
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Як ви зустрічаєте 
всенародне свято?

Двадцять днів залишилося до 
всенародного свята— 40-річчя
Радянської влади. До цієї зна

  менної дати з великим підне
сенням готуються всі трудящі 
нашої неозорої Батьківщини, 
наполегливо борючись за пере
творення в життя накреслень 
рідної Комуністичної партії.

Днями в пресі опубліковані 
Заклики ЦК КПРС до 40-х 
роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Полум’
яні слова цих Закликів зустрі
нуті небувалим піднесенням, 
викликали нову хвилю висо
кої трудової і політичної ак
тивності серед трудящих.

Партія кличе до нових пе
ремог. Трудящі нашого райо
ну, як і весь радянський на
род, новими успіхами в праці 
зустрічають всенародне свято 
Жовтня, самовіддано борються 
за успішне виконання історич
них рішень XX  з ’їзду Кому
ністичної партії.

За останні роки наше сіль
ське господарство швидко піш
ло вгору. Машинно-тракторні 
станції щороку поповнюються 
новою потужною технікою, зро
стає культура землеробства її 
тваринництва. Трудівники ра
йону гаряче взялися за вико
нання поставленого Комуніс
тичною партією завдання по 
різкому збільшенню виробниц
тва продукції сільського госпо
дарства.

Центральний Комітет партії 
закликає:

— Колгоспники і колгосп
ниці, працівники МТС і 
радгоспів, спеціалісти сіль
ського господарства! Да
мо Батьківщині більше 
зерна, м’яса, молока, ба
вовни, вовни, льону, буря
ків, картоплі, овочів, фрук
тів та інших продуктів 
сільського господарства!

Відповідаючи на Жовтневі 
Заклики ЦК КПРС, трудящі
району працюють з ще біль
шим напруженням сил для 
дальшого розквіту народного 
господарства і культури рідної 
Батьківщини, в ім ’я торжества 
комунізму в нашій країні.

Радують успіхи робітничого 
колективу Ново-Миргородського 
плодоконсервного заводу, який 
успішно виконує свої перед
жовтневі зобов’язання. З честю 
здійснюють взяті підвищені зо
бов’язання передові виробнич
ники і цехи промислової арті
лі «П’ятирічка», цегельно-че-

УКАЗ  ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
ПРО С К Л И К А Н Н Я  ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Президія Верховної Ради С Р С Р  п о с т а н о в л я є :  
Скликати ювілейну сесію Верховно ї Ради С РС Р , 

присвячену 40-м роковинам Велико ї Ж овтнево ї соціаліс
тичної  революції, 6 листопада 1957 року в м. М оскв і.

Голова П резидії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Риди СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. 
Москва, Кремль. 15 жовтня 1957 р.

репичного заводу, промартілі 
«По ленінському шляху».

Вчасно і якісно завершити 
всі осінні польові роботи, зраз
ково підготуватись і організо
вано провести зимівлю громад
ського тваринництва—ось чим 
живуть сьогодні к олгоспники і 
механізатори.

— Трудівники сільського 
господарства! Всемірно 
розвивайте громадське тва
ринництво і підвищуйте 
продуктивність худоби! В 
найближчі роки наздоже
немо Сполучені Штати Аме
рики по виробництву м’я
са, молока і масла на ду
шу населення!

В творчій співдружності з ме
ханізаторами виробничі бригади 
колгоспу імені Ворошилова 
вчасно підняли зяб під увесь 
ярий клин, зібрали і звезли
качани кукурудзи, засипавши 
кращі з них на насіння. Кол
госп тримає першість по вироб
ництву молока. Передовій дояр
ці М. А. Новохатченко прис
воєно звання «Краща доярка 
області».

Високими виробничими по
казниками зустрічають свято 
механізатори тракторних бригад, 
які очолюють М. Покотилов, 
М. Швець, О. Гаврилов, С. К і
зіль та інші. Честь і слава на
шим передовикам тваринниц
тва—дояркам Р . Драч, В. Шун
диль, Є. Тараненко, Н . Пав
ленко, чабанам К. Мартиновсь
к ій , К. Омельченку, свинарям 
Г. Іванову,  Т. Рогаченко та 
багатьом іншим, як і наполег
ливо борються за виконання 
взятих зобов’язань.

