
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Ширше розмах змагання 
на честь 40-річчя Великого Жовтня

В обстановці величезного по
літичного і трудового піднесен
ня готується радянський народ 
до знаменної дати — 40-річчя 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. На честь все
народного свята повсюди з 
небувалою сплою розгорнулося 
соціалістичне змагання за до
строкове виконання і перевико
нання виробничих завдань.

Свої трудові подарунки 40- 
річчю Радянської влади готу
ють і працівники соціалістич
ного сільського господарства. 
Колгоспники і механізатори 
докладають усіх зусиль до то
го, щоб вчасно і на високому 
рівні агротехніки посіяти ози
мі культури, підготувати ситу 
і теплу з имівлю громадському 
тваринництву, забезпечити даль
ше збільшення виробництва про
дукції сільського господарства.

Множаться ряди передовиків 
переджовтневого соціалістично
го змагання. Працівники кол
госпн их ферм активно включи
лися у боротьбу за здійснення 
завдання Комуністичної пар
т ії—в найближчі роки наздог
нати Америку по виробництву 
м ’яса, молока та масла на ду
шу населення. Успішно борю
ться за високі надої молока на 
фермах колгоспів імені Вороши
лова, імені Шевченка , «Шлях 
Леніна» та інших. Про доярок 
цих колгоспів Мотрю Новохат
ченко, Любов Сланевську, Вар
вару Сімірякову та інших йде 
заслужена трудова слава у 
всьому районі.

Дати якнайбільше м’яса рід
ній державі — таке прагнення 
працівників ферм колгоспів іме
ні Леніна, імені Калініна, іме
ні Хрущова та інших. Най
більше свинини— по 16 ,8 цент
нера на 1 0 0 гектарів ріллі— 
Одержав за сім місяців колгосп 
імені Будьонного. Справж нім 
майстром відгодівельної справи 
стала свинарка цього колгоспу 
Тамара Крикуненко.

Ставши на трудову вахту, 
механізатори тракторних бригад 
Павла Афанасьє ва з Ново-Мир
городської МТС, Онисія Гаври
лова з Панчівської МТС та ба
гатьох інших домагаються хо
роших успіхів на осінній сівбі, 
трудяться в творчій співдруж
ності з колгоспниками.

Цього, на жаль, не скажеш 
про тракторну бригаду Ф. Пер
шича з Панчівської МТС, 
яка вкрай повільними темпами 
провадить польові роботи в об
служу ваному колгоспі імені 
Куйбишева. Не краще становище 
і в тракторній бригаді Якова 
Пишоха з Ново-Миргородської 
МТС.

Сьогодні завдання полягає в 
тому, щоб всі колгоспи, всі 
тракторні і рільничі бригади, 
кожний колгоспник і механіза
тор працювали творчо, рівня
лись на передовиків змагання. 
Кращий досвід повинен стати 
надбанням широких колгосп
них мас.

Застрільниками змагання н а  
честь 40-річчя Великого Жовт
ня, як  завжди, повинні ви
ступати комуністи і комсомоль
ці. Їх обов’язо к— бути на пе
редньому краї боротьби за ус
пішне перетворення в ж иття 
накреслень історичного XX з ’їз 
ду Комуністичної партії.

Первинні парторганізації кол
госпів і МТС покликані подба
ти про гласність соціалістично
го змагання і його дійовість. 
Треба, щоб підсумки змагання 
підбивались щодня, щодекади, 
щомісяця. Передовикам вруча
ти перехідні мандати, вимпели, 
популяризувати ї х досвід у 
низовій пресі, бесідах агіта
торів.

Трудівники колгоспних по
лів! Ширше розгорнемо соціа
лістичне змагання на честь 
40-річчя Радянської влади, 
підготуємо до знаменної дати 
хороші трудові подарун ки!

Лебедин, Сумської області. Заслуженою популярністю серед 
колгоспників користується агіткультбригада Мало-Ворожбянського 
сільського клубу. Вона вже побувала в польових таборах трактор
них і рільничих бригад, у тваринників в літніх таборах для худоби.

На фото: виступ агіткультбригади перед тваринниками колгос
пу імені Кірова в літньому таборі.

