
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Організовано і якісно провести 
весняні польові роботи

По всій країні з кожним 
днем все ширше розгортається 
всенародне соціалістичне зма
гання за гідну зустріч зна
менної дати — 40-річчя Велико
го Жовтня. Включаючись у це 
змагання, колгоспники і меха
нізатори наполегливо борються 
за одержання високих урожаїв 
усіх сільськогосподарських ку
льтур, дальше піднесення про
дуктивності громадського тва
ринництва.

Небагато часу залишилось до 
розгортання весняних польових 
робіт. Сівба ярих культур— га
ряча пора в кожному колгоспі. 
Щоб провести сівбу в стислі 
строки і високоякісно, необ
хідно ще раз ретельно пере
вірити готовність всіх засобів 
і знарядь, правильно розстави
ти людей. В дні, що залиши
лись до початку сівби, необ
хідно виявити і негайно усу
нути всі недоробленості та упу
щення, привести в бойову го
товність техніку.

«Що посієш, те й пожнеш», 
говорить мудре народне при
слів’я. Всюди сівбу треба про
вадити тільки кондиційним на
сінням кращих районованих 
сортів, не допускати порушень 
агротехніки. Добре дбають про 
підготовку посівного насіння 
у колгоспах імені Молотова,іме
ні Чкалова, де агрономами 
працюють А. Яцемірський, 
В. Конофіцький.

Однак у ряді колгоспів агро
номи випустили з поля зору під
готовку посівного матеріалу. 
Ось, наприклад, у колгоспі іме
ні Петровського із наявних 100 
центнерів кукурудзи доведено 
до посівних кондицій лише 20. 
Та з таким недоліком прими
рилась агроном Є. Тарасова. 
Не кращі справи з підготовкою 
насінної кукурудзи у сільгосп
артілях імені Куйбишева, іме
ні Чапаєва, «Перемога» та ря
ді інших.

Передовики землеробства го
ворять: «Більше добрив— ви
щий урожай!» Між удобрюван
ням землі і врожаями є пряма 
залежність. Чим краще удоб
рити грунт місцевими і міне
ральними добривами, тим ви
щий можна одержати урожай. 
Та цього не хочуть зрозуміти 
в колгоспах імені Орджонікід
зе, імені Сталіна (с . Пурпурів
ка) та інших, де ганебно від
стають з виконанням плану

вивезення місцевих добрив 
у поле. Так, в сільгоспартілі 
імені Сталіна, де головою прав
ління М. Грек, з плану 2800 
тонн вивезено тільки 550 тонн 
добрив.

Вирішальна роль у підвищен
ні врожайності полів належить 
машинно-тракторним станціям. 
Однак як у Ново-Миргородській, 
так і в Панчівській МТС своє
часно не подбали про високо
якісну підготовку всіх тракто
рів, грунтообробних і посівних 
машин. Ось чому в окремих 
тракторних бригадах уже в ці 
дні трапляються поламки тех
ніки, досі не підготовлені я к 
слід бурякові сівалки причіпні 
знаряддя, культиватори та 
інші механізми.

Машинно-тракторні станції 
району ще слабо допомагають 
колгоспам у підготовці до сів
би, зокрема на ремонті борін, 
сівалок тощо. До цього часу 
не закінчено складання догово
рів МТС з колгоспами на вико
нання сільськогосподарських 
робіт. Головні агрономи МТС 
М. Врадій та Ф. Мільєв ще не
достатньо здійснюють контроль 
над виконанням агротехнічних 
заходів у колгоспах.

1957 рік повинен стати пе
реломним роком у боротьбі за 
круте піднесення сільського
господарства, за різке збільшен
ня виробництва продуктів зем
леробства і тваринництва. Щоб 
різко підвищити врожайність 
усіх культур у 1957 році, не
обхідно в кожному колгоспі 
на високому агротехнічному 
рівні провести весняну сівбу, не 
допустити порушення строків.

