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Дорогу зеленому другові!
Золота осінь—чудова пора 

року. Трудівники колгоспів за
вершують збирання врожаю на 
полях, городах та садах. У 
цей час і садять дерева. До 
лісу, до саду у наших людей 
здавна велика любов. Зелені 
лісові смуги лише в нашому 
районі вздовж і вшир простя
гліїся на десятки кілометрів. 
Тепер уже відомо всім, що по
лезахисні лісові насадження 
позитивно впливають на одер
ж ання високих і сталих уро
жаїв сільськогосподарських 
культур.

Дерево— кращий друг і  за
х исник людини. Л іс—велике
багатство. Про нього народна 
мудрість говорить так: «Навес
ні веселить, влітку х олодить, 
восени годуй, а взимку гріє».

У нашому районі дуже мало 
лісів. Але для їх розширення 
є всі можливості. У коробчин 
ських, пурпурівських, марто
ноських та інших колгоспах є 
сотні гектарів долин , ярів та 
інших неугідь, я к і не засіва
ються. Чому б не засадити їх 
лісами?

Трудящі району, як  і весь 
радянський народ, готуються 
до великого свята—сорокаріч
чя Жовтня. Кожна людина 
сповнена бажанням порадувати 
рідну Вітчизну до цього свята 
новими трудовими успіхами. 
Дорогі товариші! А який буде 
чудесний подарунок великому 
Жовтню, к оли кож на людина 
посадить кілька дерев! А сади
ти є де. В селах району є ба
гато майданів, вигонів та ву
лиць, де можна і треба поса
дити гай, сад.

За рішенням виконкому Кі
ровоградської обласної Ради 
депутатів трудящих та обкому 
КП України з  1 ж овтн я по 
1 л и стоп ада  в нашій о б л а с 
ті п р оходи ть  м ісячник бла
го у с т р о ю  та о зел ен ен н я  
м іст і сіл. Зробити красивим 
і зеленим своє місто і село, 
свою вулицю і подвір’я —таке 
завдання кожного учасника 
місячника. Треба організувати

масовий вихід трудящих на 
впорядкування вулиць і май
данів, садиб і шляхів.

В цій важливій справі повин
ні відіграти велику роль ком
сомольці, піонери та школярі. 
Кожен юнак і дівчина покли
кані стати ініціаторами благо
родного руху за  озеленення 
нашого району. У Панчевому, 
Оситній, Пурпурівці, Мартоно
ші, Софіївці є великі майдани,
де можна було б посадити кра
сиві парки. Чому б комсомоль
ським організаціям та піонер
ським дружинам не взятись за 
цю почесну справу і створити 
в селах парки і сквери імені 
40-річчя Великого Жовтня?

Далеко за межами району
лине хороша слава про нашу 
Кам’янку. Село потопає в зе
лені. Сільськогосподарська ар
тіль має десятки гектарів са
дів, виноградників, над річкою 
розкинувся зелений гай. Кож
ний колгоспник розводить на 
своїй садибі сад. Люблять тут 
зеленого друга. Дбайливо ви
рощують фруктові, декоратив
ні насадження.

А загляньте в сади колгос
пів імені Чкалова та імені 
Жданова. Фруктові дерева тут 
посихають, бо немає за ними 
догляду. Та керівники колгос
пів не звертають на це уваги. 
В районі є всі можливості 
зробити наші села такими кві
тучими, як  Кам’янка.

Озеленити наше місто—таке 
почесне завдання всіх ново
миргородців. Треба впорядку
вати вулиці, відремонтувати бу
динки. За річкою Вись в ни
нішньому році широко розгор
нулось будівництво. Тут виро
стають нові вулиці, квартали. 
Відведено велику площу для 
майбутнього парку. Чому б цей 
парк не посадити якраз в ни
нішньому році н а честь слав
ного сорокаріччя нашої країни.

Шановні товариші! Виходьте 
на змагання за озеленення на
шого району! Хай цієї славної 
осені на нашій рідній землі 
з ’являться нові ліси , гаї і парки!

Одеська область. Недавно в селі Новоселівка, Котовського 
району, на кошти сільгоспартілі „Шлях до комунізму” споруд
жено Будинок культури і здано в експлуатацію колгоспну елек
тростанцію потужністю 105 кіловат.

