
Пролетарі всіх кр аїн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Виконувати зимові агротехнічні заходи
Центральний Комітет КПРС 

і Рада Міністрів Союзу РСР 
звернулися до колгоспників і 
 колгоспниць, робітників МТС і 
радгоспів, до партійних, проф
спілкових і комсомольських ор
ганізацій, до радянських і 
сільськогосподарських органів, 
спеціалістів і всіх працівників 
сільського господарства із зак
ликом— широко розгорнути со
ціалістичне змагання за достро
кове виконання завдань, по
ставлених XX з’їздом КПРС по 
піднесенню всіх галузей сіль
ського господарства.

Велика увага в Зверненні 
партії і уряду приділяється 
вик онанню зимових агротехніч
них заходів, як важливому 
етапу в боротьбі за одержання 
високих урожаїв усіх сільсько
господарських культур.

«Треба подбати про те, го
вориться у Зверненні, щоб у 
кожному господарстві було під
готовлено добротне, як правило, 
сортове, високоякісне насіння; 
забезпечено нагромадження, 
правильне зберігання і викорис
тання місцевих і мінеральних 
добрив».

Ряд колгоспів району по- 
справжньому взявся за підго
товку до весни. На поля виво
зиться багато гною, заготовля
ється попіл, курячий послід, 
завозяться мінеральні добрива. 
Доводиться до посівних конди
цій насіння.

Старанно виконують зимові 
агрозаходи трудівники сільгосп
артілей імені Молотова, імені 
Леніна, імені Будьонного та ін
ших. Добре допомагають кол
госпникам механізатори трак
торних бригад, що обслужують 
ці колгоспи. Понад 700 тонн 
гною вивезла на поля колгос
пу імені Молотова тракторна 
бригада Олександра Афанасьєва 
з Ново-Миргородської МТС, го
родники Мартоноського колгос
пу імені Сталіна виготовили 65 
тисяч горщечків.

У  колгоспі імені Шевченка, 
крім тракторів, на вивезенні 
гною використовується живе 
тягло. Тут вивезено на поля 
вже біля 600 тонн гною.

Досвід минулих років пока
зав, що в тих колгоспах, де 
в грунт вноситься достатня 
кількість місцевих та мінераль
них добрив, там і врожаї кращі.

Кіровоградська область. Добре організовано дозвілля твар инни
ків у колгоспі імені Леніна, Олександрійського району.

На фото: в червоному кутку молочно-товарної ферми.

Знають про це керівники 
окремих колгоспів, але вико
нання зимових агрозаходів 
вважають якоюсь другорядною 
справою. Погано організовано 
вивезення гною на поля в 
сільгоспартілях імені Жданова, 
імені Петровського, «Перемога» 
та інших.

Бригадири тракторних бригад 
Ново-Миргородської МТС Ф.Мир
городченко та Я . Пишоха не 
організували вивезення гною 
на поля в обслужуваних кол
госпах.

Не виконують як слід зимо
вих агрозаходів у колгоспах 
імені Чкалова та імені Орджо
нікідзе, де головами правлінь 
В. Калиновський і Д. Р уденко. 
Керівники цих колгоспів досі 
не подбали про завезення пот
рібної кількості мінеральних 
добрив.

Крім заготівлі та вивезення 
на поля місцевих добрив, у 
комплекс зимових агротехніч
них заходів входить виго
товлення снігозатримних щи
тів, живильних горщечків для 
вирощування городніх культур 
тощо.

Та окремі колгоспи, особли
во зони Ново-Миргородської 
МТС, виготовленням снігозат
римних щитів та живильних 
горщечків зовсім не займають
ся. На це слід звернути особ
ливу увагу головному агроно
мові МТС М. Врадію.

В кожному колгоспі потріб
но своєчасно довести до 
кондиції посівне насіння. 
По-справжньому треба зайня
тись підготовкою насіння ку
курудзи. Для вивезення гною 
на поля необхідно мобілізувати 
всі сили і засоби, широко ви
користовувати на цій роботі 
живе тягло. В кожному кол
госпі забезпечити правильне 
зберігання попелу, курячого 
посліду, а також мінеральних 
добрив.

