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С т і н г а з е т и  —  
в центр уваги парторганізацій

З новою силою розгоряється 
всенародне соціалістичне зма
гання начесть славного ювілею 
Радянської Вітчизни. Трудящі 
нашого району, як і всі наро
ди рідної країни, готуються 
г ідно зустріти цю історичну 
дату.

Колгоспники прагнуть ус
пішно завершити збирання цу
крових буряків, кукурудзи, 
створити достатні запаси кор
мів для громадського тварин
ництва, зразково підготувати 
приміщення, необхідні меха
нізми, щоб у всеозброєнні зу
стріти зиму. Механізатори доб
ре справляються на оранці зя
бу та чорних парів.

В ці дні кожна людина го
рить бажанням зробити якнай
кращий подарунок святу Вели
кого Жовтня, прагне внести 
свій трудовий вклад у всена
родну справу побудови кому
нізму.

І в цьому величному русі 
покликана відіграти важливу 
роль низова преса. Там, де 
первинні партійні організації 
повсякденно керують роботою 
свого органу, там і дійовість 
стіннівки значно зросла. Про 
те, як  механізатори Ново-Мир
городської МТС ведуть бороть
бу за  подолання відставання
на оранці зябу та чорних па
рів систематично розповідає на 
своїх сторінках стінгазета «Ме
ханізатор». Вона не тільки ви
світлює хід змагання виробнич
ників, але й показує, як  ви
росли кадри механізаторів за 
останні роки, розповідає про 
славних людей праці, як і тру
дяться в МТС ще з дня ї ї 
створення.

С тінна газета сільськогоспо
дарської артілі імені Леніна 
«Зоря комунізму» йде в ногу 
з життям. Вона пише на своїх 
сторінках про ті величезні
зміни, що сталися в селі за 
сорок років Радянської влади. 
Дохідливо й цікаво розповідає 
про зростання добробуту й 
культури колгоспного селян
ства.

Заслуженим авторитетом се
ред читачів користується стін
нівка «Голос депутата»—орган 
виконкому Мартоноської сіль
ської Ради. Вона п ильно сте

Річний план заготівель і закупок молока 
виконано достроково

Трудівники сільського господарства нашої країни, борю
чись за виконання рішен ь XX з ’їзду КПРС і розгорнувши со
ціалістичне змагання на честь сорокових роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, добились нових успіхів у 
збільшенні виробництва і заготівель продуктів тваринництва і 
за станом на 1 жовтня, тобто на три місяці раніше строку вико
нали в цілому по СРСР річний план заготівель і закупок мо
лока. За дев’ять місяців цього року державі здано і продано 
молока 17.359 тис. тонн, що на 2 .664 тис. тонн більше, ніж 
за той же період минулого року, і на 6.713 тис. тонн, або на 
63 проценти більше, ніж було заготовлено і закуплено молока 
з а  весь 1953 рік. Здача і продаж молока державі триває.

жить за тим, як  депутати Ра
ди виконують свої обов’язки, 
як вони борються за перетво
рення в життя наказів виборців. 
В дохідливій формі розповідає 
про досягнення колгоспів села. 
Крім газети, тут два рази на 
місяць випускається сатирич
ний додаток «Вікно сатири», в 
якому гостро висміюються ле
дарі, спекулянти. В роботі ред
колегії бере активну участь 
учасник революційних подій 
1917 року, нині голова викон
кому Мартоноської сільради 
С. Байбороша.

Багато стінгазет вишукують 
нові форми подачі матеріалів, 
кожний номер намагаються 
оформити якнайкращ е. Такі 
стіннівки привертають увагу 
читачів, посилюють свій вплив 
на маси. Але є ще й такі га
зети, які виходять від випадку 
до випадку, оформлюються нед
байливо. Стінгазета колгоспу 
імені Куйбишева не виходить
по кілька місяців. Останнім ча
сом тут зовсім перестали випус
кати бригадні та фермські стін
газети. Та це мало турбує пер
винну парторганізацію та її 
секретаря Д. Ботнаренка.

Ще влітку редколегія колгоспу 
імені Будьонного випускала 
хорошу змістовну стінгазету і 
сатиричний додаток до неї «На 
чисту воду ». Та останнім часом 
робота занепала. Редактор Б . Сто
гул самоусунувся від вико
нання покладених обов’язків,
а секретар парторганізації 
А. Хлопенко мириться з цим.

