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Свято радянських танкістів
Радянський народ і його 

Збройні Сили відзначають сьо
годні традиційне свято—День 
танкістів. Вшанування радян
ських танкістів і танкобудівни
ків у цьому році проходить в 
обстановці всенародної бороть
б и  за перетворення в ж иття 
історичних рішень XX з ’їзду 
КПРС, за гідну зустріч 40-х 
роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.

За  роки Радянської влади 
славний шлях пройшли Зброй
н і Сили СРСР, а разом з ними 
і бронетанкові війська. Їх бо
йовий літопис почався ще в 
дні боротьби за перемогу Жовт
невої революції, коли солдати 
автобронезагонів разом з черво
ногвардійцями і матросами штур
мували Зимовий палац. В роки
громадянської війни за вказів
кою В. І . Леніна було сформо
вано бронепоїзди і броньові за
гони, почалось будівництво 
танків. Воїни бронепоїздів і 
бронезагон ів самовіддано били
ся проти іноземних інтервентів 
і білогвардійців, героїчно захи
щали завоювання Великого 
Ж овтня.

Радянський народ під керів
ництвом Комуністичної партії 
створив могутню соціалістичну 
індустрію. Це дало змогу оснас
тити всі роди військ, в тому 
числі бронетанкові, сучасною 
технікою.

В роки Великої Вітчизняної 
війни радянські бронетанкові 

 і  механізовані війська відігра
л и  важливу роль у  розгромі 
німецько-фашистських загарб
ників.

Партія і народ високо оціни
ли заслуги танкістів і танко
будівників у захисті Батьків
щини. 250 тисяч воїнів-танк іс
т ів було нагородж ено орденами

і медалями, більше тисячі чо
ловік удостоєно високого зван
ня Героя Радянського Союзу, 
а 16— двічі Героя Радянського 
Союзу. Орденами і медалями 
н агороджено також понад 9 
тисяч працівників танкової про
мисловості.

Завдяки дальшому піднесен
ню важкої промисловості і її 
серцевини — машинобудування 
бронетанкові війська в післяво
єнні роки зробили великий 
крок вперед. В сучасних умо
вах, коли з ’явилась атомна і 
воднева зброя, ще більше зрос
тає роль бронетанкових військ, 
які мають високу рухливість, 
маневреність і велику вогньову 
могутність.

Радянська держава, яка ви
ражає інтереси народу, прово
дить мирну зовнішню політику. 
Радянський Союз хоче жити в
мирі з усіма державами—вели
кими і малими, незалежно від 
того, який у них соціально-по
літичний лад.

Але є ще в капіталістичних 
країнах реакційні сили, яким 
не до душі мирна політика Ра
дянської держави. Вони розду
вають «холодну війну», поси
люють гонку озброєнь, не хо
чуть прислухатися до вимог 
простих людей усього світу. В 
цих умовах радянські люди по
винні виявляти пильність, вжи
вати заходів до зміцнення 
оборонної могутності країни, до 
зміцнення своїх Збройних Сил.

Радянські танкісти свято бе
режуть і множать славні бойо
ві традиції Радянської Армії. 
Разом з усіма воїнами Зброй
них Сил СРСР вони пильно 
стоять на сторожі мирної пра
ці нашого народу, на сторожі 
державних інтересів соціаліс
тичної Батьківщ ини.

Виклик на змагання прийнято!
5 вересня в Ново-Миргородській МТС відбулася нарада 

бригадирів тракторних бригад, механіків та агрономів. Обгово
рювалося питання про посилення темпів підняття зябу. Меха
нізатори МТС взяли зобов’язання закінчити оранку зябу до 10 
жовтня і викликали на змагання трактористів Панчівської МТС.

Така ж нарада відбулася і в Панчівській МТС. Виклик 
новомиргородських механізаторів прийнято! Панчівські механі
затори також вирішили закінчити оранку зябу до 10 жовтня.

Директори обох МТС встановили грошові премії для трак
торних бригад, які вийдуть переможцями у змаганні на оранці
зя б у .

Про день виборів депутата до Ново-Миргородської 
районної Ради депутатів трудящих по Костянтинівському 

виборчому округу № 16
Рішення № 285 виконкому Ново-Миргородської районної 

Ради депутатів трудящих від 6 вересня 1957 року
У відповідності з ст. 119 

«Положення про вибори до 
обласних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депу
татів трудящих Української 
РСР» виконком районної Ради 
депутатів трудящих рішає:

Призначити вибори депутата 
до Ново-Миргородської район
ної Ради депутатів трудящих 
по Костянтинівському виборчо
му округу № 1 6 , замість ви
булого депутата, на неділю 
22-го вересня 1957 року.

Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих
П. КУМПАН.

В. о. секретаря виконкому районної Ради депутатів
трудящих І. ПОСТИКА.

На колгоспних ланах
— Вчасно підняти глибокий 

зяб— це значить забезпечити 
умови для одержання високого 
врожаю цукрових буряк ів, — 
говорять механізатори трактор
ної бригади №  11 , які обслужу
ють колгосп імені Ворошилова.

Вони тримають першість на 
оранці глибокого зябу в Ново- 
Миргородській МТС. Вже під
нято понад 90 гектарів зябу 
під буряки при плані 110 гекта
рів. Ставши на переджовтневу 
вахту, механізатори Федір Сла
денко та Олексій Курдаков ви
сокопродуктивно використову
ють на оранці трактор ДТ-54.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
працівник МТС.

На буряковій плантації кол
госпу імені Карла Маркса впев
нено водить бурякокомбайн 
«СКЕМ-3» Іван Семенович Га
нул. Механізатор зібрав уже 
цукрову сировину з площі близь
ко 20 гектарів.

Іван Ганул дбайливо догля
дає машину, вчасно регулює і 
змащує робочі вузли. Завдяки 
цьому якість збирання хороша.

Включившись у змагання на 
честь 40-х роковин Великого 
Жовтня, комбайнер щозміни 
збирає по 4 гектари буряків 
при нормі 3 гектари.

О. ГУЛЬЧЕНКО.

Тракторна бригада С. Кізіля, 
що обслужує сільгоспартіль іме
ні Калініна, першою в Панчівсь
кій МТС закінчила сівбу озимих 
культур на площі 410 гектарів.

С. АДОНЬЄВ.

Збільшувати виробництво продуктів тваринництва!

ЗВЕД ЕН НЯ
про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з  1 січня по 

1 вересня 1957 року за  даними 
райінспектури ЦСУ

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

Назва колгоспів

В
ир

об
ле

но
мо

ло
ка

Н
ад

оє
но

м
ол

ок
а

ім. Ворошилова 160,3 1923
„Шлях Леніна” 142,5 1738

ім. Шевченка 142,4 1849
ім. Карла Маркса 1 32,8 1690
ім. Хрущова 132,1 1396
ім. Калініна 131,8 1763
ім. М.  Горького 129,5 1677
ім. Чкалова 129,3 1545
ім. Сталіна (Пурп.) 120,7 1340
ім. Жданова 115,3 1453
ім. Свердлова 109,0 1698
ім. Будьонного 107,6 1443
ім. Сталіна (Март.) 106,3 1426

„Перемога” 105,4 1345
ім. Чапаєва 103,6 1437
ім. Леніна 101,9 1462
ім. Орджонікідзе 100,2 1212
ім. Куйбишева 94,2 1428
ім. Дзержинського 93,5 1460
ім. Петровського 91,6 1154
ім. Кірова 69,9 1404

По Н-Миргород. МТС 121,2 1521
По Панчівській МТС 101,7 1477

По району 109,9 1496

Радянський народ і його Збройні Сили 
відзначають сьогодні традиційне свято—День 
танкістів. Вшанування радянських танкістів і 
танкобудівників у  цьому році проходить в об
становці всенародної боротьби за перетворення 
в життя історичних рішень XX з ’їзду КПРС, за 
гідну зустріч 40-х роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Рейд перевірки готовності колгоспів до зимівлі тваринництва

Забезпечити тваринам теплу зимівлю
Незабаром громадське тварин

ництво треба буде переводити 
на зимове утримання. Як же 
підготувалися до зустрічі зи
ми в Мартоноському колгоспі 
імені Сталіна?

В артілі налічується понад 
8 0 0 голів великої рогатої ху
доби. Наявних приміщень не
вистачить, щоб розмістити все 
поголів’я  тварин. Так, понад 
220 голів молодняка ВРХ роз
містити н іде. Курник вміщує 
лише 1000 курей, а в колгос
пі є 4500 голів птиці.

Другий рік в колгоспі буду
ють корівник на 120 голів ху
доби. Збудували стіни, поста
вили крокви і на цьому заспо
коїлись. Невистачає лісоматері
алів. Як видно, правління кол
госпу мало дбає про вчасне
завершення будівництва ко
рівника.

