
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Не допускати втрат 
цукрової сировини

Збирання цукрових буряків—одна в тру
домістких робіт у буряківництві. Працю кол
госпників значно полегшують бурякозбираль
ні комбайни, підкопувані та автонавантаж у
вачі, які останнім часом широко впроваджую
ться в колгоспному виробництві.

Все ширше розгортається соціалістичне 
змагання на честь сорокаріччя Великої Ж овт
невої соціалістичної революції. Буряководи 
району прагнуть якнайшвидше і без жодних 
втрат зібрати цінну сировину і відправити її 
на цукроварню. Першими в районі завершили 
збирання буряків колгоспи імені Карла 
Маркса, «Шлях Леніна»; за ними йдуть сіль
госпартілі імені Дзержинського, імені К аліні
на, імені Ш евченка та інші. Одноразово із 
збиранням тут добре організували вивезення 
коренів на заводи.

Проте не скрізь так поставлена робота. В 
сільгоспартілі імені Хрущова, де головою 
правління М. Сімбаба, агрономом І. Наумен
ко, за вересень місяць не викопали й поло
вини площі цукрових буряків. Та це мало
турбує керівників артілі. Бригадири Д. Рудий 
та С. Науменко на плантації серед колгосп
ників бувають рідко, за якістю роботи не 
слідкують. Ось чому допускаються великі 
втрати сировини. На полі знаходиться близь
ко п’яти тисяч центнерів накопаних коренів. 
Сюди запускають худобу, яка розбиває кучі, 
псує сировину. Буряки не вкриті гичкою, 
в’януть і втрачають багато цукру. Правління 
артілі не дбає про вчасне вивезення коренів, 
а в результаті колгосп несе великі втрати 
коштів і цукру. Дирекція Ново-Миргородської 
МТС також мириться з такими неподобствами.

Надзвичайно повільно збирають цукрову 
сировину у колгоспах імені Кірова, імені 
Чапаєва, імені Будьонного. Оситнівські буря
ководи, наприклад, станом на 1 жовтня зіб
рали лише 30 процентів буряків. Отже при 
таких темпах вони не завершать збирання 
навіть до всенародного с вята—Великого Ж овт
ня. Чому ж голова колгоспу Т. Опальченко 
та агроном Н . Романенко миряться з цими 
недоліками?

На полях колгоспів імені Куйбишева, іме
ні Сталіна (с. Мартоноша) знаходиться по 1 0 — 
12 тисяч центнерів накопаних цукрових буря
к ів. Корені в ’януть, псуються, та вивозити їх 
не поспішають. Правління колгоспів не орга
нізували як  слід роботу по навантаженню ав
томобілів. Машини більше простоюють, ніж 
працюють.

Комуністична партія і Радянський уряд 
поставили перед буряководами важливе завдан
н я — різко збільшити виробництво цукрових 
буряків. Розроблено кон кретні заходи і  вста
новлено нову систему додаткової оплати пра
ці буряководів. Колгоспи та колгоспники ма
ють велику матеріальну зацікавленість у ви
робництві буряків. Отже треба спрямувати всі 
зусилля на те, щоб своєчасно і без втрат зіб
рати та відправити па заводи цукрову сировину.

Переможцям змагання вручено премії
У відповідь на звернення новопразьких 

механізаторів трактористи п'ятої брига
ди широко розгорнули змагання на піднят
ті зябу. Станом на 30 вересня вони перши
ми по МТС завершили цю роботу, виконав
ши план оранки зябу на 135 процентів.

Переможцям змагання вручено грошову 
премію в сумі 2000 карбованців: Бригадир 
О. Гаврилов одержав премію 500 карбован
ців, кращі трактористи І. Калінін  і А. Бо
бейко, які трактором ДТ-54 підняли 250 
гектарів глибокого зябу, одержали по 250 
карбованців кожний, причіплювачам І. Ді- 
ордіяшенку та В. Язану видано по 150 кар
бованців.  

М. ГОРДЕЙКО, 
д иректор Панчівської МТС.