На фото: Будинок культури колгоспу „Шлях до комунізму”.
Фото А. Подберезького. (Фотохроніка РАТАУ),

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво і надої молока 
в колгоспах району з 1 січня по 
1 жовтня 1957 року за даними 

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

Назва колгоспів
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ім. Ворошилова 185,1 2116
ім. Шевченка 160,2 2022

„Шлях Леніна" 146,5 1854
ім. Карла Маркса 143,8 1832
ім. Чкалова 143,5 1680
ім. Калініна 142,1 1916
ім. Хрущова 141,9 1494
ім. М. Горького 135,3 1775
ім. Сталіна (Пурп.) 128,8 1441
ім. Жданова 127,0 1600
ім. Свердлова 118,8 1834
ім. Будьонного 117,3 1556

„Перемога" 117,2 1465
ім. Орджонікідзе 116,7 1341
ім. Чапаєва 114,3 1550
ім. Сталіна (Март.) 114,1 1536
ім. Леніна 111,6 1595
ім. Петровського 106,7 1256
ім. Дзержинського 106,0 1587
ім. Куйбишева 103,5 1559
ім. Кірова 77,4 1548

По Н-Миргород. МТС 131,6 1648
По Панчівській МТС 110,7 1604

По району 119,5 1627

Виробляти більше молока, м'яса, свинини!

Комуністична партія поставила 
величне і відповідальне завдання — 
в найближчі роки наздогнати Спо
лучені Штати Америки по вироб
ництву м’яса, молока і масла на ду
шу населення. Відповідаючи на зак
лик рідної партії, трудівники сіль
ського господарства району широ
ко розгорнули соціалістичне змаган
ня за збільшення виробництва про
дуктів тваринництва.

Найбільше молока на 100 гекта
рів угідь вироблено в колгоспі іме
ні Ворошилова—по 185,1 центнера. 
Добрих показників по виробництву 
і надоях молока домоглися колгос
пи імені М. Горького, імені Шев
ченка та інші.

За дев’ять місяців цього року 
найбільше м’яса вироблено в сіль
госпартілі імені Хрущова—по 30,7
центнера на 100 га угідь. Найбіль
ше свинини—по 21,3 центнера на 
100 гектарів ріллі—вироблено в кол
госпі „Шлях Леніна”.

Однак ряд колгоспів ще серйоз
но відстає по виробництву молока, 
м’яса. В колгоспі імені Кірова, на
приклад, на 100 гектарів угідь ви
роблено тільки по 77,4 центнера мо
лока. Це майже на 44 центнери мен
ше проти районного показника. Ке
рівники колгоспу імені Кірова, де 
головою правління Т. Опальченко,
не займаються як слід справою під
вищення продуктивності тварин
ництва.

Незабаром громадське тваринниц
тво треба буде ставити на зимівлю. 
Правління колгоспів, первинні парт
організації повинні зробити все для 
успішного проведення зимівлі ху
доби.

ЗВЕДЕН Н Я  
про виробництво м’яса 

і свинини в колгоспах району 
з 1 січня 1957 року по 

1 жовтня 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. Хрущова 30,7 16,9
ім. Леніна 26,6 18,2
ім. Будьонного 25,3 19,0
ім. Ворошилова 24,2 13,3
ім. Калініна 23,7 17,3
ім. М. Горького 22,6 14,1
ім. Сталіна (Пурп.) 21,8 13,7

„Шлях Леніна” 21,1 21,3
ім. Сталіна (Март.) 19,3 14,1

„Перемога” 18,9 14,1
ім. Карла Маркса 18,5 11,9
ім. Шевченка 17,3 13,2
ім. Чкалова 16,9 12,5
ім. Кірова 15,9 5,6
ім. Свердлова 15,3 11,2
ім. Чапаєва 15,0 9,1
ім. Петровського 14,6 10,4
ім. Орджонікідзе 14,2 6,6
ім. Дзержинського 13,1 10,0
ім. Куйбишева 11,6 8,1
ім. Жданова 10,8 8,7

По Н-Миргород. МТС 18,5 12,3
По Панчівській МТС 18,2 12,2

По району 18,3 12,3

Змагання колгоспник тваринників
Заклик рідної Комуністичної партії наздогнати 

Америку по виробництву продуктів тваринництва на 
душу населення знайшов гарячу підтримку серед 
працівників колгоспних ферм. Змагаючись за дос
тойну зустріч 40-річчя Великого Жовтня, найкра
щих успіхів у боротьбі за підвищення продуктив
ності худоби за дев’ять місяців 1957 року домоглися:

Передові доярки району
Мотря Новохатченко—доярка колгоспу імені 

Ворошилова, яка надоїла по 2740 літрів молока на 
кожну корову.