Первинні партійні організа
ції колгоспів та МТС поклика
ні організувати дійове змаган
ня хліборобів за успішну під
готовку до весняних робіт. 
1957 рік повинен стати пере
ломним роком у боротьбі за 
високий урожай, за збільшен
ня виробництва продукції зем
леробства і тваринництва.

Підтримуємо патр і отичний почин
Механізатори машинно-трак

торних станцій і радгоспів Рос
товської області кинули бойо
вий клич: «Ширше розгорнемо 
змагання за високоякісне і до
строкове проведення ремонту 
всіх сільськогосподарських ма
шин!» По всій нашій країні 
знайшло гарячу підтримку пат
ріотичне звернення ростов
ських механізаторів.

Жваво обговорювали звернен
ня ростовців механізатори Но
во-Миргородської МТС. Брига
дир тракторної бригади № 4 
Павло Афанасьєв сказав:

— Механізатори нашої брига
ди зобов’язуються повністю за
вершити підготовку техніки і 
всіх необхідних засобів для 
проведення весняних польових 
робіт до 1 лютого. Одночасно 
ми забезпечимо виконання пла
ну вивезення гною, допоможе
мо підготувати посівне насіння.

Один з кращих комбайнерів 
МТС Василь Сула в своєму 
виступі заявив:

—  Ремонт комбайна «С-6» 
закінчу до 1 лютого, підготую 
також до роботи лафетну жат
ку та комбайн «КУ-2».

Механізатори МТС вирішили 
до 15 лютого відремонтувати 
всі трактори, а до 1 травня— 
всі комбайни, лафетні жатки і
підбирачі. З новою силою роз
горнулося соціалістичне зма
гання. Кожний прагне успішно 
здійснити взяті зобов’язання.

Проте не всім механізаторам 
створені належні умови для 
роботи. Трактористи Зензюра 
та Кулик ремонтують трактор 
«С-80» № 68 більше двох міся
ців. А все тому, що відсутні 
потрібні запасні деталі.

Через нестачу запасних час
тин затримується ремонт бага
тьох і нших тракторів, зокрема

ДТ-54 № № 73, 70 і 76 . Неза
довільно працює міжрайонне 
відділення автотракторозбуту. 
де директором т . Мельниченко.

Однак було б неправильним 
посилатись тільки на нестачу 
запасних частин. Не все га
разд і з використанням внут
рішніх резервів виробництва. 
Інженерно-технічні працівники
на чолі з головним інженером 
А. Я кимчуком недостатньо зай
маються відновленням старих 
деталей. Серед ремонтників 
низька трудова дисципліна.

На виправлення всіх цих 
недоліків і спрямовує свою 
діяльність колектив робітників 
МТС, ділом відповідаючи на 
звернення ростовчан.

 В. АГАФІНЕЦЬ,
секретар парторганізації 
МТС,

П. ВИДАЙКО, 
голова робіткому.

У бригаді Олександра Григорчука
Тракторна бригада № 10 

Панчівської МТС, яку очолює 
Олександр Григорчук, успішно 
закінчила минулий сільськогос
подарський рік в обслужувано
му колгоспі імені Леніна.

Але механізатори не задо
вольняються досягнутим. В 
цьому році вони прагнуть ви
ростити значно вищий урожай. 
Для цього бригада діяльно го
тується до весняних польових 
робіт. Вже повністю відремон
товано трактори та причіпний 
інвентар. На ремонті також

зекономлено багато коштів. 
Зараз механізатори допомага
ють колгоспникам вивозити 
гній на поля, готувати до сів
би насіння. Добре працюють 
трактористи Олександр Свинар, 
Павло Гершкул, Панас Ав
рахов та інш і.

За систематичне перевиконан
ня виробничих завдань наказом 
директора МТС бригада наго
роджена грошовою премією.

М. ЖИЛЕНКО, 
секретар парторганізації 
Панчівської МТС.

Готуємось до весни
Колгоспники сільгоспартілі 

імен і Шевченка діяльно готу
ються до весни. Повністю від
ремонтували сільськогосподар
ський інвентар. Засипано 151 
центнер посівної кукурудзи.

