітлювати на дош
ках показників, переможцям 
вручати перехідні мандати, 
червоні вимпели.
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Луганська область. Серед чу
десних штучних волокон, які х і
мія дала народному господарст
ву, важливе місце займає лавсан. 
З нього виробляють високоякіс
ні камвольні тканини і кручену 
пряжу для верхнього трикотажу, 
тканини для літніх плать і чо
ловічих сорочок. Перший дослід
ний цех по виробництву синте
тичних матеріалів для волокна 
лавсан створено на Лисичансько
му хімічному комбінаті.

На фото: експериментальний 
цех синтетичних півпродуктів 
для волокна лавсан. Апаратни
ця Р. Я. Остапенко включає в 
роботу фільтри.

Фото Р. Азрієля
(Фотохроніка РАТАУ).

Новий загін 
молодих робітників

У більшості училищ трудо
вих резервів країни закінчив
ся навчальний рік. Проведено 
випускні іспити, завершено 
виробничу практику.

Технічні, ремісничі, залізнич
ні, гірничо-промислові училища,
училища механізації сільського 
господарства та інші учбові за 
клади підготували за рік для н а
родного господарства країни 
близько і 40 тисяч молодих ква
ліфікованих робітників пон ад 
600 різних спеціальностей.

Скиртування соломи—теж жнива
Мине небагато часу і кол

госпи району розпочнуть сіяти 
озимину. А в сільгоспартілі 
імені Чкалова, де головою 
правління В. Калиновський, зо
рано тільки 50 гектарів 
звільнених площ. Основною 
причиною повільних темпів 
оранки є затримка із скирту
ванням соломи. Ця ж причина 
створює й загрозу недобору 
грубих кормів для худоби.

На другий день після підби
рання і обмолоту валків кол
госп повинен був розпочати 
скиртування. Але тут цього 
не зробили. Із підібраних 
комбайнами валків на площі 
198 гектарів за станом на 20
липня в першій комплексній 
бригаді, яку очолює С. Куче
рявий, зтягли тракторною во
локушею до місця закладання 
скирти солому з площі 15 гек
тарів. А до закладання скирти

хлібороби тільки приступили.
В бригаді механізаторів є 

10 тракторів, 5 волокуш. Трак
тористи прагнуть швидше 
звільнити поля від соломи, 
щоб проводити оранку стерні. 
Проте керівники артілі влаш
тували перепочинок, не укомп
лектували бригад скиртуваль
ників, не забезпечили їх двозмін
ної роботи. Внаслідок цього 
техніка на збиранні й скирту
ванні соломи використовується 
погано, продуктивність праці 
низька.

—Нікому навіть закласти 
скирту, — говорить тракто
рист О. Городищанов, який пра
цює на збиранні соломи,—Ми 
б зібрали багато більше соло
ми, коли б услід ї ї  скиртува
ли, а так доводиться чекати. 
Немає скиртувальників. Кол
госпників на що роботу не ор
ганізували.

Чомусь привезли людей з Чи
гирина. Сказали їм, що будуть 
працювати на скиртуванні. 
Згодились вони. Але зрушень 
у роботі поки що не видно.

Як же при такій організа
ції праці можна добитись ви
сокої продуктивності, швидких 
темнів на скиртуванні?

Колгоспний зоотехнік Я. Луб
ко в полі ще не був. Не 
знає він, що робиться на скир
туванні. Сидить собі на молочній 
фермі у холодочку, з а 
готівля грубих кормів його не 
цікавить. А зима прийде, то 
запитає, де літом був.

Заготівля і збереження гру
бих кормів є важливою і не
відкладною справою. Треба ви
користати всі сили і засоби 
для того, щоб якнайшвидше 
зібрати з полів і заскиртувати 
всю солому й полову.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ,

Ось хто сьогодні відстає
К олгосп  імені Щ о р са , д е  го л о в о ю  п равл ін н я  І. Бо

риско, сек р етар ем  п а р т о р га н іза ц ії А. Хлопенко, зіб р ав  
ли ш е 468  гектар ів  х л іб ів  при плані 1163 гектар и .

К олгосп  ім ен і Ч а п а є ва , д е  го л о во ю  правл інн я Д. Бот
наренко, с е к р е т а р е м  п ар то р ган ізац ії Ф. Сипливий, з а в 
д ан н я  п р о д а ж у  х л іб а  д ер ж а в і на 22 липн я в и ко н ав  л и ш е 
на 69,6  п р о ц ен та.

К олгосп  імені Ф р у н зе , д е  го л овою  п р авл ін н я  М. Іль
тус, секр етар ем  п ар то р ган ізац ії А. Клименко, завд ан н я  
п р о д а ж у  х л іба  д е р ж а в і на 22 ли п н я  в и к о н ав  л и ш е  на 
66 ,7  процента.

Хто сьогодні ПОПЕРЕДУ

Топор Т ар ас  М и к о л ай о в и ч — к ом бай н ер  ко л го сп у  
ім ені К алін іна, яки й  ком байном  С-6 п ід іб р ав  з в ал к ів  
187 гектар ів  п ш ен и ц і і н ам олоти в  3914  ц ен тн ер ів  зер н а .

Піддубний Іван  Є в ген о в и ч — ком бай н ер  к о л го сп у  
ім ен і Ч кал о ва , яки й  ком бай н ом  С-6 - п ід ібрав  з вал к ів  
130 гектар ів  п ш ен иці і нам олоти в  2427  ц ен тн ер ів  зер н а .

Москаленко А нтон Я к о ви ч — ком б ай н ер  ко л го сп у  
ім ен і М ічуріна, яки й  ком б ай н ом  С-4 п ід іб рав  з  в ал к ів  
128  гектар ів  пш ениц і і н ам олоти в  2469  ц ен тн ер ів  зер н а .

Бурко Іван Ф и ли м о н о ви ч — ком бай н ер  ко л го сп у  ім ені 
К ірова, який  ком бай н ом  С-4 п ід іб рав  з в ал к ів  120 г е к 
тар ів  пш ениці і н ам о л о ти в  2400  ц ен тн ер ів  зер н а .