Раїса Драч—доярка колгоспу імені М. Горько
го, яка надоїла по 2400 літрів молока на кожну 
корову.

Віра Шундиль—доярка колгоспу імені Воро
шилова, яка надоїла по 2195 літрів молока на кож
ну корову.

Євдокія Тараненко—доярка колгоспу імені 
Шевченка, яка надоїла по 2187 літрів молока на 
кожну корову.

Надія Павленко—доярка колгоспу імені Каліні
на, яка надоїла по 2150 літрів молока на кожну 
корову.

Галина Жовна—доярка колгоспу імені Карла 
Маркса, яка надоїла по 2046 літрів молока на кож
ну корову.

Передові свинарі району
Гнат Іванов—свинар колгоспу імені Хрущова, 

який одержав по 19 поросят на кожну свиноматку.
Тетяна Рогаченко—свинарка колгоспу імені 

Чкалова, яка одержала по 15 поросят на кожну 
свиноматку.

Єлизавета Баланда—свинарка колгоспу імені 
Будьонного, яка відгодувала 92 свиней із серед
ньою живою вагою по 94 кілограми кожна.

Передові чабани району
Катерина Мартиновська—чабан колгоспу імені 

Калініна, яка на 100 вівцематок одержала по 134 
ягнят, настригла вовни по 4,8 кілограма на вівцю.

Костянтин Омельченко, Сергій Ткаченко та 
Іван Шевченко—чабани колгоспу імені Хрущова, 
які на 100 вівцематок одержали по 141 ягняті, на
стригли вовни по 3,6 кілограма на вівцю.

Настасія Любимська—чабан колгоспу імені 
Петровського, яка настригла по 5,2 кілограма вовни 
від кожної вівці.

Ра д я н ськ о ї держави
Попереду—комсомольці
Рік тому я закінчив школу 

механізаторів. Зараз працюю 
на потужному тракторі 
ДТ-54. Змагаюсь з комсо
мольцем В. Кізілем. Змінні 
норми виконуємо на 120—130 
процентів.

В колгоспі імені Калініна 
механізатори завершили під
няття зябу, орють чорний 
пар. Д обрий приклад пода
ють молоді причіплювачі 
А. Онойко, Г. Щербань, М. Кир
па та інші. На збиранні бу
ряків перевиконує норми 
тракторист М. Беценко.

І. ШЕВЧУК, 
тракторист, член ВЛКСМ.

Швидкісні рейси
Мчать степовими дорогами, 

автомашини, вантажені бу
ряками.

— Одержуй, Батьківщино, 
цукрову сировину !— говорять 
водії автомашин і буряко
води.

На вивезенні цукрових бу
ряків добрий приклад пода
ють шофери Ново-Миргород
ської автороти Микола Свя
токум та Володимир Пир’ян, 
які працюють у  колгоспі іме
ні Хрущова. Вони не допуска
ють простоїв, роблять по 
10—12 ходок при завданні 7.

Швидко доставляє буряки 
із колгоспу імені Сталіна 
шофер Андрій Тернов.

Л. КАДОМЕЦЬ, 
диспетчер автороти.

Приклад Л. Паровенка
Леонід Паровенко—кращий 

робітник Ново-Миргородсько
го цегельно-черепичного заво
ду. На видобуванні та ванта
женні глини він щодня дає 
150—200 процентів норми.

—Це мій подарунок Велико
му Жовтню,—говорить Л. Па
ровенко. 

Приклад Л. Паровенка на
слідують робітники черепич
ного цеху Сергій Сьомин, Ва
силь Олійник та інші.

К. ПАЩЕНКО, 
секретар парторганізації 
заводу.
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П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Серйозно готуватись до занять
  В політшколах і гуртках, на 

семінарах мережі партійної ос
віти відбулися перші заняття. 
Вони показали, що партійні 
організації провели велику ро
боту, щоб навчання комуністів 
і безпартійного активу прохо
дило організовано і на високо
му ідейному рівні.

Старанно готувались до по
чатку нового навчального року 
комуністи колгоспу імені Кіро
ва. Задовго до заняття вони 
зібрались в конторі колгоспу. 
Пропагандист гуртка поточної 
політики К. Сокур ознайоми
ла слухачів з планом занять, 
дала цінні поради про те, як  
треба самостійно працювати 
н ад літературою.