Зараз заготовляємо місцеві 
добрива. Вже вивезли на поле 
біля 000 тонн гною. Добре 
трудяться на вивозці цього цін
ного добрива тракторист Б. Куш
нір та їздові Ю . Ж ищенко і 
В. Телевний. Маємо в же біля 
30 тонн мінеральних добрив. 
Зібрали 20 тонн попелу і 20 
тонн пташиного посліду.

М. ОСТАПЕНКО, 
агроном колгоспу.

Хмельницька область. В сіль
госпартілі імені Калініна, Меджи
бізького району, в 1956 році ви
рощено по 206 центнерів цукро
вих буряків з гектара на площі 
215 гектарів, щ о дало колгоспу 
близько одного мільйона карбо
ванців прибутку. В 1957 році бу
ряководи цієї артілі зобов’язали
ся виростити по 250 центнерів 
коренів з гектара на площі 235 
гектарів. Тепер у колгоспі йде 
заготівля добрив і вивозка їх на 
поля.

На фото: збирання попелу в 
колгоспі імені Калініна. На пе
редньому плані—ланкова К. Д. 
Грабчак.

Фото В. Приходька.
(Прескліше РАТАУ).

Висування кандидатів у депутати  
місцевих Рад д е п у та т ів трудящ их
З кожним днем все ширше розгортається підготовками вибо

рів у місцеві Ради депутатів трудящих. В обстановці високого 
політичного піднесення проходять у нашому районі передви
борні збори, на яких трудящі висувають кандидатів у депута
ти місцевих Рад.

Колгоспники сільгоспартілі імені Молотова на своїх зборах 
висунули кандидатом у депутати Кіровоградської обласної  Ради 
депутатів трудящих по Ново-Миргородському виборчому округу 
№ 46 голову колгоспу Вижула Миколу Миколайовича.

Кандидатуру тов. Вижула М. М . підтримали на своїх зборах 
механізатори Ново-Миргородської МТС.

Відбулися передвиборні збори робітників і службовців Пан
чівської МТС, на яких кандидатом у депутати обласної Ради 
депутатів трудящих по Панчівському виборчому округу № 47 
висунутий заступник голови виконкому Кіровоградської облас
ної Ради депутатів трудящих Єгоров Олексій Семенович. Кан
дидатуру тов. Єгорова О. С. підтримали на своїх зборах кол
госпники сільгоспартілі імені Будьонного.

В ці дні в селах району проходять передвиборні збори 
трудящих, на яких висуваються кандидати в депутати Ново
миргородської районної Ради депутатів трудящих.

Серед висунутих кандидатів у депутати районної Ради 
передовики колгоспного виробництва і МТС, підприємств, пред
ставники інтелігенції. Хлібороби колгоспу імені Чкалова висунули 
кандидатами у депутати районної Ради кращу доярку своєї артілі 
Бредню Марію Йосипівну та бригадира тракторної бригади 
Афанасьєва Павла Пилиповича.

На передвиборних зборах трудящих колгоспів і МТС кан
дидатами у депутати районної Ради висунуті: свинарка кол
госпу «Шлях Леніна Мирошниченко М. К., голова колгоспу 
імені Будьонного Бориско І. С., головний зоотехнік Ново
миргородської МТС Крикотненко О. В., агроном Гетьман Г. А. 
та багато інших.

Колгоспники і механізатори! У  від
повідь на Звернення ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР ще ширше розгорнемо 
соціалістичне змагання за збільшення 
виробництва зерна, м ’яса, молока, вов
ни та іншої продукції землеробства 
і тваринництва!Ціна 10 коп.
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Комсомольське життя

Ком сомольці одного колгоспу
Комсомольська організація 

сільгоспартілі імені Куйбишева 
налічує в своїх рядах понад 
100 членів ВЛКСМ. Створено 6 
бригадних комсомольських ор
ганізацій. Цікаве і багатогран
не життя юнаків і дівчат. Ком
сомольці очолюють змагання 
колгоспної молоді, подають хо
роший приклад.

