
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Почесний обов’язок 
колгоспних тваринників

Комуністична партія і Р а
дянський уряд проявляють ве
лике повсякденне піклування 
про благо і щастя народу. Но
вим яскравим підтвердженням 
цього є опублікована днями в 
пресі постанова Центрального 
Комітету КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про розвиток ж ит
лового будівництва в СРСР». 
Заходи партії і уряду по даль
шому розвитку ж итлового бу
дівництва викликали нову хви
лю трудового і політичного під
несення серед трудящих на
шої країни .

З новою силою розгортають 
соціалістичне змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня тру
дівники сільського господар
ства. Всюди йде наполеглива 
боротьба за дальше підвищен
ня врожайності полів, за швид
ке піднесення продуктивності 
громадської худоби. Відповіда
ючи на заклик Комуністичної 
партії наздогнати в найближчі 
роки Сполучені Штати Амери
ки по виробництву м’яса, мо
лока і масла на душу насе
лення, трудівники колгоспно
го села стали краще дбати про 
збільшення виробництва про
дуктів тваринництва.

Першість по виробництву 
молока тримає в районі колгосп 
імені Ворошилова. За сім мі
сяців тут вироблен о понад 1 33 
центнери молока на сто гекта
рів угідь, надоєно на фуражну 
корову по 1604 кілограми мо
лока.

Заслужена трудова слава йде 
в районі про передових доя
рок цього колгоспу Мотрю Но
вохатченко, Віру Ш ундиль, Ана
стасію Новикову та інших. 
Мотря Новохатченко, наприк
лад, вже надоїла від кожної 
закріпленої корови понад 2100 
літрів молока.

За підвищення молочної про
дуктивності корів успішно бо
рються доярки к олгоспів імені 
Ш евченка, імені М. Горького, 
імені Карла Маркса.

Радують трудові успіхи доя
рок сільгоспартілі «Шлях Лені

на». За сім місяців ця артіль 
виробила по 11 9 ,8 центнера 
молока на сто гектарів угідь, 
зайнявш и третє місце в районі. 
Від кожної фуражної корови 
тут одержано по 1536 кілог
рамів молока. Проте зовсім 
інакше використовують наявні
можливості в сусідньому кол
госпі імені Орджонікідзе, де 
головою правління Д. Руденко. 
Тут молока вироблено за сім 
місяців лише по 80,7 центне
ра на сто гектарів угідь, на
доєно на корову тільки по 
1020 кілограмів. Не кращі 
справи також  з виробництвом 
м’яса. Все це сталося тому, 
що керівники сільгоспартілі 
вкрай погано дбають про доб
ру годівлю худоби. Занедбано 
також роботу з людьми, не ор
ганізовано дійового змагання 
працівників ферм. Партійна 
організація та ї ї  секретар т. Ке
росір примирилися з таким 
становищем.

Ганебно тягне район назад 
колгосп імені Кірова, який по
сідає останнє місце по вироб
ництву молока та м’яса. Ні 
правління колгоспу, очолюване 
Т. Опальченком, ні первинна 
парторганізація та її  секретар 
 Г. Шевченко досі не вжили 
рішучих заходів щодо поліп
шення організації праці на 
фермах.

Зараз у колгоспних тваринни
ків гаряча пора: йде підготов
ка до зими. Треба зробити все 
для того, щоб продуктивність 
усіх видів худоби не знижува
лась, а підвищувалась. Для 
цього необхідно в кожній арті
лі створити достаток повноцін
них кормів, вчасно підготува
ти до зими приміщення, по
дбати про широку механізацію 
трудомістких процесів.

Працівники тваринницьких 
ферм! Ваш почесний обов’я 
зок—домогтися різкого збіль
шення виробництва тварин
ницької продукції. Дамо більше 
молока, м 'яса  і свинини, вов
ни та інших продуктів тварин
ництва рідній Батьківщині!

Третя сесія районної Ради 
депутатів трудящих

5 с е р п ня ц ьо го  р о ку  в ід 
б у л а с я  т р е тя  сес ія  район ної 
Р ад и  д еп у тат ів  тр у д я щ и х  
ш о сто го  скл и к ан н я , я ка  р о з
гл я н у л а  питання „П ро х ід  
п ід го то вк и  ш кіл  рай он у  до 
н о во го  1957— 58 н ав ч ал ь н о 
го р о к у ” .

