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Почесний обов'язок 
працівників торгівлі

В рішеннях XX з'їзду КПРС 
поставлені величні завдання в 
справі задоволення культурно- 
побутових потреб населення. 
В Директивах ХХ з’їзду пар
тії по шостому п ’ятирічному 
плану розвитку народного г ос
подарства СРСР передбачено 
значне розширення сітки ма
газинів і лавок, п ідприємств 
громадського харчування, різке 
збільшення випуску промисло
вих і продовольчих товарів.

За останній період помітно 
поліпшилась торгівля на селі, 
значно зріс товарооборот. Збіль
шився продаж населенню різ
н их тканин, готового одягу, 
взуття, культтоварів, меблів 
тощо.

Завдання працівників торгівлі 
нашого району полягають у 
тому, щоб краще і повніше 
вивчати і з адовольняти зрос
таючий поп ит населення на 
товари , підвищувати культуру 
торгівлі. Адже не секрет, що 
в окремих магазинах не знай
деш потрібних товарів, хоч 
ці товари є на складі райспо
живспілки. Не скрізь викону
ється розпорядок дня.

Сьогодні трудівники кол
госпного села вступили у най
відповідальніший період боро
тьби за високий урожай. Зраз
ково обслужити колгоспників 
і механізаторів безпосередньо 
в польових станах, біля сіяль
них агрегатів—почесний обо
в 'язок працівників торгівлі. 
Необхідно так поставити тор
гівлю, щоб кожний трудівник 
міг у полі придбати той чи 
інший товар першої потреби.

Факти свідчать про те, що в 
ряді місць недооцінюють цього. 
Ось, приміром, в Канізькому 
ССТ , де головою правління 
Я. Флорінський, досі ведуть 
тільки розмови про організацію 
торгівлі в полі. Більше того, в 
магазинах тут часто порушують 
встановлений розпорядок дня, 
відсутній належний асортимент 
товарів. Не дивно, що встанов
лені плани товарообороту ССТ 
не виконує.

Не кращі справи в магазинах 
Панчівського ССТ, де головою 
правління Д. Гросул. План то
варообороту тут не виконується. 
Це т им більш прикро, що в ми
нулі роки ССТ займало в райо
ні перше місце в змаганні.

Б кожному ССТ треба орга
нізувати виїзд в поле пересув
них лавок. У польових станах
тракторних бригад створити лар
ки без продавців. Певний дос
від у цьому торік набуто в Мар
тоноському ССТ, де в трактор
них бригадах були організова
ні такі ларки. Зараз уже це ССТ 
знову організовує ларки в брига
дах, обладнує сп еціальну лав
ку для торгівлі в полі.

Поліпшуючи обслужування 
трудівників села, працівники 
ССТ покликані разом з тим 
подбати про збільшення пає
нагромаджень та залучення в
члени кооперації широких верств 
населення. Особливо з цим від
стають Панчівське та Пурпу
рівське  ССТ.

Працівники торгівлі! Забез
печимо культурне обслужуван
ня трудівників сільського гос
подарства безпосередньо в полі!

 Мітинг дружби
м іж народами Радянського Союзу 

і Угорської Народної  Республіки
У зв’язку  з перебуванням в Радянському Союзі Урядово- 

партійної делегації Угорської Народної Республіки 27 березня 
в Москві відбувся мітинг дружби між народами СРСР і Угорщини.

У Великому Кремлівському Палаці зібрались численні пред
ставники заводів і фабрик столиці, інтелігенції, Радянської 
Армії, молоді, громадських організацій. У ложах— члени дип
ломатичного корпусу, співробітники Угорського Посольства в 
Москві, радянські та іноземні журналісти.

Шоста година вечора. В президії з ’являються члени У ря
дово-партійної делегації Угорської Народної Республіки на чо
лі з товаришами Яношем Кадаром, Іштваном Добі, товариші 
М. О. Булганін, К. Є. Ворошилов, Л. М. Каганович, Г. М.. Ма
ленков, А. І . Мікоян, В. М. Молотов, М. Г. Первухін, М. А. Сус
лов, М. С. Хрущов, Г . К. Жуков, Л. І . Брежнєв, Д. Т. Шепі
лов, М. М. Шверник, Ф. Р. Козлов, О. Б. Арістов, М. І . Бєля
ев,  П . М. Поспєлов.

