
Пр олетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Кожній бригаді— дитячі ясла
Діти — н аша радість життя, на

ш е майбутнє. Ск іл ь к и  тепла, 
ск ільки  ласки піддає мати 
своїй дитині. Сім ’я — ц е малень
кий колектив, але перед ним 
стоїть велике і відповідальне 
завдання— в иховувати здоровим 
фізично і  морально підростаю
че покоління, свою надійну 
зм іну.

Велика Ж овтнева соціаліс
тична революція визволила лю 
дину з рабства, дала жінкам 
права нарівні з чоловіками. Ці 
великі права записані золоти
ми літерами в Конституції СССР. 
Радянська держава повсякден
н о проявляє велике піклування 
про матір та дитину. X X  з ’ їзд 
Комуністичної партії намітив 
ц ілий ряд конкретних заходів 
но охороні материнства і ди
тинства. Ці заходи успіш но 
впроваджуються в життя.

Для ж інки-трудівниці в Ра
дянській країні створюються 
всі необхідні умови для плодо
творної праці, для виховання 
дітей. Всюди створена ши
рока сітка дитячих оздоровчих 
закладів. У  країні працюють сот
н і тисяч дитячих садків і ясел, 
санаторіїв, молочних кухонь 
тощо. Дитячі ясла покликані 
допомогти жінці-матері працю
вати, учитись, брати активну 
участь у  громадській роботі.

Т ільки  в нашому районі то
р ік працювало понад 50 се
зонних дитячих ясел, я кими 
було охоплено більш е 1 700 ді
тей колгоспників та механіза
торів. Т ільки  хороші слова мож
на сказати про дитячі ясла 
перш ої р ільничої бригади к ол
госпу імені Сталіна, Мартоно
сько ї сільради, другої р ільни 
чої бригади колгоспу імені 
Свердлова та про ясла  колгос
п у  імені Кагановича. Примі
щ ення ясел світлі, ч исті. В 
кімнатах —  столики, стільц і, 
ліж ка. Дітям закупили достат
ню к ільк ість  різних іграшок. 
В яслах  працювали лю ди, як і 
любовно виховували дітей, ство
рювали необхідні умови для 
нормального розвитку малят.

Та, на ж аль, ще далеко не 
скрізь створювались такі умо
ви для  роботи сезонних дитя
чих ясел. К ерівники колгоспу 
«П еремога» навіть не подбали 
про виділення відповідних при
міщ ень для  дитячих ясел, від
сутній був необхідний інвен
тар, іграшки, література. Не в 
кращому стані були  дитя
чі ясла в колгоспах імені Дзер
жинського та імені Ворошило
ва. Голови п равлінь цих кол
госпів В. Воропай, В. Флоря 
та М. Ільту с  багато обіцяли 
зробити для п ол іпш ення умов 
роботи д и т я ч и х  ясел, але не 
зробили н ічого.

Наступила весна. Колгоспн и
ки та механізатори приступа
ють до польових робіт, вихо
дять на передній край бороть
би за високий урожай. З пер
ших днів весняної сівби на 
полі працюватиме багато кол
госпників. Вони будуть обслу
говувати с ія льн і агрегати, 
трудитимуться на городах, в са
дах тощо. Керівники колгоспів 
вже тепер зобов ’язан і подбати 
про те, щоб у  кожній вироб
ничій бригаді працювали хоро
ші дитячі ясла. Треба негайно 
відремонтувати приміщення, ви
готовити чи придбати достатню 
к ільк ість меблів, б ілизни, по
суду, іграшок, необхідну л іте 
ратуру тощо.

Партійні та комсомольські 
організації покликан і підібра
ти для роботи в дитячих яс
лах  працівників, які мають 
певний досвід і знання, лю б
лять дітей. Б уло  б дуже добре, 
коли б учні семирічних та се
редніх ш кіл в зяли шефство над 
колгоспними дитячими яслами. 
У  ш к ільних майстернях учн і 
можуть виготовити для  своїх 
маленьких братіків та сестри
чок різні дитячі іграшки та 
інші речі.

