
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Як ви готуєтесь до ж нив?
Трудівники сільського госпо

дарства України все ширше 
розгортають соціалістичне зма
гання на честь 40-річчя Ве
ликого Жовтня, борються за 
те, щоб у 1957 році одержати 
1 мільярд 800 мільйонів пудів 
зерна, мільйони  тонн овочів, 
цукрових буряків, соняшників 
та інших продуктів рільництва 
і тваринництва. За одержання 
високого врожаю ведуть бороть
бу колгоспники та механізато
ри нашого району. Хлібороби 
району дали слово в нинішньо
му році одержати по 18 цент
нерів зернових з гектара.

Вже багато зроблено для вико
нання взятих зобов’язань. 
Озима пшениця обіцяє високий 
урожай. Добре розвиваються 
ярі культури. Тепер стоїть зав
дання якнайкращ е підготувати
ся до збирання врожаю, у все
озброєнні зустріти жнива, щоб 
зібрати багаті хліба в кращі 
строки і без жодних втрат.

В минулому році окремі кол
госпи допустили великих втрат 
врожаю лише тому, що до 
жнив не готувались заздалегідь, 
погано відремонтували необхід
ні машини та знаряддя, не під
готовили приміщень для збе
рігання зерна. Керівники Но
во-Миргородської МТС торік не 
слідкували за  якісним прове
денням ремонту комбайнів та 
інших збиральних машин . А 
це далося взнаки вже в перші 
дні жнив. Днями простоювали 
потужні машини через різні 
технічні неполадки, а три ком
байни майже зовсім не працю
вали в полі. Не можна забува
ти й того, що в деяких кол
госпах і зокрема в сільгоспар
тіл і імені Куйбишева до самої 
зими лежало намолочене зер
но під відкритим небом.

Відомо, що врожай треба ра
хувати не в полі, а в коморі. 
Отже вже тепер необхідно ши
роко розгорнути підготовку до 
ж н ив, щоб не допустити втрат 
під час збирання. Та до цього 
часу в обох МТС і в багатьох 
колгоспах панує спокій. Меха
нізатори надзвичайно повільно 
ремонтують комбайни, віндро
уери, лафети тощо. Керівники 
колгоспів не орган ізували ре
монту двигунів, жаток, тран
спортних засобів для перевезен
ня врожаю, зерносховищ. Кол

госпи імені Куйбишева, імені 
Хрущова з року в рік зустріча
ють великі труднощі у справі 
зберігання зерна, але про бу
дівництво зерносховищ дбають 
мал о.

Під час жнив нинішнього 
року можливі часті дощі. Отже 
треба негайно збудувати на 
кожному току навіси для збе
рігання зерна, сушарні, щоб 
можна було збирати хліб при 
будь-якій погоді і успішно ви
конувати першу заповідь перед 
рідною Батьківщ иною — план 
хлібозаготівель.

З метою різкого скорочення 
строків збирання і рішучої бо
ротьби з втратами врожаю кол
госпи та МТС району зобов’я 
зані в цьому році провести 
збирання зернових культур 
т ільки роздільним способом. 
Треба пильно стежити за дости
ганням хлібів, щоб н і в якому 
разі не допустити запізнення 
з початком роздільного зби
рання.

Успіх збирання врожаю бу
де вирішувати високопродук
тивне використання комбайнів. 
Керівники МТС зобов’язані по
ширювати серед всіх механіза
торів методи праці кращих 
комбайнерів. Варто наслідувати 
приклад комбайнера Ново-Мир
городської М Т С  Миколи Пар
фьонова, який торік розділь
ним способом щоденно збирав 
по 28 гектарів зернових.

Практика минулих років по
казує, що на токах часто за
лишається багато зерна лише 
тому, що колгоспники не всти
гають вручну очищати його. 
Зараз керівники МТС поклика
ні забезпечити в кож ному кол
госпі устаткування м еханіз
мів для очищення зерна, вико
риставши для цього всі наявні 
можливості колгоспів та МТС.