Не керують н изовою пресою 
і первинні парторганізації кол
госпів «Перемога», імені Сталі
н а  (с. Пурпурівка), імені Орджо
нікідзе та інших.

Стінгазети покликані підтри
мувати й поширювати цінні по
чинання, ш и роко висвітлюв ати 
соціалістичне змагання на честь 
сорокаріччя Великого Жовтня.

Первинні парторганізації кол
госпів, МТС, підприємств та
установ зобов' я за ні приділити 
серйозну увагу ідейному зрос
танню стіннівок, здійснювати 
повсякденний контроль за ро
ботою редколегій, зробити кож 
ну газету бойовим партійним 
органом, надійним помічником 
у розв’язанні завдань, постав
лених XX з ’їздом КПРС.

Рейд перевірки готовності колгоспів до зимівлі тваринництва

На фермах ще не все гаразд
Ще в минулому році сільгосп

артіль імені Хрущова знаходи
лася в районі на одному з ос
танніх місць по виробництву
продуктів тваринництва. З а 
1956 рік було вироблено м 'яса 
та молока на 100 гектарів сіль
ськогосподарських угідь менше,
ніж за  дев’ять місяців ниніш
нього року.

Правління та первинна парт
організація артілі повели рішу
чу боротьбу з відставанням. На
ферми послали сумлінних тру
дівників. Свинарки і доглядачі 
худоби їздили в колгосп імені 
Леніна і вивчали досвід кан і
зьців по відгодівлі тварин. До
ярки побували в сільгоспартілі 
імені Ш евченка, ознайомилися
з організацією праці на молоч
но-товарній фермі. Їздили та
кож мар’ївські тваринники в 
колгосп імені Карла Маркса. 
Скрізь, де вони бували, старан
но вивчали кращий досвід і все
цінне переносили до себе.

З а дев’ять місяців колгосп 
виробив по 30,8 центнера м ’я 
са, по 141 ,9  центнера молока 
па сто гектарів угідь. Хороших 
показників домоглися і по ви

робництву вовни, яєць та ін
ш их продуктів. По виробницт
ву м’яса мар’ївці мають наба
гато кращі показники, ніж 
колгосп імені Карла Маркса, з 
яким вони змагаються.

Тваринники наполегливо бо
рються за те, щоб наздогнати 
США по виробництву м’яса та 
молока на душу населення. 
Першість у змаганні тримають 
доярка Віра Яценко, свинар 
Гнат Іванов, чабани  Костянтин 
Омельченко, Сергій Ткаченко 
та Іван Шевченко.

Трудівники рільничих бригад 
заготовили для тваринництва 
вдосталь сіна, соломи, силосу 
та концентратів. Всі к орми хо
рошо зберігаються і економно 
витрачаються згідно раціону.

Поряд з цим є ще і серйоз
ні недоліки в підготовці тва
ринництва до зими. Ще май
же н ічого не зроблено для пе
реробки та здобрювання гру
бих кормів, хоч уже худобу пе
реводять на зимове утримання.
Надто повільно ремонтують тва
ринницькі приміщення. У сви
нарнику, вівчарнику треба від
ремонтувати вікна, двері, п ід

логу, побілити стіни, стелю. У 
корівнику до цього часу не 
відремонтовано дах, в примі
щ енні брудно, сиро.

Не поспішають в артілі з бу
дівництвом телятника, а зиму
вати молодняк великої рогатої 
худоби ніде. Про це мало тур
буються завідуючий господар
ством О. Б ільченко та брига
дир будівельної бригади В. На
уменко.

Правління колгоспу ще мало 
турбується про розвиток таких 
важливих галузей господарства, 
як  птахівництво, бджільництво, 
а рибництвом і кролівництвом 
зовсім не займається. Слід на 
це звернути серйозну увагу.

Для того, щоб успішно про
вести з имівлю худоби, слід не
гайно ліквідувати виявлені не
доліки у п ідготовці кормів до 
згодовування, в обладнанні 
приміщень. Необхідно укомп
лектувати кадрами всі тварин
н ицькі ферми.

Рейдова бригада:
К. НАУМЕНКО—ветфельд
шер. Ф. БІЛА — доярка,
В. ВОЛОШИН—інструктор 
райкому партії.

Піонери збирають металолом
В піонерській дружині імені 

В. І . Леніна при Панчівській 
середній школі було оголошено 
змагання по збору металолому.