З  д о п о в ід д ю  по цьом у  
п и та н ню виступи в з а в ід у ю 
чий р ай в ід д ілом  н ародн о ї 
освіти  д еп у та т  Г. В. Ц у ц о л . 
Із сп івд о п о в ід дю  в ис ту п ила 
с е к р е т а р  постій н о ї ком ісії 
н ар о д н о ї освіти  д еп у тат  
Г. В. Л и сен ко .

В о б г о в о р е н н і д оповіді 
взяли  у ч ас ть  д еп у тати : О . М. 
П о л у п ан о в , Ф . А . Ш ітіков , 
О . О . Л е в ш ін а , Г. А. Б е з 
в у ш к о , С. Ф . Б ай б о р ош а, 
П. Г. К у м п ан , д и р е к т о р и 
ш кіл : М . І. А р ап о ва , Г. Я. 
Т а й г , І. А. Р у б л я  та голова 
к о л го сп у  ім ен і Ч а п а є ва 
А. В. П у ш е н к о . 

П о о б г о в о р е ном у  п и тан 
ню сесія  р а й о н н о ї Р а д и д е 
п утатів  т р у д я щ и х  прийняла 
в ід п ов ідн е  р іш ен н я .

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з 1 січня по 

1 серпня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ

(подається в центнерах на 100 га 
угідь і в кілограмах на корову)

Назва колгоспів

В
ир

об
ле

но
мо

ло
ка

Н
ад

оє
но

мо
ло

ка

ім. Ворошилова 133,1 1664
ім. Шевченка 128,5 1622

„Шлях Леніна” 119,8 1536
ім. М. Горького 115,5 1529
ім, Карла Маркса 113,2 1452
ім. Хрущова 112,8 1201
ім. Калініна 112,3 1530
ім. Чкалова 107,1 1314
ім. Сталіна (Пурп.) 102,2 1152
ім. Жданова 97,3 1226
ім. Будьонного 93,9 1247
ім. Свердлова 92,9 1489
ім. Сталіна (Март.) 90,3 1212

„Перемога” 90,2 1164
ім. Леніна 87,2 1245
ім. Чапаєва 86,7 1230
ім. Петровського 84,8 990
ім. Дзержинського 84,0 1227
ім. Куйбишева 80,9 1244
ім. Орджонікідзе 80,7 1020
ім. Кірова 58,2 1188

По Н-Миргород. МТС 103,2 1307
По Панчівській МТС 87,2 1275

По району 94,4 1290

Серед колгоспних тваринників 
все ширшого розмаху набирає 
соціалістичне змагання за гідну 
зустріч 40-річчя Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Першість по виробництву м’яса 
за сім місяців 1957 року займає 
колгосп імені Леніна. На 100 гек
тарів сільськогосподарських угідь 
тут вироблено по 20,8 центнера 
м’яса. Добрих показників у зма
ганні домігся колгосп імені Калі
ніна, де вироблено на 100 гекта
рів угідь по 20,5 центнера м’яса.

Перше місце по виробництву 
свинини займає сільгоспартіль 
імені Будьонного, де за сім міся
ців цього року на 100 гектарів 
ріллі вироблено свинини по 16,8 
центнера. Непоганих показників 
по одержанню м’яса на 100 гек
тарів угідь домагаються колгоспи 
імені Хрущова, „Перемога”.

Проте в окремих артілях не 
борються по - справжньому за 
збільшення, виробництва м’яса і 
свинини. Колгосп імені Кірова, 
наприклад, на 100 гектарів угідь 
виробив за сім місяців лише по 
6,5 центнера м’яса—це вдвічі мен
ше проти районного показника. 
Тільки по 20 — 50 кілограмів
м’яса на 100 гектарів угідь виро
били в липні місяці сільгоспарті
лі імені Куйбишева, імені Петров
ського, імені Свердлова, імені 
Сталіна (с. Мартоноша). 

