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Громадській худобі—  
теплу і ситу зимівлю

В найближчі роки наздогна- 
ти США по виробництву про- 
дукції тваринництва на душу на- 
селення— таке наше завдання. 
Для його здійснення необхідно 
збільшити поголів’я громадсь- 
кої худоби, значно підвищити 
ї ї  продуктивність. Трудівники 
сільського господарства району 
зобов’язалися в нинішньому 
році виробити по 29 центнерів 
м ’яса, по 156,3 центнера моло- 
ка на сто гектарів сільськогос- 
подарських угідь.

За вісім місяців господарсь- 
кого року вироблено по 14 
центнерів м’яса на сто гектарів 
угідь, в тому числі свинини по 
10,7 центнера на 100 гектарів 
ріллі. Реалізовано м’яса біль- 
ше, ніж за відповідний період 
минулого року.

Проте не все гаразд в райо- 
ні з виробництвом молока. Ряд 
колгоспів продовжує серйозно 
відставати. Коли, наприклад, 
сільгоспартіль імені Ворошило- 
ва виробила за вісім місяців по 
160,3 центнера молока на сто 
гектарів угідь, то колгоспи 
імені Кірова, імені Петровсь- 
кого, імені Дзержинського, 
імені Куйбишева одержали ли- 
ше по 70— 100 центнерів. Тут 
низькі показники і по вироб- 
ництву м’яса.

Минуло літо. Через недостат- 
ню кількість опадів колгоспи 
району збирають кормів менше, 
ніж  передбачено планом. Ма- 
ло заготовлено сіна. Серед гру- 
бих кормів переважає озима 
солома. Низькі врожаї корене- 
плодів та силосних культур. 
Ці труднощі з кормами повин- 
ні подвоїти зусилля в підготов- 
ці тварин до зимівлі. Та на 
це мало звертають уваги окре- 
мі правління колгоспів.

В сільгоспартілі імені Куй- 
бишева закладено силосу лише 
72 проценти необхідної потре- 
би. Але про його зберігання і 
економне витрачання не дба- 
ють. Завідуючий тваринництвом 
І. Бринза розпорядився вже 
тепер згодовувати худобі силос, 
коли тварин можна ще випaca- 
т и, підгодовувати гичкою з 
буряків тощо.

Незадовільно провели силосу- 
вання в колгоспі імені Орджо- 
нікідзе. Тут заклали лише 630 
тонн цього корму з плану 1350. 
За якістю силосування не слід- 
кували н і члени правління, ні 
зоотехнік І. Бондаренко. У 

З в о л і к а ю т ь  ор а нк у  зябу

Я. РУДИЙ, 
обліковець.

ямах, особливо біля стінок, 
подрібнену масу не трамбува- 
ли як слід, закриття ям теж 
провели неправильно. І ось 
наслідки. У кількох ямах силос 
зіпсувався. Ось до чого приво- 
дить безгосподарність.

Організація правильного збе- 
рігання і використання кормів— 
важлива умова успішного про- 
ведення зимівлі тваринництва. 
Вже зараз треба скласти помі- 
сячні плани витрачання грубих, 
соковитих і концентрованих 
кормів для кожної ферми, ви- 
ходячи з їх  наявності. Особли- 
во слід пильнувати за правиль- 
ним, економним згодовуванням 
кормів.

Вже тепер необхідна підво- 
зити солому до ферм, подріб- 
нювати її,  підготувати все для 
запарювання.

Забезпечення тварин доброт- 
ними приміщеннями— також не- 
обхідна умова успішного про- 
ведення зимівлі. Проте в ряді 
колгоспів району з ремонтом 
наявних приміщень не поспі- 
шають. В сільгоспартілі імені 
Орджонікідзе стоять обдерті, 
непомазані корівники, вівчар- 
ник, телятник. Потребують не- 
відкладного ремонту станки, 
годівниці, підлога, вікна й две- 
рі. Погано ремонтують свинар- 
ники у мартоноському колгос- 
пі імені Сталіна, не готують 
пташників у колгоспі «Пере- 
мога».

В цьому році буде зимува- 
ти значно більше худоби, ніж 
торік. Отже треба мати додат- 
кові приміщення. Але будівниц- 
тво їх  провадиться вкрай по- 
вільно. У колгоспах імені Жда- 
нова, імені Чапаєва, імені Чка- 
лова вже по кілька років буду- 
ють корівники, свинарники, 
але й досі не закінчили. Мало 
дбає про завершення будівниц- 
тва і відділ по будівництву в 
колгоспах.

