
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Зяб— під увесь ярий клин
Зяблевий обробіток грунту за

безпечує високі і сталі врожаї 
сільськогосподарських культур. 
Такий обробіток складається з 
післяжн ивного лущення  стерні 
і наступної оранки. Багаторіч
ний досвід колгоспів нашого 
району красномовно говорить 
про те, що де сільськогоспо
дарська артіль і тракторна 
бригада МТС провадять зябле
вий обробіток, виконуючи всі 
правила агротехніки, там і знач
но кращий одержують врожай 
зернових і технічних культур.

У Мартоноському колгоспі 
імені Сталіна, наприклад, в ни
нішньому році зібрали на кож
ному гектарі посіву майже на 5 
цнт. більше зерна, ніж у колгос
пі імені Чапаєва. А чому? То
му, що мартоноські колгоспни
ки та механізат ори минулого 
літа провели лущення стерні 
негайно після збирання хлібів. 
В результаті чого зменшилось 
випаровування вологи. Загорну
ли в грунт насіння бур’янів. 
Воно дало сходи. Потім прове
ли глибоку оранку з внесенням 
органічних і мінеральних доб
рив. Такий обробіток забезпе
чив збереження і нагромаджен
ня вологи, грунт очищено від 
бур’янів, і створилася в орно
му шарі міцна структура.

Механізатори тракторних 
бригад № 5 та №  6 ,  де брига
дирами С. Бондаренко та 
О. Гаврилов, і в нинішньому 
році приділяють велику увагу 
зяблевому обробітку грунту. 
 Одноразово з проведенням осін
ньої сівби вони ще в серпні 
підняли понад 500 гектарів зя 
бу. До 20 вересня зорати грунт 
під увесь ярий клин—таке взя
ли зобов’язання Мартоноські 
трактористи, ставши на трудо
ву вахту на честь сорокової 
річниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

Я к же готують фундамент 
майбутнього врожаю в колгос
пі імені Чапаєва? На жаль, 
минулорічні помилки н ічого 
не навчили керівників колгос
пу і тракторної бригади № 6 
Ново-Миргородської МТС. Як і 
торік, тут своєчасно не прове
ли лущення стерні навіть на 
площах осіннього посіву. Літо 
жарке, а тому грунт пересох. 
О ранку проведено неякісно, з 
великими глибами. Сівба ози
мини проходить надзвичайно 
повільно, з порушенням вимог 
агротехніки. В той час, коли 
трудівники ланів завершують

сівбу озимих культур в колгос
пах імені Дзержинського, імені 

 Сталіна (с. Пурпурівка), то в 
сільгоспартілі імені Чапаєва 
план сівби виконали лише на 
20 процентів. А зябу в серп
ні місяці виорали лише 21 
гектар з плану 1020 гектарів. 
Потужні машини використову
ються погано, та за цим не 
слідкує бригадир тракторної 
бригади М. Андреєв. Дуже ба
гато часу тут простоюють трак
тори через погану організацію 
праці та різні технічні неполад
ки. Чому ж миряться з цим 
керівники Ново-Миргородської 
МТС, зокрема директор МТС 
В. Сердюк та головний інженер 
А. Якимчук?

Надзвичайно повільно орють 
грунт у колгоспах імені Горь
кого, імені Ж данова, імені 
Куйбишева. Тут повторюють 
помилки минулого року, коли 
оранка зябу відкладалась на 
пізні строки, внаслідок чого 
план зяблевої оранки не був 
виконаний. В окремих колгос
пах під зяблеву оранку не 
вносять органічні та мінеральні 
добрива.

Дирекції МТС та правління 
колгоспів повинні негайно усу
нути недоліки в проведенні 
осінніх польових робіт, в кра
щі строки завершити сівбу ози
мих культур, рішуче посилити 
темпи оранки на зяб та чор
них парів. Слід пам’ятати, що 
своєчасно і якісно піднятий зяб 
на всій площі під ярі культури 
забезпечує міцний фундамент 
урожаю майбутнього року.

Керівники колгоспів і МТС 
покликані подбати про те, щоб 
у кожній тракторній бригаді 
були створені належні куль
турно-побутові умови для від
починку механізаторів. У віль
ний від роботи час тракторис
ти повинні мати можливість 
почитати свіжі газети і журна
ли, пограти в шахи, доміно 
тощо.

