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Колгоспні буряководи! Головне сьогод- 
ні—вчасно і якісно провести проривку та 
перевірку рослин, забезпечити на кожному 
гектарі посіву нормальну густоту насад- 
ження, що дозволить одержати високий 
урожай цукрових буряків.

Школи нашого району в ни- 
нішньому навчальному році до- 
моглися непоганих успіхів у 
навчанні і вихованні підроста- 
ючого покоління. Зміцнилися 
зв ’язки  викладання навчальних 
предметів з життям. Поліпши- 
лись уроки ручної праці, занят- 
тя в майстернях, практикуми.

У п ’ятьох середніх школах 
району учні, крім вивчення ос- 
нов наук, опановують виробни- 
чі спеціальності механізаторів, 
працівників рільництва, садів- 
ництва, тваринництва. Ш коля- 
рі в спеціалізованих класах 
Ново-Миргородської, Панчівсь- 
кої, Мартоноської, Канізької та 
Софіївської середніх шкіл 
готуються до майбутньої тру- 
дової діяльності. Трудове вихо- 
вання сприяє, успішності учнів, 
зміцненню дисципліни.

Та не мож на заспокоювати- 
ся на досягнутому. В роботі 
шкіл району є ще багато істот- 
них недоліків. До екзаменів 
залишилися лічені дні. Отже 
кож на школа зобов’язана не 
послаблювати, а значно поси- 
лити всю навчально-виховну 
роботу, допомагати учням, особ- 
ливо відстаючим, всебічно пов- 
торити пройдене.

Необхідно звернути увагу на 
повторення алгебри в X класі «в» 
Ново-Миргородської середньої 
школи. Учні V— VII класів Осит- 
нівської школи погано засвоїли 
українську мову. Про це не 
слід забувати вчительці М. Р. 
Петренко в період підготовки до 
екзаменів. Слабі практичні на- 
вики з біології та агротехніки 
мають учні К ор о б чи нської, Ка- 
нізької та інших шкіл.

За кілька днів, що лишили- 
ся до екзаменів, звичайно, весь 
пройдений матеріал не повто- 
риш .  Треба повторити най- 
складніші і найголовніші розді- 
ли. Тут повинн і відіграти важ- 
ливу роль оглядові лекції, кон- 
сультації, практичні заняття. 
Про це повинні потурбуватися 
вчителі і батьки.

Неправильно поступають ок- 
ремі школи, де в період пов-

торення пройденого учнів пе- 
ревантажують домашніми робо- 
тами. Головне в навчальному 
процесі—урок, робота вчителя 
з класом, з кожним учнем зо- 
крема.

Перевідні і випускні екза- 
мени провадяться з метою під- 
несення рівня знань учнів, під- 
вищення відповідальності шко- 
ли за навчально-виховну роботу. 
Проведення екзаменів має ве- 
лике виховне значення.

Щоб зменшити навантажен- 
ня учнів у цей відповідальний 
період, Міністерство освіти 
УРСР внесло значні зміни в 
порядок проведення екзаменів. 
Починаючи з 1957 року, кіль- 
кість їх  набагато зменшується. 
Зовсім відміняються перевідні 
екзамени в IV класах, а в V 
замість трьох буде два екзаме- 
ни, по три замість чотирьох— 
в VI і VIII класах, у ІХ—три 
екзамени замість шести. На 
атестат зрілості також зменши- 
лась кількість екзаменів.

Звертається особлива увага 
на складання випускниками 
середніх шкіл екзаменів таких 
предметів, я к  фізика, хімія, 
математика. Йдеться про те, 
щоб виявити, як  десятикласни- 
ки, що готують себе до прак- 
тичної роботи, розуміють нау- 
ки, як і лежать в основі сучас- 
ного промислового і сільсько- 
господарського виробництва.