Райздороввідділ, медичні пра
цівники повніш і вжити ріш у
чих заходів до того, щоб у 
кожному к олгосп і, в к ожній 
виробничій бригаді працювали 
зразкові дитячі ясла.

Українська РСР достроково виконала план заготівель 
і закупок м 'яса, м олока і яєць першого кварталу 1957 р.
Трудівники сільського госпо

дарства У кра їнської РСР до
строково, 15 березня, викона
ли  встановлен ий на п ерший 
квартал план заготівель і заку
пок м ’яса, молока і яєць. На 
державні заготівельн і пункти 
надійшло м ’яса на 63 тисячі 
тонн, молока на 30 тисяч тонн 
і яєць на 157 м ільйонів штук 
б ільш е, ніж  за відповідний пе
ріод минулого року.

З 1 жовтня 1956 року до 1 
березня 1957 року колгоспи 
республіки зняли з відгодівлі 
1652 тисячі голів свиней, або 
на 34 3 тисячі голів більш е, 
ніж  за такий же період 1955— 
1956 рр. Виробництво молока 
в колгоспах республіки  порів
няно з минулим роком  зросло

на 24 проценти. На кожні 100 
гектарів сільськогосподарських 
угідь одержано молока в кол
госпах 36,0 центнерів і в рад
госпах М іністерства радгоспів 
Української Р С Р — 4 2,1 цент
нера. Від кож ної корови одер
жано за цей період молока в 
колгоспах по 498 кілограмів і 
в радгоспах по 758 кілограмів.

Колгоспники, працівники 
МТС і радгоспів та спеціалісти 
сільського господарства змага
ються за ще вищі темпи зб іль 
шення виробництва м 'яса, мо
лока та інш их продуктів тва
ринництва, за дострокове вико
нання і перевиконання планів 
заготівель і закупок  цих про
дуктів 1957 року.

КРАЩЕ ОРГАНІЗУВАТИ ЗМАГАННЯ ДОЯРОК
Сільськогосподарська артіль 

імені Ж данова різко відстає по 
надоях молока. У  цьому гос
подарському році в тваринниц
тві на кож ну фуражну корову 
надоєно лиш е по 456 літрів 
молока— це на 1 1 0  літрів мен
ше, н іж  одержано в минулому 
році на цю ж дату.

Чому ж  в колгосп і такі низь
кі надої м олока?

— У  минулому році тваринам 
давали вдосталь грубих і кон 
центрованих кормів, а тому й 
молока одержували б ільш е,—  
говорить доярка Ф. Панасен
ко.— А зараз годуємо корів 
тільки соломою та силосом з 
г ички. Звідки ж буде молоко?

Перевіркою виявлено, що прав
ління колгоспу па чол і з головою 
С. Коником влітку не подбало 
про створення м іцної кормової 
бази. Закладено недостатню 
к ільк ість кукурудзяного силосу.

В колгосп і нераціонально ви
трачалися концентрати та ко

ренеплоди. Т ут  не було  госпо
дарського ставлення до збер і
гання  та обл іку  кормів. А то
му зараз корови не одержують 
дерті та соковитих кормів.

Н е все гаразд із доставкою 
соломи. Бригадир першої комп
лексн ої бригади П. Рибалко 
незадовільно організовує вчасне 
підвезен ня грубих кормів до 
тваринницьких ферм.

Безвідповідально ставляться 
до виконання своїх обов’язків 
окремі доярки. Недбайливо до
глядають закріплене поголів 'я
тварин В. Ч еголя , яка надої
ла  від кож ної корови лиш е по 
330 літрів молока, і Н. Ви
сочин, яка одержала на ко
рову по 460 літрів молока.