Обов’язок первинних пар
тійних організацій— піднести
на високий рівень масово-по
літичну роботу серед к олгосп
ників і механізаторів, ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання на честь 40-річчя Вели
кого Жовтня. Слід подбати про
дійовість і гласність змагання, 
про поширення досвіду кращих 
трактористів, як і домагаються 
високих показників на зябле
вій оранці.

Закінчили сівбу озимих культур
Трудовими подарунками праг

н уть зустріти славне 40-річчя 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції механізато ри 
тракторної бригади, яку очо
лює Григорій Новиков. В об
служуваному колгоспі імені 
Сталіна (с. Пурпурівка) вони 
першими в Ново-Миргородській 
МТС завершили сівбу озимини

на площі понад 520 гектарів.
Високих виробничих показни

ків на сівбі домагались тракто
ристи Семен Марищенко, Василь 
Жищенко.

Зараз механізатори трудяться 
на піднятті зябу.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Миргород
ської МТС.

На 125 кілометрів тягнеться траса каналу Північний Донець—Донбас, і на всій її відстані кипить 
напружена праця, провадяться земляні роботи, повним ходом іде облицювання укосів і дна каналу. На 
ритті водної магістралі, її зачистці і транспортуванні грунту цілу добу зайняті сотні потужних екска
ваторів, бульдозерів, скреперів і більше півтори тисячі автомашин. Наближається до кінця споруджен
ня будинків насосних станцій першого і другого підйому в районі Слов’янська. 

Багатотисячний колектив будівників вирішив достроково завершити спорудження першої черги 
магістрального каналу і до свята Великого Жовтня подати воду Горлівці. На фото зліва: загальний ви
гляд будівництва насосної станції першого підйому в районі Слов’янська.

В заплаві Дніпра, де споруджується Дніпродзержинська ГЕС, почалося виймання скельового 
грунту з котлована. Проведено перші вибухи скелі в нижній частині судноплавного шлюзу. Всього в 
котловані гідроелектростанції буде підірвано і вийнято понад 600 тисяч кубометрів скельового грунту. 
Днище котлована зачищається з допомогою гідромоніторів. На фото в центрі: гідромоніторщик Михай
ло Лисенко провадить розмивання грунту.

З кожним днем шириться фронт робіт на спорудженні Васильєвицької ДРЕС у Білоруській РСР. 
Колектив гідробудівників значно перевиконав піврічний план. На фото справа: кращі монтажники
Василь Кахно і Василь Нестеров за підготовкою арматури. Вони виконують за зміну 170—180 
процентів норми.

Фото С. Гендельмана, Г. Пазенка, Ф. Романова. (Фотохроніка РАТАУ).

На будовах шостої п'ятирічки

Покінчити з цими недоліками
Ось уже більше п ’яти днів 

проходить збирання цукрових 
буряків у колгоспах району. 
В нашій сільгоспартілі імені 
Дзержинського цю культуру 
треба зібрати на площі 160 
гектарів. Обсяг роботи надто 
великий. На кожну колгоспни
цю припадає по 1,27 гектара 
буряків. Де говорить про те, 
що на збиранні цукрової сиро
вини треба створити високе 
трудове  напруження.

Та лише 2 вересня колгосп
ницям першої і другої бригад 
сказали, що пора йти працю
вати на бурякові плантації. 
Трудівниці вийшли в поле. У 
загінці стояв новий бурякоком
байн. Механізатори регулюва
ли робочі вузли. Справа не 
ладилась. Позаду агрегата за 
лишалась більша половина не
викопаних коренів, гичку змі
шувало з землею. Аж тут ком
байнер Микола Сандул зрозу
мів, що агрегат треба було 
регулювати ще до початку зби
рання. Так, комбайн за весь 
день лише раз обійшов загін
ку. Колгоспниці ж просиділи 
без діла.

В польовому стані тракторної 
бригади досі стоять без діла два 
бурякокомбайни «СКЕМ-3».