Керівникам колгоспів та МТС 
вже тепер потрібно продумати 
план збиральних робіт, підго
товити людей, які працювати
муть на жнивах, забезпечити 
громадське харчування в полі, 
медичне обслужування, торгів
лю тощо.

Партійні та комсомольські 
організації повинні звернути 
увагу на поліпшен ня агітацій
но-масової та культурно-освіт
ньої роботи серед хліборобів.

Кущові наради агітаторів
Цими днями районн ий комі

тет партії провів кущові нара
ди агітаторів по зонах Панчів
ської та Ново-Миргородської 
МТС.

Учасники кущових нарад за
слухали доповіді про підсумки 
роботи сьомої сесії Верховної 
Ради СРСР та завдання агіта
торів по поліпшенню масово- 
політичної роботи серед насе
лення. Доповіді зробили секре
тар райкому партії Г. Безвуш 

ко та завідуючий відділом про
паганди та агітації райкому 
партії П. Юпашевський.

На кущових нарадах виступи
ли: агітатори т. Борисова з 
села Софіївки, т. Мушкет з се
ла Коробчино, т. Ткач з села 
Канежа, секретар парторганіза
ції колгоспу імені Куйбишева 
т. Ботнаренко та інші. Вони 
обмінялися досвідом, викрили 
недоліки в проведенні агітацій
но-масової роботи.

Радянська держава щедро 
оснащує соціалістичне сільське 
господарство потужною техні
кою. На колгоспних полях 
працюють найдосконаліші трак
тори, комбайни та інші маши
ни. До дна використати техні
ку , взяти від неї все те, що 
вона може дати—такий обов’я 
зок механізаторів.

Трактористом в Ново-Мирго
родській МТС я  труджуся вісім 
років. Палко люблю професію 
механізатора. Трактор ДТ-54 , 
на якому працюю, дбайливо 
доглядаю, слідкую за тим, щоб 
всі вузли і механізми вчасно 
змащувалися, утримувалися в 
зразковій чистоті.

Щоб вчасно виявити і усу
нути неполадки, акуратно про
ваджу технічний догляд трак
тора, забезпечую постійну справ
ність і безперебійну роботу 
кожного вузла. Я к правило, 
щодня трактор та причіпне 
знаряддя очищається від пилу 
та бруду, провадиться мащення 
тощо.

В минулому році трактором 
ДТ-54 я виробив на полях кол

госпу імені Чкалова 1175 гек
тарів умовної оранки, заоща
див 450 кілограмів пального. 
На весняній оранці в ниніш
ньому році значно перевикону
вав змінні норми, заощадив 312 
кілограмів пального.

Вартість тракторних робіт 
насамперед залежить від вит
рати пального і мастила. Про 
це повинен добре пам’ятати 
кожний тракторист. Що мені 
дало змогу заощадити значну 
кількість пального і мастила? 
Це в першу чергу дбайливе 
ставлення до організації зап
равляння, правильне регулю
вання всіх механізмів трактора. 
До значних втрат нафтопродук
тів може призвезти неправильна
організація тракторних робіт. 
Ось чому механізатори нашої 
тракторної бригади завжди дба
ють про повне завантаження 
техніки, не допускають зайвих 
холостих переїздів, простоїв 
машин, в належному стані ут
римують причіпні знаряддя. 
Все це дозволило бригаді зао
щадити в цьому році 1772 к і
лограми пального.

Багато захоплюючих вражень 
і нових думок залишилось у 
мене після поїздки в Москву 
на Всесоюзну сільськогосподар
ську виставку, де я  побував 
торік. Досвід передових механі
заторів нашої країни творчо 
впроваджую у  своїй практич
ній роботі, домагаюся високо
продуктивного використання 
техніки.

З новою силою в нашій трак
торній бригаді розгорнулося со
ціалістичне зм агання за гідну 
зустріч всенародного свята — 
40-річчя Великого Ж овтня. Ми 
боремося за одерж ання в 1957 
році на кожному гектарі по 
2 0 ,5 центнера озимої пшениці, 
по 250 центнерів цукрових бу
ряків, по 15 центн ерів соняш 
ників.