В ці дні треба створити висо
ке трудове напруження у колго
спах, в кожній бригаді, на фор
мах. Треба негайно завершити 
весь комплекс сільськогосподар
ських робіт. Адже не секрет, 
що в ряді колгоспів ще відста
ють із завершенням польових
робіт, погано готуються до зи
мівлі громадської худоби, мало 
дбають про різке збільшення ви
робництва молока, м’яса, яєць та 
інших продуктів тваринництва. 
Це стосується, зокрема, колгос
пів імені Кірова, імені Чапаєва, 
імені Жданова та інших.

Колгоспники і механізатори, 
всі трудящі району! Ще вище 
піднесемо прапор соціалістич
ного змагання на честь 40-річ- 
чя Радянської влади, зустріне
мо всенародне свято високими 
виробничими показниками!

Д л я  б л а г а  н а р о д н о г о

З  кожним роком щораз збільшує випуск товарів і продуктів для трудящих легка і харчова про
мисловість нашої країни. В дію вводяться нові підприємства, цехи, механізуються і автоматизуються 
виробничі процеси.

На Станіславській бавовняній фабриці став до ладу новий ткацький цех, В ньому встановлено 
39 автоматичних верстатів.

На фото зліва: новий ткацький цех бавовняної фабрики.
Колектив ленінградської фабрики „Скороход”, змагаючись на честь 40-х роковин Великого Жовт

ня, зобов’язався протягом року випустити понад план 200 тисяч пар взуття. Вже виготовлено нояад 
програму десятки тисяч пар взуття.

На фото в центрі: в цеху № 9 фабрики „Скороход” .
В 1913 році на Київській кондитерській фабриці за добу виробляли менше однієї тонни продукції, 

тепер тут щодоби випускають до 120 тонн карамелі, ірису, шоколаду, печення, тортів та інших виро
бів. Підприємство оснащене найновішою технікою. Всі основні операції механізовано і автоматизовано.

Несучи трудову вахту на честь всенародного свята, колектив фабрики систематично перевиконує 
плани. Випущено більше 20 тисяч тонн продукції понад завдання.

На фото справа: на дільниці механізованого загортання цукерок у новому цукерковому цеху Київ
ської кондитерської фабрики імені Карла Маркса.

Фото С. Полякова. М. Селюченка, П. Федотова (Фотохроніка РАТАУ).

Н е с у ть  т р у д о в у  в а х т у
Трудову вахту на честь со

рокаріччя Великого Жовтня не
суть виробничники майстерні 
Ново-Миргородської МТС. Доб
рих успіхів у змаганні домага
ються токар-комсомолець Геор

гій Літвінов, коваль Віктор Го
рохов та слюсар Анатолій Іль
їн. Зм інн і завдання вони вико
нують на 150 — 200 процентів.

Н. ОСТАПЕНКО, 
нормувальник МТС.

Кращі трактористи
Трудовими подарунками зу

стрічають 40-річчя Радянської 
влади трактористи Панчівської 
МТС Василь Слабенко та Ника
нор Дмитрієв, які працюють на 
тракторі ДТ-54. Перший виробив 
за свою зміну 1335 гектарів умо
вної оранки, заощадив 92 кіло
грами пального, а другий ви
робив 1293 гектари умовної 
оранки. Середньозмінний виро
біток у обох перевищив 8,2 
гектара умовної оранки при 
завданні 8 гектарів.

Понад 1300 гектарів умовної 
оранки трактором ДТ-54 виро
бив Григорій Аврахов. Його се
редньозмінний виробіток ста
новить 10 гектарів умовної 
оранки.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер МТС.

Плакат роботи художника 
В. Яланського.