Треба покінчити з таким ганеб
ним відставанням, різко збільшити 
виробництво тваринницької про
дукції.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 січня 1957 року по 

1 серпня 1957 року за даними 
райінспектури ЦСУ 

(подається в центнерах: м’ясо— 
на 100 га угідь, свинина—на 

100 га ріллі)

Назва колгоспів
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ім. Леніна 20,8 15,3
ім. Калініна 20,5 15,0
ім. Хрущова 18,7 12,8
ім. Будьонного 17,4 16,8
ім. Сталіна (Пурп.) 16,9 10,4

„Перемога” 16,8 12,7
ім. Шевченка 16,0 11,6
ім. М. Горького 15,7 10,8
ім. Ворошилова 14,7 10,2

„Шлях Леніна” 13,4 12,5
ім. Сталіна (Март.) 13,2 11,1
ім. Петровського 12,8 8,6
ім. Свердлова 12,3 9,1
ім. Дзержинського 12,1 9,0
ім. Карла Маркса 11,1 9,3
ім. Чкалова 10,4 7,4
ім. Жданова 8,9 7,3
ім. Орджонікідзе 8,4 4,6
ім. Куйбишева 8,0 5,9
ім. Чапаєва 7,6 6,1
ім. Кірова 6,5 4,4

По Панчівській МТС 12,8 10,1
По Н-Миргород. МТС 12,5 9.2

По району 12,7 9,7

Більше виробляти молока, м’яса і свинини!

Слова підкріплюють ділом
Трудівн ики сільгоспартілі 

імені Ворошилова дали слово 
зібрати врожай цього року в 
стислі строки і без втрат, вчас
но підготуватись до осінньої 
сівби, зустріти сорокаріччя Ве
ликого Жовтня трудовими пе
ремогами.

Свої слова колгоспники під
кріплюють ділом. В тісній 
співдружності з механізатора
ми тракторної бригади, яку 
очолює Федір Миргородченко, 
вони вже закінчують скиртуван
ня пожнивних решток на пло
щі 445 гектарів, повністю вико
нали план оранки під озимі 
культури.

Добре попрацювали в період 
цих робіт трактористи Федір

Сладенко, Олександр Курдаков, 
Іван Кондратенко, Іван Медве
денко та інші. Змінні завдан
ня вони виконували на 115 — 
1 1 8 процентів.

Зараз хлібороби приступили 
до сівби озимих культур. Вже. 
посіяно близько 20 гектарів 
ж ита на зелений корм тва
ринам.

Трудівники артілі дбають 
про створення міцної кормової 
бази громадському тваринниц
тву. В колгоспі вже закладено 
понад 400 тонн силосу із со
няш ників та стебел куку
рудзи.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер Ново-Мирго
родської МТС.

Черкаська область. В сільгоспартілі „Промінь Ілліча”, Кам’ян
ського району, в розпалі збирання врожаю. Механізатори Теле
пинської МТС і колгоспники одночасно лущать стерню, скирту
ють солому і орють під озимину.

На фото: оранка під озимину в колгоспі „Промінь Ілліча”.
Фото І. Діамента. (Фотохроніка РАТАУ).

Наздогнати Америку по виробництву 
молока, м’яса та масла на душу населен
ня—таке завдання поставила рідна Кому
ністична партія. Ширше розгорнемо 
змагання за різке підвищення продук
тивності тваринництва!
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Вісті з полів
Механізатори тракторної 

бригади Панчівської МТС, де 
бригадиром Степан Парфентьє в, 
приступили до сівби озимих 
культур. В колгоспі імені Куй
бишева бригада вже посіяла 
понад 100 гектарів жита на 
зелений корм.

С. АДОНЬЄВ.

У колгоспі імені Карла Марк
са добре організовано скирту
вання соломи й полови. Кол
госпники і механізатори зби
рають пожнивні рештки вдень 
і вночі.

Добре працюють на стягува
н н і соломи волокушами трак
тористи Сергій Білан, Олександр 
Ж овна, Панас Мельниченко 
та Марко Приходько. Скирту
вання вже проведено на пло
щі понад 640 гектарів з пла
ну 749 гектарів.

О. ХОМЕНКО.

Достойну зустріч сороковим 
роковинам Великого Жовтня 
готують механізатори трактор
ної бригади, яку  очолює Мики
та Гончар. В колгоспі імені 
Будьонного бригада вже зорала 
під озимі культури понад 660 
гектарів грунту з плану 756 
гектарів.

