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Організовано провести звітні 
і звітно-виборні збори в колгоспах

Н а звітних і звітно-вибор
н их  зборах, які починаються в 
колгоспах нашого району , тру
дівники с ільського господар
ства п ід іб ’ють п ідсумки м и
нулого  року. Колгоспники та 
механізатори вели вперту бо
ротьбу за збільш ення вироб
ництва зерна, цукрової сирови
ни та продуктів тваринництва. 
Незважаючи на несприятливі 
погодні умови минулого року, 
хлібороби і тваринники домог
лися певних усп іх ів  у виконан
  ні завдань, поставлених перед 
с ільськ им господарством XX 
з'їздом  КПРС.

Трудівники с іль госпартілей 
імен і Молотова, імен і Калін іна 
та інш их зібрали хороший уро
жай зернових культур , значно 
зб ільш или виробництво продук
тів тваринництва.

П ідсумкові збори п окли
кані відіграти велику роль у 
дальшому розвитку творчої ін і
ціативи колгоспників, зм іцнен
н і демократичних основ управ
л ін н я  справами артілі, виявлен
н і і використанні наявних ма
тер іальних і трудових резервів 
для зб ільш ення виробництва 
сільськогосподарської продук
ції.

Обговорюючи зв іти правлінь 
і доповіді ревізійних ком ісій  
на звітних і звітно-виборних 
зборах, хлібороби намічають 
ш ляхи дальшого поліпш ення 
роботи колгоспів. У ж е  ввійшло 
в си стему, що на звітних і 
звітно-виборних зборах обгово
рюються доповіді керівників 
МТС про результати виконан
ня договірних зобов’язань. 
Колгоспники намічають кон
кретні заходи  по дальшому 
поліпш енню роботи тракторних 
бригад МТС, п ідвищенню від
повідальності за виконання до
говірних зобов’язань як з бо
ку М ТС, так і з боку колгоспів.

К олгоспна демократія прояв
ляється  насамперед в тому, 
що ч лен и артілі самі обирають 
свої керівні органи, які під
звітні загальним зборам— н ай
вищому органу колгоспу. В ор
гани управління треба обрати 
людей, я к і віддані справі 
колгоспного життя і користу
ються заслуж еним авторитетом

серед членів артілі, людей, які 
показали на ділі вміння успіш 
но керувати громадським гос
подарством.

До зборів треба ретельно го 
туватись. Не можна миритися 
з т им, що в ряді колгоспів з 
року в рік затягують складан
ня річних звітів, проведення 
інвентаризацій матеріальних 
цінностей та ревізій. Не враху
вали помилок минулого року 
в колгоспах імені Маленкова. 
Тут досі не зак інчили ревізії. 
Бухгалтер артілі М. Граб га
небно затягує складання зві
ту, не залучає до ц іє ї роботи 
колгоспний актив, обліковців.
Не краще готую ться до звіт
них зборів у колгоспах імені 
Дзержинського, імені Сталіна 
( с . Мартоноша ) та імені Ж да
нова. Бухгалтери цих артілей 
Д. Грузін , Т . Стегар. В. Щ ер
бина працюють без напруж ен
ня, незадовільно контролюють 
роботу працівників бухгалтер ії, 
обліковців, не аналізую ть що
місяця виконання прибутково- 
видаткового кошторису.

Організоване і своєчасне про
ведення звітних і звітно-вибор
них зборів у  колгоспах дозво
л ить б ільш повно реалізувати 
пропозиції колгоспників по 
зміцненню колгоспів, п ідготов
ці до весни, успіш ному прове
денню зимівлі громадського 
тваринництва.

В районі є відстаючі с іл ь 
госпартілі, як і не виконали 
планів урожайності окремих 
культур , мають ни зьк і показ
ники по виробництву молока, 
м ’яса, яєць. Мало видали кол
госпникам за минулий р ік на 
вироблені трудодні грошей, 
хл іба  та інш их с ільськогосп о
дарських продуктів. Т ут  неза
довільно виконується мінімум 
трудоднів, установлений за
гальними зборами. Правління 
колгоспів імені Кагановича, 
імені Орджонікідзе, «П ерем о
га » ,  керівники обох МТС не 
проявили необхідної ініціативи 
і наполегливості в с праві по
долання відставання колгоспів.