 Мітинг відкрив голова виконкому Московської міської Ра
ди депутатів трудящих М. І. Бобровников.

Потім з теплими вітальними промовами виступили робітник 
Московського автомобільного заводу імені Лихачова П. С. Мо
розов, письменник В. П. Катаєв, студент нафтового інституту 
В. І . Єрмолкін.

В залі лунають бурхливі оплески, коли головуючий надає 
слово керівникові Урядово-партійної делегації Угорської Народ
ної Республіки Яношу Кадару.

З великою промовою на мітингу виступив зустрінутий бур
хливими оплесками Голова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін.

(ТАРС).

В е с н а  з а с т а л а  з н е н а ц ь к а
Настали теплі веснян і дні. 

Південний вітерець сушить 
грунт. Для хліборобів зараз до
рога кожна година: треба будь- 
що затримати в грунті вологу, 
вчасно посіяти ярі культури. 
Ця справа вимагає високої нап
руженості, оперативності в ро
боті.

Б іля польового стану трак
торної бригади № 7, я к а об
сл ужує колгосп «Перемога», два 
трактори «КДП-35» вже третій 
день закривають вологу. За  цей 
час вони заборонували лише 50 
гектарів грунту. І це в той час, 
к оли всю площу п ід посів цук
рових буряків міг обробити 
один агрегат за добу.

— За ці три дні я  лише п’ять 
раз загінку обійшов,—говорить 
молодий тракторист Г. Ганул.— 
27 березня зіпсувався трак
т ор, простояв цілий день, а 28 
березня півдня не міг завести 
машину, щось не ладилось.

Так перші дні польових ро
біт показують, як  у Ново-Мир
городській МТС  ремонтували 
трактори і чому варті зведення 
про ремонт, якими задовольняв
ся головний інженер МТС 
А. Якимчук.

У колгоспі н ині великий об
сяг польових робіт. Треба про
вадити веснооранку на площі 
понад 500 гектарів, негайно за 
кінчити боронування зябу, за 
два дні провести сівбу ранніх 
культур. Тракторист В. Скля

ренко разом з причіплювачем 
А. Москаленком провадять вес
нооранку вибірково. В перші 
дні домагаються високого виро
бітку. Проте в цілому оранка

—Вже весна?! От не споді
вались!

грунту в колгоспі провадиться 
вкрай повільними темпами. Кра
щий досвід серед усіх м ехані
заторів не поширюється. Хто 
йде попереду, а хто відстав— 
невідомо, бо дошка показників 
змагання не заповнюється. Об
ліковець бригади Л. Москален
ко вже з перших днів п ольо
вих робіт ходить п 'ян и й , зай
мається пустими балачками.

Успіх на польових роботах 
залежить від тісної взаємодії

колгоспників і механізаторів. 
Проте правління колгоспу Пе
ремога» не потурбувалось заз
далегідь створити механізато
рам потрібні умови для роботи 
і відпочинку. Один трактор
ний вагончик досі не облад
наний. Страву в польовому 
стані не варять. Керівники 
колгоспу вже довгий час обі
цяють підібрати куховарку та 
й т ільки.

У тракторному вагон чику н е 
має пересувної бібліотечки , 
наочної агітації. Партійна ор
ганізація колгоспу цим питан
ням як слід не займалась.

Настав час на повний хід 
розгортати весняну сівбу. Про
те помічник бригадира трак
торної бригади І. Москаленко 
та агроном В. Будник тільки 
тепер взялися регулювати сі
валки, випробовувати їх на 
практиці. Колгоспники, які 
будуть обслуговувати сіяльні 
агрегати, цій справі взимку не 
навчались.

Факти свідчать про те, що 
керівників колгоспу та МТС 
весна застала зненацька.

Зараз перед колгоспниками 
і механізаторами ст оїть зав
дання — в найкоротший строк 
ліквідувати ці недоліки, мобі
лізувати всі сили і засоби на 
своєчасне і якісне виконання 
весняних польових робіт.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

свою роботу на основі широ
кої участі трудящих в керу
ванні промисловістю.

