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Зразково провести зимівлю худоби
У  відповідь на полум’яні Зак

лики ЦК КПРС до 40-х роко
вин Великої Ж овтневої соціа
лістичної революції працівники 
 тваринницьких ферм ще шир
ше розгортають змагання за 
всемірний розвиток громадсь
кого тваринництва і підвищен
ня його продуктивності. Вони 
наполегливо борються за те, щоб 
наша країна в найближчі ро
ки наздогнала Америку по ви
робництву м’яса, молока і мас
ла на душу населення.

В переджовтневому соціаліс
тичному змаганні добрих пока
зників у збільшенні виробниц
тва продуктів тваринництва до
магаються колгоспи імені Во
рошилова, де найбільше вироб
лено молока на 190 гектарів 
угідь, імені Х рущова, де най
більше вироблено м’яса. Пер
ше місце по виробництву сви
нини на 100 гектарів ріллі 
зайняв колгосп «Шлях Леніна».

У спішно завершити підготов
ку і організовано провести зи
мівлю громадської худоби—ось 
що сьогодні головне. Тимчасом 
у багатьох колгоспах справу 
зимівлі тваринництва пустили 
на самоплив. Рейдові сількорів
ські бригади, що перевіряють 
готовність колгоспів до зимівлі 
худоби, надсилають до редакції 
тривожні сигнали, які свідчать 
про безвідповідальне ставлення 
окремих керівників колгоспів 
до розвитку тваринництва.

Взяти, наприклад, сільгосп
артіль імені Орджонікідзе, де 
головою правління Д. Руденко. 
В одному корівнику не впоряд
кован і проходи, а в другому 
зовсім немає внутрішнього об
ладнання. Холодними осінніми
ночами корови стоять надворі, 
в багнюці, коло розбитих ясел, 
куди навіть корми не можна 
покласти. Таке тривожне ста
новище не турбує ні Д. Руден
ка, н і зоотехніка І. Бондарен
ка, які рідко коли показують
ся на фермах. А продуктивність 
худоби падає. Так, за останню

п’ятиденку в колгоспі одержа
ли тільки по 8,6 літра молока 
на корову— найнижчий показ
ник у районі.

Останнє місце по виробниц
тву м’яса посідає в районі кол
госп імені Жданова. Тут вкрай 
погано займаються відгодівлею 
тварин, не впроваджують кра
щий досвід. До зимівлі худоби 
як слід не підготувались. На
віть будівництво нових і ре
монт наявних приміщень не 
закінчили. Корми використову
ють без попередньої підготовки 
до згодовування. Чому ж миря
ться з такими недоліками голо
ва колгоспу С. Коник, зоотех
нік М. Прокопчук?

З виробництвом молока та 
м’яса ганебно відстає сільгосп
артіль імені Куйбишева. Вона 
займає передостаннє місце в 
районі по обох показниках. 
Чому ж з цього не роблять 
потрібних висновків правління 
колгоспу, яке очолює П. Стоян, 
первинна парторганізація і ї ї  
секретар Д. Ботнаренко?

Низька продуктивність тва
рин у колгоспах імені Дзер
жинського, імені Петровського, 
імені Чапаєва та інш их.

В кожному колгоспі треба 
подбати про господарське вит
рачання кормів, організувати 
їх подрібнення, запарювання, 
обробку хімікатами. Проте ли
ше окремі колгоспи приступи
ли до цього. Головні зоотехні
ки обох МТС В. Кулініч та 
О. Крикотненко ще надто ма
ло зробили для того, щоб за
безпечити правильну підготов
ку кормів до згодовування.

Невідкладне завдання керів
ників колгоспів і МТС, всіх 
трудівників села— негайно за
вершити підготовчі роботи до
зимівлі тваринництва, забезпе
чити дбайливий догляд і зраз
кову годівлю х удоби з тим, 
щоб продуктивність тварин не 
знижувалась, а підвищувалась.

Зразково проведемо зимівлю 
громадського тваринництва!

Хмельницька область. Колгоспники сільгоспартілі імені Калініна, 
Кам’янець-Подільського району, вже одержали близько 300 цент

 нерів молока на 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Доярка 
цієї артілі М. А. Латюк вже надоїла понад 5500 кілограмів молока 
від кожної корови своєї групи при жирності 3,8 процента.

На (фото: доярка М. А. Латюк (зліва) і лаборантка З . І. Болюк 
за визначенням жирності молока в прифермській лабораторії.