Навики і вміння учні набу- 
вають не для того, щоб склас- 
ти залік і одержати оцінку, а 
для того, щоб добитися певно- 
го матеріального результату в 
праці. Виховне значення ви- 
робничого навчання полягає 
насамперед у тому, що юнаки 
і дівчата в роки формування 
свого морального обличчя ви- 
являють і закріплюють індиві- 
дуальні нахили до того чи ін- 
шого виду трудової діяльності.

Вчителі, батьки, партійні, 
профспілкові, комсомольські та 
піонерські організації поклика- 
ні зробити все від них залеж- 
не, щоб забезпечити успішне 
закінчення навчального року і 
складання екзаменів.

На фото: учасник Великої Жовтневої соціалістичної революції, 
член партії з 1919 року П. Т. Білецький розповідав учням Ка- 
м' янець-Подільського індустріального технікуму про боротьбу тру- 
дящих нашої країни за владу Рад.

Фото В. Приходька. (Фотохроніка РАТАУ).

Виконувати критичні зауваження колгоспників, 
висловлені під час звітно-виборних зборів

Хлібороби сільгоспартілей 
імені Чапаєва та імені Чкало- 
ва справедливо критикували на 
звітно-виборних зборах прав- 
ління колгоспів за недостатню 
боротьбу за виконання прибут- 
ково-видаткових кошторисів, 
планів урожайності зернових і 
технічних культур. Вказува- 
лось, що громадське тварин- 
ництво дає низькі прибутки, 
слабо розвинуті допоміжні га- 
лузі. Нерегулярно скликалися 
загальноколгоспні та бригадні 
збори. Ось чому роботу прав- 
лінь цих колгоспів за звітний 
період було визнано незадо- 
вільною.

Питання про хід виконання 
критичних зауважень колгосп- 
ників обговорювалось на засі- 
даннях правлінь. Дещо в цьо- 
му напрямку вже зроблено. Так, 
член сільгоспартілі імені Чка- 
лова Ф. Кубай, виступаючи на 
зборах, піддав критиці прав- 
ління за недостатню увагу са- 
дівництву та рибництву. Це 
питання згодом обговорило 
правління і вжило конкретні 
заходи. Сад приведено в поря- 
док, його площу розширено на 
12 гектарів. Відремонтовано 
ставок, запущено 8000 мальків 
коропів.

Зоотехнік цього колгоспу 
Я. Лубко різко критикував за - 
відуючого фермою Воймаренка, 
який часто не виходив на ро- 
боту, займався пияцтвом. Прав- 
ління колгоспу згодом звіль- 
нило Воймаренка з цієї посади.

Дещо зроблено п о виконан- 
ню критичних зауважень і в 
колгоспі імені Чапаєва.

Однак для виконання кри- 
тичних зауваж ень і пропозицій, 
висловлених колгоспниками в 

період звітно-виборної кампа- 
нії, ще зроблено дуже мало в 
обох колгоспах. В колгоспі 
імені Чапаєва, наприклад, досі 
не затверджений загальними 
зборами прибутково-видатковий 
кошторис, внаслідок чого від- 
сутній помісячний контроль за 
його виконанням. А це приве- 
ло до небажаних наслідків: за 
перший квартал кошторис вико- 
нано тільки на 52,5 процента, 
а по такій прибутковій галузі, 
як  свинарство — лише на 12 
процентів.

Я к в колгоспі імені Чапає ва, 
так і в артілі імені Чкалова 
хлібороби на зборах вказували, 
що правління колгоспів недо- 
статньо борються з порушни- 
ками Статуту сільгоспартілі, 
миряться з тим, що окремі чле- 
ни колгоспів не виробляють 
встановленого мінімуму трудо- 
днів. На низькому рівні по- 
ставлено облік праці, нараху- 
вання трудоднів. Та ці спра- 
ведливі зауваження чомусь 
лишились поза увагою керівни- 
ків колгоспів. Облік праці тут 
занедбано, трудові книж ки по- 
декадно не заповнюються.