Тихий Д ен и с  П е т р о в и ч — ко м б ай н ер  ко л го сп у  ім ені 
Ч ап аєва , яки й  ко м б ай н о м  С-6 п ід ібрав  з вал к ів  115 г е к 
тар ів  пш ениці і н ам о л о ти в  2200  ц ен тн ер ів  зе р н а .

Л ап ін  О л ек сан д р  П авлови ч  — ком б ай н ер  ко л го сп у  
ім ені Л ен ін а , яки й  ком бай н ом  С-4 п ід ібрав  з вал к ів  110 
гектар ів  пш ениці і н ам олоти в  2010  ц ен тн ер ів  зер н а .

Святокум М и ко л а  В олоди м и рови ч  — ш о ф ер  Н о в о 
м и р г о р о д с ь к о ї ав то р о ти , яки й  авто м аш и н о ю  ГА З-51 
п ер ев із  на х л ібоп ри й м альн и й  п ун кт за  зм ін у  25,8  тонни 
зер н а  при норм і 7 ,5  тонни .

Честь і слава ждановцям!
Хлібороби сільськогосподарської артілі імені Жданова, 

де головою правління С. Коник, секретарем первинної 
парторганізації С. Козєєв, наполегливо борються за пере
творення в життя історичних рішень червневого Пленуму 
ЦК КПРС і липневого Пленуму ЦК КП України. Першим у  
нашому районі колгосп імені Жданова достроково 21 липня 
виконав план хлібозаготівель (без кукурудзи). Ждановці 
продали державі виключно зерно озимої пшениці— найваж
ливішої продовольчої культури.

Честь і слава трудівникам колгоспу імені Жданова, які 
достроково виконали план хлібозаготівель! Хлібороби кол
госпів району, наслідуйте їх приклад!

Колгоспники і колгоспниці! Слідом 
за збиранням організуємо скирту
вання соломи й полови.

Створимо достаток грубих кор
мів для громадського тваринництва, 
своєчасно підготуємо грунт під по
сів озимих!
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РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

З досвіду роботи нашої комісії
З того часу, коли мене обра

ли депутатом Лікарівської 
сільської Ради, минуло більше 
року. Тоді ж , на першій сесії, 
мене затвердили головою пос
тійної культурно-освітньої к о
місії. До її  складу ввійшли де
путати завідуючий Лікарів
ського бібліотекою Василь Ро
маненко і бухгалтер колгоспу 
імені Орджонікідзе Михайло 
Хмельницький.

Починати раніше для мене 
н езнайому роботу було важ
кувато. Проте в Раді мені да
ли книж ечку А. Татарова 
«Культурно-освітня робота сіль
ських Рад». Прочитала уваж
но. Вивчили її і члени к омі
сії. На першому засіданні, на 
яке  ми запросили завідуючого 
сільським клубом О. Вдовичен
ка, спланували роботу на квар
тал і приступили до діла.

Засідання відбувалися за 
планом, а інколи і поза пла
ном, коли назрівала потреба 
вирішити щось термінове .

Ми зустрілися з надзвичай
но широким колом питань— 
робота клубу, бібліотеки, сіль
ського лекторію, дитячих ясел, 
низова преса, художня само
діяльність, навчально-виховна 
робота в школі і т. д. Вника
ючи у всі питання, члени 
культурно - освітньої комісії 
вносили свій скромний вклад 
у комуністичне виховання тру
дящих.

Одним із закладів, де відбу
вається найбільш широке ви
ховання мас, є сільський клуб. 
Клуб у селі Лікарево неве
личкий, але затишний. Не за
ростають до нього стежки тру
дівників колгоспних ланів. Та 
він тісний. Про будівництво 
нового клубу у нас поки що 
точаться розмови . Виборці мір
кують так: змогли ж побуду
вати новий клуб у селі Бир
зулово нашої сільради—буде 
клуб і в Лікарево.

Особливо багато працював 
наш клуб, починаючи з осені 
минулого року. Весь цей пері
од був насичений визначними 
датами. І не проходило жодно
го свята, щоб у клубі не від
бувся концерт або вистава.

До підготовки концертів ми 
стараємося залучати якомога 
більше любителів сцени. За під
готовку пісень відповідає ба
я ніст О. Вдовиченко. Йому до
помагає вчителька Є. Мізіна. 
Підбирає п ’єси і вірші В. Ро
маненко. Я готую декламато
рів і конферансьє, а вчителька 
К. Ніколаєва— виступи танцю
ристів. Менше ніж  за рік ми 
поставили такі п ’єси, як  «За 
двома зайцями», «Калиновий 
гай», «Безталанна» та шість 
одноактних п ’єс па сучасні 
побутові, сільськогосподарські 
та антирелігійні теми. З п’єсою 
«Безталанна» їздили в Бирзу
лово.

Але культурно-освітня робо
та в клубі цим не обмежуєть
ся. Ми організували вечори 
зустрічі трьох поколінь, моло
дого виборця, а також літера
турні вечори, присвячені 
Пушкіну, Ш евченку, Некрасо
ву, Маяк овському. Тут обго
ворюються книги, читаються 
лекції, доповіді.

Кілька слів про роботу ко
місії в питанні навчально-ви
ховної роботи в школі. Найбо
лючішим місцем у нас було
виконання закону про всеобуч. 
Про підвіз учнів з села Бир
зулово до Лікарівської семи
річки ми вж е не раз вели мо
ву. Навіть їздили всією сесією 
сільради в Бирзулово і знову 
я про це ж  говорила, коли 
звітувала перед виборцями. 
Правда, після сесії дітей під
возили до школи кілька раз,
а потім знову відмовилися. 
Хай, нарешті, зрозуміє свою 
помилку голова колгоспу імені 
Орджонікідзе Д. Руденко.

Дитячі ясла колгоспу «Шлях 
Леніна» розміщені в одній кім
наті. Ліжок мало, лише на 11 
осіб, а дітей щоденно буває 
від 25 до 35. Няньок потрібно 
дві, а працює лише од
на, та ще й ту часто заміня
ють. Годують дітей одноманіт
ними стравами. Комісія ще 
раз повертається до цього пи
тання.