В колгоспі імені Жданова, де агрономом С. Гончаренко, 
досі не розпочали збирання насінної кукурудзи.

А г р о н о м:—Ти для чого мене фотографуєш?
 К у к у р у д з  а:—Нехай люди бачать, як наш агроном турбу
ється про посівне насіння кукурудзи!

  Мал. Бе Ша.

Не дбають про посівне насіння
Посівне насіння кукурудзи— 

золотий фонд урожаю. Керівни
ки колгоспу імені Чапаєва не 
подбали  торік про вчасне зби
рання  кукурудзи, тому посівне 
насіння весною довелось купу
вати в інших районах, на що 
було витрачено понад 30 тисяч 
карбованців грошей.

В цьому році артілі треба 
заготовити 242 центнери по
сівного насіння кукурудзи. За 
даними правління в колгоспі вже 
засипано  50 центнерів к уку
рудзи. Що ж це за насіння? 
Більше половини качанів н е 
дозрілих. П еребирання їх і про
сушування не організовано.

Зсипали, як  і торік, на долів
ку в приміщення контори і все.

На плантації теж збирання 
організовано погано. Колгосп
ниці Я. Бойко та К. Лопушнян 
скаржаться, що бригадири не 
організували транспорту для 
вивезення з поля качанів. Їх 
скидають на сиру землю і за
лишають на н іч під дощем. 
Агроном М. Довгаль спокійно 
спостерігає ці неподобства.

Якщо так і далі будуть зби
рати кукурудзу, то артіль зно
ву на весну зал ишиться без 
посівного насіння.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

РІВН Я ТИ С Я  НА ПЕРЕДО ВИКІВ
Серед окремих тракторних 

бригад Ново-Миргородської МТС 
триває високе трудове напру
ж ення на піднятті зябу . До
строково закінчили цю роботу 
тракторні бригади Михайла 
Ш веця, Михайла Покотилова 
та Федора  Миргородченка. В 
обслужуваних колгоспах «Шлях 
Леніна», імені Хрущова та іме
ні Ворошилова механізатори 
 підняли зяб під увесь ярий 
 клин , переключили потужну 
техніку на виконання інших 
осінніх польових робіт, допо
магають орати грунт відстаю
чим тракторним бригадам.

Однак оранка грунту на зяб 
не у всіх колгоспах проходить
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Завершувати осінні польові роботи!
Добре потрудились буряководи

Включившись у змагання на 
честь сорокаріччя Великого 
Жовтня, буряководи колгоспу 
«Шлях Леніна» в кращі стро
ки завершили збирання цукро
вих буряків. Першою впоралась 
з цією роботою ланка, я к у 
очолює комсомолка Надія Джи
ма. Колгоспниці цієї ланки 
дружно працювали на очищен
ні коренів, в кращі строки

вивезли цукрову сировину на 
завод.

Всю накопану сировину кол
госп відправив на цукроварню. 
Добре потрудились на виве
зенні буряків водії автомашин 
Микола Л уговий та Михайло 
Кравченко.

Г. ШАРПІНСЬКИЙ, 
голова колгоспу „Шлях 
Леніна”.

швидкими темпами. В сільгосп
артілі імені Жданова, н априк
лад, з плану 6 6 2 гектари зябу 
піднято лише 3 18 гектарів. До
ведені завдання на зміну брига
да не виконує. За останню де
каду вересня тут підняли лише 
47 гектарів зябу. Це в той 
час, коли бригада щодня по
винна піднімати понад 20 гек
тарів зябу. Механізатори брига
ди непродуктивно використо
вують техніку. Це і привело 
до зволікання оран к и грунту 
на колгоспних ланах.

А. ДОБРОЛЕЖА, 
агроном Ново-Миргород
ської МТС.

Хлібороби Радянської України здобу
ли нову славну перемогу —  достроково 
виконали державний план хлібозаготі
вель. Державі здано і продано 400 
м ільйонів пудів хліба, або на 128 м іль
йонів пудів більше, ніж за такий же 
період минулого року.

Газети і журнали— 
в маси!