Трибуна передового досвіду

Високопродуктивно використовую техніку

Я змагаюся з трактористом 
Іваном Рибалкою. Допомагаємо 
один одному в роботі, обмінює
мося досвідом. Високих показ
ників у змаганні домагаються 
також механізатори Олексій 
Ковачевич, Леонід Фабрицький 
та інші.

В. ПАНАСЕНКО.
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Щоб одержати високий урожай зер
нових і технічних культур, необхідно 
тримати посіви в чистому від бур’янів 
стані, своєчасно і якісно провести всі 
роботи по догляду за рослинами.

Закінчують проривку цукрових буряків
Зранку і до пізнього вечора кипить напруж ена праця на 

буряковій плантації сільгоспартілі імені Молотова. Готуючись 
гідно зустріти 40-річчя Великого Жовтня, буряководи наполег
ливо борються за одержання дорідного врожаю.

    На площі понад 200 гектарів вирощує колгосп цінну тех
нічну культуру. Після рясних дощів, що випали в травні, 
рослини швидко ростуть, набираються сил.

Колгосп завершує проривку цукрових буряків. Найкраще 
з цією роботою впоралась виробнича бригада, яку  очолює 
комуніст Микола Білан. Значно скоротили строки на проривці 
буряків члени ланки, яку  очолює комсомолка Надія Жовна,

І. ВОРОПАЙ,
секретар парторганізації колгоспу.

ПЕРЕВИКОНУЮТЬ НОРМИ
—Посіви дбайливо доглядай — 

одержиш добрий урожай,— гово
рять механізатори тракторної 
бригади Миколи Климен ка з 
Панчівської МТС.

Повністю використовують весь 
світловий день трактористи Да
н ило Б осько та Василь Паливо
да. Включившись у змагання 
на честь 40-річчя Великого 
Ж овтня, вони перевиконують

норми виробітку на розпуш у
ванні міжрядь кукурудзи.

Кукурудзоводи сільгоспартіл і 
імені Куйбишева з теплотою 
відзиваються про сумлінну пра
що механізаторів Данила Бось
ка та Василя Паливоди, як і праг
нуть вчасно і якісно обробити 
міжряддя просапних культур.

І. БАНТИШ,
 агітатор.

Упускають кращі строки
Для вирощення високого уро

жаю цукрових буряків необхід
но вчасно і якісно доглянути 
посіви, зберегти на кожному 
гектарі нормальну густоту на
саджень. Та про це, на жаль, 
забувають бригадири виробни
чих бригад колгоспу імені 
Дзержинського тт. Туркулець 
та Зайцев. Вони погано орга
нізували працю людей на про
риванні рослин.

Цукрові буряки колгосп ви
рощує на площі 16 0 гектарів. 
Бурякові плантації мають 
непривабливи й вигляд: вільно

ростуть тут бур’я н и , проривку 
рослин проведено лише на 
площі 80 гектарів. Та це мало 
турбує бригадирів колгоспу та 
ланкових.

Причини відставання колгос
пу на догляді цукрових буря
ків криються в незадовільній 
організації праці, відсутності 
дійового зм агання. Минули 
кращі строки, а проривку буря
ків не закінчено. Чому мирить
ся з цим правління колгоспу?

М. Ж ИЛЕНКО, 
секретар парторганізації 
МТС.

На честь 40-річчя Великого Жовтня

Змагання в розпалі
Хто вийде переможцем у зма

ган ні, хто найбільше разів 
триматиме мандат учасника об
ласної наради передових меха
нізаторів у 1957 році? Це пи
тання хвилює кожного механі
затора Ново-Миргородської МТС.

Дві декади тримала перехід
ний мандат тракторна бригада 
Ф. Осадчука, по разу—бригади 
Ф. Миргородченка та И. Афана
сьєва. Та ось на перше місце вий
шла тракторна бригада Григо
рія Новикова, якій днями було 
вручено мандат.

Високої честі тримати ман
дат удостоюється та бригада, 
де найкраще використовують 
техніку, економлять пальне.

В. АГАФІНЕЦЬ, 
секретар парторганізації 
Ново-Миргородської МТС.