Приклад сумлінної праці на 
оранці грунту подають тракто
ристи Іван Циганаш та Павло 
Гершкул. Змінні норми вони 
виконують на 100— 110 про
центів.

А. СЕМЕНОВ.
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П а р т і й н е  ж и т т я

Прийом в партію і первинна 
парторганізація

На XX з ' їзді Комуністичної 
партії вказувалось на необхід
ність посилення уваги до вису
вання молодих кадрів, збільшен
ня числа комуністів, зайнятих 
у виробництві.

В резолюції XX з'їзду  КПРС 
на звітну доповідь Централь
ного Комітету партії говорить
ся: «З’їзд вважає неправиль
ним допущене деякими партій
ними організаціями ослаблен 
ня уваги до справи регулюван
ня росту партії. Виходячи з 
того, що головним є не, кіль
кісне , а якісне зростання пар
тійних рядів, з ’їзд зобов’язує 
партійні організації посилити 
піклування про індивідуальний 
добір у партію передових лю
дей, насамперед з числа робіт
ників і колгоспників».

Добре поставлена робота по 
відбору в партію в первинних 
парторганізаціях Ново-Мирго
родської МТС, колгоспу «Шлях 
Леніна», де секретарями тт. Ага
фінець та Пісковий.

Тимчасом в ряді первинних 
парторганізацій не приділяли 
належної уваги цій важливій 
ділянці внутріпартійної роботи. 
Тому к ількість робітників і 
колгоспників в складі тих, ко
го прийнято в партію, ще 
недостатня.

Окремі парторганізації остан
нім часом послабили свої зв 'я 
зки з активом, політичну ро
боту серед трудящих і майже 
зовсім не займаються відбором 
кращих людей в партію. Це 
стосується парторганізацій кол
госпів імені Сталіна (секретар 
т. Лукаш), імені Ш евченка 
(секретар парторганізації т. Хит
рий), імені Кірова (секретар 
т. Шевченко), імені Петровсь
кого (секретар т. Топор).

Парторган ізації покликані 
спиратись у своїй діяльності 
на широкий актив, залучати 
безпартійних товаришів до гро

мадської роботи, перевіряти 
людей на практичних ділах. По 
прийому в партію треба вести 
індивідуальну, к ропітку роботу 
з людьми, повсякденно займа
тися політичн им вихованням 
активу.

Однак ще трапляються випад
к и, коли кропітка виховна ро
бота з л юдьми підміняється 
спрощеними бесідами про вступ 
до партії. Такі факти мали міс
це в парторганізаціях колгоспу 
імені Будьонного, залізничної 
станції, де секретарями тт. Хло
пенко, Геращенко.

Обов’язок первинної парторга
нізації полягає в тому, щоб
установити, що товариш, якого 
приймають у партію, буде дій
сно хорошім організатором і 
вихователем мас, активним про
відником в життя рішень пар
тії і уряду.

Важливе значення має також 
правильне оформлення докумен
тації на вступаючого в партію.

Та п ро це, на жаль, інколи 
забувають. Так, секретар парт
організації колгоспу імені 
Сталіна т. Лукаш н есумлінно 
поставився до перевірки реко
мендації, яка виявилась н едій
сною. Подібні випадки мали 
місце також в первинних парт
організаціях колгоспів імені
Хрущова та імені Будьонного.

Питання про прийом в пар
тію розглядають збори первин
ної парторганізації. Дуже важ
ливо, щоб комуністи у своїх 
виступах говорили не тільки 
про досягнення, а й відмічали 
б недоліки, давали поради і 
вказівки, щоб вступаючий у 
партію відчув усю відповідаль
ність нових завдань, що стоять 
перед парторганізацією в ці
лому.

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

Поради спеціаліста

Важливий резерв у розвитку вівчарства
Масовий досвід передових 

вівчарських господарств пока
зав, що перенесення часу окоту 
овець з весняних місяців на зи
мові (січень-лютий) с прияє 
швидкому відтворенню молод
няка, значному підвищенню 
вовняної і м’ясної продуктив
ності овець.

