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Шоста сесія 
Верховної Ради СРСР

5 лютого в Москві, у Великому Кремлівському Па- 
лаці почала свою роботу шоста сесія Верховної Ради 
СРСР.

У роботі сесії беруть участь тепло зустрінуті депу- 
татами і гостями товариші М. О. Булганін, К. Є. Во- 
рошилов, Л. М. Каганович, О. І. Кириченко, Г. М. Ма- 
ленков, А. І. Мікоян, В. М. Молотов, М. Г. Первухін, 
М. З. Сабуров, М. А. Суслов, М. С. Хрущов, Л. І. Бреж- 
нєв, Н. А. Мухітдінов, Д. Т. Шепілов, К. О. Фурцева, 
М. М. Шверник, О. Б. Арістов, М. І. Беляєв, П. М. 
Поспєлов.

Відбулись роздільні засідання Ради Союзу і Ради На- 
ціональностей, на яких затверджено такий порядок ден- 
ний сесії:

1. Про план розвитку народного господарства і Дер- 
жавний бюджет СРСР на 1957 рік.

2. Про віднесення до відання союзних республік за- 
конодавства про устрій судів союзних республік, прий- 
няття цивільного, кримінального і процесуального ко- 
дексів.

3. Про віднесення до відання союзних республік роз- 
в’язання питань обласного і крайового адміністративно- 
територіального устрою.

4. Затвердження положення про Верховний Суд 
СРСР.

5. Обрання Верховного Суду СРСР.
6. Затвердження Указів Президії Верховної Ради 

СРСР.
7. Питання міжнародного становища і зовнішньої по- 

літики Радянського Союзу.
Рада Національностей, крім того, включила до поряд- 

ку денного питання про утворення економічної комісії 
Ради Національностей.

О 16 годині відкрилося спільне засідання Ради Сою- 
зу і Ради Національностей.

З доповіддю про державний план розвитку народ- 
ного господарства СРСР на 1957 рік виступив Перший 
Заступник Голови Ради Міністрів СРСР, Голова Дер- 
жавної економічної комісії депутат М. Г. Первухін.

Доповідь про Державний бюджет СРСР на 1957 рік 
і про виконання Державного бюджету за 1955 рік 
зробив міністр фінансів СРСР депутат А. Г. Звєрєв.

Сесія продовжує роботу.
(ТАРС).

Гідно зустріти 40-річня Жовтня

Зобов’язання трудівників 
сільського господарства України

Висунення кандидатів 
у депутати сільських Рад

3 березня 1957 року— день 
виборів до місцевих Рад депу- 
татів трудящих. В ці дні в 
селах району при високій по- 
літичній активності трудящих 
проходить висунення кандида- 
тів у депутати сільських Рад. 
На своїх передвиборних зборах 
трудівники села називають кан- 
дидатами в депутати сільських 
Рад кращих людей: передови- 
ків колгоспного виробництва 
та МТС, спеціалістів сільсько- 
го господарства, вчителів, ме- 
дичних працівників, які своєю 
самовідданою працею завоюва- 
ли пошану і довір’я народу.

Кандидатами в депутати Ка- 
нізької сільської Ради висуну- 
ті: передова ланкова сільгосп- 
артілі імені Леніна Явдоха Ко- 
жухар, ланкова колгоспу іме- 
ні Будьонного Олександра Калі- 
н іченко та інші.

Добре зарекомендував себе 
серед колгоспників бригадир 
комплексної бригади сільгосп- 
артілі імені Молотова Іван 
Подурець, Він старанно орга- 

нізував працю людей, подає 
хороший приклад. І. Подурець 
висунутий кандидатом у депу- 
тати Кам’янської сільської Ра- 
ди депутатів трудящих. Канди- 
датами в депутати висунуті та- 
кож ланкова цього колгоспу 
Олександра Костюкова, свинар- 
ка колгоспу імені Ворошилова 
Фросина Горбачова.

