
Рік видання 26-й

№  75 (3068) 
Ч Е Т В Е Р

19
В Е Р Е С Н Я  

1957 р .

Ціна 10 коп.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Жовтнева революція, найграндіозніша мас- 
штабами, найглибша своїми завданнями і 
цілями, здійснила вікові сподівання трудящих, 
сповістила про кінець експлуатації людини лю- 
диною, кінець всякого соціального і національного 
гніту, не тільки проголосила, але й провела в 
життя великі ідеї соціалізму, миру, рівноправ- 
ності і дружби народів.

Великий шлях борот ьби  і перемог
Радянський народ, трудящі 

всього світу готуються до свят- 
кування сорокаріччя Великої 
Ж овтневої соціалістичної рево- 
люції.

В пам’яті людства; живе і віч- 
но житиме той жовтневий день 
1917 року, коли робітники й 
селяни Росії під керівництвом 
партії більшовиків на чолі з 
В. І. Леніним повалили пану- 
вання поміщиків і капіталістів, 
взяли в свої руки політичну 
владу, відкривши початок нової 
ери в історії людства.

«Віднині настає нова смуга 
в історії Росії, і дана третя ро- 
сійська революція повинна в 
своєму кінцевому підсумку при- 
вести до перемоги соціаліз- 
м у» ,—говорив В. І. Ленін у пер- 
ший день перемігшої революції, 
і весь хід подій блискуче під- 
твердив його слова.

Учора в «Правде» було опуб- 
ліковано тези Відділу пропаган- 
ди і агітації ЦК КПРС та Інсти- 
туту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС «До сорокаріччя Ве- 
ликої Жовтневої соціалістич- 
ної революції (1917—1957)». 
В цьому документі розкриває- 
ться всесвітньоісторичне зна- 
чення Жовтневої революції, 
здійсненої під всеперемагаючим 
прапором марксизму-ленінізму, 
показується її  вплив на долю 
всього людства, висвітлюється 
героїчний шлях боротьби і пе- 
ремог, пройдений народами на- 
шої країни під керівництвом 
Комуністичної партії.

Жовтнева революція, найгран- 
діозніша масштабами, найглиб- 
ша своїми завданнями і цілями, 
говориться в тезах, здійснила 
вікові сподівання трудящих, 
сповістила про кінець експлу- 
атації людини людиною, кінець 
всякого соціального і національ- 
ного гніту, не тільки проголо- 
сила, але й провела в життя 
великі ідеї соціалізму, миру, 
рівноправності і дружби наро- 
дів. З перемогою Ж овтня в на- 
шій країні встановилася дикта- 
тура робітничого класу. Здійс- 
нивши соціалістичну революцію, 
відстоявши її завоювання в не- 
чувано тяж кій боротьбі, героїч- 
ний робітничий клас Росії став 
зачинателем нового життя, а 
Радянський Союз—першою в 
світі соціалістичною країною, 
яка проклала іншим народам 
шлях до соціалізму.

Великий Жовтень каменя на 
камені не залишив від реак- 
ційної легенди, ніби народні 
маси не здатні управляти дер- 
жавою. Трудящі нашої країни 
не тільки зруйнували старий, 
прогни л ий суспільний лад, але 
й створили нове, соціалістичне 
суспільство, в короткий істо- 
ричний строк подолали техні- 
ко-економічну відсталість, за - 
безпечили могутнє піднесення 
економіки, утвердили й розви- 
нули найвищу форму демокра- 
тії, встановили небачені рані-

ше відносини дружби і братер- 
ства між різними націями.

Не боячись знегод і трудно- 
щів, переборюючи запеклий 
опір повалених експлуататорсь- 
ких класів, в обстановці воро- 
жого капіталістичного оточен- 
ня, робітничий клас і трудове 
селянство нашої країни під ке - 
рівництвом Комуністичної пар- 
тії сміливо йшли по незвіда- 
них шляхах історичної творчос- 
ті нового життя. Озброєні про- 
грамою будівництва соціалізму, 
науково розробленою В. І. Лені- 
ним, вони здійснили соціаліс- 
тичну індустріалізацію країни 
і колективізацію сільського 
господарства, здійснили куль- 
турну революцію. Перемога со- 
ціалізму, яка є для нашого на- 
роду головним підсумком Ве- 
ликої Жовтневої революції, пе- 
ретворила обличчя країни, змі- 
нила її  економіку і культуру. 
За роки Радянської влади в 
результаті величезної виховної 
роботи Комуністичної партії у 
нас виросла нова людина, най- 
важливішими рисами духовно- 
го обличчя якої є радянський 
патріотизм, соціалістичне став- 
лення до праці, до суспільної 
власності.

