
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Л ЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Здрастуй, школа!
Відкриваються двері шкіл, 

і весела, життєрадісна діт
вора заповняє світлі класи. 
Початок нового навчального ро
к у майже збігається з датою 
4 0 -річчя Великого Ж овтня.

Вж е можна бачити радісні 
обличчя дівчаток і хлоп’ят, 
я к і вперше сядуть за парти.

Ш кола... Це вона дає путів
ку  в життя юнакам і дівчатам, 
навчає їх любити нашу Вітчиз
ну, народ, працю.

Кілька днів тому відбулася 
серпнева нарада вчителів райо
ну, на якій було підсумовано 
роботу шкіл за минулий навча
льний рік і накреслено ш ляхи 
по поліпшенню навчання і 
виховання учнівської молоді у 
новому навчальному році.

Керуючись ленінським вчен
ням про комуністичне вихован
н я  молоді та впроваджуючи 
досвід майстрів педагогічної 
справи, вміло будували виховну 
роботу серед учнів класні ке
рівники і класоводи тт. Шмаг
лій (Панчівська середня школа), 
М’ятович, Сомова, Однокоз, 
Мартинюк (Ново-Миргородська 
середня школа) та інші. Вони
прищеплювали дітям любов до 
праці, бережливе ставлення до 
громадської власності, вихову
вали естетичні смаки та еле
менти культурної поведінки в 
суспільстві.

Впроваджуючи комплекс ви
ховних заходів, класовод 4 кла
су Кам’янської семирічної шко
ли О. В. Воропай виховала дис
циплінований і працездатний 
учнівський колектив, я кий не 
тільки добре вчився, але й 
сумлінно працював під час літ
ніх канікул в колгоспі імені 
Карла Маркса.

Правильна постановка поза
класної роботи також має ве
лике виховне значення. Проте 
в окремих школах занедбано 
позакласну роботу з учнями.

Педагогічні колективи, ком
сомольські організації шкіл та 
райком комсомолу повинні пос
тійно дбати про підвищення 
ідейно-політичного рівня учнів
ської молоді. Радянська школа 
покликана не тільки давати мо
лоді загальноосвітні знання, а 
й готувати з неї всебічно роз
винених, активних будівників 
комуністичного суспільства.

Ознайомлення учнів з голов
ними галузями виробництва,

прищеплення ї м трудових на
вичок повинно якнайтісніше 
поєднуватись з вихованням у 
школярів комуністичного став
лення до праці.

Впровадження політехнічно
го навчання відкриває неви
черпн і можливості для духов
ного і фізичного зростання 
шкільної молоді.

Ряд шкіл нашого району на
був певного досвіду в здійснен
ні політехнічного навчання. 
Педагогічний колектив Ново
миргородської середньої ш коли 
з допомогою партійних та гро
мадських організацій створив
непогану матеріально-технічну 
базу. Тут є деревообробна та 
слюсарна майстерні, навчально- 
дослідна ділянка, теплиця тощо. 
Є також клас із виробничим 
навчанням. Разом з одержан
ням середньої освіти учні на
бувають тут спеціальність меха
нізатора. Виробниче навчання є 
головною, дійовою формою по
літехнізації ш коли .

У нашому районі є ще шко
ли, де погано дбають про 
політехнічне навчання. В Ко
робчинській середній школі за
недбали пришкільні дослідні ді
лянки, сад. Тут ще слабо при
щеплюється учням  любов до 
праці. Та з цими недоліками 
мириться директор школи 
т. Люшня . Не провадилася робо
та на пришкільних ділянках у 
Канізькій середній школі, де 
директором т. Рубля.

До цього часу в Ш паківсь 
кій та Панчівській семирічних 
школах не збудовано теплиць. 
А тому учні цих ш кіл у зи
мовий період не зможуть про
водити досліди над живими рос
линами.

Ще недостатньо забезпечені 
фізичні і хімічні кабінети не
обхідними приладами і реакти
вами. Мало виготовлялося при
ладів, наочних посібників са
мими учнями та вчителями. А 
директори шкіл та завучі пога
но керували цією роботою.