На фермі відсутня належна
організаторська робота з лю дь
ми. Соціалістичне змагання на 
честь сорокаріччя Великого 
Ж овтня розгорнуте слабо. П ід
сумки змагання за день, дека
ду не підводяться. Обліковець
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Постанову ЦК КПРС « Про підго
товку до святкування 40-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції» гаряче вітають всі трудящі 
нашої неосяжної Батьківщини. Всюди 
шириться змагання за гідну зустріч 
всенародного свята.

У г о р о д н і й  б р и г а д і
Городн ики сільгоспартілі іме

ні Молотова прагнуть зустріти 
40-р іччя Р адянської держави 
високими виробничими показ
никами. В цьому році вони зо
бов’язалися зібрати з кожного 
гектара в середньому по 250 
центнерів о вочевих культур .

Зараз у городній бригаді 
гаряча нора. Провадиться п і
кіровка розсади ранньої капус
ти , яку висаджують у зем ля
но-перегнійн і горщ ечки, висі
вають також помідори.

Добре працюють  у городній 
бригаді ланкова Л ариса Вовко
дав, колгоспниця Євдо к ія Кі
з іл ь  та інш і.

Городник и п ідмосковного 
к олгосп у  «Призыв» , з я ким 
змагаю ться кам’янц і, надіслали 
нещодавно в колгосп імені
М олотова насіння капусти ви
соковрожайного сорту «Мос
ковська п ізн я » .

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, 
агроном колгоспу.

П е р е д о в а  л а н к а
Ш ироко розгорнулося соціа

лістичне змагання на ч есть 
40-річчя Великого Ж овтня се
ред хліборобів колгоспу імені 
Ш евченка. Колгоспни ки і ме
ханізатори наполегливо борю
ться за високий урожай. На 
поля вже вивезено понад 2700 
тонн гною при плані 2400.

Приклад у  змаганні подає

ланка, я к у  очолює Галина Дов
ген ко . На плантацію під цук
ровий буряк колгоспниці щод
ня вивозять десятки тонн 
добрив.

—  Добре грунт удобримо —  
буде б ільш ий  урож ай,— гово
рять члени  ланки.

В. БУТОВСЬКИЙ, 
член сільгоспартілі.

Борються за високий урожай
Постанова ЦК КПРС Про 

підготовку до святкування 40-х 
роковин В еликої Ж овтневої со
ц іалістичної революції  ви
к ли кала нову х вилю трудового 
і політичного піднесення серед 
механізаторів Панчівської МТС. 
Тракторна бригада №  10, яку 
очолює досвідчений механізатор 
Олександр Григорчук, вивезла 
на поля колгоспу імені Л ен і
на близько 1900 тонн місце
вих добрив. За зимовий пері
од бригада виробила 9890 тон

но-кілометрів, заощадила десят
ки кілограм ів пального.

М ехані затори Володимир Пав
лов, Олександр Л о скул, О лек
сандр Свинар, Григорій П иво
варов та інш і щоденно пере
виконую ть зм інн і завдання.
   Прагнучи вибороти в цьому 

році високий урож ай, трактор
на бригада добре підготувалась 
до весняної сівби, включається 
в польов і  роботи.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер МТС.

Ф. Гор іць ка нерегулярно запов
нює дош ку показників. Дояр
ки не знаю ть, я к і у н их по
казники, хто йде попереду. 
Р ідк і гості на фермах агітато
ри. Стінн івка н е випускається. 
Навчання тваринників на кур
сах не провадиться. Зоотехн ік 
М. П рокопчук  занедбав цю важ
ливу д іля н к у  роботи. А знання 
зоотехн ії допомагало б дояркам 
підвищувати надої молока.

В колгосп і є доярки, я кі 
мають порівняно непогані по
ка зн ики по надоях молока. 
Так , Л . П іддубна вже надоїла 
понад 6 00 літрів молока, б л изь
ко 600  літр ів  молока одержала 
М. Головаха. Проте кращий 
досвід доярок не поширюється.

Необхідно негайно ліквідува
ти виявлен і недоліки.

