
Пролетарі всіх країн,  єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

№  88 (3079) НЕДІЛЯ, 3 листопада 1957 р. Ціна 10 коп.

Хай живуть Рада депутатів тру
дящих—справді народні органи влади 
в нашій країні! Хай живе соціалістич
на демократія!

(Із Закликів ЦК КПРС до 40-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної революції).

У переддень всенародного свята
Велика Жовт

нева соціалістич
на революція 
здійснила вікові 
сподівання трудо
вого селянства—

П. КУМПАН, 
голова виконкому 

районної Ради 
депутатів трудящих.

сільського госпо
дарства мають ви
нятково важливе 
значення рішен
н я партії і уряду 
про н овий по

назавжди знищила помі
щ ицькі володіння, звільни
ла селян від злиднів і поне
волення.

В результаті здійснення ге
ніального ленінського коопера
тивного плану в селах Ново- 
Миргородського району замість 
кількох тисяч дрібних селян
ських господарств створено 21 
велике багатогалузеве колек
тивне господарство. З року в 
р ік соціалістичне сільське гос
подарство оснащується найно
вішою вітчизняною технікою. 
Лише в нинішньому році ма
шинно-тракторні станції райо
н у  одержали від держави 20 
потужних тракторів, 90 різних 
комбайнів: серед них 30 зер
нових, 29 кукурудзозбираль
них, силосні та бурякозбираль
ні комбайни, багато сівалок, 
культиваторів та інших машин.

Через МТС соціалістична 
Батьківщ ина дбає про полег
ш ення праці трудівників села, 
про підвищення її продуктив
ності. Машинно-тракторні стан
ції становлять основну мате
ріально-технічну базу колгосп
ного виробництва.

Колгоспники та механізато
ри працюють у тісній творчій 
співдружності, борються за р із
ке збільшення виробництва зер
на, молока, м ’яса, вовни та 
інших продуктів. В ниніш ньо
му році хлібороби району, пе
реборюючи труднощі засушливо
го літа, виростили і зібрали на 
кожному гектарі посіву на 32 
нуди зерна більше, ніж  в ми
нулому році.

Трудівники району достроко
во, до 20 жовтня, завершили 
план хлібозаготівель і здали 
державі хліба на 520 тисяч пудів 
більше, ніж за такий же пе
ріод в минулому році. Значно 
зросло виробництво м ’яса, мо
лока та вовни. Сотні пудів 
тваринницької продукції здали 
колгоспи рідній державі понад 
план.

Для дальшого піднесен ня

рядок планування в кол
госпах, про підвищення за
готівельних і закупочних цін 
н а сільськогосподарські про
дукти та інші. Ці заходи роз,- 
в ’язали ініціативу на місцях, 
підвищили матеріальну заінте
ресованість колгоспів і колгосп
ників у збільшенні виробниц
тва продуктів сільського гос
подарства.

За роки Радянської влади 
докорінно змінилося обличчя 
села. В колгоспах виросли но
ві кадри, як і очолюють важли
ві ділянки виробництва. Не 
знало старе село професій аг
ронома, зоотехніка, тракторис
та, комбайнера, електрика, а 
нині вони очолюють вирішаль
ні ділянки роботи. Бригадири, 
ланкові, завідуючі фермами ор
ганізовують працю колгоспни
ків, сумлінно виконують важ
ливі агро-зоотехнічні заходи, 
як і сприяють дальшому крутому 
піднесенню сільського госпо
дарства.

Сільські Ради депутатів тру
дящих стали справжніми ор
ганізаторами народної влади 
на солі. У місцевих Радах ра
йону зараз є понад 320 депу
татів, які сумлінно працюють 
в колгоспах, МТС та устано
вах, разом з тим виконують 
свої депутатські обов’язки.