Ще жодного приміщення не 
здала в експлуатацію міжкол- 
госпна будівельна організація, 
якою керує І. Т итенков. Необ- 
хідно вжити всіх заходів до то- 
го, щоб прискорити будівницт- 
во і ремонт приміщень. Не слід 
забувати й про забезпеченість 
тварин водою. При потребі не- 
гайно будувати нові і ремонту- 
вати існуючі колодязі. Шир- 
ше впроваджувати механізацію 
трудомістких процесів.

До зимівлі громадської худоби 
треба зразково підготуватись.

В. ВРУБЛЬОВСЬКИЙ.

Дружна праця

З м а г а н н я  в  д і ї
Хто вийде переможцем у змаганні на оранці зябу? Це 

п итання хвилює кожного механізатора Панчівської МТС. 
Змагання в розпалі. 8 вересня тракторна бригада О. Гри- 
горчука підняла 58 гектарів зябу при завданні 50. Бригаді 
вручено перехідний Червоний прапор і грошову премію— 100 
карбованців. А 9 вересня першість здобула бригада М. Гонча- 
ра, де піднято 63 гектари зябу при завданні 50. Цій бригаді 
також вручено премію.

С. АДОНЬЄВ. А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.

Серед буряководів колгоспу 
імені Карла Маркса все ширше 
розгортається змагання на честь 
40-річчя Великого Жовтня. Вже 
зібрано понад 40 гектарів бу- 
ряків. На цукрозавод вивезено 
кілька тисяч центнерів цукро- 
вої сировини.

Дружно працюють колгосп- 
ники і механізатори. Приклад 
подають водій бурякокомбайна 
Дем’ян Костюков, шофер Олек- 
сандр Великохатько та інші.

Трудове напруження

Тракторна бригада № 6, яку 
очолює М. Андреєв, зволікає 
оранку зябу в обслужуваному 
колгоспі імені Чапаєва. План 
підняття зябу тут виконаний 
лише на 14 процентів. Причи- 
на криється в тому, що меха- 
нізатори бригади не борються 
за виконання змінних норм 
виробітку, із запізненням ви- 
ходять на роботу.

Вкрай повільно також орють 
грунт на зяб у тракторній 
бригаді Якова Пишохи, що об- 
служує колгосп імені Жданова.

Трактор «С-80», на якому 
працюють механізатори Олек- 
сандр Ра к  та Іван Кравченко, 
завжди утримується в зразко- 
вому стані. Завдяки цьому трак- 
тористи використовують маши- 
ну на повну потужність. На 
піднятті глибокого зябу вони 
щозміни виконують норми на 
120— 130 процентів.

В обслужуваному колгоспі 
імені Хрущова механізатори 
бригади № 9 вже підняли бли- 
зько 400 гектарів зябу з пла- 
ну 786.

У вересні підняти зяб під увесь ярий клин!
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Швець М. Н.
Покоти ов М. П.
Бондаренко С. П.
Новиков Г. Л.
Миргородченко Ф.Д.
Афанасьєв О. П .
Василенко Ф. М.
Афанасьєв П. П.
Осадчук Ф. В.
Пишоха Я. П .
Андреєв М. Я.

«Шлях Леніна»
ім. Хрущова
ім. Орджонікідзе
ім. Сталіна
ім. Ворошилова
ім. Карла Маркса
ім. Свердлова
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Бондаренко С. Д.
Клименко М. Г.
Зайцев С. Я.
Ружин B . А.
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ім. Дзержинського
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ім. Шевченка
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Вчасно і якісно зібрати цукрові буряки!

Зранку і  допізна кипить нап- 
ружена праця на буряковій 
плантації колгоспу імені Воро- 
шилова. Вчасно і без втрат 
зібрати вирощений урожай— 
таке одностайне прагнення бу- 
ряководів.

Чітко і злагоджено трудять- 
ся члени ланок Оксани Чорної, 
Меланії Федорової та інших. 
Вони вслід за комбайном та 
бурякопідкопувачем очищають 
корені, сортують їх, відправ- 
ляють на Капітанівський цук- 
розавод. Водії автомашин М. Гус- 
листий та Б. Волик роблять по 
5— 6 рейсів на вивезенні буря- 
ків.