Хлібороби району п окликані 
провести з вітні і звітно-вибор
ні збори на високому рівні.

Показники надою молока в колгоспах району 
з а другу декаду січня 1957 року 

Йдуть попереду:
К олгосп імені Ш евченка (голова правління С. Б утовський, 

зав. фермою І. Логвинен ко), який одержав по 53,9 літра моло
ка від кожної корови .

 Колгосп імені Молотова (голова правління М. Виж ул , зоотех
нік П . Л ю лько ), який одержав по 44,5 літра молока від кож 
ної корови.

Відстають по надоях молока:
Колгосп імені Кагановича ( голова правління Т . Опальчен к о, 

зав. фермою І . Сидоренко), я к ий одержав по 15,5 л ітра молока 
від кож ної корови.

Колгосп імен і Чкалова (голова  п равління В. К алиновський, 
зоотехнік Я . Л убк о ), я кий одержав но 17,7 літра молока від 
кож ної корови.

Д А М О  Р І Д Н І Й  Б А Т Ь К І В Щ И Н І  
Б ІЛ Ь Ш Е М О Л О КА  ТА  М ’ЯСА!

Звернення колгоспників і колгоспниць сільгоспартілі імені Молотова 
та механізаторів тракторної бригади №  17 Ново-Миргородської МТС

Натхнені рішеннями X X  з ’ їзду КПРС, під 
керівництвом рідної Комуністичної партії тру
дящі нашої країни домоглися нових усп іх ів  
у дальшому розвитку всіх галузей промисло
вості та с ільськ ий ) господарства.

Трудівники колгоспного села в минулому 
році значно зб ільш ил и виробництво продукції 
землеробства й тваринництва. Помітних у с пі
хів досягнуто в розвитку тваринництва, зб іль 
шенні виробництва м ’яса і особливо молока.

Хлібороби колгоспу імені Молотова, палко 
схвалюючи З вернення Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР до всіх 
трудівник ів с ільського  господарства, ще шир
ше розгортають соціалістичне змагання  за р із
ке підвищення врожайності сільськогосподар
ських культур  і піднесення продуктивності 
тваринництва. 1957 рік повинен стати ро
ком нового, б ільш  могутнього п іднесен
ня сільського господарства. К олгоспники с іл ь 
госпартілі імені Молотова та механізатори 
тракторної бригади №  17 Ново-Миргородської 
МТС спрямовують свої зусилля  па дострокове 
виконання нам іченої Партією і Урядом програ
ми крутого піднесення сільськогосподарського 
виробництва в шостій п ’ятир ічц і.

Сьогодні ми можемо підбити підсумки 
боротьби за виконання завдань по з б іл ь 
шенню виробництва тваринницької продукції 
в першому році шостої п ’ятирічки. За мину
л ий рік наш колгосп виробив на кож ні 100 
гектарів сільськогосподарських угідь по 171 
центнеру молока, що на 54 центнери більш е 
проти 1955 року. Надоєно за рік на фуражну 
корову по 2240 літрів молока, що на 640 л іт 
рів більш е проти 1955 року. Вироблено на 
кожні 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь по 23,5 центнера м ’яса, що на 3,5 цент
нера більш е проти 1955 року. Свинини на 
100 гектарів р іл л і вироблено по 16 ,5 центне 
ра, що на 11,3  центнера більш е проти 
1955 року.

Ці усп іхи радують нас. Але  не заспокоїмось 
на досягнутому. Ми маємо далеко кращі мож
ливості і резерви для підвищення продуктив
ності тваринн ицтва. Добрий приклад нам по
дають в цьому російські друзі з п ідмосковно
го колгоспу «П р изы в», з якими  ми змагає
мось три роки. Російські колгоспники щороку 
одержують по 4000 літрів молока від кож ної 
корови . Цього вони домагаються завдяки м іц
ній кормовій базі, широкій механізац ії трудо
містких процесів, правильн ій орган ізації дог
ляду, годівлі та утримання громадської худоби.

Врахувавши свої можливості і резерви, ми 
вирішили в 1957 році боротися за виробни
цтво молока на кожні 100 гектарів земельних 
угідь по 200 центнерів, м ’я са — п о 40 центне
рів, у  тому числі  с винини н а кожні 100 гек 
тарів р ілл і по 30 центнерів. Ведемо боротьбу 
за одержання 2600 літрів молока від кож ної 
фуражної корови за рік.