Ще в травні місяці міжкол
госпна будівельна організація, 
де головою Ради І . Титенков, 
розпочала будівництво в колгос
пі телятника на 100 голів. Збу
дували лише стіни, і ось уже 
два місяці ніякої роботи тут не 
провадять.

Не кращі справи в артілі з 
ремонтом наявних приміщень. 
У трьох свинарниках досі не 
відремонтовані підлоги, станки, 
двері, стіни. У багатьох при
міщеннях не посклиті вікна. 
Частину свинопоголів'я тут роз
раховують утримувати взимку 
н а відгодівельному майданчику,

але про його обладнання не 
подбали.

Досі не закінчено ремонт 
пташ ника, вівчарні.

Правління артілі на засідан
ні обговорювало питання про 
підготовку тваринницьких при
міщень, але конкретних захо
дів по прискоренню ремонту 
приміщень не вживає.

Погано виконують свої обов’
язки  завгосп Р. Мурзак та 
бригадир будівельної бригади 
Н. Лягул. Вони н е слідкують 
за якістю ремонту. Так, у корів
н и ку, який  вважається відре
монтованим, не посклиті вікна, 
двері розламан і, стіни побілені 
погано.

На будівництві тваринниць
ких приміщень погано викорис
товують місцеві будівельні ма
теріали: глину, очерет, солому 
тощо. Члени правління не 
проявляють власної ініціативи 
у придбанні будівельних ма
теріалів, а чекають, поки їх 
дасть держава.

До зими лишилося мало ча
су, а роботи ще багато. Лікві
дувати виявлені недоліки, за
безпечити громадському тварин
ництву теплу і ситу зимівлю— 
таке стоїть завдання перед 
мартоноськими колгоспниками.

Рейдова бригада: В. КУ
ЛІНІЧ—головний зоотехнік 
Панчівської МТС, П. ДІОРДІ
ЯШЕНКО — ветфельдшер 
колгоспу, Я. ЧУЧКО—догля
дач худоби.

Пташники нашого району зо
бов’язалися в цьому році вироби
ти на кожні 100 гектарів посівів 
по 5000 штук яєць і одержати на 
курку-несучку по 76 яєць.

За вісім місяців цього року в 
сільгоспартілі імені Калініна ви
роблено по 3373 яєць на 100 гек
тарів зернових посівів. Перед у 
з маганні веде пташниця П. Кізіль. 
Проте правління колгоспу погано 
дбає про реалізацію продукції 
птахівництва. Так, 3 тисячі штук 
яєць більше місяця не відправля
ються на заготівельний пункт.

Дбають про підвищення про
дуктивності птиці також у кол
госпі імені Свердлова. Старанний 
догляд курей, добра годівля за
безпечують успіх у роботі. Сіль
госпартіль уже має на кожні 100 
гектарів зернових по 2878 штук 
яєць і на курку-несучку по 71 
яйцю. Хороший приклад у роботі 
подає пташниця цієї артілі М. Лар
жевська.

Проте ще не приділяють на
лежної уваги птахівництву в кол
госпі імені Кірова. Тут за 8 міся
ців цього року вироблено на 100 
гектарів зернових по 616 штук 
яєць і одержано на курку-несуч
ку по 37 яєць. В колгоспі імені 
Куйбишева від курки-несучки 
одержали по 95 яєць (гарний 
показник), проте на 100 гектарів 
зернових вироблено лише 541 яй
це. Це говорить про те, що в 
колгоспі не займаються збільшен
ням поголів’я курок-несучок. Ма
ло одержали яєць у колгоспах 
імені Шевченка та імені Дзер
жинського.

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м'яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1  січня 1957 року по 

1 вересня 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 23,5 16,6
ім. Калініна 20,5 15,0
ім. Будьонного 19,7 17,3
ім. Хрущова 19,0 12,8
ім. Ворошилова 19,0 11,0

„Шлях Леніна” 18,1 17,0
ім. Сталіна (Пурп.) 16,9 10,4

„Перемога” 16,8 12,7
ім. М. Горького 16,4 11,0
ім. Карла Маркса 15,8 11,0
ім. Сталіна (Март.) 15,7 13,8
ім. Шевченка 15,5 11,8
ім. Петровського 14,2 10,0
ім. Чкалова 12,7 9,5
ім. Свердлова 12,5 8,5
ім. Дзержинського 12,1 9,0
ім. Жданова 9,1 7,3
ім. Орджонікідзе 8,9 4,6
ім. Чапаєва 8,4 6.1
ім. Кірова 8,4 5,0
ім. Куйбишева 8,0 6,0

По Панчівській МТС 14,1 10,7
По Н-Миргород. МТС 13,8 9,9

По району 14,0 10,3



2.