На стрижці овець
В Ново-Миргородській МТС на 

стрижці овець використовують
ся зараз два агрегати.

В колгоспах вже обстрижено 
близько 1500 овець, одержано 
понад 4375 кілограмів вовни. 
Високі настриги вовни— по 3,5 
кілограма на вівцю—має кол
госп «Перемога». По 3,1 кіло
грама вовни на вівцю одержано 
в колгоспі імені Молотова.

Включившись у змагання, 
перевиконують денні норми на 
стрижці овець механізатори 
Сергій Парфьонов, Володимир 
Мирошніченко, Валентин Шрам
чевський, Василь Негара, Іван 
Руденко та інші.

О. КРИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік МТС.
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РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

Сільська Рада і колгоспне виробництво
Сільські Ради депутатів тру

дящих, як  місцеві органи дер
жавної влади, близько стоять 
до колгоспів, безпосередньо 
зв ’язані з сільським населен
ням, а тому мають можливість 
подавати конкретну допомогу 
колгоспам. Основний зміст ро
боти сільських Рад—проведен
ня в ж иття розробленої Кому
ністичною партією і Радянсь
ким урядом програми крутого 
піднесення сільського господар
ства. XX з ’їзд КПРС підкрес
лив необхідн ість докорінного 
поліпшення роботи Рад і зміц
нення їх зв’язків з масами.

Колгоспам нашого району 
подають велику організаційну 
допомогу сільські Ради, здій
снюють контроль за неухиль
ним проведенням в ж иття Ста
туту сільськогосподарської ар
тілі і додержанням внутрікол
госпної демократії.

Дійову допомогу сільгоспар
тілям імені Молотова та імені 
Ворошилова подає Кам’я н 
ська сільська Рада. Виконком 
добре знає стан справ у кож 
ному колгоспі і вживає заходів 
для раціонального і доцільно
го використання в сільськогос
подарському виробництві всіх 
наявних засобів, тяглової си
ли, людських резервів. Сільсь
ка Рада через своїх депутатів 
і широкий актив охоплює всі
галузі колгоспного виробництва. 
Вона подала допомогу колгос
пам в усуненні недоліків у 
землекористуванні, у зміцненні 
виробничих бригад, у доборі 
та розстановці кадрів на вирі
шальних ділянках виробництва.

На базі рільничих бригад і 
тваринницьких ферм в обох 
колгоспах організован і комп
лексні бригади. Це значно по
ліпшило організацію праці як  
в рільництві, так і в тварин
ництві. Колгоспники забезпечи
ли старанний догляд за посіва
ми, мають хороші показники 
по виробництву молока.

Сільська Рада, де головою 
виконкому працює І. Воропай, 
всебічно сприяє організації со
ціалістичного змагання  хлібо
робів. Депутати Кам’янської 
сільської Ради— це кращі ви

робничники колгоспів: свинар
ка Ф. Горбачова, доярка М. Т ка
чови, ланкові О. Барановська, 
О. Жовна, О. Костюкова та 
інші. Депутати ведуть перед у 
соціалістичному змаганні, пода
ють хороший приклад у боро
тьбі за успішне виконання 
взятих на 1957 рік зобов’язань.

Останнім часом поліпшила 
свою роботу Пурпурівська сіль
ська Рада, де головою викон
кому Г. Головатенко. Через де
путатів Рада не тільки подає 
допомогу колгоспам «Перемога» 
та імені Сталіна в розробленні 
виробничих планів, але також 
організовує разом з правління
ми колгоспів виконання цих 
планів. На засіданні виконко
му н едавно було заслухано ін 
формації голів колгоспів М. Гре
ка та В. Воропая про догляд 
за посівами. В рішенні намі
чені конкретні заходи , спрямо
вані на поліпшення роботи 
колгоспів. Після цього члени
виконкому, депутати Ради по
дали практичну допомогу прав
лінням у мобілізації колгоспни
ків на успішне проведення  об
робітку цукрових буряків, со
няшників та кукурудзи.