Правління колгоспів слабо 
виконують критичні зауваж ен- 
ня по збільшенню виробництва 
тваринницької продукції. На- 
явні можливості використовую- 
ться погано. Ось чому обидва 
колгоспи по виробництву м’я - 
са мають показники ниж чі за 
районний. Досі не виконано 
план розвитку поголів’я  корів, 
а план розвитку поголів’я  сви- 
ней у колгоспі імені Чапаєва 
виконаний тільки на 71,8 проц.

Голови колгоспів А. Пушен- 
ко та В. Калиновський регу- 
лярно скликають засідання

правління, на яких розглядаю- 
ться господарські питання по 
періодах робіт, приймаються 
відповідні рішення. Та керів- 
никам колгоспу не слід забува- 
ти, що прийняти хороші рі- 
ш ення — це тільки початок 
справи. Головне ж —домогтися 
здійснення прийнятих рішень, 
вчасно проконтролювати їх ви- 
конання. Цього якраз не зав- 
жди дотримуються, а тому ок- 
ремі ріш ення залишаються ли- 
ше на папері.

Так, на одному із засідань 
правління колгоспу імені Ча- 
паєва за  самовільний захват 
присадибних ділянок було вирі- 
шено справу на І. Ангелова, 
Л. Куменко, Ф. Лопушнян пе- 
редати в народний суд. Час іде, 
але нічого не зроблено. Навіть 
не оформлено акти на тих, що 
допустили порушення Статуту 
сільгоспартілі.

Наполеглива і кропітка робо- 
та з кадрами— важлива ділянка 
діяльності правлінь. Але в кол- 
госпах імені Чапаєва та імені 
Чкалова рідко коли практику- 
ють заслуховування звітів брига- 
дирів, завідуючих фермами, зав- 
госпів, спеціалістів сільського 
господарства. Цим самим зниж у- 
ється їх  відповідальність за 
доручену ділянку роботи.

Первинні парторганізації обох 
колгоспів та їх  секретарі А. Зо- 
ва та П. Каретов часто миря- 
ться з недоліками, як і допу- 
скають правління колгоспів, 
недостатньо здійснюють нада- 
не їм Статутом КПРС право 
контролю над господарською 
діяльністю правління.

В. КЛИМЕНКО, 
інструктор райкому 
КП України.

Р О С Т У Т Ь  У ПОЛІ  Б У Р ’ЯНИ. . .
Пройшли теплі дощі. По- 

явилися дружні сходи соняш- 
ників, цукрових буряків та 
кукурудзи. Механізатори вже 
в двох напрямах обробили між- 
ряддя соняшників, приступили 
до кукурудзи. Красуються зе- 
лені квадрати на полях другої 
рільничої бригади колгоспу 
імені Куйбишева. Тракторист 
М. Пальчиков старанно оброб- 
ляє посіви.

— Ми пильнуємо кож ну лун- 
ку, боремося за нормальну 
густоту стояння рослин,— го- 
ворить М. П альчиков,—та що 
з того, коли колгоспниці гнізд 
не підпушують, бур’янів не ви- 
полюють...

Справедливо скаржиться трак- 
торист. На низькому рівні тру- 
дова дисципліна у другій ріль- 
ничій бригаді. В складі брига- 
ди шість виробничих ланок, в 
яких налічується понад 90 
колгоспниць. Та на роботу ви- 
ходять далеко не всі. Не вико- 
нується внутрішній розпорядок 
дня. Облік трудоднів та вихо-

Бри гада не поспішає оброб- 
ляти посіви. Лише ланка Ка- 
терини Яшан закінчила пропо-

—Здоровенькі були, това- 
ришу Гаврильченко!

доднів запущено. Окремі кол- 
госпниці виходять на роботу 
о 8 —9 годині дня, не вико- 
нують норм виробітку.

лювати гнізда соняшників на 
своїй ділянці.

Вже давно час проривати 
цукрові буряки, але багато кол- 
госпниць бригади до цієї робо- 
ти ще й не приступало.