У новому навчальному році 
потрібно значно поліпшити 
навчально-виховну роботу, лік
відувати відрив навчання від 
життя. Необхідно краще готу
вати випускників середніх ш кіл 
до практичної діяльн ості.

Відкриваючи ш кільні двері, 
дітвора радісно говорить: «Здрас
туй, рідний клас!»

ВОНИ СТАЛИ КОМСОМОЛЬЦЯМИ
Валентина Подурець позато

рік закінчила семирічку і зра
зу ж пішла працювати дояркою 
на молочно-товарну ферму кол
госпу імені Сталіна (с. Пурпу
рівка). Молода трудівниця ду
же полюбила свою професію, 
домагається непоганих успіхів. 
В цьому році від кожної з 11 
закріплених за нею корів надої
л а по 1800 літрів молока. Дня
ми молоду доярку прийнято в 
ряди Ленінського комсомолу.

Разом з Валентиною вступи
ли в члени ВЛКСМ причіплю
вач артілі Микола Скляренко, 
колгоспниця Ольга Ткаченко 
та інші.

Вступаючи в члени ВЛКСМ, 
молоді трудівники дали слово 
надалі ще краще працювати, 
високо носити звання к омсо
мольця.

І. БОРИСКО, 
інструктор райкому ком
сомолу.

Перші гектари 
Буряководи сільгоспартілі 

імені Карла Маркса в співд
ружності з механізаторами трак
торної бригади розпочали зби
рання цукрових буряків. На 
плантації працює бурякоком
байн «СКЕМ-3 », де комбайне
ром Дем’ян  Костюков. Вже 
зібрано перші гектари буряків.

Слідом за збиранням буряки 
відправляються на завод.

Г. ЖОВНА.

Ш кідливе вичікування
Збирання цукрових буряків 

у колгоспах зони діяльності 
Панчівської МТС можна було
розпочати ще 29 серпня. Од
нак керівники МТС з цією ро
ботою не поспішають. Дирек
тор МТС М. Гордейко лише 30 
серпня розіслав у тракторні
бригади телефонограми про ре
гулювання бурякокомбайнів, 
бурякопідіймачів тощо.

Чого ж вичікують керівники 
МТС? Адже це може привести 
до розтягування строків зби
рання врожаю буряків.

І. ДМИТРЕНКО.

За чим слідкує агроном В. Будник?
Щодня  контролювати якість 

проведення сівби озимих куль
тур, не допускати найменших 
поруш ень агротехніки— прямий 
обов’язок кожного агронома. 
Чому ж тоді про це забуває 
Василь Будник, агроном кол
госпу «Перемога» ?

На полі серед колгоспників
В. Будник— рідкий гість. Не 
почуєш від нього ділової пора
ди, конкретної вказівки. Недо
ліків він намагається сам не 
помічати. Так, нещодавно на

частині площ неякісно прове
дено сівбу тому, що окремі 
сошники сівалки вийшли з ла
ду, не висівали в грунт зерно. 
Коли колгоспниці зауважили 
на це, то В. Будник відповів:

— А яке , власне каж учи, 
вам до цього діло...

П равління колгоспу (голова 
В. Воропай) повинне закликати 
до порядку цього агронома, щоб 
він виконував покладені обов'
язки  так, я к  слід спеціалістові, 

М. КОРОПЕНКО.

І темпи низькі, і якість погана...
Мудре народне прислів’я  го

ворить: «Посієш вчасно — вро
дить рясно». Та про швидкі 
темпи і високу я кість сівби 
озимих культур вкрай погано 
дбають у колгоспі ім. Свердлова.

— Ми маємо всі можливос
ті провести сівбу в стислі стро
ки і якісно, треба лише взя
тись за цю справу, — не раз 
запевняли хліборобів бригадир 
тракторної бригади №  5 Ново
миргородської МТС Федір Ва
силенко та агроном колгоспу 
Петро Білий.

