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ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих,  
Кіровоградської області

Радянський народний суд
Сьогодні — день виборів на

родних судів Української РСР.
Передвиборна кампанія в на

шій республіці проходила в 
умовах небувалого політичного 
і трудового піднесення, викли
каного святкуванням славних 
роковин Великого Жовтня, під
готовкою до 40-річчя встанов
лення Радянської влади на 
Україні.

Радянський суд є могутнім 
знаряддям соціалістичної дер
жави. Всю свою діяльність він 
будує на якнайсуворішому до
держанні законів, в яких ви
ражені інтереси народу. Наш 
суд покликаний стояти на сто
рожі радянської законності,
охороняти соціалістичну влас
ність, особисті й майнові пра
ва громадян, вести боротьбу з 
порушеннями державної дис
ципліни, виховувати громадян 
в дусі чесного ставлення до 
громадського обов’язку, в дусі 
відданості Батьківщині, справі 
комунізму.

Радянський суд докорінно 
відрізняється від буржуазного 
суду. В капіталістичних краї
нах суд є знаряддям в руках 
експлуататорських класів для 
пригноблення трудящих мас. В 
більшості капіталістичних дер
жав судді не обираються, а 
призначаються: в Англ ії— ко
ролем, у США — президентом 
або губернаторами штатів, у 
Франції й Італії— президентом. 
Але й там, де судді обирають
ся, як наприклад у Швейцарії, 
вживається всіх заходів до того, 
щоб забезпечити склад суддів 
з покірних прислужників бур
жуазії. Особливо реакційним є 
суд у США. Американські суд
д і— це представники пануючо
го класу капіталістів. Не див
но, що суди в США жорстоко 
переслідують комуністів, пере

 слідують людей, які захища
ють інтереси трудящих, бо
рються за мир між народами, 
виступають проти війни.

Тільки в соціалістичному
суспільстві, де знищена влада 
експлуататорів, створено дій
сно народний, рівний для всіх 
суд. В ін тому і зветься народ
ним, що правосуддя здійсню
ється представниками народу. 
Демократизм радянського суду 
забезпечується виборністю суд
дів і народних засідателів, 
гласністю і публічністю судо

вого процесу, веденням судо
чинства мовою тієї національ
ності, на території якої діє суд, 
правом обвинуваченого па за
хист. Все це — дійсно демок
ратичні принципи, що гаран
тують здійснення справді народ
ного правосуддя. Переважну 
більшість кримінальних і ци
вільних справ народний суд 
розглядає в складі судді і двох 
засідателів. Рішення і вироки 
по справах приймаються не осо
бисто суддею, а колегіально, 
тобто всім складом суду, бо за
сідателі користуються рівними 
з суддями правами.

Важливим принципом демок
ратичного характеру радян
ського суду є підзвітність на
родних суддів своїм виборцям. 
Закон забезпечує всім грома
дянам право не тільки брати 
участь у виборах народних су
дів, але й створює широкі мож
ливості повсякденно впливати 
на поліпшення їх  роботи.

У відповідності з законом но 
кожному виборчому округу до 
народного суду обирається один 
суддя і від 50 до 75 народних 
засідателів. Як судді, так і за
сідателі згідно з  Конституцією 
Української Р СР обираються 
громадянами району на основі 
загального, прямого і рівного 
виборчого права при таємному 
голосуванні строком на три 
роки . Народним суддею і на
родним засідателем може бути 
обраний кожний громадянин, 
незалежно від раси та націо
нальності, що користується ви
борчими правами, досяг до дня 
виборів двадцяти трьох років і 
не має судимості. Правом ви
ставляти кандидатів в народні 
суди користуються громадські 
організації, товариства трудя
щих, а також збори робітни
ків і службовців, колгоспників, 
збори військовослужбовців.

Сьогодні радянські люди 
всі, як один, прийдуть до 
виборчих урн і віддадуть свої 
голоси за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних, обе
руть до складу народних судів 
людей чесних, тісно зв’язаних 
з народом, здатних забезпечити 
здійснення завдань, покладених 
на органи радянського право
суддя, відданих справі кому
нізму.

Всі— на вибори!

С е с і я р а й о н н о ї Р а д и
Днями відбулася п’ята сесія 

районної Ради депутатів тру
дящих, яка розглянула питання 
про роботу виконкому районної 
Ради. З доповіддю виступив го
лова виконкому райради П . Г. 
Кумпан.