В минулому році ми домоглися зменшення 
затрат праці та коштів на виробн ицтво одини
ці тваринницької продукції. Так, в 1955 році 
на виробництво одного центнера молока ви
трачалось 8 ,3 трудодня, а в 1956 році— 5 ,2 
трудодня, на два трудодні зменшил ись затра
ти на виробництво центнера м ’яса , майже на 
50 процентів зн изились затрати трудоднів на 
виробництво 100 штук яєць. Будемо й надалі 
боротись за одержання найбільшої к ількості

продукції на 100 гектарів сільськогосподар
ських угідь при наймен ших затратах .

Тепер у  колгоспі створено три комплексні 
бригади. Це зм іцнило співдруж ність хліборобів 
і тваринників, п ід в и щ и л о  їх  відповідальн ість 
за стан розвитку всіх га лу зе й колгоспного ви
робництва.

Наявн і можливості м и використовува ли досі 
слабо. Дуже повільно розв’язували питання 
зб ільшення виробництва м 'яса. Зараз особливу 
увагу приділяємо свинарству, як галуз і най
скоростигліш ого твари нництва. На відгодівлю 
поставлено 120 свиней, а всього до кінця ро
ку буде відгодовано 800 сви ней. Для одержан
ня разових опоросів уж е відібрали і вирощує
мо 57 молодих свиноматок, з них 35 вже 
спаровано.

Досвід минулих років показав, що дося гну
ті усп іхи в підвищенн і продуктивності тварин
ництва є результатом великої роботи по зм іц
ненню кормової бази , зокрема за рахунок ку
курудзи. Торік ми вирощували на кормові ці
л і 126 гектарів кукурудзи, в тому числі на 
силос 80 гектарів. Закладено кукурудзяного 
силосу 1900 тонн. Розш ирення посівів куку
рудзи дозволило створити громадській худобі 
значну к ільк ість соковитих і концентрованих 
кормів.

В н и н і ш ньому році будемо вирощувати ку
курудзу на площі 270 гектарів. Ми ставимо 
перед собою завдання--заготовити по 13 тонн 
силосу на кож ну корову.

Домогтися дальшого підвищення врожай
ності сільськогосподарських культур  і п ідне
сення продуктивності громадського тварин
ництва з можемо т ільк и в т існ ій співдружності 
з механізаторами тракторної бригади №  17  
Ново-Миргородської М ТС, яка обслуж ує наш 
колгосп. М еханізатори допомагають зараз в 
підвезенні кормів до твари нницьких ферм, под
рібнюють кукурудзиння, солому, концентрати.

Щ об виконати взяті соц іалістичні зобов’я 
зання, ми приділимо належ ну увагу  вивчен
ню і впровадженню передового досвіду і кра
щ их методів праці.  Зразково організуємо нав
чання колгоспників на агро-зоотехн ічних кур
сах. Особливу увагу приділимо в ці зимові 
дні успіш ному завершенню п ідготовки до вес
н яної сівби , зразковому проведенню з имівлі 
громадської худоби. Забезпечимо в зимовий 
період правильну годівлю, догляд і утриман
ня худоби з тим, щоб продуктивн ість ус іх  
видів тварин була  значно вище, ніж мину
лого року.

Дорогі товариші! Ниніш ній рік може і по
винен бути переломним роком у дальшому роз
витку всіх галузей с ільськ ого  господарства і, 
насамперед, у  виробництві зерна, піднесенні 
молочного і особливо м ’я сн ого тваринництва 
з тим, щоб збільшити ресурси продуктів зем 
леробства і тваринництва для  задоволення пот
реб трудящих нашої країни.

Закликаємо колгоспників і механізаторів 
району у в ідпов ідь  на Звернення Ц К КПРС і 
Ради М іністрів СРСР ще ширше розгорнути 
змагання за швидкий розвиток ус іх  галузей 
колгоспного виробництва, за дострокове вико
нання завдань другого року шостої п 'я 
тирічки !

Зустрінемо сорокову р ічницю  В елико ї Ж овт
невої соціалістичної револю ції високими вироб
ничими показниками!