Фото В. Приходька (Фотохроніка РАТАУ).

Не допускати порушень Статуту сільгоспартілі
Виконуючи вимоги  Статуту 

сільгоспартілі, керівники кол
госпів покликані неу хильно 
дбати про піднесення всіх га
лузей колгоспного виробництва, 
помноження громадських багат
ств, зміцнення трудової дисцип
ліни.

Ще наприкінці минулого ро
ку трудівники сільгоспартілі 
«Перемога» прийняли новий 
Статут. Пройшло вже багато 
часу, але керівники колгоспу 
дуже мало зробили для вико
нання вимог Статуту. Тут на
віть не вивішені на окремих 
аркушах основні положення 
Статуту: про права і обов’язки 
членів артілі, про роботу прав
ління, про загальні збори та 
збори уповноважених.

Гірше того, в артілі допус
кають серйозні порушення Ста
туту. Так, наприклад, загальні
збори колгоспників скликалися 
тут ще 27 травня. А згідно 
Статуту такі збори повинн і  
скликатися не рідше одного 
разу в квартал. Жодного разу 
в нинішньому році не склика
лися збори уповноважених, хоч 
потреба в цьому була. Правлін
ня колгоспу і його голова В. Во
ропай всі питання, як і слід бу
ло б розв’язати на зборах, ви
рішували лише на засіданнях 
правлі ння.  Так, зокрема, вирі

шувалось питання про виділен
ня присадибних ділянок ба
гатьом членам колгоспу.

Ревізійна комісія зробила пе
ревірку господарської діяльнос
ті за перше півріччя. Та керів
ники колгоспу навіть не спро
моглися скликати збори, щоб 
заслухати на них наслідки цієї 
перевірки.

В артілі з місяця в місяць
не виконується прибуткова ча
стина кошторису по головних 
галузях. Проте питання про 
виконання кошторису жодного 
разу не ставилось ні на збо
рах, ні на засіданні правління.

Бухгалтерія колгоспу, яку 
очолює А. Мошинський, допус
кає грубі порушення в справі 
ведення фінансового господар
ства. Виручка від реалізації
сільськогосподарської продукції 
не вноситься в Держбанк, а вит
рачається на купівлю різних 
матеріалів, запасних частин то
що. Здебільшого придбанням 
товарів займається завгосп 
М. Залізко. Йому видано під 
звіт 5400 карбованців, з яких 
витрачено лише на обіди і ве
чері 1500 карбованців. Мимо 
банку вже витрачено близько 
20 тисяч карбованців. В актах 
на ці покупки не вказується 
ні прізвища, ні адреси продавця.

Виплата грошей тим колгосп

никам, що ї здили у відряджен
ня, провадиться часто без від
міток прибуття і вибуття, на
віть без посвідчення. Авансові 
звіти не складаються, а гроші
нараховуються на розсуд бух
галтера.

Особливо незадовільно пос
тавлений облік придбаних бу
дівельних матеріалів та їх  вит
рачання. Хоч матеріалів прид
бано немало, але жодного при
міщення не збудовано, наявні
теж не відремонтовані. Більше 
того, допускається розбазарю
вання будівельних матеріалів. 
Лише одного цементу продано 
на сторону понад дві тонни. 
Ще в червні В. Воропай взяв 
з колгоспу кілька тисяч штук 
цегли, цемент тощо, а гроші
вніс лише у вересні.

Не дотримуються в колгоспі 
правил авансування колгоспни
ків грішми на вироблені трудод
ні. Тут видають гроші і про
дукти окремим колгоспникам 
без врахування вироблених 
ними трудоднів.

Миритися з такими порушен
нями Статуту сільгоспартілі не 
можна. Треба вжити рішучих 
заходів до виправлення стано
вища.

Л. ПРОЦЕНКО, 
інструктор-бухгалтер Но
во-Миргородської МТС.

В п о р я д к о в у є мо  с е л а
З кожним роком м іняють 

своє обличчя села Мар’ївка та 
Оситна. Виростають нові кол
госпні будинки, озеленюються 
вулиці. Лише в цьому році кол
госп імені Хрущова допоміг 
збудувати хати трактористові 
В. Ковалю, інвалідові Вітчиз
няної війни В. Шаповалову та 
іншим.