Запевнення хороші, а де ж 
діла? Ні Ф. Василенко, ні 
П. Білий не подбали про пра
вильне використання техніки 
на сівбі, про недопущення по
рушень агротехніки. А звідси 
й плачевні результати: артіль 
ганебно зволікає сівбу озимих
культур. Так, посіяно на зер
но всього 200 гектарів при 
плані 850.

Організація праці занедбана. 
Серед механізаторів і колгосп

ників, що зайняті на сівбі, не  
розгорнуто дійового змагання 
за високопродуктивне викорис
тання техніки . Сіяльний аг
регат, де трактористами Іван 
Ганул та Микола Балацький, 
засіває за день лише 1 0 — 15 
гектарів площі при завданні 30 . 
А 29 серпня, наприклад, в 
колгоспі було посіяно тільки
п ’ять  гектарів озимини. З та
кими «темпами» далеко не 
поїдеш.

За  якістю роботи теж ніхто 
не слідкує. Більше того, з мов
чазної згоди агронома П. Біло
го та бригадира Ф. Василенка
сівбу провадили на окремих 
площах непротрує ним насінням, 
чим грубо порушували прави
ла агротехніки.

Чи довго ще правління кол
госпу (голова т. Романенко) та 
дирекція Ново-Миргородської 
МТС (директор т. Сердюк) мири
тимуться з такими недоліками 
на сівбі озимини?

К. ПЕТРЕНКО.

Показники виконання робіт
тракторними бригадами на сівбі 

озимих культур та піднятті зябу
(подається в процентах до плану станом на 31 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
7 Зайцев С. Я . ім. Дзержинського 8 5 6 7
9 Кізіль С. Т . ім. Калініна 74 37
4 Ружин В. А. ім. Кірова 63 9
5 Гаврилов О. Є. ім. Сталіна 60 39

11 Гончар М. І. ім. Будьонного  58 15
8 Гутцул М. С. ім. Петровського 54 20
6 Бондаренко С. Д. ім. Сталіна 52 35

10 Григорчук О. І . ім. Л еніна 51 20
13 Жанталай Ф. С. ім. Ш евченка 51 1
12 Кирилов В. ім. М. Горького 43 1

3 Першич Ф. М. ім. Куйбишева 38 8
2 Клименко М. Г. ім. Куйбишева 37 7
1 Парфентієв С. М. ім. Куйбишева 37 4

Н о в о - М и р г о р о д с ь к а  МТС
8 Новиков Г. Л. ім. Сталіна                        97 18
1 П ишоха Я. П. ім. Ж данова     77
2 Афанасьєв П. П. ім. Чкалова                        69 9
9 Покотилов М. II. ім. Хрущова                       52 28
4 Бондаренко С. П. ім. Орджонікідзе               46 26
3 Швець М. Н. «Шлях Л еніна»                 38 4 2
7       Осадчук Ф. В. «Перемога» 37 14

11        Миргородченко Ф. Д.    ім. Ворошилова                   32 27
5 Василенко Ф. М. ім. Свердлова                     27 19

10 Афанасьєв О. П. ім. Карла Маркса               27 31
6 Андреєв М. Я. ім. Чапає ва                         10 2
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Збирання цукрових буряків—найбільш на
пружений період у  роботі буряководів. Обов’я
зок партійних організацій—своєю організатор
ською роботою безпосередньо в ланках і 
бригадах забезпечити масове розгортання ді
йового змагання буряководів на честь 40-річчя
Великого Ж овтня.

Ровенська область. Механіза
тори п'ятої тракторної бригади 
Бугринської МТС в стислі стро
ки провели косовицю хлібів в 
обслужуваному колгоспі імені 
Булганіна. Тепер вони успішно 
провадять обмолот, оранку грун
ту. Зразково підготовлено тех
ніку до збирання цукрових бу
ряків. Бурякокомбайнери мають 
зібрати 225 гектарів цієї куль
тури.