І. ОМЕЛЬЧУК, 
голова постійної культур
но-освітньої комісії.

П о  н а ш о м у  р а й о н у

З концертами по селах
Агіткультбригада районного Будинку куль

тури за час жнив виступила з концертами 
дванадцять раз—в обідню перерву на токах, 
а ввечері в сільських клубах.

Першим на току виступає учасник бригади 
інструктор райкому комсомолу І. Бориско. Прос
тими і дохідливими словами він роз’яснює пос
танову липневого Пленуму ЦК КП України.

Після бесіди починається тридцятихвилин- 
ний концерт, уміло складена програма 
захоплює кожного. І характерно те, що ама
тори сцени у своїх сатиричних номерах вда
ло використовують місцеві факти. Так, у кол
госпі імені Мічуріна справедливо і гостро 
агіткультбригада розкритикувала бригадира 
рільничої бригади Михайла Бреуроша за те, 
що з його вини два дні у полі не готували 
гарячих страв.

В клубах перед великим концертом кол
госпники слухають доповідь «Ти на подвиг 
кличеш, комсомольський квиток».

В програмі виступів агіткультбригади укра
їнські і російські народні та сучасні пісні, 
частівки, художнє читання, драматичні номе
ри. Колгоспники тепло зустрічають виступи 
художнього керівника Будинку культури 
П. Яцкула, Н. Миргородченко, Б. Тарасенка— 
всіх восьми культармійців.

С. МИКОЛАЄНКО.

Перша продукція
До переробки ягід нового врожаю приступив 

соковий цех Ново-Миргородського плодокон
сервного заводу. Вже виготовлено першу 
продукцію—сотні кілограмів натуральних виш
невих соків.

А. ЗАПСЕНКО.

О в о ч і  —  т р у д я щ и м  
промислових центрів

Перевалочний пункт Ново-Миргородської 
заготконтори райспоживспілки відправив 15 
тонн ранньої капусти трудящим міста Ярос
лавля. 12 тонн капусти відвантажено робітни
кам залізничної станції Ш евченково.

Г. КРЮК.

„Крокодил іде по району“
У черговому номері сатиричної газети 

«Крокодил іде по району» піддано критиці 
бракоробів на косовиці хлібів у колгоспі імені 
Дзержинського, занедбаність дитячих ясел у 
колгоспі імені Леніна, неполадки в чайній 
тощо.

Політехнізація навчання все ширшого роз
маху набирає в Ново-Миргородській середній 
школі. Є спеціалізований клас, що готує меха
нізаторів. 18 учнів дев’ятого класу оволодіва
ють спеціальністю комбайнера.

На знімку: учні Надія Лисенко, Володимир 
Буша та Надія Ільченко під час виробничої 
практики.

Фото Ф. Калашникова.

Вони здобули першість
Вже не перший рік працює Микола Пав

лович Каптенар комбайнером. Став справжнім 
майстром своєї сп рави . Не відстає в змаганні 
й зараз.

В колгоспі імені Свердлова агрегат Мико
ли Каптенара за 6 робочих днів зібрав 155 
гектарів хліба і намолотив 3500 центнерів 
зерна.

Чітко і злагоджено працюють члени агре
гату. Помічник комбайнера Михайло Лойтра, 
трактористи В асиль Солодеєв і Василь Кушнір,
ланкова М еланія Горбуліна, колгоспники Лю
бов Андреєва, Леонід Збітієв та інші сумлінно 
виконують свої обов’я зк и.

Комбайновий агрегат М. Каптенара завою
вав перехідний червоний вимпел колгоспу.

П. ГІДУЛЯНОВ, 
інструктор райкому партії.

шовий вираз, треба оцінювати 
за плановою ч и фактичною за 
гально-колгоспною собівартістю 
одиниці продукції. Встановлю
ючи грошово-матеріальні лім і
ти бригадам (фермам), враху 
ють лише прямі і загальні  
бригадні затрати, тобто ті, я к і 
бригада затрачає безпосеред
ньо для  вироблення продукції. 
При цьому продукти і матеріа
ли, вироблені раніше бригадою,
оцінюють за їх  фактичною со
бівартістю. Ті ж  продукти й 
матеріали, які бригада (ферма) 
одержує від колгоспу, оцінюють 
як  в плані, так і фактично за 
їх  плановою собівартістю, а 
куповані— за плановою ціною 
придбання.

Здійснити госпрозрахунок не
можливо без чіткого контролю 
та обліку. Тому в річних брига
дних (фермських) планах вало
вої продукції, затрат трудоднів 
і грошово-матеріальних коштів 
визначають їх  розмір також на 
кож ний місяць, щоб потім 
щомісячно зіставляти їх  
з фактичними показниками.

ції, є всі умови для запровад
ж ення в них госпрозрахунку.

Господарський розрахунок 
необхідно запроваджувати в 
усіх колгоспах незалежно від 
їх  економічного стану. Більш 
того—у відстаючому колгоспі
або бригаді госпрозрахунок ще 
необхідніший, бо саме він до
поможе швидше зрівнятися з 
передовиками.

Колгоспи України починають 
запроваджувати госпрозрахунок 
насамперед у бригадах, які 
тепер перетворились на великі 
багатогалузеві виробничі оди
ниці, озброєні тракторами та 
іншою технікою.

Переходячи на госпрозраху
нок, насамперед встановлюють 
виробничо-фінансове завдання
кожній госпрозрахунковій оди
ниці. Для цього до звичайного 
виробничого завдання бригаді 
чи фермі додають план (ліміт) 
грошово-матеріальних затрат, а 
також визначають планову со
бівартість одиниці продукції.

Валову продукцію бригад 
або ферм, переводячи в гро

зував, що в перехідний період 
від соціалізму до комунізму 
господарство треба будувати 
« ...з  допомогою ентузіазму, на
родженого великою революцією, 
на особистому інтересі, на 
особистій заінтересованості, на 
господарському розрахунку...» 
(Твори, т. 33, стор. 34).