В колгоспі вже зібрано по- 
над 30 гектарів цукрових бу- 
ряків. Добре працюють водій бу- 
рякокомбайна Олександр Пана- 
сюк та тракторист Михайло Ма- 
лашевич. Вони довели денний 
виробіток бурякокомбайна до 4 
гектарів.

Готуючи достойну зустріч 40- 
річчю Великого Жовтня, кол- 
госпники і механізатори вчас- 
но і якісно проводять польові 
роботи. Закінчено оранку гли- 
бокого зябу під цукровий бу- 
ряк на площі 110 гектарів.

Т. ГОРБЕНКО.

Де ж якість роботи?

У колгоспах Вінницької області розгорнулось копання цукро- 
вих буряків. На бурякових плантаціях вже працюють понад 
2000 трьохрядних бурякокомбайнів, 1500 бурякопідйомників, близько 
500 буряконавантажувачів, декілька тисяч автомашин.

Но фото: збирання цукрових буряків у колгоспі імені Сталіна, 
Вороновицького району. На агрегаті працює бурякокомбайнер Во- 
роновицької МТС Степан Сергійович Гарник. На передньому 
плані—колгоспниця Ніна Йосипівна Олефір.

Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ).

Бурякова плантація колгоспу 
імені Орджонікідзе. Щойно про- 
йшов бурякокомбайн «СКЕМ-3». 
Слідом ідуть колгоспниці з 
мішками, витягують з землі 
корені, зносять їх  до купи і 
сідають обрізати гичку.

— От як у нас комбайну- 
ють. Не те, щоб гичку обрізав, 
а навіть на купи не скидає, 
лише підкопує, — зауважила 
ланкова Тетяна Гольжа. — За 
чим слідкує бригадир трактор- 
ної бригади Бондаренко?

— Правильно говориш, Таню, 
— підтримали ланкову інш і 
колгоспниці. — Погано працю- 
ють наші комбайнери Гнат Ру- 
савський та Володимир Поповен- 
ко. Їм аби гектари, а за якість 
не питай. І за що тільки ме- 
ханізаторам платити будемо?

Справедливі скарги трудів- 
ниць. Машина тільки підкопує 
буряки. Майже половину коре-

нів зносять до купи самі кол- 
госпниці, гичку обрізають та- 
кож вручну. А записується, 
що збирання проведено ком- 
байном.

Ці недоліки спокійно спос- 
терігає рільничий бригадир 
Михайло Боровських. Члени 
правління також миряться з 
неякісним збиранням цукрових 
буряків.

Робочі вузли в машині не 
відрегульовані, різальні апара- 
ти погнуті і  зіпсовані. Їх жод- 
ного разу не гострили.

— Немає чим гострити,— 
говорить комбайнер.

Дивно, що були біля ком- 
байна механіки МТС тт. Гру- 
шовий та Іванов, але не допо- 
могли відрегулювати машину. 
Подивились, та й поїхали.

Чому ж мириться дирекція 
Ново-Миргородської МТС з та- 
ким бракоробством?



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Прибуткова галузь

2.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Вище рівень політичної освіти

12 вересня 1957 року.

НАШ КАЛЕНДАР

Ф. Е. Дзержинський
Незабаром розпочнеться но- 

вий навчальний рік у мережі 
партійної освіти. Здійснюючи 
історичні рішення XX  з’їзду 
КПРС, партійні організації ста- 
ли глибше займатися питання- 
ми ідеологічної роботи.

В Резолюції XX  з’ їзду партії 
на звітну доповідь ЦК КПРС 
говориться: «Партійні органі- 
зації повинні зробити крутий 
поворот до питань конкретного 
керівництва господарським бу- 
дівництвом, посилити вивчення 
техніки та економіки промис- 
лових підприємств, колгоспів, 
МТС і радгоспів, щоб керувати 
їх  роботою з глибоким знанням 
справи».

В нинішньому навчальному 
році сітка гуртків, шкіл, семіна- 
рів буде більш різноманітною, 
повніше задовольнятиме ідейні 
запити комуністів і безпартійно- 
го активу. Працюватиме район- 
ний семінар по вивченню еконо- 
міки сільського господарства. 
Тут навчатимуться голови кол- 
госпів, секретарі парторганіза- 
цій та рахівники. Спеціалісти с і- 
льського господарства, бригади- 
ри рільничих і тракторних бри- 
гад та завідуючі фермами навча- 
тимуться на таких же семінарах 
при кожній МТС. Продовжувати- 
муться заняття в районній парт- 
школі по вивченню економіки 
народного господарства.