В тезах вказується, що Держ
план СРСР у своїй діяльності 
повинен буде спиратися на ра
ди народного господарства, об’
єднувати і координувати їх ро
боту. Держплан повинен роз
робляти пропозиції по розвит
ку всіх галузей народного гос
подарства, в я к их старанно
враховувалися б можливості 
комплексного розвитку еконо
міки країни, раціонального ви
користання ресурсів в загаль
нодержавних інтересах. Розроб
лення планів повинно почина
тися на підприємствах, у від
повідних господарських об'єд
н аннях, в раднаргоспах, в Держ
плані республіки, а потім в 
Держплані СРСР.

Крім п ’ятирічних планів 
Держплан покликаний розроб
ляти перспективні плани на 
триваліший період.  В нових 
умовах існування Держеконом
комісії стає недоц ільним.

Тези висувають питання про 
створення замість ниніш ньої 
Держтехніки Інж енерно-техніч
ного комітету, я к ий здійснюва
т име контроль за впроваджен
ням в народне господарство най
новіших досягнень наука і тех
н іки. Вказується на доцільність 
зберегти нині існуючий Дер
жавний комітет Ради Міністрів 
СРСР в справах будівництва, 
який повинен розв’язувати за 
гальні питання будівництва в 
країні. Облік і статистика в 
народному господарстві центра
лізуються в органах ЦСУ.

У тезах підкреслюється, що 
перебудова управління промис
ловістю і будівництвом має 
значно поліпшити використан
ня матеріальних і фінансових

ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР опублікували тези допо
віді М. С. Хрущова « Про даль
ше вдосконалення організації 
керування промисловістю і бу
дівництвом», яка  буде зроблена 
на найближчій сесії :Верховної
Ради СРСР. Ці тези публіку
ються для того, щоб на основі 
всенародного обговорення, все
бічного врахування наявного 
досвіду виробити найдоцільніші 
форми керування народним 
господарством країни.

У тезах вказується, що в 
інтересах дальшого розвитку 
народного господарства лютне
вий Пленум ЦК КПРС визнав 
за потрібне перейти до таких 
форм керівництва господарським 
будівництвом, при я ких пов
ніше поєднувалося б кон
кретне й оперативне керівни
цтво на місцях з строгим до
держанням центрального пла
нового начала в масштабах 
країни. Пропонується перейти
від керування через галузеві 
міністерства і відомства до но
вих форм керування за тери
торіальним принципом. Реко
мендується створення в облас
тях, краях і республіках, де 
промисловість досить розвину
та, рад народного господарства 
(раднаргоспи). Це відповідатиме 
інтересам дальшого здійснення 
ленінського принципу демо
кратичного централізму в га
лузі господарського будівни
цтва, який передбачає всемір
ний розвиток творчої ініціати
ви мас і місцевих органів при 
керівній ролі центру. Раднарго
спи безпосередньо управляти
муть підлеглими їм підприємства
ми і будовами, керуючись завдан
нями загальнодержавного пла
ну розвитку народного госпо
дарства. Ради народного гос
подарства повинні будувати

Про дальше вдосконалення організації керування 
промисловістю і будівництвом

ресурсів держави, підвищити 
рентабельність підприємств, 
збільшити внутрігосподарські 
нагромадження, а також швид
ше усунути наявні теп ер н е
продуктивні затрати і втрати і 
тим самим найповніше вико
ристати резерви проми словості.

У зв 'язку  з перебудовою 
управління  народним господар
ством пропонується ввести до 
складу Ради Міністрів СРСР 
голів рад м іністрів союзних 
республік. Крім того, до неї 
увійдуть керівники міністерств, 
я кі будуть збережені, голови 
державних комітетів і за по
данням Голови Ради Міністрів 
СРСР — заступники голови і 
начальники найважливіших від
ділів Держплану СРСР, які мо
жуть бути міністрами СРСР.

Велике місце в тезах приді
ляється дальшому розширенню 
прав республік і підвищенню 
їх ролі в керуванні господар
ством.

Один з розділів тез присвя
чено підвищенню ролі радян
сь к их, партійних і профспілко
вих організацій у господарсько
му будівництві, ще ширшому 
залученню мас трудящих до 
керування виробництвом.