Молоду доярку колгоспу іме- 
ні Петровського комсомолку 
Раїсу Бобейко висунуто канди- 
датом у депутати Мартоноської 
сільської Ради. Такої честі 
удостоєні також ланкова кол- 
госпу імені Сталіна Марія 
Хмельницька, ланкова колгос- 
пу імені Дзержинського Лідія 
Брощан та інші передовики 
сільського господарства.

Кандидатами в депутати Пан- 
чівської сільської Ради депу- 
татів трудящих названі ланко- 
ва колгоспу імені Куйбишева 
Віра Сільвестренко, бригадир 
рільничої бригади Василь Бе- 
резовський та інші.

ЗВЕДЕННЯ
про надої і виробництво 

молока в колгоспах району 
з 1 жовтня 1956 року по 

1 люте 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в кілограмах на 
корову і в центнерах 

на 100 га угідь)

В пресі опубліковано зобов'я- 
зання на 1957 рік, взяті учас- 
никами республіканської нара- 
ди передовиків сільського гос
подарства Радянської України, 
яка відбулася недавно в Києві. 
Учасники наради закликають 
усіх колгоспників і колгосп- 
ниць, працівників МТС і рад- 
госпів, спеціалістів і наукових 
працівників сільського госпо- 
дарства республіки широко роз- 
горнути на честь 40 роковин 
Великого Жовтня всенародне 
соціалістичне змагання за до- 
строкове виконання наміченої 
партією і урядом програми кру- 
того піднесення сільськогоспо- 
дарського виробництва в шос- 
тій п’ятирічці.

Передовики сільського гос- 
подарства України взяли нові 
зобов’язання на 1957 рік для 
областей, районів, МТС і рад- 
госпів, а також бригад, ланок 
і окремих майстрів колгоспно- 
го і радгоспного виробництва.

Хлібороби республіки зобов’ - 
язалися в цьому році значно 
перевищити показники мину- 
лого 1956 року. Колгоспи Ста- 
лінської області вирішили зіб- 
рати врожай зернових на всій 
площі посіву по 18,8 центнера 
з кожного гектара, в тому чис- 
лі озимої пшениці по 19,5 
центнера з гектара. Трудівни- 
ки Закарпаття зобов’язалися 
виростити врожай кукурудзи на 
всій площі посіву по 26 цент- 
нерів з гектара, Одеської об- 
ласті— на площі 351 тисяча 
гектарів по 21 центнеру, Дні- 
пропетровської області— на пло- 
щі 427 тисяч гектарів по 20 
центнерів зерна кукурудзи з 
гектара. Одержати по 1 5 — 17 
центнерів соняшника з гектара 
з усієї площі посіву— таке зо- 
бов’язання хліборобів Сталін- 
ської, Кіровоградської, Дніпро- 
петровської, Одеської, Запо
різької областей.

У зобов’язаннях наведено 
показники по всебічному роз- 

витку громадського тваринниц- 
тва. Колгоспники Вінницької, 
Черкаської, Чернівецької і Пол- 
тавської областей зобов’язалися 
одержати на 100 гектарів сіль- 
ськогосподарських угідь: м’я- 
са— по 33— 36 центнерів, у 
тому числі свинини по 1 8 — 
2 0 ,5  центнера (на 100 гекта- 
рів орної землі), молока— по 
173— 220 центнерів.

Колгоспи, бригади і ланки, 
які вирощують цукрові буряки, 
вирішили перевищити планову 
врожайність цієї культури.

Одеська і Чернівецька облас- 
ті взяли зобов’язання вирости- 
ти цукрових буряків на всій 
площі посіву по 230 центнерів 
з гектара, Волинська, Ровен- 
ська,  Львівська— по 220. Інші 
області— по 170— 216 центне- 
рів коренів.