Особливого значення госпо
дарський розрахунок набуває 
в колгоспному виробництві те
пер, к оли к олгоспи купують 
техніку, коли встановлені нові 
єдині закупочн і ціни на сіль
ськогосподарські продукти. Ни
ні раціонально господарювати 
в колгоспі неможливо без
здійснення внутріколгоспного 
госпрозрахунку.

Раніше колгоспи майже н е 
здійснювали госпрозрахунку 
головним чином тому, що не 
обчислювал и собівартості про
дукції, рентабельності госпо
дарства та економічної ефек
тивності виробництва окремих 
в идів продукції. Тепер, коли в 
колгоспах визначають планову 
і фактичну собівартість продук

На економічні теми

Що дає колгоспам 
господарський розрахунок

Постанова червневого Плену
му ЦК КПРС «Про скасування 
обов’язкових поставок і нату
роплати за роботи МТС, про 
новий порядок, ціни і умови 
заготівель сільськогосподар
ських продуктів» відкриває 
колгоспам нові можливості да
лі підносити економіку госпо
дарства. Пленум відзначив, що
«дальше зростання прибутків 
колгоспів повинно піти за ра
хунок різкого збільшення вало
вої і товарної продукції, зни
ж ення затрат праці і коштів 
на одиницю п родукції». Це ви
магає, щоб кожен колгосп ор
ганізував громадське вироб
ництво на принципах господар
ського розрахунку.
       Господарський розрахунок— 
це метод планового господарю
вання, обумовлений товарно- 
грошовими відносинами і дією

закону вартості в соціалістич
ній економіці. Він потрібний 
для того, щоб порівнювати (в 
грошовому виразі) виробничі 
затрати з наслідками господар
ської діяльності кожного соці
алістичного підприємства, для 
економічного аналізу, для того, 
щоб знаходити резерви збіль
шення виробництва продукції 
та її  здешевлення, визначати 
рентабельність господарства і 
економічну ефективність його
окремих галузей, без чого не 
можна обійтися на п ідприємст
ві, в колгоспі, радгоспі.

Госпрозрахунок дозволяє та
кож найповніше здійснювати 
соціалістичний принцип оплати 
праці залежно від її  кількості 
та якості. Це підвищує мате
ріальну заінтересованість кож
ного працівника в наслідках 
своєї праці. В. І . Ленін вка
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У степ прийшла вода

Миколаївська область. Недавно державна комісія прийняла 
в тимчасову експлуатацію першу чергу Інгулецької зрошуваль
но-обводнювальної системи. В цьому році тут підготовлено до 
зрошування 20 тисяч гектарів і до обводнення 50 тисяч гекта
рів. До кінця 1960 року зрошуватимуть 63 тисячі і буде обвод
нено 176 тисяч гектарів.

Канали Інгулецької зрошувальної системи мають довжину 
близько 500 кілометрів. Насосна станція—одна з найпотужніших 
в Європі. По напірних трубопроводах діаметром 2,8 метра що
доби подаватимуть у канал більш як три мільйони кубометрів 
води. Щоб дніпровська вода пішла руслом Інгульця до насосних 
станцій, будівники поглибили дно ріки, вибравши три мільйони 
кубометрів грунту.

Завершено будівництво високовольтної лінії Каховка—Сні- 
гурівка та електростанції, закінчується спорудження головної 
насосної станції магістрального каналу, Жовтневого водоймища 
та інших об’єктів.

На фото: 1. Внутрішній вигляд насосної станції. 2. Загаль
ний вигляд розподільчих пристроїв Інгулецької електростанції.

Фото К. Дудченка (Фотохроніка РАТАУ).

Брати приклад з передовиків
Після закінчення середньої 

школи Олена Січкар та Люд
мила Крижановська вибрали 
вірний ш лях— пішли працювати 
у рідний к олгосп.

Зараз вони з ранку і до 
пізнього вечора працюють на 
колгоспному току біля сорту
валки або навантажують авто
машини зерном. Немає того 
дня, щоб молоді трудівниці 
виконали денну норму менш,

як на 180— 200 процентів.
Але в нас є ще несумлінні 

колгоспники Л. Дмитрієва, 
Г. Барабанчик, Є. Байбороша 
та Є. Рубля. Вони в гарячу 
пору відсиджуються в холодоч
ку, не беруть участі у 
проведенні ж нив, не викону
ють нарядів бригадирів.

А. ХЛОПЕНКО, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Щ орса.

Кращий механізатор
Володимир Євсейович Коваль 

вже багато років працює трак
тористом в колгоспі імені Ен
гельса. За машиною він уваж
но слідкує.

Зараз механізатор працює 
на тракторі ДТ-14. На ньому

він виробив понад 2400 годин 
без ремонту.

— Кращий наш тракто
рист,— говорять к олгоспники.

М. СІМБАБА, 
голова колгоспу імені 
Енгельса.

ви робила менше продукції— на 
206.527 крб., а затратила на 
це 167.067 крб. Комплексна 
бригада № 2 виробила продукції 
тваринництва на 138.457 крб. 
і затратила 132.350 крб., а то
рік — відповідно 132.552 і 
148.478 крб.

Тепер тут стали краще дба
ти про врожаї. Тільки за пер
ші три місяці нинішнього року 
вивезли на поля на 6 тисяч 
тонн торфу і  г ною більше, ніж  
за відповідний період торік. 
Значно перевиконують колгосп
ники і норми виробітку.

Отже, госпрозрахунок підви
щує матеріальну заінтересова
ність колгоспників у тому, щоб 
більше виробляти продукції, 
знижувати ї ї  собівартість, під
вищувати продуктивність праці, 
тобто підносити економіку гос
подарства.

М. ВІТКОВСЬКИЙ, 
науковий співробітник Ук
раїнського науково-дос
лідного Інституту еконо
міки і організації сіль
ського господарства.