Ягнята, народжені в більш 
ранні строки, встигають до то
го, я к  настане пасовищний 
період, добре підрости і з міцні
ти. Вони краще переносять 
літню спеку, а в період виго
рання трав швидко пристосо
вуються до поїдання більш
грубих рослин. Такий молодняк 
швидше набирає ваги. Стригти 
його можна в тому ж році—в 
л ипні і одержувати з кожного 
ягн яти по кілограму і біль
ше цінної пояркової вов
ни. Так, в ряді колгос
пів Канівського району, Чер
каської області, з ягнят зи
мового окоту було настрижено 
влітку 1955 року по 1 кіло
граму пояркової вовни і весною 
1956 року— по 3,3 кілограма
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звичайної вовни. В ц их же 
колгоспах настриг вовни з яг
нят весняного окоту 1955 ро
ку становив весною 1956 року 
лише по 3,4 кілограма.

Переконливі дані про ефек
тивність зимового окоту порів
няно з весняним одержано у 
відомому на Україні колгоспі
імені Сталіна, Ген ічеського 
району, Херсонської області. 
В зимові місяці від к ожних 
10 0 вівцематок одержано на 
11 я гнят більше, н іж при вес
няному окоті, а жива вага 
кожного зимового ягн яти при 
відлученні виявилась на 5,7 к і
лограма більшою, ніж  весняно
го. Колгосп імені Калініна цьо
го ж району, який добився у
минулому році най ви щого на
стригу вовни— по 8,1 кілогра
ма на вівцю, повністю п ерей
шов на з имові окоти.

Для одержання приплоду я г 
нят в з имові місяці овець па
рують у серпні-вересн і. Най
кращий приплід дають вівце
матки вищесередн ьої вгодова

ності. Тому досвідчені вівча
рі завчасно готують їх до па
рування — виділяють в окремі 
групп, відводять їм кращі
пасовища, підвищують норму 
концентрованих кормів. Вівце
маток вдосталь годують також 
в періоди кітності та підсосу.

Дуже важливо створити добрі
умови для проведення зимових  
окотів. Ягнята дуже чутливі до 
холоду, особливо в перші го
дини свого ж иття. Тому в при
міщеннях, де провадитиметься 
окіт, слід заздалегідь відремон
тувати дахи, двері, вікна, об
ладнати родильний відділ і 
клітки для маток з підсисними
ягнятами, а також місця для ут
римання к ітних маток і маток з 
молодняком старшого віку. Я к
що підхожих приміщень у гос
подарстві немає, то поблизу зви
чайних кошар споруджують не
великі тепляки для окоту вів
цематок.

Зимові окоти—важливий ре
зерв у розвитку вівчарства, що 
допоможе я к найшвидше різко 
збільшити виробництво м’яса і 
вовни.

В. ГАРКУША, 
зоотехнік.

Сл ід а м и н а ш и х  в и с т у п і в

„Йти в ногу з життям”
Так називалася замітка, вміщена 

в номері районної газети за 27 
червня цього року. В ній піддано 
критиці роботу редколегії стінгазе
ти „Механізатор” Ново-Миргород
ської МТС. Зокрема вказувалось, 
що стінгазета випускається нере
гулярно, тому відстає від життя 
колгоспів і МТС.

Секретар парторганізації МТС
Т. в. о. редактора 

Г. БЕЗВУШКО.

В. Агафінець повідомив редакцію, 
що ця замітка обговорювалася на 
засіданні редколегії. Намічено за
ходи по поліпшенню роботи редко
легії. Випущено черговий номер 
стінгазети.

Змагання з плавання
Два дні проходили в місті 

Кіровограді змагання з плаван
ня на першість обласного ДСТ 
«Спартак», в яких також взя
л и участь чоловіча та ж іноча 
команди нашого району.

Перше місце зайняла Ново

м иргородська жіноча команда. 
Особисту першість в запливі 
на 200 метрів здобула Ніна 
Волошина, а па 100 метрів— 
Валентина Коваленко.

І. ТАБУНЕЦЬ, 
голова районного коміте
ту ф ізкультури і спорту.

Будемо працювати 
ще  напол е г л и в іше

Радісною була минула субо
та для працівників промартілі 
«П’ятирічка». Па дві години 
раніше звичайного вони закін
чили роботу і поспішали по
митися, переодягтися, щоб 
прийти на урочисті збори, при
свячені врученню їх рідній
артілі перехідного Червоного 
прапора Облпромради.