Умови н инішньої весни особ
ливі. Треба буде вчасно виора
ти площі, що залишились не 
виораними з осені, в стислі 
строки закрити вологу на всій 
площі, не запізнитись з по
чатком сівби. Все це вимагає
високого трудового напружен
ня, чіткої і злагодженої робо
ти колгоспників і механізаторів.

Обов’язок партійних органі
зацій—очолити високу трудову 
і політичну активність трудів
ників колгоспного села, спря
мувати їх  зусилля на вчасне і 
якісне проведення весняних 
польових робіт, на успішне 
здійснення завдань но збіль
шенню виробництва зерна та 
іншої продукції сільського гос
подарства.

Розрахунки по передплаті позики
З акінчуються розрахунки по 

передплаті Державної позики 
розвитку народного господар
ства СРСР (випуск 1950 року). 
Робітники і службовці випла
чують останній внесок по пе
редплаті при одержанні заро
бітної плати за першу полови
ну березня. Бухгалтерія під
приємств і установ повинна

одночасно видати їм облігації 
на всю суму їх  передплати.

До 15 березня закінчую ться 
також розрахунки по передпла
ті селян на облігації ц ієї по
зики.

В цьому році по Державній 
позиці розвитку народного гос
подарства СРСР (випуск 1956 
року) відбудуться два тиражі 
виграшів.

Повним ходом іде спорудження однієї з потужних гідроелектростанцій Дніпровського каска
ду—Кременчуцької ГЕС.

На фото: 1. Машиніст бурильного верстата О. П. Куліков за роботою. 2. Загальний вид спо
рудження жилих будинків у селищі Хрущов. 3. Будівництво бетонного заводу.

Фото П. Кекало. (Прескліше РАТАУ).

Збільшимо в 1957 році здачу державі м’яса 
в два рази і молока в півтора раза

Колгоспники і к олгоспниці, 
працівники МТС і радгоспів, 
спеціалісти сільського господар
ства Смоленської області вис
тупили з зверненням до всіх 
працівників сільського госпо
дарства Радянського Союзу. Під
рахувавши свої можливості й 
обговоривши на зборах колгосп
ників і робітників радгоспів за
ходи по збільшенню виробниц
тва продуктів тваринництва, во
ни взяли соціалістичні зобов’
язан н я—здати в 1957 році по 
колгоспах і радгоспах області 
м’яса не менше як  у два ра
зи, в тому ч ислі свинини в чо

тири-п ’ять раз, молока—в пів
тора раза більше, ніж було зда
но в минулому році.

Всього в 1957 році колгос
пами і радгоспами області бу
де здано м’яса державі 45 ти
сяч тонн проти 22 тисяч тонн 
у 1956 році і молока 220 ти
сяч тонн проти 1 4 5 тисяч тонн 
у минулому році.

Трудівники сільського гос
подарства Смолен щини заклика
ють усіх колгоспників, пра
цівників МТС і радгоспів нашої 
країни розгорнути змагання за 
різке збільшення виробництва і 
здачі м’яса і молока державі,

за дострокове виконання зав
дань шостої п 'ятирічки по ви
робництву сільськогосподарсь
кої продукції , за гідну зустріч 
сорокових роковин Великого 
Ж овтня.

Висловлюємо тверду впевне
ність в тому, говориться на 
закінчення звернення, що цей 
наш заклик зустріне палкий 
відгук в серцях усіх трудівни
ків соціалістичного сільського 
господарства нашої країни.

Дамо любимій Батьківщині 
більше м’яса , молока та інши х 
продуктів!

(ТАРС).
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Весняна сівба— важливий етап у 
боротьбі за високий урожай. На вес
няних польових роботах вирішувати
меться успіх у соціалістичному змаганні 
за виконання взятих зобов’язань.

ПРО РЕ ЗУ Л Ь Т А Т И  ВИБОРІВ
до обласних, районних, міських, сільських 

і селищних Рад депутатів трудящих 
Української Радянської Соціалістичної Республіки

(Дані про результати виборів публікуються за матеріалами, одержаними 
Президією Верховної Ради Української РСР від виконавчих комітетів 

обласних Рад депутатів трудящих)
3 березня 1957 року відбулись вибори 

до обласних, районних, міських, район
них у містах, сільських і селищних Рад 
депутатів трудящих Української Радян
ської Соціалістичної Республіки.