тепер знають, що їх  заробіток 
залежить не тільки від того, 
як  вони виконуватимуть норми 
виробітку, а й від кількості ви
робленої продукції та її  собі
вартості. Тут оплачують працю 
в госпрозрахункових бригадах 
так: на скільки процентів 
бригада перевиконала план по 
валовій продукції і план зни
ж ення собівартості, на стільки 
ж процентів збільшують ї й і 
оплату. Наприклад, якщо 
бригада виробила продукції 
більше на 10 проц., а собівар
тість ї ї  знизила на 5 проц. 
проти плану, їй додатково ви
платять ще 15 проц. від нара
хованої оплати.

Вже в перші місяці роботи 
на госпрозрахунку бригади ста
ли працювати краще. Наприк
лад, у першому кварталі цьо
го року комплексна бригада 
№ 1 виробила продукції тва
ринництва (обчисленої в заку
почних цінах) на 223.340 крб., 
затративши 15 9 .805 крб. гро
шово-матеріальних коштів, а в 
першому кварталі 1957 р. вона

хідних для того, щоб виконати 
план. І оплачувати трудодень 
по бригадах вирішили залежно 
не лише від виконання плану 
по валовій продукції, а й від 
затрат праці і коштів на її  ви
робництво.

У колгоспі «Б ільшовик», 
Шосткинського району, Сум
ської області, торік перейшли 
на гарантовану щомісячну оп
лату безпосередньо грішми, не 
нараховуючи трудоднів. Однак 
досвід показав, що достатньої 
заінтересованості колгоспників 
у кінцевих результатах своєї 
роботи—у збільшенні виробни
цтва продукції та її  здешевлен 
н і ,— цим не створили. Тому в 
нинішньому році в усіх комп
лексних бригадах запровадили 
і госпрозрахунок. Кожній з 
них встановили план виробни
цтва продукції (у натурально
му і грошовому виразі), ліміти 
грошово-матеріальних затрат і 
фонд грошової оплати, а також 
планову собівартість одиниці 
продукції.

Колгоспники кожної бригади

виконає бригада свій план по 
валовій продукції порівняно з 
виконанням загально-колгосп
ного плану, на стільки ж про
центів ї й збільшують або змен
шують грошову оплату трудод
ня проти середньоколгоспної. 
В результаті першій бригаді 
нарахували по 6,5 крб., дру
гій—по 6,4, третій— по 6 ,1 , 
четвертій— по 6 і п ’ятій — по 
6,1 крб. на трудодень. Оскіль
ки досвіду госпрозрахунку тут
не мали, вирішили не знижу
вати оплату трудодня по брига
дах більш як на 10 проц. про
ти середньоколгоспної.

Вже тільки такий захід під
вищив трудову активність к ол
госпників, бо вони переконали
ся, що госпрозрахунок— спра
ведлива річ: хто краще пра
цював, той більше і одержує 
на трудодень. Тому в цьому ро
ці зробили дальший крок по 
впровадженню госпрозрахунку. 
Кожній бригаді встановили, крім 
плану виробництва продукції, 
ще й ліміти грошово-матеріаль
них та трудових затрат, необ

Працю колгоспників госпроз
рахункових одиниць оплачують 
залежно від того, як виконано 
план виробництва продукції і 
план собівартості. В тих к ол
г оспах, де встановили гаран
товану оплату трудодня, госп
розрахункові бригади (ферми), 
які перевиконали план по ва
ловій продукції і заощадили 
трудодні та кошти, слід пре
міювати.

Якщо оплачують трудодень 
у кожній бригаді однаково, не

  залежно від результатів госпо
дарювання, це призводить до 
зрівнялівки, зниж ує матеріаль
ну заінтересованість колгосп
ників. Вища оплата за кращу 
працю—важливий стимул в ід
несення колгоспного виробни
цтва. Наприклад, у колгоспі 
імені Щербакова, Роздільнян
ського району, Одеської облас
ті, в 1956 р. оплата трудодня 
в кожній бригаді була однако
ва. В 1957 р. в бригадах за
провадили лише один елемент 
госпрозрахунку: на скільки про
центів перевиконає або недо

З допомогою техніки
В минулі роки багато цінно

го часу доводилося витрачати 
працівникам Ново-Миргород
ського хлібоприймальн ого пун
кту та вантаж никам , що до
ставляють зерно з к олгоспів,
під нас розвантаж ення автома
ш ин. Немало людей працювало 
і н а  транспортуванні зерна в 
складські приміщення.

В цьому році на допомогу 
прийшла нова вітчизняна тех
ніка , я ка  вивільнила десятки
робочих рук. Зараз на х л ібо
приймальному пункті всі тру
домісткі процеси механізовано. 
З  допомогою електрики приво
диться в дію багато різних ме
ханізмів.

Ось під’їхала автомашина, 
навантаж ена зерном. Крім во
дія, біля неї немає н ікого.

— Чому стоїш? Сам роз
вантаж уй, коли людей не 
в зя в ,— говорять шоферові дів
чата з сусідньої машини.

— Ось зараз побачите нови
н у ,— усміхнувшись, сказав  во
дій, і заїхав на платформу 
авторозвантажувача.

Робітник натиснув вмикач. 
Платформа разом з автомаши
ною повільно підн імається вго
ру. Не пройшло й дві хвилини, 
як  із кузова висипалось зерно, 
а транспортер уж е подавав йо
го у складське приміщення.

Із захопленням дивилася лан
кова колгоспу імені Чапаєва 
Віра Поповиченко на автороз
вантаж увач, який то піднімав 
навантажені зерном машини, то 
опускав порожні.

— Чудова тех н іка ,— радісно 
сказала В. Поповиченко і почала 
підраховувати, скільки для роз
вантаж ення однієї автомашини 
вручну потрібно двом робітни
кам затратити часу. А потім 
сказала:

— П ’ятнадцять хвилин.
Хороші слова можна почу

ти про авторозвантажувач і 
від інших хліборобів, які до
ставляють зерно на хлібоприй
мальний пункт.

О. КУШКА, 
помічник завідуючого 
складом.

Рівняйтесь на товариша Гаврилова!
На тік під’їхала автомаши

на. З кабіни вийшов середньо
го росту чоловік. Привітався до 
к олгоспниць, я кі в іяли зерно, 
і промовив:

— Хто сьогодні з і мною бу
де возити зерно? Запрошую 
с м і л и х  і завзятих.

