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України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Ревізійна комісія колгоспу
Великі і відповідальні зав

дання покладає на ревізійну 
комісію Статут сільськогоспо
дарської артілі. Вона повинна 
здійснювати громадський кон
троль за роботою правління, 
виробничих бригад, тварин

н ицьких ферм тощо. Членами 
комісії обираються кращі тру
дівники артілі, здатні успішно 
виконувати поставлені завдан
ня. Не можна обирати до 
складу ревізійної комісії керів
н их осіб колгоспу, працівни
ків бухгалтерії, близьких ро
дичів членів правління.

Ревізійна комісія зобов’я за 
на чотири рази на рік прова
дити загальні ревізії в колгос
пі. Злагоджено працює ревізій
на комісія сільгоспартілі імені 
Молотова. Тут регулярно про
вадяться квартальні ревізії. 
Члени комісії правильно роз
ставлені на всіх ділянках кол
госпного виробництва. Голова 
комісії І. К. Подурець кожно
го місяця цікавиться, як  ви
конується прибутково-видатко
вий кошторис, члени комісії 
І. Кізіль, О. Жовна, А. Поети
ка  перевіряють надходження 
коштів і витрачання їх . Вони 
регулярно перевіряють ферми 
артілі, пильнують за правиль
ним оприбутковуванням молод
няка, провадять контрольні 
удої молока, пильнують за ро
ботою птахоферми.

Закінчується перше п івріччя. 
Комісія вже приступила до 
проведення ревізії. Перед цим 
члени комісії продумали де
тальний план роботи. Вони 
перевірять, я к к олгосп вико
нує свої зобов’язання перед 
державою, як  правління артілі 
бореться за скорочення грошо
вих та трудових затрат па ви
робництво одиниці продукції, 
прослідкують за правильним 
нарахуванням трудоднів, вида
чею грошових авансів членам 
артілі.

Наступають жнива. Не про
   ходить повз увагу членів ре-

візійної комісії питання про 
підготовку колгоспу до збиран
ня врожаю. Під час перевірки 
сільськогосподарських машин 
та інвентаря звертають увагу не 
лише на кількість його, але й 
на якість ремонту, стан зносу 
та зберігання. Комісія виявляє, 
за ким з колгоспників закріп
лений інвентар, як  оформлені 
на це документи.

У минулому році к олгоспи 
району прийняли новий Статут 
сільськогосподарської артілі. В 
ньому передбачені широкі пра
ва і обов’язки ревізійної комісії. 
Вона має право вимагати від 
керівних осіб колгосп у необ
хідні документи чи п исьмові 
пояснення про роботу, пропо
нувати правлінню негайно л ік 
відувати виявлені порушення 
основного закону колгоспного 
ж иття.

Проте ще не скрізь викону
ють це. В колгоспах «Перемо
га», імені Чапаєва, імені Ста
ліна (с. Пурпурівка) та інших 
ревізії провадяться від випадку 
до випадку. Комісія складає 
акти не конкретні, без глибо
кого аналізу і висновків. Гірше 
того, в окремих колгоспах на
віть після проведеної ревізії 
наслідки перевірки не обгово
рюються на загальних зборах 
та зборах уповноважених. Про 
це серйозне порушення вимог 
Статуту сільгоспартілі знають 
директори машинно - трактор
них станцій М. Гордейко та 
В. Сердюк, головні бухгалтери 
М. Р ащенко та А. Побєдонос
цев, але заходів не вживають.

Первинні партійні організа
ції колгоспів покликані взяти 
під свій неослабний контроль
роботу ревізійних комісій, на
давати їм всебічну допомогу  в 
проведенні перевірок, слідкува
ти за тим, щоб правління кол
госпів виконували необхідні ви
моги, які відмічаються в актах 
ревізій.

Необхідно пожвавити діяль
ність ревізійних комісій.

Сільгоспартілі Кримської області приступили роздільного 
збирання озимого ячменю. Одними з перших почали вибіркову 
косовицю механізатори Сакської МТС. Вони мають зібрати в сіль
госпартілі імені Кірова майже 600 гектарів зернових роздільним 
способом. На полях колгоспу працюють три віндроуери. За два 
дні скошено близько 100 гектарів ячменю при нормі 60 гектарів.