Трудящі республіки взяли активну 
участь в підготовці і проведенні виборів 
до місцевих Рад депутатів трудящих. У 
відповідності з Положенням про вибори 
в республіці було утворено 377.544 тери
торіальних, окружних і дільничних ви
борчих комісій, до складу яких входило 
1.491.691 чол. представників—від загаль
них зборів робітників, службовців, кол
госпників, а також представників громад
ських організацій і товариств трудящих 
і військовослужбовців. В складі вибор
чих комісій налічувалось жінок 40 проц., 
членів і кандидатів у члени КПРС 19 проц., 
робітників і колгоспників 69 проц.

Вибори проходили в обстановці вели
чезного політичного і виробничого під
несення, в умовах розгорнутого радян
ського демократизму, при високій актив
ності і організованості виборців. Голосу
вання скрізь розпочалось о 6 годині ран
ку і було закінчене о 12 годині ночі за 
місцевим часом.

Обрано депутатів до 26 обласних Рад, 
778 районних Рад, 304 міських Рад, 87 ра

йонних Рад у містах, 11.570 сільських Рад 
і 564 селищних Рад депутатів трудящих.

Всього обрано депутатів до місцевих 
Рад депутатів трудящих Української РСР 
336.803 чоловіка. Серед обраних депута
тів 112.178 жінок, або 33,3 проц., 142.958 
членів і кандидатів у члени КПРС, або 
42,5 процента.

Результати голосування показують, що 
виборці одностайно голосували за канди
датів блоку комуністів і безпартійних — 
кращих представників робітничого класу, 
колгоспного селянства та інтелігенції.

По 15 виборчих округах по виборах 
до сільських Рад і по одному виборчому 
округу до селищної Ради кандидати, які 
балотувалися, не дістали абсолютної 
більшості голосів і не були обрані депу
татами.

По двох виборчих округах по вибо
рах до сільської Ради вибори визнані не
дійсними і по одному виборчому округу 
по виборах до сільської Ради вибори не 
відбулись.

В усіх зазначених вище виборчих ок
ругах у відповідності з „Положенням про 
вибори в обласні, районні, міські, сіль
ські і селищні Ради депутатів трудящих 
Української РСР“ відбудуться нові ви
бори.
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ВЗЯВ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ— В ИКОНАЙ
Агроном—

організатор рільництва
З виступу голови колгоспу
імені Ворошилова М.  Ільтуса
Наш колгосп у минулому ро

ці одержав дуже н изький уро
жай цукрових буряків, не зіб
рали навіть і по 100 центнерів 
коренів з гектара. А чому? То
му, що грунт під посів ц ієї цін
ної культури готували погано.

Обробіток міжрядь механізма
ми п ровадили теж неякісно, з 
порушенням правил агротехн і
ки. Великих втрат допустили і 
під час збирання врожаю. Б у 
ряки довгий час лежали в ку
пах, не прикриті землею, в ’яли.

Б езумовно, цих недоліків 
можна було б уникнути, але 
агроном колгоспу В. Врубльов
ський та спеціалісти МТС не 
вели боротьби з бракоробством, 
н е добивались високої якості 
всього комплексу робіт.

Агроном артілі—організатор 
боротьби за високий урожай 
всіх культур. Він зобов’яза
н ий пильно стежити за роботою 
кожного механізму, кожної лап
ки і бригади, щоб завжди ви
конувались всі вимоги агротех
ніки.

Краще ремонту вати 
сівалки

З виступу голови колгоспу
імені Хрущова М. Сімбаби
Торік ми недобрали сотні 

центнерів кукурудзи. Основна 
при чина — погано провели сів
бу. Із трьох сівалок СШ-6 ли
ше одна як слід працювала, дві 
інші були погано відремонто
вані, неякісно висівали насін
ня. Тому й сходи рослин були 
недружні, зріджені. Н а жаль, 
механізаторів Ново-Миргородсь
кої МТС ці гіркі уроки нічому 
не навчили.