Добре працює комсомольська 
організація третьої  рільничої 
бригади, де секретарем Борис 
Синьоокий. Комсомольці ста
ранно потрудились на збиран
ні кукурудзи та цукрових бу
ряків. Зараз молодь активно 
включилась у вивезення гною 
на поля, заготовляє інші міс
цеві добрива, готує посівне 
насіння.

Комсомольці шостої рільни
чої бригади, де секретарем Га
лина Петровська, також ведуть 
перед у соціалістичному зма
ганні. Хлібороби бригади допо
могли завершити збирання ку
курудзи в четвертій і п 'ятій 
рільничих бригадах.

У  цих бригадних комсомоль
ських організаціях піднесена 
на належний рівень внутрі
спілкова робота. Вчасно склика
ються збори, засідання ко
мітетів. Передова молодь всту
пає до комсомолу.

В артілі виросли молоді пе
редовики землеробства. Приклад 
сумлінної праці подають ком
сомольці: свинарка Ніна Орло
ва, ланкова Віра Ємельянова, 
ланка якої виростила в мину
лому році по 241 центнеру 
цукрових буряків з к ожного 
гектара, інш і.

Поряд з цим в житті і дія
льності комсомольців колгос
пу є ряд недоліків. Окремі 
к омсомольці не беруть н іякої 
участі в колгоспному вироб
н ицтві. Це М. Ткаченко, О. Бур
лака, Т. Бантиш, В. Овчарен
ко, В. Матях та інші. Бюро 
комсомольської організації та 
його секретар Л . Панкул ще 
мало займаються вихованням 
молоді, примирилися з тим, 
що серед юнаків і дівчат 
зустрічаються ледарі, поруш
ники трудової дисципліни.

У першій рільничій бригаді, 
де комсомольським ватажком 
І. Сандул, на низькому р івні 
трудова дисципліна серед чле
нів ВЛКСМ. Не всі комсомоль
ці регулярно виходять на ро
боту, часто пиячать з своїм 
секретарем. За останні три мі
сяці тут не зібрані членські 
внески, рідко провадяться ком
сомольські збори. В бригаді є 
багато неспілкової молоді, яка 
сумлінно працює, але комітет 
комсомольської організації та 
його секретар І. Сандул не 
займаються питанням росту ор
ганізації.

Погано виконують комсомоль
ські доручення члени ВЛКСМ 
П. Бобок, В. Б ирзул, Г. Мир
городський та інші. Але захо
дів проти цього не вживають 
ні комітет бригадної комсо
мольської організації, ні бюро 
комсомольської організації кол
госпу.

Подібні недоліки мають міс
це і в комсомольській органі
зації п’ятої рільничої бригади, 
де секретарем В . Овчаренко. 
Масова робота тут занедбана.

В колгоспі занедбана також 
культурно-масова робота, не 
працюють бригадні клуби . А 
комсомольці насамперед повин
ні бути застрільниками поліп
шення культури на селі. Не 
приділено належної уваги ви
ховній роботі серед молоді. 
Лише 40 членів ВЛКСМ відвіду
ють заняття комсомольських 
політшкіл.

Дивним є той факт, що ли
ше незначна частина комсо
мольців колгоспу бере участь 
у гуртковій роботі с ільського 
клубу. Тимчасом тут є всі умо
ви організувати культурний 
відпочинок молоді.

Комсомольська організація 
колгоспу та ї ї  бюро повинні 
значно поліпшити свою роботу, 
щоб стати надійним помічником 
комуністів у боротьбі за зраз
кове проведення зимівлі тва
ринництва, своєчасну підготов
ку до весни.

І. ЖЕРЕБЕНКО, 
член бюро райкому ком
сомолу.

Кілька років трудиться на 
свинофермі колгоспу „Шлях 
Леніна" Фенія Дмитрівна Лугова. 
Передова свинарка наполегливо 
бореться за підвищення продук
тивності тварин. Торік від кож
ної свиноматки одержала понад 
20 поросят. Ще з більшою зав
зятістю працює Ф. Лугова в 
цьому році.

На знімку: Ф . Д. Лугова.

З Оситної повідомляють
Бригада колгоспу імені Ка

гановича, яку очолює Г. Шев
ченко, старанно готується до 
весни. На поле вивозиться 
гній. Вже заготовлено монад 
100 центнерів попелу і 50 цент
нерів пташиного посліду.