Члени бригади 
„легкої кавалері” :

Л. ПАНАСЕНКО, Г. ГЕЙКО, 
І. БОРИСКО, В. РОМАНЦЕ- 
ВИЧ.

У колгоспах Одеської облас
ті почались весняні польові ро
боти. Механізатори тракторної 
бригади № 2 Овідіопольської 
МТС, що обслуговують колгосп 
імені Хрущова, вивели на поля 
шість тракторних агрегатів. Во
ни ведуть боронування зябу.

На фото (зліва направо): об
ліковець О. Бахтій і бригадир 
тракторної бригади В. Мете
ленко підбивають підсумки 
денної роботи тракториста 
В. Бахтія.

Фото А. Фатєєва.
(Прескліше РАТАУ).

Перевиконують 
виробничі завдання

Трудову вахту на честь 40- 
річчя Велико ї Ж овтневої со
ціалістичної револю ції несуть 
шофери Ново-Миргородської ав
тороти .

Водії автомашин М икола 
Бушма та Серафим Спринчан 
тримають техн іку в доброму 
стані, заощаджують пальне. 
Виробничі завдання вони вико
нують на 1 2 0 — 1 3 0 процентів.

Е. ОЛЬХОВСЬКА.
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П А Р ТІ ЙН Е  Ж И Т Т Я

На теоретичному семінарі
За час, що мин ув п ісля XX 

з 'їзд у  КПРС, помітно посилив
ся  з в’язок пропагандистської 
роботи з виконан ням практ ич
них завдань гос подарського і 
культурного будівництва. Кому
ністи стали б ільш  глибоко і 
творчо вивчати марксизм-л е ні
н ізм як  в гуртк ах і ш колах, 
так і шляхом самоосвіти.

Партійні організації здійсн ю
ють систематичн ий контроль 
над політичною самоосвітою, 
допомагають комуністам, як і 
самостійно вивчають марксист
сько-лен інську теорію.

Днями райком К П У к р а їни 
провів теоретичний семінар на 
тему «Ус піх и країн народної 
демократії в будівництві соці
а л ізм у » . В кабінеті партійної
освіти зібрались керівники ус
танов, п ідприємств та орган і
зацій, робітники і службовці, 
комуністи, як і самостійно вив
чають марксистсько-ленінську 
теорію. Семінар пройшов при 
високій активності присутніх, 
які жваво обговорювали постав
л е н і питання.

Змістовним був виступ ко
м ун іста М. Тарана. Він пере
конл иво розповів про дві фор
ми переходу до соц іал ізм у—  
Ради і народну демократію. Ве
л икий вождь трудящ их В. І. Л е 
нін ще в 1 9 16 році вказував, 
що всі нації прийдуть до соці
ал ізм у , це неминуче, але всі 
прийдуть не зовсім однаково, 
кож на внесе своєрідність в ту 
чи іншу форму демократії, в ту 
чи іншу різновидність диктату
ри пролетаріату, в той чи ін
ш ий темп соціалістичних пере
творень різних сторін сусп іль 
ного ж иття. В нашій країн і в
результаті перемоги В еликої 
Ж овтневої соціалістичної рево
лю ції встановився радянський 
лад, як державна форма дик
татури робітничого класу. В 
країнах соціалізму Європи і 
А з ії встановилась народна де
мократія, як форма пролетар
ської диктатури.

Жваве обговорення виклика

ла тема «Між народний розподіл 
праці в країнах народної де
мократії» . У  своєму виступі 
С . Гаїна сказав, що між  кра
їнами соціалізму весь час зміц
нюються економічні зв ’язки , 
розширюється співробітництво, 
встановились рівноправні, вза
ємовигідні торговельні відноси
ни, провадиться обмін техн іч 
ним досвідом, ділова координа
ція народногосподарських пла
нів.