Перед ведуть піонерські за
гони сьомого класу «б» та 
сьомого класу «а», які зібрали 
по 1 7 0 — 200 кілограмів мета
лолому. Не відстають також

піонери п ’ятого класу «б» . 
Найбільше металолому зібрали 
піонери Щ ербань та Дикусар.

Ш колярі вже заготовили 800 
кілограмів металолому. Це наш 
подарунок Батьківщині в честь 
40-річчя Великого Жовтня.

М. СТОЯН, 
старша піонервожата.

С и р о в и н у — ц у к р о ви м  з а в о д а м
В колгоспах зони Ново-Мир

городської МТС з кожним днем 
нарощуються темпи збирання 
цукрової сировини. Буряково
ди сільгоспартілей імені Чкало
ва та імені Орджонікідзе вже

викопали корені на всій площі 
посіву, днями закінчують ви
везення сировини на цукровий 
завод.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер МТС.

Засипали посівне насіння кукурудзи
Трудівники колгоспу імені 

Ворошилова, змагаючись на 
честь 40-річчя Великого Жовт
ня, вже тепер дбають про ви
сокий урожай наступного року. 
Артіль першою в Ново-Мирго
родській МТС закінчила зби
рання кукурудзи. Повністю за
сипано посівшій і страховий 
фонди. На насіння відібрані

кращ і початки і зсипані для 
просушування у сапетку. Вже 
підготовлено приміщення для 
зберігання насінної кукурудзи.

Добре організував цю роботу 
агроном артілі В. Врубльов
ський.

М. ВРАДІЙ, 
головний агроном Ново
миргородської МТС.

Подарунки всенародному святу
Звернення механізаторів Кар

лівської МТС про соціалістич
не змагання за дострокове за
вершення оранки чорних па
рів, збирання цукрових буря
ків, кукурудзи та інших куль
тур, за відмінне приведення 
ремонту машинно-тракторного 
парку, за механізацію трудо
містких робіт на фермах і  пе
реробку кормів, за при ведения 
в зразковий вигляд садиб МТС 
знайшло гарячу підтримку у 
працівників Ново-Миргородської 
МТС. Тракторні бригади, що
обслужують колгоспи  « Ш л я х
Леніна», імені Хрущова, імені 
Ворошилова, «Перемога», імені 
Сталіна (с. Пурпурівка), завер

ш или підняття зябу на всій 
площі і широко розгорнули 
оранку чорних парів. Впоряд
ковуються садиби МТС, розши
рено цехи, майстерні та гаражі.

Комбайнери готують гідний 
подарунок великому святу. До 
сорокаріччя Жовтня вони пра
гнуть заверш ити ремонт основ
них вузлів комбайнів. Перед 
у змаганні веде комбайнер— 
комсомолець В. Мирошніченко, 
який  станом на 10  жовтня 
повністю відремонтував свій ком
байн «С— 6» . Завершує ремонт 
комбайна М. Свиридов.

В. АГАФІНЕЦЬ, 
секретар парторганізації 
МТС.

Радянської  д е р ж а в и

Озеленимо наше місто
Піонери та комсомольці Но

во-Миргородської середньої шко
ли включилися в місячник по 
благоустрою та озелененню міс
та. Цими днями учні сьомих 
класів упорядкували могилу во
їнів Радянської Армії, як і заги
нули під час Великої Вітчизня
ної війни. Школярі привели в
порядок міський сквер, вже 
викопали близько сотні ямок і 
готуються до посадки дерев. 
В цьому році учні школи намі
чають посадити близько тися
чі дерев.

Г. ТАЙГ, 
директор школи.

Вихованці школи-інтернату 
привели в порядок подвір’я, ву
лицю, посадили нові дерева 
на місці тих, що посохли, 
впорядкували клумби.

Г. ФЛОРЯ.
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За дев’ять місяців редакція  
газети „Ленінець” одержала 
1362 лист и. Використ ано в га
зеті 1104 лист и. Опубліковано

60 повідомлень про вжиті заходи по кр итичних ви
ступах газети.

Змістовні лист и надсилаю т ь р ед а к ц ії С. Байбо
роша, А. Самойленко, С. Адоньєв, І. Бантиш, О. Ж ер
діновська та інш і товариші.

Товариші читачі, сількори, члени редколегій  стін
газет! Весь радянський народ готується гідно зу 
стріти 40-річчя Великого Ж овт ня. Пишіть нам, яки 
м и трудовими подарунками зустрічают ь це знам ен
не свято т рудящі райцент ра та сіл району, які зм і
ни і перетворення ст алися у  ваш ому селі, колгоспі 
за  роки  Радянської влади . Ваші лист и будуть вико
рист ані в газеті.