За роки Радянської влади наша преса ви
росла в могутню силу, стала головною ідей
ною зброєю Комуністичної партії. В повсяк
денний побут радянських людей міцно ввій
шли газети і журнали.

Радянська преса широко роз’яснює наро
дам політику Комуністичної партії і Радян
ського уряду, глибоко і всебічно висвітлює 
боротьбу трудящих Союзу РСР за успішне 
здійснення історичних ріш ень XX з ’їзду 
КПРС, за побудову комунізму. Вона поширює 
кращий досвід роботи, допомагає виявляти і 
усувати недоліки.

З 1 жовтня розпочато прийом передплати 
на газети і журнали на 1958 рік. Ї ї прова
дять райвідділ «Союздруку», поштові відділен
ня та листоноші, а також громадські роз
повсюджувачі преси.

Великий вождь трудящих В. І. Ленін 
вказував, що ми повинні так поставити спра
ву, щоб газети правильно розподілялися і 
доходили до народу. Прямий обов’язок первин
них партійних організацій— по-справжньому 
зайнятись питанням розповсюдження преси.

В нинішньому році трудящі нашого райо
ну одержують понад 9 тисяч примірників га
зет і журналів. Організовано пройшла торік
передплата в селі Кам' я н ці, де начальником 
поштового відділення Л. Тільна. Працівникам 
зв’язку  дійову допомогу в розповсюдженні 
преси тут подала первинна парторганізація 
колгоспу імені Карла Маркса та її секретар 
І. Воропай. На належному рівні проведено 
передплату в селі Панчевому, де начальником 
поштового відділення І. Каптинар.

Зовсім інше становище в селі Пурпурівці, 
де начальником поштового відділення працює 
О. Галущенко. Тут не проводили серед тру
дящих належної роз’яснювальної роботи. 
Близько 80 примірників газет і журналів не 
було освоєно. Прикро, що цей недолік не був 
виправлений і в наступні місяці. Чому ж з 
такими фактами примирилися парторганізації 
колгоспів імені Сталіна та «Перемога »  де 
секретарями т т. Лукаш  та Головатенко?

Не допустити минулорічних помилок п ід 
час передплатної кам п ан ії—таке стоїть зав
дання. Торік, наприклад, н е  були повністю 
освоєні журнали «Колгоспник України»  «Кол
хозное производство», «Радянська школа» та 
інші. Тимчасом у районі є немало спеціаліс
тів сільського господарства, новаторів ріль
ництва й тваринництва, вчителів, як і б охоче 
передплатили ці видання.
    Директивами XX з ’їзду КПРС по шостому 

п ’ятирічному плану передбачено збільшити 
випуск і тиражі книг, журналів та газет. Ця
директива успішно перетворюється в життя. 
Зараз ми маємо можливість повніше задоволь
нити запити трудящих н а періодичні видання.

Передплата на газети і журнали розпоча
лась! Проведемо ж її так, щоб кожний трудя
щий нашого району в 1958 році одержував 
газету чи ж урнал, зміг бути їх постійним 
читачем!

Кращі листоноші
Багато років трудиться листоношею Іван 

Іванович Коваленко. За  сумлінну працю був 
неодноразово премійований. Зараз трудящим 
села Оситної І. І. Коваленко доставляє понад 
500 газет і журналів. Він також розповсю
джує літературу. В ці дні передовий листоно
ша приступив до оформлення передплати га
зет і журналів на 1958 рік.

В колгоспі імені Чкалова добре працює 
листоношею Юзефа Станіславівна Харченко, 
яка  весь час перевиконує свої завдання.

В. ГЛАДОЩУК, 
райорганізатор „Союздруку”,
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Ой п'є, Куліченко, п'є...
Приїхали ми з навколишніх сіл 

до Ново-Миргородського млина, 
щоб змолоти зерно на борошно. Зер
но здали швидко, а от борошно 
одержати два дні не могли. Тоді 
обурені колгоспники почали ви
магати, щоб завідуючий складом 
О. Куліченко видав, нарешті, бо
рошно.

