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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

К омсомольці— на ферми!
«Комсомольці та молодь шостої 

комплексної бригади колгоспу 
імені Куйбишева палко відгук
нулися на лист Центрального 
Комітету ВЛКСМ, пішли пра
цювати на тваринницькі фер
ми. Галина Хоменко, Микола 
Матях, Микола Панкул сум
лінно трудяться в тваринниц
тві, домагаються непоганих по
казників» ,—так починає свій 
лист до редакції секретар бригад
ної комсомольської організації 
колгоспу імені Куйбишева Во
лодимир Царалунга.

І дійсно. Справи на фермах 
артілі не проходять повз увагу 
молоді. Комсомольська органі
зація послала працювати в тва
ринництво понад 30 кращих 
членів ВЛКСМ. Зараз вони сум
лінно трудяться доярками , до
глядачами худоби, на підвезен
ні та переробці кормів, очо
люють змагання молоді.

Т рудівники сільського госпо
дарства району гаряче підтри
мали заклик рідної Комуністич
ної партії—в найближчі роки 
наздогнати США по виробниц
тву м’яса, молока і масла на
душу населення. Ш ироко роз
горнулося соціалістичне змаган
н я  за виконання цього важливо
го завдання. Патріотичний обов’
язок комсомольців, всієї моло
д і—допомогти колгоспам успіш
но виконати це завдання, доби
тися різкого збільшення вироб
ництва продуктів тваринництва.

На колгоспних фермах нашо
го району працює п онад 150 
комсомольців, багато молоді. 
Частина з них закінчила се
редню школу і набуті в школі 
знання вміло застосовує на ви
робництві.

Хороший приклад у  цьому 
подають комсомольці і молодь 
колгоспу імені Ш евченка. Ком
сомольсько-молодіжна ферма з 
року в рік домагається добрих 
показників по надоях молока. 
Тваринництво тут в надійних 
руках юнаків і дівчат.

Добру справу зробили комсо

мольці колгоспу імені Дзержин
ського. Відгукнувшись на лист 
ЦК ВЛКСМ, на ферму пішло 
17 юнаків і дівчат, які зараз 
сумлінно трудяться, подають 
хороший приклад.

Треба сказати, однак, що не 
всі комсомольські організації 
колгоспів району активно вклю
чилися у загальнонародну спра
ву боротьби за різке збільшен
ня виробництва продуктів тва
ринництва, створення достатку 
в нашій країні м’яса, молока, 
вовни, я єць тощо.

Хіба можуть почувати себе 
спокійно, наприклад, комсо
мольці колгоспу імені Чкалова, 
коли в артілі що не день, то 
знижуються надої молока? В 
артілі немає постійних фура
жирів, мають місце недоліки в 
переробці кормів. Чому б к ом
сомольцям не взяти цю справу 
в свої руки , допомогти колгос
пові подолати відставання?

Мало комсомольців і молоді 
трудиться на фермах колгоспів 
імені Сталіна (с. Пурпурівка), 
імені Чапаєва та інших.

Праця тваринника в нашій 
країн і— почесна. Честь і слава 
тим комсомольцям і комсомол
кам, юнакам і дівчатам, я кі 
пішли працювати на  ферми!

Молоді друзі! Звичайно, зра
зу ви зустрінете немало н епо
ладків і труднощів у роботі.
Але наш комсомол, наша ра
дянська молодь ніколи не ухи
лялися від труднощів, завжди 
знаходили сили і шляхи для 
їх  подолання. Так нас вчив 
великий Ленін, так нас вчить 
рідна Комуністична партія.

Юнаки і дівчата! Йдіть пра
цювати на тваринницькі ферми! 
Там перед вами відкриється 
широке поле діяльності. Догля
даючи корів, свиней, овець, 
птицю, ви зможете порадувати 
рідну Батьківщину плодами 
своєї творчої праці, допомогти 
країні наздогнати США по ви
робництву м ’яса, молока і мас
ла на душу населення.

У К А З
Президії Верховної Ради Української РСР

Про скликання Верховної Ради 
Української РСР

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє: 
Скликати ювілейну сесію Верховної Ради Української 

РСР, присвячену 40-м роковинам Української Радянської Со
ціалістичної Республіки, 24 грудня 1957 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 
м. Київ, 4 грудня 1957 року.  А. ЗЛЕНКО

Присвоєння багатодітним матерям 
почесного звання «Мати-героїня»

Президія Верховної Ради 
Союзу РСР Указом від 2 груд
н я  1957 року присвоїла почес
не звання „ Мати-героїня“ з
врученням ордена «Мати-геро
їня» і грамоти Президії Вер
ховної Ради СРСР групі мате

рів Української РСР, які на
родили і виховали десять дітей.