— Ми поїдемо! — посміхаю
чись, відповіли загорілі дівчата.

—Але при одній умов і— пра- 
ц ю ватп так, щоб всі хлопці
заздрили,— зауважив Порфирій 
Трохимович.— Завдання ж  яке 
почесне! Першу заповідь перед 
рідною державою виконуємо.

Через кілька хвилин н аван
тажена автомашина мчала, 
здіймаючи куряву, з Мартоно

ш і на Ново-Миргородський хл і
боприймальний пункт. П . Гаври
лов відстань уже давно вимі
ряв— 18 кілометрів. Йому зав
дання за зміну доставити 12,5 
тонни пшениці.

— Але цього не досить. Тре
ба з-за  погоди золотисте зерно 
ш вид ко ховати в комори.

Ось що непокоїть шофера. 
Він пильно стежить за роботою

вантажниць, не допускає зай
вих простоїв на приймальному 
пункті. Кожна хвилина на об
ліку.

Вж е знають автомашину 
П. Гаврилова працівники пунк
ту.

— Не стійте на воротях! — 
говорять вони. — Он, бачите,
їде «00— 88». Шофер тієї маши
ни не любить, коли його за 
тримують.

П. Гаврилов з дня на день 
збільшує свій рахунок. Поза
вчора, наприклад, вивіз за день 
220 центнерів, вчора— 310, а 
сьогодні — майже 350 цент
нерів!

— Буде і більше!— впевне
но говорить сумлінний тру
дівник.

Коли кожний автомобіль, що 
вивозить зерно на пункт, бу
де працювати так, як  машина 
в руках Порфирій Трохимови
ча, то всі колгоспи достроково 
виконають план хлібозаготівлі.

М. ПАВЛОВ, 
диспетчер Ново-Миргород
ської автороти.

ЗВЕДЕННЯ
про надої молока в колгоспах 

району з  10 по 20 липня 
1958 року за даними планового 

відділу райвиконкому
(подається в літрах на фуражну 

корову)

Назва колгоспів
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ім. Леніна 91,9 +  2,8
ім. Калініна 91,6 +  5,3
ім. Фрунзе 89,7 -  1,7
ім. Карла Маркса 89,6 +  3,5
ім. Чапаєва 89,0 + 13,4
ім. Свердлова 88,2 -  1,5

„Шлях Леніна“ 87,4 -  5,6
ім. Енгельса 86,9 -  1,7
ім. Щорса 85,4 +  2,2
ім. Жданова 82,6 -  4,6
ім. Шевченка 81,6 +  12,7
ім. Кірова 81,3 +  5,1
ім. Дзержинського 80,5 +  4,2
ім. Орджонікідзе 78,2 -  1,5
ім. Чкалова 77,0 -  4,0
ім. Сталіна 70,3 -  0,8
ім. Мічуріна 70,1 -  0,9
ім. Куйбишева 69,8 +  3,4
ім. М. Горького 65,1 -  1,4

По району 79,7 +  1,7

Незважаючи на те, що зараз 
є всі можливості різко підви
щити продуктивність громад
ського тваринництва, ряд кол
госпів району продовжує від
ставати по надоях молока. Так,
з 19 колгоспів району приріст 
молока на кожну корову за 
другу декаду липня мають ли
ше половина колгоспів. Най
кращих показників добилися 
колгоспи імені Ш евченка, 
імені Чапаєва, імені Кірова. А 
в порівнянні з відповідною де
кадою минулого року мають 
приріст молока на кожну ко
рову лише колгоспи імені Лені
на, імені Ж данова, імені Ен
гельса.

Продовжують відставати сіль
госпартілі імені М. Горького, 
«Шлях Леніна». За  другу де
каду липня тут одержано мо
лока менше, в порівнянні з 
першою декадою.

Останнім часом стали змен
шувати надої молока в колгос
пі імені Чкалова, що повинно 
викликати тривогу в керівників 
артілі В. Калиновського і В. Ко 
нофіцького.

Причина відставання криєть
ся в тому, що правління окре
мих колгоспів мало дбають про 
годівлю худоби, слабо контро
люють роботу на фермах.



Організовано провести штучно 
запліднення тварин

Штучне запліднення сільсько
господарських тварин відіграє 
важливу роль в справі якісно
го поліпшення худоби. З ц ією 
метою в нашому районі орга
нізовано державну станцію 
штучного запліднення тварин.

В даний час станція має 11 
породних биків та 5 баранів, 
необхідну апаратуру. Досвід 
першого року показав хороші 
результати в тих колгоспах, де 
до проведення штучного заплід
нення тварин підійшли серйоз
но, дотримують всіх правил.

Ж ителі Софіївки і Ново-Мир
города знають немало випадків, 
коли корови після штучного 
запліднення привели по двоє 
телят.

Однак в роботі по організа
ції штучного запліднення тва
рин є ряд недоліків. В колгос
пі імені Свердлова, наприклад, 
пункт припинив свою діяльність 
із-за відсутності спеціаліста. В 
колгоспі імені Чапаєва технік 
т. Пігасов покинув пункт і пі
шов на іншу роботу. Тимчасом 
план парування тварин не ви
конується.

Технік т. Карауш , працюючи

на пункті штучного запліднен
ня у колгоспі імені Куйбише
ва, допускав недоліки в роботі, 
порушував правила техніки 
штучного запліднення. А це 
привело до небажаних наслід
ків.

Зараз настав відповідальний 
період в проведенні штучного 
запліднення овець. Планом пе
редбачено запліднити в цьому 
році в колгоспах району 4 ти
сячі голів овець, в тому числі 
150 голів у колгоспі імені К а
лініна. Тут буде організовано 
племінну вівцеферму.

Необхідно старан но підготу
ватись до проведен ня цієї ро
боти. Проте в ряді к олгоспів 
цим не займаються. Так, в 
сільгоспартілі імені Енгельса, 
де головою т. Сімбаба, до цьо
го часу утримують баранів- 
плідників разом з вівцематками.