КОРОТКІ СИГНАЛИ
Торговельні точки в селі Софіїв

ці працюють погано. Жителям ні
куди здавати в закупку цибулю, 
яйця та інші продукти. Заготівель
ник О. Настич організував пункт 
приймання у себе вдома, що не доз
волено. Хоч я не раз звертався до 
голови правління Ново-Миргородсь
кого ССТ С. Бондаренка, але зру
шень ніяких немає.

К. КАПИНУС, 
голова сільради.

З р е д а к ц і й н о ї  п о ш т и

Немає порядку на видачі борош
на в Ново-Миргородському млині. 
Тут завжди чути суперечки, навіть 
бійки влаштовуються. Нічого цього 
не було б, коли б видавали борош
но за номерами квитанцій. Коли я 
про це сказав директорові О. Вах
ламову, то почув дивну відповідь: 

—Це мене не стосується.
П. ТКАЧЕНКО, 

вчитель.

Десять днів не одержують перед
плачених газет і журналів колгосп
ники сільгоспартілі імені Чкалова. 
Трапилось це тому, що правління 
колгоспу і його голова В. Калинов
ський не призначили листоношу, хоч 
я неодноразово звертався до них 
за допомогою. Пенсіонер В. Лебе
дович та інші громадяни справед
ливо скаржаться на цей недолік.

А. ЗІНЧЕНКО, 
начальник райконтори 
зв’язку.

Молодь колгоспу імені Дзержин
ського не завжди має змогу куль
турно відпочити. Завідуючий клу
бом В. Грузін відкриває клуб від 
випадку до випадку. За що ж йо
му тоді нараховують трудодні?

В. МУНТЯН, 
колгоспник.

Начальник залізничної станції 
Ново-Миргород І. Мартиненко під 
всякими приводами не допускав в 
клуб кінопересувку для демонстру
вання фільмів. Кінообслужування 
населення станції внаслідок цього 
поставлене погано.

П. БУРКО, 
працівник райвідділу ку
льтури.

Дах приміщення, де розміщені 
клуб і контора колгоспу імені Ка
лініна, протікав. Коли ж потурбу
ються про його ремонт?

В. ГАМАН.

запобігти пожежам, необхідно 
кожне приміщення захистити 
від грози, стелі підмазати гли
ною. Наявні печі капітально 
відремонтувати і тримати в по
стійній справності. Забезпечити 
ферми дрібним протипожежним 
інвентарем, користуватися для 
освітлення виключно справни
ми ліхтарями «Летуча миша», 
підвіш уючи їх на спеціальних 
кронштейнах, встановлених на 
стовпах.

Грубі корми складати не 
ближче як  за 30 метрів від при
міщень. Подвір’я  тримати в чи
стому стані. Слід категорично 
заборонити куріння в тварин ни
цьких приміщеннях. Всі тварин
ники повинні дотримуватись
правил пожежної безпеки , 
запропонованих державним по
ж еж ним наглядом.

Працівник и ферм! Пам’ятайте, 
що пожежі легше запобігти , 
ніж  погасити її! Бережіть на
родне добро від пожеж!

Д. ІВАНИК, 
інспектор пожежної охо
рони.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ

з 5
жовтня п р о в а д и т ь с я

п о  5  
листопада

МІСЯЧНИК КНИГИ
Трудящі району! Відвідуйте магазини райспоживспіл

ки, купуйте потрібну вам літературу!
В у с іх  м а га зинах є великий  в и б ір  су сп іл ьн о -п о л іти чн о ї, 

с іл ь сь ко го сп о д а р сько ї, п р и р о д ни ч о -н а у к о в о ї, х у д о ж н ьо ї, д и тя 
чо ї, д о в ід к о в о ї та ін ш о ї л іт е р а ту р и .

Купуйте і читайте книги! Подбайте про те, щоб у 
кожного з вас була власна бібліотека.

П равління райспож ивспілки.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

К л у б  п о т р е б у є  д о п о м о г и
Вкрай занедбана робота в 

Бровк івському сільському клу
бі, я к им завідує В. Монько. 
Гуртки художньої самодіяль
ності тут не працюють, кол
госпникам ніде пограти в до
міно, ш ахи , почитати цікаву 
книгу. В клубі немає необхід
н их музичних інструментів. Для 
хліборобів рідко коли читають
ся лекції, бесіди. Вся робота 
клубу з водиться здебільшого до
танців. Мало цікавиться відпо
чинком хліборобів і партійна 
організація артілі та її секре
тар В. Бугайчук.