По Ново-Миргородському 
району:

Лягул Пелагії Іванівні — 
колгоспниці колгоспу імені 
Сталіна, Мартоноської сільради.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з 1 січня по 

1 грудня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ

(подається в центнерах на 100 га 
угідь і в кілограмах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Фрунзе 196,4 2338
ім. Шевченка 167,5 2249

„Шлях Леніна“ 160,4 1955
ім. Енгельса 153,5 1603
ім. Карла Маркса 152,7 1930
ім. Калініна 152,6 2065
ім. Чкалова 149,4 1776
ім. Сталіна (Пурп.) 148,7 1639
ім. М. Горького 145,9 1876
ім. Жданова 140,5 1770

„Перемога“ 130,3 1636
ім. Свердлова 127,0 1979
ім. Щорса 124,8 1669
ім. Сталіна (Март.) 123,0 1664
ім. Орджонікідзе 121,6 1414
ім. Леніна 121,4 1786
ім. Чапаєва 119,7 1644
ім. Котовського 116,4 1410
ім. Дзержинського 114,6 1714
ім. Куйбишева 112,4 1689
ім. Кірова 82,6 1636

По Н-Миргород. МТС 142,8 1772
По Панчівській МТС 119,6 1726

По району 129,2 1746

Наближається до кінця сільсько
господарський рік. Серед праців
ників тваринницьких ферм ряду 
колгоспів широко розгорнулося 
змагання за збільшення виробницт
ва молока, м’яса та іншої продук
ції. Добрий приклад у змаганні по
дають доярки сільгоспартілі імені 
Фрунзе. Тут від кожної корови 
вже надоїли на 100 з лишком літ
рів більше молока, ніж за відповід
ний період минулого року.

Краще стали працювати доярки 
колгоспу імені Дзержинського, де 
на кожну корову за 11 місяців 
одержали на 170 літрів молока біль
ше, ніж за цей же час торік. При
ріст надоїв мають колгоспи імені 
Енгельса, імені Сталіна (с. Пурпу
рівка) та інші.

Однак далеко не скрізь по-справ
жньому займаються підвищенням 
продуктивності корів. На 225 літ
рів менше проти показника за 11 
місяців 1956 року одержано моло
ка на корову в колгоспах імені 
Чкалова та імені Свердлова. Не 
краще становище і на фермах кол
госпів імені Щорса, імені Чапає
ва, імені Кірова та інших, де до
пустили різке зниження надоїв мо
лока.
    Завдання полягає в тому, щоб 
зараз на кожній фермі зразково 
організувати догляд, годівлю та 
утримання корів, не допустити 
зниження надоїв молока.

Необхідно забезпечити правиль
не використання наявних кормів, 
старанно підготовляти їх до згодо
вування. Грубі корми слід подріб
нювати, запарювати, здобрювати 
їх концентратами.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 с іч н я  1957 року по 

1 грудня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в центнерах: м’ясо— 
на 100 га угідь, свинина—на 

100 га ріллі)

Назва колгоспів
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ім. Енгельса 34,0 19,7
ім. Леніна 29,8 20,5
ім. Фрунзе 27,7 16,5
ім. Калініна 26,1 19,3
ім. Щорса 25,9 19,4

„Шлях Леніна“ 25,6 22,9
ім. Карла Маркса 24,3 16,1
ім. Сталіна (Пурп.) 23,9 13,6
ім. Сталіна (Март.) 23,8 16.9
ім. М. Горького 23,7 14,3
ім. Шевченка 23,0 14,6
ім. Чкалова 21,8 17,8

„Перемога“ 19,2 13,4
ім. Котовського 18,4 13,6
ім. Кірова 18,2 7,8
ім. Свердлова 17,7 13,0
ім. Дзержинського 17,3 11,4
ім. Чапаєва 17,3 11,2
ім. Орджонікідзе 15,1 6,5
ім, Жданова 15,0 11,4
ім. Куйбишева 12,9 8,6

По Н-Миргород. МТС 21,7 14,6
По Панчівській МТС 20,4 13,6

По району 20,9 14,0

Більше виробляти молока, м'яса, свинини!

Свог о  с л о ва д о т р и ма т и
Трактористи Ново-Миргород

ської МТС Порфирій Мосієнко 
та Іван Нецький успішно не
суть трудову вахту на честь 
40-річчя Р адянської України.