Почали вивчення тез Відділу 
пропаганди і агітації ЦК КПРС 
та Інституту марксизму-ленініз
му при ЦК КПРС «До сорока
річчя Великої Жовтневої соці
алістичної революції». Пропа
гандист К. Сокур заняття про
вела в формі живої розгорну
тої бесіди з слухачами, вико
риставши додаткові матеріали 
з істори чної та художньої лі
тератури , де висвітлюється роз
виток революційних подій в 
Росії в лютому— жовтні 1917 
року. Бесіда була тісно пов’я 
зана із завданнями, що стоять 
сьогодні перед радянським на
родом, хліборобами колгоспу.

Головну увагу К. Сокур звер
нула на ленінське вчення про 
розвиток соціалістичної рево
люції та диктатури пролетарі
ату на даному етапі.

На високому рівні пройшли 
перші заняття і в інших гурт
ках і політшколах сітки партій

ної та комсомольської політ
освіти.

Однак не скрізь заняття 
пройшли організовано. Ось, на
приклад, слухачів гуртка по 
вивченню історії К ПРС при 
парторганізації Панчівської 
МТС не могло задовольнити су
хе читання газетного матеріа
лу. Пропагандист цього гуртка 
М. Жиленко не підготувався 
як слід до заняття, не вико
ристав фактів із місцевого жит
тя. Це тим більш прикро, що 
М. Жиленко пропагандистом 
працює не перший рік і добре 
знає, що до кожного заняття 
слід готуватись старанно.

Не приділили належної ува
ги політосвіті секретарі окремих 
парторганізацій. Так, в кол
госпі імені Дзержинського пер
ше заняття було зірване по ви
ні секретаря парторганізації 
А. Ніколаєва. Не всі комуніс
т и колгоспу імені Чапаєва, 
де секретарем парторганізації 
А. Зова, з ’явились на заняття.

Подібні недоліки мали місце 
і в системі комсомольської по
літосвіти.

Партійні організації повинні 
зробити відповідні висновки і 
взяти під свій неослабний кон
троль проведення занять з ко
муністами і к омсомольцями. 
Треба домогтися, щоб знання, 
одержані в гуртках і політшко
лах, слухачі творчо впроваджу
вали в життя, брали найактив
нішу участь у розгортанні зма
гання за. гідну зустріч 4 0-річ- 
чя Великого Ж овтня.

П. ЮПАШЕВСЬКИЙ, 
завідуючий відділом про
паганди і агітації райко
му партії.

«Побуваємо в школах, клубах та бібліотеках»
Такому питанню присвячено 

черговий номер сатиричної газе
ти «Крокодил іде по району». 
Вміщено 8 карикатур. Піддано 
критиці директора Коробчинсь
кої середньої школи т. Люшню

за недооцінку пришкільної дос
лідної ділянки, завідуючого Пан
чівським сільським клубом 
Л. Панкула, який занедбав ро
боту гуртків, кіномеханіка 
Ю. Горбулінського та інших.

Виконувати накази  виборців
К аніж —велике і красиве се

ло  яке потопає в пишній зе
лені садів. Зараз тут два велет- 
н і-колгоспи, які обробляють 
родючі землі на площі кілька 
тисяч гектарів. З року в рік 
домагаються високих врожаїв, 
мають непогані показники по 
виробництву продуктів тварин
ництва. В цьому немала заслу
га й депутатів сільської Ради.

Виборці наказували, щоб де
путати безустанно піклувала ся 
про економічне зростання кол
госпів та добробут колгоспни
ків. Депутати Ради борються 
за перетворення в життя цих 
наказів. Лише в цьому році 
за пропозицією депутатів сесія 
Ради чотири рази заслуховува
ла на своїх засіданнях важли
ві питання з ж иття колгоспів:
про підготовку до весняної сів
би, про стан зимівлі худоби, 
про виробництво продуктів тва
ринництва та виконання дер
ж авних поставок тощо. До кож
ної сесії депутати ретельно го
туються, перевіряють господар
ську діяльність бригад, ферм,
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Ново-Миргородська райспоживспілка з 1 по 8 жовт
ня ц. р. проводить перереєстрацію договорів і довідок 
на придбання товарів за продані в держзакупку сільськогоспо
дарські продукти.

Договори і довідки правління колгоспів повинні пред'явити 
для перереєстрації в райспоживспілку, а населення — в ССТ 
по місцю мешкання не пізніше 8  ж о в т н я  ц . р .

Правління райспоживспілки.