— Торік у Панчівському 
колгоспі я  зібрав 96 гектарів 
цукрових буряків, — говорить 
комбайнер Олексій Мурзак.— 
В цьому році думаю зібрати 
ще більше. Але агрегат треба 
регулювати в загінці, а я  цьо
го зробити не можу тому, що

немає трактора. Я навіть не 
знаю досі, на якій ділянці бу
ду працювати.

Погана організація праці в 
колгоспі. В такий відповідаль
ний період на полі не видно ні 
рільничих бригадирів Миколи 
Туркульця та Миколи Зайцева, 
пі бригадира тракторної брига
ди Степана Зайцева. Чим же 
вони зараз займаються?

Тракторна бригада не підго
тувалась до збирання цукрових 
буряків. Не готова і сільгосп
артіль. На полі немає мірниць, 
вил , мат для накривання коре
нів. До плантації не підвозиться 
вода. Обліковцям не видали книг 
для обліку сировини, яка  від
правлятиметься на цукрозавод. 
Цими п итаннями не займаєть
ся ні правління колгоспу, ні 
первинна парторганізація.

Колгосп ганебно зволікає 
збирання цукрових буряків, 
але це не викликає тривоги 
в агронома Дениса Кучеренка. 
В перші дні збирання він на
віть не виходить на бурякову 
плантацію, бо за горілкою не 
має часу.

Все це може привести до 
розтягування строків збирання 
цукрових буряків, до втрат 
врожаю. Тому правління та 
первинна парторганізація кол
госпу, дирекція Панчівської 
МТС повинні вжити самих рі
шучих заходів до прискорення 
збирання цукрових буряків.

Г. ХМЕЛЬНИЦЬКА— 
ланкова,

Л. РОМАНОВИЧ, Х. РОМА
НОВИЧ—колгоспниці.
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Вісті з полів
В боротьбі за високий уро

жай цукрових буряків наст уп 
ного року виключно важливе 
значення має вчасна оранка 
площ. Добре усвідомили це ме
ханізатори тракторної бригади 
№ 5 Ново-Миргородської МТС. 
В обслужуваному колгоспі іме
ні Свердлова вони вже під
няли понад 70 гектарів глибо
кого зябу.

Добрий приклад на о ранці 
зябу подають механізатори Ва
силь Кулик і Василь Зінзюра, 
які працюють на тракторі 
«С-80».

В. АГАФІНЕЦЬ.

В колгоспі імені Леніна 
старанно трудяться н а  оран
ці грунту механізатори О. Лоц
к ул та В. Павлов з трактор
ної бригади №  10 Панчів
ської МТС. Вже піднято 92 
гектари глибокого зябу. Під 
оранку вносяться мінеральні 
добрива.

С. АДОНЬЄВ.

Врожай картоплі па площі 
30 гектарів вчасно зібрали в 
колгоспі імені Карла Маркса. 
Першою закінчила що роботу 
третя комплексна бригада, яку 
очолює М. Білан.

Найкращих показників у 
соціалістичному змаганні на 
збиранні картоплі добивалися 
члени ланок Марії Ж овни та 
Марії Пости ки .

Г. ЖОВНА.

Б урякокомбайнам— повне навантаження! 
За прикладом Івана Волосяна

Торік у колгоспі імені Воро
шилова добре працював на зби
ранні цукрових б уряків ком
байнер Олександр Панасюк . 
Бурякокомбайном «СКЕМ-3» 
змінний виробіток він довів до 
4 —5 гектарів при нормі 3 гек
тари.

Наслідуючи приклад знатно

го комбайнера області Івана 
Волосяна, Олександр Панасюк 
і в цьому році включився у 
змагання за високопродуктивне 
використання агрегата, В кол
госпі імені Ворошилова він вже 
зібрав понад 10 гектарів цук
рової сировини.

О. ЖУРАВСЬКА.
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Житомирська область. В сільгоспартілі „За комунізм”, Радо
мишльського району, відгодовують більш як 4000 курей, вирощу
ють 500 індиків. Колгосп зобов’язався здати в цьому році 80 
центнерів пташиного м’яса.

Багато праці в збільшення виробництва пташиного м'яса до
кладає завідуюча птахофермою М. М. Чорна. Торік вона була учас
ницею Всесоюзної сільськогосподарської виставки, нагороджена 
грамотою і премійована швейною машиною.