Багато депутатів сільських 
та районної Ради— кращі ви
робничники, їх  імена занесені 
на районну Дошку пошани. Се
ред них Ф. Цеховлес, свинарка 
колгоспу імені Леніна, К . Мар
тиновська, чабан колгоспу іме
ні Калініна, М. Бредня, дояр
ка колгоспу імені Чкалова.

Наші сьогоднішні досягн ен
н я — не межа, і заспокоюватись 
па них не можна. У переддень 
всенародного свята трудящі ра
йону ще тісніше з гуртовують 
свої ряди на здійснення істо
ричних рішень ХХ з ’їзду КПРС, 
борються за нові перемоги в 
будівництві комуністичного су
спільства.

В Міністерстві торгівлі СРСР 
Про зниження роздрібних цін на свинину, гусей і качок

З 1 листопада ц. р. знижуються роздрібні ціни на свини
ну в середньому на 1 4— 15 процентів і на гусей та качок— 
на 12 ,5  процента. Відповідно знижуються ціни на обідні та 
інш і страви з свинини і птиці в підприємствах громадського 
харчування.

Розповсюдження преси—партійна справа
З першого жовтня в нашому 

районі провадиться передплата 
на центральні, республіканські, 
обласну та районну газети і 
журнали. Треба сказати, що 
розповсюдження преси в районі 
провадиться незадовільно. По 
передплаті періодичних видань 
наш район займає одне з ос
танніх місць в області. Це го
ворить про те, що районний 
відділ «Союздруку», яким за
відує В. Гладощук, а також 
сільські поштові відділення я к 
слід не займаються розповсюд
женням газет і журналів серед 
населення.

Канізьке поштове відділення, 
яким завідує Г. Давиденко, 
охопило передплатою лише се
редню школу. Тут серед інди
відуальних передплатників роз
повсюджено тільки 50 екземп
лярів видань.

На жаль, окремі партійні ор
ганізації та їх  секретарі забу
вають, що розповсюдження пре
си—важлива політична кампа
н ія . В колгоспі імені Орджоні
кідзе, наприклад, секретар парт
організації М. Керосір та голо
ва правління Д. Руденко за 
мість того, щоб сприяти я к 
найшвидшому завершенню пе
редплати видань серед трудів
н иків, самі відмовляються пе
редплачувати газети і журнали.

Ніякої допомоги поштовому 
відділенню в розповсюдженні 
преси не подають голова Мар’
ївської сільради М. Буковський 
та секретар парторганізації 
сільгоспартілі імені Хрущова 
М. Іванов.

В Ново-Миргородській район
ній лікарні, де головним л іка
рем Д. Маган, справу перед

плати газет і журналів також 
пущено на самоплив.

 Вкрай погано займаються роз
повсюдженням преси серед на
селення працівники райконто
ри зв ’язку , де начальником 
А. З інченко. Вони мало бува
ють в поштових відділеннях,
слабо провадять організатор
ську роботу н а місцях.

Успішне завершення перед
плати газет і журналів зале
жить від того, як  буде органі
зована ця справа. Тому рай
контора зв 'я зк у , партійні, ком
сомольські та профспілкові ор
ган ізац ії, громадські розпов
сюджувачі преси повинні зро
бити все для того, щоб якн ай
швидше заверш ити цю важли
ву політичну кампанію.

П. ЮПАШЕВСЬКИЙ, 
завідуючий відділом про
паганди і агітації райко
му КП України.

Григорчук Олександр Іванович —
бригадир тракторної бригади № 10 
Панчівської МТС. Бригада в колгоспі 
імені Леніна виробила на 15-сильний 
трактор 822 га умовної оранки, зао
щадила пального 943 кг. Одержано 
врожай зернових культур по 17,7 цнт. 
з гектара.

Ботнаренко Марко Дмитрович
комбайнер Панчівської МТС, який 
комбайном „С-6“ зібрав зернових на 
площі 336 га і намолотив 4768 цнт. 
зерна.