На фото: бригадир тракторної 
бригади П. П. Мельник (спра
ва) і комбайнер К. Г. Потапчук 
готують бурякозбиральний ком
байн до роботи.

Фото О. Платонова.
(Фотохроніка РАТАУ).

На збиранні картоплі
В колгоспі імені Леніна про

вадиться зби рання вирощеного 
врожаю картоплі. У першій 
бригаді вже зібрано 9 гектарів 
картоплі з плану 13 гектарів. 
Сумлінно трудяться на цій ро
боті ланки , очолюван і Вірою 
Гершкул та Анастасією Каушан.

Викопану картоплю колгосп
ниці зразу ж сортують, важать, 
а потім складають  у кагати.

І. ТКАЧ.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 1 вересня 1957 року.

Ві вці не в И Н Н І
Про велику ефективність штучно

го запліднення сільськогосподарсь
ких тварин дуже багато говорили ве
теринарні працівники. Штучне зап
ліднення поліпшує стадо, зменшує 
яловість.

Справа корисна. Та ще коли 
врахувати, що нам треба різко 
збільшити виробництво м’яса, мо
лока, вовни.

— У колгоспах району вівці не 
зовсім тонкорунні,—говорив ветери
нарний працівник М. Цуцол,—от 
ми шляхом штучного запліднення 
докорінно поліпшимо вівцепоголів’я.

Після розмов приступили до діла. 
Завезли хороших плідників. Навес
ні відкрили міжколгоспну станцію 
штучного запліднення.

Минає місяць, другий, третій... За 
шість місяців нинішнього року стан
ція виконала план штучного заплід
нення вівцематок аж... на 1,4 
процента.

—Ми тут ні при чому,—виправдо
вуються спеціалісти. —Вівці вину
ваті. Самі не приходять на станцію. 
От ми й провалюємо через них план.

Бідкається головний ветлікар 
Б. Кононець, а завідуюча станцією 
А. Білугіна духом не падає.

—Не журіться,—говорить вона.— 
Якось викрутимось. Відпишемо в 
область папірець, що так, мовляв, 
і так—зірвали нам план колгоспні 
вівці; І все.

А вівці не винні...
П. ГНАТОВ.

П і йм а ла з п о л и ч н им
Бригадир колгоспу імені Калініна Дмитро Дубчак та завідуючий 

током Денис Яровий вкрали на току артілі кілька пудів пшениці. Та 
піймались з поличним.

Мал. Бе-Ша.

ЗА Ш ИРОКИМИ СПИНАМИ
Сумлінно трудяться колгосп

ники сільгоспартілі імені Дзер
жинського. Але дружини агроно
ма Дениса Кучеренка, обліковця 
Андрія Бородатьєва, бригадира 
тракторної бригади Степана Зай
цева та голови ревізійної комісії 
артілі Макара Шарпаря зовсім не 
працюють. Ходять вони по селу 
розовенькі, як квітки, пухкенькі, 
немов пампушечки, ручки у них

біленькі, як сніг. Ходять вони і 
палець об палець не вдарять, за 
холодну воду не беруться. А 
про те, щоб на колгоспний лан 
вийшли, й думати нічого.

От і сидять ці „красуні” за ши
рокими чоловічими спинами. Здо
ров’я у них, хоч відбавляй, а со
вісті... не питайте.

М. МАТВЄЄВ.

ВИМУШЕНИЙ ДІАЛОГ
—Чим сьогодні ввечері буде зай

матись молодь села Коробчино?
— Як і завжди.
— А чим же вона завжди зай

мається?
— Ходить до сільського клубу 

і... повертається назад.
— А чому?
— Тому, що клуб на замку.
— Так чому ж туди ходити?

— Можливо ж завклубом Варі
ченко, нарешті, відкриє клуб.

— А чому ж він не відкриває?
— Бо йому ніколи.
— А що ж він робить?
— У буфеті випиває.
— Хто ж його тримає на клуб

ній роботі?
— Спитайте про це у райвідді

лі культури та в сільраді.
В. ТОФТУЛ.