Проте ще не скрізь сільські 
Ради та їх  виконкоми глибоко
вникають в діяльн ість колгос
пів. Так, наприклад, сільгосп
артілі імені Чкалова, імені Ча
паєва, імені Свердлова відста
ють з проведенням н евідклад
них польових робіт, недостат
ньо дбають п ро збільшення 
виробництва продуктів тварин
ництва. Але виконкоми Софіїв
ської та Коробчинської сіль
ських Рад та їх  голови К. Ка
пинус та Н. Грузін примири
лися з цим становищем.

Готуючи гідну зустріч 40-рі- 
ччю Радянської держави, ви
конкоми сільських Рад повинні 
повсякденно дбати про ви
конання соціалістичних зобов’я 
зань, допомагати колгоспам у 
боротьбі за збільшення вироб
ництва зерна, м’яса, молока 
та  іншої продукції.

С. ГАЇНА, 
секретар виконкому ра
йонної Ради депутатів 
трудящих.

Черкаська область. В кінці квіт
ня 1957 р. в селі Шевченкове, Віль- 
шанського району, де минули ди
тячі роки Тараса Григоровича 
Шевченка, було відкрито пам’ят
ник великому Кобзареві. На мі
тингу були присутні близько 20 
тисяч чоловік з сіл і міст області.

На фото: пам’ятник Т. Г. Шев
ченку, встановлений у селі Шев
ченкове.

Фото І. Діамента.
(Фотохроніка РАТАУ).

Пам’ятник воїнам
Трудящі села Софіївки діяль

но готуються до 40 -річчя Ве
ликого Ж овтня. Впорядковують
ся вулиці, весною посаджено 
багато дерев.

В центрі села біля семиріч
ної школи розпочато споруд
ження пам’ятн ика воїнам Ра
дянської Армії, що загинули в 
період Великої Вітчизняної вій
н и . Вже закладено фундамент, 
підвезено матеріали для будів
н ицтва п’єдесталу. Висота пам’
ятника становитиме понад вісім 
метрів.

А. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
секретар сільради.

Хати для колгоспників
В сільгоспартілі імені Каліні

на розпочали будівництво п ’я 
ти хат для колгоспників. Вже 
вилили стіни, виготовляють 
верх. У спорудженні ж итлових 
будинків допомагає міжколгосп
на будівельна орган ізація.

І. МАКОДЗЕЙ, 
завідуючий відділом бу
дівництва.

Н а з р і лі  п и т а н н я
Трудящі нашої країни одностай

но схвалюють рішення сьомої сесії 
Верховної Ради СРСР, вітають 
Закон про дальше вдосконалення 
організації управління промисловіс
тю і будівництвом.

Завдання полягає в тому, щоб 
повсюдно розгорнути боротьбу за 
скорочення витрат коштів на адмі
ністративно-управлінський апарат, 
наблизити його безпосередньо до 
виробництва.

В нашому районі також можна 
здійснити ряд заходів, які дозволять 
вивільнити значні кошти, поліпшити
роботу окремих установ. Взяти, на
приклад, такий факт. В Ново-Мир
городській середній школі працю
ють директор, два завпеди, бухгал
тер. Кількість учнів тут не менша, 
ніж у Софіївських середній та семи
річній школах разом. Тимчасом як у 
середній, так і семирічній школах в 
директори, завпеди, бухгалтери. До
цільно було б, на мого думку, об’єд
нати тут семирічну та середню
школи в одну. Це дозволило б ско
ротити посади одного директора та 
бухгалтера, а за рік при цьому зао
щаджувалося б до 15 тисяч карбо
ванців. Цей захід позитивно вплинув 
би і но поліпшення навчально-ви
ховної роботи в школі. Подібне ста

З ам. № 302 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000

новище маємо також в селах 
Панчево, Мартоноші, де є середні 
та семирічні школи.