Про розповсюдження і дію 
економічн их законів соціалізму 
в країнах народної демократії 
розповів Я. Л ахтер. Він сказав, 
що в цих країнах господарство 
ведеться планово, н е у х ильно 
розвивається. Ш ироко викорис
товується багатий досвід соціа
л істичного будівництва Ра
дянського Союзу.

Доповнюючи виступ т. Л ах 
тера, комуніст Ф. Подурець 
зупинився на питанні про дію 
закону вартості в країнах ка
піталу, де цей закон служ ить 
регулятором виробництва, і про 
його значення в країнах со
ціалізму.

Про основний економ ічний 
закон соціалізму докладно роз
повіла Л . Синюта.

Комуніст О. К ул іч е н ко роз
повів про характерні особли
вості економічного розвитку в 
Китайській Народній Р еспуб л і
ці. Його виступ доповнив 
І . Назаренко.

Активну участь в обговорен
ні питань на семінарі взяли 
комуністи О. Вахламов, В. Мо
сін, І . Черпіто та ін ш і.

Наприкінці семінару секре
тар райкому партії Г. А . Без
вушко докладно проаналізував 
виступи комуністів, доповнив 
їх , зуп инився на окремих
важливих питаннях, які н е  б у ли 
повністю висвітлені.

Комуністи висловил и поба
жання і надалі практикувати 
проведення таких семінарів.

В. КЛИМЕНКО, 
інструктор райкому партії.

Колгоспи Черкаської області в 
минулому році придбали більше 
300 тракторів „ДТ-14”. Нові ма
шини використовуються на по
дрібненні і перевозці кормів, на 
транспортуванні добрив та інших 
роботах. Сільгоспартіль „Біль
шовик”, Золотоніського району, 
недавно купила 6 тракторів.

На фото: тракторний парк кол
госпу „Більшовик". На перед
ньому плані—тракторист комсо
молець Г. Ярмоленко оглядає 
нову машину.

Фото І. Діамента.
(Прескліше РАТАУ).

До послуг трудящих
На вулицях Ново-Миргорода 

увагу прохож их привертають 
таблички з  написами: «З упин ка 
автобуса», « З упинка легкового 
такс і». Сотні трудящих щодня 
користуються послугами авто
транспорту.

Регулярно курсую ть два ав
тобуси по маршруту Ново-Мир
городський цегельно-черепич
ний завод— З латоп іль. Особли
во багато людей їздить на ав
тобусах у ранкові та вечірні 
часи. Трудящ і мають змогу 
швидко прибути до м ісця 
роботи на за л ізн ичну станцію, 
до заводів тощо.

Незабаром Ново-Миргород
ська авторота оде ржить ще 
один автобус, який буде вико
ристовуватись для перевезення 
пасажирів.

Л. КАДОМЕЦЬ, 
диспетчер автороти.

Міжнародний огляд
Антинародні плани 

Імперіалістів
Тепер правлячі кола шести 

європейських країн ( Франції, 
Федеративної Республіки Німеч
чини, Італ ії, Б ельг ії, Голландії 
і Лю ксем бургу) при активній 
підтримці С получених Штатів 
Америки готую ться створити дві 
нові замкнені орган ізац ії— так 
званий Євратом і «сп ільний  ри
н о к ». Євратом— ц е організація, 
в рамках як о ї планується сп іль 
не використання ї ї  учасниками 
атомної енергії. « С п ільн и й  ри
но к » передбачає скасування 
вказаними ш істьма країнами
м ита, «в іл ь не » переміщення в 
меж ах цих  країн робочої сили 
і капіталів, сп ільн у  експлуата
цію учасниками « с піл ь ного рин
к у »  французьких, бельгійських 
і голландських колоніальних 
володінь.

Ін іц іатори створення Єврато
ма і « с п ільного рин ку» твер
дять, що обидві ці організації 
служ и тимуть н ібито поліпш ен
н ю економічного становища
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європейських країн . Проте, як 
показано в заяві М іністерства 
закордонних справ СР СР від 16 
березня, ці твердження абсо
лютно безпідставні.