Як доповідач, так і виступа
ючі відмічали серйозні недолі
ки в роботі виконкому, його 
відділів та сільських Рад. Особ
лива увага зверталася на занед
баність організаційної роботи в 
окремих відділах і недостатній

контроль з боку виконкому за 
виконанням своїх рішень. Сла
бо ще працюють постійні ко
м ісії районної Ради. Райвикон
ком, дирекції МТС та сільради 
незадовільно здійснюють кон
троль за дотриманням Статуту в 
колгоспах, недостатньо ведуть 
боротьбу за збільшення вироб
ництва продуктів тваринництва. 

Сесія прийняла рішення, 
спрямоване на виправлення до
пущених недоліків, поліпшен
ня роботи райвиконкому.

Доярка М. Новохатченко перевиконала взяте зобов'язання
Мотря Андріївна Новохатчен

ко кілька років трудиться дояр
кою на. молочно-товарній фер
мі колгоспу імені Фрунзе. Во
на має багатий досвід органі
зації правильної годівлі та дог
ляду корів. На цей рік Мотря 
Андріївна брала зобов’язання 
надоїти по 2950 літрів молока 
від кожної корови. Готуючи 
достойну зустріч 40-річчю Ра
дянської України, передова
доярка з честю виконала своє 
зобов’язання. Станом на 12 
грудня вона вже одержала по
над 3000 літрів молока від кож
ної корови.

Мотря Андріївна з любов’ю 
ставиться до виконання своїх 
обов’язків, чітко виконує роз
порядок дня, прислухається до 
порад спеціалістів, творчо впро
ваджує кращий досвід. Завдя
ки цьому надої молока весь 
час зростають. В 1955 році 
М. Новохатченко надоїла по 
990 літрів молока від корови, а 
в 1956 році— по 2780 літрів.
Найбільш продуктивні корови 
ї ї  групи давали по 20— 24 літ
ри молока на добу.

Велику увагу в колгоспі при
діляють кормовій базі. Влітку

широко використовується зеле
ний конвейєр. Корови одержу
ють зелену масу озимих куль
тур, вико-суміші, кукурудзи, а 
пізніше— кормові коренеплоди, 
гичку з буряків тощо. Кожна 
тварина одержувала щодоби по 
50—60 кілограмів зеленої ма
си. Завдяки правильній і пов
ноцінній годівлі корови пере
йшли на стійлове утримання в 
стані доброї вгодованості.

М. А. Новохатченко добре ус
відомила, що турбота за висо
кий надій молока починається 
з підготовки корів до отелу. 
Запускати корів практикує за 
45—50 днів, поступово скоро
чуючи число доїнь, зменшую
чи даванку соковитих кормів. 
Де триває від 6 до 10 днів. 
В цей час уважно стежить за 
станом вимені корови. Коли мо
локо вже не виділяється, да
ванка кормів корові знову 
збільшується.

— Окремі доярки витриму
ють корів у період запуску на 
голодному папку, — говорить 
М. Новохатченко,—а це шкід
ливо. Досвід показує, що в цей 
час корів слід годувати кра
щими кормами. Лише тоді мо
жна розраховувати на одер

жання повноцінного теляти та 
високих надоїв.

Якщо корова має низьку 
вгодованість, то запуск ї ї  три
ває 60 днів, щоб тварина доб
ре відпочила, набралась сил. 
І, навпаки, добре вгодованих 
тварин можна запускати за 
45—50 днів до отелу. Доярка 
М. Новохатченко від кожної 
корови одержує щороку теля, 
не допускає падежу.

Мотря Андріївна вважає, що 
для одержання високих надоїв 
кожній доярці слід добре вив
чити індивідуальні особливості 
корів, поводитись з ними лас
каво, привітно. Всі роботи по 
догляду, годівлі та утриманню 
корів вона проводить в один і 
той же час щодня. Так, доїн
ня починає завжди з однієї і  
тої ж  корови, потім по черзі 
приступає до іншої. При годів
лі враховує смаки і звички 
кожної тварини.

Мотря Андріївна Новохат
ченко стала справжнім майст
ром тваринництва. Її приклад 
вартий всілякого поширення і 
наслідування.

М. ШУЛЬГА, 
зоотехнік колгоспу.

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

НЕСУТЬ ТРУДОВУ ВАХТУ
Механізатори Панчівської 

МТС готують достойну зустріч 
сорокаріччю Радянської влади 
на Україні.

Добро працює вузол по ре
монту двигунів, який очолює 
бригадир тракторної бригади 
Федір Жанталай. Механізаторам 
довели план на 4-й квартал 
відремонтувати 25 двигунів. 
Станом на 10 грудня відремон
товано 57.