Бухгалтер райлікарні т. Бориско 
обслуговує понад 100 чоловік. Ро
боти у нього завжди багато. По
ряд —в райздороввідділі та в рай
епідемсанстанції теж є посади бух
галтерів. Їх щомісячний оклад не
малий. Та ці бухгалтери обслугову
ють лише по кілька працівників. Ї х
обов’язки зводяться по суті до на
рахування і виплати зарплати. Ме
ні здається, що можна залишити 
лише одного бухгалтера в райздо
роввідділі, а таку ж посаду в рай
епідемсанстанції скоротити, пере
давши рахівництво в райздороввід
діл. Цей захід дозволив би заоща
дити на рік кілька тисяч карбован
ців.

Багато надмірних витрат допус
кають у споживчій кооперації. Так,
райспоживспілка має 6 складів. В 
кожному з них є завідуючий та ще 
один допоміжний працівник. Недо
цільно тримати паралельно перепал
ку та пункт по прийманню яєць. 
Якщо підрахувати, то працівники 
цих складів працюють на повну 
потужність лише кілька місяців на 
рік. Назріла потреба об’єднати пе
ревалку та пункт по прийманню

яєць. Це дасть змогу скоротити од
ну штатну одиницю.

Не можна вважати нормальним 
той факт, що в райцентрі однією 
її тією ж справою—продажем пали
ва та лісоматеріалів—займаються 
два склади: лісоторговельний та
„Кіртоплива”. Працівники цих скла
дів зайняті роботою лише  в ті дні, 
коли прибуває в продаж брикет, 
вугілля, дрова. А таких днів, до 
речі, буває кілька на місяць. Об’
єднання цих двох складів у один 
також дозволило б скоротити кілька 
штатних одиниць.

Дитяча та районна бібліотеки, 
як і ряд інших установ, не мають 
штатних бухгалтерських працівни
ків, але зате мають свої окремі ра
хунки в райвідділенні Держбанку. 
Якщо рахунки їх передати відділо
ві культури, де є бухгалтер, то це 
дозволило б скоротити штатну оди
ницю в райвідділенні Держбанку.

Плановій комісії (голова т. Полу
панов) та райфінвідділові (завіду
ючий т. Вурсол) необхідно глибо
ко і всебічно вивчити ці питання і 
внести свої пропозиції на розгляд 
виконкому районної Ради депута
тів трудящих.

М. ТАРАН, 
керуючий відділенням 
Держбанку.

Загублену квитанцію на ім'я Цуркана Д. Г. (за № 01509 віл 18 травня 1957 року) 
на одержання олії вважати недійсною.

Міжнародний огляд
17 травня  Голова Ради Мі

ністрів СРСР М. О. Булганін 
надіслав главі французького 
уряду послання, в якому, ви
кладається точка зору нашого 
уряду на деякі важливі міжна
родні питання і розглядаються 
шляхи поліпшення радянсько- 
французьких в ідносин.

Я к вказується в посланні, 
зараз найбільш виразно вияв
ляються два протилежних на
прями в розвитку міжнародних 
відносин. З одного боку, наро
ди вимагають від державних 
діячів не допустит и зростання 
воєнної небезпеки, сприяти 
ослабленню міжнародної напру
женості і зміцненню мирного 
співробітництва держав. З дру
гого боку, певні сили прагнуть
до краю загострити міжнародну 
обстановку, щоб здобувати з 
цього для себе політичні і ма
теріальні в игоди. Тому головне 
питання зараз полягає в тому, 
говориться в посланні М. О. 
Булганіна, який з цих двох 
напрямів візьме гору, «чи підуть 
держави по шляху мирного 
співіснування і співробітництва 
чи буде допущене дальше за
гострення обстановки і над сві
том нависне небезпека смерто
носної атомної війни».

Висловивши переконання Ра
дянського уряду, що в голов
ному питанні—про збереження 
миру і недопущення виникнен
ня нової війни—між держава
ми не повинно бути розход
жень, М. О. Булганін підкрес
лив: «Особливо важливо, щоб 
великі держави виявили готов
ність до встановлення між собою 
відносин взаємного довір’я  і до 
співробітництва в мирному роз
в’язан ні спірних питань».