Всі учасники Євратома і 
«сп ільного  рин к у » є членами 
воєнного П івнічноатлантичного 
блоку. Отже, підкреслю ється в 
заяві М ЗС СРС Р, вся д іяльн ість
цих двох організацій буде під
порядкована цілям  цього блоку, 
агресивний характер якого  ш и
роко відомий. Створення Євра
тома і « сп ільного р и н ку» неми
нуче призведе до дальшого 
поглиблення розколу Європи і 
посилення напруж еності в ній, 
набагато утруднить налагоджен
ня загальноєвропейського еко
номічного і політичного спів
робітництва.

Створення Євратома і «с п іл ь 
ного рин к у » полегш ить най
сильн ішому учасникові цих ор
ган ізац ій— З ахідній Німеччині 
нав’язування своїх умов слабі
шим учасникам. А це призведе 
до підкорення Ф ранц ії та інш их

західноєвропейських країн н і
мецьким м іл ітаристам, як і є ос
новною опорою правлячих кіл 
СШ А в Західн ій  Європі. В за
яві МЗС СРСР підкреслюється, 
що плани створення Євратома 
і « с пільного  р и н ку» «п окли ка
ні служ ити інтересам тих к іл
у західних країнах, я к і хочуть 
озброїти н ім ец ьких реванш ис
тів ядерною зброєю, загострити 
відносини між країнами Європи, 
створити нові перешкоди на 
ш ляху гарантування миру і без
пеки в Європ і , ще б ільш  утруд
нити відновлен ня єдності н і
мецького народу, інтересам тих, 
хто прагне позбавити Францію
та інші західноєвропейські кра
їн и національного суверен ітету , 
поставити їх  економіку в залеж 
ність від зах іднон імецьких мо
нополій і перешкодити налагод
женню загальноєвропейського
економічного співробітництва».

Радянський Союз поперед
жає про цю небезпеку і знову 
пропонує західноєвропейським 
країнам і СШ А здійснити за 
ходи. спрямовані на забезпечен
ня справжнього загальноєвро
пейського співробітництва в

галузі економіки і мирного ви
користання атомної енергії.

Прогресивна зарубіж на гро
мадськість і преса вітають зая
ву МЗС СРСР.

Завдання роззброєння 
повинно бути розв'язано
18 березня в Лондоні від

новив роботу Підкомітет К о
м ісії Організації Об’єднаних 
Націй по роззброєнню, до скла
ду якого входять представники 
СРСР, СШ А. А н гл ії, Франції і 
Канади . Завдання Підкомітету 
полягає в тому, щоб виробити
міжнародну угоду про роззбро
єн ня, яка забезпечувала б ско
рочення збройних сил і озбро
єнь держав та заборону атом
ної зброї.

Виступа ю чи на першому за
сіданні П ідком ітету, представ
ник СРСР В .  О. Зорін висловив 
переконання, що при наявнос
ті доброї волі з боку всіх дер
жав— ч лен ів  П ідкомітету не 
може бути нездоланних пере
шкод на ш ляху до досягнення
угоди про роззброєння.

Уряд СРСР, прагнучи до 
якнайш видшого укладення та

кої у го д и , виріш ив зробити 
новий крок до з б л иження  по
зицій член ів  П ідкомітету. В. О. 
Зорін виклав нову радянську 
пропозицію , я к а  передбачає
укладення  між народної конвен
ції про скорочення озброєнь 
та збройних сил і заборону 
атомної зброї. Ця пропозиція 
являє собою конкретну прог
раму, що охоплю є всі сторони 
питания про роззброєння. Вона 
передбачає також встановлення
дійового м іжнародного контро
лю за  здійсненням  заходів по 
роззброєнню.

Вказавши, що радянська про
позиц ія, яка  враховує ра
ніше висловлен і побажання
західних держав,  може стати 
основою для  досягнення  угоди , 
представник СРСР висловив 
надію, що інш і д елегац ії вне
суть свій вклад у розв'язання 
питання про роззброєння, від 
чого залеж ить забезпечення 
м іцного і тривалого миру .

