
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

ВЕЛИКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ЗАКОН
В ці дні увага всіх 

радянських людей при
вернута до документів 
величезної політичної 
ваги—до контрольних 
цифр розвитку народ
ного господарства СРСР 
на 1959— 1965 роки і тез 
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про зміцнен
ня зв’язку школи з 
життям і про дальший 
розвиток народної осві
ти в країні».

Ці документи опублі
ковано в пресі для то
го, щоб найширші маси 
трудящих змогли з ни
ми ознайомитися, осмис
лити й оцінити кожне 
положення, висловити 
свої міркування і по
важання. Так партія і 
уряд радяться з наро
дом, діляться з ним 
своїми планами і намі
рами, звертаються до 
його досвіду і знань. В 
цьому яскраво вияв
ляється соціалістична 
демократія, втілена в
Основному Законі на
шого життя— Конститу
ц ії СРСР.

22-і роковини своєї
Конституції радянський народ 
зустрічає напередодні позачер
гового ХХІ з ’їзду Комуністич
ної партії Радянського Союзу. 
З ’ їзд прийме новий семирічний 
план комуністичного будів
ництва в нашій країні, план 
дальшого могутнього розвитку 
всіх галузей економіки і куль
тури, створення достатку ма
теріальних і духовних благ 
для людини.

На 80 процентів порівняно 
з нинішнім роком зросте на 
кінець семирічки валова про
дукція промисловості, 10— 11 
мільярдів пудів на рік досягне 
збір зерна, а обсяг державних
вкладень в народне господар
ство і капітальне будівництво 
в наступні сім років майже до
рівнюватиме вкладенням у на
родне господарство за всі ро
ки Радянської влади!

Ці цифри радують і хвилю
ють. Вони означають, що пар
тія робить нові рішучі кроки 
до того, щоб країна наша 
ставала все багатшою і силь
нішою, щоб радянські люди 
жили все краще і краще. На
мічувана партією програма ко
муністичного будівництва пе
реконливо показує, як послі
довно і неухильно перетворю
ються в життя права радянсь
ких громадян, закріплені в 
статтях Основного Закону— 

 Конституції СРСР.
Взяти хоча б права на пра

цю. Не тільки нашій молоді, 
але й тим з радянських людей, 

хто почав працювати після 
1930 року, лише з повідом
лень з-за кордону, з розпові
дей про долю робітників капі
талістичних підприємств зна

о м е  страшне слово «безробіт
тя». За свій завтрашній день 
у нас спокійний кожен трудя
щий. В наступні ж роки намі
чається таке бурхливе зростан
ня промислового виробництва, 
таке значне розширення сітки 
підприємств і закладів науки, 
культури, освіти і т. д., що 
чисельність робітників і служ
бовців зросте ще на 11,5 міль
йона чоловік.

У  проекті семирічного плану 
намічається дальше підвищен
ня заробітної плати робітникам
і прибутків колгоспників. Зо
крема, на 1965 рік у нас не 
буде робітників і службовців, 
які б одержували менш як 
500— 600 карбованців на мі
сяць.

Показником великого піклу
вання партії і Радянської вла
ди про людину є закріпле
не Конституцією право на 
відпочинок. Тези доповіді 
тов. М. С. Хрущова містять
нові гарантії здійснення цього 
права. В 1960 році намічено 
повністю завершити перехід ро
бітників і службовців на семи
годинний робочий день, а до 
1966— 1968 рр. в СРСР буде 
найкоротший в світі робочий 
день і найкоротший робочий
тиждень: до того часу перед
бачається запровадити два ви
хідних дні на семиденку.

Організація охорони здо
ров’я в нашій країні вражає 
зарубіжних гостей— і навіть
тих з них, хто не почуває до 
нас ніяких симпатій. Прості ж 
люди не стримують свого за
хоплення. «Честь радянському 
народові та його керівникам за 
організацію медичного обслу
говування трудящих»,— за

писав у «Золотій книзі» 
на Брюссельській вис
тавці невідомий робіт
ник-телефоніст.

Наша держава п ік
лується про людину не 
тільки тоді, коли вона 
працездатна. Видатки 
на виплату пенсій, на 
медичне обслуговування 
трудящих зростають рік 
у рік. Партія і уряд 
передбачають нові захо
ди поліпшення пенсій
ного забезпечення і, 
зокрема, намічають до 
1966 року збільшити 
мінімальні пенсії для 
пенсіонерів по старості 
в місті 450 — 500 кар
бованців на місяць. Від
повідно підвищаться мі
німальні пенсії і на се
лі і но інвалідності, і в 
разі втрати годуваль
ника.

Рік у рік радянські 
люди вражають світ ви
датними досягненнями 
в науці, техніці і куль
турі. Джерела цих до
сягнень у великому за
воюванні Ж овтневої ре
волюції, яким є широ
кий, нічим не обмеже

ний доступ трудящих до знань.
З величезним інтересом і 

схваленням зустріли радян
ські люди тези ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР про зміц
нення зв’язку школи з ж иттям 
і про дальший розвиток на
родної освіти в країні.

Радянський Основний Закон 
передбачає не тільки права, 
але й обов’язки громадян. Ос
новний з них—додержувати 
Конституції СРСР. Той, хто по
рушує цей обов’язок, підриває 
головці устої нашого життя,
всього нашого ладу. Додержу
вати дисципліни праці, чесно 
ставитись до громадського обов’ 
язку, поважати правила соціаліс
тичного співжиття, берегти і 
зміцнювати соціалістичну влас
ність—ось вимоги Конституції 
до радянських громадян. По
чесним обов’язком по праву
визнано у нас військову служ
бу в рядах Збройних Сил Ра
дянського Союзу, священним 
оголошено обов’язок радянсько
го громадянина захищати свою 
Вітчизну. Виконувати ці обов’
язки—значить кріпити могут
ність нашої держави, сприяти
дальшому ї ї  процвітанню.

Духом справжньої демокра
т ії пройнята кожна стаття 
Радянської Конституції. Творча
енергія радянських людей, ке
рованих і спрямовуваних Ко
муністичною партією, є вирі
шальною умовою успішного 
здійснення планів комуністич
ного будівництва. Я к  свою рід
ну, кровну справу, сприймуть
трудящі і н о в и й  семирічний 
план. Над його виконанням ра
дянський народ працюватиме з 
властивими йому активністю, 
ініціативою та ентузіазмом.