На фото: роздільне збирання ячменю  в колгоспі імені Кірова.
 Фото Г. Бородіна. (Фотохроніка РАТАУ).

Знижувати  вартість будівельних робіт
Будівн и ц т в о  м а є  виклю чно 

важливе значення в колгоспах. 
Враховуючи ш видкий розвиток 
громадського господарства сіль
госпартілі  щороку  п роводять 
широке  будівництво т в а р и н 
ницьких      приміщень,       силосних
споруд, зерносховищ, майстерень тощо. 
Т а  п р и  ц ь о м у  н е  в с ю д и    

дбаю ть   про    те,   щоб  економно  
витрачалися кошти і матеріальні засоби, 
знижувалась вартість будівельних робіт.

Візьмемо    для    прикладу   пур
пурівський    колгосп    «Перемога»,
де    головою    правління    В. Воро
пай. На будівництво корівника 
тут витрачено більше передба
чений проектно-кошторисними 
документами 11 тисяч штук 
ц егл и , близько 5 тонн цементу. 
Вартіс ть збудованого к о рівника 
складає близько 150  тисяч кар
бованців, в тому числі лише
на    найману    робочу    силу   вит
рачен о  72  ти сяч і карбован ц ів .

Відомо, що будівництво кол
госпи повинні вести власними 
силами, і тільки в окремих ви
падках, коли в артілі н евиста
чає своїх кваліфікованих ма й 
стрів, можна запрошувати ї х 
на тимчасову роботу зі сторони.

Однак тут виплачувались знач
ні с у м и  за проведення  кладки 
цегли, розпилювання  лісомате
 ріалі в, виготовлення дерев’я н их 
конструкцій.

    П ро зниж ення вартості буді
вельних робіт н е дбають також 

  у колгосп і ім ен і Свердлова, де 
 головою  правління  Т. Романен
к о . Т у т  д л я  будівництва телят
н ика б у л о  в итрачено зверх норми 

 2  т исяч і  штук черепиці, 
 20 кубометрів л ісоматеріалів, 117 

кілограмів цвяхів
і т. д. затрати на найману ро

 бочу  си лу  складають понад 32 
тисячі карбованців, або 30 про
центів усієї вартості будівниц
тва.
   В чому ж  п ричини  такого 
надмірного витрачання коштів 
 та матеріалів на будівництві в 
колгоспах ?  Насамперед у  тому, 
що райвідділ  будівництва, яким 
завідує  І . Макодзей, незадовіль
но здійснює  к онтроль   за  д от
риманням кошторисних норм 
 використання  будівельних  мате
 ріалів, а також за дотриманням 
існуючих розцінок при н араху
ванні заробітної плати найма
ним робітникам та за як існо

виконуваних робіт. Т ехн іки-бу
дівельники не бувають присут
німи під час складання актів 
на виконані роботи, а також 
на здачу-прийом об’єктів у е к 
сплуатацію.

Працівники відділу будівниц
тва не подають допомоги прав
л інням колгоспів у боротьбі з 
безгосподарністю на будівницт
ві, за економію коштів і мате
ріалів. Адже в к олгоспі імені 
Свердлова щ е й тепер є най 
мані робітники, я к і вручну 
розпилюють лісоматеріали. І це 
в той час, коли в районі є 6 
пилорам.

Назріла потреба по-справ
жньому організувати працю 
член ів будівельних бригад, нав
чати молодь будівельної спра
ви з тим, щоб менше зверта
тись за допомогою на сторону.
Слід також налагодити чіткий 
облік і будівельних матеріалів, 
п ідвищити відповідальність за 
ї х  з берігання. Все це дасть змо
гу економити на  будівництві 
значні кошти .

  Г. БОНДАРЕНКО,
у повноваж ений Сільгосп- 
б а н к у .  

П о п е реду—Ол е к с а н д р а Дзюба
Комуністична партія постави

ла завдання—протягом най
ближчих років наздогнати Спо
лучен і Штати Америки по ви
робництву молока, м’яса та мас
ла на душу населення. На зак
лик рідної Комуністичної пар
тії працівники молочно-товар
ної ферми колгоспу імені Ма
ленкова ще ширше розгорнули 
змагання за високі надої.