На фото: зліва направо—пташниця В. І. Руденко і завідуюча 
птахофермою Марія Микитівна Чорна оглядають індиків на випасі.

Фото І. Святуна. (Фотохроніка РАТАУ).

Дбають про птахівництво
Птахівництво — прибуткова 

галузь сільського господарства. 
Домашня птиця, зокрема кури, 
дає дуже цінні продукти хар
чування— яйця, м’ясо. Скоро
спілість курей дає можливість 
у короткий строк одержувати 
велику к ількість продуктів 
високої я кості.

Пташники нашого району 
зобов’язалися в нинішньому 
році виробити на кожні 100 
гектарів зернових посівів 5000 
штук яєць і одержати на од
ну курку-несучку по 70 я єць.

Належну увагу розвиткові 
птахівництва приділяють у сіль
госпартілі імені Свердлова. За 8 
місяців цього року на 100 гекта
рів зернових посівів тут одержа
но близько 3000 штук яєць. Доб

рих показників на вирощуван
ні птиці домоглася пташниця 
Марія Іванівна Ларжевська. Во
на доглядає понад 1600 голів 
курей . Від кожної курки-несуч
ки за вісім місяців одержала 
по 71 яйцю.

Непогано поставлена справа 
із розвитком птахівництва і в 
сусідньому колгоспі імені Ча
пає ва. Тут на 100 гектарів 
зернових вироблено близько 
1700 штук яєць. Великою по
шаною і авторитетом користу
ється у колгоспників пташниця 
артілі Марія Мусіївна Шести
рик, я ка  вже одержала по 78 
яєць на кожну курку-несучку.

О. КРИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік  Ново
миргородської МТС.

Дбайливо доглядаю тварин
Дев’ять років я  працюю сви

наркою в сільгоспартілі імені 
Куйбишева. Полюбила свою 
професію.

Зараз на відгодівлі стоїть 35 
свиней. Годую їх подрібненою 
зеленою масою кукурудзи і яч 
ною дертю. Утримуються свині 
в літньому таборі. Це значно під

вищує приріст кожної тварини.
Доглядаю також 14 основних 

свиноматок. Дбаю про нормаль
ний розвиток поросят. Малих 
поросят підгодовуємо молоком 
та жареним житом.

Г. ХОМЕНКО, 
свинарка колгоспу імені 
Куйбишева.

Землі починає різко гальмува
ти її рух. В результаті тертя 
об повітря її корпус дуже на
грівається. Тому зовнішня обо
лонка ракети виготовляється з 
особливих високожаротривких 
матеріалів.

Внаслідок високої швидкос
ті польоту міжконтинентальна 
ракета може наносити удар 
несподівано. Другою істотною 
якістю ракети є велика влуч
ність. За даними преси і на
основі теоретичних розрахун
ків, можна гадати, що можли
вий промах її не виходить за 
межі 1 0 — 20 км. При споряд
женні ракети термоядерним за
рядом така точність забезпе
чить поразку будь-якої цілі. 
Нарешті, слід врахувати, що
пускові майданчики міжконти
нентальних ракет дуже неве
ликі, легко устатковуються на 
будь-якій місцевості і можуть 
бути легко замасковані. Все 
сказане надає ракетам понад
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дал ьної дії величезної бойової 
потужності.

Я к  вказано в повідомленні
ТАРС від 27 серпня 1957 ро
ку, тепер є можливість пуску 
ракет понаддальної дії в будь- 
який  район земної кулі. Де,
зокрема, означає, що будь-як ий 
агресор, де б він не перебував, 
не може розраховувати на не
приступність своєї території у 
відношенні могутніх ударів у 
відповідь.

Повідомлення про запуск в 
нашій країні понаддальної ба
лістичної ракети знаменує іс
тотний етап в розвитку вітчиз
няної науки і техніки та зміц
ненні оборонної могутності Ра
дянського Союзу.

Генерал-майор інженерно- 
технічної служби Г. І. 
ПОКРОВСЬКИЙ, профе
сор. доктор технічних 
наук.