Далі в посланні розглядаю
ться найважливіші міжнародні 
спірні питання і вказуються 
конкретні шляхи їх розв’язан 
ня. Зокрема, в ньому відмічає
ться, що питання про європей
ську безпеку можна розв'язати 
тільки шляхом усунення н и
нішнього розколу Європи на 
воєнні угруповання. Глава Ра
дянського уряду вказує і на 
невідкладну необхідність розв’я 
зати питання про роззброєння, 
бо гонка озброєнь, особливо атом
них, загрозливо погіршує між
народну обстановку і призво
дить до зростання воєнних вит
рат, які тяжко тиснуть на еко
номіку країн і покладають непо
сильний тягар на плечі народів.

Спинившись потім на мож
ливих ш ляхах врег улювання 
небезпечного становища н а 
Близькому Сході і становища 
в Алжірі, де Франція вже про

тягом довгого часу веде зброй
ну боротьбу проти національ
но-визвольного руху алжир
ського народу, М. О. Булганін 
у своєму посланні детально 
висвітлив питання розвитку без
посередньо франко-радянських 
відносин. У посланні вказуєть
ся на користь радянсько-фран
цузьких культурних зв’язків, 
на важливість встановлення
ширших торговельних відносин, 
пропонується співробітництво в 
галузі використання атомної 
енергії в мирних цілях. «Праг
нення наших народів до всебіч
ного співробітництва і міцної 
дружби величезне, — говорить
ся в заключній частині послан
н я .— Не доводиться сумнівати
ся, що таке співробітництво 
між СРСР і Францією набагато 
оздоровило б обстановку в Єв
ропі і було б зустрінуте з схва
ленням не тільки радянським
і французьким народами».

Пропозиції, як і містить по
слання глави Радянського уря
ду, зустрічають підтримку ши
роких верств французького на
селення. Я к заявляє газета
«Юманіте», послания М. О. 
Булганіна може і повинно ста
ти підтримкою для всіх сил у 
Франції, що борються за полі
тику миру і справедливості, яка 
відповідає національним інте
ресам країни.

Слід відмітити, що тепер 
Франція стоїть на краю фінан
сової катастрофи. Воєнна аван
тюра в Алжірі і великі витра
ти на озброєння спустошили
французьку казну. Для покрит
тя витрат по державному бюд
жету Франції невистачає  те
пер величезної суми в 1 .6 00 
мільярдів франків. Намагаю
чись знайти вихід з цього ста
новища, французький уряд Гі 
Молле вирішив встановити нові 
податки на суму в 1 50 міль
ярдів франків і на 250 міль
ярдів франків скоротити бюд
жетні витрати, причому не на
воєнні цілі, а на цивільні по
треби. 21 травня при голосу
ванні в Національних зборах 
Франції законопроект про нові 
податки уряд Гі Молле поставив 
питання про довір’я . Більш істю 
голосів депутати , в тому числі 
депутати-комуністи, відкинули 
законопроект і тим самим від
мовили урядові в довір’ї. В ре
зультаті уряд Гі Молле зму
шений був подати у відставку.

Падіння уряду Гі Молле є
наслідком того курсу внутріш
ньої і зовніш ньої політики, 
який він проводив в останні 
місяці.

Н. ЧИГИР.

Слідам и на ш их виступів
Критичну замітку під заголов

ком „Біля нашого млина” було 
вміщено в номері райгазети за 7 
квітня.

Як повідомив редакції директор 
держмайна О. Вахламов, замітка 
обговорювалась на зборах праців
ників підприємства. Вжито захо
дів для поліпшення обслужування 
помольців, дотримання чистоти на 
території млина. Встановлено кіль
ка посудин з питною водою.

В райгазеті за 28 березня було 
піддано критиці керівників райспо
живспілки за те, що в сільських 
крамницях немає кіс та серпів. 
Голова правління П. Степанов по
відомив, що зараз одержано 200 
кіс, які відправлено на село.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Народний суд Ново-Миргородського району розглядатиме спра
ву про визнання безвісно відсутнім Басова Макара Миколайовича. 
Осіб, що знають місце перебування Басова М. М., просимо пові
домити народний суд Ново-Миргородського району.
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