Перемога соціалізму, яка  пе- 
ретворила СРСР у могутню со- 
ціалістичну державу, неруши- 
ма дружба народів СРСР, їх 
полум’яний радянський патрі- 
отизм дали можливість нашій 
країні відіграти вирішальну 
роль у розгромі фашизму. Люд- 
ство ніколи не забуде велико- 
го ратного і трудового подвигу 
радянського народу та його 
Збройних Сил у Вітчизняній 
війн і—війні проти фашизму. 
Радянські Збройні Сили з чес- 
тю виконали свою визвольну 
місію, врятувавши народи ба- 
гатьох країн від фашистського 
поневолення.

Здобувши перемогу в гіган- 
тській воєнній сутичці з сила- 
м и  фашистської агресії, пород- 
жений Великим Жовтнем ра- 
дянський суспільний і держав- 
ний лад дав змогу нашій Бать- 
ківщині швидко загоїти тяж кі 
рани, заподіяні війною, відбу- 
дувати і впевнено рушити впе- 
ред усі галузі народного гос- 
подарства. На к ін ець першого 
післявоєнного десятиріччя, в 
1956 році, наша країна ви- 
робляла промислової продук- 
ції в 3,5 раза більше, ніж  у 
1940 році. Загальний обсяг 
промислової продукції в 1957 
році перевищує рівень 1913 
року в 33 рази.

Втілилося в життя, стало 
дійсністю передбачення велико- 
го Леніна про те, що соціаліс- 
тична революція відкриє шлях 
до небаченого швидкого роз- 
витку продуктивних сил. Зав- 
дяки героїчній праці радянсь- 
ких людей, керованих Кому- 
ністичною партією, наш а краї- 
на стала однією з економічно 
могутніх держав. У світовому

промисловому виробництві час- 
тка СРСР підвищилася з 2 — 3 
процентів у 1917 році приблиз- 
но до однієї п ’ятої в теперіш- 
ній час. Радянський Союз за 
обсягом промислової продукції 
вийшов на перше місце в Євро- 
пі і на друге—в світі.

За останні роки здійснено 
величезні заходи, спрямовані 
до крутого піднесення сільсь- 
кого господарства. Особливо 
важливе значення мали прий- 
няті партією і урядом рішен- 
ня про освоєння цілинних і 
перелогових земель, про зміц- 
нення колгоспів і МТС кадра- 
ми керівників і спеціалістів, 
про новий порядок плануван- 
ня в сільському господарстві, 
про підвищення заготівельних 
і закупочних цін на сільсько- 
господарські продукти, про що- 
місячне авансування колгосп- 
ників. Спираючись на досвід 
і досягнення передових кол- 
госпів, партія висунула завда- 
ння—вже в найближчі роки 
наздогнати СШ А по рівню ви- 
робництва м’яса, молока і мас- 
ла на душу населення. Цей 
заклик викликав нову могутню 
хвилю творчої активності 
мільйонів.

Соціалізм відкрив найширші 
простори для неухильного зро- 
стання матеріального і куль- 
турного рівня життя народу. 
Тепер матеріальна забезпече- 
ність трудящих, з урахуванням 
безплатного навчання і без- 
платної медичної допомоги, 
пенсій, допомоги та інших ви- 
плат і пільг за рахунок дер- 
жави, а також скорочення ро- 
бочого дня, в кілька раз пе- 
ревищує рівень 1913 року. Ра- 
дянські люди почали краще 
харчуватись, краще одягатись, 
культурніше жити. Намічена і 
здійснюється величезна програ- 
ма житлового будівництва.  Без- 
настанно помножуються духов- 
ні багатства радянського сус- 
пільства, все нових видатних 
успіхів добивається н аша нау- 
ка, по шляху піднесення і роз- 
квіту йдуть література і мис- 
тецтво.