Фото М. Галушка. (Фотохроніка РАТАУ).

Більше овочів державі
Багатий урожай овочів зби

рають у цьому році трудівни
ки сільгоспартілей імені Карла 
Маркса, імені Ворошилова. Кол
госпи вже виконали плани 
обпоставок , зараз здають овочі 
в закупку. На перевалочний 
пункт Заготконтори щодня пос
тупає багато огірків, помідорів 
тощо.

Поряд з цим колгоспи імені 
Хрущова, «Перемога», «Шлях 
Леніна» погано здають овочі 
державі. Колгосп імені Хрущо
ва, наприклад, здав лише 227 
кілограмів огірків при плані 
24 центнери. На 2 проценти 
артіль виконала план по здачі 
капусти. Чи довго ще ц і  к ол
госпи зволікатимуть виконання 
обпоставок овочів державі?

М. ЛУКИЧ, 
бухгалтер перевалочного 
пункту.

Змаганням треба керувати
Наближаються славні соро

кові роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. 
Трудівники сільського госпо
дарства прагнуть зустріти цю 
знаменну дату новими успіха
ми в збільшенні виробництва 
зерна, підвищенні продуктив
ності громадського тваринни
цтва. Колгоспники і механіза
тори широко розгорнули зма
гання за виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань.

Як же керує соціалістичним 
змаганням партійна організація 
Панчівської МТС, де секрета
рем М. Ж иленко?

...Тракторна бригада № 12, 
що обслужує колгосп імені 
М. Горького. Якщо вірити зо
бов’язанням, які висять у трак
торному вагончику, то меха
нізатори бригади борються за
одержання в цьому році по 2 5 
центнерів кукурудзи, по 250 
центнерів цукрових буряків, по 
14 центнерів проса з кожно
го гектара посіву.

Соціалістичні зобов’язання 
колгоспників артілі імені 
М. Горького, де працює ця 
бригада, говорять, що колгосп 
бореться за одержання в цьо
му році по 23,5 центнера ку
курудзи, по 220 центнерів цук

рових буряків, по 16 центне
рів проса з гектара посіву. На 
одних землях працюють, а зо
бов 'язання різні. Чому це так?

Виявилось, що секретар 
парторганізації МТС М. Жиленко
ще навесні надрукував зобов' я 
зання на машинці, розіслав їх 
у бригади і на цьому заспо
коївся. Справжній формалізм 
у змаганні!

У цій же бригаді вже два 
місяці не заповнюється дошка 
показників. Обліковець Б. Ца
пенко цим питанням не зай
мається. Не вникає у ці спра
ви і М. Ж иленко. У трактор
ній бригаді № 12 він буває
дуже рідко. А якщо і буває, 
то глибоко не вникає в ж ит
тя механізаторів, не цікавить
ся їх потребами, не організо
вує змагання за підвищення
продуктивності п раці.

Подібні недоліки мають міс
це і в інших тракторних брига
дах П анчівської МТС.

Партійна організація Пан
чівської МТС повинна по-справ
жньому керувати соціалістич
ним змаганням у тракторних 
бригадах, домагатися, щоб ме
ханізатори виконували і пере
виконували взяті зобов'язання.

В. ПИЛИПЕНКО.

П і д н і м а ю т ь  з я б
Механізатори тракторної 

бригади №  5, яку очолює 
О. Гаврилов, готують трудові 
подарунки Великому Жовтню. 
В обслужуваному колгоспі іме
ні Сталіна вони вже виорали 
на зяб понад 170 гектарів

грунту. Високих виробничих 
успіхів на цій роботі домага
ються трактористи І . Калінін, 
О. Бобейко, І . Я нін, А. Флоря, 
Г. Кушнір та інші.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської 
М Т С .