Плакат художника О. Капітана (Державне ви
давництво образотворчого мистецтва і музичної 
літератури У РСР).
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Кожна стаття Радянської  Конститу
ції пройнята духом справжньої демо
кратії. 22-і роковини своєї  Конституції 
радянський народ зустрічає напередод
ні позачергового ХХІ з’їзду Комуніс
тичної партії.

З Р О С Т А Є  П Р О Д У К Т И В Н І С Т Ь  П Р А Ц І

Достойно зустріти ХХІ з ’ їзд 
Комуністичної партії, перевико
нати доведені виробничі пла
ни— цією думкою живе кожний
робітник цеху безалкогольних 
напоїв Ново-Миргородського 
плодоконсервного заводу. Наслі
дуючи славний приклад бригад 
комуністичної праці, всі ми 
прагнемо трудитися якнайкра
ще, день у день підвищувати 
продуктивність праці.

Лише перші місяці працюють 
у цеху Людмила Кісільова та 
Олександра Явтухова. До цього 
вони навчалися у середній шко
лі, одержали атестати зрілості.

— Хочемо стати робітницями,

відмінно працювати,— заявили 
дівчата.

Цех якраз освоїв випуск но
вої продукції—цукерок. Людми
ла Кісільова та Олександра Яв
тухова, ставши на трудову вах
ту, обгортують за зміну по 40 
кілограмів цукерок при нормі 
30.

Приклад у змаганні подає 
також молодий робітник Воло
димир Костецький, який пра
цює пресувальником.

Наш цех щомісяця переви
конує виробничі плани.

М. Д АВИДЕН КО, 
робітник плодоконсервно
го заводу.

ВИГІДНА, КОРИСНА СПРАВА
В ці знаменні дні, коли весь 

радянський народ з великим 
піднесенням обговорює тези 
доповіді М. С. Хрущова на 
ХХІ з’ їзді КПРС, кожному з 
нас хочеться внести і свій 
скромний вклад у виконання 
намічуваних грандіозних пла
нів.

Я працюю пасічником у 
колгоспі імені Кірова разом з 
досвідченим спеціалістом бджіль
ництва Петром Григоровичем 
Сердюченком. В цьому році ми 
свої зобов’язання виконали з 
честю. Було в нас навесні 58 
бджолородин, а зараз є 85. Ва
лового меду одержали но 41

кілограму від бджолосім’ї. Кол
госп має від бджільництва 45 
тисяч карбованців прибутку. 
Одним словом, усі ще раз пе
реконалися, що бджільництво— 
вигідна, корисна справа.

На ознаменування ХХІ з ’ їз 
ду КПРС ми взяли зобов’язан
ня довести у наступному році 
кількість бджолородин до 150, 
одержати валового меду по 
75 кілограмів на сім ’ю. Зараз 
докладаємо зусиль, щоб зразко
во провести зимівлю бджіл.

В. Ш АПОВАЛОВА, 
пасічник колгоспу імені 
Кірова.

Змагатися—значить дерзати
Головне в соціалістичному 

змаганні— наслідувати приклад 
передовиків, добиватися якнай
кращих показників у підвищен
ні продуктивності праці. Це доб
ре розуміє кожний робітник.

В дні трудової вахти на честь 
ХХІ з ’ їзду  Комуністичної пар
т ії я вирішив щозміни вико
нувати норми виробітку не мен
ше як на 150 процентів. В
цьому мене підтримав молото
боєць Михайло Якович Андрєєв.

Протягом дня не гасне во
гонь у горнилі, не змовкає в 
кузні перестук молотків. Пра
цюємо ми так, щоб і норму

перевиконати і я кісно вигото
вити чи відремонтувати деталі 
до сільськогосподарських ма
шин. Зараз на відтягуванні ле
мешів до плугів даємо до 200 
процентів норми.

Ковалем у майстерні я пра
цюю понад чотири роки. Але 
зараз, як ніколи, хочеться 
працювати краще, продуктив
ніше, щоб внести гідний вклад 
у виконаний семирічного пла
ну, щоб достойно зустріти ХХІ 
з’ їзд Комуністичної партії.

В. ГО РО Х О В, 
коваль Ново-Миргород
ської РТС.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДКРІПЛЮЮТЬ ДІЛОМ
Працівники споживчої коопе

рації нашого району, як і весь 
радянський народ, з великим 
піднесенням готують гідну 
зустріч ХХІ з’ їзду Комуністич
ної партії. В цілому по рай
споживспілці план товарообо
роту за 11 місяців цього року
виконаний на 164 проценти.

Одним із передових по пра
ву вважається Ново-Миргород
ське ССТ, яке з м ісяця в мі
сяць перевиконує плани това
рообороту. Ставши на перед-

з'їзд івську трудову вахту, пра
цівники ССТ вирішили достро
ково виконати річний план 
товарообороту.

Найкращих показників у 
змаганні домагається мага
зин № 1 цього ССТ, де заві
дуючим М. Коваленко, продав
цем О. Давидова, який виконав 
план листопада на 108 процен
тів. Перед веде і комісійний 
магазин.

В. К РАВЧ УК, 
плановик райспоживспілки.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Хай живе Радянська Конституція!
Слово про Івана Петровича

В групі робітників, що на
вантажують на автомашини бу
дівельну глину, якось особли
во виділяється кремезний, міц
ний білявий чоловік. В ін орудує 
лопатою легко, красиво. Кож
ний рух продуманий, вивіре
ний, впевнений. А сам погля
дає навколо, як працюють ін
ші і, ніби ненароком, кине 
якийсь жарт. Всі засміються. 
А він тоді:

— Сміятись, хлопці, ви вмі
єте, а глину кидать то й не 
дуже...

І ніхто не ображається. А 
навпаки, працюють ще з біль
шим завзяттям. Кожному хо
четься не відстати від Івана 
Петровича Панасенка.

Хто ж він? Звичайний, прос
тий і чесний трудівник. Не 
тільки сам успішно справляєть
ся з завданнями, а й всю змі
ну вантажників веде за собою. 
Ось чому кожний вантажник за 
зміну накидає на автомобілі по 
25—30 кубометрів глини. А ро
бота ця не з легких.