Славно трудиться доярка

Олександра М ихайлівна Дзюба. 
Дві декади підряд вона тримає 
перехідний мандат. Включив
шись у зм агання з дояркою 
Раїсою Драч, Олександра Дзю
ба щодня одержує по 14 літрів 
молока від кож ної з 12 закріп
лених корів. Приклад передової 
доярки наслідують усі праців
ники ферми.

В. БУГАЙЧУК, 
секретар парторганізації.

Перевиконують завдання
Діяльно готуються до святку

вання 40-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції члени промислової артілі 
«По ленінському ш ляху».

З місяця в місяць виробничі 
завдання перевиконує шевсь
кий цех. Сумлінно трудяться 
майстри Андрій Ш пак, Павло 
Потапов, Микола Чорноіван. 
Вони борються за підвищення 
продуктивності праці і поліп
шення я кості продукції.

В. РАКУЛЕНКО, 
бригадир цеху.

    Передовий комбайнер Панчів
ської МТС Федосій Никифоро
вич Баркар торік зібрав у кол
госпах понад 1000 гектарів зер
нових і технічних культур.

Своєчасно завершив він підго
товку комбайна С-4 до роботи 
на жнивах в нинішньому році. 
Працюватиме на полях колгос
пу імені Куйбишева. Дав слово 
зібрати врожай з площі 500 гек
тарів і намолотити 10 тисяч 
центнерів зерна.

На знімку: Ф. Н. Баркар.
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Колгоспники і механізатори! На 
окремих площах в колгоспах району 
дозрівають хліба. Не гаючи часу, 
треба включитись у вибіркове збира
ння пшениці роздільним способом.

Ра д я н с ь к о ї  д е р ж а в и
К р а щі  в и р о б н и ч н и к и

Трудову вахту на честь 40- 
річчя Радянської влади в ці 
дні несуть виробничники Но
во-Миргородської міжрайонної 
майстерні капітального ре
монту.

Слюсар С. Синюта працює 
на збиранні вузлів двигуна. 
Свої денні завдання виконує 
на 170 — 200 процентів, веде 
перед у змаганні.

Багато років трудиться слю
сарем М. Я нок. Любов’ю і по
шаною користується він у ре
монтників. Досвідчений робіт
ник навчає молодих виробнич
ників, ділиться досвідом. Щодня 
перевиконує завдання на 5 0 — 
70 процентів.

І. БЕЗТАКА, 
секретар парторганізації 
ММКР.

Т р у д о в і  п о д а р у н к и
Славним сороковим рокови

нам Великого Ж овтня колгосп
ники сільгоспартілі імені 
Калініна готують трудові пода
рунки. Одержати більше, моло
ка, м’яса, вовни — таке праг
нення у працівн иків тваринн и
цьких ферм.

Добрих успіхів домагаються 
доярки Є. Робул, Н. Павленко, 
З . Царенко. Н. Павленко

вже надоїла на корову понад 
1300 літрів молока. Перехід
ний мандат передової доярки 
артілі тримає зараз Є. Робул.

Любовно і дбайливо догля
дають овець чабани К. Марти
новська, Г. Чорноус, Т. Про
машкова, Під час першої стриж
ки овець вони одержали з 
кожної тварини по 4,1 кіло
грама вовни.

А. САМОЙЛЕНКО.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 27 червня 1957 року.

Жнивам— бойову зустріч!

Створити трудове напруження
У цьому році урожай обіцяє 

бути багатим. Незабаром роз
почнуться жнива. Від старан
ної підготовки до збирання 
хлібів залежатиме успіх справи.

В артілі імені Леніна прове
дена деяка робота в підготовці 
до жнив. Відремонтовано віял
ки, сортувальні машини, зер
нонавантажувач, транспортер. 
Також підготовлені дві лафетні 
жатки, я к і збиратимуть хліб 
роздільним способом.

Проте ще значна частина 
сільськогосподарського інвен
таря не відремонтована. Так, 
тракторні і кінні волокуші для 
стягування полови і соломи до 
використання ще не готові. Із 
трьох наявних навісів для зер
на один досі не вкритий. Не
має в достатній кількості дріб
ного інвентаря: совків, лопат, 
грабель тощо. Та цим питан
ням слабо займається завгосп 
Ф. Тягай.