Слідами наших виступів
„Рівнятись на передові сільради”

Статтю під таким заголовком 
було вміщено в номері районної 
газети за 11 серпня 1957 року. В 
ній, зокрема, піддавалися критиці 
недоліки в діяльності Софіївської 
сільської Ради.

Голова виконкому Софіївської 
сільради К. П. Капинус повідомив 
редакції про те, що останнім часом

робота фінансової комісії перебу
довується. Депутати і працівники 
сільради ведуть широку масово- 
роз’яснювальну роботу серед насе
лення. Успішно виконуються фі
нансові плани. На сесії сільської 
Ради розглядалось питання про 
виконання обпоставок та заготівель 
сільськогосподарських продуктів.

„Без тісної співдружності”
В районній газеті за 18 серпня 

ц. р. під таким заголовком було 
опубліковано замітку. Вказувалось, 
що тракторна бригада В. Ружина 
з Панчівської МТС розтягує стро
ки виконання польових робіт.

Як повідомлено редакцію, зараз 
у бригаді стали краще використо

вувати техніку. Механізатори зміц
нюють співдружність з колгоспни
ками. Посіяно озимих на зерно по
над 500 гектарів при плані 956. 
Піднято зябу 130 гектарів.
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Д ля б л а г а  т р у д я щ и х

Більш як сорок найменувань тканин різних розцвіток і рисунків випускає Дарницький шовковий 
комбінат—одне з передових підприємств столиці України. Його колектив з честю виконує свої перед
жовтневі соціалістичні зобов'язання. Виробничу програму першого півріччя завершено достроково. 
Понад план випущено 253 тисячі метрів різних тканин і 192 тисячі метрів атласних стрічок. На фото 
зліва—контролер відділу технічного контролю комсомолка Маргарита Карасьова перевіряє якість тканин.

Розширюється виробництво, збільшується асортимент продукції і на Полтавському шкіряно-взут
тєвому комбінаті. Недавно тут споруджено новий цех, розрахований на випуск 750 пар дитячого 
взуття за зміну. На фото в центрі—в заготовочній групі нового цеху.

З  високими виробничими показниками завершив програму першого півріччя Черкаський консервний 
комбінат. Понад план випущено близько 2,5 мільйона банок м’ясних, овочевих і фруктових консервів, 
за рахунок зниження собівартості продукції одержано 500 тисяч карбованців економії. На фото справа— 
робітниця овочевого цеху В. І. Осадча, яка виконує по півтори норми за зміну.

Фото Н. Цидільковського, П. Кекала, І. Діамента. (Фотохроніка РАТАУ).

Зберігати солому 
від пожеж

Колгоспник и і механізатора 
району немало попрацювали над 
тим, щоб вчасно заскиртувати 
солому, яка  є цінним кормом 
для худоби. Проте далеко не 
скрізь керівники колгоспів і 
МТС подбали про додержання 
всіх правил протипожежної 
охорони. Тому мають місце 
випадки, коли солома гине від 
пожеж.

Так, в колгоспі імені Чапа
єва трактор У-2 працював на 
скиртуванні соломи без іскро
гасника, що привело до пожежі. 
Колгоспові завдано значних 
збитків: згоріло понад 800 цен
тнерів ячної соломи. Подібні 
прикрі випадки мали місце і в 
колгоспах імені Будьонного 
імені Леніна та ряді інших.

Всі ці факти свідчать, що в 
деяких колгоспах примирилися 
з порушеннями правил проти
пожежної охорони. Дирек
тори МТС тт. Сердюк та Гор
дейко, головні інженери тт. 
Якимчук та Храпак самоусуну
лись від контролю за цією 
справою, не подбали про об
ладнання кожного трактора не
обхідними протипожежними за
собами. Безвідповідально пос
тавились до цього і бригадири 
ряду тракторних бригад.