Натхнеш рішеннями XX з ’їз - 
ду КПРС, радянські люди бо- 
рються за створення матеріаль- 
но-технічної бази комунізму, 
за виконання в історично ко- 
роткий строк завдання наздог- 
нати і випередити найбільш 
розвинуті країни капіталізму 
по виробництву продукції на 
душу населення. Виняткове 
значення для успішного пере- 
творення в життя рішень XX 
з’їзду КПРС, для послідовного 
просування нашої країни до 
комунізму має здійснена пар- 
тією  і урядом докорінна пере- 
будова управління промисло- 
вістю і будівництвом. День у 
день в країні зростає політич- 
на і трудова активність мас, 
шириться соціалістичне змаган- 
ня за дострокове виконання 
завдань шостої п ’ятирічки.

У Комуністичної партії, 
справді народної партії, немає 
інших інтересів, крім інтересів 
народу. Партія комуністів—ду- 
ша всієї творчої діяльності на- 
роду, його випробуваний вождь. 
Вона згуртовує, організує, ви- 
ховує, запалює радянський 
народ, веде його вперед, до 
нових перемог. Одностайне 
засудження антипартійної гру- 
пи Маленкова, Кагановича, Мо- 
лотова і Шепілова, який прим- 
кнув до них, ще раз підтвер- 
дило, що в нашій країні скла- 
лася така морально-політична 
єдність соціалістичного суспіль- 
ства, при якій  жодна антипар- 
тійна група, під яким би пра- 
пором вона не виступала, не 
може розраховувати на підтри- 
мку в партії і в народі.

Зайнятий великою творчою 
роботою, радянський народ на- 
полегливо бореться за мир і 
міжнародну безпеку. Жовтнева 
революція відкрила нову еру у 
відносинах між державами і 
народами. Прийнятий II Все- 
російським з ’їздом Рад 8 лис- 
топада 1917 року ленінський 
Декрет про мир був палким 
закликом до боротьби проти 
імперіалістичної війни, до бра- 
терства трудящих. Радянська 
держава незмінно керується у 
своїй зовнішній політиці ленін- 
ським принципом мирного 
співіснування держав з різни- 
ми суспільнополітичними сис- 
темами. Зовнішня політика 
СРСР, політика збереження 
миру, розвитку рівноправних, 
основаних на взаємному пова- 
жанні відносин між усіма дер- 
жавами, встановлення дружби 
і співробітництва між усіма на- 
родами, користується підтрим- 
кою і співчуттям всього про- 
гресивного людства.

Жовтнева соціалістична ре- 
волюція була найбільшим пе- 

До нових успіхів

(Передова „Правды” за 
16 вересня).

реворотом не тільки в житті 
народів СРСР. Вона зробила 
вирішальний вплив на весь хід 
світової історії, на історичну 
долю всього людства. В наш 
час по ш ляху, прокладеному 
Жовтнем, по шляху будівни- 
цтва соціалізму, йдуть великий 
народ Китаю, трудящі ряду 
країн Європи і Азії. Соціалізм 
виріс у непереможну світову 
систему і успішно змагається 
з старою системою капіталізму, 
яка віджила свій вік. Зростає 
організованість і політична 
свідомість робітничого класу в 
капіталістичних країнах. Під 
впливом ідей Жовтня сотні 
мільйонів людей в Азії і Афри- 
ці скинули кайдани колоніа- 
лізму. Все більше розгортаєть- 
ся полум’я  національно-виз- 
вольної боротьба народів коло- 
ніальних і напівколоніальних 
країн.

Тепер усі бачать, як  з кож - 
ним роком зростає міжнародне 
значення Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, я ка  
відкрила нові світлі горизонти 
перед людством, високо підне- 
сла прапор боротьби за соціа- 
льне і національне визволення, 
прапор комунізму.

Готуючись до святкування 
сорокаріччя Великого Жовтня, 
робітничий клас, колгоспне 
селянство і радянська інтелі- 
генція ще т іс н іт е  згуртову- 
ються навколо своєї Комуніс- 
тичної партії і Радянського 
уряду і зустрінуть знаменні 
роковини новими досягнення- 
ми на всіх ділянках господар- 
ського і культурного будівни- 
цтва, новими перемогами на 
шляху величного руху радян- 
ського суспільства до кому- 
нізму.