Треба сказати  й те, що пра
цівники райспоживспілки, де 
головою П. Степанов, не подба
ли завчасно про завезення 
необхідних господарських то
варів. У магазинах Канізького 
ССТ немає грабель, вил, кіс.

А сортового заліза та дроту не 
можна купити і в Ново-Мирго
роді. Працівників торговельних 
організацій жнива мало тур
бують.

Основною збиральною маши
ною є комбайн. Але досі неві
домо, хто з комбайнерів пра
цюватиме у нашому колгоспі 
на збиранні хлібів.

До цього часу в артілі не 
подбали про те, щоб розстави
ти людей на період жнив. Не 
виділено помічників комбайне
рів, вагарів та інш их трудівни
ків, як і працюватимуть на зби
ральних агрегатах.

Одночасно із проведенням 
збирання хлібів необхідно за 
готовляти корми для громад
ської худоби. В тракторній 
бригаді є силосозбиральний 
комбайн. Проте в сільгоспарті
лі панує дивний спокій. Жод
на із п 'я т и силосних траншей 
не очищена від бруду. До си
лосування не готуються.

Рейдова бригада:
П. ДАНІЛОВ — секретар 

Канізької сільради, В. СОТ
НИК—секретар комсомоль
ської організації, Л. МІЛЮ
ТІНА—завідуюча бібліоте
кою.

Збирання врожаю не за горами
Лічені дні залишаються до 

початку збиральних робіт, але 
в колгоспі імені Хрущова не 
відчувається справжнього тру
дового напруження. На догля
ді посівів упускаються кращі 
строки, не всі к олгоспники 
сумлінно виконують свої обо
в 'язки . Не ведеться належної 
підготовки до збирання.

—До жнив ще далеко. Встиг
немо відремонтувати усі зна
ряддя,—такі слова можна по

чути від завгоспа т. Бонда
ренка.

Тимчасом безтарки для пе
ревезення зерна не готові, ї х 
треба ремонтувати. Несправні 
також автомашини, віялки.

Пора зрозуміти керівникам 
колгоспу, що всі ці недоліки 
можуть привести до розтягу
вання строків збирання, до 
втрат врожаю.

О. СКІЧКО, 
член сільгоспартілі.

ДЕ Ж ЗБЕРІГАТИ ЗЕРНО?
Багато хліба нового врожаю по

винно надійти в колгоспні комори 
цього літа. Це заставляв серйозно 
подумати про зберігання зерна. 
Адже в минулі роки бувало, що в 
колгоспі імені Чапаєва зерно дов
гий час лежало в полі під відкри
тим небом, псувалось від негоди.

Чи зробили керівники колгоспу
висновки з гірких уроків минуло
го? Чи підготувався як слід кол
госп до зберігання зерна нового 
врожаю? Цими питаннями поці
к авилась наша рейдова бригада. 
Виявилося, що сховища для зерна 
 Досі не підготовлені. Є кілька при
міщень для зберігання зерна, але 
 жодне з них досі не відремонтова
не. Комора, що розташована біля 
 млина, руйнується, дах протікає, 
 стіни потребують ремонту.
   Три роки тому розпочато будів
 ництво зерносховища, але досі май
 же нічого не зроблено. Для завер

шення будівельних робіт невиста
чає лісоматеріалу, цегли. Завідую
чий господарством Сергій Омель
ницький зовсім не вболіває за під
готовку складських приміщень.

Не все гаразд і з підготовкою 
токів. На торішніх токах буйно 
розрослися бур’яни. Бригадири ріль
ничих бригад також примирилися 
з таким становищем.

Колгоспні майстрі уже підготу
вали до роботи сінокосарку та жат
ку, кінні граблі, волокуші. Однак 
до цього часу не проводиться ре
монт віялок, безтарок та гарб, 
може стати серйозним гальмом під 
час збирання хлібів.

Рейдова бригада:
В. СМОРШОК — колгосп

ник, І. БОГДАНОВ — депу
тат сільської Ради, М. ДОВ
ГАЛЬ — агроном, Н. ГРУ
ЗІН — голова виконкому 
сільської Ради.