На п ’ять  днів раніше, ніж  зо
бов'язувалися, вони відремонту
вали трактор «ДТ-54». Зараз 
ремонтують інвентар.

В. АГАФІНЕЦЬ.

На честь знаменної дати
Залізничники станції Ново

миргород все ширше розгор
тають змагання  на честь 40- 
річчя Радянської влади на 
Україні. В зимових  умовах 
вони борються за швидку і 
якісну обробку п оїздів, змен 

ш ен ня місцевих простоїв паго
нів. Приклад сумлінної праці по
дають старший стрілочник Ва
силь Буш а, оглядач вагонів 
Петро Іваницьки й  та інші.

Г. КІРІЛОВ, 
черговий по станції.

Інформаційне повідомлення
Про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
2—4 грудня ц. р. відбувся Пленум Центрального 

Комітету Комуністичної партії України.
Пленум обговорив питання:
Про підсумки Нарад представників комуністичних 

і робітничих партій.
Про підсумки сільськогосподарських робіт 1957 

року в колгоспах і радгоспах Української РСР і за
ходи по одержанню високих врожаїв всіх сільсько
господарських культур і підвищенню продуктивності 
тваринництва в 1958 році.

З доповіддю в першому питанні виступив член 
Президії ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Ук
раїни тов. О. І. КИРИЧЕНКО. 

В обговоренні доповіді взяли участь 8 чоловік.
З доповіддю в другому питанні виступив Голова 

Ради Міністрів Української РСР тов. Н. Т. КАЛЬ
ЧЕНКО. 

В обговоренні доповіді взяли участь 19 чоловік.
На пленумі виступив тов. О. І. КИРИЧЕНКО.
В розглянутих питаннях Пленум прийняв відпо

відні постанови.
Пленум розглянув організаційні питання:
Пленум обрав секретарями ЦК КП України тов. 

Л. І. НАЙДЕКА і тов. В. В. ЩЕРБИЦЬКОГО.
Пленум розширив склад Президії ЦК КП Украї

ни, обравши членами Президії ЦК КП України 
секретарів ЦК КП України тов. НАЙДЕКА Л. І. і тов. 
ЩЕРБИЦЬКОГО В. В., обравши кандидатами в члени 
Президії ЦК КП України секретарів ЦК КП Украї- 
ни—тов. ЧЕРВОНЕНКА С. В. і тов. ІВАЩЕНКО О. І.

Пленум задовольнив просьбу тов. Г. Є. ГРИШКА 
і увільнив його в зв’язку з хворобою від обов’язків 
кандидата в члени Президії ЦК КП України.

Рік видання 26-й
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Черкаська область. Механіза
тори Городищенської МТС ство
рили спеціальну бригаду, яка 
щодня вивозить на поля по 130— 
150 тонн місцевих добрив.

На фото: вивезення добрив на 
поля колгоспу „Жовтень”.

Фато І. Діамента.

Весь гній—на поля
Трудівники сільськогоспо

дарської артілі імені Котовсь
кого ділом відповідають на ого
лошений декадник вивезення 
гною та перегною на поля. За 
перший день декадника вивез
ли і склали в бурти понад 30 
тонн цінного місцевого добри
ва, на другий день вивезли 
понад 40 тонн.

Добре працюють на заготівлі 
перегною ланкова-комсомолка 
0. Савицька, колгоспники А. Бо
бейко, А. Щербань. Допомага
ють нам вивозити гній робіт
ники плодоконсервного заводу.

В. БАБАЛІЧ.
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М о л оді  т в а р и н н и к и
Довгий час наша сільсько

господарська артіль відставала 
по виробництву продуктів тва
ринництва. Дуже мало вироб
ляли молока, м’яса. До зане
покоїло членів правління, пер
винну парторганізацію. Ми де
тально вивчили причини від
ставання молочно-товарної фер
ми і вживаємо рішучих заходів 
до подолання відставання . Не
давно перевели 160 корів у 
новий чотирирядний корівник, 
який обладнано хорошими го
дівницями, підвісними дорога
ми. Стали краще дбати про під
готовку кормів до згодовування.