Давно, дуже давно працює в 
кар’єрі Іван Петрович, більше 
25 років не розлучається з ло
патою. Своїми мозолястими ру

ками перевидав величезну го
ру глини. Скільки тисяч цегли 
зроблено з тієї глини, що ї ї  
заготовив невтомний трудівник!

Буває й так. Закінчиться 
зміна, а Петрович по йде до
дому. Відпочине трохи і знову 
береться за лопату. А чому?

Бачу, що не встигають 
хлопці. Тому й допомагаю. А 
разом з цим і навчаю молодих 
правильно володіти лопатою,— 
скупо пояснює робітник.

Він Дуже не любить тих, хто 
лінується. Гостро і  дотепно вис
міює ї х.

Ім'я славного виробничника 
красується в книзі пошани К і
ровоградської Облпромради.

У  нас на виробництві йому 
завжди пошана і увага. Івана 
Петровича не раз премійовува
ли. Робітники виявляють йому 
велике довір’я і вже багато ра
зів обирали його членом прав
ління артілі.

Хочеться сказати від усього 
колективу робітників велике 
спасибі Івану Петровичу Пана
сенку за його сумлінну працю.

В. БОРИСКО, 
голова правління промар
тілі „П’ятирічка".

Вчитися, вчитися і ще раз вчитися
Який глибокий символічний 

зміст криється в словах вождя 
світового пролетаріату П. І. Ле
ніна!

У вашому районі, як і всю
ди по Радянській країні, всі 
діти, без винятку, від 7 до 15 
років охоплені навчанням. 15 
33 школах, з яких початкових 
15, семирічних 11, середніх 7, 
набувають знань 5199 представ
ників молодого покоління. Чи
мало юнаків і дівчат, які пра
цюють на виробництві і в кол
госпах. відвідують школу ро
бітничої молоді в райцентрі. В 
селі Мартоноші працює недав
но відкрита школа сільської 
молоді.

В усіх середніх школах здій
снюється виробниче навчання. 
Разом з атестатами зрілості уч
ні одержуватимуть дипломи 
трактористів, комбайнерів, мо

лодших агротехніків і зоотех
ніків, права шоферів.

При Софіївській, Панчівській, 
Коробчинській, Канізькій і Мар
тоноській середніх школах від
крито школи-інтернати, де без
платно утримуються більш як 
120 дітей.

За останні роки в районі 
збудовано дві семирічні школи: 
Панчівську і Коробчинську. До
повнились новими корпусами 
шкільні приміщення сіл Мар
тоноші і Канежа. Успішно за
вершується будівництво семи
річної школи в Мар’ївці.

На сьогоднішній день 29 
шкіл працюють в одну зміну, а 
з наступного навчального року 
всі школи перейдуть на одно
змінне навчання.

П. Ю РДА Н, 
інспектор шкіл райВНО.

Благо народу— основне піклування Комуністичної партії і Радянського уряду. Конституція С РСР забезпечує трудящим н аш о ї країни найширші в усьому світі де
мократичні свободи і права. Серед них право кожного на працю, відпочинок, навчання, забезпечення в старості.

На фото: 1. Один з передових фрезерувальників арматурного цеху київського заводу „Ленінська кузня“ О. Перель біля верстата. 2. Студенти 5-го курсу механіч
ного факультету К иївського політехнічного інституту на заняттях. 3. Відпочиваючі в одній з кращих здравниць Криму—санаторії „Золотий пляж“ на прогулянці. 4. Пен
сіонери 68-річний Сергій Степанович і 66-річн а  Марія Лаврентіївна Личови (Київ) біля телевізора. Понад 35 років свого життя вони віддали педагогічній роботі.

Фото М. Селюченка і Г. Бородіна (Фотохроніка РАТАУ).

В е л и к і  п р а в а  т р у д я щ и х
  За 11 місяців цього року 
пенсіонерам нашого району вже 
виплачено пенсій загальною су
мою в три мільйони 840 тисяч 
карбованців. До кінця року ця 
сума досягне 4 мільйонів 300 
тисяч, тоді як в 1957 році во
 на становила 3 мільйони 952 
тисячі карбованців.

Радянський уряд падає вели

ку підтримку і багатодітним ма
терям. У  1958 році багатодіт
ні матері нашого району одер
жать від держави допомогу в 
розмірі 607 тисяч карбованців.

Про ці великі права трудящих 
записано в Конституції СРСР.

Г. ЛОПАТЕНКО, 
завідуючий відділом соці
ального забезпечення.

На дозвіллі
Вечір. Закінчився трудовий 

день. Чимало людей, дорослих 
і молодих, поспішає до район
ного Будинку культури. Одні 
йдуть подивитися  новий ці
кавий художній фільм, інш і— 
пограти в шахи, в доміно, по
читати газети й журнали.

В танцювальному гуртку 
юнаки і дівчата розучують но
ві популярні танці. Працює дра
матичний гурток. Два рази на 
тиждень проводяться молодіжні 
вечори.

Днями жителі міста Ново-Мир
города і навколишніх сіл по
дивляться нову виставу, під
готовлену драмгуртківцями.

Б. Т А РАСЕНКО, 
інстру к тор-методист.

Ленінград. М ісяць тому впер
ше стало відомо про високопро
дуктивну фрезу молодого нова
тора заводу імені Свердлова 
В. Кузнецова. Він створив її в 
співдружності з інженерами.

Звичайна фреза, застосовува
на на заводі при чорновій об
дирні, не витримує важких ре
жимів і часто ламається, що 
викликає зупинку верстата і пе
реточування інструмента.

У нової фрезі зменшено число 
зубців, облегшено вихід струж
ки. Це дає змогу набагато збіль
шувати подачу. Збільшено і кут 
спіралі, що полегшило умови 
різання.

Нову фрезу випробувано на  
багатьох підприємствах і скрізь 
вона дістала високу  оцінку.

На фото: новатор-фрезеру
вальник В. Кузнецов.

Фото В. К апустіна
(Фотохроніка РАТАУ).

Шкільний бібліотекар
Іван З іновійович Гавриш пра

цює в нашій школі бібліотека
рем понад 10 років. Похилого 
віку людина, чемна і лагідна, 
скромна і ввічлива, великою 
любов’ю і авторитетом корис
тується, серед працівник ів шко
ли і особливо серед нашої щас
ливої радянської дітвори.