Звернення обговорене і прийняте на зборах колгоспників сільгоспартілі 
імені Молотова та механізаторів тракторної бригади № 17 Ново-Миргородської МТС.

У р айкомі  К П  У к раїни

Про звернення колгоспників і колгоспниць сільгоспартілі імені М олотова 
та механізаторів тракторної бригади № 17 Ново-Миргородської МТС

Райком КП України схвалив 
ініціативу колгоспників і кол
госпниць с ільгоспартіл і імені 
Молотова та механізаторів трак
торної бригади №  17 Ново-Мир
городської М ТС, як і у  відпо
відь на Звернення ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР до всіх 
трудівників с ільського  госпо

дарства закликають колгоспни
ків і механізаторів району ши
роко розгорнути соціалістичне 
змагання за зб ільшення вироб
ництва м 'яса, молока та інш их 
продуктів тваринництва в 1957 
році.

Райком КП України зобов 'я
зав первинні парторганізації

колгоспів та  МТС обговорити 
це звернення серед всіх ко л 
госпни ків і м ехан ізаторів ра
йону, розробити конкретні за
ходи по достроковому виконан
ню завдань, що стоять перед 
сільським  господарством у дру
гому роц і ш остої п 'ятир ічки.



П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Посланець звітує 
про свою роботу в колгоспі
У відповідь на постанову ве

ресневого П ленуму ЦК КПРС 
два роки тому перви нна парт
організація Ново-Миргородської 
МТС послала на роботу в кол

  госп імені Жданова комуніста 
Семена Юхимовича Коника.

Роботи в с ільгоспартіл і— не
початий край . Основні галузі 
виробництва— р ільн ицтво й тва
ринництво б у л и в занедбаному 
стан і.

Минув рік напруж еної пра
ці. Зоотехн ік Семен Коник 
спрямував свою увагу на роз
виток погол ів ’я  громадського 
твари нництва та підвищення 
Гюго продуктивності. Краще ста
л и працювати доярки, свинар
к и, чабани. Худобі було ство
рено міцну кормову базу. По
л іп ш ився догляд за тваринами. 
І ось н аслідк и : надоєно від 
кож ної корови на 860 л ітрів 
молока більш е проти поперед
нього року. На 100 вівцематок 
одержано по 140 ягнят. Значно 
збільш илось поголів ’я  свиней .

Однак ще серйозно відстава
ли інші галузі господарства. 
Колгосп не зібрав понад 1 70 
гектарів кукурудзи, яка зали
ш илась в полі зимувати. Бага
то картоплі, капусти та інших 
о вочів загинуло від морозів.

Взимку м инулого року на 
звітно-виборних зборах члени 
сільськогосподарської артілі 
піддали гострій критиці  дія ль 
ність правління та його голови 
Семена Гончаренка. Йому не 
виявили довір'я керувати кол
госпом і обрали головою прав
л ін н я  С. Коника.

Цими днями комуністи парт
організації машинно-тракторної 
станції заслухали на своїх збо
рах доповідь С. Коника про 
роботу в колгоспі.

Про досягнення говорити 
ще рано, сказав Семен Ю хи
мович,— вони ще незначні. Але 
знайдено головну л ін ію  в по
доланні відставання, а це важ
л иво. Правління артілі за ми
нулий  р ік працювало не у від
риві в ід хліборобів, я к це бу 
ло раніше, а завжди спиралось 
на підтримку колгоспників. По

ліпш илась трудова дисципліна. 
Стали краще дбати про вико
нання прибутково-видаткового 
кошторису. Запровадили що
місячне авансування членів 
сільгоспартілі тощо.

Доповідач звернув увагу і 
па те, що комуністи МТС ще 
мало цікавились, як  виконую
ться договірні зобов 'язання між 
колгоспом і станцією . А тут 
не все гаразд. Механізатори 
першої тракторної бригади пра
цювали ще н едосить добре. 
Серйозним недоліком  є те, що 
МТС не виконала і  на 50 про
центів плану оранки зябу. Час
то простоюють трактори через 
різні технічні неполадки . К е
рівники МТС ще мало дбають 
про механізацію трудомістких 
процесів у тваринництві. Спе
ціалісти станції —  інженери, 
зооветпрацівн и ки— рідкі гості 
в колгоспі.