Скоро справлять новосіл
ля хлібороби сільгоспарті

лі імені Кірова М. Ружин, М. Си
доренко, А. Ставенко, П. Ли
сенко, В. Сухопар та інші. 

Колгоспи провели ремонт ба
гатьох будинків хліборобів, де
сять хат вкрито шифером. Всьо
го в колгоспах сільради в цьо
му році будується 19 нових 
будинк ів.

М. БУКОВСЬКИЙ, 
голова виконкому Мар’їв 
ської сільради.

Передовики переджовтневого змагання
Трудовий подарунок всена

родному святу Великого Жовтня 
готують виробничники швейно
го цеху промартілі «По ленін
ському шляху». Колектив цеху 
дав слово план десяти місяців 
1957 року по виготовленню 
одягу виконати на 105 про
центів. Взяті зобов’язання ус
пішно виконуються.

Добрих показників у роботі до

магаються майстри цеху Ф. Ост
рашанська, В. Сільченко, В. Ли
сенко, І. Бойко та інші. Місяч
ні завдання вони виконують 
на 110— 120 процентів. Трудів
ники цеху домагаються високої 
якості продукції.

Г. ЦУРКАН, 
заступник голови правлін
ня промартілі „По ленін
ському шляху".

Шкільна майстерня
В Ново-Миргородській серед

ній школі по і ніціативі комсо
мольської організації було ви
рішено на честь 40-річчя Жовт
ня збудувати майстерню.

З великим завзяттям взяли
ся за цю справу школярі. Особ
ливо відзначились на будів
ництві такі учні: О. Шевчен
ко, Л. Врадій, М. Глухов, 
Г. Бугайова та інші.

Майстерня по дереву розра
хована на 25 робочих місць.

Н. АРТЮХ.

Комсомолець 
Олександр Колмаков

Люблять і поважають в кол
госпі імені Шевченка комсо
мольця Олександра Колмакова, 
який вже шість років підряд 
старанно доглядає колгоспну 
худобу. Він подає дояркам вели
ку допомогу в боротьбі за підви
щення продуктивності корів. 
На вироблені за вісім місяців 
цього року трудодні О. Колма
ков одержав авансом понад 55 
пудів хліба.

В. ЛОГВИНЕНКО.

Слова дотримали
Працювати сьогодні краще, 

ніж учора! Таким одностайним 
прагненням сповнені колгосп
ники першої комплексної брига
ди колгоспу імені Чкалова. Во
ни успішно здійснили зобов’я 
зання, взяті на честь 40-річчя 
Ж овтня.

В кращі строки трудівники 
підняли зяб, зібрали врожай 
кукурудзи, вивезли цукрову 
сировину на завод. Добрий при
клад у змаганні подають лан
кова В. Деркач, їздовий В. За
рудній, шофер П. Гринчук та ін.

Ф. КУБАЙ.

ЗДІЙСНЮЮТЬ ВЗЯТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Заклики ЦК КПРС до 40-х 

роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції викли
кали нову хвилю політичного 
і виробничого піднесення серед 
робітників плодоконсервного 
заводу. Трудівники заводу ус
пішно несуть переджовтневу 
вахту, з честю здійснюють зо
бов’язання, взяті в дні п ідго
товки до всенародного свята. 
План випуску валової продук
ц ії виконаний у вересні на 137 
процентів.
   Сумлінно трудяться робітни
ки сокового цеху, де майстром 
Н. С. Ткаченко. В цьому сезо
ні цех виготовив 150 тонн фрук
тових соків понад завдання. 
Передові виробничники цеху

комсомолка В. Зарудня. В. Фаб
рицька, Н. Шевела, Н. Лисак 
та інш і значно перевиконують 
змінні завдання.

В томато-варильному цеху, 
де майстром З . І. Давиденко, 
добрий приклад подають робіт
ниці Г. Ж игалова, В. Склярен
ко. Вони домагаються високої 
якості продукції, перевикону
ють норми.

З місяця в місяць перевико
нує плани винний цех, де май
стром А. Н . Райвич.

Для трудящих нашої країни 
завод уже випустив продукції 
на суму близько 6 мільйонів 
карбованців.

П. СИЧЕНКО, 
головний бухгалтер заводу.