Під час перевірки виявили, 
що не всі працівники ферми 
любовно доглядають тварин. А 
кадри—це одна з головних

передумов поліпшення справ 
на фермі. Комсомольська орга
нізація допомогла правлінню 
артілі в підборі кадрів. Пішли 
працювати доярками 10 дівчат. 
Сумлінно працюють Тамара 
Клисун, Варя Ворона та інші. 
Софія недавно прийшла на 
зміну матері Олександрі Арсен
тіївн і Ш ульзі, яка понад 25 
років п рацювала дояркою. Ма
ти теж не залиш ила працюва
ти у тваринництві. Вона стада 
доглядати телят, де також до
магається хороших показників.

Тваринники артілі ведуть 
боротьбу за збільшення вироб
ництва молока та м'яса.

Т. ОПАЛЬЧЕНКО, 
голова колгоспу імені 
Кірова.

Ме хані з увати д о ї н н я  корів
Полегшити працю доярок— 

невідкладне завдання керівни
ків колгоспів і МТС. З дією ме
тою два роки тому сільгосп
артіль імені Чапаєва п ридбала 
доїльний агрегат. Привезли 
його, поставили в коморі і на 
цьому заспокоїлись.

— До нього ще треба двигу
на куп увати ,— говорить голова 
правління А. Пушенко.

Керівники Ново-Миргородсь
к ої МТС теж не дбають, щоб 
допомогти колгоспові встанови
ти доїльний агрегат.

Ф. ВОЗНЮК.

Краще готуватись до весни
З имовий період треба якнай

краще використати для зраз
кової підготовки до весни. Од
нак в колгоспі «Перемога» ор
ганізація праці як  в рільництві, 
так і в тваринництві занедбана. 
Ланкові М. Москаленко та А. Та
бунець замість того, щоб орга
нізувати колгоспниць на виве
зення гною на поля, заготів
лю місцевих добрив, самі рідко 
коли виходять на роботу.

Досі не підготовлено посівне 
насіння, лише на 69  процен
тів виконано план вивезення 
гною на поля.

Я неодноразово звертався до 
правління артілі, щоб зібрати 
збори колгоспників, обговорити 
стан підготовки до весни. Але 
ні правління артілі, ні його го
лова В. Воропай не дбають про 
організацію праці колгоспни
ків. Сам голова правління у 
другій рільничій бригаді рідко 
коли буває.

П равління колгоспу повинне 
по-справжньому зайнятись під
готовкою до весняної сівби, ви
правити допущені недоліки.

І. БОНДАРЕНКО, 
бригадир рільничої бригади.

Великі права, завойовані радянським народом

Нема більшого щастя, ніж бути громадянином Радянського Союзу, відчу
вати себе повноправним господарем своєї країни, користуватися всіма правами 
і свободами, гарантованими Конституцією СРСР.

Кожний радянський громадянин має право на працю, на відпочинок, на 
освіту, на матеріальну забезпеченість у старості.

У нас на Україні всіма видами навчання охоплено близько 10 мільйонів 
чоловік. Кожний четвертий житель республіки — вчиться. В 30 тисячах шкіл 
навчаються близько 6 мільйонів юнаків і дівчат. В 134 вузах навчаються 212 
тисяч студентів і ще 160 тисяч — одержують вищу освіту без відриву від 
виробництва.

   На першому знімку — випускники Української сільськогосподарської 
академії, студенти факультету електрифікації сільського господарства В. П’яна 
(зліва), В. Солоний і С. Ткачукова на лабораторних заняттях. Вони попов
нюють більш як мільйонну армію спеціалістів, які працюють в народному гос
подарстві України.

В нашій країні рік у рік збільшується кількість робітників і службовців, 
зростає продуктивність праці, підвищується реальна заробітна плата. Лише на 
Україні працюють зараз близько 9 мільйонів робітників та службовців. На дру
гому знімку—токар-швидкісник київського машинобудівного заводу „Більшовик“ 
П. Рубан, який виконує за зміну по 3— 4 виробничі норми.

Радянські люди завоювали право на відпочинок. Всі курорти, санаторії і 
будинки відпочинку, розташовані в мальовничих місцевостях, надані трудящим. 
На фото справа—санаторій „Україна“ в Місхорі (поблизу Ялти). В УРСР — 
202 санаторії і 104 будинки відпочинку республіканського підпорядкування і 
270 невеликих місцевих санаторіїв. В них щороку відпочивають, лікуються і 
поправляють своє здоров’я більш як 600 тисяч чоловік.

Фото К. Шамшина, К. Доліна, Г. Бородіна (Фотохроніка РАТАУ).
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Пожвавити роботу комісій
При Коробчинській сільсь

кій Раді створено кілька пос
тійних комісій. Проте останнім 
часом вони майже не прово
дять ніякої роботи. Взяти, на
приклад, постійну сільськогос
подарську к омісію, яку очолює 
Іван Гольжа. Робота комісії не 
планується, депутати не про
являють ініціативи в постанов

ці питань на розгляд виконко
му, сесій сільради.