Багато цінних пропозицій і 
порад внесли в своїх виступах 
комуністи. Говорили про те, 
що необхідно в к олгоспі по
ліпшити будівництво тварин
ницьких прим іщ ень, станків. 
Спираючись на новий Статут 
сільгоспартілі, треба звернути 
особливу увагу на п ідбір, роз
становку і виховання кадрів 
тваринників, ланкових, ширше 
розвивати допоміжні галузі: 
садівництво, городн ицтво, бджі
льництво, рибництво.

—  Останнім часом С. Коник 
послабив контроль за роботою 
молочно-товарної ферми,— го
ворить комуніст О. Кр икотнен
к о .— А це негативно вплинуло 
на продуктивність корів. Різко 
знизились надої молока.

Збори парторганізації МТС 
вирішили поліпш ити допомогу 
комуністові С . Конику в його 
практичній д іяльності, щоб уж е 
в 1 957 році колгосп імені 
Жданова покінчив з відставан
ням. зробив корінний перелом 
в господарюванн і і вийшов у 
число передових. 

С. БОЛГАРИН, 
секретар райкому партії 
по зоні Ново-Миргород
ської МТС.

З редак ц і йної пошти
Підготовна до виборів

При Канізькому с ільськом у 
клубі створено агітпункт. При
міщення клубу прикрашане ло 
зунгами, плакатами. Тут зби
раються хл ібороби , щоб послу
хати лекц ію , прочитати газету, 
журнал тощо. Учасники худож 
ньо ї самодіяльності готують 
концерт, присв’ячений наступ
ним виборам у місцеві Ради.

Людно також у сільськ ій  
бібліотеці. Т ут  організовують
ся читки газет і брошур, про
вадяться бесіди.

Н. АЛЕКСЄЄВА.

У бібліотеці
В Ново-Миргородській біб л іо 

теці на окремому столі  є л і 
тература, присв’ячена наступ
ним виборам до місцевих Рад 
депутатів трудящих. Орган ізо
вано книжкову виставку на 
тему: « 3 березня— день вибо
рів у місцеві Ради».

А. ШАРИГІН.

У к ілька р я д к ів

-♦-Понад 20 років працює в кол
госпі імені Маленкова Петро Юхи
мович Драч. Старанно доглядає 
волів. В минулому році виробив 
500 трудоднів.

В. БУГАЙЧУК.

-♦-Організовано пройшов фести
валь молоді в селі Мартоноші. Ра
до зустріли глядачі виступ танцю
вального колективу.

О. АЛДАХОНОВ.

-♦-Біля трьох років демонструє 
кінофільми в селі Котовці комсо
молець Олександр Зелінський. Щи
ро дякують колгоспники молодому 
кіномеханіку за добру роботу.

М. ГУТЦУЛ.

-♦-Диспут на тему „Поговоримо 
про мораль" днями відбувся в ра
йонному Будинку культури. Цей 
диспут пройшов жваво і цікаво.

А ГРИГОР’ЄВ.

-♦ -Лекцію про міжнародне ста
новище для жителів села Оситни 
прочитав секретар райкому партії 
Г. Безвушко.

О. ЧЕРЕВАТА.

Свинарка колгоспу „Шлях 
Леніна" Наталія Іванівна Медве
денко домоглася торік добрих по
казників в одержанні поросят від 
кожної свиноматки. Лише в додат
кову оплату їй видано 8 поросят. 
Н. І. Медведенко занесена на 
районну Дошку пошани.

На знімку: Н. І. Медведенко.

Чому відстає 
наша ферма

Наша с ільгоспартіль імені 
Ш евченка відстає в районі но 
виробництву свинини . За три 
місяці господарського року в 
тваринництві на 100 гектарів 
р ілл і вироблено лиш е по 0,3 
центнера свинини. І ц е  в той 
час, коли в колгоспі є всі мож
ливості подолати відставання. 
Ми маємо гарне приміщення, 
працює підвісна дорога.

Головна причина криється в 
тому, що на фермі не все га
разд з переробкою і запарюван
ням кормів. Довгий час не п ра
цював кормозапарник, зіпсува
лася  кормопереробна машина. 
Та не турбує це ні керівників 
Панчівської МТС, н і механі
заторів тракторної бригади Ф е
дора Ж анталая. що обслуж ує 
наш колгосп. Мало цікавлять 
їх  справи артілі.