Швидкі темпи і високу 
якість ремонту двигунів забез
печують робітники Марко Бот

наренко, Захарій Садовський, 
Федір Босько та Микола Шля
ховий. Вони щодня перевико
нують змінні норми виробітку, 
домагаються високої якості 
роботи.

Повністю завершила ремонт 
12 тракторів бригада Олексан
дра Григорчука з колгоспу іме
ні Леніна. Зараз механізатори 
закінчують ремонт причіпного 
інвентаря.

В. ХРАПАК, 
головний інженер Панчів
ської МТС.

Житомирська область. Механізатори Вишевицької МТС, готуючи 
достойну зустріч 40-річчю Радянської України, успішно провадять 
осінньо-зимовий ремонт тракторів.

На фото: тракторист бригади № 11 В. О. Римарчук і помічник 
бригадира цієї бригади О. Х. Минько (справа) за ремонтом трак
тора. Зліва—начальник майстерень М. М. Сташенко.

Фото І. Святуна (Фотохроніка РАТАУ).

НАЗУСТРІЧ 40-РІЧЧЮ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Сьогодні — день виборів 
народних судів Української 
Радянської  Соціалістичної Ре
спубліки.

Всі—на вибори!
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Достойний кандидат
Марія Кіндратівна Мирошні

ченко— краща свинарка сіль
госпартілі «Шлях Леніна». Хоч 
на фермі вона трудиться по
рівняно недавно, але домогла
ся хороших виробничих показ
ників. Кандидат в члени КПРС 
М. Мирошніченко подає прик
лад у змаганні на честь 40- 
річчя Радянської України. Б 
тому, що колгосп має по 28 
поросят на свиноматку, нема
ла заслуга кращої свинарки.

Високе довір’я виявили тру
дящі села М. К . Мирошнічен
ко, висунувши ї ї  кандидатом 
в народні засідателі.

О. КРИКОТНЕНКО.

Перевиконують плани
Достойну зустріч славному 

40-річчю Радянської України 
готують працівники Пурпурів
ського ССТ, де правління очо
лює В. Д. Ткаченко. З місяця 
в місяць торговельні точки і в 
цілому ССТ перевиконують 
плани товарообігу.

Широко розгорнулося змаган
ня на честь ювілею серед пра
цівників прилавка. Катерина 
Оберемок і Галина Лещенко, 
які закінчили торговельні шко
ли, подають хороший приклад, 
культурно обслужують спожи
вачів. Їх занесено на Дошку 
пошани райспоживспілки.

О. ІЩЕНКО.
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С Т О Р І Н К А  В И Х І Д Н О Г О  Д Н Я
У сільському клубі

Весело і культурно прово
дять своє дозвілля у день ви
борів народних судів трудівни
ки села Панчеве. Для виборців 
влаштовано цікавий концерт, в 
програмі якого народні пісні, 
танці, декламування віршів. 
Учасники художньої самодіяль
ності клубу підготували для 
глядачів одноактну п'єсу «За

владу Рад». Весь день у сіль
ському клубі буде грати музи
ка. Відбудуться масові народні 
гуляння.

Ввечері для колгоспників де
монструватиметься кінокартина 
в  двох серіях «Таємниця двох 
океанів».

Л. ПАНКУЛ, 
завідуючий сільським клу
бом.

С у м л і н н и й  л и с т о н о ш а
Гаврилові Федотовичу Захар

ченку вже 65 років, але він 
сумлінно виконує обов'язки 
листоноші Коробчинського пош
тового відділення. Обслугову
ючи першу рільничу бригаду 
сільгоспартілі імені Свердлова, 
він своєчасно доставляє пошту 
колгоспникам. Крім доставки 
передплатних видань, займа
ється розповсюдженням літера
тури і щомісяця виконує план 
на 120— 125 процентів.

От і сьогодні Гаврило Федо
тович поспішає вчасно достави

ти колгоспникам листи, газети 
і журнали, щоб вони могли 
прочитати цікаві новини у ви
хідний день.

За сумлінну пращо райкон
тора зв’язку неодноразово пре
міювала Г. Ф. Захарченка.

Колгоспники сільгоспарті
лі імені Свердлова вдячні 
Гаврилові Федотовичу за сво
єчасно і якісне обслужування.

Г. САМАРСЬКИЙ, 
начальник поштового від
ділення.