Н. РОМАНЕНКО.

При семирічній школі пра
цює радіогурток, яким керує 
вчитель Г. Чоботар. Гурткі вці 
знайомляться з схемами лампо
вого і детекторного радіоприй
мачів.

М. РОГОВ.

Люблять книжки колгоспни
ки нашої артілі. Понад 40 
книг у минулому році прочи
тала ланкова колгоспу Л. Ле
бедєва. Багато книжок прочи
тали також їздовий С. Дранко 
та колгоспниця Г. Тимошев
ська.

О. ЧЕРЕВАТА.

Заслуженою пошаною серед 
хліборобів артілі користується 
шофер Василь Босько. По-ком
сомольськи працював влітку 
на вивозці хліба Василь. За 
добру роботу його преміювали 
цінним подарунком.

Зараз він доставляє корми 
худобі.

Л. ТРИБУЛЬКО.

М Е Х А Н І К
Ще за шкільною партою Ва

силь Стоян мріяв про почесну 
професію механізатора, про 
натхненну працю на просторих 
колгоспних полях. Коли відбув 
строк служби в армії, пішов
причіплювачем у тракторну 
бриг аду.

Йшов час. Василь Стоян сум
лінно трудився причіплювачем, 
помічником комбайнера. Неза
баром дирекція Панчівської 
МТС послала його на курси 
комбайнерів. Кілька місяців ми
нуло в навчанні.

І ось він, Василь Стоян, ви
сокий, стрункий і завжди жит
тєрадісний юнак, вже комбай
нер.

— Йдеш вгору, Василю, — 
говорили друзі.

Але досвіду, практичних на
виків у нього було мало. Ад
же комбайнер— центральна фі
гура на збиранні врожаю, він 
керує колективом людей, що 
обслуговують агрегат. Зустрі
чались труднощі; траплялись
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поламки машини. Не завжди 
був постійним склад обслуго
вуючого персоналу біля ком
байна.

...Жнива. Гаряча пора в 
житті трудівників колгоспного 
села. Всі люди в полі. Соняч
не проміння сліпить очі. Ва
силь Стоян напружує зір, вдив
ляється вперед, де шумить, пе
реливається х вилями золоте 
море пшениці. У нього новий 
комбайн — чудова вітчизняна 
машина. Він відчуває ї ї  всім
серцем. День і ніч в полі.

Через кілька днів ім'я Василя 
Стояна заносять на Дошку по
шани. Минає час і про нього 
пише районна газета, як про 
кращого комбайнера. Свого 
слова молодий механізатор до
держував, з честю виконував 
взяті зобов’язання. Зростала і 
його майстерність.

За період жнив Василь Сто
ян щороку намолочував ком
байном по 8— 9 тисяч центне
рів дорідного зерна, збирав

хліб з площі 500 - 650 гектарів.
Торік кілька днів Василь 

працював на жнивах у колгос
пі імені Куйбишева. В першу 
бригаду прийшов вчитель-агі
татор Василь Гончар.

— Це що, на прорив до 
нас? — запитав комбайнера, 
який саме оглядав машину.

— Так. Ще день попрацюю, 
а потім—далі,— відповів Василь.

— У його руках завжди 
справний комбайн, бо береже 
він машину, як свою рідну, — 
тепло сказав агітаторові про 
Стояна бригадир тракторної 
бригади...

Сім років працював Василь 
Стоян в тракторних бригадах, 
весь час підвищував свої знан
ня, збагачувався досвідом. А 
нині Василь Кирилович— ком
байнер-механік Панчівської
МТС. Йому доручено відпові
дальну ділянку роботи. І хоч 
на цій посаді він лише кілька 
місяців, хочеться вірити: Ва
силь Стоян і тут не підведе.

Григорій ЦУРКАН, 
село Панчево.