Ростуть бур’яни на полях 
другої рільничої бригади, глу- 
шать посіви. Але це мало тур- 
бує бригадира П . Гаврильченка.

— На полі наш бригадир 
рідкий гість, а  в пляшку за- 
глядає частенько, — говорять 
колгоспники.

П. Гаврильченко занедбав 
керівництво бригадою, роботу 
не планує, часто пиячить.

Т ака поведінка керівника 
бригади негативно впливає на 
стан справ на виробництві. 
Миритися з цим далі неможли- 
во. П равління колгоспу і його 
голова П. Стоян зобов’язані 
вжити негайних заходів, під- 
няти трудову активність кол- 
госпників на боротьбу з а  висо- 
кий урожай.

Ф. МІЛЬЄВ, 
головний агроном Панчів- 
ської МТС.

Рік видання 26-й
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П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Підсумки навчального року 
в мережі партійної освіти

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Надоюватиму за декаду 
по 145 літрів молока 

на корову

Ні в клубі, ні в артілі...

19 травня 1957 року.

Здійснюючи рішення XX 
з ’їзду КПРС, первинні парт- 
організації району вжили ряд 
важливих заходів, спрямованих 
на те, щоб поліпшити навчан- 
ня в мережі партійної освіти.

Політичніш та економічним 
навчанням було охоплено по- 
над 1100 чоловік, в тому чис- 
лі 489 комуністів. В районі 
працювали школа по вивчен- 
ню економіки промислових під- 
приємств, семінар по вивченню 
економіки сільського господар- 
ства, економічні семінари по 
зонах МТС, семінар по вивчен- 
ню питань філософії, гурток по 
вивченню політекономії, 23 
гуртки по вивченню питань бі- 
жучої політики тощо. Крім то- 
го, понад 512 чоловік вивча- 
ли марксистсько-ленінську тео- 
рію самостійно.

Райком партії на протязі 
навчального року приділяв на- 
лежну увагу роботі з пропа- 
гандистами. При кабінеті пар- 
тійної освіти був створений 
постійно діючий семінар про- 
пагандистів, в якому навчало- 
ся 27 чоловік. На семінарах 
пропагандисти озброювалися не 
лише знаннями основних пи- 
тань марксизму-ленінізму, але 
й вмінням пов’язувати їх з 
практикою комуністичного бу- 
дівництва.

На високому ідейно-теоре- 
тичному та організаційному 
рівні провадилися заняття в 
гуртках по вивченню історії 
КПРС післяжовтневого періоду 
при первинних парторганіза- 
ціях райвідділення міліції, кол- 
госпу імені Маленкова, де про- 
пагандистами працювали І. Хо- 
лодов та В. Бугайчук. Це ж 
можна сказати про роботу гурт- 
ків по вивченню питань біжучої 
політики при парторганізаціях 

Перша в країні МТС

М. ЗАВАТІЙ, 
заступник зав. відділом 
пропаганди і агітації рай- 
кому партії.

Ново-Миргородської МТС, кол- 
госпів імені Петровського, імені 
Леніна, імені Будьонного, де 
пропагандистами були В. Ага- 
фінець, А. Самойленко, Г. Гуц.

Щоб запобігти формалізму у 
викладанні теорії марксизму- 
ленінізму та своєчасно усувати 
недоліки, райком партії на 
протязі навчального року здій- 
снював систематичний конт- 
роль за роботою сітки партій- 
ної освіти. Так, пропагандисти 
гуртків по вивченню питань 
біжучої політики при партор- 
ганізаціях Панчівської МТС та 
промартілі «П’ятирічка» тт. Жи- 
лен ко та Чернуха окремі за- 
няття проводили шляхом читан- 
ня відповідних статей і замі- 
ток із газет і журналів. Під 
час перевірки їм було вказано 
на ці помилки, подано прак- 
тичну допомогу. Це дозволило 
піднести рівень занять.