До сівби залишились лічені 
дні, а в н ас до цього часу не 
відремонтований один сіяльний 
агрегат СШ-6. Треба більше 
уваги звернути на ремонт сі
валок, культиваторів. Адже від 
роботи цих механізмів у вели
кій мірі залежить доля врожаю.

Ознаменуємо сорокову  річницю Ве
ликої Жовтневої соціалістичної рево
люції новими трудовими перемогами! 
Ширше розмах соціалістичного зма
гання за успішне виконання виробничих 
завдань 1957 року!

За круте піднесення землеробства
Колгоспники та механ ізато

ри нашого району зобов'язали
ся виростити і зібрати в 1 957 
році на кожному гектарі посі
ву по 18 центнерів зернових 
культур, по 23 центнери ку
курудзи, по 15 центнерів со
няшників, по 235 центнерів цук
рових буряків, по 90 центне
рів картоплі, по 110 центнерів 
овочів.

Щоб одержати високий уро
жай всіх культур, трудівники 
колгоспних ланів у з имовий 
період провели ряд важливих 
агротехнічних заходів: вивози
ли гній на поля, заготовляли 
попіл та інші місцеві добрива.

Механізатори МТС, колгоспи і 
ковалі та теслярі ремонтували 
машини та інвентар, що буде 
використовуватись на сівбі та 
під час обробітку посівів.

Цими днями відбулася ра
йонна нарада механізаторів, 
ланкових, агрономів, керівни
ків колгоспів та МТС, де об
говорювались п итання  про хід 
виконання взятих зобов’язань 
по підготовці до весняної сівби.

Трудівники сільського гос

подарства прагнуть гідно зу
стріти сорокаріччя Великого 
Ж овтня, з честю виконати взя
ті зобов’язан н я , порадувати 
рідну Вітчизну високими вро
жаями всіх культур. Виступаю
чі говорили, що треба сумлін
но виконувати всі агротехнічні 
заходи, старанно готувати 
грунт до с івби, посіяти всі 
культури в кращі строки, не 
допускаючи браку в роботі. 
Учасники наради гостро кри
тикували недоліки, я к і мали 
місце в окремих колгоспах, 
бригадах у минулому році під 
час сівби, догляду за посівами 
та в період збирання кукуруд
зи, цукрових буряків та ін
ших культур. А це привело 
до зниження врожаю.

Колгоспники та механізато
ри поділилися досвідом роботи, 
внесли ряд ц інних пропозицій, 
спрямованих на успішне здій
снення взятих соціалістичних 
зобов’язань.

Окремі з виступів подаємо сьо
годні на сторінці районної га
зети.

Хай цвіте садами колгоспна земля
З виступу агронома колгоспу імені Куйбишева О. Петренко
В колгоспах району треба 

звернути більше уваги на са
дівництво та городництво. У на
шій сільгоспартілі недолюблю
ють садів. Про розведення фрук
тових дерев та ягідників бага
то говорять, пишуть, але садів 
не розводять. У Панчево мож
на мати сотні гектарів садів, 
виноградників. Для цього є всі 
умови: багаті чорноземні грун
ти, достатньо вологи , тепла. Та

керівники колгоспу не хочуть 
зрозуміти того, що від хороших 
садів та виноградн иків колгосп 
може мати великі прибутки.

Весна на порозі. Треба вже 
тепер придбати достатню кіль
кість саджанців яблунь, груш,
слив, винограду, смородини та 
інших культур. Слід зробити 
так, щоб всі колгоспники на 
честь 40-річчя Великого Жовт
ня посадили хороші сади.

Ланками треба керувати
З виступу ланкової колгоспу імені Куйбишева Т. Леонтенко

Окремі керівники колгоспів та 
МТС говорили сьогодні про підго
товку до весни, запевняли учас
ників наради, що до сівби все 
готове, весну зустрінемо орга
нізовано. Та, на ж аль, не 
скрізь. Скажу відверто, що п 'я 
та рільнича бригада нашого кол
госпу до сівби готується пога
но. В инену цьому, насамперед, 
бригадир І . Ткачов.