Наближається велике все- 
народне свято—40-річчя Ра- 
дянської влади. На заводах і 
фабриках, на шахтах і будо- 
вах, в колгоспах і МТС—всю- 
ди все яскравіше сяють вогні 
масового соціалістичного зма- 
гання на честь знаменної да- 
ти. Радянські люди наполег- 
ливо борються за успішне здій- 
снення історичних рішень XX 
з ’їзду Комуністичної партії, 
за дострокове виконання зав- 
дань шостого п ’ятирічного 
плану.

Трудящі нашого району, як 
і весь радянський народ, з 
патріотичним піднесенням зу- 
стріли опубліковані днями в 
пресі тези Відділу пропаганди 
і агітації ЦК КПРС та Інсти- 
туту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС «До сорокаріччя Ве- 
ликої Жовтневої соціалістич- 
ної революції (1917 — 1957)».

В ці дні в рільничих і трак- 
торних бригадах, на тварин-

ницьких фермах, в колгоспах, 
МТС, на підприємствах агіта- 
тори провадять голосні читан- 
ня опублікованих тез Відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПРС 
та Інституту маркспзму-лен і- 
нізму при ЦК КПРС. Відбува- 
ються бесіди, присвячені 40- 
річчю Великого Ж овтня. Го- 
лосні читання тез провели агі- 
татори Ново-Миргородського 
плодоконсервного заводу, Пан- 
чівської МТС, багатьох кол- 
госпів.

—З рідною Комуністичною 
партією до нових церемог! По- 
множимо свої зусилля у боро- 
тьбі за дальший розквіт люби- 
мої Б атьківщ ини,— одностайно 
заявляють трудящ і під час бе- 
сід агітаторів.

Готуючись до святкування 
40-х роковин Великого Ж овтня, 
трудящі району ще ширше роз- 
гортають соціалістичне змаган- 
ня за дострокове виконання 
поставлених завдань.
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РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Глибш е вникати  
в колгоспне виробництво

Після XX. з ’їзду КПРС пра- 
ва і обов’язки сільських Рад 
депутатів трудящих значно 
розширились. Сільська Рада 
подає колгоспам всебічну допо- 
могу у виконанні і перевико- 
нанні ними виробничих планів 
і поліпшенні добробуту колгосп- 
ників, здійснює контроль за 
неухильним додержанням Ста- 
туту сільгоспартілі, вживає 
заходів до дальшого розвитку 
всіх галузей сільського госпо- 
дарства, підвищення врожайнос- 
ті зернових і технічних куль- 
тур, піднесення продуктивнос- 
ті тваринництва тощо.

Як же здійснює свої права 
і обов’язки Панчівська сіль- 
ська Рада та її  виконком. На 
території сільради розташова- 
ний колгосп імені Куйбишева. 
Це велике багатогалузеве гос- 
подарство. Сільгоспартіль від- 
стає по окремих галузях ви- 
робництва. Зябу, наприклад, 
піднято л ише 1046 гектарів з 
плану 3348 гектарів, зібрано 
цукрових буряків тільки 37 
процентів до плану. Ганебно 
зволікають сівбу озимих куль- 
тур. По виробництву молока 
та м’яса на 100 гектарів угідь 
артіль посідає одне з останніх 
місць в районі.

Проте виконком сільради та 
його бувший голова Н . Стойко 
не подавали колгоспові належ- 
ної допомоги в своєчасному 
завершенні польових робіт, в 
підвищенні продуктивності тва- 
ринництва. На засіданнях ви- 
конкому в цьому році жодного 
разу не обговорювалось питан- 
ия про стан справ у колгоспі. 
Члени виконавчого комітету 
сільради, зокрема Н. Стойко, 

П. ГИДУЛЯНОВ, 
завідуючий організацій- 
ним відділом РК КП Ук- 
раїни.

не бували у віддалених ріль- 
ничих бригадах, не сприяли 
поліпшенню організації праці.