П о казн и ки  виконання робіт
тракторними бригадами на сівбі 

оз имих культу р та піднятті зябу
(подасться в процентах до плану станом на 20 серпня 1957 року) 
№

брига- Прізвище бригадира Обслужує Посіяно Піднято
ди колгосп озимини зябу

П а н ч і в с ь к а  М Т С
5 Гаврилов О. Є. ім. Сталіна 5 7 ,7
9 Кізіль С. Т. ім. Калініна                      3 5 ,8 21,7
7 Зайцев С. Я. ім. Дзержинського           31,6
6 Бондаренко С. Д. ім. Сталіна                        26 ,4  5

12 Кирилов В. ім. М. Горького 19,5
4 Ружин В. А. ім. Кірова                          17,7 6,9

10 Григорчук О. І. ім. Леніна                          1 1 ,0 7,4
11 Гончар М. І . ім. Будьонного 10,3

1 Парфентієв С. М. ім. Куйбишева 10,2
13 Жанталай Ф. С. ім. Ш евченка 9,7

8 Гутцул М. С. ім. Петровського 9.1
2 Клименко М. Г . ім. Куйбишева 5,8
3 Першич Ф. М. ім. Куйбишева 4,5

Н о в о  - М и р г о р о д с  ь к  а  М Т С
2 Афанасьєв П. П. ім. Чкалова 29,8
8 Новиков Г. Л. ім. Сталіна                        25,0 6 ,8
4 Бондаренко С. П. ім. Орджонікідзе              21,8 17,3
9 Покотилов М. П. ім. Хрущова                     1 8 ,8              7,1
7 Осадчук Ф. В.                            «Перемога»            1 4 ,1 5,3
3 Швець М. Н. «Шлях Леніна»               11 ,5  20 ,0
5 Василенко Ф. М. ім. Свердлова                   10,0 8,3

10 Афанасьєв О. П. ім. Карла Маркса              6 ,4  13,5
11 Миргородченко Ф. Д. ім. Ворошилова                 6 ,3  11 ,0

1 Пишоха Я. П. ім. Ж данова — 3,8
6 Андреєв М. Я. ім. Чапаєва — —

На силосуванні кукурудзи
Зараз настав найвідповідаль

ніший період заготівлі кормів. 
Активну участь на силосуванні 
кукурудзи беруть комсомольці 
та молодь сільгоспартілі імені 
Куйбишева.

Застрільниками змагання на 
заготівлі кормів виступають 
комсомольці Т аїса Лефтар, Пі
на Садовська, Раїса Зборовська, 
Галина Лопатинська, Віра Крей
тор та інші.

Всього в колгоспі вже закла
дено 5600 тонн силосу.

Д. БОТНАРЕНКО, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Куйбишева.

Молодіжна бригада
Славно трудиться на силосу

ванні к укурудзи в колгоспі 
імені Кірова молодіжна брига
да. Перевиконують норми на 
заготівлі кормів молоді хлібо
роби Н. Сидорен ко, О. Бевз, 
В. Добровольська, В. Сурділей 
та інші.

В. ЛЬОЩЕНКО, 
колгоспник сільгоспартілі 
імені Кірова.

Заготовляємо корми 
тваринництву

Колгоспники сільгоспартілі 
імені Чкалова і механізатори 
тракторної бригади, яку очолює 
Павло Афанасьєв, готують гро
мадському тваринництву міцну 
кормову базу. В артілі вже 
закладено понад 1700 тонн 
силосу із стебел кукурудзи при 
плановому завданні 2000 тонн.

Добре трудяться на силосу
ванні кормів колгоспники Дмит
ро Воймарен ко, Пантелей Л іт
вінов, Варвара Деркач, Григо
рій Жеребен ко, Степан Шевела. 
Своєчасно підвозять силосну 
масу до траншей шофери Пет
ро Колесник, Петро Гринчук 
та Семен Кодач.

В. КОНОФІЦЬКИЙ, 
агроном колгоспу імені 
Чкалова.
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Колгоспники і механізатори! 
Готуючи гідну зустріч 40-річчю 
Великого Жовтня, вчасно і якісно 
проведемо осінню сівбу, забезпечи
мо ситу і теплу зимівлю громад
ському тваринництву!
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„Магазин без продавця“
У селі Мартоноші магазин, де 

продавцем Гаврило Доматашенко. 
колгоспники називають „магазином 
без продавця”. Дивно: і продавець 
є, а називають „без продавця“.

Справа в тому,  що Гаврило До
маташенко тільки зветься продав
цем, а  обов’язків своїх як слід не 
виконує. Магазин днями буває 
закритим: продавець десь гуляє. 
А якщо і відкритий, то продавець

п'яний лежить або на прилавку, 
або десь на бочці. Заходь і бери, 
що хочеш.