А Куліченко? П’яний, мов квач, 
ледве на ногах стоїть. Хоче щось 
сказати, але язик не повертається. 
Куди йому там борошно відпускати!

Це лише один із випадків, які час
то трапляються з Куліченком. 
Його не турбує те, що колгоспни
ки днями простоюють біля млина, 
гають дорогоцінний час. Та й тран
спорт простоює. Всі чекають, по
ки витверезиться Куліченко.

Ні! Ми більше не хочемо чекати. 
Не місце п’яниці на державному 
підприємстві!

В. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
П. ПУСТОВІЙ,

П. РЯБОКІНЬ та інші.

Оповідання про бані
Баня—це те місце, куди прихо

дять люди, щоб помитись. Та щоб 
і пара гаряченька була. Та вінич
ком, віничком».

Біля залізничної станції працю
вала невеличка баня, та все ж 
було де помитись.

—Була та загула,—кажуть заліз
ничники.—На три замки її закри
ли. Спасибі, про це потурбував
ся Іван Андрійович Мартиненко, 
наш таки начальник станції.

...В позамину
лому році роз
почалося бу
дівництво ба
ні в Ново
М иргородсь
кій МТС.

— Живемо, 
хлопці!— раді
ли робітники. 
—Скоро поми
ємось, та ще 
й під душем!

Але коли? Вже другий рік сто
їть баня на замку.

—Ще не обладнали,—пояснює 
директор МТС В. Сердюк.

Підождемо, може ж колись об
ладнають.

Правління колгоспу „Перемога”, де головою В. Во
ропай, погано організувало обслужування тракторної 
бригади. Тут мають місце випадки, коли підвозять воду 
в поле трактором.

Слідами наших виступів
„Покінчити з цими недоліками”

В райгазеті за 5 вересня під та
ким заголовком вміщувалась стаття, 
в якій піддано критиці недоліки у 
використанні техніки на збиранні 
буряків у колгоспі імені Дзержин
ського. Директор Панчівської МТС 
М. Гордейко повідомив редакції, 
що після критичного виступу газе

ти було вжито заходи для поліпше
ння роботи бурякокомбайнів. Зараз 
колгосп наблизився до повного за
вершення збирання буряків.

Редактор
Х . СОКОЛОВСЬКИЙ.

Ново-Миргородська райспоживспілка з 1 по 8 ж овт
ня ц. р. проводить перереєстрацію  договорів і довідок 

на придбання товарів за продані в держзакупку сільськогоспо
дарські продукти.

Договори і довідки правління колгоспів повинні пред’явити 
для перереєстрації в райспоживспілку, а населення — в ССТ 
по місцю мешкання не пізніше 8  ж о в т н я  ц . р .

Правління райспоживспілки.
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Помітні зміни сталися 
за останні роки в україн
ському селі. Ще більше 
зміцніли колгоспи, зрос
ли доходи артілей. А ко
ли йде вгору громад
ське господарство, кра
ще, заможніше стає жит
тя. Лише за останні п’ять 
років колгоспники і сіль
ська інтелігенція спору
дили 460 тисяч індивіду
альних житлових б у д и н
ків.

Недавно відсвяткував 
новосілля і Михайло Ко
стянтинович Гудан—кол
госпник сільгоспартілі 
імені Будьонного, Ново- 
селицького району, Чер
нівецької області. На фо

П р и к м е т и н о в о г о
то зліва ми бачимо Ми
хайла Костянтиновича, 
його дружину Жевронію 
Степанівну та їх дочку 
Тетяну. Після трудового 
дня вони вийшли поси
діти на ослінчику біля 
власного будинку, почи
тати газети, поговорити 
про громадські та осо
бисті справи.