Назустріч   4 0 - р і ч ч ю
Радянської держави
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Канізьке повстання
( І з  с п о г а д і в  М. Д а н і л о в а)

Ревком працює
Селяни, озброївшись рушни

цями, гвинтівками, а хто вила
ми чи сокирами, вдень і вночі 
охороняли ревком, стежили за 
степовими дорогами, не пуска
ли в село жодної підозрілої 
людини. Ревком працював. Сю
ди, як до штабу, приходили 
люди за порадами. Тут працю
вала комісія по озброєнню.

У сусідніх селах стали хо
дити чутки, що канізьк і селя
ни готують загін для бороть
би з німцями. І ось пішли лю
ди з Панчево, Шпаково, Пав
лівки, Арсенівки і других сіл 
 одиноко й групами до Канізь
кого ревкому. Вони прохали:

— Прийміть нас до загону. 
Будемо захищати рідну землю 
від загарбників.

Через куркуля Сандула піп 
Кушуцький доніс німцям, які 
стояли у Великій Висці, що 
канізькі селяни збирають і хо
вають зброю.

В кінці березня до села під’
їхала велика група німецьких 
кіннотників. Своїх представни
ків послали в ревком і вимага
ли, щоб селяни здали зброю.

В цей час до ревкому, немов 
по сигналу, зібралося багато 
народу. Всі переконували нім
ців, що зброї в селян немає.

На ультиматум загарбників 
ревком дав таку відповідь: 
«Зброї в селі немає. Вбивати 
ми нікого не збираємось, але 
й до нас в село нікого з озбро
єних не впустимо». З тим нім
ці й поїхали від села.

Ця, на перший погляд, нез
начна подія зробила велику 
справу. В навколишніх селах 
говорили, що канізьці не впус
тили в село німців. За нашими 
селянами піднялись на бороть
бу панчівці, які із зброєю в ру
ках стали на захист свого ре
волюційного комітету.

У квітн і—травні 1918 року
Канізький ревком проводить 
велику організаторську роботу 
по зміцненню загону повстан
ців. В ньому вже було близь
ко 800 озброєних селян. Єли
саветградські робітники допо
могли нам медикаментами, ви
дали кілька ящиків гвинтівок.

Командиром загону обрали 
Т. В. Поліщука, який вже до 
цього пройшов сурову військо
ву школу на фронтах імперіа
лістичної війни та під час ре
волюційних подій 1917 року. 
Прибулі з окопів солдати очо
лили  сформовані сотні, вчили 
селян володіти зброєю. В загін 
вливались все нові й нові си
ли з навколишніх сіл. Каніж 
став центром боротьби.

Д о  зброї !
Одного травневого дня до 

штабу червоних повстанців 
прибули гінці з Арсенівки і 
принесли страшну звістку: по
міщик Лупенко повернувся до 
свого маєтку з великим заго
ном німецьких солдатів і влаш
тував криваву розправу над се
лянами. Загарбники забирають 
у селян хліб, худобу, одяг. Ак
тивістів і членів революційно
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Пройдемося по вулицях Ново-Миргорода
Наша бригада вирішила про

йтися містом і оглянути, як 
озеленюються і впорядковують
ся Його вулиці. Відправляємо
ся автобусом із зупинки «Вок
зал». Полюбуйтесь, який кра
сивий вид мають нові к варта
ли Ново-Миргорода! Направо— 
чисті, впорядковані вулиці, доб
ротні будинки, як і потопають 
у зелені садів. Наліво—вирос
тають нові багатоквартирні бу
динки для робітників плодо
консервного заводу, пункту За
готзерно тощо.

...Ось ми біля річки. Що це, 
міст? А який страшний, нень
ко! Шофер зупиняє автобус, 
витирає рукавом спітніле чоло 
і тремтячим голосом промовляє: 
«Стр-р-а-а-шно...» Так, страш
но по мосту їхати. Комбінат 
комунальних підприємств і се
лищна Рада відремонтували Йо
го, як той Охрім свиту. Попри
бивали посередині товсті ко
лоди, що ні проїхати, ні пройти.

Ось зупинка біля інкубатор
но-птахівничої станції. Що тут 
тільки твориться! Станція за

росла бур’янами, навколо купи 
сміття. А зліва, на вулиці Кар
ла Маркса, колись була велика 
калюжа. Два роки ї ї  загорта
ють і загорнули так, що стало 
дві калюжі.

Їдемо далі. Зліва—базарна 
площа. Обабіч д ороги люди ко
лись садили дерева. Тепер з 
них одні стирчаки лишилися. 
Не вберегли насадження керів
ники Ново-Миргородського ССТ. 
Трохи далі, біля магазинів, ка
люжа ціле літо не висихає.