Треба в кожному колгос
пі широко впровадити і зраз
ково провести штучне заплід
нення овець.

В. КОЛОДЯЖНИЙ, 
завідуючий станцією штуч
ного запліднення.

Ново-Миргородський міжколгоспбуд має в своєму розпоряд
женні багато механізмів і пристосувань, що полегшують працю 
робітників. Широко механізовані роботи на виготовленні шла
коблоків.

На знімку: механізація на виготовленні шлакоблоків.
Фото Ф. Калашникова.

Не кидати слів на вітер...
Не ладились справи в Ново

миргородському держмлині. Та 
ось на посаду директора прибув 
Олександр Вахламов, енергійно 
взявся за роботу. Незабаром млин 
став до ладу, почав виконувати 
виробничі завдання.

—Буде діло! У нового директо
ра вистачить енергії, щоб вироб
ництво пішло вгору!—раділи ро
бітники.

—Та ми все зробимо. Всі зав
дання виконаємо, скоро пустимо 
в дію крупорушний цех, дайте 
тільки розвернутись,—заявляв
О. Вахламов ще наприкінці січня 
1956 року.

Але це були тільки красиві сло
ва.  Механізми для крупорушного 
цеху як стояли під відкритим не
бом, так і продовжують стояти. 
Цех і досі не пущено в дію, хоч 
минули місяці, роки... Сказати, що 
нічого не зроблено, не можна.

Восени минулого року до міс
ця будівництва крупорушного це
ху підвезли чимало цегли та ін
ших будівельних матеріалів. По
чалася кладка стін. Та ось конюх 
млина І. Коваленко один за одним 
почав робити „швидкісні“ рейси. 
Цеглу з будівельної площадки 
відвозив на інше місце. В цьому 
йому старанно допомагали рідні і 
близькі люди Вахламова.

—Директор форсує споруджен
ня власного будинку, а вже потім
візьметься за цех,—говорили лю
ди.

Таким чином було вивезено з
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Переконлива перемога
17 липня на стадіоні с. Хме

льового новомиргородські футбо
лісти провели товариську зуст
річ з місцевими спортсменами 
і перемогли з рахунком 4:2.

Минулої неділі обидва колек
тиви знову зустрілися на ста
діоні Ново-Миргорода. Гра про

ходила при повній перевазі гос
подарів поля і закінчилася з 
рахунком 11:1 на їх  користь.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

не бажають проявити власної іні
ціативи, щоб організувати при 
млині зразковий пункт відгодівлі 
свиней, хоч всі умови для цього 
тут є. Адже ж можуть директор 
О. Вахламов та інші керівні това
риші з млина відгодовувати щороку 
по кілька кабанів, десятки качок, 
курей? Значить, підприємство 
могло б відгодовувати сотні тварин.

Окремо варто сказати і про
концентровані корми, що залиша
ються після переробки зерна на 
борошно. Замість того, щоб орга
нізувати на базі цих кормів від
годівлю тварин для держави, тут 
допускають їх розбазарювання. А 
чому це так?

Не все гаразд і з трудовою 
дисципліною на підприємстві. 
Крізь пальці дивиться О. Вахла
мов на те, що окремі працівники 
займаються пияцтвом. Та нерідко
й директор разом з своїми під
леглими заглядає в буфети, чай
ну. Все це приводить до неба
жаних наслідків. Варто згадати 
хоч би той факт, що працівники 
млина Повага, Куліченко з ’я
влялися п’яними навіть на робо
ту, і їх довелося звільнити.

Всі ці факти викликають закон
не обурення в трудящих райцентра.

—Необхідно закрити усі щілини, 
крізь які пробираються в млин 
п’яниці і хапуги!—заявляють вони.

Настав час серйозно поліпшити 
роботу держмлина, негайно завер
шити будівництво і пуск в дію 
нових об’єктів, за призначенням 
використовувати концкорми.

А. ПАНАСЕНКО.

матеріалів, призначених для ви
робництва, кілька тисяч штук 
цегли, дві тонни вапняку, кілька 
рулонів руберойду. З якогось ча
су О. Вахламов вирішив, що йо
му, як директору, все дозволено, 
все можна. Тимчасом будівництво 
стін цеху із-за нестачі цегли за
тягнулося до пізньої осені. Зараз 
зволікаються інші будівельні ро
боти. Стоять лише стіни примі
щень, а будівельників біля них не 
видно.

—Ось одержимо лісоматеріал
і в серпні закінчимо будівництво 
крупорушного цеху,—запевняє
О. Вахламов.

Час покаже, чи дотримає свого 
слова директор на цей раз.

Хоч підприємство і виконує 
виробничі плани, але недоліків у 
обслужуванні помольців ще бага
то. Нерідко були випадки, коли 
люди з сіл днями і ночами про
сиджували в черзі біля млина. З 
горем-бідою дирекція млина від
крила обмінний пункт у селі Мар’
ї вці. А чому б не відкрити такі
пункти в ряді інших сіл—Панче
во, Канежі тощо? Адже колгоспи 
охоче пішли б на це, та й людям 
була б полегкість.

Комуністична партія поставила 
завдання різко збільшити вироб
ництво м’яса в країні. Значний
вклад міг би внести в цю благо
родну справу і колектив держмли
на. Щороку можна відгодовувати 
сотні кабанів, тисячі качок, ку
рей. Але керівники підприємства

Любителі книг
В Мар’ївськ ій сільській біб

ліотеці завжди людно. Люблять 
читати книги і молоді, і літні 
колгоспники. Корнію Петровичу 
Вербіцькому вже 6 2 роки. П ра
цює він сторожем у польовому 
стані тракторної бригади. Зав
жди він знаходить час почита
ти цікаву книгу.

Частий гість бібліотеки і 
Семен Федосійович Усен ко, 
якому вже 82 роки.

Таких любителів книги є  
багато в нашому селі.

Г. МАРЧЕНКО, 
секретар комсомольської 
організації.

А ЧАС НЕ ЖДЕ
Дуже зраділи хлібороби кол

госпу імені Калініна, коли ста
ла до ладу електростанція.