Підвищені зобов'язання взя- 
ли окремі бригади, ланки, май- 
стри землеробства і тваринниц- 
тва. Бригада т. Рябого з кол- 
госпу імені Хрущова, Микули- 
нецького району, Тернопіль- 
ської області, взяла зобов’язан- 
ня зібрати озимої пшениці на 
площі 100 гектарів по 30 цент- 
нерів з гектара. Ланка т. Єре- 
менко з колгоспу імені Карла 
Маркса, Скалатського району 
цієї ж області на площі 15 
гектарів зобов’язалася одержа- 
ти по 156 центнерів зерна ку- 
курудзи, а на площі 8 гекта- 
рів— но 800 центнерів цукрових 
буряків з гектара. По 150 
центнерів зерна кукурудзи на 
площі 15 гектарів зобов’язала- 
ся виростити ланка т. Гусач з 
колгоспу імені Калініна, Гра- 
дизького району, Полтавської 
області. Такий же високий уро- 
жай кукурудзи на 10 гектарах 
вирішили одержати в колгоспі 
«Шлях до комунізму», Поло- 
гівського району, Запорізької 
області, ланки тт. Вольвач і 
Гонтар.

Доярка колгоспу імені Мікоя- 
на, Переяслав-Хмельницького 

району на Київщині т. Деми- 
денко зобов'язалася одержати 
по 8500 кілограмів молока на 
корову, Герой Соціалістичної 
Праці, доярка колгоспу імені 
Леніна, Лебединського району. 
Сумської області, т. Савченко— 
по 8000 кілограмів.

Чабан колгоспу ордена Лені- 
на імені Сталіна, Генічеського 
району, Херсонської області, 
т. Ступак взяв зобов’язання 
одержати по 8 кілограмів вов- 
ни на вівцю.

Передові ланки Волинської, 
Львівської, Дрогобицької, Ки- 
ївської, Станіславської, Ровен- 
ської та інших областей зо- 
бов’язалися виростити на кож- 
ному гектарі по 500— 650 цент- 
нерів цукрових буряків з гек- 
тара, а ланка т. Лінник з кол- 
госпу імені Мічуріна, Дубов’- 
язівського району, Сумської 
області, на площі 6 гектарів— 
по 700 центнерів.

Взято також конкретні зо- 
бов’язання по вирощуванню 
високих урожаїв льону-дов- 
гунця, конопель, тютюну, ма- 
хорки, картоплі, овочевих куль- 
тур, фруктів і винограду, а 
також по шовківництву, ’ хме- 
лярству, підвищенню родючос- 
ті грунтів, зростанню продук- 
тивності праці і зменшенню 
виробничих витрат на одиницю 
продукції.

— Ми будемо змагатися за 
т е ,— говориться в опублікова- 
ному документі, — щоб наша 
держава мала ще більше хлі- 
ба, молока, м’яса, цукру, кар- 
топлі, овочів і фруктів, а лег- 
ка і харчова промисловість ма- 
ла більше сировини, щоб не- 
ухильно зростав народний до- 
бробут. Не пошкодуємо своїх 
сил для того, щоб успіш- 
но виконати рішення історич- 
ного XX з ’ їзду КПРС, ще біль- 
ше зміцнити і звеличити нашу 
Батьківщину.

(PATAУ).

ЗВЕДЕННЯ

Доб’ємося дальшого збільшення виробництва м’яса і молока!

По району 346 25,2
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ім. Шевченка
ім. Маленкова
ім. Молотова
ім. Ворошилова
ім. Сталіна (Пурп.)
ім. Свердлова
ім. Калініна
ім. Чапаєва

„Перемога”
ім. Будьонного
ім. Леніна
ім. Куйбишева
ім. Петровського
ім. Чкалова
ім. Орджонікідзе
ім. Сталіна (Март.)