Репродукція Н. Цидільковського. 
(Фотохроніка РАТАУ).
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Слава Комуністичній партії Радянського 
Союзу —вождю Жовтневої революції, 
великому натхненникові і організаторові 
будівництва соціалізму і комунізму в нашій 
країні!

(Із Закликів ЦК КПРС до 40-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції)

ЗАВЕРШИЛИ ОРАНКУ ЗЯБУ
Механізатори Ново-Миргородської МТС, змагаючись з вироб

ничниками Панчівської машинно-тракторної станції за достойну 
зустріч 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції, першими в районі станом на 15 жовтня завершили оран
ку грунту па зяб па площі 7800 гектарів.

Зараз тракторні бригади широко розгорнули оранку чор
них парів в обслужуваних колгоспах.

Там, де занедбали організацію праці
Лічені дні лишилися до все

народного свята. Механізатори 
тракторної бригади Михайла 
Покотилова в обслужуваному 
колгоспі імені Хрущова праг
нуть вчасно завершити осінні 
польові роботи. Вони першими 
в Ново-Миргородській МТС під
няли зяб під увесь ярий клин, 
виорали понад 100 гектарів 
чорних парів, успішно прова
дять і нші роботи.

Однак рільничі бригади кол
госпу ганебно вволікають ви
конання ряду осінніх робіт. В 
артілі з плану 35 гектарів ку
курудзи зібрано лише 5 гекта
рів. Не засипано ще жодного 
центнера, посівного насіння 
цієї культури. Та з цим ми

риться агроном І. Науменко.
Розтягуються також строки 

збирання цукрових буряків. 
Станом на 15 жовтня ще не 
зібрано 20 гектарів буряків. 
Тисячі центнерів коренів дов
гий час лежать на плантаціях, 
в’януть. Проте рільничі брига
дири Д. Рудий та С. Науменко 
не поспішають організувати 
своєчасне вивезення цукрової 
сировини на завод.

Правління колгоспу та пер
винна парторганізація повинні 
організувати працю хліборо
бів так, щоб негайно завершити 
всі осінні польові роботи.

І. МАРИЩЕНКО, 
агроном Ново-Миргород
ської МТС.

К о р и с н а  с п р а в а
Підвищення продуктивності 

громадської худоби у великій 
мірі залежить від правильної 
підготовки кормів до згодову
вання. Це добре усвідомили 
тваринники Мартоноського кол
госпу імені Сталіна. Біля фер
ми працює соломорізка. Грубі

корми подрібнюються, змочу
ються водою. Вже перероблено 
410 центнерів соломи.

Зараз в артілі готується ус
таткування для х імічної об
робки грубих кормів.

М. МИХАЙЛЮКОВА, 
зоотехнік Панчівської 
МТС.
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Житомирська область. Велику допомогу колгоспним забудовни
кам подає правління артілі „40-річчя Жовтня”, Коростишівського 
району. Двом колгоспним сім’ям в цьому році споруджено будинки 
за рахунок артілі. В них справили новосілля багатодітна вдова 
Марія Іванівна Булас і 104-річна Меланія Павлівна Кириченко з 
дочкою.

На фото: будинок колгоспниці похилого віку Меланії Павлів
ни Кириченко. Господиня будинку (крайня справа) розмовляє а
сусідами.

Фото І. Святуна (Фотохроніка РАТАУ).

Т р у д о л ю б ива с і м ’я
Славно трудиться в сільсько

господарській артілі «Перемо
га» сім’я М. К. Ткаченка. Ми
кита Кузьмович багато років 
працював їздовим. Його дружи
на Ганна Семенівна та дочка
Олександра виростила і зібра
ли хороший урожай цукрових 
буряків, дочка Віра вже тре
тій рік працює свинаркою. За 
досягнуті успіхи в роботі удо
стоєна високої честі— недавно 
побувала в Москві па Всесоюз
ній сільськогосподарській ви
ставці. Син Іван в нинішньому

році закінчив десятирічку, все 
літо працював вантажником на 
автомашині. Вивозив зерно, 
цукрові буряки тощо. Зараз
також в числі кращих трудів
ників артілі.