Міжконтинентальна балістич
на ракета запускається верти
кально з невеликої стартової 
площадки. Протягом кількох 
перших секунд ракета мчить 
вгору, а після того, як  подо
лає найбільш густі ш ари ат
мосфери, система управління 
плавно повертає ракету в бік 
мети і після досягнення зада
ної швидкості виключає двигу
ни. Списавши на тисячокіло
метровій висоті своєрідну дугу
(балістичну криву), м іж конти
н ен тальн а  ракета з величезною  
швидкістю летить вниз н а  ціль. 
При цьому  ш видкість польоту
може досягти 2 0 — 25 тисяч к і
лометрів на годину.

Слід підкреслити, що основ
на частина траєкторії польоту 
ракети проходить в безповітря
ному просторі на дуже великих 
висотах порядку тисячі кіло
метрів над Землею, де опір 
повітря дуже малий. З набли
женням до мети і зниженням 
ракети повітряна оболонка
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Запитуй—відповідаємо

Що таке міжконтинентальна 
балістична ракета

Міжконтинентальною баліс
тичною ракетою прийнято вва
ж ати безкрилу ракету з рідин
но-реактивними двигунами, яка  
у правляється із землі і здатна 
пролітати від місця запуску до 
цілі багато тисяч кілометрів. 
Корпус сучасної балістичної 
ракети має форму циліндра із
загостреною з ручнообтічною го
ловною частішою. Всередині 
корпусу містяться бойовий за
ряд — атомна чи термоядерна
вибухова речовина, а паратура 
системи управління, баки з 
пальним і окислювачем та по
тужні рідинно реактивні дви
гуни .

Чим вища діяльність стріль
би, тим більші габарити і стар
това вага балістичної ракети.

Для стрільби на кілька ти

сяч кілометрів ракети роблять
ся багатоступінчастими. Після 
вигоряння палива в першому 
ступені він автоматично відді
ляється від ракети. В цей мо
мент починають працювати 
двигуни другого ступеня, і 
ракета продовжує рух з вели
ким прискоренням. Ідея такої
ракети була висловлена на по
чатку нашого сторіччя знаме
нитим російським вченим К. Є. 
Ціолковським і тепер блискуче 
реалізована в радянській по- 
наддальній ракеті.

Встановлюючи на ступенях 
ракети двигуни з великою тя
гою і використовуючи високо
калорійне паливо, можна до
сягти величезних швидкостей 
польоту, а, отже, і дальностей 
стрільби.

С л ід а м и  н а ш и х  в и с т у п ів

„ Бі бл і отека  на з а м к у “
Замітку під таким заголовком 

було опубліковано в номері райга
зети „Ленінець” за 15 серпня 1957 р. 
В ній піддавались критиці недоліки 
в роботі завідуючої Оситнівською 
сільською бібліотекою О. Череватої.

Виконуючий обов'язки зав. рай

відділом культури А. М. Григор'єв 
повідомив редакції, що наведені 
факти дійсно мали місце. За допу
щені недоліки О. Черевату попе
реджено. Зараз бібліотека поліп
шила свою роботу.

Каси взаємодопомоги 
в колгоспах

Останнім часом діяльність 
кас громадської взаємодопомо
ги у багатьох колгоспах райо
н у помітно пожвавилась.  Для 
прикладу можна взяти касу 
взаємодопомоги колгоспу імені 
Будьонного. Членами каси тут 
числяться вже понад 230 кол
госпників, провадиться робота 
по залученню в членство каси 
всіх колгоспників.

Каса взаємодопомоги має в 
своєму розпорядженні значні 
грошові суми, при ній створе
на швейна майстерня. Колгосп
н икам похилого віку, інвалідам, 
сиротам надається систематич
но матеріальна допомога. Лише 
в цьому році таку допомогу 
надано 123 чоловікам.

Правління к аси взаємодопо
моги сприяє членам каси в 
трудовому влаштуванні. Так, 
л ише за останній період трудо
влаштовано 5 інвалідів. Ведеть
ся відповідна організаційна ро
бота. Відбулися збори членів 
каси, 6 разів скликалися засі
дання правління каси , в хоро
шому стані утримується доку
ментація. Правління каси зві
тувало перед загальними збо
рами колгоспників. 
     Непогано будують свою ро
боту каси взаємодопомоги у
колгоспах імені Куйбишева, 
імені Хрущова, «Шлях Леніна».