Посилилась увага до вивчен- 
ня історії Комуністичної партії. 
При первинних парторганізаці- 
ях створено 17 гуртків по вив- 
ченню історії КПРС. Політшко- 
ли працюватимуть при парторга- 
нізаціях колгоспів імені Леніна, 
імені Куйбишева, «Перемога». 

В багатьох первинних парт- 
організаціях питання про по- 
літичну освіту комуністи обго- 
ворили на своїх зборах. По-ді- 
ловому готуються до початку 
навчання комуністи парторгані- 
зації колгоспу імені Будьонно- 
го, де секретарем А. Хлопенко. 
З кожним комуністом тут про- 
ведені індивідуальні бесіди. 
Створено гурток по вивченню 
питань поточної політики, в 
якому навчатиметься 12 чоло- 
вік. Підібрано відповідне при- 
міщення, визначено години і 
день занять. На партійних 
зборах комуніст В. Першич ви- 
словив побажання, щоб на за- 
няттях в гуртку краще викори- 
стовувались наочні посібники.

Підняти партійну освіту на 
вищий рівень— невідкладне зав- 
дання. Комуністи колгоспу іме- 
ні Свердлова, обговорюючи пи- 
тання про політнавчання, під- 
давали різкій критиці допуще- 
ні недоліки в підборі пропаган- 
дистів. Тут із-за вини пропа- 
гандиста були зриви занять, їх 
ідейний рівень був низьким.

Велика увага приділятиметь- 
ся вивченню питань, що вип- 
ливають з рішень червневого 
Пленуму ЦК КПРС про анти- 
партійну групу Маленкова, Ка- 
гановича, Молотова. Комуністи 
заслухають лекції про бороть- 
бу партії за єдність своїх ря- 
дів і чистоту марксистсько-ле- 
нінської теорії, про нерозрив- 
ний зв’язок партії з народом 
та інші.

М. ЗАВАТІЙ, 
заступник завідуючого 
відділом пропаганди і агі- 
тації райкому партії.

На з а с і д а н н і  р а й о н н о ї  к о м і с і ї
Днями відбулося засідання 

районної комісії по підготовці 
до святкування 40-річчя Вели- 
кого Жовтня.

Комісія заслухала і обговори- 
ла питання про стан роботи 
і завдання культурно-освітніх 

закладів району в підготовці 
до 40-річчя Радянської влади.

Розглянуто також організа- 
ційні питання, затверджені за- 
ходи. За кожним членом комі- 
с ії закріплена певна ділянка 
роботи.

А. САМОЙЛЕНКО, 
інструктор райкому партії.

Негайно виправити 
недоліки

Г. ШАРПІНСЬКИЙ, 
голова колгоспу.

Колгоспники сільгоспартілі 
«Шлях Леніна» приділяють 
належну увагу розвиткові кро- 
лівництва.

Торік колгосп здав державі 
кілька центнерів кролячого 
м’яса. В нинішньому році та- 
кож здамо 200 кролів живою 
вагою по півтора кілограма 
кожний.

Сумлінно трудиться на кро- 
лефермі Марія Пилипівна Ми- 
рошниченко.

В сільськогосподарській ар- 
тілі імені Калініна є всі мож- 
ливості для різкого збільше- 
ння виробництва продуктів 
тваринництва. Однак правління 
колгоспу та його голова 
Б. Дацький не дбають про 
правильну організацію відгодів- 
лі свиней. Свинарки вже дов- 
гий час скаржаться членам 
правління, що відгодівельні 
свині на фермі не погруповані 
за віком, не складений раціон 
годівлі. Це у значній мірі за- 
важає швидкому збільшенню 
виробництва свинини.

Дуже погано в колгоспі пос- 
тавлена справа з реалізацією 
сільськогосподарської продук- 
ції. Так, 3000 штук яєць вже по- 
над місяць знаходяться вдома 
у пташниці П . Кізіль, псують- 
ся. Їх реалізацією однак н іх- 
то не займається.