„Шлях Леніна”
ім. Дзержинського
ім. Жданова
ім. Хрущова
ім. Кагановича

568
505
486
474
420
416
399
386
356
328
327
316
313
305
297
290
285
285
277
248
210

43,0
38,3
37,1
39,4
37,7
26,0
29,8
27,5
25,9
25,1
27,2
20,7
27,4
25,5
24,7
22,4
23,5
19,5
21,7
23,5
9,7

Найбільше молока надоїли за сі- 
чень місяць на корову в сільгосп- 
артілі імені Шевченка— по 182 кі- 
лограми. По 154 кілограми молока 
від кожної корови одержали в кол- 
госпі імені Маленкова.

Непоганих показників за січень 
домоглися також колгоспи імені 
Ворошилова, імені Сталіна (с. Пур- 
пурівка).

Найменше молока за останній 
місяць надоєно в сільгоспартілі 
імені Кагановича—лише по 61 літ- 
ру на фуражну корову. Відстають 
по надоях молока колгоспи імені 
Орджонікідзе, імені Чкалова.

Ряд колгоспів району приділяє 
належну увагу збільшенню вироб- 
ництва м’ яса і свинини.

Сільгоспартіль імені Хрущова за 
січень місяць виробила найбільше 
м’яса—по 5,6 центнера на 100 гек- 
тарів угідь. Слід відзначити, що в 
цьому колгоспі за останній місяць 
вироблено м’яса на 2,9 центнера 
більше, ніж за три попередні міся- 
ці, разом взяті.

Добрих успіхів по виробництву 
м’яса добилися колгоспи імені 
Леніна, „Перемога” , імені Дзер- 
жинського, імені Будьонного.

Але є ще колгоспи, які приділя- 
ють мало уваги виробництву м'я- 
са і свинини.

Так, в сільгоспартілях імені Ста- 
ліна (с. Мартоноша), імені Ждано- 
ва, імені Ворошилова за останній 
місяць не вироблено жодного цент- 
нера м’яса і свинини. Мало ви- 
робили м’яса за січень в колгоспах 
імені Свердлова, імені Маленкова.

про виробництво м’яса 
і свинини в колгоспах району 

з 1 жовтня 1956 року по 
1 люте 1957 року за даними 

райінспектури ЦСУ 
(подається в центнерах: м'ясо— 

на 100 га угідь, свинина—на 
100 га ріллі)
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„Перемога”
ім. Будьонного
ім. Дзержинського
ім. Леніна
ім. Шевченка
ім. Молотова
ім. Петровського
ім. Кагановича
ім. Хрущова
ім. Орджонікідзе
ім. Куйбишева
ім. Чкалова
ім. Ворошилова
ім. Сталіна (Пурп.)
ім. Калініна
ім. Чапаєва

„ Шлях Леніна”
ім. Жданова
ім. Сталіна (Март.)
ім. Маленкова
ім. Свердлова

14,9
13,3
12,8
12,4
11,3
10,6
9,9
9,8
9,3
9,3
9,1
9,0
9,0
8,8
8,1
7,4
7,3
7,2
6,7
4,7
3,9

6,0
5,7
3,2
7,1
2,2
6,1
3,9
4,6
4,2
2,5
3,6
5,5
5,0
3,1
2,6
3,4
2,6
5,3
4,4
2,7
1,6

По Панчівській МТС    9,9
По Н-Миргород. МТС   8,7

4,2
4,1

9,4 4,2По району



2.

м. НОВО-МИРГОРОД, 
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „ЛЕНІНЕЦЬ”

Л Е Н І Н Е Ц Ь

З редакційної  пошти
7 лютого 1957 року.

Клуб частенько на замку

Протягом минулого року редакція газети „Ленінець” 
одержала 1774 листи. Використано в газеті 1499 листів. 
За рік вміщено 106 матеріалів під рубрикою „Слідами 
наших виступів”. Вміщено 56 портретів передовиків району.

Багата і різноманітна редакційна пошта в новому 
році. Лише за січень надійшло 168 листів від сількорів 
та читачів. Використано в газеті за місяць 102 листи. 
Сьогодні районна газета публікує сторінку листів тру- 
дящих.