Слідами наших виступі в
В районній газеті „Ленінець” за 

30 травня було опубліковано кри
т ичну замітку „Агроном сидить у 
 бур’яні”. Голова колгоспу імені Хру
щова т. Сімбаба повідомив редак
ц ії, що замітку, обговорено на за
с іданні правління. Агронома І. На-

уменка попереджено. Площа цук
рових буряків звільнена від бур’я
нів.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Згідно обов’язкового рішення виконкому Ново-Миргород
ської селищної Ради депутатів трудящих зараз в Ново-Мир
городі провадиться нумерація всіх будівель та велома
шин.
     Керівники організацій, установ і громадяни, які мають 

власні будівлі та веломашини, зобов’язані, протягом ближчих 
10 днів придбати в селищній Раді встановлені номери.

Винні, в порушенні цього обов’язкового рішення можуть 
бути оштрафовані в сумі до 50 карбованців.

  Виконком селищної Ради.

Т и раж 2000Н ово-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидавуАДРЕСА РЕДАКЦІЇ; м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15.Зам. № 338

С о р о к  р о к і в  т ому
Червона гвардія в 1917 році

Значна роль у боротьбі за 
перемогу Великої Жовтневої 
соціалістичної революції на
лежить Червоній гвардії.

17 (30) квітня 1917 року в 
Петрограді відбулися організа
ційні збори делегатів фабрик, 
заводів і бойових дружин, при
свячені створенню Червоної 
гвардії. Збори звернулися з 
відозвою «До всіх робітників 
Петрограда». Вони закли
кали робітників створюва
ти червоногвардійськ і загони.
В «Правде» від 29 квіт
ня (12 травня) було опуб
ліковано «Проект статуту Ро
бітничої гвардії», в якому го
ворилося, що Робітнича гвар
дія ставить своїм завданням 
боротьбу з  контрреволюційни
ми протинародними п ід ступами 
панівних класів, відстоювання з 
зброєю в руках усіх завоювань 
робітничого класу.

Орга нізацією червоногвар
дійських загонів з аймали ся  
районні комітети більшовицької 
партії.  До л іта 1917 року всі 
великі міста і  промислові цент
ри мали с вою Червону гвардію. 
  Велику роль у  справі створен

ня і навчання Червоної гвардії 
відіграла військова  організація 
при Ц К РСДРП(б), я к а  залучила 
сили з в ійськових ч астин  для 
навчання червоногвардійців.  
Пізніше військова організація 
при Ц К  створила колектив ін 
структорів Червоної гвардії. 

 Зростання  Червоної гвардії в 
1917 році весь ч а с  й шло р а
зом  з загаль ним піднесенням 
робітничого  руху в крайні: 
квітнева   і червнева демон

страції, боротьба з корнілов
щиною, дні безпосередньої п ід
готовки Ж овтня — це були віхи 
в організації  Червоної гвардії.
В. І .  Ленін писав,  що черво
н о гвардійці робили найблаго
роднішу і найвеличнішу істо
ричну справу визволення тру
дящих і експлуатованих від 
гніту експлуататорів.

На фото:  жовтень 1917 р. 
Червона гвардія на вулицях 

 Москви.  

СПОГАДИ УЧАСНИКІВ НЕЗАБУТНІХ ПОДІЙ
Днями райком партії та ра

йонна газета «Ленінець» влаш
тували зустріч учасників рево
люційних подій 1905 року, 1917 
року та громадянської війни.

Про революційний рух у на
шому районі поділилися спога
дами учасники. 95-річний 
колгоспник Г. Ткаченко роз
повів про боротьбу селян с. Бров
ково за землю у 1905  році.

П. Самойленко з Кам’я н к и 
згадував про революційні події 
1917 року. М. Данілов деталь
но зупинився на боротьбі се
лян с. Канежа в роки грома
дянської війни проти німець
к их загарбників та куркуль
ських банд.
   Виступили також старі кому

ністи С. Байбороша, М. Сам
ченко, О . Б абаліч . Вони говори

ли про встановлення Радянської 
влади у селах Ново-Миргород
ського району.