Треба негайно завершити 
оборювання скирт соломи. Кож
ний трактор повинен мати 
справний іскрогасник, лопату, 
вогнегасник. Слід забезпечити
нал ежну протипожежну охоро
ну з тим, щоб запобігти заги
белі кормів від пожеж.

Бригадири тракторних і ріль
ничих бригад покликані віді
грати важливу роль у проти
пожежній профілактиці. Їх 
обов’язок—щодня перевіряти 
справність протипожежного 
устаткування на тракторах та 
інших машинах, а також на 
токах.

Д. ІВАНИК, 
райпожінспектор.

П А Р Т І Й Н Е  Ж ИТ Т Я

Наочна агітація в колгоспі
В період проведення осінніх 

польових робіт важлива роль 
належ ить наочній агітації, яка 
допомагає мобілізувати всі си
ли колгоспників на успішне 
завершення сільськогосподар
ського року. Раніше на тери
торії нашого колгоспу теж було 
немало плакатів і лозунгів. 
Та більшість з них, на жаль, 
були загальними, не конкрет
ними. В ході підготовки до 
святкування славного сорока
річчя Радянської держави парт
організація подбала про оновле
ння наочної агітації, про її дійо
вість  наступальний характер.

Зараз ми дбаємо про те, щоб 
наочна агітація була злободен
ною, будувалась на місцевому 
матеріалі, підкреслювала найго
ловніші завдання. Так, вже за
к ін чено виготовлення чотирьох 
плакатів-діаграм, як і розпові
дають про зростання найваж
ливіших галузей колгоспного 
виробництва за останні чотири 
роки. Ось, наприклад, плакат 
про зростання врож айності по
лів та збільшення валового 
збору зерна. З нього видно, 
що врожайність зернових куль
тур весь час підвищується. На 
іншій діаграмі показано зрос
тання поголів’я  та продуктив
ності свиней.

Всього буде виготовлено 9 
плакатів-діаграм, як і красно
мовно розкажуть про піднесен
ня землеробства і тварин н иц

тва, зростання економіки рід
ного колгоспу. Виготовлено 11 
нових плакатів і лозунгів. На
очна агітація закликає кол
госпників достойно зустріти 
40-річчя Великого Ж овтня, 
внести гідний вклад у бороть
бу за виконання поставленого 
Комуністичною партією завдан
н я —в найближчі роки наздог
нати Америку по виробництву 
тваринницької продукції на ду
шу населення.

Плакати та лозунги розмі
щуємо на видних місцях, де 
найбільше буває людей. За
правильним використанням на
очної агітації слідкує комуніст 
Василь Бабаліч, який працює 
табельником. На молочно-то
варній фермі регулярно запов
нюється дошка показників зма
гання. Зараз виготовляється 
макет для стінгазети. 

В постановці наочної агіта
ції ми ще маємо ц іли й  ряд не
доліків. Досі не приділяли на
лежної уваги Дошці пошани.

Посилення політичної роботи 
в масах сприяє піднесенню 
трудової активності к олгоспни
ків. Артіль вчасно завершила 
жнива, зайняла одне з перших 
місць у районі н а заготівлі си
лосу. В співдружності з меха
нізаторами хлібороби прагнуть 
зараз успішно провести сівбу.

В. ТОПОР, 
секретар парторганізації 
колгоспу ім. Петровського.

Т в о р чий о б м і н  д о с в і д о м
На честь 40-річчя Великого 

Жовтня організований творчий 
обмін досвідом роботи районних 
колективів художньої самоді
яльності нашої області.

Нещодавно гуртк івці Ново
м иргородського районного Бу
динку культури виступали з 
концертом у селі Кіровці, Хме
лівського району.

Особливо тепло зустріли вис

туп колективу художньої само
діяльності на сцені Бобринець
кого районного Будинку  куль
тури. Дуже сподобався гляда
чам виступ Б . Тарасенка та 
А. Лимборського, які викону
вали пісні та сатиричні купле
ти . Хорошо декламували вірші 
П. Я цкул та Л . Кон стантінова.

А. ГРИГОР’ЄВ.
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