Наш почес ний обов’язок

Багато років працюю я сви- 
наркою на фермі мартоноського 
колгоспу імені Сталіна. Весь час 
наполегливо борюсь за підвищен- 
ня продуктивності закріпленого 
поголів'я тварин. Свиней ста- 
ранно доглядаю, вчасно їх 
годую, в чистоті утримую стан- 
ки.

За минулий рік від кожної 
закріпленої свиноматки одержа- 
ла но 14,5 поросяти. Зараз дог- 
лядаю 17 свиноматок та 

групу відгодівельних свиней.
Дати якнайбільше тварин- 

ницької продукції— почесний 
обов’язок працівників колгосп- 
них ферм. Щоб виконати до- 
ведені завдання по одержанню 
поросят та відгодівлі тварин, 
свинарки нашого колгоспу по- 
ліпшують догляд, годівлю та 
утримання тварин.

О. ЧЕНЯКОВА, 
свинарка колгоспу імені 
Сталіна.

Лист земллякам
Пригадую перші дні після 

Великої Вітчизняної війни, 
коли мені довелось побувати в 
рідному селі Кам’янці. Кругом 
були руїни, пустка...

Не впізнати тепер села! На- 
весні та влітку потопає воно в 
зелені садків. Звелись доброт- 
ні колгоспні будівлі, над рі- 
кою Велика Вись біля лісу 
сяє вогнями колгоспна гідро- 
електростанція. Десятки сімей 

тільки за останні роки справи- 
ли новосілля.

Зараз я працюю юристом у 
Молдавії. Та кожного разу, 
коли доводиться бувати в рід- 
ному селі, радість сповнює 
серце. Хочу побажати своїм 
землякам великих успіхів у 
праці та житті!

М. НЕБОГА.
м. Кишинів.

Ведуть перед у змаганні
Широко розгорнулося соціаліс- 

тичне змагання на честь виборів 
до місцевих Рад депутатів трудя- 
щ их серед робітників Ново-Мир- 
городського млина.

З добрими виробничими показ- 

никами зустрічають цю дату 
Л. Манзюк, В. Крюков, О. Швець, 
І. Піддубний, які виконали план 
січня місяця достроково.

О. ВАХЛАМОВ, 
директор держмлина.

П оповню ю ть власні бібліотеки
Багату книжкову бібліотеку має 

директор Софіївської середньої 
школи О. Мащенко. Він регуляр- 
но передплачує видання худож- 
ньої і політичної літератури. У цьо- 
му році О. Мащенко одержить тво- 
ри Гюго, Майн-Ріда.

Бухгалтер промартілі „По ле- 
нінському шляху” Г. Берест пе- 
редплатив твори Чехова, Дос- 
тоєвського та інших письменників.

Г. НЕСТЕРЕНКО, 
завідуюча книжковим  
магазином.

Н А  А Г І Т П У Н К Т І
Десятки людей приходять 

щодня в агітпункт виборчої 
дільниці № 17, що розмістив- 
ся в приміщенні районного 
Будинку культури. Виборці 
мають можливість послухати 
цікаву бесіду, почитати газети 
і журнали, пограти в шахи, 
шашки тощо.

Агітпункт став справжнім 
центром масово-політичної ро- 
боти в дні підготовки до вибо- 
рів. Щодня тут влаштовуються 
цікаві бесіди на різноманітні 
теми. Про Конституцію СРСР, 
великі права і обов’язки ра- 
дянських громадян розповіли 
виборцям агітатори Я. Лахтер, 
О. Безвушко та інші. Великий 
інтерес викликали лекції та бе- 
сіди агітаторів М. Тайг, О. Пут- 
никової, М. Ангелової. Ось те- 
ми цих бесід і лекцій: «Бути 
пильними завжди і всюди», 
«Виховання дітей в сім 'ї», 
«Про походження людини».

Агітатори подбали про зраз- 
кове оформлення приміщення 
агітпункту. Тут є стіл довідок, 
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А. ГРИГОР’ЄВ, 
директор Будинку культури.