— Чесна праця в рідному 
колгоспі,— говорять члени сім’ ї 
Ткаченка,— це наш подарунок 
Великому Жовтню.

Трудолюбива сім 'я незабаром 
справлятиме новосілля. Колгосп 
допоміг їм збудувати нову хату.

П. БЛИЗНЮК, 
секретар сільради.

В е л и к е  с п а с и б і
Ось прибіжать до мене ону

ки та всі веселі, щасливі. Дів
чатка щебечуть та все казки 
прохають. А хлопчики—стар
шенькі. Вони мені розповіда
ють про маленького Місяця.
який ось уже більше десяти 
днів літає навколо Землі.

Глянеш на них і від радості 
серце німіє. Живете ви, діти, 
не в раю небесному, про який
плете релігія різні вигадки, а в 
справжньому земному раю. І 
не бог про ваше щасливе жит
тя подбав, а славна партія ко
муністів, партія Леніна.

Сьогодні ви піонери, а завт
ра, дивись, придумаєте таку ра
кету, що на ній людина на ін
шу планету полетить. Ось як 
тепер побудоване життя. Влада
Рад відкрила для людини всі 
дороги до щастя, до науки. І 
все це лише за 40 років.

А раніше було... Згадувати
не хочеться про своє дитинство. 
Всю зиму сидів на печі, бо не 
було чого обути, одіти. А тіль
ки злізе сн іг— іду пасти пан
ську худобу. Через кілька ро
ків взяли погоничем. Гнув спи
ну, аж поки не постригли в
солдати. В царській армії теж 
було не краще... Після служби 
знову від зорі до зорі тяжка і 
нужденна праця...

Слідами  неопублікованих листів
В листі до редакції повідомлялося 

про недостойну поведінку в гро
мадських місцях вчителя Панчівсь
кої початкової школи О. Мирго
родського. Як повідомили нам з 
райВНО, наведені в листі факти 
підтвердились. На Миргородського 
накладене адміністративне стягнен

ня і попереджено, що коли він і 
надалі буде допускати подібні вчин
ки, то буд е ставитись питання про 
його перебування на цій роботі.
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Земля— селянам
Одного морозного ранку на 

майдані біля церкви зібралося 
багато людей.

— Досить чекати!— гомоніла 
громада.—Землю поміщицьку 
пора ділити!

— А чим ти ї ї  оратимеш, 
носом?— чути з іншого к інця, 
де стояла кучка куркулів.

—  Ти може й носом, а чес
ні землероби оратимуть к іньми 
та волами,— відповів високий 
широкоплечий чоловік у сірій 
солдатській шинелі.

Ось він вийшов на середину 
майдана, зняв шапку й про
мовив:

— Товариші! Радянська влада 
відмінила поміщицьку власність 
на землю. Земля передається 
у вічне користування трудя
щим...

— Чули вже про це!— пере
бивають промовця.—А от як ї ї  
взяти, землю ту, розкажи нам?

— Ми зібралися сьогодні,
щоб вирішити це питання,— 
сказав Т. Поліщук,— На мою 
думку треба насамперед взяти 
на облік всю поміщицьку зем
лю, хліб, майно, худобу. П іс
ля цього все це розділити се
ред селян. Ділити справедливо, 
щоб колишні батраки та най-

Канізьке повстання
(Із  с п о г а д і в  М. Д а н і л о в а)

Влада Радам
Звістка про перемогу зброй

ного повстання в Петрограді 
блискавкою пронеслася по міс
тах і селах багатостраждальної 
Росії. Долинула вона і в хати 
українських селян.

Змучені війною поверталися 
солдати в село Каніж. Вони й 
принесли цю радісну звістку. 
До прибулих групами збираю
ться хлібороби і слухають, за
таївши подих, розповіді про зал
пи «Аврори», яка громом своїх
гармат сповістила світові про 
початок нової ери, ери Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, ери волі, миру і 
дружби.