Там, де по-справжньому ке
рують роботою ланок, правиль
но організовують к олгоспниць
на боротьбу за під вищення 
врожайності просапних і тех
нічних культур, там і наслідки 
хороші. У передових колгоспах
своєчасно виділяють ланкам ді
лянки. Так, в колгосп і імені 
Молотова ще з осені ланки 
з нають свою площу під посів 
ц укрових буряків та кукуруд
зи. Вони заздалегідь заготовили 
і внесли добрива, очистили по-
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ля від пожнивних решток. Тру
дівниці по-справжньому борють
ся за високий урожай.

У нашій бригаді нічого цьо
го немає. В минулому році лан
кам виділили ділян ки вже після 
сівби. При плануванні ділянок 
були допущені помилки . Посіви 
кукурудзи в окремих ланках 
колгоспу знаходились у кількох
місцях. Це, звичайно, утруд
нювало обробіток посівів, зава
жало правильному обліку вро
жаю. Закріпляти ділян ки за 
ланками не поспішають і
в цьому році. Ми, ланкові, до
сі не знаємо, де будуть сія
тись буряки та кукурудза. Та
ка організація праці в бригаді, 
безумовно, знижує відповідаль
ність і зацікавле ність колгосп
ниць у справі боротьби за ви
сокий урожай.

Незабаром сівба. Та ланка,

яку я  очолюю, досі не знає 
свого виробничого завдання на 
період веснян о-польових робіт. 
Бригадир ніколи з ланковими 
не радиться, роботу в бригаді 
організовує сам, без участі лан
кових. Тому й трудова дисцип
ліна у нас на низькому рівні.

Для зміцнення лавок має ве
лике значення підвищення 
матеріальної заінтересованості 
колгоспників. Мені здається, що 
ланкам, які одержують більш 
високі врожаї, необхідно засто
совувати і більшу оплату тру
додня, а ланкам , які збирають 
низький урожай, видавати і
меншу оплату. Та цього не до
тримуються в нашій бригаді. 
Облік праці занедбан ий. А в 
оплаті досі існує зрівнялівка.
Це привело до того, що брига
да затягнула збирання ц укро
вих буряків у минулому році 
аж  до листопада м ісяця, а ку 
курудзу навіть взимку збирали. 
Допущено великі втрати вро
ж аю.

У полеводстві 
немає дрібниць

З виступу голови колгоспу 
імені Молотова М. Вижула

Вирощування сільськогоспо
дарських культур—складна і 
відповідальна справа. Про це 
слід пам’ятати трудівникам ла

 н ів. У рільн ицтві немає дріб
ниць, тут всі роботи важливі. 
Щоб виростити високий уро
жай, треба сумлінно виконува
ти весь комплекс агротехніч
них заходів від обробітку грун
ту і до збирання врожаю.

Наведу кілька прикладів. У 
другій виробничій бригаді на
шого колгоспу в минулому ро
ці посіяли цукрові буряки. Пе
редпосівний обробіток та сівбу 
провели в кращі строки і як іс 
но. Та окремі ланки по-різно
му доглядали рослини. Члени
ланки О. Костюкової своєчасно 
і старанно провели ш арування, 
проривку, стежили за роботою 
механізмів, що працювали на 
обробітку міжрядь, провадили 
підживлення. Ланка виростила 
майже по 200 центнерів цук
рових буряків на кожному гек
тарі. А члени лан ки, яку  очо
лює Н. Жовна, працювала без
напруження, затягли проривку. 
Це привело до стікан ня рос
лин. І , я к наслідок, ланка зібра
ла л ише по 144 центнери коре
нів на кожному гектарі.

Ланка Надії Жовни з тре
тьої виробничої бригади дбай
ливо вирощувала кукурудзу: 
колгоспниці ще взимку угної
ли грунт, вчасно і якісно про
вели сівбу. З появою третьої 
пари листочків прорвали росли
ни в гніздах. Вчасно і без 
втрат зібрали врожай. Кожний 
гектар видав по 35 центнерів 
кукурудзи. А колгосп в цілому 
зібрав лише по 18 центнерів 
кукурудзи з гектара.