— Беріть, беріть,—гукає п’яний 
Доматашенко.—Завтра гроші при
несете.

Голові правління ССТ І. Лягулу 
і на думку не збреде, до чого мо
же доторгуватись Доматашенко.

Ф. МИХАЙЛОВ.

Доки так триватиме?
Дуже раділа молодь села Бров

ково, коли Віру Монько призначи
ли завідуючою сільським клубом. 

—Дівчина закінчила технікум, 
клубну роботу підніме на належний 
рівень,—говорили молоді колгосп
ники.

Та марними були наші сподіван
ня. Віра Монько виявилась неро
бою. Клуб відкривав, коли сама

захоче, не слідкує за чистотою в 
приміщенні. Масової роботи з мо
лоддю ніякої не проводить. На на
ші зауваження відповідає грубо або 
десь сховається, щоб її не турбу
вали.

Пора вже працівникам райвідді
лу культури поцікавитись роботою 
нашого клубу.

П. ДЕРКАЧЕНКО.

П і д  п о к р о в о м  н о ч і
Доярки колгоспу імені Дзержин

ського ще звечора заготовили 
чимало кормів, щоб видати їх худо
бі під час ранішнього доїння. Та 
де не візьмись в ночі до ферми 
під'їхали бригадири комплексних 
бригад Микола Туркулець та Ми
кола Зайцев. Приїхали, роздиви
лись добре і давай тими кормами 
коней годувати. Годували всю ніч,

а  що залишилось, повезли додому.
Побачивши це, сторож Микола 

Перчун затремтів, але що зробиш: 
начальство корми краде, не хто- 
небудь.

Цим питанням повинно зайня
тись правління артілі.

М. МАТВЄЄВ.

В сільгоспартілі імені Сталіна (с. Мартоноша) молоді 
багато, але правління колгоспу та його голова З . Сільвестрен
ко не дбають про придбання спортивного інвентаря.

ФІЗКУЛЬТУРНІ ВИНАХОДИ ГОЛОВИ КОЛГОСПУ 
НЕЛЮБИСПОРТЕНКА

... Вправа на „коні” ...На паралельних брусах

...Стрибок у воду з вишки ...Футбольні ворота 
Мал. Бе-Ша.

Д о в г е н ко п р о це з н а є ...
Колгоспники артілі імені Шев

ченка не так бояться захворіти, як 
попасти у сільський медпункт. Роз
міщений він у дуже тісному невід
ремонтованому приміщенні. Про це

добре знає голова сільради Роман 
Довгенко, але не дбає ні про будів
ництво нового приміщення, ні про 
ремонт старого.

М. ЗАВАТІЙ.

Слідами наших виступів

В районній газеті за 4 серпня 
1957 року було вміщено замітку 
С. Байбороші, в якій зокрема писа
лося про незадовільну роботу пра
цівників Панчівської телефонної 
станції. Як повідомив редакцію на
чальник райконтори зв’язку А. Зін
ченко, за допущені недоліки теле
фоністок Н. Бевз та А. Березовсь
ку попереджено.

В райгазеті за 30 червня ц. р. 
вміщувалась замітка „Збудували і... 
забули". Вказувалось, що дирекція 
чайної не дбала про вчасне від
криття ларка. Як повідомлено ре
дакцію, зараз ларьок працює.

Т. в. о. редактора 
Г. БЕЗВУШКО.

Продається будинок в селі Дуково, Пурпурівської сільради, гро
мадянки Самарської Анастасії Іванівни.

Судовий в иконавець.
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Ц І К А В И Й  В Е Ч І Р  М О Л О Д І
В парку культури і відпо

чинку на літній площадці від
бувся вечір молоді, присвяче
н и й зустрічі з екскурсантами,

які побували на VI Всесвітньо
му фестивалі молоді і студентів.

Свої враження про Мос
ковськи й  ф естиваль розповіли

секретар РК ЛКСМУ Ф. Ткачен
ко та агроном колгоспу імені 
Карла Маркса А. Яцемірський.