Постійна сільськогосподар- 
ська комісія, яку  очолює 
І. Бринза, не мала навіть пла- 
ну роботи, засідань комісії не 
проводилось. Незважаючи на 
те, що колгосп не виконав 
плану силосування кормів, 
І. Бринза, працюючи завіду- 
ючим тваринництвом, вже те- 
пер розпорядився видавати ху- 
добі силос, хоч корів ще мож- 
на випасати, підгодовувати 
гичкою з буряків тощо.

Виконком сільради не боров- 
ся за виконання наказів ви- 
борців. Накази, де говориться 
про піднесення сільського гос- 
подарства, поліпшення добро- 
буту колгоспників, про ремонт 
шляхів та мостів, не викону- 
ються. Члени виконкому не 
виконують доручень, погано 
реагують на заяви та скарги 
трудящих. Та з цими недолі- 
ками змирився Н. Стойко. Ж и- 
ття колгоспу його не цікавило. 
Більше того, останнім часом 
він почав пиячити.

Ці недоліки були викриті на 
останній сесії сільської Ради. 
Депутати засудили негідну по- 
ведінку Н. Стойка і більше не 
виявили йому довір’я . Депута- 
ти зажадали від членів викон- 
кому глибше вникати в кол- 
госпне життя, сприяти підне- 
сенню всіх галузей сільсько- 
господарського виробництва.

Головою виконкому сільради 
сесія обрала П. Бантиша.

Слідами наших виступів

„Під покровом ночі“
Замітку під таким заголовком 

вміщено в райгазеті за 22 серпня 
1957 р. В ній піддано критиці брига- 
дирів рільничих бригад колгоспу 
імені Дзержинського М. Туркульця 
та М. Зайцева за розбазарювання

кормів. Секретар парторганізації 
колгоспу А. Ніколаєв повідомив 
редакції, що замітку обговорено 
на засіданні правління. Факти під- 
твердились. Бригадирів Зайцева та 
Туркульця попереджено.

Пожвавити діяльність 
первинних організацій ДТСААФ

Н. ГРУЗІН, 
голова сільської Ради.

Працьовита сім’я

(Фотохроніка РАТАУ).

Ровенська область. Багатий 
урожай зернових вирощено в 
сільгоспартілі імені Енгельса, 
Ровенського району. Тепер на 
токах провадиться обмолот хлі- 
бів. Артіль повністю розрахувала- 
ся з державними поставками, 
засипала насінний і страховий 
фонди і видає по півтора кіло- 
грама хліба авансом на трудодень. 
Сім’я колгоспника В. В. Ярощака, 
яка складається з трьох праце- 
здатних, одержала авансом 1100 
кілограмів хліба.

На фото: колгоспник В. В. Яро- 
щак (справа) одержує хлібний 
аванс. Зліва—комірник Ф. Ф. Ку- 
лик.

Фото О. Платонова.

Заслужена трудова слава йде 
в селі Коробчино про сім’ю 
Івана Федоровича Ларжевсько- 
го. Всі члени сім’ї  сумлінно тру- 
дяться в колгоспі імені Сверд- 
лова. Іван Федорович восьмий 
рік працює чабаном, його дру- 
жина Марія Іванівна— краща 
пташниця. Дочка Галина очо- 
лює ланку в першій бригаді, 
син Іван працює їздовим, Ми- 
кола—шофером, Михайло дог- 
лядає овець разом з батьком.

На вироблені в сільгоспарті- 
лі трудодні сім’я колгоспника 
І. Ф. Ларжевського одержала 
авансом 2600 кілограмів хліба. 
В додаткову оплату Іванові 
Федоровичу видано восьмеро 
ягнят.