Пленум райкому ЛКСМ України
Відбувся пленум райкому 

ЛКСМ України. З доповіддю 
про участь комсомольців і мо
лоді району в підготовці до 
4 0 -річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції вис
тупив секретар райкому комсо
молу Ф. Ткаченко.

З великою активністю готу
ються весь радянський народ 
до святкування знаменної да
т и— 40-річчя Радянської влади. 
Всюди з небувалою силою роз
горнулося соціалістичне змага
н ня за дострокове виконання 
завдань, поставлених історич
н им XX з ’їздом Комуністичної 
партії. Трудові подарунки все
народному святу готують ком
сомольці нашого району.

Доповідач відмічає успіхи, 
здобуті у переджовтневому зма
ганні молодими працівниками 
колгоспних ферм. Добра трудо
ва слава йде в районі про доя
рок Любов Сланевську та Єв
докію Тараненко з колгоспу 
імені Шевченка, Раїсу Драч з
колгоспу імені М. Горького, 
Галину Жовну з колгоспу іме
ні Карла Маркса та багатьох 
інш их, які домагаються висо
ких надоїв молока. Комсомоль
ці активно включилися у бо
ротьбу за виконання поставле
ного Комуністичною партією 
завдання — протягом ближчих 
років наздогнати Амери ку по 
виробництву продуктів тварин
н ицтва на душу населення.

Буде створено достаток пов
ноцінних кормів—буде молоко, 
м’ясо, вовна тощо. Розуміючи
це, комсомольці та молодь кол
г оспу імені Куйбишева добре 
попрацювали на заготівлі си
лосу. Закладено 5 тисяч тонн 
силосу з бадилля та 500 тонн 
силосу з качанів кукурудзи.

Біля ферм створено запаси гру
бих кормів. Активну участь на 
заготівлі кормів брали комсо
мольці колгоспів імені Свердло
ва, імен і Леніна, імені Будьон
ного.

Як доповідач, так і виступа
ючі відмічали, що далеко не 
скрізь комсомольці по-справж
ньому очолили змагання моло
ді. Так, н изька продуктивність 
худоби в колгоспах імені Пет
ровського, імені Кірова, імені 
Орджонікідзе. Знизились надої 
молока в колгоспі імені Чапає
ва. Не подбали тут і про ство
рення потрібних запасів си
лосу.

На пленумі відмічались кра
щі молоді механізатори, вироб
ничники промислових підпри
ємств, працівники культосвіт
ніх закладів, які готують дос
тойну зустріч святу.

Секретар комсомольської ор
ганізації плодоконсервного за
воду З . Стародубцева розпові
ла про те, як  молоді робітники 
виконують взяті зобов’язання 
на честь 40-річчя Жовтня.

На пленумі виступили секре
тар комсомольської організації 
колгоспу «Шлях Леніна»
О. Вдовиченко, секретар ком
сомольської організації колгос
пу імені Куйбишева Л. Панкул, 
завідуючий райвідділом куль
тури В. Перев’язко, старша 
піонервожата Мартоноської се
редньої школи В. Самойленко 
та інші.

Про чергові завдання ком
сомольців і молоді району ска
зав у своєму виступі секретар 
райкому КП У країни Г. А. Без
вушко.

По обговореному питанню 
пленум райкому комсомолу 
прийняв розгорнуте рішення.

Обговорили важливе питання
Днями райком КП України 

провів нараду голів та секре
тарів кас взаємодопомоги кол
госпів. Доповідь про стан ро
боти і завдання колгоспних кас 
взаємодопомоги зробив завідую
чий районни м відділом соціаль

ного забезпечення Г. Лопа
тенко.

Учасники наради у своїх вис
тупах поділилися досвідом ро
боти і викрили недоліки в ді
яльності кас взаємодопомоги в 
колгоспах.

Б. КОНОФІЦЬКИЙ.