Погрібний Микола Васильович —
комбайнер Панчівської МТС, який 
комбайном „С-4“ зібрав зернових на 
площі 406 га і намолотив 7144 цнт. 
зерна.

Аврахов Григорій Іванович—трак
торист Панчівської МТС, який в кол
госпі імені Леніна трактором „ДТ-54“ 
виробив 1309 га умовної оранки, зао
щадив 196 кг пального.

Калінін Іван Тимофійович—тракто
рист Панчівської МТС, який в кол
госпі імені Сталіна трактором „ДТ-54“ 
виробив 1220 га умовної оранки, зао
щадив 324 кг пального.

Веремієнко Іван Андрійович—ком
байнер Панчівської МТС, який буря
кокомбайном „СКЕМ-3“ в колгоспі 
імені Калініна зібрав цукрові буряки 
з площі 70 га.

Орлов Федір Михайлович — їз
довий колгоспу імені М. Горького, 
який виконує норми на 120 проц.

Бабаліч Фросина Пантелеївна — 
свинарка колгоспу імені Петровсько
го, яка від кожної свиноматки одер
жала по 18 поросят.

Шульга Олександра Арсентіївна— 
доярка колгоспу імені Кірова, 
яка від кожної корови надоїла по 
1800 літрів молока.

Самойленко Кирило Васильович— 
пастух колгоспу імені Карла Маркса, 
який утримує громадську худобу в 
добрій вгодованості.

Лугова Фенія Дмитрівна—свинарка 
колгоспу „Шлях Леніна“, яка від 
кожної свиноматки одержала по 22 
поросят.

(Закінчення).
Федотова Анастасія Григорівна—

формувальниця цегли промартілі 
„П’ятирічка”, яка виконала завдання III 
кварталу на 140 процентів.

Симчук Павло Іванович —робітник 
пункту „Заготзерно“, який виконує 
норми виробітку на 125 процентів.

Фабрицька Віра Євгенівна—робіт
ниця плодоконсервного заводу, яка, 
працюючи в соковому цеху, виконує 
норми виробітку на 130 процентів.

Гордуз Галина Михайлівна—теле
фоністка райконтори зв’язку, яка за
безпечує якісне обслужування або
нентів.

Мирошниченко Яків Петрович —
пресувальник цегли цегельно-черепич
ного заводу, який виконує норми на 
115 процентів.

Головченко Олександра Іванівна—
формувальниця черепиці цегельно- 
черепичного заводу, яка виконує 
норми на 110 процентів.

Зензюра Василь Хомич — тракто
рист Ново-Миргородської МТС, який 
в колгоспі імені Жданова трактором 
„С-80“ виробив 1146 га умовної оран
ки, заощадив 402 кг пального.

Кулик Василь Павлович — тракто
рист Ново-Миргородської МТС, який 
в колгоспі імені Свердлова трактором 
„С-80“ виробив 1130 га умовної оран
ки, заощадив 446 кг пального.

Парфьонов Микола Григорович — 
комбайнер Ново-Миргородської МТС, 
який комбайном „С-4“ зібрав зерно
вих на площі 406 га і намолотив 
5949 цнт. зерна.

Бондаренко Семен Данилович —
бригадир тракторної бригади № 6 
Панчівської МТС. Бригада в колгос
пі імені Сталіна виробила на 15-силь- 
ний трактор 919 га умовної оранки, 
заощадила пального 2591 кг. Одер
жано врожай зернових культур по 
19,2 цнт. з гектара.

Гончар Микита Іванович—бригадир 
тракторної бригади № 11 Панчівської 
МТС. Бригада в колгоспі імені Бу
дьонного виробила на 15-сильний 
трактор 808 га умовної оранки, зао
щадила пального 943 кг. Одержано 
врожай зернових культур по 20,2 цнт. 
з гектара.