плакати і діаграми, що розпо- 
відають про завдання шосто- 
го п ’ятирічного плану, про зо- 
бов'язання трудівників району 
на 1957 рік. На запитання ви- 
борців даються вичерпні відпо- 
віді.

Робота агітпункту не зво- 
диться лише до проведення бе- 
сід агітаторів. Трудящі можуть 
тут культурно і весело провес- 
ти своє дозвілля. Силами учас- 
ників художньої самодіяльнос- 
ті влаштовуються к онцерти, 
відбуваються змістовні вечори 
молоді.

Нещодавно на вечір мо- 
лодого виборця прийшло бага- 
то тих, що вперше будуть від- 
давати свій голос за кандида- 
тів у депутати місцевих Рад.

Директор Ново-Миргородської 
середньої школи Г. Тайг розпо- 
вів на вечорі про місцеві Ради, 
радянський виборчий закон.

Від молодих виборців виступи- 
ли Л. Сємідєтнова, В. Кізіліь, 
Н. Смірнова.

— Ідучи назустріч виборам у 

місцеві Ради, я зобов'язуюсь 
працювати ще краще, переви- 
конувати доведені завдан- 
ня,— заявила технормувальни- 
ця майстерні капітального ре- 
монту Н. Смірнова.— 3 берез- 
ня я з великою радістю віддам 
свій голос за кандидатів у де- 
путати місцевих Рад.

Перед молодими виборцями 
виступив секретар райкому 
партії Г. Безвушко.

Силами учасників художньої 
самодіяльності був даний ціка- 
вий концерт.

Дохідливі бесіди агітаторів, 
змістовні вечори, відповіді на 
запитання трудящих— все це 
допомагає глибоко і всебічно 
роз’яснювати виборцям великі 
права та обов'язки громадян 
Країни Рад, найдемократичні- 
ший у всьому світі радянський 
виборчий закон.

Зараз агітатори розповідають 
виборцям про зареєстрованих 
кандидатів у депутати місцевих 
Рад. Таку бесіду провів днями 
вчитель В. Малаховський.

Ново-Миргородська район- 
на бібліотека передплатила 21 
газету, більше 30 журналів. 
Читачі мають змогу ознайоми- 
тись із життям нашої країни, 
подіями за рубежем.

А. ШАРИГІН.

П. КУШНІР.

За одержання високого 
врожаю цукрових буряків дев'я- 
тьом колгоспницям сільгосп- 
артілі імені Шевченка вруче- 
но медалі учасника Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки. 
Серед них — Н. Савицька, 
К. Бутовська, Л. Логвиненко, 
Н. Бойко та інші.

О. ЧЕРЕВАТА.

Багато юнаків і дівчат 
трудиться па фермах колгоспу 
імені Кагановича. Добре пра- 
цюють тут Галина Кармазін, 
Іван Поліщук, Микола Добро- 
вольський та інші.

У кілька рядків

Сафрон Федорович Байбороша 
багато років працює головою 
виконкому Мартоноської сіль- 
ської Ради, обирається депута- 
том районної Ради. Колгоспники 
сільгоспартілі імені Дзержин- 
ського знову висунули своїм 
кандидатом у депутати район- 
ної Ради С. Ф. Байборошу.
На знімку: С. Ф. Байбороша.

Завідуючий Софіївським сільським клубом О. Морозов 
часто пиячить. грубіянить, занедбав культурно- масову 
роботу. (З листів сількорів).

Наш Морозов—масовик,
Він завклубом зветься.
До роботи не привик,
А до чарки пнеться.

Клуб частенько на замку.
Ніде відпочити.
А Сашка напідпитку
Можете зустріти.

Ні концертів, ні пісень
В клубі не буває,
Бо Морозов день у день
Тільки випиває.

Дні ідуть. Морозов п’є,
Про клуб мало дбає.
Як нап’ється—хлопців б'є...
А культвідділ знає?