У боротьбі за владу Рад
...Каніж , Панчево, Мартоно

ш а... Звичайні села, які майже 
нічим не відрізняються від 
багатьох інш их українських 
сіл. Тут зелені кучеряві сади, 
невеликі чепурні будинки, в 
я ких ж ивуть трудівники кол
госпних ланів. Радіє моє сер
це: щасливо зростає наша мо
лодь...

А як  ж илося при царизмі. 
Пригадую своє дитинство. З 
тринадцяти років наймитував 
у поміщиків та куркулів. Бра
ти і сестри також поневіряли
ся в наймах. Тяжкою була пра
ця. З малих літ доводилось мен і 
орати поміщицьку землю, до
глядати худобу. А за свою ро
боту щодня одержував лише 
шматок черствого хліба. Не
мав я  змоги навчатися, хоч ду
же хотілося стати письменним. 
Таким тяжким, безпросвітним 
було ж иття бідноти при ца
ризмі...

В 1917 році перемогла Вели
ка  Жовтнева соціалістична ре
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волюція. Повален і капіталісти 
та поміщики чинили шалений 
опір радянському ладові. В де
яких селах поряд з новою вла
дою ще господарювало буржу
азне земство. Так було і в се
лі Панчевому. Але уже в пер
ші місяці 1918 року влада на 
селі перейшла до волосного 
революційного комітету. Голо
вою було обрано Івана Чуба.

Та згодом почала займати
села на Єлисаветградщині ні
мецька армія, разом з війська
ми буржуазної Центральної ра
ди. Стали наступати окупанти 
і на Панчево. В цей час ре
волюційний комітет, очолюва
н ий Григорієм Сочинським, 
роздавав найбіднішим селянам 
хліб, відібраний у поміщиків, 
організовував загін Червоної
гвардії.

В березні м ісяці в село 
вступив загін німців. Поверта
лися у свої маєтки багатії. 
Вон и знову почали знущатися 
над селянами. Згодом німці ви

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Київська область. Колгоспники Києво-Святошинського району 
добились нових успіхів у змаганні за різке збільшення виробниц
тва продуктів тваринництва. Тут вже одержано більше як по 250 
центнерів молока на 100 гектарів земельних угідь. Району присуд
жено перехідний Червоний прапор Ради Міністрів УРСР і ЦК КП 
України з видачею другої премії в розмірі 15 тисяч карбован
ців. Добрих показників добились тваринники передового колгоспу 
„Червоний партизан”. Вони одержали понад 382 центнери моло
ка і по 35 центнерів м’яса на 100 гектарів земельних угідь, в то
му числі по 31 центнеру свинини на 100 гектарів орної землі.

На фото: група передових доярок сільгоспартілі „Червоний 
партизан", які надоїли по 3000 і більше кілограмів молока, (зліва 
направо)—Є. М. Савенко, С. Г. Билека, У. Ф. Кравченко, 
Г. Ф. Клименко і М. М. Клименко.

Фото Н. Цидільковського. (Фотохроніка РАТАУ).

Передові доярки району
У соціалістичному змаганні на честь сороко

вих роковин Великого Жовтня найкращих показ
ників по надоях молока за вісім місяців домог
лися:

Мотря Новохатченко—доярка колгоспу іме
ні Ворошилова, яка надоїла на кожну корову по 
2550 літрів молока;

Віра Шундиль—доярка колгоспу імені Во
рошилова, яка надоїла на кожну корову по 2200 
літрів молока;

Любов Сланевська—доярка колгоспу імені 
Шевченка, яка надоїла на кожну корову по 2020 
л ітрів молока;

Раїса Драч—доярка колгоспу імені М. Горь
кого, яка надоїла на кожну корову по 2000 
літрів молока;

Надія Павленко—доярка колгоспу імені Ка
лініна, яка надоїла на кожну корову по 1960 
літрів молока;

Галина Жовна—доярка колгоспу імені Кар
ла Маркса, яка надоїла на кожну корову по 
1895 літрів молока;

Марія Бредня—доярка колгоспу імені Чка
лова, яка надоїла на кожну корову по 1745 літ
рів молока.

ї хали із села, залишивши свого 
ставленика і банду головорізів, 
які грабували селян, забирали 
хліб, худобу і відправляли 
ешелонами в Німеччину. Рос
ло обурення бідноти.

В цей час у селі Канежі 
почав створюватися загін пов
станців. Із навколишніх сіл
стали вливатися нові сили. Оз
броювалися гвинтівками, руш
ницями , вилами, косами. Всту
пив і я  в цей загін. Велику 
допомогу нам подавали єлиса
ветградські робітники-більшо
вик и.