Наша Радянська Батьківщи- 
на в цьому році відзначає своє 
славне сорокаріччя. Разом з 
усім радянським народом з ве- 
ликим піднесенням готуються 
до всенародного свята члени 
Добровільного Товариства Спри- 
яння Армії, Авіації і Флоту. В 
колгоспах, МТС і на підприєм- 
ствах члени ДТСААФ зразково 
виконують спої виробничі зав- 
дання, беруть участь в оборонно- 
масовій і спортивній роботі, го- 
тують свої подарунки до 40- 
річчя Великого Жовтня. Добрих 
показників у соціалістичному 
змаганні домагається первинна 
організація ДТСААФ колгоспу 
імені Карла Маркса. Діяльністю 
оборонного Товариства тут жва- 
во цікавиться колгоспна комсо- 
мольська організація і її сек- 
ретар Анатолій Яцемірський. 
На комсомольських зборах мо- 
лодь обговорила питання про 
піднесення оборонно-масової 
роботи. Для членів ДТСААФ 
влаштовуються лекції, спортив- 
ні змагання.
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Тут первинну організацію 
ДТСААФ очолює демобілізова- 
ний воїн комсомолець Олексій 
Мельниченко. Він проявляє 
багато ініціативи, вміло органі- 
зовує молодь. Вирішено ближ- 
чим часом силами молоді спо- 
рудити стрілецький тир. Зараз 
працюють чотири секції, куди 
залучено широкий актив кол- 
госпників.

Помітно пожвавила свою 
діяльність первинна організація 
ДТСААФ колгоспу імені Орджо- 
нікідзе. Головою комітету тут 
обраний Микола Б ирзул. З чле- 
нами організації провадяться 
заняття, к ілька разів було 
влаштовано змагання на кра- 
щого стрільця.

У ряді первинних організа- 
цій ДТСААФ в цьому році ба- 
гато юнаків вивчили автомобіль 
і мотоцикл, одержали посвідки 
на право водіння цих машин. 
Створюються к у рси шоферів при 
обох МТС району.

Слід відмітити також хорошу 
роботу членів оборонного To- 

В. МОСІН, 
голова райкому ДТСААФ.

вариства в Ново-Миргородській 
та Софіївській середніх, Л іка- 
рівсь к ій семирічній та інших 
школах.

Поряд з цим окремі первин- 
ні організації ДТСААФ працю- 
ють поки що слабо, не завжди 
знаходять належну підтримку 
з боку комсомольських і проф- 
спілкових організацій. Взяти, 
наприклад, колгосп імені Ча- 
паєва. Оборонно-масову та 
спортивну роботу тут вкрай 
занедбано, але це не викликає 
тривоги у членів комітету ком- 
сомольської організації. Таке ж 
становище в первинних органі- 
заціях ДТСААФ колгоспу імені 
Ш евченка, райспоживспілки та 
інших.

Зараз в первинних організа- 
ціях ДТСААФ проходять звіт- 
но-виборні збори. Їх слід всюди 
провести па високому рівні, за - 
безпечити широке розгортання 
критики і самокритики. Про- 
тягом звітно-виборної кампанії 
треба поліпшити пропаганду 
завдань патріотичного, оборон- 
ного Товариства, зміцнювати і 
множити його ряди.
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Ново-Миргородська райспоживспілка та сільські споживчі то- 
вариства укладають договори з установами та колгоспами на ком- 
плектування бібліотек.

Книжковий магазин райспоживспілки приймає передпла- 
ту на збірник Директив КПРС і Радянського уряду по господарських 
питаннях (1917—1957 рр.), на словники української та російської мо- 
ви, на нове видання творів М. Лермонтова, класика армянської літера- 
тури Шорванзаде та інші.

Правління р а й с п о ж ивспілки.

Редактор 
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

І. ВОРОПАЙ, 
голова виконкому Кам’ян- 
ської сільради.

роботу ССТ, але І. Лягуя на 
них не з ’явився. Не турбуєть- 
ся він і про правильний роз- 
поділ товарів. Так, в село було 
занаряджено 15 підручників, 
а поступило лише 5.

Останнім часом в магазинах 
села Кам’янки  відсутні ходові 
товари. Справа в тому, що го- 
лова правління Мартоноського 
ССТ Іван Лягул вкрай погано 
дбає про задоволення потреб 
споживачів. У нашому селі він 
майже зовсім не буває.

Справедливе обурення вик- 
ликає такий факт. Якось у 
неділю пайщики зібрались на 
збори, щоб заслухати звіт про 

Правильно розподіляти товари

В. СОТНИК,
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме- 
ні Леніна.

— Я тепер працюю не в 
клубі, а в школі.

Як тут бути молоді села? 
Коли ж, нарешті, можна буде 
культурно відпочити в клубі?