Наприкінці тез підкреслює
ть ся , що тільки при додержан
н і ленінського курсу на пере
важний розвиток важкої ін
дустрії створюються потрібні 
умово для розвитку всіх галу
зей легкої промисловості і сіль
ського господарства, для неу
хильного зростання добробуту 
народу. Тільки цей шлях, го
вориться в тезах, веде нас до за
повітної мети—до побудови ко
муністичного суспільства, коли 
буде забезпечено задоволення 
всіх потреб людини в праці і 
ж итті.
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П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Піднести роль партійних зборів
В житті кожної первинної 

парторганізації виключно важ
ливе значення має вчасне про
ведення партійних зборів.

Однак не в усіх партійних 
організаціях дбають про це. 
Взяти, наприклад, парторгані
зацію колгоспу імені Чапаєва, 
де секретарем А. Зова. Часто 
партійні збори тут провадяться 
без достатньої підготовки, 
скликаються наспіх. Тільки 
безтурботним ставленням до 
виконання своїх обов’язків з 
боку секретаря парторганізації 
А. Зови можна пояснити те, 
що в 1 957 році з перебоями 
складалис я  п лани роботи, на 
розгляд партійних зборів у 
більшості випадків виносилися 
лише питання, рекомендовані 
райкомом партії.

Довгий час на зборах цієї 
парторган ізації не заслуховува
лися питання про виконання 
прибутково-видаткового кош
торису, про ш ляхи зниження 
собівартості продукції, про ре
алізацію критичних зауважень 
комуністів, висловлених на 
звітно-виборних зборах.

Партійна організація повин
на залучати всіх комуністів до 
активної участі в  підготовці та 
проведенні партзборів. Тимча
сом у  колгоспі імені Чапає ва 
до підготовки  зборів залучаю
ться, як  правило, лише окремі 
комуністи. Поза увагою парт
організації залишаються кому
ністи, як і працюють на рядо
вих роботах. Так, у минулому 
році до підготовки партійних 
зборів жодного  разу не залуча
лися комуністи тт. Сморшок,

Сиваченко та Поповиченко.
В рішеннях партійних збо

рів вказуються строки, вико
навці. Та в цьому питанні та
кож допускаються недоліки. 
Рішення часто приймаються 
неконкретні, носять загальний 
характер. Про їх  виконання 
мало дбає бюро парторганізації 
та його секретар А. Зова.

Не гаразд справи з підвищен
ням продуктивності громад
ського тваринництва в колгос
пі імені Чапаєва. Порівняно 
з відповідним періодом мину
лого господарського року  в 
тваринництві надої молока на 
фуражну корову знизились 
більш я к  на 170 літрів. Таке 
відставання пояснюється тим, 
що керівники колгоспу погано 
використовують н аявні резерви 
і можливості. Бюро парторгані
зації недостатньо проводить 
роз'яснювальну і організатор
ську роботу безпосередньо на 
виробничих ділянках.

Недостатню допомогу первин
ній парторганізації подає ін
структорська група райкому 
КП України по зоні Ново-Мир
городської МТС. Інструктор 
Б . Янушев х оч і часто буває в 
парторганізації, але зовсім мало 
уваги приділяє налагодженню 
організаційно-партійної роботи.

Піднести роль партійних збо
рів, посилити організаторську 
роботу та контроль за вико
нанням прийнятих рішень — 
таке невідкладне завдання.

П. ГИДУЛЯНОВ, 
завідуючий організацій
ним відділом райкому КП 
України.

Пленум райкому ЛКСМ України
Відбувся Пленум райкому 

комсомолу, я кий розглянув пи
тання про стан ідейно-вихов
ної роботи серед к омсомольців 
та молоді району. З доповід
дю виступив секретар райкому 
комсомолу Ф. Ткаченко.

Виступаючі А. Яцемірський, 
В. Романенко, В. Кулешова та 
інші піддали гострій критиці

недоліки, що мають місце в 
роботі окремих комсомольських 
організацій та райкому комсо
молу.

На Пленумі РК ЛКСМУ прий
нято постанову, в якій  намі
чені заходи по поліпшенню 
ідейно-виховної роботи серед 
комсомольців і молоді району.

Назустріч ф естивалю молоді
Клуб 

у ці дні
Вечорами з 

клубу села 
Кам’янки  лине

бадьора пісня. Вміють працю
вати і співати молоді хлібороби 
сільгоспартілі імені Молотова.