ДО Ш К А ПОШАН И

За досягнут і успіхи в соціалістичному змаганні 
на честь всенародного свята сорокаріччя Великої Ж овт
невої соціалістичної революції постановою виконкому ра
йонної Ради депутатів трудящих та бюро райкому КП 
У країни на районну Дошку пошани з а н о с я т ь с я :
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Радянська Україна за 40 роківНА ДОПОМОГУ АГІТАТОРОВІ

СОЦІАЛІЗМ ЗАБЕЗПЕЧИВ ТРУДЯЩИМ ВЕЛИКІ БЛАГА
«Соціалізм відкрив найширші простори для 

неухильного зростання матеріального і культур
ного рівня життя народу. Дальше поліпшення добро
буту всіх категорій трудящих—найважливіший під
сумок післявоєнного розвитку радянського сус
пільства»

(З тез до 40-річчя Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції).

В бурхливому піднесенні на
родного господарства, в неу
хильному підвищенні мате
ріального добробуту і культури 
трудящих Радянського Союзу 
виявляється величезна перева
га соціалізму над капіталізмом. 
Національний доход в СРСР, 
який лежить в основі піднесен
ня добробуту народу, збіль
шився за п ’яту п ’ятирічку 
на 68 процентів, а в 1956 
році — ще на 12 процентів. 
Причому три чверті національ
ного доходу йдуть у нас на 
особисте споживання трудя
щих, тоді як  у капіталісти ч
них країнах більше половини 
національного доходу привлас
нюють експлуататорські класи.

На основі успіхів у розвит
ку економіки, досягнутих за 
п іслявоєнний час, партія й 
уряд здійснили ряд важливих 
заходів, намічених XX з ’їздом 
КПРС по дальшому поліпшен
ню умов праці і  ж иття радян
ських людей. За останні роки
скорочено робочий час в пе
редвихідні і передсвяткові дні, 
збільшено тривалість відпусток 
для жінок по вагітності і ро
дах, підвищено заробітну пла
ту низькооплачуваним катего
ріям робітників і службовців, 
різко збільшено державні пен
сії по старості та інвалідності, 

-скасовано оплату за навчання

в середніх школах і вузах, за
проваджено шестигодинний ро
бочий день для гірників провід
них професій, зайнятих на під
земних роботах, почато посту
повий перехід на семигодинний 
робочий день для всіх робітни
ків і службовців. З 1958 року 
припиняється випуск держав
них позик, розповсюджуваних 
по підписці, скасовуються 
обов’язкові поставки сільсько
господарських продуктів госпо
дарствами колгоспників, робіт
ників і службовців.

Крім того, трудящі нашої
країни одержують щороку від 
держави багато різних послуг і 
пільг. До них належать допо
мога і виплати по соціальному 
страхуванню, допомога багато
дітним і одиноким матерям,
стипендії тим, що. вчаться, 
безплатна медична допомога, 
безплатні і по пільгових цінах 
путівки в санаторії та будин
ки відпочинку і т. д.

Радянські люди повсякденно 
переконуються в тому, що вся 
діяльність Комуністичної пар
тії і Радянського уряду прой
нята безустанним піклуванням 
про трудящих, про дедалі пов
ніше задоволення ї х матеріаль
них і культурних потреб. Пі
клування про благо і щастя 
народу— найвищий закон діяль
ності Комуністичної партії.

«Небачені зміни сталися в галузі культури 
раніше пригноблених народів. Вони високо піднес
ли свою культуру... тепер беруть участь у розвит
ку науки і техніки, створили своє багате, націо

  нальне формою, соціалістичне змістом мистецтво 
і літературу»

(З тез до 40-річчя Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції).

В. І . Ленін у 1913 році пи
сав, що в Європі, крім Росії, 
не лишилось ні одної «такої 
дикої країни, в якій  маси на
роду настільки були б п о г р а 
б о в а н і в розумінні освіти, 
світла і знання».