Н. ЧИГИР.

Слідами наших виступів

„Чуйно ставитись до споживачів”
Статтю під таким заголовком бу

ло вміщено в районній газеті „Ле
нінець” за 23 лютого 1957 року. 
Зокрема в статті викривались 
недоліки, які мали місце в роботі 
Ново-Миргородської чайної. Дирек
тор чайної П. Сидоренко повідомив 
редакції, що наведені факти під

твердилися. Статтю обговорено на 
профспілкових зборах працівників 
чайної. Поварів В. Федорик та 
З . Галушку попереджено. Старшим 
поваром призначено Л. Кірієнко. 
Поліпшилась якість виготовлюва
них страв.

На шкільні теми

Навчання пов’язувати з життям
На XX  з 'їзд і Комуністи чної 

партії вказувалось, що серйоз
ною х ибою нашої школи є 
певний відрив н авчання від 
життя, недостатня підготовле
ність тих , як і зак інчують шко
лу , до практичної д іяльності. 
Щоб зміцнити зв ’язок ш коли 
з життям, необхідно дати у ч 
ням основи знань з питань 
техніки і виробництва, с исте
матично залучати їх  до праці
на підприємствах та в колгос
пах, на дослідних д ілянках і в 
ш к ільних майстернях.

Викон уючи історичні ріш ен
ня X X  з ’ їзду партії, педагогіч
ні колективи багатьох шкіл 
нашого району в поточному 
навчальному році домоглися 
певних усп іх ів  у справі вихо
вання та навчання підростаю
чого покоління. Показовими в 
цьому відношенні є Панчівська 
початкова, Софіївська семиріч
на та Ново-М иргородська серед
ня школи .

Перші кроки політехн ізац ії 
навчання в ш колах показали, 
що вчителі стали б ільш впев
нено наближ ати навчання до 
життя, готувати учнів до прак
тичної д іяльності. Так, у  Ново- 
Миргородській середній школі 
діти вже самі можуть працю
вати різними інструментами.

В ниніш ньому навчальному 
році в Ново-Миргородській , Пан
чівській, Софіївській, Марто
ноській та К ан ізьк ій середніх 
школах введено виробниче нав
чання. У чн і спец іалізованих 
восьмих класів цих ш к іл ово
лодівають спеціальностями трак
тористів, полевод ів, тваринни
ків і садоводів. Програма вироб

ничого навчання розрахована 
так, щоб учн і спеціалізованих 
класів глибоко опанували осно 
ви с ільськогосподарського ви
робництва.

Вже в л ітку  нього року учні 
спец іалізованого класу Ново
м иргородської середньої ш ко
л и будуть проходити м ісячну 
практику б е зпосередньо в трак
торних бригадах. Учн і Панчів
ської середньої школи посади
л и фруктовий сад. Т ут  вони
на практи ці закріплювати
муть набуті знання. Правил ь 
но планую ть проведення прак
тики по полеводству в Канізь 
к ій середній школі. В колгос
пі імені Будьонного на відведе
ній зем ельн ій  д ілянц і учні вп
рошуватимуть кукурудзу. Вони 
самі будуть с іяти цю ц інну к ул ь 
туру, доглядати рослини і зби
рати врожай.

Справі поліпш ення роботи 
спец іалізованих класів повинні 
більш е приділяти уваги дирек
ції ш к іл , працівники райВНО. 
Тимчасом у  М артоноській се
редній ш колі примирились з 
тим, що агроном Н . Чугут за 
няття у  спеціалізованому кла
сі провадить на низькому рівні, 
слабо п ов 'я зує  їх  з ж иттям. З а 
відуючий відділом народної ос
віти Г. Ц уцол та працівники 
відділу недостатньо кон тролю
ють роботу спеціалізованих кла
сів, не подають дійової допо
моги викладачам виробничого 
навчання.

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