На фермі одноманітний ра
ціон кормів: погано подрібне
на кукурудза, іноді жом. Не
має необхідних концентратів.

Правління артілі повинне я к 
найшвидше виправити ці не
доліки, щоб різко збільшити 
виробництво свинини.

Г. МИХАЙЛЮ К, 
свинарка колгоспу імені 
Шевченка.

Щ о  нам з а в а ж а є  
в р о боті

Взимку різко знизились на
дої молока в нашому колгоспі.

В чому ж причина? Прав  
 ління артілі влітку не подбало 
про створення міцної кормової 
ба зи. М ало заклали силосу. 
Також  невистачає грубих і  
концентрованих кормів.

Зараз в основному годуємо 
корів бадиллям кукурудзи і 
соломою. Ал е й ц і корми не 
завжди переробляються . Слабо 
виконує свої обов’язки брига
дир кормодобувної бригади 
Г. Серділей.

Необхідно налагодити достав
ку і переробку кормів, раціо
нально ї х використовувати.

Доярки колгоспу імені 
Кагановича: 

Г. ПАВЛОВСЬКА, К. БАГ
НО, В. ТКАЧЕНКО, Т. КЛИ
СУН. 

Слідами наших виступів

„Без належного 
керівництва"

В районній газеті за 16 грудня 
1956 року під таким заголовком 
було вміщено статтю. В ній під
дано  різкій критиці діяльність 
редколегії стінгазети колгоспу 
імені Чапаєва. Секретар партор
ганізації колгоспу імені Чапаєва 
А. О. Зова повідомив редакції, 
що стаття обговорювалась на пар
тійних зборах. Редакторові стін
газети Сиваченку вказано. Випу
щено чергові номери стінної га
зети та колгоспного " Вікна са
тири".

Слідам и
неопублікованих листів

В листах до редакції райгазети 
Є. Ворса з с. Мартоноші, М. Під
дубний з с. Софіївки та інші пи
сали про незадовільне виконання  
обов’язків працівником кінопере
сувки О. Мокріцьким. Листи над
силались для перевірки та вжит
тя заходів у райвідділ культури.

Заступник завідуючого райвід
ділом культури по експлуатації 
кіномережі П. Бурко повідомив 
редакції, що наведені факти пов
ністю підтвердились. За допущені 
недоліки О. Мокріцького звільне

 но з посади.

Посилювати ідейно-виховну роботу 
с е р е д  в ч и т е л і в

Рішення X X  з’ їзду КПРС  викли
кали нову хвилю могутнього підне
сення творчої ініціативи і актив
ності серед робітників, колгоспни
ків, інтелігенції.

Сучасний стан розвитку всіх га
лузей соціалістичного народного 
господарства характеризується бур
хливим зростанням складної техні
ки, комплексної механізації і авто
матизації. Все ширше й ширше в 
народному господарстві буде вико
ристовуватися атомна енергія. В 
таких умовах справжнім господа
рем процесу виробництва зможе 
бути лише робітник, який має ши
рокий політехнічний кругозір. Ось 
чому треба приділити виключну 
увагу політехнізації навчання в 
школах, виховувати у підростаючо
го покоління високі моральні якос
ті радянської людини.

У  розв'язанні цього відповідаль
ного завдання почесне місце від
водиться радянському вчителеві. 
Справитися з цим завданням зможе 
лише той вчитель, який повсякден
но працює над підвищенням свого 
ідейного рівня, ділової кваліфікації.

У  минулому році вчителі Пан
чівської та Ново-Миргородської се- 
редніх шкіл, Кам’янської семирічки
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непогано організували вивчення рі
шень X X  з'їзду КПРС, історії пар
тії, політекономії, що дало можли
вість поліпшити навчально-виховну 
роботу серед учнів. В цих школах 
значно поліпшилась успішність та 
поведінка школярів. Все це пе
реконливо говорить про те, що з 
посиленням ідеологічної роботи в 
школі поліпшується і весь навчаль
но-виховний процес.

Працівники народної освіти бе
руть активну участь і в громад
ській роботі. Багато вчителів пра
цює пропагандистами гуртків та
політшкіл, лекторами та доповідача
ми. Систематично виступають се
ред колгоспників з доповідями та 
самостійно розробленими лекціями 
вчителі Г. Т айг ( Н ово-Миргород
ська середня школа), В. Туз (Ко- 
робчинська середня школа), І. Руб
ля (Канізька середня школа), 
В. Омельчук (Лікарівська семиріч
на школа) та інші.