Для учасників революційних 
подій секретар райкому партії 
Г. Безвушко прочитав лекцію 
«Більшовицькі організації 
України в боротьбі за перемогу 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції на Україн і» .

Йти в ногу з життям
Стінні газети покликані ши

роко висвітлювати хід змаган
ня трудівників села за успіш
ну підготовку і зразкове про
ведення збирання врожаю.

Як же з цим завданням 
справляється стіннівка «Меха
нізатор» — орган партійної, 
профспілкової та комсомольсь
кої організацій Ново-Миргород
ськ ої МТС.

Останній номер стінгазети 
випущений ще 30 травня. Пе
редова стаття присвячена дог
лядові за посівами. Тут пока
зано, як  тракторні бригади 
доглядають посіви.

Підготовці техн іки до ж нив 
присвячено лише одну замітку 
«Завершити ремонт комбайнів». 
В ній піддано критиці механіка 
А. Іванова, який мало вболівав за 
скорочення строків ремонту 
комбайнів.

Стіннівка виходить тільки 
раз на місяць, а тому вона 
відстає від життя. В стінгазеті 
немає виступів передових ком
байнерів, я к і б напередодні 
ж нив розповіли про свої зо
бов’язання, поділилися досві
дом. Зараз треба писати також 
про участь механізаторів на 
збиранні сіна, силосуванні кор
мів. Особливу увагу слід звер
нути на механізацію токів, па 
широке впровадження розділь
ного способу збирання хлібів.

ної парторганізації. Роботі з 
безпартійними товаришами при
діляємо належну увагу. Добре 
працюють бригадир комплек
сної бригади Ф. Марченко, зоо
технік М. Ш ульга, шофер 
Н. Гуслистий та інші. Вони 
ведуть перед у змаганні, ко
ристуються авторитетом серед 
колгоспників. Парторганізація 
уважно слідкує за їх ростом, 
доручила їм важливу д ілянку— 
працювати агітаторами.

Часто скликаються в колгос
пі наради тваринників, ланко
вих. Тут підводяться підсумки 
змагання, вручаються перехід
ні мандати. Кожн ий колгосп
н ик знає, хто веде перед у 
змаганні, хто відстав.

Велику роботу проведено по 
зміцненню трудової дисциплі
н и. Раніше були випадки, ко
ли молоді колгоспники йшли 
працювати на промислові під
приємства. Зараз, навпаки, з 
виробництва в колгосп повер

н улося  5 сімей, вступили 
до колгоспу 25 чоловік.

Скоро розпочнуться ж нива. 
На партійних зборах ми обго
ворили питання про розстанов
ку сил комуністів на період 
збирання врожаю з тим, щоб 
забезпечити успішне його про
ведення.

П. ЗАВАТІЙ, 
секретар парторганізації.

Успіх кожної справи, як  ві
домо, вирішують кадри. Ось 
чому первинна парторганізація 
колгоспу імені Ворошилова пов
сякденно приділяє велику ува
гу роботі з людьми.

Насамперед ми подбали про 
правильну розстановку сил ко
муністів, про забезпечення їх 
авангардної ролі на всіх ді
лянках колгоспного виробниц
тва. Так, першу комплексну 
бригаду очолює комуніст А. Кли
менко, причіплювачем у трак
торній бригаді трудиться П. Сла
денко, добре працює на підве
зенні кормів І. Логвиненко.

Парторганізація дбає про 
виховання молоді, здійснює ке
рівництво комсомольською ор
ганізацією. В колгоспі є 18 
комсомольців. Секретарем ком
сомольської організації обрано 
шофера Б . Волика. Члени 
ВЛКСМ— наші бойові помічни
ки, вони очолюють змагання 
молодих трудівників колгоспу, 
проявляють ініціативу. Пер
шість у змаганні тримає лан
ка комсомолки Л. Федорової. 
Три члени ВЛКСМ трудяться 
причіплювачами, два—їздови
ми і т. д.

Тримати міцний зв’язок з 
масами, повсякденно займатись 
їх вихованням, спиратись на 
них у своїй практичній діяль
ності—важливе завдання к ож

Кадри—в центрі уваги

П а р т і й н е  ж и т т я
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