Тоді, коли Іван З іновійович 
прийшов у школу організовува
ні бібліотеку, був п іслявоє 
ний час. Легко було сказати
«організовувати», та нелегко 
було зробити це на ділі. Він 
появлявся серед дітей лагідний 
і спокійний, агітував учнів і їх 
батьків збільшувати фонд біб
ліотеки своїм вкладом, своїми 
книжками.

А коли учні або батьки при
носили книжки, він брав їх  
обережно, перегортав сторінки 
і з любов’ю обдивлявся їх , час
тину книг ремонтував і скла
дав у шафах.

Шляхом збирання книжок, 
а також придбання літератури 
в межах бюджетних можливос
тей бібліотека з року в рік зрос
тала. У 1950 році фонд ї ї  вже 
становив до 3 тисяч екземпля
рів, а ще через п ’ять років— 
близько 6 тисяч екземплярів.

Бібліотека не мала окремого 
приміщення, а містилася в учи
тельській школи. Лише в 1950 
році Іван З іновійович міг по
легшено зітхнути: йому було 
відведено приміщення. В бібліо
теці стали з ’являтись стелажі, 
нові шафи, столи та інший ін
вентар.

Бувало зайдеш у бібліотеку 
і побачиш зосередженого за ро
ботою Івана Зіновійовича. 

— Чим займаюсь? Працюю 
над обробкою книжкового фон

ду за схемою бібліотечної кла
сифікації, — відповідає він і 
знову—до праці.

І праця його давала нас
лідки. 

Книжковий фонд бібліотеки 
зараз становить понад 17 тисяч 
екземплярів, відвідують ї ї  близь
ко 600 читачів. Одні з них
ще тільки навчилися читати, 
інші вже розв’язують складні 
задачі і незабаром вийдуть за 
межі школи в ж иття. І бібліо
текар кожному читачеві вміє 
дібрати цікаву книжку.

Різноманітну роботу з чита
чами проводить Іван Зіновійо
вич. В ін рекомендує книги шко
лярам не т ільки у формі бесі
ди, а й у формі плакату, книж
кової виставки, списків літера
тури і тому подібне.

Однією із важливих форм ро
боти з читачами старших кла
сів є читацькі конференц ії, які 
Іван Зіновійович проводить по 
прочитаній книзі за певним 
планом і розробкою.

Цікаву і корисну роботу про
водить Іван З іновійович з гурт
к івцями по оправі к ниг. Жур
нали і книги, що надходять в 
бібліотеку без оправ, в умілих 
руках дітей набирають красиво
го вигляду.

У жовтні цього року при 
шкільній бібліотеці був прове
дений дводенний семінар біб
ліотекарів шкіл району. Багато 
нового, цікавого, захоплюючо
го передав своїм колегам по 
роботі досвідчений бібліотекар.

Більше п’ятдесяти років пра
цює Іван Зіновійович Гавриш 
на ниві народної освіти.

М. ЦУЦОЛ, 
завуч Ново-Миргород
ської середньої школи.



Обговорюємо питання про зміцнення зв'язку 

школи з життям і про дальший розвиток системи 

народної освіти в країні

Краще допомагати школі
Тези ЦК КПРС і Ради М і

ністрів СРСР «Про зміцнення 
зв’язку школи з ж иттям і про 

 дальший розвиток системи на
родної освіти в країні» викли
кали жвавий відгук і одностай
ну підтримку радянської гро
мадськості.

За час, що минув після іс
торичного XX  з’ їзду. Комуніс
тичної партії, педагогічний ко
лектив Ново-Миргородської се
редньої школи дещо зробив для 
зміцнення зв’язку навчавші з 
виробництвом. У 8— 10 класах 
впроваджено виробниче навчан
ня. Учні освоюють спеціаль
ність тракториста, комбайнера, 
слюсаря, по автомобільній, 
швейній справах. У  нинішньо
му році, наприклад, відбудеть
ся перший випуск тракторис
тів. 

Учні школи на протязі року 
подавали допомогу колгоспові 
імені Чкалова в проведенні до
гляду за посівами, па збиранні 
врожаю кукурудзи, картоплі. 
Працювали учні і в колгоспі 
імені Жданова.

Трудове виховання учнів бу
демо посилювати і надалі. Але 
хочеться сказати, що керівни
ки колгоспів не завжди Йдуть 
назустріч школі, не завжди ро
зуміють, яку велику допомогу

можуть подати учні колгоспові 
при правильній організації пра
ці. Ось чому я вважаю, що 
колгоспи і підприємства покли
кані підтримувати найтісніший 
зв’язок із школою, подавати 
дійову допомогу в організації 
виробничого навчання учнів.

Зараз ми хочемо організува
ти учнівську навчальну вироб
ничу бригаду. Бажано було б, 
щоб колгосп імені Чкалова ви
ділив для цієї  бригади 100— 120
гектарів землі, необхідний ін
вентар для проведення обро
бітку грунту та догляду за по
сівами.

Деякий час тому, обговорю
ючи питания про зміцнення 
зв’язку школи з ж иттям, окре
мі підприємства і організації 
прийняли хороші ухвали. Так, 
керівники автороти та РТС обі
цяли допомогти нашій школі 
технікою. Час іде, але обіцян
ки не виконуються.

Хочеться сказати і про те, 
то  назріла потреба спорудити 
в Ново-Миргороді хороше при
міщення для середньої школи, 
що дозволить набагато краще 
організувати навчання учнів.

Г. ТА Й Г ,  
директор середньої 
школи.
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ВЧАСНО ВІДРЕМОНТУВАТИ ТЕХНІКУ

Закінчуємо ремонт.
Небагато часу пройшло з тих 

пір, трохи більше півроку, 
як вся техніка перейшла з ма
шинно-тракторних станцій до 
колгоспів. Але вже зараз вид
но, наскільки мудрим і вірним 
було рішення партії. Наш кол
госп «40-річчя ВЛКСМ» в ньо
му році різко збільшив вро
жайність зернових і технічних 
культур. Та й колгоспникам 
працювати стало легше.

Закінчується сільськогоспо
дарський рік. Вже розгорнула
ся боротьба за високий урожай 
наступного року. Неабияке міс
це в цій боротьбі займає вчас
ний і якісний ремонт сільсько
господарського інвентаря.