Працівники промислової арті
лі «П’ятирічка», включившись 
у соціалістичне змагання за
достойну зустріч 40-х роковин 
Великого Жовтня, домоглися 
добрих показників у виконан
ні виробничих планів випуску 
цегли і черепиці, підвищили 
якість продукції. План друго
го кварталу цього року по 
випуску валової продукції вико
нано на 158,9  процента, Со
бівартість продукції знижена 
на 5,1 процента.

Перед у змаганні веде брига
да механічної формовки цег

ли, очолювана Семеном Годо
вахою.

...Вечір. Святково одягнені 
робітники і робітниці зібрали
ся на урочисті збори. З аступ
ник голови Обл промради т. Хей
нсон вручив артілі перехідний 
Червоний прапор, першу гро
шову премію, побажав праців
н икам нових успіхів у роботі.

Від імені членів промартілі 
виступив маш иніст Т. Тка
ченко.

— Будемо працювати ще 
краще, ще наполегливіше, — 
заявив він, — щоб нікому не 
віддати завойовану першість.
На честь сорокаріччя Жовтня 
дамо понад план 700 тисяч 
штук цегли.

Після зборів силами колек
тиву Кіровоградського Будин ку 
культури імені Калініна був 
даний концерт.

Н. ВАСИЛЕНКО.

Стегарев Тимофій Маркович, який живе в с. Мартоноші, Ново- 
Миргородського району, Кіровоградської області, порушує справу про 
розлучення з дружиною Стегаревою Олександрою Герасимівною.

Справа розглядатиметься в народному суді Пореченського району, 
Великолуцької області.

Одеса. Провідне місце в промисловості Одеського економічно
го адміністративного району займають машинобудування і метало
обробка. Одеський раднаргосп велику увагу приділяє питанням ко
оперування, раціонального використання устаткування і впроваджен
ня нової техніки на машинобудівних і металообробних підприємст
вах. Недавно на заводі підйомних кранів імені Січневого повстання 
побував головний конструктор Управління машинобудівної, мета
лургійної і хімічної промисловості Одеського раднаргоспу І. Ф. 
Пахомов. Він допоміг керівникам підприємства розробити конкрет
ні заходи, спрямовані на найшвидше освоєння виробництва нових 
машин.

На фото: представник Одеського раднаргоспу ІллЯ Федоро
вич Пахомов (зліва) розмовляє з головним інженером заводу імені 
Січневого повстання Б. Й. Махліним.

Фото А. Подберезького. (Фотохроніка РАТАУ).

Занедбана ділянка 
р о б о т и

В агітколективі колгоспу іме
ні Куйбишева налічується 40 
чоловік. До його складу вхо
дять вчителі середньої та семи
річної шкіл, спеціалісти сіль
ського господарства, передовики 
землеробства і тваринн ицтва. 
Партійна організація артілі 
розробила план роботи агітко
лективу, регулярно провадять
ся семінари та інструктивні на
ради агітаторів. Однак агітацій
но-масова робота в селі занед
бана. Причиною цього є те, що 
парторганізація  та її секретар 
Д. Ботнаренко надто слабо ке
рують роботою агітколективу, 
мало контролюють діяльність 
агітаторів.

Другого серпня, наприклад, 
в селі відбувся день агітатора. 
Однак більшість член ів агітко
лективу не була в полі, на 
тваринницьких фермах, не про
вадила серед колгоспників бесід.

Де не випадковий факт. Такі 
агітатори як  В. Сочінський, 
І. Бобер, Д. Кличко та О. Мир
городський останнім часом зов
сім перестали провадити серед 
колгоспників агітаційно-масову 
роботу.

Занедбала роботу також Пан
чівська сільська лекційна гру
па районного відділення Това
риства для поширення політич
них та наукових знань, якою
керує директор середньої ш ко
ли І . Воропай. Лектори М. Сто
ян , І. Бантиш, О. Петренко, 
Г. Дульша та інші за період 
весняно-польових та збираль
них робіт жодного разу не ви
ступали перед колгоспниками 
в полі з лекціями.

Посилити агітаційно-масову 
роботу, краще працювати з агі
таторами, поширювати передо
вий досвід— прямий обов’язок 
партійної організації колгоспу 
імені Куйбишева.

М. ЗАВАТІЙ, 
працівник райкому КП 
України.
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