Швидко змінюється
архітектурний вигляд се
ла. Відходять у минуле 
глиняні мазанки з соло
м’яними дахами. Замість 
них виростають квартали 
житлових будинків на дві- 
три кімнати, вкритих че
репицею, шифером або 
залізом. У будинках, як
правило, електричне світ
ло, радіо. Асфальтуються 
тротуари, прокладаються 
водопроводи, встанов
люються водоколонки. 
На фото справа — біля

нової водоколонки в селі 
Хоменки, Джуринського 
району, на Вінничині. 
В селі зріс попит на елек
тричні утюги, радіоприй
мачі, настільні лампи. 
Новосельці купують доб
рі меблі, картини, доріж
ки. Дедалі більше вимагав 
сільський споживач шер
стяних тканин, модельно
го взуття, швейних машин. 
А вранці або після закін
чення робочого дня бага
то колгоспників можна 
зустріти на власних авто
машинах, мотоциклах, 
велосипедах. На нижньо
му фото—група доярок
з сільгоспартілі „Червоний 
Жовтень”, Дніпропетров
ського району, Дніпропе
тровської області. По до
розі в село їх нагнав 
голова колгоспу Сергій 
Іванович Переяславський.

У ці дні, готуючись 
до святкування 40-річчя 
Великого Жовтня, кол
госпники працюють з 
великим напруженням.
Усі їх помисли спрямова
ні до того, щоб ще біль
ше зміцнити і розширити 
артільне господарство. В 
цьому — джерело благо
получчя, культурного і 
заможного життя кожно
го трудівника колгоспно
го села.

Фото Ю. Копита,
В. Карлова,
Г. Пазенка.

(Фотохроніка РАТАУ).

П а р т і й н е  ж и т т я

Вище рівень ідеологічної роботи
1 жовтня розпочався новий 

навчальний рік в системі пар
тійної освіти. Створені політ
ш коли, гуртки і семінари да
дуть можливість комуністам, 
комсомольцям та значній час
т ині безпартійного активу глиб
ше вивчити питання теорії марк
сизму-ленінізму, економіки сі
льського господарства та про
мисловості, застосувати набуті 
знання на практиці.

В цьому навчальному році
перші заняття присвячуються 
вивченню тез Відділу пропаган
ди і агітації ЦК КПРС та Ін
ституту марксизму-ленінізму
при ЦК КПРС «До сорокаріччя 
Великої Ж овтневої соціалістич
ної революції (1917 — 1957)». 
Слухачі проявляють великий 
інтерес до вивчення цього іс
торичного документа.

Пропагандисти покликані під 
час занять також широко вис
вітлювати революційні події, 
я к і відбувалися в селах Кане
ж і, Пан чевому та інших місцях 
нашого району, розповідати про 
період колективізації сільсько
го господарства, про дальше 
економічне зміцнення к олгос
пів, ріст культури і підвищен
ня добробуту трудящих. При 
цьому слід використовувати 
розповіді учасників революцій
них подій.

Вся робота в системі пар
тійної освіти повинна спрямо
вуватись на те, щоб кож ний 
комуніст був палким пропаган
дистом марксистсько-ленінської 
ідеології, активним бійцем за 
перетворення в життя партій
них ріш ень.

Важливе місце в ідеологіч
ній роботі серед населення 
займає лекційна пропаганда. 
Лекторська група села К ам 'ян
ки, де керівником М. Артемен
ко, непогано організувала чи
тання лекцій на політичні, 
сільськогосподарські, науково- 
атеїстичні, педагогічні та інші

теми. Я к правило, лекції на
сичуються яскравими фактами 
і прикладами з життя колгос
пу, села.

Дохідливо і переконливо чи
тають лекції товариші С. Тка
ченко, Т. Кізіль, М. Артемен
ко та інші.

Жвавий інтерес у слухачів
викликали, зокрема, лекції на 
темп: «Як колгосп імені Карла 
Маркса бореться за виконання 
почесного завдання по ви
робництву м’яса, молока та 
масла на душу населення», 
«Славні діла радянської молоді 
в будівництві комунізму »та інші.

Тісний зв’язок лекційної про
паганди з ж иттям позитивно 
впливає на зростання трудової 
активності хліборобів, підне
сення економіки колгоспу. Сіль
госпартіль імені Карла Маркса 
домоглася непоганих показни
ків у розвитку тваринництва, 
п іднесенні культури землероб
ства. Збільшились грошові до
ходи, що дало змогу провади
ти ш ироке будівництво громад
ських приміщень, щомісячно 
авансувати колгоспників.