Перед повстанцями стояло 
завдання —вигнати австро-ні
мецьких окупантів із Єлиса
ветградщини.

На села волості насунули
чорні зграї німецьких окупан
тів. Запалали хати селян, лили
ся кров і сльози невинних лю
дей. Повстанці вступили в бій 
з ворогом і нанесли йому нищів
ного удару. Німці кинули ка
ральн і загони на придушення 
повстання селян.

Небачену розправу вчинили

німецькі окупанти над ж ителя
ми сіл Канежа та Панчево. 
Багато чоловіків було розстріля
но, повішено на крилах віт
ряків.

Але не скорився народ. Пар
тизанські загони нападали на 
ворога і завдавали йому вели
кої шкоди. Згодом війська Чер
воної Армії разом з партизан
ськими загонами вигнали авст
ро-німецьких загарбників з 
України.

Проте боротьба за владу 
Рад ще тривала. Селяни діли
ли поміщицьку землю, боро
лися з бандитськими зграями. 
Брав участь і я в боротьбі про
ти банд...

...Зараз повнокровно вирує 
життя в селах. Радісне і щас
ливе тепер ж иття трудів
ників села. З кожним роком 
стають більш заможними кол
госпники. Все це дала нам Ве
лика Жовтнева соціалістична 
революція.

С. БАЙБОРОША, 
голова виконкому Марто
носької сільради.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Правління Ново-Миргород
ської райспоживспілки дово 
дить до відома громадян ра
йону, що Державне видавниц
тво художньої літератури ви
пускає збірник творів класи
ка англійської літератури 
Чарльза Діккенса.

Вартість кожного тома 11 
карбованців. Видання буде здій
снене протягом 1957—1960 рр. 
Передплату на видання прий
має завідуючий книжковим 
магазином райспоживспілки. 
В магазині можна ознайоми
тись із змістом томів. Грома
дяни, що передплачують це 
видання, повинні внести зав
даток у сумі 11 карбованців. 
Строк передплати—до 15 ве
ресня.

Правління райспожив
спілки.

Тираж 2000

„Заспокоюватись ще рано“
Замітку під таким заголовком 

було вміщено в райгазеті за 25 
серпня ц. р. В ній, зокрема, підда
но різкій критиці бригадира кол
госпу імені Петровського Павла
Бабаліча, який занедбав трудову 
дисципліну, не організував людей 
на проведення силосування качанів 
кукурудзи. Секретар первинної  
парторганізації колгоспу імені Пет
ровського В. Топор повідомив ре
дакції, що за допущені недоліки 
П. Бабаліч з посади бригадира 
знятий.

Слідами наших виступів

„Не дотримується 
розпорядку дня“

Під таким заголовком у районній 
газеті за 15 серпня ц. р. опубліко
вано замітку. В ній вказувалось, 
що продавщиця крамниці Галина 
Якушина порушує розпорядок дня, 
а це викликає обурення у жите
лів села Софіївки.

Правління Ново-Миргородського 
ССТ повідомило редакцію, що на
ведені факти підтвердились. На 
Г. Якушину накладене адміністра
тивне стягнення.

Подбати про бджільництво
Бджільництво — прибуткова 

галузь господарства. Та в кол
госпі імені Орджон ікідзе про 
це забувають. Є лише 21 бджо
лосім’я , а треба мати не мен
ше 3 0 . Вулики не ремонтують, 
немає темника для зимового 
утримання бджіл.

Коли у колгоспі подбають 
про бджільництво?

І. ЛОГВИНЕНКО.

8 вересня 1957 року.

Працюю на фермі
Семирічну школу я закінчив 

у 1956 році. Працював на різ
них роботах у колгоспі «Шлях 
Л еніна», а ось уже п ’ятий мі
сяць доглядаю телят. Разом зі 
мною на фермі трудиться дос
відчена телятниця Клавдія Пет
рівна Гаврилова.

Ми дбайливо доглядаємо по
над 60 телят, вчасно їх годує
мо, напуваємо. Добре організу
вали випоювання телят молоком. 
Всі тварини мають хорошу вго
дованість, не хворіють. Малих 
телят поступово привчаємо до 
поїдання зеленої маси та кон
центратів.

Професія тваринника мені 
подобається. Тому й працюю 
на фермі з великою охотою.

М. МЕДВЕДЕНКО, 
доглядач телят.
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