Говорячи про підсумки нав- 
чального року в системі пар- 
тійної освіти, слід зупинитись 
і на тих істотних недоліках, 
що допускались в цій важли- 
вій справі. Нерідко траплялись 
випадки перенесення занять в 
окремих гуртках, не завжди 
заняття провадились на висо- 
кому ідейно-теоретичному рівні. 
Недостатня допомога у вивчен- 
ні марксистсько-ленінської тео- 
р ії подавалася комуністам, що 
проживають у віддалених се- 
лах. Готуючись до комплекту- 
вання мережі партійної освіти 
на новий навчальний рік, пер- 
винні парторганізації поклика- 
ні вжити всіх заходів до того, 
щоб не допустити недоліків, які 
мали місце у минулому році.

В 1928 році на базі радгоспу 
імені Шевченка, Берез івського 
району, на просьбу селян-пере- 
селенців хуторів імені Ш евчен- 
ка, імені Красіна, імені Каліні- 
на, „Червона з о р я ” і „Схід сон- 
ц я ”, розташованих недалеко від 
Одеси, було створено першу в 
країні машинно-тракторну стан- 
цію. Вона відіграла велику роль 
у справі Колективізації сільсь- 
кого господарства. В перший 
рік роботи МТС мала тільки 10 
тракторів „Фордзон”. Тепер на- 
лічується 11 3  вітчизняних трак- 
торів, 104 комбайни і багато 
іншої техніки.

На фото: вгорі—перший 
тракторний загін машинно- 
т ракторної станції імені Т. Г. 
Ш евченка, внизу—теперішній 
комбайновий парк ордена Л е - 
ніна опорно-показової машин- 
но-тракторної станції на О де- 
щині.

Фото А. П одберезького.
(Фотохроніка РАТАУ).

який допустив ці порушення. Т а  не 
тут було, коли постанова попала в 
руки бухгалтера райлікарні Проко- 
па Никоновича Бориска.

—Нічого не вийде!—вигукнув 
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В районній лікарні було виявлено 
порушення санітарних правил. Як і 
годиться в такому випадку, голов- 
ний санітарний лікар оштрафував 
працівника лікарні І. Д. Мащенка, 

З А Ч А Р О В А Н Е  КОЛО

Є в Ново-Миргороді майстерня 
капітального ремонту. К ерує нею 
О. Бісюк. Ремонтує майстерня дви- 
гуни і гроші за  це бере чималі.

Щ е в лютому здав пурпурівсь- 
кий колгосп імені Сталіна двигун 

Бригадир другої рільничої брига- 
ди колгоспу імені Дзержинського 
Микола Якович Зайцев не забез- 
печує водою для пиття колгосп- 
ниць, які працюють на обробітку 
посівів цукрових буряків. Така без- 
господарність далася і йому взна- 
ки. Граючи в карти в лісосмузі, 
він програвав майже цілий день і, як 
ведеться в картярів, кричав „ку- 
ку!” доти, поки в горлі пересохло. 
Кинувся бідолашний водички попи- 
ти, а її немає. Д огрався...

І. П ІСТО Л Ь.

від автомобіля Г А З -5 1  на ремонт. 
Ремонтувала майстерня, ремонтува- 
ла... В травні, нарешті, відремонту- 
вала. Взяли за ремонт 1123 карбо- 
ванці. Склали автомашину, хотіли 
їхати , а  двигун не працює...

Зн ову ремонтується двигун, про- 
стою є автомобіль, а Бісюк скаже: 
„Н ам аби гроші!”

М. ТКАЧ ЕН КО .

К О Л Ю Ч І  Р Я Д К И

Нерідко працівники магазинів Мартоноського ССТ, де головою 
правління І. Лягул, мало проявляють ініціативи в організації тор- 
гівлі книгами на селі.

Він книгам ходу не дає

Лесь Степняк.

„Наш завклуб ні те, ні се“,
Заявляє вся артіль.
А що скаже нам на це,
Ледаренченко-Кізіль?

Язикатий... А на ділі
Як лисиця—верть і круть.
То ж недаром всі в артілі
Похмеляйлом його звуть.