Жовтнева революція ліквіду
вала монополію імущих класів 
на освіту, відкрила перед н а
родами нашої країни необме

жені можливості для розвитку 
соціалістичної змістом, націо
нальної формою культури. На 
Україні, як  і в усій країні, 
давно вже нема неписьменних, 
тоді як , за підрахунками ек
спертів ООН, на всій земній 
кулі тепер вміє читати й пи
сати трохи більше половини 
населення, а ш колою охоплена 
лише половина дітей ш к ільно-

Зростання реальних дохо
дів трудящих привело до 
значного збільшення прода
жу промислових і продо
вольчих товарів.

Рік у рік зростає торго
вельна сітка. Кількість ма
газинів і палаток державної 
і кооперативної торгівлі в 
республіці зросла в 1956 ро
ці порівняно з 1937 роком 
більш як на 35 тисяч. В 
1957 році буде відкрито не 
менш як 2.000 нових магази
нів і понад 600 ї далень і 
чайних.

На знімку: діаграма зро
стання роздрібного товаро
обороту державної і коопе
ративної торгівлі УРСР (у 
мільярдах карбованців).

 Зам. № 549 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул, Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

го віку. Майже 50 процентів 
всіх коштів бюджету Україн
ської РСР щороку витрачається 
на соціально-культурні заходи, 
зокрема, на народну освіту— 
приблизно четверта частина 
бюджету.

В містах і селах України є 
понад 30 тисяч початкових, 
семирічних і середніх ш кіл, в 
яких навчається 5,7 мільйона 
учнів. Крім того, в школах ро
бітничої і сільської молоді без 
відриву від виробництва навча
ється близько 400 тисяч чоло
вік. У школах республіки пра
цює понад 300 тисяч учителів.

Як і в усій нашій країні, в 
республіці здійснюється пере
хід до загальної середньої ос
віти, безперервно розширяється
сітка середніх шкіл і шкіл-інтер
натів, впроваджується політех
нічне навчання в школах. По
ряд з хорошою загальноосвіт
ньою підготовкою школа все 
краще готує молодь до прак
тичної діяльності.

Зростання асигнувань на со
ціально-культурні заходи по 
бюджету УРСР (у мільярдах 

карбованців).

До революції на. Україні бу
ло 27 вищих учбових закла
дів, в н их навчалося 35 ,2  ти
сячі студентів. Тепер у 138 
вузах і 599 спеціальних серед
ніх учбових закладах на ста
ціонарних і заочних відділах 
навчається понад 720 тисяч 
чоловік.

Тільки за післявоєнні роки 
в республіці підготовлено біль
ше одного мільйона спеціа
лістів з вищою і середньою
освітою. Навіть буржуазні еко
номісти змушені тепер визна
ти, що в СРСР випускається 
більше, ніж  у США, інженерів, 
агрономів, лікарів і юристів.

Наука в нашій країні слу
жить народові. На Україні
створено три Академії, я к і спи
раються на широку сітку на
уково-дослідних інститутів. На
уковою діяльністю, крім того, 
займаються різні лабораторії і 
конструкторські бюро. В усіх 
цих закладах зайнято понад
32 тисячі наукових працівників.

За роки Радянської влади 
пишним цвітом розцвіли літе
ратура і мистецтво українсько
го народу. В 1913 році на 
Україні було видано 10  міль
йонів примірників книг і бро
шур, з них т ільки 432 тисячі 
примірників українською мо

державне житлове будівництво на Україні (у мільйонах 
квадратних метрів).

вою. А в 1957 році кількість 
виданих у республіці к ниг до
сягне 97 мільйонів примірників, 
у тому числі 80 мільйонів при
мірників— українською мовою.

Тепер на Україні працює 35 
тисяч масових бібліотек з фон
дом понад 275 міл ьйонів книг.