Районна газета вже писала 
про незадовільну роботу сіль
ського клубу. Районний Б у

динок культури відрядив ту
ди художнього керівника П. Я ц
кула для надання методичної 
допомоги. Але т. Яцкул похо
див по селу кілька годин, на
казав В. Монько, щоб та краще 
працювала і ... на цьому вся ме
тодична допомога зак ін ч илася.

Районний відділ культура та 
його завідуючий В. Перев’язко 
теж не цікавляться роботою 
Бровк івсь кого сільського клубу. 
А цьому закладові культури 
потрібно подати належну допо
могу.

М. ПРОХОРЕНКО.

Чому М. Крива відвертається від молоді?
Відбулося перші заняття в 

гуртках к омсомольської політ
освіти. Від того, як  буде по
ставлено організацію цих занять, 
відвідування їх слухачами, у 
значній мірі залежить успіх 
навчання.

Молоді хлібороби колгоспу іме
ні Чкалова з великим інтере
сом вивчають тези Відділу про
паганди і агітації ЦК КПРС та 
Інституту марксизму-ленінізму 
при ЦК КПРС «До сорокаріччя 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції».

Хоч заняття проходять жваво, 
все ж доводиться відмічати, що 
з організацією навчання ком
сомольців не все гаразд. Так, 
на перше заняття повинні бу
ли з ’явитись 17 комсомольців,

а прийшло тільки 10 . Цього 
не трапилося б, коли б секре
тар комсомольської організації 
колгоспу М. Крива більше ці
кавилася ж иттям молоді.

— В и  пропагандист, ви по
винні й відповідати за я вку 
лю дей,— заявляє вона.

М. Крива завідує сільською 
бібліотекою. Бібліотека могла б
подати дійову допомогу слуха
чам політгуртка в підборі літе
ратури , організувати виставку 
книг тощо. Та це також не 
робиться. Чому ж М. Крива 
відвертає обличчя від молоді, 
не дбає про її ідейне зрос
тання?

В. ШУЛЬГА, 
пропагандист гуртка по 
вивченню історії ВЛКСМ.

ЧИТАЧІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ
КІЛЬКА РОКІВ трудиться Марія 

Мусіївна Шестерик пташницею в 
колгоспі імені Чапаєва. За 9 міся
ців вона одержала по 90 яєць на 
курку-несучку.

О . КРИКОТНЕНКО.

ГІДНУ ЗУСТРІЧ 40-річчю Жов
тня готують працівники Пурпу
рівського ССТ, де головою прав
ління В. Ткаченко. У серпні та ве
ресні вони перевиконали план роз
дрібного товарообігу.

В. КРАВЧУК.

ЩОСУБОТИ в Мартоноському 
сільському клубі для молоді влаш
товуються цікаві вечори відпочин
ку. Молоді хлібороби культурно 
проводять своє дозвілля.

В. БУЗИНОВСЬКИЙ.

ЗМАГАННЯ з футбола відбуло
ся в Ново-Миргороді. Місцеві фут
болісти одержали перемогу над 
командою „Колгоспник” (м. Кіро
воград) з рахунком 4:3. Гра прой
шла в напруженій спортивній боро
тьбі.

А. ШАРИГІН.

ЛИСТ З ПІДМОСКОВНОГО КОЛГОСПУ
«Дорогі українські друзі!» — 

цими словами починається кож
ний лист, що надходить в кол
госп імені Карла Маркса від 
російських хліборобів з сіль
госпартілі «Призыв». В дні 
підготовки до святкування 40- 
річчя Радянської влади змаган
ня між колгоспами розгорну
лося з новою силою.

Радують успіхи трудівників 
підмосковного колгоспу «При
зыв», про як і повідомила в 
своєму листі секретар парторга
нізації  Т. Фуколкіна, я к а пише: 

«Готуючи достойну зустріч
всенародному святу— 40-річчю 
Ж овтня, наші колгоспники до
магаються високих показників. 
Артіль достроково виконала 
плани поставок державі всіх 
видів продукції. Дорідний уро

жай картоплі— по 200 центне
рів з кож ного гектара—вирос
тили ланки М. Нюхтіліної та 
Г. Мурашкіної. По 500 центне
рів капусти одержує на кож 
ному гектарі бригада М. В. 
Павлової...