К ОНЦЕРТ ДЛЯ К ОЛГОСПНИКІВ
В клубі колгоспу імені Чапа

єва зібралися літні трудівники , 
молодь артілі. Сюди з концер
том приїхала агіткультбригада 
районного Будинку культури. В 
програмі концерту— пісні радян
ських композиторів, інтерме
дії, сатиричні куплети на міс
цеві теми. Концерт пройшов 
цікаво. Особливо сподобались

глядачам сатиричні куплети і 
пісні радянських композиторів, 
які виконували Б. Тарасенко, 
А. Лимборський, П. Рибченко 
та інші.

Хлібороби колгоспу імені 
Чапаєва були задоволені висту
пом агіткультбригади і тепло 
вітали виконавців.

 М. КОЖУХАР, 
студент-практикант.

Успіх кінофільму „Тихий Д он“

Протягом трьох днів у ра
йонному Будинку культури де
монструвалась перша серія к і
нофільму «Тихий Дон». Кіно
картина користується у гляда
чів великим успіхом. За три 
дні першу серію «Тихого До
ну» проглянули близько двох 
тисяч трудящих райцентра та

навколишніх сіл. На ім ’я ди
рекції Будинку культури на
дійшло від МТС, підприємств 
та організацій міста десятки 
заявок  на колективний перегляд 
кінофільму.

А. ГРИГОР ’ЄВ, 
директор Будинку куль
тури.

Для радянських людей

„Щорс у бою під Черніговом“. 
Репродукція з картини академі

ка М. Самокиша.

Щорсівський привіт
Уривок

... Сліди боїв дощі не змили, 
вітри не стерли тих слідів. 
Ходім до гострої могили, 
з якої он орел злетів.

Там, недалеко біля неї, 
де видно сірі валу ни, 
травою заросли траншеї 
ще з громадянської війни.

На тій могилі Щорс уранці 
стояв у відсвіті заграв, 
своїх богунців, таращанців 
орлиним зором оглядав.

І слово те не охолоне, 
що клятвою ввійшло в наказ, 
Щорс звідси вів стальні

загони,
відстояти життя для нас...

В. ШВЕЦЬ.

Прислів’я та приказки
В дружбі вміють у нас 

жити, край радянський бо
ронити.

Хто війну замишляє, хай 
про Сталінград не забуває.

Війни хочуть в Уолл-Стрі- 
ті—зломлять голову бан
дити.

Миру не ждуть, за мир 
борються.

ОГЛЯД
ВІРШІВ Молоді голоси
Прийшов до редакції білявий, 

невисокого росту юнак. При
вітався. Сором’язливо посміх
нувся і замовк. В руках три
має блокнот, але не сміє ска
зати, що саме заставило його 
зайти сюди. У  нього роїлися 
всякі думки. А що, коли не 
захочуть вислухати...

Так вперше в своєму житті 
завітав до редакції учень 10 
класу Ново-Миргородської се
редньої школи Юрій Коваль. 
Приніс власні вірші. Він хоче
почути слово працівника редак
ції про свої твори.

Юрій, звичайно, ще не все 
знає про те, як писати вірші, 
не завжди послідовно викладає
думку, ще не твердо користу
ється художніми засобами по
будови віршів. Але в його тво
рах є щось своє, нове, молоде. 
Він любить свою школу, друзів, 
своє невеличке місто, в якому
виріс. Юнак уважно спостері
гає за величними змінами, які 
відбуваються навколо. У  вірші 
«Місто моє» пише:

Ново-Миргород —місто моє
Одіває святкові обнови.
Навіть Вись красивіша стає.
Виростають навколо будови.

Юрій працює над віршами, 
враховуючи зауваження й по
ради, що йому сказали праців
ники редакції. В ін крок за кро
ком домагається успіху, поліп
шує майстерність. Ось недавно 
надіслав він ще кілька віршів,
байок. Треба сказати, що окре
мі з них написані цікаво, хо
роші за змістом.

Учень Ново-Миргородської 
середньої школи В. Чорноіван 
у міру своїх сил та вміння не
погано описав бойові подвиги
радянських артилеристів у вір
ші «Артилерія». Правда, моло
дий автор що не досить вдало 
порівнює події, не слідкує за 
послідовністю думки, за змістом.

Останнім часом редакція 
одержала багато віршів від ав
торів-початківців присвячених 
сороковій річниці Великої Жов
тневої соціалістичної револю
ції, революційним подіям на 
Україні. Окремі з них непога
но розкривають теми, велично

оспівують нашу рідну Батьків
щину, героїчну боротьбу і пра
цю радянського народу.