Ю. ШУЛЬГА.

Бесіди про завоювання Великого Жовтня

Великі перемоги робітничого класу СРСР
Радянська людина впевнена 

в завтрашньому дні. У нас 
давно ліквідовано безробіття— 
це грізне лихо пролетарів ка
піталістичного світу. Радянсь
кому робітникові є де докла
сти своїх сил, знань і профе
сіональних навичок.

Робітники СРСР одержують 
щорічні відпустки з збережен
ням заробітної плати. Д о  їх 
послуг — впорядковані санато
рії, будинки відпочинку.

Тільки за останній час пар
тія і уряд прийняли ряд важ
ливих рішень, спрямованих н а 
дальше зростання добро ту 
трудящих. Прийнято Закон 
про державні пенсії, скасовано 
плату за навчання в школах 
і вищих учбових закладах, 
подовжено відпустку для ж і
нок по вагітності і родах, під
вищено заробітну плату низько
оплачуваним робітникам і служ
бовцям, скорочено на дві годи
ни робочий день у передсвят
кові і передвихідні дні, змен
шено робочий день для підліт
ків. Здійснюється поступовий 
перехід на 7-годинний робочий 
день.

За роки радянського ладу 
багато зроблено для поліпшен
ня ж иття трудящих. Коли б 
не війни, як і були - нав’язані 
нам імперіалістами і призвели 
до колосальних матеріальних 
і людських жертв, то наші 
успіхи в підвищенні добробуту 
народу були б значно біль
шими.

Партія і уряд роблять все, 
щоб матеріальний і культур
ний рівень робітників, усіх 
трудящих н евпинно підвищу
вався. Про це, зокрема, свід
чать масштаби житлового будів
ництва. В самій тільки шостій 
п ’ятирічці намічено збудувати 
за рахунок держави або з її 
допомогою близько 300 міль
йонів квадратних метрів житло
вої площі. Для порівнення на
гадаємо, що в минулій п ’яти
річці було збудовано 154 міль
йони квадратних метрів житла.

Робітничий клас нашої кра
їн и дістав величезні можливос
ті для підвищення свого куль
турно-технічного рівня. На 
заводах і фабриках невпинно 
зростає число робітників з 
семирічною і середньою осві
тою. Тисячі людей від верста
та без відриву від виробництва 
вчаться в інститутах і техні
кумах. З рядів робітників вий
шло багато передових керівни
ків цехів, підприємств, а також 
визначних учених і громадсь
ких діячів.

Робітничий клас СРСР під 
керівництвом Комуністичної  
партії пройшов за сорок років 
Радянської влади героїчний 
шлях боротьби і перемог. Він 
відіграв головну роль у побу
дові соціалізму і тепер є про
відною силою в боротьбі за 
комун ізм.

А. МІЛЯЄВ.

троенергії, в 180 раз—продукція 
машинобудування і метало
обробки.

Наша промисловість впевне
но йде по шляху технічного 
прогресу, по шляху заміни 
важкої ручної праці машинами 
і механізмами. Тільки в мину
лому році промисловість освоїла 
серійне виробництво більш я к 
250 нових видів машин, устат
кування, приладів і матеріалів. 
Тепер вже не можна зустріти 
професії коногона в шахтах, 
каталя—в металургії, землеко
па—на будовах. На службу 
виробництву все в більших мас
штабах ставляться найновіші 
досягнення науки і техніки.

Жовтнева революція вперше 
в історії зробила трудову лю
дину господарем країни, твор
цем свого щастя. «Ми ство
рюємо умови ж иття, в я ких 
можна любити людей, не крив
лячи душею,— писав О. М. Го
рький ,—любити за героїзм їх 
праці, за прекрасну їх роботу 
 всебічного розвитку і зміцнен
ня нашої Батьківщ ини».

У сибірській тайзі і в піс
ках Середньої Азії, в заполяр
ній тундрі і в глухих гірських 
долинах наш робітничий клас 
збудував великі промислові 
підприємства, створив нові мі
ста. Кому не відомі нині Маг
нітогорськ, Комсомольс к  на 
Амурі, Магадан, Норільськ, Р у
ставі, Черніковськ , Монче
горс к і багато інших міст, 
які виникли па місці перших 
палаток геологів і будівників.
Набагато зросли і ряди робіт
ничого класу. Я кщо в 1913 
році в промисловості Росії бу
ло зайнято близько трьох з 
половиною мільйонів, то тепер 
у промисловості СРСР зайнято 
понад 14 мільйонів робітників.