З честю виконують взяті зо
бов’язання наші доярки, які 
прагнуть в цьому році надоїти 
по 5000 кілограмів молока від 
кожної корови. Колгосп весь 
час посідає в районі перше 
місце по надоях молока.

Дорогі товариші! Бажаємо 
вам велик их успіхів і чекаємо 
нових листів!»

Цей лист тепло зустріли кам’
я нські хлібороби.

І. ВОРОПАЙ, 
секретар парторганізації 
колгоспу ім. Карла Маркса.

В сільській бібліотеці
Бібліотека села Канежа, якою 

завідує Л . Мілютін а, налічує в 
своєму фонді більше 5000 книг. 
Зараз, в період підготовки до 
сорокаріччя Великого Жовтня, 
бібліотека активно пропагує 
літературу про керівну роль 
Комуністичної партії в органі
зації Жовтневої революції, про 
життя і діяльність великого 
вождя трудящих В. І. Леніна.

В бібліотеці оформлено книж

к о в і виставки: «Влада Рад—на
родна влада», «Т в ій  світ наро
дився в Ж овтні», «Дамо краї
ні більше м’яса, молока та мас
ла!». Виготовлено також різні 
плакати. Всі ці форми наочної 
агітації допомагають активно
му просуванню кн иги в маси. 
Зараз бібліотека має понад 400 
читачів.

М. КУШНІР, 
листоноша.

Що нам заважає в роботі
Два роки я  працюю дояркою 

в колгоспі імені Ш евченка. До
глядаю 12 корів. Зобов’язалася 
в цьому році надоїти по 2500 
літрів молока на фуражну ко
рову. Вже маю понад 2000 літ
рів. Від кожної корови одер
жала теля.

Треба сказати, що можна б 
мати значно кращі показники 
по надоях, та коровам достав
ляють соковиті та концентро
вані к орми з перебоями. А це 
негативно впливає на їх про
дуктивність. Дояркам ще не 
створені належні умови для ро
боти. Корови утримуються в

тісних приміщеннях. На фермі 
немає скребел, щоб почисти
ти худобу, рушників. Не орга
нізовано підігрівання води, і 
тому вим’я  корів доводиться 
підмивати холодною водою, а 
це ш кідливо для тварин. Тва
ринн икам не видають гумових 
чобіт.

Правління колгоспу повинне 
ліквідувати ці недоліки, створи
ти дояркам необхідні умови 
для підвищ ення продуктивності 
худоби.

Н. САВИЦЬКА, 
доярка, депутат районної 
Ради.

Оберігайте ферми від пожеж!
Щодня надходять радісні по

відомлення про все нові й но
ні перемоги радянських людей. 
З великим завзяттям трудить
ся наш народ, щоб виконати 
поставлене партією і урядом 
завдання— протягом ближчих
років наздогнати Америку по 
виробництву продуктів тварин
ництва на душу населення.

Для цього колгоспи створю
ють міцну кормову базу, спо
руджують просторі й теплі фер
мські приміщення.

Обов’язок кожного громадя
нина нашої Батьківщ ини—по
дбати про охорону громадських 
багатств. Адже для будівниц
тва ферми треба затратити ба
гато коштів і праці. Тимчасом
порушення протипожежних пра
вил, халатне ставлення до вог
ню нерідко викликає поже
жу, яка  зн ищує приміщення, 
приводить до загибелі худоби.

Пожежі в тваринницьких при
міщеннях виникають найчасті
ше там, де необережно корис
туються вогнем, несправними
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ліхтарями і лампами, невміло 
доглядають печі. Щоб цього не 
допустити , в колгоспах імені 
Будьонного, імені Куйбишева, 
імені Леніна та інших всі тва
ринницькі приміщення облад
нані громовідводами , проведено
підмазування стель, тут є 
первинні засоби пожежогасін
ня. Всі працівники ферм до
тримуються правил пожежної 
безпеки.

Зовсім інша картина в кол
госпах імені Хрущова, імені 
Жданова, імені Свердлова, іме
ні Кірова, де головами прав
лінь тт. Сімбаба, Коник, Рома
ненко, Опальченко. Тут не дба
ють про охорону тваринниць
к их ферм від вогню. Примі
щення не мають громовідводів,
стелі не підмазані. Протипо
жежний інвентар перебуває в 
занедбаному стані. Грубо по
рушуються правила протипо
жежної безпеки .

В роботі тваринників насту
пає відповідальний період— зи
мівля громадської худоби. Щоб
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