Проте мають місце факти, 
коли в ряді сільгоспартілей ро
бота кас взаємодопомоги пуще
на на самоплив, їх діяльністю 
ніхто як  слід не цікавиться. 
Нетерпиме становище створи
лося в колгоспі імені Жданова, 
де навіть не знають кількості  
членів каси взаємодопомоги. 
Відсутня тут будь-яка докумен
тація, занедбано облік коштів. 
За півтора року жодного разу 
не провадилися засідання прав
ління та збори членів каси.

Членські внески довгий час н е 
сплачуються.

Не краще становище і в кол
госпі імені Калініна. Каса вза
ємодопомоги тут створена ще 
в 1954 році, але досі її прав
л іння не звітувало і не пере
обиралося, хоч окремі члени 
каси несумлінно виконують 
покладені обов’язки , не корис
туються авторитетом.

Грубо порушують Положення 
про каси взаємодопомоги в кол
госпі імені Сталіна (с. Пурпу
рівка). Так, гроші каси знахо
дяться на рахунку колгоспу 
і видаються по розпорядженню
правління колгоспу, а не прав
ління каси. До того ж всі гро
ші видаються безповоротно.

Зовсім припинала свою діяль
ність каса взаємодопомоги в 
колгоспі імені Сталіна (с. Мар
тоноша). Документація тут у 
занедбаному стані, членські 
внески не збираються протягом 
двох років. Більше того, на 
день перевірки в касі не було 
жодного карбованця, бо гроші 
в сумі 277 крб. незаконно за
брані головою правління каси 
Доматашенком та секретарем 
парторганізації Зайцевим.

Занедбано роботу каси взає
модопомоги в колгоспі імені
Кірова, а в сільгоспартілі імені 
Орджонікідзе вона взагалі досі 
не організована.

В дальшому поліпшенні ма
теріальних і культурно-побуто
вих умов колгоспників, у по
данні допомоги пристарілим
хліборобам та інвалідам велику 
роль покликані відігравати ка
си громадської взаємодопомоги. 
Ось чому роботу цих кас треба 
піднести на кращий рівень, взя
ти під неослабний контроль.

П. ГИДУЛЯНОВ, 
завідуючий організацій
ним відділом райкому КП 
України.

Виставка
дитячої творчості

У Ново-Миргородському Бу
динку піонерів влаштовано вис
тавку дитячої творчості шкіл 
району та гуртків Будинку 
піонерів.

Особливу увагу привертають 
роботи гуртка «Умілі руки» Бу
динку піонерів. Настільна лам
па, чорнильний прилад, майстер
но випиляні фігурки до байки 
Крилова «Квартет», красиві
вишивки— це неповний пере
лік тих робіт, як і виконали 
гуртківці В. Михайлюченко, 
А. Щербина, В. Можаєв, О. Кор
люк, Н. Я кубцова та інші.

З цікавістю дивилися присут
ні, як  діють генератор трифаз
ного змінного струму та модель 
токарного верстата, виготовлені 
учнями Ново-Миргородської 
середньої школи.

На виставці експонувалися
роботи гуртківців Коробчинсь
кої, Панчівської, Канізької, 
Софіївської середніх ш кіл.

Ф. ТКАЧЕНКО, 
секретар райкому комсо
молу.

Сумлінна праця
К ілька р оків підряд працю

ють доярками на фермі колгос
пу «Перемога» Марія Ксендзова, 
Ганна Руда та Таїса Доденко. 
Вони добре доглядають корів, 
підвищують надої молока. В 
минулому місяці М. Ксендзова 
надоїла від кожної корови по 
321 літру молока.

М. ТАБУНЕЦЬ, 
колгоспник.

Доки так буде?
Почався новий навчальний 

рік. Та учням села Мартоноші 
доводиться ходити в райцентр, 
щоб придбати необхідні підруч
ники. Правління райспожив
спілки та правління Мартонось
кого ССТ не дбають про заве
зення в село Мартоношу під
ручників для школярів. Доки 
так буде?

С. БАЙБОРОША, 
голова виконкому Мар
тоноської сільради.
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