Молоді села Канежа немає 
де провести вечорами своє доз- 
вілля. Клуб відкривається тіль- 
ки тоді, коли демонструються 
кінофільми, тобто в суботу та 
неділю. В інші дні клуб закри- 
тий. Коли молодь звертається 
до завідуючої клубом Н. Алек- 
сєєвої, то вона відповідає:

Ніде культурно відпочити

П. ДАНИЛОВ, 
сек р ет а р  виконкому сіль- 
ради.

Цех дає можливість вчасно 
готувати громадському тварин- 
ництву корми, значно полег- 
шує працю людей.

В сільгоспартілі імені Лені- 
на закінчено будівництво кор- 
моцеху. Встановлено баки для 
запарювання кормів, дробарки 
тощо. Машини для подрібнення 
кормів приводяться в дію ферм- 
ською електростанцією.

З б у д о в а н о  к о р м о ц е х
ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

К. СЕРГІЄНКО.

У вересні підняти зяб під 
увесь ярий клин—таке завдан- 
ня стоїть перед трудівниками 
ланів. Знають про це і агро- 
номи В. Конофіцький та О. Мос- 
тіцький, і бригадир тракторної 
бригади П. Афанасьєв. Знають, 
але заходів не вживають, щоб 
підняти зяб швидко і якісно.

Надто повільно провадиться 
оранка грунту в колгоспі імені 
Чкалова. Глибокого зябу під по- 
сів цукрових буряків піднято 
лише 50 гектарів з плану 137. 
Низька якість обробітку грун- 
ту. Орють без передплужників. 
Багато пожнивних решток ли- 
шається поверх ріллі. Краї не 
оброблені. Гірше того, у грунт 
не вноситься достатньої кіль- 
кості добрив.

— Ми ще не встигли завезти 
мінеральних добрив,—безпорад- 
но пояснює агроном О. Мос- 
тіцький.

І  це в той час, коли база 
«Сільгосппостачу» знаходиться 
поряд з полями колгоспу.

Дирекція Ново-Миргородської 
МТС довела завдання трактор- 
ній бригаді—щоденно підніма- 
ти 35 гектарів зябу. Виконува- 
ти його можна навіть без особ- 
ливого напруження. В бригаді 
10 фізичних тракторів, з них 
два ДТ-54, чотири інші потуж- 
ні машини, як і можна викорис- 
тати  на оранці грунту.

Як же використовуються ма- 
шини? Для прикладу візьмемо 
один день середини вересня. 
Два трактори ДТ-54 простояли 
цілий день біля скирти.

— Вже всі поля обійшли, але 
так і не знайшли ні бригадира, 
ні обліковця,—скаржаться ме- 
ханізатори,— Навіть сказати со- 

ромно: стоїмо, бо в бригаді не- 
має автолу. Про що ж думають 
керівники бригади?

Скарги справедливі. У брига- 
ді чотири керівних працівни- 
ки, а толку мало. Погано слід- 
кують за роботою механізмів 
П. Афанасьє в, П. Погорілий та 
В. Кривушко. А про обліковця 
Ф. Ж еребенка і говорити нічо- 
го. Він цілими днями не вихо- 
дить в поле. Під час перезмін 
виораних ділянок не заміряє, 
за витрачанням пального не 
слідкує. Замість того, щоб зап- 
равляти трактор в борозні, ме
ханізатори гонять КДП-35 № 95 
за півтора кілометра на заправ- 
ку. І це в той час, коли для 
обслужування бригади закріп- 
лено п 'ять  підвід.

Всі ці серйозні недоліки і 
привели до того, що на оран- 
ці зябу бригада в наполовину 
не виконує денних завдань.

Механізатори погано дбають 
про якість роботи.

— Їм аби більше гектарів, а 
строки обробітку, агротехніка 
мало турбую ть,— говорять кол- 
госпники,— Через це і низькі 
врожаї одержуємо.

І дійсно. Урожай зернових в 
ниніш ньому році в артілі зіб- 
рали значно нижчий, ніж  в 
сусідніх колгоспах. Але й за- 
раз сіють озиму пшеницю на 
полі другої рільничої бригади 
в погано оброблений грунт. 
Ось до чого призводить безвід- 
повідальність.

Чому ж  миряться з цими 
неподобствами правління та 
партійна організація колгоспу і 
дирекція Ново-Миргородської 
МТС ?