На всіх ділянках комуні
стичного будівництва робітни
чий клас виступає я к  велика 
творча сила. Праця на себе, 
на соціалістичне суспільство 
породжує масовий героїзм. 
Свідченням того є, наприклад, 
трудова доблесть радянських 
шахтарів і будівників шахт. 
Багатьом з них недавно при
своєно високе звання Героя 
Соціалістичної Праці.

В країні Рад особиста праця
і особисті здібності кожної 
людини визначають її стано
вище в суспільстві. Праця на 
благо Батьківщини зробила 
знатною людиною нашої краї
ни і потомственого пролетаря 
Т. Г. Третьякова. Він прожив 
довге трудове життя і багато 
збудував на Сормовських вер
ф’ях річкових суден . Але ніхто 
з колишніх н ижегородських 
товстосумів не сказав йому
спасибі. А ось у наш, радян
ський час помітили й оцінили 
трудовий подвиг рядової люди
ни. Недавно Тихон Григорович 
був свідком того, як  з стапелів 
спускали на воду новий кра
сень—теплохід, названий його 
ім’ям.

Тяжкою була доля робітни
ків у дореволюційній Росії. 
Вони працювали па капіталі
стів по 1 4 —16 годин за добу. 
Проте злиденної зарплати лед
ве вистачало їм на н апівголод
не існування.

Ці чорні роки безповоротно 
пішли в минуле. 2 5  жовтня 
(7 листопада) 1917 року ро
бітничий клас нашої країни 
під керівництвом Комуністич
ної партії почав штурм твер
динь капіталізму і здобув пе
ремогу. Робітники в союзі з 
трудовим селянством створили 
свою рідну, Радянську владу. 
У експлуататорів було відіб
рано фабрики і заводи, землю, 
залізниці, банки і передано у 
власність всього народу. Т им са
мим було підірвано самі основи 
експлуатації людини людиною.

Не легко було здобути цю 
перемогу робітничому класові. 
Міжнародні імперіалісти в со
юзі з скинутими поміщиками 
і капіталістами Росії почали 
збройну боротьбу проти моло
дої Радянської республіки, що 
тривала більш як  три роки. 
Експлуататори не могли при
миритися з тим, що втратили 
свої привілеї, а до управління 
державою прийшли прості лю
ди—робітники і селяни.

Багато труднощів довелось 
подолати Радянській республіці. 
Був час, коли три чверті її 
території захопили іноземні 
інтервенти і білогвардійці. Про
те робітничий клас в союзі з 
трудовим селянством вистояв, 
і не тільки вистояв, але й 
розгромив наголову ворогів. 
Відзначаючи величезний ге
роїзм радянських людей, 
В. І. Ленін говорив:

«Наше становище було ж а
хливе, і здається майже чудом, 
що російський народ і робіт
ничий клас могли знести стіль
ки страждань, нужди і зли
годнів, не маючи нічого, крім 
безустанного прагнення до 
перемоги» (Тв., т. 32, стор. 
4 4 9 - 4 5 0 ) .

Робітники і селяни на ділі 
довели , що вони здатні не 
тільки руйнувати старий світ, 
але й створювати новий світ— 
світ без поміщиків і капіта
лістів, світ соціалізму. Великі 
зміни сталися в СРСР за сорок 
років Радянської влади.

Героїчними зусиллями робіт
н ичого класу створено могутню 
індустрію—основу розвитку 
всього народного господарства 
і обороноздатності країни, не
похитну матеріально-виробни
чу базу соціалізму. В ході со
ціалістичної індустріалізації 
Радянський Союз зробив гі
гантський стрибок у своєму 
розвитку. Загальний обсяг про
мислової продукції зріс до
1957 року порівняно з 1913 
роком більш як  у 30 раз,  а 
виробництво засобів виробни
цтва— в 67 раз. Майже в 100 
раз зросло вироблення елек
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