Ось ми біля чайної. Та що 
це таке? Знову калюжа! Вона 
заливає всю вулицю від чайної 
до кіоску «Союздруку». Вий
деш з чайної і прямо в калю
жу. А ні, то обходь поряд з 
газетного вітриною, на якій ні
коли газет не вивішують.

А от зупинка біля райлікар
ні. Тут медпрацівники добре по
трудились над впорядкуванням 
 вулиці. Кругом чисто, заметено, 
не налюбуєшся. Тільки от од
не погано: газетна вітрина вже 
який рік підряд пустує. Наді

ємося, що Д. Маган хоч перед 
святом вивісить газету.

Тут ми й з автобуса зійде
мо, бо вже вечоріє, а нам до
дому добиратися треба вулицею 
Шевченка. А ночі темні, вули
ця не освітлена. На площі біля 
млина треба обійти ще кілька 
калюж.

Ось і вулиця Шевченка. 
На н ій утворилося ціле боло
тяне озеро. Його зробили това
риші з комунгоспу та селищ
ної Ради. Взялися вона відре
монтувати дорогу. Трактор при
гнали. Кілька днів гуркотів 
він там. Розрив дорогу та десь 
і поїхав, навіть скрепера за
лишив посеред калюжі.

Наближається велике свято. 
Селищна Рада та комбінат ко
мунальних підприємств прийня
ли вже багато хороших поста
нов про впорядкування міста. 
Невідомо тільки, коли ж М. Да
виденко та А. Самченко орга
нізують їх  виконання?

І. ПЕШЕХОНОВ — пенсі
онер, О РАКУЛЕНКО— 
службовець, І. ЖЕРЕБЕН
КО — працівник редакції 
райгазети.

Слідами наших виступів

             „ Ой п’є, Куліченко, п'є...”
Замітку під таким заголовком опу

бліковано в районній газеті „Лені
нець” за 3 жовтня 1957р. Директор 
Ново-Миргородського держмлина 
О. Вахламов повідомив редакції, що

наведені факти підтвердились. За
мітку обговорено на виробничій на
раді. За допущені недоліки Кулічен
ка знято з посади завідуючого скла
дом.

Члени комітету комсомолу 
занедбали роботу з молоддю

Комсомольська організація 
колгоспу імені Будьонного налі
чує в своїх рядах понад 30 
членів ВЛКСМ. Це—великий 
колектив, здатний мобілізувати 
молодих трудівників на вико
нання завдань, що стоять пе
ред колгоспом. Але в артілі, 
на жаль, не чути голосу ком
сомольців. Чому це так?

Основні причини були вик
риті на звітно-виборних зборах. 
Комсомольці відмічали, що ко
мітет, який спочатку очолював 
Б. Стогул, а останнім часом 
Л. Мілютіна, занедбав масово-ви
ховну роботу серед молоді. Ком
сомольські збори скликалися 
від випадку до випадку. Рішен
ня, що приймалися на зборах, 
не виконувались. Комсомоль
цям не давались доручення.
За звітний період відбулося ли
ше три засідання комітету. 
Вся робота комсомольської ор
ганізації була пущена на са
моплив.

В артілі є багато неспілко
вої молоді, яка добре працює 
на виробництві, достойна бути 
в рядах Ленінського комсомо
лу. Однак комітет не займався 
як слід ростом рядів ВЛКСМ. 
За звітний період прийнято в 
члени ВЛКСМ лише двох осіб.

Про яку корисну роботу ком
сомольської організації може 
йти мова, коли серед комсо
мольців артілі занедбана дис
ципліна, мають місце випадки 
порушення Статуту ВЛКСМ. 
Звітно-виборні збори, наприк
лад, довелося скликати чотири 
дні. Окремі комсомольці мають 
велику заборгованість по сплаті 
членських внесків. Та мирили

ся з цим члени комітету ком
сомольської організації.

Вкрай погано готувалися чле
ни комітету комсомолу до про
ведення звітно-виборних зборів. 
Працівники райкому ЛК СМУ 
також не приділили цьому пи
танию належної уваги. Звіт 
був написаний сухо, в ньому 
не викрито недоліки, які ма
ли місце в діяльності комітету.