Приймається передплата на газети і журнали 
на 1958 рік

Передплачуйте центральні, республіканські, обласну газети 
і журнали, а також р а йонну газету

„ Л Е Н І Н Е Ц Ь ”
Передплату приймають: районний відділ „Союздруку”, 

поштові філії, листоноші та громадські розповсюджувачі 
преси у колгоспах і МТС, в установах і на підприємствах.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ
У неділю вранці біля районного 

Будинку культури зібралися свят
ково одягнені юнаки і дівчата, літ
ні трудівники. По-весняному гріє 
сонце. Грає духовий оркестр. Сотні 
людей прийшли сюди на комсомоль
ське весілля. У багатьох в них — 
квіти.

Гарно оформлений зал Будинку 
культури. В центрі сцени—великий 
портрет В. І. Леніна. Привертає
увагу червоне полотнище, на яко
му написано: „Міцна сім’я— міцна 
держава”. Зал заповнюють люди. 
Оркестр виконує марш.

Ось під’їхала „Победа”. З  неї 
виходять Юрій Горбулін та Олена 
Скляренко. З  квітами в руках во
на заходять у приміщення Будин
ку к ультури. На почесних місцях 
сідають батьки молодих, запроше
ні на весілля. В урочистій обста
новці завідуюча бюро ЗАГС 
Ф. Ткаченко проводить реєстрацію 
шлюбу. Присутні в залі вітають 
молоде подружжя, підносять їм по
дарунки від райкому комсомолу,

профспілкової організації санстан
ції. Підносять подарунки товариші 
та знайомі.

Секретар райкому партії С. М. 
Корлюк тепло поздоровив молодих 
із шлюбом, побажав їм хороших 
успіхів у житті і праці.

Потім молодь влаштувала біля 
Будинку культури гуляння, танці.

Юрій Горбулін працює в район
ній санітарно-епідемічній станції. 
Олена щойно закінчила курси ме
дичних сестер. Вони вирішили 
справити своє весілля по-новому, 
по-комсомольськи. І це свято в 
їхньому житті пройшло дуже ціка
во, життєрадісно. Бажано, щоб та
кі комсомольські весілля проходи
ли в кожному селі, в кожному кол
госпі.

А. ГРИГОР’ЄВ, 
директор Будинку куль
тури.

Негайно відремонтувати квартири
6 жовтня 1957 року.

Комуністична партія і Радян
ський уряд проявляють пов
сякденне піклування про до
бробут трудящих. Турбота про 
трудову людину яскраво вияв
ляється у постанові ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР про роз
виток житлового будівництва.

З кожним роком змінює своє 
обличчя і місто Ново-Миргород. 
На місці старих селянських ма
занок виростають нові будинки, 
впорядковуються вулиці.

Але не мож на залишати по
за увагою робітників і служ
бовців, які проживають в бу
динках комбінату комунальних 
підприємств. Ось будинок №  20 
по вулиці Кірова. В ньому про
живають 7 сімей.

— В цьому будинку я  меш
каю вже шість років,—говорить 
громадянин Йосип Поволоць
к ий,— але ремонту квартир пра
цівники комбінату жодного ра
зу не провадили. Дах дирявий. 
 Після кожного дощу нас зали
ває вода. Не раз ми скаржи
лись про це директорові ком
бінату А. Самченку та техні
кові Т. Кадрецкулу. Але на 
наші скарги вони не реагують.

А ось будинок № 34 по ву
лиці Леніна. Єгор Кіндратович 
Волченко, що проживає в ньо
му, підпер дрючками стелю в 
кімнаті, щоб не завалилася. 
Через дирявий дах протікає 
вода. Електричне освітлення 
буває тут з великими перебоями.

Не краще становище і в бу
динках № 4, №  6 , №  41 по 
вулиці Карла Маркса. Мешкан 
цям ц их будинків набридло вже 
ходит и в комбінат комуналь
них підприємств із заявами та 
скаргами. Але керівники ком
бінату по - бюрократичному

ставляться  до потреб трудящих.
Скаржаться жителі на ду

же низьку якість ремонту ко
мунальних будинків. В будин 
ку №  4 по вулиці Карла Марк
са торік вкрили дах новим за 
лізом. Після першого ж дощу 
вода потекла в кімнати. Ось 
яка якість  ремонту!

— Я к обстоять справи з 
ремонтом ж итлового фонду? — 
запитали ми у техніка комбі
нату Т. Кадрецкула.

— Ми помазали, побілили, 
пофарбували..,— почав він пе
рераховувати.

Невідомо, де ж провадився 
ремонт будинків, на я к ий в 
цьому році комбінат витратив 
близько 30 тисяч карбованців, 
коли більшість з них н евід
ремонтовано.