Слідами наших виступів

„Зарікався Малий горілки не пити“
Замітку під таким заголовком 

було вміщено в районній газеті 
за 9 грудня 1950 року. Як пові
домив редакції заступник коман
дира Ново-Миргородської авторо
ти М. Корсунський, наведені факти 
повністю підтвердились. Питання 
про обурливу поведінку бухгалте
ра автороти Г. Малого обговорю
валось на відкритих партійних

зборах та зборах членів профспіл
ки. Учасники зборів різко за
судили поведінку Малого. З 
облавтотресту одержано наказ про 
звільнення Г. Малого з посади 
бухгалтера автороти.

САМОВПЕВНЕНИЙ ГОЛОВА
Шановний Перче! Голова нашого 

колгоспу Борис Петрович Даць
кий—дуже самовпевнена людина. 
Робить, що йому захочеться.

Нещодавно Борис Петрович зу
мів привласнити 14 листів кол
госпного шиферу, десь ділось 7 
кілограмів шиферних цвяхів. І га
даєш, Перче, боїться кого-небудь 
голова? Ні. Якщо колгоспники за
уважують Дацькому, то він їх і 
слухати не хоче.

— Не ваше діло,—відповідає 
він.—Що схочу, те й зроблю.

А то дивись ще й вилаяти може.
Вже давно Борис Петрович не 

скликає загальних зборів, не ра
диться з колгоспниками. А чи знає 
він, що це є порушення вимог 
Статуту сільгоспартілі?

Н. КУРКО, 
голова ревізійної комісії 
колгоспу імені Калініна.

Мал. Бе-Ша.

Жителі села Софіївки Микола Учковський та Іван 
Савчук часто пиячать, грубо себе поводять в громад
ських місцях. 22 січня хулігани вчинили бійку біля 
районного Будинку культури.

І в а н і в н а  н а л и в а є
Чи не пора, шановний Перче, 

заглянути тобі в ларьок Ново-Мир
городського ССТ, що розмістився 
біля самого входу на плодоконсерв
ний завод? Справа в тому, що 
товарів першої потреби тут в про
дажу мало, а ларьок перетворили
в буфет.

Працює продавцем у ларку 
Груня Іванівна Гладощук, людина 
з чулим серцем. Якщо їй заборо
няють продавати горілку відкрито, 
то вона собі тихесенько з-під при
лавка нею торгує, акуратно нали
ває чи по сто, чи по двісті...

Ось чому інколи окремі праців
ники заводу, користуючись „пос
лугами" ларка, випивають, так би 
мовити, „без відриву від виробни
цтва". Такі випадки мали місце з 
машиністом Бергом, рахівником 
Дорошенком та іншими.

Не раз дирекція заводу зверта
лась до керівників ССТ з прохан
ням припинити на виробництві 
торгівлю алкогольними напоями, 
але все марно. Може ти, Перче, до
поможеш нам?

П. КРАЙЦЕР.

Вже не місяць і не два...
А. В. Пушенко працює головою колгоспу імені 

Чапаєва вже 3 роки, а сім’я проживає досі в Чер
каській області.

(З листів сількорів).
Вже не місяць і не два 
їздить „в гості" керівник: 
Коробчинський голова— 
Йосипівський мандрівник.

У колгоспі кажуть люди: 
„Наш Пушенко не простий, 
Устигає бути всюди — 
Голова „пересувний".

Ледве-ледве звечоріє 
Голова сідає в „ГА З",
Мчить полями тільки мріє 
У Черкащину від нас...

Кажуть, він вже прикидає, 
Щоб купити вертоліт,
Бо машина не встигає.
Як не є—далекий світ.

Лесь Степняк.

Щ Е Д Р І  К Е Р І В Н И КИ
У Мартоноському колгоспі іме

ні Сталіна трапилась пропажа: 
десь зник бухгалтер артілі Тимо
фій Маркович Стегар. Чекали мар- 
тоношці Стегаря, чекали—не до
чекались. Оббігали всі буфети— 
теж не знайшли.

Щедрі керівники колгоспу виді
лили на розшуки дві автомашини,

людей. Знайшли Стегаря аж через 
два дні в селі Костянтинівці у ба
би Лукері. П’яний був тоді Тимо
фій Маркович, як темна ніч.

А втім він і зараз випиває, бо 
певний, що керівники колгоспу 
його виручать.

С. БАЙБОРОША.
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