Не краще працює культурно- 
побутова к омісія, яку  очолює 
Д. Люшня.

Необхідно пожвавити діяль
ність постійн их комісій, залу
чити до їх роботи ш ирокий 
актив.

Н. ГРУЗІН.

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Звіти депутата перед виборцями
Почесний обов'язок к ожного 

депутата—тримати повсякден
ний і тісний зв 'язок з вибор
цями, добре знати їх  ж иття, 
запити і вимоги, неухильно 
піклуватися про задоволення 
безперервно зростаючих потреб 
населення. Одночасно з цим 
депутат виступає організатором 
мас на виконання поставлених 
завдань, роз’яснює трудящим 
рішення Комуністичної партії, 
радянські закони, постанови 
місцевих органів влади. Депу
тат п окликаний вирощувати і 
згуртовувати навколо себе ак
тив, спиратись на нього.

Велике значення в зміцнен
ні зв’язків з масами мають 
зустрічі депутатів з виборцями. 
Ці зустрічі підвищують почут
тя в ідповідальності депутата 
перед виборцями, сприяють мо
білізації трудящих н а здійсне
н н я завдань, які стоять перед 
Радами, вони є яскравим дока
зом широкого демократизму 
Радянської влади.

Трудящі Ново-Миргородсько
го виборчого округу № 2 об
рали мене депутатом районної 
Ради. За період, що минув з 
часу проведення виборів, я вже 
тричі зустрічався з своїми ви
борцями , звітував перед ними 
про свою роботу. Зустрічі з ви
борцями використовую для роз’
яснення трудящим рішень пар
тійних і державних органів , ви
явлення запитів і пропозицій 
виборців.

Ряд зауважень і наказів, що

їх подали виборці під час зуст
річей, вже здійснен і. Так, ще 
в травні виборці поскаржились, 
що на окремих вулицях біля 
плодоконсервного заводу в бу
дники не підключено електро
освітлення. Зараз цей недолік 
виправлений.

Багато питань хвилює вибор
ців. Вони гостро критикують 
хиби, вносять ділові пропози
ції. Ось, наприклад, під час 
зустрічі в листопаді цього року 
виборці тт. Синюта, Леонов та 
Шульц різко критикували тор
говельні організації за погане 
задоволення потреб трудящих, 
комбінат комунальних підпри
ємств. Тов. Сиченк о справедли
во скаржиться, що в комісій
ному магазині не продаються 
молочні продукти.

У своєму виступі т. Дави
денко сказала, що плодоконсер
вний завод м ає різноманітну 
продукцію, яку  охоче купува
ло б населення. Однак торго
вельні організації не викорис
товують цих можливостей. До
сі нема в продажу джему, хоч 
на заводі його є вдосталь.

Я намагаюсь через керівни
ків відповідних установ і орга
нізацій зробити все можливе 
для виправлення тих недолі
ків, на які вказують виборці. 
Щоб налагодити облік. Наказів 
і пропозицій виборців, узагаль
нити їх, під час кожної зуст
річі складається протокол.

О. ПОЛУПАНОВ, 
депутат районної Ради.

Плакат художника В. Ялансько
го, випущений Державним видав
ництвом образотворчого мистец
тва і музичної літератури УРСР.

На д е с я т их а т к а х
Все ширшого розмаху наби

рає агітаційно-масова робота 
серед виборців. Агітатори роз
повідають про найдемократич
ніший у світі радянський на
родній  суд, про зареєстрова
них кандидатів. На десятихат
ках відбуваються бесіди, прис
вячені 40-річчю Радянської 
України.

Радо зустрічають виборці 
агітаторів П. Діденка, А. Кли
менка та інших, які просто й 
дохідливо проводять бесіди.

П. ЗАВАТІЙ, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Фрунзе.

Бажаний гість
Агітатор-комуніст Прокіп Ва

сильович Ж есан завжди бажа
ний г ість у хліборобів першої 
бригади колгоспу імені Сверд
лова. Великим успіхом корис
туються його бесіди про радян
ський народний суд.

Свої бесіди серед виборців 
агітатор П. Ж есан тісно пов’
язує з місцевим життям, вико
ристовує ф акти і приклади з 
свого колгоспу, села. Це викли
кає живий інтерес у  слухачів.

І. СТАРОДУБ.
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