Прикро, що селищна Рада 
та її  голова М. Давиденко теж 
не цікавляться станом ремонту 
житлового фонду. Більшість ко
мунальних будинків не огоро
жені, на подвір'ях немає ям 
для сміття та харчових відходів.

Так ставитись до потреб тру
дящих не можна. Треба зроби
ти все для того, щоб жодна
трудова сім ’я  не залишилась 
зимувати в невідремонтованому 
приміщенні. Партійні та проф
спілкові організації, кож ний 
партійний та радянський пра
цівник повинні цікавитись, я к 
живе, яко ї потребує допомоги 
робітни к чи службовець. Пот
рібно негайно відремонтувати 
всі квартир и, впорядкувати по
двір’я.

Рейдова бригада:
О. ГУРТОВИЙ — депутат 

селищної Ради, В. КОРОБ
КО—працівниця санстанції, 
І. ЖЕРЕБЕНКО — працівник 
редакції райгазе ти.

Волинська область. Добрий уро
жай цукрових буряків збирають 
колгоспники сільгоспартілі імені 
Сталіна, Іваничівського району. 
По 540 центнерів з кожного гек
тара накопує ланка, керована Ге
роєм Соціалістичної Праці В. І. 
Шевчук.

На фото: ланкова Герой Соціа
лістичної Праці В. І. Шевчук.

Фото Г. Сажнева.
(Фотохроніка РАТАУ).

Зустріч трьох поколінь
В приміщенні районного Бу

динку культури відбувся вечір 
зустрічі трьох поколінь. Пред
ставники старшого покоління 
П. А. Бориско, і  Т. Ж уравський, 
П. Б. Самойленко, М. П. Бур
ко поділилися спогадами про 
революційні події 1905 — 
1907 рр. та про Велику Ж ов
тневу соціалістичну революцію, 
розповіли про боротьбу за вста
новлення Радянської влади в 
Ново-Миргородському районі.

Учасник визволення нашого 
району від гітлерівських оку
пантів О. Розгон розповів про 
бойові подвиги Радянської Ар
мії в період Великої Вітчизня
ної війни. 

Потім виступила учениця 
Ново-Миргородської середньої 
школи Н. Троян, яка вислови
ла щиру подяку тим, хто боров
ся за щасливе дитинство ра
дянської молоді.

Для учасників зустрічі був 
даний концерт.

Б. ТАРАСЕНКО.

тілей, всі виборці висловили 
одностайну думку — негайно 
розпочати будівництво міжкол
госпного клубу. Ще весною 
придбали проектно-коштор исну 
документацію. Та до будівниц
тва не приступали. Є всі мож
ливості збудувати клуб, але 
керівники колгоспів І. Бориско 
та І. Сакара ніяк не домовля
ться між собою про це. Ма
ло про заклади культури тур
бується і постійна комісія Ра
ди, яку очолює депутат І. Рубля.

Незадовільно виконує свої 
обов’язки Й комісія шляхового 
будівництва та благоустрою. Ви
борці справедливо скаржаться 
на те, що в селі мало дбають 
про ремонт криниць, мостів та 
переходів.

Наближається велике всена
родне свято—сорокаріччя рід
ної Вітчизни. Комісії та викон
ком Ради, всі депутати покли
кані зробити все для виконан
ня наказів виборців, щоб гідно 
зустріти славну річницю Вели
кого Ж овтня.

П. ДАНИЛОВ, 
секретар виконкому 
сільради.

викривають хиби і недоліки, 
допомагають їх усувати. Все 
це позитивно впливає на гос
подарські справи колгоспів.

У пам’яті багатьох жителів 
села не меркнуть події, що від
бувались в 1918 році, коли 
селяни із зброєю в руках ви
ступили на боротьбу проти 
кайзерівських загарбників. Ви
борці дали наказ збудувати 
пам’ятник учасникам селянсь
кого повстання, як і загинули 
в героїчному бою з ворогом.

Виконуючи цей на к аз, депу
тати Ради подбали про споруд
ження пам’ятника, який намі
чаємо відкрити у ж овтні н и
нішнього року.

В цьому році чимало зробле
но в справі благоустрою села. 
У хатах багатьох хліборобів 
горять лампочки Ілліча, кол
госпники слухають радіо. По
саджено тисячі дерев. 

Однак ще не все зроблено 
в справі виконан ня наказів ви
борців. У селі немає хорошого 
клубу. Колгоспники обох ар
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