Незабаром відбудеться район
ний фестиваль молоді.  Юнаки 
і дівчата старан н о готуються 
до цього свята. На сцені клубу 
г уртківці нещодавно поставили 
п ’єсу Кропивницького «Поши
лися в дурні». Учасники ху
дожньої самодіяльності вивча
ють нові вірші, п існі. Сільські 
фізкультурники готуються до 
спортивних змагань, як і відбу
дуться в районі під час моло
діжного свята.

Та, на жаль, ще недостат
ньо допомагає сільським само
діяльним колективам у розучу
ванні нових пісень районний 
Будинок культури, де директо
ром А. Григор’єв.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.

Зам. № 180 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ; м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23.

Сонце від пісні проснулось... 
Зоряна світиться даль. 
Юність крилата,
Збирайся на свято! 
Молодість—на фестиваль!

Діяльна підготовка
Діяльно готуються до район

ного фестивалю молоді учні 
Мартоноської середньої школи. 
Піонери і  к омсомольці вирощу
ють квіти, дбайливо догляда
ють голубі в.

Члени хорового гуртка ро
зучують пісні про Комуністич
ну партію, нашу рідну Бать
ківщину. Активну участь у 
художній самодіяльності беруть 
десятикласники Юрій Жовна, 
Зинаїда Райкович, Олексій Ал
дахонов, Юрій Ляшко та інші. 
З піснями і танцями зустрі
нуть школярі це чудове свято 
молодості.

В. САМОЙЛЕНКО, 
старша піонервожата се
редньої ш коли.

Розучують 
нові пісні
Людно у ці 

дні в клубі 
села К анеж а.
Молоді трудівники сільгоспарті
лей імені Леніна та імені Бу
дьонного готуються до весня
ного свята—районного фести
валю молоді.

Учасники художньої само
діяльності вивчають одноактну 
п ’єсу Л. Гроха «Чобіт лиха 
наробив». Люблять юнаки і 
дівчата веселі й жартівливі 
пісні. Зараз вони розучують пі
сню «Ш ахтарочка» композитора 
А. Штогарен ка, народну укра
їнську пісню «Ой, ходила дів
чина бережком» та інші.

Колгоспниця Олена Гуслиста, 
листоноша Микола Кушнір, кол
госпник Анатолій Данилов, де
сятикласник Юрій Плачинда— 
активні учасники художньої 
самодіяльності.

Л. МІЛЮТІНА.

Табунець обіцяє...
 Дивна людина Іван Микитович. 

Він може наобіцяти цілу бочку 
всякої всячини, але своїх обіця
нок не виконує. Очолює І. Табу
нець районний комітет фізкуль
тури і спорту. Кожного місяця в 
комітеті акуратно підписується у 
відомості про одержання заробіт
ної плати. Гроші одержує вчасно. 
Та про основну роботу не вболі
ває. А працює в Ново-Миргород
ській середній школі. Тут він
розгорнув кипучу діяльність. Зви
чайно, людина недаром працює. 
За викладання фізкультури школа 
теж виплачує гроші.

А чим займаються в селах ни
зові спортивні колективи, як во
ни забезпечені необхідним спор
тивним інвентарем, як готуються 
до фестивалю молоді, голова ко
мітету не знає і знати не хоче.

Та й ніколи йому цим займатись. 
Останнім часом Іван Микитович 
навіть дорогу в села забув. Йо
го постійний маршрут—від кабі
нету до середньої школи.
       Про фізкультурну роботу в 
районі перед обласними органі
заціями голова комітету звітує 
акуратно, обіцяє  ліквідувати не
доліки, підняти фізкультурну ро
боту н а високий рівень.

Але не піднімає...
І. БОРЦОВ.

Правління колгоспу імені Кагановича (голова 
Т. Опальченко) погано дбає  про ставки.

Написали карасі 
Голові заяву:
— З  нетерпінням ж демо вс і 
Відбудови ставу.

Голова сидів, мовчав, 
Їв собі консерви 
і ніяк не помічав,
Д е в нього резерви.

К О Л Ю Ч І  Р Я Д К И
Запитай, Перче, керівників Но

во-Миргородської МТС: і як ото 
вони не бояться ходити і їздити 
через свій двір. Адже там така 
багнюка, такі ями, що можна 
ноги зламати, поки переберешся. 
Чи не пора впорядкувати подвір’я 
МТС?

О. СЛОБОДЯНЮК.