—Тепер у нас всюди ясно 
горітимуть електричні вогні, з 
допомогою дешевої енергії при
водитимуться в рух машини по 
переробці кормів,— говорили 
колгоспники.

Та радість ця була передчас
ною. Електростанція працювала 
небагато часу. Голові колгоспу 
т. Декусару байдуже, що елек
тростанція н е працює. Навіть 
електротехніка послав працю
вати на іншу ділянку.

Варто нагадати й про будів
ництво приміщення для клубу. 
Тут заспокоїлись на тому, що
зробили верх. Дальші роботи не 
проводять. А час не жде, кра
їні дні минають. Чи, може, 
знову хочуть перенести бу
дівництво на наступний рік?

Л. НЕЧУЙВІТЕР.

Слідами наших виступів 
„ВСЕ ВАМ РОЗКАЖУ“

В кореспонденції, яка опубліко
вана під таким заголовком в на
шій газеті за 15 червня цього 
року, гострій критиці було підда
но роботу фуражира колгоспу 
імені Кірова С. Луценка.

Голова колгоспу Т. Опальченко 
повідомив редакцію, що наведені 
факти підтвердились. Замітку об
говорено на засіданні правління. 
С. Луценку винесено сувору до
гану.

Л Е Н І Н Е Ц Ь 23 липня 1958 р.

Їх мрія здійснилася
В ранковій імлі ледь-ледь ви

дніються дві фігури. Це поспі
шають у поле молоді механіза
тори Володимир Туркулець і 
Володимир Кваша. Рік тому 
обидва вони закінчили школу 
механізації в Ново-Георгіївську, 
а зараз вже йдуть у числі п е
редових механізаторів колгоспу 
імені Дзержинського.

Ще з дитинства полюбили
техніку. Часто ходили в поле 
дивитись як  збирають хліба 
комбайнами, як за трактором за
лишається чорна смуга виора
ної землі. Яка честь бути трак
тористом!

—Ми станемо механізатора
м и,—сказали тоді юнаки.

Йшов час. Володимир Турку
лець і Володимир Кваша росли, 
навчались у школі, а коли за
кінчили ї ї — пішли трудитись у 
рідний колгосп. Але не забува
ли про здійснення своєї мрії. 

—Посилаємо вас вчитись,
повертайтесь у тракторну брига
ду досвідченими механізатора
ми,— тепло проводжали молодих 
колгоспників члени правління, 
відряджаючи юнаків в школу.

Мрія стала дійсністю. Воло
димир Туркулець працює на 
тракторі «Беларусь», а Володи
мир Кваша—на КДП-35.

—Щасливий ти, Володя,— 
лагідно говорить мати В. Ква
ші, згадуючи своє гірке мину
ле, коли вона, ще малою пра
цювала в наймах. Вона згадує

випадок, коли в дитинстві піш 
ла шукати щастя там, де нада
ють зірки ... Так їй хтось го
ворив... Коли мати зараз диви
ться на сина, то її  очі запов
нюють сльози радості...

Десь за селом піднімається 
сонце, в полі вже гуркочуть 
трактори. Молоді м еханізатори 
хвилюються: хто вийде пере
можцем у змаганні? Вони упев
нено ведуть машини, нама
гаються не відставати в змаганні 
від старших товаришів.

Минув трудовий день. Вве
чері бригадир механізаторів 
С. Зайцев оголосив підсумки 
змагання за день і місяць.

—Володимир Кваша в 9 раз 
перевиконав змінне завдання і  
заощадив 72 кілограми пально
го. Володимир Туркулець в 5 раз
перевиконав норму, заощадив 
23 кілограми пального,—пові
домив бригадир.

—Молодці, механізатори! Ко
ли так будуть трудитись всі в
колгоспі, то ми швидко ви
йдемо в число передовиків,— 
сказав секретар п арторганіза
ції П. М арченко.

... З а  обрій, десь за  Кам'я н 
кою, спускалося сонце. Молоді 
трактористи й шли додому, щоб 
завтра знову включитись у ро
боту, до дна використати тех
ніку в період збирання вро
жаю.

Володимир МУРЗАК, 
член сільгоспартілі.

Хроніка культурного життя 

Колгоспи будують школи
Близько 25 мільйонів карбо

ванців на будівництво ш кіл ви
ділили в цьому році к олгоспи 
Одещини. Зараз у селах облас
ті споруджується 78 шкільних

будинків. Вони матимуть фіз
культурні зали, кабінети для 
практичних занять, м ічурінські 
кімнати.

Новий інститут фізичного виховання
Харківський педагогічний ін

ститут реорганізовано в педа
гогічний інститут фізичного 
виховання. Новий вищий учбо
вий заклад готуватиме викла
дачів фізичного виховання для

середніх ш кіл з правом читати 
курс анатомії людини. В ни
нішньому році на перший курс 
інституту буде прийнято 220 
юнаків і дівчат.

Без відриву від виробництва
Більше 12 тисяч виробнич

ників здобувають технічну ос
віту, сполучаючи навчання з 
роботою на ш ахтах, заводах, 
будовах Сталінської області. 
Готуючись до нового навчаль
ного року, вечірні інститути і 
 технікуми розширяють аудито
рії, поповнюють устаткування 
лабораторій. Ново-Краматор

ський машинно-будівельний за
вод передав діючому на підпри
ємстві філіалові Донецького 
індустріального Інституту новий 
навчальний корпус з 40 ауди
торіями. В Сталіно відкритий 
новий заочний будівельний 
технікум , який прийме 330 
чоловік.

З дипломом на батьківщину
Близько 300 студентам за

рубіжних країн, які закінчи
ли в цьому році вищі учбові 
заклади України, вручені ди
пломи. 90 молодих спеціалістів 
везуть на батьківщину свідчен
ня наполегливої п ’ятирічної

праці— дипломи з відзнакою.
Велика група аспірантів, які 

вчилися в українських вузах, 
повертаються на батьківщину 
як  наукові співробітники, вик
ладачі вищої ш коли.

(РАТАУ).
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