Однак треба відзначити, що да
леко не всі вчителі активно вклю
чилися в масово-роз’яснювальну ро
боту на селі. На жаль, є ще бага
то таких товаришів, які виступали 
за рік з однією-двома лекціями. 
А  М. Рогов з О ситнівської семи

річної школи, М. Грищенко та 
В. Целік з Канізької середньої 
школи, М. Мельниченко з Марто
носької середньої школи та інші 
зовсім не виступають з лекціями 
перед колгоспниками.

Для виховання підростаючого по
коління, правильного формування 
характеру молодої радянської лю
дини відіграють велику роль лек
ції, які читаються спеціально для 
батьків та учнів, а також для са
мих вчителів. Цю роботу непогано 
організовано в Лікарівській семи
річній школі, де з такими лекціями 
виступають вчителі К. Ніколаєва, 
В. Омельчук, К. Кухаревська та
інші. Та це тільки перші кроки, бо 
в багатьох селах району вчителі 
виступають перед батьками дуже 
рідко. Щ е слабо працюють сіль
ські лекторії. А  в ї х  діяльності го
ловну роль покликані відіграти 
вчителі.

Вся ідейно-виховна робота серед 
вчителів повинна бути спрямована 
в першу чергу на поліпшення на
вчально-виховного процесу в школі.

Великі і почесні завдання по
кладаються на вчителів у справі 
розгортання агітаційної і пропа
гандистської роботи серед насе
лення в період підготовки до ви
борів у місцеві Ради депутатів тру
дящих. Зараз більше 250 вчителів

працюють агітаторами на десяти
хатках. Агітатори П. Діденко, 
Г. Чухрій, С. Бурченко з Костян
тинівської школи, І. Батюк, Г. Мож
на з Мартоноської школи, В. Со
чінський з Панчівської школи та 
інші регулярно проводять се
ред колгоспників бесіди. Вони
розповідають про завдання, які 
стоять перед трудівниками сільсько
го господарства, закликають ще 
ширше розгорнути змагання за ви
сокий урожай і піднесення продук
тивності тваринництва.

Проте у нас є ще й такі вчите
лі-агітатори, які дороги в колгосп 
не знають. Це Г. Москаленко і 
Л. Самарська з П урпурівської се
мирічної школи, Л. Малашевич, 
Й. Флоря з Мартоноської серед
ньої школи та інші.

У ч ителі покликані брати активну 
участь в роботі культурно-освітніх 
закладів. Кам’янські вчителі М. Тка
ченко, С. Ткаченко, М. Артеменко 
працюють у клубних гуртках х у
дожньої самодіяльності, організову
ють цікаві молодіжні вечори. Та, 
на жаль, не скрізь так поставлена 
робота. А  великі учительські ко
лективи Мартоноської, Софіївської 
та Панчівської шкіл на протязі 
першого півріччя не зуміли підго
тувати для населення жодного ве
чора художньої самодіяльності.

Крім того, мають місце фак
Редактор
 Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

ти, коли окремі вчителі зовсім 
відірвались від свого колективу, 
неправильно ведуть себе в побуті, 
пиячать, грубіянять. Така поведін
ка є результатом того, що дирек
ції шкіл, партійні, профспілкові та 
комсомольські організації ще недос
татньо займаються вихованням і 
політичним навчанням працівників 
шкіл. Осторонь цього стоїть район
ний відділ народної освіти та його 
завідуючий Г. Цуцол. Працівники 
відділу ще не покінчили з форма
лізмом у своїй роботі. У  школах 
хоч і бувають, але обстеження про
вадять поверхово, глибоко не ви
вчають всіх форм виховної роботи, 
зовсім не цікавляться діяльністю 
гуртків, піонерських дружин.

Завдання полягає в тому, щоб 
залучити всіх вчителів до активної 
участі в політичному і культурно
му житті села, піднести рівень 
ідейно-виховної роботи серед пра
цівників народної освіти. На це 
повинні спрямувати свої зусилля 
первинні партійні, комсомольські та 
профспілкові організації шкіл.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП 
України.
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