Значно зросла кіносітка рес
публіки. Тепер у містах і се
лах налічується понад 10 т и
сяч кіноустановок. Тільки за 
останні 4 роки кіностудії Ук
раїни створили більш я к  40 
повнометражних фільмів. Кіль
кість і потужність радіостанцій 
УРСР в декілька раз збільши
лась проти 1940 року. Тепер у 
республіці є понад 5 тисяч ра
діовузлів, як і обслуговують по
над 4 мільйони радіоточок; з 
них більш як  3 тисячі радіо
вузлів і понад 2 мільйони ра
діоточок— на селі.

Розквітає соціалістична куль
тура в західних областях Ук
раїни. В 7.000 шкіл цих обла
стей вчиться більш я к мільйон 
дітей. У 26 вузах (серед них— 
3 університети) навчається

«Партія і уряд поставили завдання — в най
ближчі 10—12 років покінчити в нашій країні з 
недостачею жител. Розв'язання цього завдання 
становить одну з головних турбот партії і уряду»

(З тез до 40-річчя Великої Жовтневої соціалістич
ної революції).

близько 40 тисяч студентів. 
Тут працюють 19 українських 
театрів, 6 .500  клубів і будин
ків культури, більше 8 т исяч 
бібліотек.

Партія і уряд безустанно 
піклую ться про здоров’я тру
дящих. Близько 6 мільярдів 
карбованців бюджетних коштів 
УРСР виділено в цьому році 
на охорону здоров'я і ф ізкуль
туру. Кількість лікарняних л і
жок на Україні в 1956 році 
збільш илась порівняно з 1914 
роком у 5 раз, а число л іка
рів— у 8 раз. На кожні 10 
тисяч жителів в СРСР припа
дає 17 лікарів (більше, ніж  у 
США). В республіці тепер є 
470 санаторіїв і понад 130 бу
динків відпочинку.

В результаті зростання ма
теріального і культурного рів
ня життя трудящих та плодо
творної діяльності радянської 
системи охорони здоров’я  різко 
поліпшилося здоров’я  населен
ня, зросла народжуваність і  
тривалість життя людей.

В нашій країні приділяється 
величезна увага житловому бу
дівництву. За роки перших 
двох п ’ятирічок, наприклад, на 
Україні було введено в ек
сплуатацію за рахунок дер
жавних коштів 12,7 мільйона 
квадратних метрів житлової 
площі, а за роки четвертої і
п 'ятої п 'ятирічок— 30,4 мільйо
на квадратних метрів. На селі 
протягом 1 9 5 1 — 1955 рр. кол
госпники і сільська інтеліген
ція спорудили 460 тисяч інди
відуальних ж итлових будинків.

Чудові перспективи дальшо
го розгортання житлового бу
дівництва відкриваються в шос
тій п ’ятирічці. На Україні до 
1960 року намічено збудувати
і ввести в експлуатацію за ра
хунок держави 29,5 мільйона 
квадратних метрів житлової 
площі, з них у 1957 році — 
5,2  мільйона квадратних мет
рів. Обсяг житлового будівниц
тва в містах, селищах місько
го типу, МТС, радгоспах і ліс

промгоспах за рахунок насе
лення і з допомогою держав
ного кредиту встановлено на 
цей період у розмірі 21 ,4  міль
йона квадратних метрів, у тому 
числі в 1957 році— 2,5 мільйо
на квадратних метрів. На селі 
силами колгоспників і сіль
ської інтелігенції буде споруд
жено 860 тисяч будинків, з 
них у 1957 році—141 тисячу.

Сорок років героїчної, само
відданої боротьби і праці ра
дянського народу під керівни
цтвом Комуністичної партії 
забезпечили всесвітньоісторич
ні перемоги . Політика неухиль
ного розвитку економіки і під
вищення народного добробуту ,
яку  проводять наша славна 
Комуністична партія і Радян
ський уряд, забезпечить нові 
досягнення в боротьбі за побудо
ву комуністичного суспільства.
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