„Наш голова колгоспу Іван Степа
нович Бориско, коли вип’є, то т і
кай від нього подалі, бо неприєм
ностей не обберешся”, так говорять 
хлібороби колгоспу імені Будьон
ного. Як гадаєш, Перче, може на 
Івана Степановича хоч критика по

діє, і він, нарешті, зрозуміє, що за
мість горілки йому краще пити 
чай? Це і для здоров’я буде ко
рисно, і для колгоспних справ.

X. АНДРІЙЧЕНКО.

В селі Мартоноші є пункт для 
приймання молока. Пункт є, а от 
порядку на ньому належного не
має. Не завжди колгоспи можуть 
одержати аналізи на здане молоко. 
Та це мало хвилює завідуючого 
пунктом В. Брагу, не турбує і тех
нолога заготконтори молока Мико
лу Дорофєєва. А треба, щоб по
турбувало...

С. БАЙБОРОША.

Казка про „ золоте “ яєчко
Зайшли одного разу діти в кон

тору Мартоноського колгоспу імені 
Сталіна і стали благати:

—Розкажіть нам казочку про 
курочку рябу, яка знесла яєчко 
не простеньке, а золотеньке.

Та керівники колгоспу не захоті
ли розповідати казку. Ніколи їм.

Отже розповім я цю казочку. 
Було це так.

Жили собі кури на фермі одного 
колгоспу. Забули про них члени 
правління, зоотехнік артілі, а пташ
ниця хоч і загляне іноді на фер
му, то тільки для того, щоб якийсь 
десяток яєць забрати і  заховати 
так, щоб голова ревізійної комісії 
і з свічкою не знайшов...

Жили отак кури місяць, другий, 
третій. Якось керівників колгоспу 
запитали з Панчівської МТС про 
птицю. Дядя Стегар, бухгалтер 
артілі, заглянув у зошит, щось на 
рахівниці клацнув, а потім і каже: 

—Є у  нас кури і яйця є. За 6 
місяців кожна курка майже по 
цілому яйцю знесла. Та яйця ті не 
прості, а золоті. Кожне з них кош
тує сільськогосподарській артілі 
більше шести карбованців!

—А гуси у вас є?—запитують 
з МТС.

—І гуси є.
—А яйця несуть?
Тут дядя Стегар замовк. Довго 

щось кидав на рахівниці. А потім 
попрохав, щоб на це відповіла 
тьотя Катя—зоотехнік артілі.

Та тьотя Катя мовчить, мов у рот 
води набрала. А чому? Виявилось, 
що вона біля гусей на фермі була 
ще в жовтні минулого року. Які 
ті гуси вже й забула. За  цей час 
тут сталася дивна подія: 120 гусок 
переродилися в гусаків і за шість 
місяців жодного яйця не знесли!

Оце вам, дядю Сільвестренко, 
дядю Зайцев, дядю Стегар і тьотю 
Письмак за те, що ви на птахофер
му носа не показуєте!

Слухали діти казку, слухали, а 
потім один із хлопчиків і каже: 

—А яку казку треба розповісти 
дяді Греку з пурпурівського кол
госпу імені Сталіна, адже там на 
колгоспній птахофермі на 120 ку
рок лише одне гніздо зробили. 
Бідні курочки, їм навіть ніде „зо
лоте” яєчко знести.

Пан ас КАРАУШ.

Слідами наших виступів
В номері райгазети „Ленінець” 

за 27 січня 1957 року вміщувалась 
карикатура, яка висміювала хулі
ганські дії жителів села Софіївки 
М. Учковського та І. Савчука.

Як повідомлено редакцію, народ
ний суд Ново-Миргородського ра
йону, розглянувши кримінальну 
справу, за судив за хуліганські дії 
М. Учковського до 1,5 та І. Сав
чука до 1 року позбавлення волі.

Редактор Х . 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, чере
пицю, вапно та інші будівельні матеріали по твердих цінах.

Дирекція заводу.

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

Замітку під заголовком „Де його 
совість?” було вміщено в газеті за 
21 березня. В ній критикувався го
лова правління Пурпурівського 
ССТ Я. Гуслистий, який займався 
пияцтвом, погано керував роботою 
магазинів.

Редакції повідомлено, що замітка 
обговорена на засіданні виконкому 
Пурпурівської сільради.  Гуслис
того востаннє попереджено.
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