Незабаром громадське тварин- 
ництво треба буде ставити на 
зимове утримання. Проте в 
колгоспі ремонт тваринницьких 
приміщень не провадиться. 
Стіни не помазані, дахи роз- 
криті, кормокухня розвалена.

Правління колгоспу та пер- 
винна парторганізація повинні 
мобілізувати колгоспників на ус- 
пішне виконання поставлених 
завдань по дальшому розвитку 
громадського тваринництва.

В ті грі з ні  роки
В лютому 1917 року до міс- 

та Ново-Миргорода дійшла звіс- 
тка про повалення самодер- 
жавства. Група робітників п і- 
шла обеззброювати поліцію, 
склад якої на той час значно 
збільшився. Будучи учнем м і- 
ського училища, я також з 
групою юнаків брав участь в 
обеззброєнні поліції. Операція 
пройшла успішно. Поліція і 
взвод кінних стражників зда- 
лися без опору.

Влада в місті перейшла до 
рук трудящих. Був організо- 
ваний комітет робітничих, се- 
лянських і солдатських депу- 
татів. Організовано було також 
народну міліцію.

...З радістю зустріли трудя- 
щі Ново-Миргорода звістку про 
перемогу Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. По- 
чалося нове життя. Але на по- 
чатку 1918 року територію 
України окупували німецькі 
війська при допомозі буржуаз- 
но-націоналістичної Централь- 
ної ради. Почалося грабування 
селян. Награбоване добро еше- 
лонами відправлялося в Н імеч- 
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чину. Жорстоко переслідува- 
лись більшовики та активні 
революціонери. Обурення наро- 
ду поведінкою окупантів росло 
з кожним днем.

Влітку 1918 року в селі Ка- 
нежі вибухнуло повстання, яке 
охопило також прилеглі до Ка- 
нежа села. Повстанці завдава- 
ли окупантам нищівних ударів. 
Але сили були нерівні. В кро- 
ві і сльозах потопили кайзе- 
рівські головорізи цей сміливий 
патріотичний виступ народу. 
Керовані більшовиками народ- 
ні маси продемонстрували свою 
ненависть до іноземних грабіж- 
ників та їх  білогвардійських 
посібників.

Народ не корився. Червона 
Армія та партизанські загони 
на кінець. 1918 року звільнили 
нашу територію від ворогів. Ро- 
бітники і селяни почали буду- 
вати Радянську владу.

В Ново-Миргороді був ство- 
рений революційний комітет. 
Те, про що віками мріяв поне- 
волений народ, збулося. Земля 
стала надбанням селян, під- 

приємства перейшли до рук ро- 
бітників. Народ став господа- 
рем своєї долі.

Та чорні сили не спали. Вес- 
ною 1919 року в нашій міс- 
цевості появилась банда Гри- 
гор’єва. Озвірілі бандити вби- 
вали на вулицях міста невин- 
них дітей і жінок, грабували 
магазини, квартири. В бороть- 
бі з бандитами загинули кращі 
активісти Ново-Миргорода Си- 
нельников, Ткаченко, Перель- 
ман та інші. Показали своє 
звіряче обличчя і служителі 
церкви, як і різними шляхами 
виказували бандитам комуніс- 
тів та активістів.

У грудні 1919 року в Ново- 
Миргород вступили війська Чер- 
воної Армії. Наступило вільне 
життя, за яке так героїчно 
боровся трудовий народ.

...Відтоді минуло близько 
40 років. Радянські люди, з 
честю відстоявши завоювання 
Великого Жовтня, успішно 
будують своє світле майбутнє— 
комунізм. І вони ніколи не 
дозволять, щоб наші просторі 
поля, квітучі міста і села топ- 
тала нога будь-якого агресора.

В. БОГУШЕВСЬКИЙ.
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Замітку під таким заголовком 
вміщено в райгазеті за 4 серпня 
ц. р. В вій вказувалось, що в ма- 
газинах райцентра ніде купити ци- 
гарок. Як повідомили редакцію з 
Ново-Миргородської райспожив- 

„Де купити цигарок?”