З місяць тому відбулася на
рада механізаторів тракторної 
бригади № 8, де бригадиром 
В. Петренко. Трактористи зо
бов'язалися закінчити ремонт 
сільськогосподарських машин  
до 1 грудня. Частина техніки
ремонтувалася прямо в польо
вому стані, частина відвози
лась до кузні.

Тепер можна сказати, що 
своє зобов’язання механізато
ри з честю виконали. Плуги, 
сівалки, борони, котки повніс
тю відремонтовані.

Закінчує ремонт машин і 
тракторна бригада № 9, де 
бригадиром С. Прохоренко. На 
польовому стані і в колгоспних 
майстернях ні на хвилину не  
змовкає передзвін молотків. 
Трактористи ще і ще раз пере
глядають відремонтовані маши
ни, виявляють і ліквідовують 
недоробленості.

Тракторист Г . Юрченко і 
коваль О. У слистий закінчили 
ремонт борін.

Г. СУРЖ ИКОВ,  
секретар парторгані
зації колгоспу „40-річ- 
чя ВЛКСМ".

На честь з’їзду партії
Потужною технікою оснасти

ла держава наш колгосп імені 
Щорса. Ми маємо 16 тракто
рів, комбайни, сівалки, куль
тиватори, мотики, лущильники, 
одним словом, все те, що не
обхідне для вирощування ви
соких урожаїв.

Характерним є те, що меха
н ізатори, як зіницю ока, бере
жуть техніку. Адже вона на
ша, колгоспна.

Ще коли завершували основ
ні польові роботи, механізато
ри на своїй виробничій нараді 
дали слово всі трактори та при
чіпний інвентар відремонтува
ти до нового року, забезпечи
ти добре збереження механ із
мів у зимовий період.

Дружно взялися за роботу. 
За кожним членом бригади за
кріпили сівалки, мотики, лу
щильники тощо.

Для ремонту тракторів у нас 
є гараж на три машини. Крім 
того, ми збудували ще один 
примітивний гараж на три ма
шини. Колгоспові він коштує 
пе дорого, але дає змогу ре
монтувати трактори на місці і 
цим самим заощаджувати знач
ні кошти. Цього року лише 
один трактор із значною спра

цьованістю деталей ми від
правили в майстерню РТС.

Треба сказати, що трактори 
у нас потребують незначних 
ремонтів. Цього ми домоглися 
тому, що механізатори добре 
бережуть техніку, своєчасно 
проводять тракторам технічні 
догляди.

Готовий вже до весняних по
льових робіт і причіпний інвен
тар. Ми відремонтували 8 зер
нових сівалок, 3 сівалки 
« СПІ-6», 3 культиватори, 5 мо
тик, 3 лущильники. Закінчує
мо ремонтувати більше 130 бо
рін, підготовили й інший ін 
вентар. Всі механізми змащені 
й поставлені на зберігання.

Добре потрудилися на ремонт
них роботах трактористи Ва
силь Слабенко, Никанор Дмит
рієв, Іван Нірко, Віктор Танін, 
Микола Кравченко, токар В ік 
тор Односум та інш і. Своєчас
ною і якісною підготовкою 
тракторів та причіпного інвен
таря до весни колектив брига
ди прагне ознаменувати підго
товку до ХХІ з ’їзду КПРС.

А. ВЛАСОВ, 
заступник бригадира 
тракторної бригади.

Відстаємо з підготовкою тракторів
Механізатори сільськогоспо

дарської артілі імені Свердло
ва непогано ремонтують при
чіпний інвентар. Завершується 
підготовка сівалок, культивато
рів, зчепів, борін. А от з ре
монтом тракторів справи сто
ять зовсім не так. З  13 трак
торів готові до роботи лише 
три. Ремонт машин затягуєть
ся тому, що в майстерні ре
монтно-технічної станції дов
гий час не було запасних час
тин: колінчастих валів, корпу

сів коробки швидкостей та ін.
Немаловажна причина й та, 

що окремі механізатори не з ’яв
ляються в майстерню ремонту
вати свої машини. Тракторист 
Леонід Г ибал, наприклад, вже 
більше місяця займається до
машніми справами, а на робо
ту не виходить. Тимчасом за
кріплений за ним трактор 
КДП-35 № 87 потребує знач
ного ремонту.

Ф. ВАСИЛЕНКО, 
бригадир механізаторів.

З  досвіду передових Р ТС

Технічне обслуговування колгоспів в нових умовах
Напружено працює в ці дні 

колектив Бориспільської РТС. 
Роботу в ремонтних майстер
нях організовано по вузловому 
методу. В основних і підсобних 
цехах одночасно ремонтують 
40 тракторів і 9 комбайнів. 
При квартальному плані 74 
трактори тільки за жовтень 
відремонтовано 32. Тепер кож
ні два дні з воріт майстерень 
виходять три машини.

РТС має добре підготовлені
кадри. В успішному виконанні 
плану ремонтних робіт велику 
роль відіграє технічніш стан 
колгоспних машин. Вони 
мають нормальну спрацьова
ність вузлів і деталей, потре
бують для свого відновлення 
порівняно невеликих затрат за
пасних частіш і праці ремонт
них робітників. В цьому за
слуга інженерно-технічних 
працівників станції і вихова
них ними за багато років ме
ханізаторів, які тепер пра
цюють у колгоспах.

— Під час польових робіт,— 
говорить головний інженер РТС 
С. Г. Тютюнник,—в обслуго
вуваних нами колгоспах не бу
ло жодного випадку порушень 
правил технічного догляду. Ін

спекторами по державному тех
нічному нагляду у нас працю
ють досвідчені спеціалісти, які 
все літо перебували в польових 
таборах тракторних бригад. 
Склавши ранньою весною ра
зом з колгоспними механіками 
і бригадирами тракторних 
бригад графіки проведення тех
нічного догляду по кожному 
трактору, вони весь час неослаб
но стежили за їх  виконанням.