Клуб закриє і пішов—
Каже: до району.
А насправді він знайшов
Шлях до самогону.

У Защиті є при ділі
Культосвітній працівник.
Він ні в клубі, ні в артілі
Працювати не привик.

(З  листа сількора).

Завідуючий Защитянським сільським клубом Федір Кізіль 
недбало ставиться до своїх обов'язків.

До книги скарг така заява:
—Допоможи в важливій справі!
Лягул наш кооператор—
Застарілий консерватор:
Він книгам ходу не дає,
В куточок темний нас сує.
Сестричко, точить нас тривога...
Допоможи, пробий дорогу,
Щоб на селі були ми нині,
Як ти, у кожнім магазині!

Мал. Бе-ша. 
Текст М. Сазонова.

Шкільна спартакіада

М. НОВОХАТЧЕНКО, 
доярка колгоспу імені 
Ворошилова.

Днями в Ново-Миргороді відбу- 
лася спартакіада школярів району. 
Перше місце в змаганнях середніх 
шкіл зайняла Ново-Миргородська, 
а серед семирічних— Лікарівська 
школи. Особисту першість в бігу 
на 100 і 200 метрів здобув учень 
10 класу H овo-Миргородської се- 
редньої школи Валентин Кадрец- 
кул. Добрих успіхів домоглася уче- 
ниця Коробчинської середньої шко- 
ли Галина Лопушнян в стрибках у 
висоту. Юнаки Мартоноської се- 
редньої школи зайняли перше міс- 
це по волейболу.

І. ТАБУНЕЦЬ.

Біля контори колгоспу імені П ет- 
ровського стоїть почорніла, вицві- 
ла Д ош ка пошани. Передовиків кол- 
госпного виробництва на неї не 
зан осять...

Дош ка пошани не в пошані у 
секретаря парторганізації колгоспу 
Василя Топора. О сь за  це його з а - 
несено на дошку районного кро- 
кодила.

О. СО ВЕН К О .

він.—Ніякого штрафу, Іване Дени- 
совичу, не платіть! Адже тут ось 
чорним по білому написано, що ви 
працюєте кладовщиком?!

Прокіп Никонович, не вагаючись, 
настрочив на постанові таку „ре- 
золюцію” (дозволимо собі навести 
її повністю): „Штатной единицы 
в Райбольницы неимеется кла- 
довщика, а  имеется штатная 
единица Зам. Главврача по х о 
зяйственной части”.

Коментарі, як кажуть, зайві. 
Тільки додамо, що постанову з „ре- 
золюцією” Прокопа Никоновича бу- 
ло того ж дня надіслано рекомен- 
дованим листом в районну сан- 
епідемстанцію, яка міститься... в од- 
ному дворі з лікарнею.

І. КОЛОМИЙЧЕНКО.
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Зараз настав такий період, 
коли можна одержувати най- 
більше молока. Зелена сокови- 
та трава—хороший молокогін- 
ний корм.

Зранку корів випасаємо. В 
обід даємо їм силос, різку. 
Після доїння знову корів вига- 
няємо на пасовище. Ввечері 
також даємо силос. Колгоспний 
зоотехнік М. Ш ульга радить 
нам, дояркам, як  в цю пору 
краще організувати годівлю ко- 
рів. Адже корів можна пере- 
кормити, а це приведе до зни- 
ження надоїв молока. Тому ми 
правильній годівлі приділяємо 
особливу увагу.

З початку господарського 
року в тваринництві я  надоїла 
по 1742 літрп молока. З 10 
по 15 травня цього року одер- 
жала на кожну корову по 71,9 
літра молока. Від корів «Кози», 
«Ластівки» надоюю щодоби по 
2 0 — 21 літру молока. За ос- 
танню декаду травня прагну 
надоїти по 145 літрів молока 
на корову.

Закликаю  доярок району 
включитися у змагання, щодня 
надоювати не менше десяти 
літрів молока на корову.