Догляд за посівами—важлива 
робота. Про це слід пам’ятати 
кожній ланці, кожній колгосп
ниці. Вчасне і якісне прове
дення обробітку просапних 
культур забезпечить значне 
підвищення врожаю.

Мало турбуються про ланко
вих і наші колгоспні агрономи. 
До речі, їх у нас аж три, а за
няття на агротехнічних курсах 
майже не провадяться, семіна
рів і бесід для ланкових теж 
не влаштовують. Ми хочемо 
оволодіти кращими методами 
праці, вивчити досвід передо
вих ланкових країни, щоб з 
урахуванням місцевих умов за
провадити його в себе. Та нам 
у цьому не допомагають.

Не можна про все це забу
вати, коли ми обіцяємо вирос
тити в цьому році високий уро
жай. Ці недоліки треба негай
но ліквідувати. Наші колгосп
н иці не сиділи, склавши руки,
а заготовляли попіл, пташиний 
послід. Ці місцеві добрива вне
семо п ід посів цукрових буря
ків та кукурудзи. Ми прагнемо 
виростити високий урожай цих 
культур. В цьому нам повніші 
допомогти керівники колгоспу, 
механізатори та спеціалісти 
сільського господарства.

Ш к іл ь н а  е л е к т р о с т а н ц ія
Учні Мартоноської середньої 

школи відремонтували мотор, 
при допомозі я кого привели в 
дію ш кільну електростанцію. 
Загорілися електричні лампоч
ки в ш колі і клубі. Учні тепер 
мають змогу глибше вивчати 
електрику.

О. АЛДАХОНОВ, 
учень Мартоноської се
редньої школи.

Стрілецькі змагання
Нещодавно серед шкіл райо

ну відбулися стрілецькі з маган
ня. Перше командне місце за
воювала Ново-Миргородська, 
друге— Софіївська, третє—Мар
тонось ка середні ш коли. С е р ед 
семирічних ш кіл першість здо
була К ам 'янська школа.

Особисту першість завоював 
учень Мартоноської середньої 
школи Стегар, який вибив 82 
очка із 10 0 можливих. Непо
ганих успіхів добився учень 
Ново-Миргородської школи Цим
бал.

В. ДОРОТ, 
учень Ново-Миргородсь
кої середньої школи.

Оберігати дерева 
від пошкоджень

Щороку на вулицях райцен
тра, біля громадських установ 
висаджують багато дерев. Але 
ці дерева не оберігають від 
пошкоджень. Посадять та й 
забудуть про них. Багато за
гинуло молодих дерев на тери
торії будівництва бази райспо
живспілки, а також автороти. 
Тут не організували догляду 
за деревами.

Піонери та комсомольці по
кликані подати дійову допомо
гу в організації старанного 
догляду за молодими деревами.

Г. ТЕРЕЩЕНКО.

Слідами наших виступів

„Клуб частенько 
на замку“

В районній газеті за 7 лютого 
цього року у вірші під таким за
головком повідомлялось про незадо
вільну роботу завідуючого Софіїв
ський сільським клубом Олексан
дра Морозова. Завідуючий райвід
ділом культури В. Перев’язко по
відомив редакції, що наведені фак
ти підтвердились. О. Морозова з 
роботи звільнено.

Поправка
В районній газеті за 7 березня 

ц. р. у замітці „Велика одностай
ність” з вини інструктора-масовика 
редакції І. Жеребенка допущена 
помилка. У другому абзаці третій 
рядок знизу слід читати .....молода 
ланкова Надія Жовна та Маланка 
Півторак".

На винного в допущенні помил
ки накладено адміністративне стяг
нення.

Редактор
Х . СОКОЛОВСЬКИЙ.

В олійницькому це ху Ново- 
Миргородської промартілі „По 
ленінському шляху” відкрито 
пункт приймання проса для 
переробки на пшоно.

Правління промартілі.
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