Хорошій роботі майстерень 
сприяє також здійснення ряду 
раціоналізаторських пропози
цій, внесених робітниками та
інженерно-технічним персона
лом станції. Збудовані з їх 
ініціативи поруч з основними 
цехами невеликі підсобні при
міщення дозволили значно 
збільшити пропускну спромож
ність майстерень. Новий спосіб 
обкатки най важливіших вузлів 
на спеціальному стенді дає 
можливість перевірити які сть 
ї х ремонту до повного уком
плектування трактора. Органі
зовано спеціальний відділ для 
ремонту гідравлічних систем.

У ремонті машин в майстер
нях беруть участь і колгоспні 
механізатори. Це — переважно

бригадири тракторних бригад і 
ті тракторис т  або комбайнери, 
що працювали і працюватимуть 
на машинах, які ремонтуються. 
Їх працю оплачують за в ідряд
ними розцінками так само, як  
і постійних робітників. Для ме
ханізаторів є впорядковані гур
тожитки, їдальня, червоний ку
ток, бібліотека.

Колектив РТС будує спеці
альний цех, в якому, крім 
електрозварювальних робіт, 
провадитимуться холодне зва
рювання чавуну, високочас
тотне гартування і хромування 
деталей. Велику науково-тех
нічну допомогу в оснащенні 
цеху найновіши м устаткуван
ням подає шеф РТС — колек
тив Інституту електрозварю
вання Академії наук УРСР 
імені Є. О. Патона.

Включившись у соціалістич
но змагання за гідну зустріч 
ХХІ з'їзду КПРС, колектив 
РТС і колгоспні механізатора 
успішно борються за достроко
ву підготовку вс іє ї техніки до 
весняної сівби.

М. БІЛОУС.
м. Бориспіль,
Київської області.

Не лякатись фізичної праці!
Новим виявом великого п ік

лування Комуністичної партії 
про наше підростаюче поко
ління є тези ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про зміцнен
ня зв'язку ніколи з життям і 
про дальший розвиток системи 
народної освіти в країні». Це 
піклування викликає всенарод
ну глибоку подяку. Завдання, 
що висуваються в тезах, пра
вильні і своєчасні.

Необхідно наблизити школу 
до життя, до виробництва, щоб 
наші юнаки і дівчата після за
кінчення школи не боялись фі
зичної праці, а ясно розуміли, 
що тільки праця приносить лю
дям щастя, що тільки в праці 
можна знайти справжню ра
дість у житті.

Мені відомі такі випадки, 
коли після закінчення серед
ньої школи юнак іде працюва
ти на виробництво, але йому 
спочатку доводиться працювати 
учнем слюсаря, токаря. А мож

на ж при кожній школі орга
нізувати курси різних профе
сій. Бажано, щоб, закінчуючи 
школу, юнак мав певну спе
ціальність і зразу ж став пов
ноцінним робітником.

Мені здається, що на перших 
порах можна запросит и для ви
кладання уроків праці в шко
лах інженерно-технічний пер
сонал підприємств, поки будуть 
повністю укомплектовані кадри 
цих викладачів.

Крім цього, слід зобов'язати 
підприємства подавати допомо
гу школам в організації  май
стерень. Колгоспи в свою чер
гу покликані створити необхід
ні умови для роботи учнів у 
сільському господарстві, щоб 
вони досконало вивчили пере
дову агротехніку, кращий дос
від майстрів землеробства й 

 тваринництва.
П. Л ІТВІНОВ, 

техкерівник промартілі 
„П’ятирічка".

Це наш обов ’язок
Перебудова середньої і вищої 

школи зачіпає інтереси міль
йонів людей, всього радянсько
го народу. Хочеться вислови
ти і свої думки, пропозиції, 
зокрема в питанні про подан
ня допомоги заочникам.

Як відомо, кількість студен
тів - з аочників у технікумах 
та інститутах набагато зросте. 
Отже, слід повсюди забезпечи
ти їм необхідні умови для на
вчання. Багато в цьому може
мо зробити і ми, бібліотечні 
працівники.

Наведу такий приклад. Час
то в Ново-Миргородській район
ній бібліотеці можна бачити 
Валентину Кащевську, яка

заочно вчиться в Одеському 
сільськогосподарському інсти
туті. Вона багато читає сіль
ськогосподарської літератури, 
а ми допомагаємо їй у підби
ранні потрібних книг.

Однак не завжди ми маємо 
змогу задовольнити запити на
ших читачів. Я пропоную, щоб 
надалі при комплектуванні біб
ліотек приховувались запити 
заочників. Крім того, видав
ництва покликані збільшити 
випуск нових підручників з 
питань сільського господар
ства.

Л. КОНСТАНТІНОВА,  
працівник районної бібліо
теки.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Ім’я двічі Героя Соціалістичної Праці комуністки Євгенії 
Олексіївни Долинюк широко відоме в нашій країні. Очолювана 
нею ланка в колгоспі імені Сталіна Мельнице-Подільського ра
йону Тернопільської області вже кілька років підряд вирощує 
високі врожаї кукурудзи. В цьому році ланка одержала по 207 
центнерів зерна з гектара на площі 20 гектарів і по 1450 цент
нерів зеленої маси з качанами з гектара на площі 80 гектарів 
Крім того, на кукурудзяній плантації ущільненим посівом виро
щувались гарбузи і квасоля.

Здавна дружить Є. О . Долинюк з пензинськими колгоспни
ками. В цьому році, на протязі всього сезону сільськогосподар
ських робіт, вона навчала своїх прийомів праці групу молодих 
кукурудзоводів, які приїхали на практику з Пензинської області. 
Є. О. Долинюк підтримує листовний зв’язок з багатьма трудів
никами сільського господарства братніх республік і країн народ
ної демократії, охоче ділиться з ними своїм досвідом.

На фото: ланкова Є. О. Долинюк і завідуючий колгоспним 
током Н. Г. Степковський зважують кукурудзяні качани ново
го врожаю. 

Фото Б. Шендлера (Фотохроніка РАТАУ).

Завжди в перших рядах
Колгоспники сільгоспартілі 

імені Дзержинського добре 
знають і поважають Перчуна 
Сергія Агапійовича, одного з 
найстаріших керівників Радян
ської влади на селі. Особливо 
гаряче симпатизує йому мо
лодь. Юнаки і дівчата завжди 
з захопленням слухають розпо
віді старої, але з гарячими 
вогниками в очах, людини про
героїчне минуле нашого наро
ду, про встановлення Радянської 
влади в селі Мартоноші...