— Віднині і ми вже не смердю
чі хохли, а люди,—розповідає 
сусідам Семен Капріор.—Дру
гий з’їзд Рад передав владу в
руки робітничих, солдатських 
і селянських депутатів. Тепер 
ми господарі країни. Всіх ба
гатіїв, всіх тих, хто жив за 
чужу кривавицю, геть від 
влади!

— А про землю як там з’їзд 
вирішив? — запитують вже в 
який раз селяни.

Семен замовк па хвилину. 
Потім дістав з кишені загорну
тий у червону хустину кусок 
зачитаної до дірок газети. Бе
режно розгорнув ї ї  і прочитав 
Декрет про землю—один з пер
ших декретів Радянської влади.

—Ось як турбується Радян
ська влада про землеробів, — 
закінчує оповідач.— А керує 
Раднаркомом Володимир Ілліч 
Ленін. Він все життя бореться 
за те, щоб звільнити трудовий
народ під царських пут понево
лення. Тримали його в тюрмах, 
засилали в Сибір, та не зломи
ли його волі. Він все переніс 
і привів народи до світлої пе
ремоги.

Влітку 1918 року селяни 
Канежа та навколишніх 
сіл із зброєю в руках ви
ступили на боротьбу про
ти австро-німецьких за 
гарбників, відстоюючи за 
воювання Великої Жовтне
вої соціалістичної револю
ції.

Сьогодні районна газета 
публікує розповідь учасни
ка цього повстання.

мити, вдови одержали не ли
ше землю, а й коня, плуга.

— Та про сиріт щоб не забува
ли!— чути з натовпу.

— Вірно товариш говорить, 
ділити по справедливості!

Тут же на сході обрали зе
мельну комісію, яка розпоча
ла обмірювати папські лани. 
Всією роботою по обліку зерна, 
худоби та іншого майна керу
вав селянський революційний 
комітет.

Село немов ожило після ві
кової сплячки. Люди збирали
ся групами, розмовляли, спе
речалися, раділи. Та й як не 
радіти! Адже настав щасливий 
ранок, у проблисках якого ще
вчора поневолений землероб 
бачив своє щасливе майбутнє.

Будемо 
б о р о т и с я !

Зима. Центральна українсь
ка рада торгується з австро- 
німецькими загарбниками і 
продає їм Україну. Німецькі 
окупанти чорною зграєю насу
ваються на українські землі,
грабують села, безчинствують, 
убивають невинних людей. Го
лод і злидні нависли страшною 
загрозою над Україною. Німці 
просуваються до Дніпра.

Разом з окупантами повер
таються в свої маєтки поміщи
ки . Вони чинять криваві роз
прави над селянами. Централь
на рада закидає села різними
зрадницькими циркулярами та 
розпорядженнями. В одному з 
них, що надійшов у село Ка
ніж. говорилося, щоб селяни й
пальцем не трогали поміщиць
кого майна та землі. Вимагало
ся розпустити селянський ре
волюційний комітет, владу на 
селі передати в руки куркулів.

Вечір. У хату до Т. В. Поліщу
ка зібралися члени революцій
ного комітету та бідняки-ак
тивісти.

— Що далі будемо роби
ти?— запитав хтось.

— Боротися!—відповів гос
подар хати. — Не допустимо, 
щоб нас поміщики знову за
прягли в ярмо. Ніяких розпо
ряджень Центральної ради вико
нувати не будемо! Це не рада, 
а зборище зрадників.

— Сказати легко, а зробити 
як? Адже нас жменька в селі. Ки
нуть сюди військовий загін, от 
нам і кришка,—промовив один 
із членів ревкому.

Наступила мовчанка. Селяни 
довго сиділи й курили, але не 
розходились. В кожного з них 
роїлися тривожні думки: як 
далі бути, що робити. Розій
шлися по домівках далеко за 
північ. Вирішили вранці зібра

* Нині м. Кіровоград, завод 
„Червона Зірка”.

ти сход селян і порадитись з 
ними.