Кіномеханік районного Бу 
динку культури І. Д. Ромичев 
у вірші «Октябрь» в цікавій 
художній формі розповідає про
революційні події 1917 року, 
про духовне зростання наших 
людей. Мова вірша жвава, пере
конлива, а разом з тим прос
та й дохідлива. Автор закін
чує вірш словами:

Живем, никому не мешаем,
Строим и пашем, и жнем.
З а  мирный наш стол 

приглашаем,
К миру и дружбе зовем.

П іонервожатий Софіївської 
семирічної школи М . Суржок 
надіслав до редакції кілька лі
ричних віршів. Слід відмітити,
що автор мало працював над 
їх  удосконаленням. Однак ок
ремі місця є хороші й цікаві і 
заслуговують на увагу.

Тепло, з любов'ю пише про 
колгоспну доярку пенсіонер 
І. В. Гайворонюк у вірші 
«Пісня»:
У доярки очі чорні,
Радість на лиці,
Руки вмілі та проворні,
Повні дійниці.

Вона перша між доярок, 
Та на весь район,
За надої їй в подарок 
Дали патефон.

Директор Панчівської семи
річної школи І. П. Бантиш у
сатиричному вірші «Оля-доця» 
гостро висміює дівчину-білоруч
ку, яка після закінчення деся
тирічки ніде не працює, живе 
на утриманні батьків:
Оля з  ш коли йде додому 
Й каже татові своєму:
„Хоч я й маю атестата— 
Доглядать піду телята“ .

Рік минув. Та не до діла. 
Оля татків хлібець їла, 
Відмахнулась від телят, 
Хоч і має атестат—

Хочеться побажати поетам-по
чатківцям більше й наполегли
віше працювати над своїми 
творами, глибше аналізувати 
кожний вірш, кожну його стро
фу і рядок, боротися за хоро
шу і ясну мову, цікавий зміст 
і високу художність.

Г р у ш а
(Б а й к а )

Хоч Груша від спеки терпіла біду, 
Та довго мовчала в похмурім саду. 
Листя у неї зелені колись 
В сіру пилюку тепер одяглись. 
Гнулось від бруду додолу гілля, 
Стогне від снаги засохла земля. 
Та Груша скрипіла: „Не треба

дощу!
У сад мій нізащо його не впущу!" 
І чахла сама... Та раптом на сад 
Із неба полився густий водоспад. 
Малина і Вишні, Трава і Кущі— 
Усі напивались в густому дощі. 
Груша здригнулась, злякалась води

І ледь прошептала: „Не лий же
сюди“ .

В саду ж все навколо ураз ожило: 
Такого дощу вже давно не було— 
І Груша проснулася від забуття, 
У вітах і листі заграло життя.

Так і від критики люди міцніють, 
Хиб уникають, душою чистіють.
З  новим поривом стають

працювати,
Прагнуть шукати, творити, дерзати.

Ю. КОВАЛЬ, 
учень середньої школи.

Слідами наших виступів

«Машини і механізми ремонтувати якісно»
„Машини і механізми ремонтува

ти якісно"—під таким заголовком 
вміщено статтю в газеті „Лені
нець“ за 17 листопада. Як повідо
мили редакцію з Панчівської МТС, 
питання про завершення ремонту і 
підвищення якості роботи обгово
рювалось на нараді механізаторів. 
Квартальний план ремонту тракто

рів виконано на 200 процентів. Се
ред ремонтників розгорнуто зма
гання за високу якість підготовки 
сільськогосподарської техніки до 
весняної сівби.
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Запорізька область. Дітище перших п’ятирічок — Мелітопольський консервний завод недавно 
відзначив своє 20-річчя. З а  ці роки підприємство росло, оснащувалося найновішою технікою. Тепер во
но випускає в п’ять раз більше продукції, ніж до війни. Вже виготовлено мільйони банок консервів 
понад план. На фото зліва: в розфасувальному відділі овочевого цеху.

Молдавська РСР. До революції в Бесарабії панували голод, злидні, безробіття. Промисловість 
являла собою нечисленні дрібні півкустарні підприємства. Тепер у Радянській Молдавії налічуються 
сотні великих фабрик і заводів, оснащених першокласною технікою. На фото в центрі: у снувальному 
цеху Бендерського шовкового комбінату.

Полтавська область. Колектив Лохвицького цукрового заводу з початку сезону виробив більше 
ста тисяч пудів цукру понад план. Щодня підприємство відвантажує для трудящих країни понад 30 ва
гонів цукру. На фото справа: на складі готової продукції.

Фото О. Красовського, П. Лисенкіна і П. Кекала (Фотохроніка РАТАУ).
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