Лесь СТЕПНЯК.

„І Щуку кинули—у річку“
Невідомо, з яких міркувань, але 

Миколу Семеновича Сотника при- 
значили бригадиром другої ріль- 
ничої бригади колгоспу імені 
Леніна. Нехай, мовляв, господа- 
рює, адже людина освічена, кміт- 
лива.

На зборах Сотника обрали до 
складу правління артілі. Та по- 
милилися хлібороби, виявивши йо- 
му таке довір’я. Микола Семено- 
вич розвалив роботу в бригаді. 
Понизилась трудова дисципліна, 
бригада почала зволікати виконан- 
ня важливих робіт. На збиранні 
кукурудзи допущено втрати.

А бригадир? Що не день, то й 

п’яний. Та так напивався, що й 
світа білого не бачив.

— Не потрібний нам такий 
бригадир! — обурювались кол- 
госпники.

Микола Семенович і в кон- 
тору колгоспу тверезим не при- 
ходив. Чотири засідання правлін- 
ня зірвав.

Гадали керівники артілі, що з 
Сотником робити, і вирішили: 
зняти з посади бригадира і... при- 
значити завідуючим молочно-то- 
варною фермою.

Точнісінько, як у байці Глібова: 
„І Щуку кинули—у річку”.

П. СТОЙКО.

Була колись у нас баня...
Не везе новомиргородцям: ось 

уже кілька років будується ба- 
ня, а помитись ніде. Хіба що в 
ночвах. Раніше хоч на залізнич- 
ній станції баня була.

— Еге ж була,—журливо кажуть 
жителі райцентра, додаючи: —Та 
загула...

Закрили башо на замок. Ні на- 

чальника станції І. А. Мартинен- 
ка, ні інших товаришів не хви- 
лює питання, де ж тепер 
повинні митися залізничники.

— Бачите, то в нас не баня, а 
пропускник був. А в ньому штати 
надмірно роздуті,—говорять керів- 
ники станції. —Тому й закрили...

Г. АНТОНЕНКО.

Про емтеесівське світло
Ще влітку 1949 року Панчівська 

МТС провела електросвітло в 
хати колгоспників. Та йшли роки. 
Постаріла лінія, обвисли провода, 
попідгнивали стовпи.

Тепер у багатьох будинках світ- 
ло миготить, а то й зовсім елек- 

тролампочки не горять. Скаржа- 
ться люди завідуючому майстер- 
нею МТС В. Власенку, який від- 
повідає за експлуатацію електро- 
лінії, та він тільки руками розво- 
дить.

І. БАНТИШ.

В Ново-Миргородській МТС, де головним інженером А. Яким- 
чук, є випадки неякісного ремонту тракторів.

Трактор: — За що ти мене калікою зробив?
Мал. БЕ-ША.

Хуліганів покарано
Робітник Ново-Миргородської 

МТС Віктор Настусенко в нетве- 
резому стані порушував гро- 
мадський порядок, ображав 
громадян, лихословив у громад- 
ських місцях.

Матеріал про хуліганські дії 
В. Настусенка розглядався суд- 
дею Ново-Миргородського району. 
До хулігана застосовано арешт 
строком на 10 діб згідно з Ука-

зом Президії Верховної Ради Укра- 
їнської РСР від 18 січня 1957 року.

Колгоспника сільськогосподар- 
ської артілі імені Молотова 
Сергія Самойленка покарано 
згідно цього Указу за дрібне 
хуліганство строком на 15 діб.

О. ПАЛАМАРЧУК.

Редактор 
X . СОКОЛОВСЬКИЙ.

Ново-Миргородський цегельно-черепичний завод про- 
вадить набір-робітників (чоловіків і жінок.) на виробничий 
сезон 1957 року. Оплата за роботу прогресивно-відрядна.

Завод відпускатиме робітникам для їх потреб цеглу, че- 
репицю, вапно та інші будівельні матеріали по твердих цінах.

Дирекція заводу.
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