Морозний ранок. Утих вітер, 
який дув уже кілька днів. 
Блиснуло сонце. Його косе про
міння різнобарвними іскорками
переливається на снігових за
метах. Бовкнув дзвін. В ін спо
вістив селянам, що скликається 
сход.

На широкому майдані стадії 
збиратися люди. Вони були по
хмурі, стурбовані. Кожному 
підказувало серце, що якісь 
недобрі вісті прийшли в село, 
коли так рано скликається 
сход.

За годину майже все село 
зібралося. Перед присутніми 
виступив голова ревкому і за
читав циркуляр Центральної 
ради.

— Ага, домітингувались! Так 
вам і треба...— вигукнув хтось
із куркулів. Та йому не дали 
договорити. Кілька дужих рук 
заспокоїли його.

— Та невже ми дозволимо по
міщи кам повернутися в маєтки, 
віддамо їм назад все майно, а 
самі одінемо на шию наймит
ське ярмо?— промовив Поліщук.

— Ні! Не допустимо цього! — 
загула громада.

Сільський піп Кушуцький, 
якого оточили куркулі, п ідняв 
над головою хрест і став за
кликати до порядку. Люди тро
хи заспокоїлись. Піп намагав
ся погрозами і умовляннями по
вернути селян проти ревкому: 

— Це буде великий гріх пе
ред богом, коли ви відмовитесь
підкорятися владі української 
Центральної ради.

Та його мало хто слухав.
Громада гула, мов рій у вели
чезному вулику.

— Досить вам, батюшко, ка
дити!— кричали з усіх к інців. 
— Забирайтеся геть з своєю 
радою!

В цей час вийшов наперед
худорлявий середнього росту 
чоловік. Член ревкому Ю. Ні 
колаєв оголосив, що це - пред
ставник робітничої Ради з єли- 
саветградського заводу Ельвор
т і*. Він сказав:

— Ми, робітники, визнаємо 
лише ту владу, яку висунув Дру
гий з’їзд Рад робітничих, се
лянських і солдатських депу
татів. Цілком підкоряємось по
становам Ради Народних Комі
сарів. Буржуазної Центральної 
ради, яка продала Україну нім
цям, ми не знаємо і знати не 
хочемо.

Товариші селяни! Підтримуй
те свій революційний комітет, 
ведіть непримиренну боротьбу 
з контрреволюціонерами всіх 
мастей. Не допускайте у свої 
ряди провокаторів та інш их 
прихвоснів буржуазії. В бороть
бі за правду ми вас підтримає
мо. Хай живе влада Рад!

Могутня хвиля схвалення 
прокотилася над громадою. Лу
нали вигуки: «Геть запродан
ців Центральної ради з укра
ї нської землі!», «Не допусти
мо в наше село жодної ноги 
кайзерівських загарбників», 
«Геть поміщик ів!».

(Закінчення в наступному 
номері).

Так і минули мої молоді ро
ки... Відчув я себе людиною 
лише після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Разом 
з іншими бідняками ми перши
ми пішли відбирати у поміщи
ків землю. Потім мене селяни 
обрали головою земельної ко
місії.

А як тільки став організо
вуватись колгосп, ми з дру
жиною першими вступили до 
нього. Тут я відчув радість 
праці і ніби помолодшав.

Мені вже пішов вісімдесятий 
рік, але і зараз ще не можу 
сидіти згорнувши руки. Тягне 
мене широкий колгоспний степ.
Працюю сторожем, охороняю 
артільне добро. Дружина моя, 
Варвара Степанівна, теж не си
дить без роботи.

Щасливо живуть і наші діти,
радують нас хорошими онука
ми. Тут же у Кам'янці працює 
обліковцем тракторної бригади 
син Герасим, причіплювачем — 
Лаврентій, дочка Ганна—лан
ковою. В інших місцях живуть 
дочки Фенія та Єлизавета.

Велике спасибі країні Рад, 
що дала нам таке щасливе 
життя.

С. ЖОВНА, 
член колгоспу імені Карла 
Маркса.
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