Сергію Агапійовичу минуло 
73 роки. І все його життя 
зв’ язане узами вірності і від
даності служінню інтересам 
Батьківщини .

1919— 1924 роки. Нелегкі то 
були часи. Доводилось, забув
ши про власну безпеку, пере
борювати всілякі труднощі, що 
ставали на шляху нового, ла
мати несамовитий опір чорних 
сил контрреволюції.

В 1924— 1925 роках Сергій 
Агапійович— голова комітету
взаємодопомоги. Під його ке
рівництвом відбирався в кур
кульні хліб, провадилися хлі
бозаготівлі. Чимало людей ще 
й досі пригадує ті дні:

—Нам, біднякам, тоді дуже 
допомагав комітет взаємодопо
моги. Ще тоді ми зрозуміли, що 
Комуністична партія — наша 
партія. І ми їй віримо...

Завжди на всіх ділянках, 
де було найважче, в перших 
рядах  ішов Сергій Агапійович 
Перчун. Допомагав організову
вати колгоспи, поширював се
ред селян комуністичні ідеї. 
Так було до 1941 року...

В ійна з німецькими загарб
никами порушила мир і спокій 
радянських людей. Сергій Ага-

пійович не встиг евакуюватися 
і залишився на окупованій во
рогом території. Деякий час пе
реховувався від фашистів, але 
не вберігся. За доносом підло
го зрадника його схопили.

Н і голод, ні муки виявились 
не в силі зламати мужнього 
радянського патріота. Стійкість 
і віра в перемогу були силь
ніші смерті. Темної ночі 1943 
року Сергій Агапійович з гру
пою в’язнів в 26 чоловік втек
ли з тюремної камери. Їх всіх 
мали повісити вранці.

Перчун не знає прізвищ н і
кого з людей, ні молодень
кої дівчини, які допомогли їм 
втекти. Знає тільки, що то 
були прості чесні радянські 
люди, які, очевидно, перебу
вали в підпіллі.

Чим тільки міг, Перчун до
помагав рідній армії громити 
ненависних фашистів.

Закінчилась війна. Наш на
род приступив до мирної твор
чої праці. Сергій Агапійович 
Перчун їде в західну Біло
русію, де в одному з сіл орга
нізовує колгосп, головою якого 
був до 1955 року.

В 1955 році Перчун повер
нувся в рідне село, де, незва
жаючи на немолоді роки, тру
диться і зараз в сільгоспартілі 
імені Дзержинського.

— Я— безпартійний, але в
душі комуніст,— з гордістю го
ворить Сергій Агапійович.— І 
поки мені служать р у ки , ноги, 
поки рухається моє тіло, буду 
працювати.

Колгоспна молодь любить цю 
просту людину, людину бойової 
слави, життя якої є яскравим 
прикладом служіння своєму 
народу і Батьківщині.

В. МУРЗАК.

Ланка комуністичної праці
(Закінчення. Початок див. 

в газеті за 3 грудня).

— Н і, не будемо гадати,— 
твердо вирішила ланкова,— 
Завтра, Раю, пускай культива
тор. А за ним після обіду бу
демо розбирати букети. Дорога 
кожна година.

Раїса погодилася. У правлінні
артілі теж не заперечували.

Так розпочали букетування 
і проривання рослин.

Через кілька днів стали ду
же загрожувати бурякам дов
гоносики. Жінки та дівчата не 
знали відпочинку ні вдень, 
ні вночі. На боротьбу з шкід
никами вийшли і старі, і діти. 
Найбільше хвилювалися трудів
ниці з ланки Г . Городенко. 
На ділянках, де вже прорвано 
рослини, чергували колгоспни
ці, знищували жуків отрутохі
мікатами, збирали вручну. В 
напруженій боротьбі минули 
загрозливі дні. Люди перемог
ли. Буряки врятовано.

Золоті руки
Люди. Хороші, трудолюбиві 

люди. Як і грандіозні перетво
рення вершать вони на всіх 
фронтах комуністичного будів
ництва! Чи в шахті, чи біля 
мартена, чи в полі— скрізь ра
дянська людина дійсно почу
ває себе господарем своєї Віт
чизни. Все, що створює вона 
своїми неоцінимими руками,— 
це народне добро. А хто не ро
зуміє, що чим більше буде 
створено у нас матеріальних 
благ, чим більше буде добуто 
вугілля, виплавлено чавуну, 
сталі, вироблено молока, зер
на, тим багатшою буде наша 
країна, тим ближче до нас 
світла мета людства— комунізм.

Розуміють це і невтомні тру
дівниці ланів. Тому вони з 
великою любов’ю, з творчим 
натхненням працювали на сво
їх  ділянках буряків та куку
рудзи.

Запитайте у ланкової Г. Го
роденко, хто з членів ї ї  ланки 
найкраще трудився у цьому 
році. Вона посміхнеться, поду
має, а потім відповість:

— Кожна жінка, кожна дів
чина працювала найкраще.

І не думайте, що Ганна 
Олексіївна жартує. Н і. Вона 
щиру правду говорить. Найкра
щі слова вдячності за невтом
ну працю скаже ланкова про 
Ганну Панасюк, хоч їй уже 
пішов п’ятдесят п ’ятий. А за 
врожай літня ж інка боролася з 
молодечим запалом. Такої ж 
теплої похвали заслуговують 
жінки Ольга Русавська, Ольга 
У сик, дівчата Галина Русав
ська, Олена Галушко і всі 
п ’ятнадцять членів ланки.

Не підвели трудівниці. Н і. 
Слова дотримали. По п ’ятсот 
центнерів одержали! Здали на 
завод понад ш істнадцять тисяч 
центнерів цінної цукрової си
ровини. Про що говорить ця 
цифра? Давайте вдумаємось. 
Шістнадцять тисяч центнерів. 
Це майже сімнадцять тисяч 
п’ятсот пудів цукру— білого 
золота одержала рідна Бать
ківщина! 12 тисяч центнерів 
жому— цінного корму одержав 
колгосп для громадського тва
ринництва.

А кукурудза! Ланка Г. Го
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Слідами наших виступів

„Спаський все похмеляєть
ся“— замітку під таким заголов
ком опубліковано в газеті „Ле
нінець“  за 14 листопада. З кол
госпу імені Чкалова повідомили, 
що замітку обговорено на засі

данні правління. О. Спаський по
обіцяв, що випадків пияцтва не 
допускатиме.