Слідами наших виступів

Рішення №  312 виконкому Ново-Миргородської 
районної Ради депутатів трудящих 

від 9 вересня 1957 року

Про з а т в е р д ж е н н я  с к л а д у  О к р у ж н о ї в и б о р ч о ї к о м іс і ї  
по виборах д о  Н о в о -М и р г о р о д с ь к о ї р а й о н н о ї Р а д и  

д е п у т а т ів  т р у д я щ и х

Межі Костянтинівського ви- 
борчого округу № 16 по вибо- 
рах до Ново-Миргородської ра- 
йонної Ради депутатів трудя- 
щих залишаються такими, яки- 
ми були визначені рішенням 
виконкому Ново-Миргородської 

Про м е ж і К о с т я н т и н ів с ь к о г о  в и б о р ч о го  о к р угу  № 16 
п о ви борах  д о  Н о в о -М и р г о р о д с ь к о ї р а й о н н о ї Р а д и  

д е п у т а т ів  т р у д я щ и х

11 вересня минуло 80 років 
з дня народження Фелікса 
Едмундовича Дзержинського— 
видатного діяча Комуністичної 
партії і Радянської держави.

В 1894 році, ще гімна- 
зистом, Ф. Дзержинський всту- 
пив у соціал-демократичний 
гурток, а з 1896 року став 
професіональним революціоне- 
ром. Все своє свідоме життя він 
віддав боротьбі за щастя тру- 
дящих. Ф. Дзержинський не- 
одноразово зазнавав репресій з 
боку царського уряду, але 
ні арешти, ні тюрми, ні заслан- 
ня не зламали його волі до 
революційної боротьби.

Учень і найближчий сорат- 
ник Володимира Ілліча Леніна, 
Ф. Дзержинський був одним з 
керівників Жовтневого зброй- 
ного повстання. Після перемо- 
ги Жовтня він всі сили і енер- 
гію віддає боротьбі за зміцнен- 
ня радянської влади, захисту 
молодої Радянської республіки, 
веде велику державну роботу 
на посадах голови ВЧК, нарко- 
ма внутрішніх справ, наркома 
шляхів сполучення, голови ко- 

м ісії при ВЦВК по поліпшен- 
ню життя дітей, голови Вищої 
ради народного господарства 
(ВРНГ).

Революційна вимогливість, 
дисципліна, пильність, непри- 
миренність до ворогів, чуйне 
піклування про потреби тру- 
дящих зробили Ф. Дзержин- 
ського видатним діячем Кому- 
ністичної партії,  улюбленцем 
трудящих мас. Його героїчне 
життя є зразком відданості 
своєму народові, справі кому- 
нізму.

районної Ради депутатів тру- 
дящих від 3 січня 1957 року.

До складу виборчого округу 
входить територія сіл Костян- 
тинівки і Ганнівки.

Центр— контора колгоспу ім. 
Ворошилова.

На підставі ст. 37 «Положен- 
ня про вибори до обласних, 
окружних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад де- 
путатів трудящих УРСР» та 
Указу Президії Верховної Ради 
УРСР від 28 серпня 1951 року 
«Про порядок проведення вибо- 
рів до обласних, окружних, ра- 
йонних, міських, сільських і 
селищних Рад депутатів трудя- 
щих Української РСР по окре- 
мих виборчих округах замість 
вибулих депутатів» затвердити 
Окружну виборчу комісію по 
виборах до Ново-Миргородської 
районної Ради депутатів тру- 
дящих в складі таких представ- 
ників громадських організацій 
і товариств трудящих по Кос- 
тянтинівському виборчому ок- 
ругу № 16:

Голова Окружної виборчої 
Голова виконкому районної Ради депутатів трудящих

П. КУМПАН.
В. о. секретаря виконкому районної Ради депутатів трудящих

І. ПОСТИКА.

комісії тов. Клименко Анато- 
лій Іванович— від первинної 
Комуністичної організації кол- 
госпу імені Ворошилова.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії тов. Шульга 
Ніна Йосипівна— від організа- 
ції професійної спілки праців- 
ників народної освіти Костян- 
тинівської семирічної школи.

Секретар Окружної виборчої 
комісії тов. Логвиненко Іван 
Явтухович— від колгоспників 
колгоспу імені Ворошилова.

Члени Окружної виборчої 
комісії:

Тов. Ткаченко Іван Антоно- 
вич— від колгоспників колгоспу 
імені Ворошилова.

Тов. Ткаченко Любов Дмит- 
рівна— від колгоспників кол- 
госпу імені Ворошилова.

спілки, зараз в торговельні точки 
райцентра завезено цигарки.
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