Проте в районі є ще окремі 
лекторські групи, які погано 
організували читання лекцій, 
мало звертають уваги на вико
ристання місцевих матеріалів. 
Лише 5 лекцій прочитано за 
цей рік в колгоспі імені Жда
нова, де керівником лекторсь
кої групи М. Арапова. Та й ці 
лекції прочитано сухо, без зв’яз
ку з колгоспним виробництвом.

В лекторській групі села 
Мартоноші нараховується 13 
чоловік, силами яки х прочита
но 33 лекції. Але основну 
Кількість лекцій прочитали 
тут тт. І. Рябоконь, І . Батюк 
та А. Можний. Дуже прикро, 
що у віддалених бригадах лек
тори виступають надто рідко.

В нас ще трапляються лекто
ри, які на протязі кількох місяців 
зовсім не читають лекцій для

трудящих. Серед них: тт.
В. Ткаченко (с. Коробчино), 
М. Лещенко (с. Пурпурівка), 
Н. Романенко (с. Оситна) 
М. Стоян, Г. Воропай (с. Пан
чево) та інші.

Слід відмітити, що районне 
відділення Товариства для по
ширення політичних і науко
вих знань, де головою прав
ління М. З аватій, також не
достатньо займається читанням 
лекцій на селі. Незадовільно 
працює сільськогосподарська 
секція, яку  очолює О. Кр икот- 
ненко.

Група доповідачів райкому 
ЛКСМ України, яку очолює 
Н. Омельченко, надто мало чи
тає для сільської молоді лек
цій про героїчний ш лях Ленін
ського комсомолу, на науково- 
атеїстичні темп.

Завдання лекторських груп— 
організувати систематичне чи
тання змістовних лекцій, при
свячених 40-річчю Радянської 
влади, боротьбі радянського 
народу за перемогу в еконо
мічному змаганні з найбільш 
розвинутими капіталістичними 
країнами. Більш е треба читати 
лекцій на допомогу самостійно 
вивчаючим теорію марксизму- 
ленінізму. Необхідно, щоб з 
лекціями перед трудящими час
тіше виступали керівні праців
ники району, МТС і колгоспів.

Партійні організації поклика
ні взяти під свій неослабний 
контроль всі питання ідеологіч
ної роботи, домагатися підне
сення ідейного рівня занять, 
лекцій і бесід, поліпшення 
діяльності а гітколективів, куль
турно-освітніх закладів. Ідеоло
гічна робота має бути спрямо
вана на мобілізацію всіх тру
дящих району для успішного 
виконання завдань, поставле
них Комуністичною партією.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП Ук
раїни.

...Третя баня. Це вже не якась 
маленька, а велика міська лазня. 
Тут і пара, і душ. Вода і холод
на, і гаряча. Була чутка, що та
ку баню ще торік у нас збудува
ли. Але ні. Немає її й досі.

— Буде баня. У вересні відкри
ємо,—запевняли керівники комбі
нату комунальних підприємств.

Минув і вересень. Не має.
—Можете помитись у сусідньому 

районі на Черкащині,—радить доб
родушно технік комбінату Т. Кад
рецкул. Такої ж думки і дирек
тор комбінату А. Самченко.

А люди на це:
—Слід би 

і вам гарне
нько нами
лити шию 
та спину, а 
потім запро
сити до су
сідів у ба
ню. Та пі
шечки. І щоб 
він и ч к о м, 
віничком...

З  легким 
паром!

Панас ОСАЧОК.


	ЛЕНІНЕЦЬ

	Не допускати втрат цукрової сировини

	Переможцям змагання вручено премії

	Не дбають про посівне насіння

	РІВНЯТИСЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ


	жовтня


	Завершувати осінні польові роботи!

	Газети і журнали— в маси!


	Ой п'є, Куліченко, п'є...

	Оповідання про бані

	Слідами наших виступів

	Редактор

	Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

	Прикмети нового



	Партійне життя

	Вище рівень ідеологічної роботи