роденко виростила на кожному 
з 30 гектарів посіву по 70 
центнерів зернової кукурудзи ! 
А що це означає? Те, що в 
артільні комори лише руками 
однієї ланки засипано понад 
2100 центнерів цінного фура
жу для худоби.

Про ї ї  значення голова кол
госпу Т. Опальченко розпо
відає так:

— Коли говорити відверто, 
то в нинішньому році руками 
тільки однієї ланки вирощено 
і зібрано зернової кукурудзи 
більше, ніж торік ми всім кол
госпом зібрали.

Ось яке багатство створили 
16 пар жіночих рук! Золоті 
це руки. Про них треба най
кращі пісні співати, писати най
цікавіші твори. І треба не за
бувати, що це руки ж інки-ма
тері. Вони встигають скрізь: 
і вдома, і в полі.

— Пам’ятаю, весною це бу
ло. Не вийшла на ділянку од
на ж інка,—розповідає Ганна 
Олексіївна,—І не сказала мені 
про це. Я  пішла до неї дові
датись, що сталося. Дома в не ї—  
неприємність. П ісля дощів 
зруйнувалась повітка. Бачу: 
не справиться сама, довго бу
де ремонтувати. Розповіла про 
це подругам у ланці. Всі мене 
зрозуміли. Вечором зайшли до 
колгоспниці і за кілька годин 
відремонтували приміщення.

Ось що значить колективна: 
праця.

Слово
п’ятисотенниць
— Зайдемо до мене,— запро

сила всіх членів ланки Ганна 
Олексіївна ввечері, коли 
було зібрано з ділянки останні 
центнери кукурудзи,— поради
мось, поміркуємо, як будемо
жити і працювати далі.

Контрольні цифри наступно
го семиріччя викликали прип
лив нових творчих сил у трудів
ниць. Партія кличе до нових 
вершин. Партія вказує шлях 
до комуністичного завтра. І 
вся трудова сім ’я радянських 
народів з новою силою, з но
вим поривом береться до праці, 
вона вірить у перемогу і радує
ться грандіозними накреслен
нями економічного і культур
ного будівництва в країні.

Кращі виробничі колективи 
на заводах, фабриках, шахтах 
перегруповують свої сили. В 
авангарді мас стають бригади, 
цехи комуністичної праці. Це 
люди особливого складу, харак
тер і воля яких міцно гар
товані. Вони вирішили жити і 
працювати по-ленінському. Де
віз такого колективу—один за 
всіх і всі за одного. Найвищі 
вимоги до кожного— чесність, 
самовідданість, сміливість, тру
долюбивість. Такі бригади не 
знають слів не можу, не хочу. 
Люди в них не оглядаються 
назад—вперед і тільки вперед 
їхн і кроки. Яке ж місце в 
цьому великому пориві займуть 
наші славні трудівниці?

—А як ми будемо трудитись 
у наступному семиріччі?— звер
нулася ланкова до своїх под
руг.— Чи вистачить у нас 
уміння, сил працювати по-но
вому, по-комуністичному?

В к імнаті тихо. Люди захоп
лені думками. Їх хвилює пи
тання, що його поставила лан
кова. Так. Чи має право їх 
маленький колектив, ланка з 
16 осіб, назватися ланкою ко
муністичної праці?

Порушила мовчанку комсо
молка Раїса Березовська.

— Я сьогодні ще раз огля
нула вашу ділянку під цукрові 
буряки. Хороша земля . Поле
виоране вже давно. Коли вне
сете на кожний гектар по 20 
тонн перегною, то врожай збе
рете не нижчий, ніж у цьому 
році. А під кукурудзу за вами 
закріплено площу біля саду, 
де в цьому році був баштан. 
Сюди зручно вивозити пере
гній...

— Хороші твої слова, брига
дире,— перебиває ї ї  ланкова.— 
Все це так. Та про інше я 
мрію. Вибороти такий урожай, 
як у нинішньому році— не межа. 
Коли боротися за те, щоб наша 
ланка мала право називатися 
ланкою комуністичної праці, 
треба одержати не менше як по 
600 центнерів буряків на кож
ному з 32 гектарів і по 85
центнерів кукурудзи на 30 
гектарах посіву. Крім т ого, на 
ділянці кукурудзи шляхом 
ущільнених посівів зібрати по 
200 центнерів гарбузів. Ось за 
які показники нам треба боро
тися!

— В ірно говорите, Ганно 
Олексіївно,— гаряче підтримав 
ланкову секретар парторганіза
ц ії В. Черкіс.— А що на це 
скажуть члени ланки?

— Ось що ми скажемо,— пе
ребиваючи одна одну, заговори
ли жінки.—Ми не підведемо 
нашої ланкової. Виділяйте нам 
трактор і завтра ж розпочнемо 
вивозити перегній.

Тут же було вирішено за
кріпити на всю зиму за лан
кою трактор КДП-35. На від
верту розмову запросили трак
тористів Івана Маркушенка і 
Миколу Ружина. Вони дали 
слово також працювати по-кому
ністичному на вивезенні пере
гною.

По-комуністичному... Ці свя
щенні слова припали до серця 
кожній трудівниці. Особливо 
відчула їх  силу Марія Приди
байло. Ланка вирішила своїми 
силами збудувати для неї дім. 
Розміркували все до дрібниць. 
Підібрали присадибну ділянку. 
Вже тепер, взимку, будуть за
готовляти будівельні матеріали. 
А з настанням весни закла
дуть фундамент.

—Дуже хороша ця ініціати
ва,— підтримав голова колгоспу 
Т. Опальченко.— З свого боку 
правління артілі допоможе бу
дівельним лісом, транспортом.

— Пам’ятайте, подруги,— го
ворить ланкова,—в день 42 
річниці Великого Ж овтня у 
Марії відсвяткуємо новосілля.

— Заперечень немає!
По-комуністичному... Всією 

ланкою вирішили кожного чет
верга вивчати основи земле
робства. Заняття буде проводи
ти бригадир-агроном Раїса Бе
резовська.

— Будемо і працювати і вчи
тись разом!—так заявили чле
ни ланки.

Лесь СТЕПНЯК.
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