Комсомольці колгоспу не під
вищували свого ідейно-політич
ного рівня. Гурток по вивчен
ню поточної політики  х оч і 
був створений, але протягом 
року в ньому проведено лише 
троє занять. Цим питанням 
мало займалася пропагандист 
гуртка вчителька Р. Черчил.

Сила комсомолу — в партій
ному керівництві. Однак пар
тійна організація артілі, де 
секретарем А. Хлопенко, слабо 
керувала комсомольцями, не 
контролювала діяльність комі
тету. На партійних зборах жод
ного разу не заслуховувався 
звіт секретаря комсомольської 
організації про проведену ро
боту. Комуністи колгоспу і сам 
А. Хлопенко рідко коли були 
присутніми на комсомольських 
зборах.

Секретарем комітету обрано 
Г. Дорогого. До складу коміте
ту увійшли кращі виробнични
ки, ініціативні і дисциплінова
ні комсомольці.

Збори прийняли рішення, 
спрямоване на дальше посилен
ня організаційної та ідейно-ви
ховної роботи серед комсомоль
ців і неспілкової молоді.

І. ДМИТРЕНКО.

П а р т і й н е  життя

Х В И Л Ю Ю Ч А
З УСТРІЧ

В кабінеті партосвіти від
булася хвилююча зустріч учас
ників революційних подій 1917 
року, партизанів, учасників 
Канізького повстання проти 
австро-німецьких загарбників.

Секретар райкому партії 
С. М. Корлюк тепло поздоровив 
старих революціонерів з насту
паючим святом 40-річчя Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, прочитав для при
сутніх лекцію «40 років Ра
дянської влади».

Комун іст-пенсіонер Григорій 
Я ковлевич Сочінський, колиш
ній член Панчівського селян
ського революційного комітету, 
виступив із спогадами про бо
ротьбу селян за встановлення 
Радянської влади в Ново-Мир
городському районі. Про бо
ротьбу з австро-н імецькими за
гарбниками розповів учасник 
Канізького повстання М. Да
нілов.

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

Семінар секретарів 
парторганізацій

Відбувся семінар секретарів 
первинних парторганізацій кол
госпів. МТС, підприємств та 
установ району.

Учасники семінару заслуха
ли доповіді на темп: «Підсум
ки перших днів занять в сітці 
партійної освіти і завдання 
парторганізацій», «Про підго
товку і проведення звітно-ви
борних партійних зборів», «Ус
пішно завершити сільськогос
подарський р ік— наш почесний 
обов’язок».

Секретарі парторганізацій об
мінялися досвідом в питанні 
про підготовку до всенародного 
свята 40-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції.

П. ЗАЦАРИНІН, 
інструктор райкому КП 
України.

го комітету розстріляли, окре
мих повісили на акаціях. По
т ім підпалили село.

—Далі терпіти такого звір
ства не можна. Негайно треба 
виступати і вдарити по ворого
в і,— вимагали повстанці.

Штаб загону підтримав дум
ку селян. Вранці загін висту
пив проти ворога. Оточили Ар
сенівку і Павлівку, де зупини
лися німці і обстріляли їх. Зав'
язався запеклий бій. Німці ма
ли великі переваги в живій 
силі і техніці. Та цього не зля
кались повсталі селяни. Сотня
за сотнею вривалися в село і 
вступали в рукопашний бій з 
ворогом.

Запеклий бій тривав кілька го
дин. Німецький загін було вщент 
розгромлено. Вдалося втекти 
лише окремим кіннотникам.

Повстанці одержали блиску
чу перемогу. Б ій біля Павлів
ки та Арсенівки приголомшив 
ворога. Командування німецької 
дивізії, що стояло поблизу 
Єлисаветграда, стало вимагати 
підкріплення свіжих сил для 
придушення повстання.

Ворог стягує велик і, озброєні 
до зубів, сили і зосереджує їх  
навколо Панчевого і Канежа. 
Селянський загін, який не мав 
пі гармат, ні достатньої кілько
сті боєприпасів, не міг чинити 
опір. Головні сили повстанців 
відійшли в Кримчанський ліс 
і стали вести з ворогом парти
занську боротьбу.

Кайзерівські головорізи піш
ли на підлий і варварський
шлях жахливої помсти за роз
гром німецького загону. Оточили 
село Каніж і обстріляли його 
з гармат і кулеметів. Жителі 
села не чинили ніякого опору .
Але н імецькі солдати не припи
нили жахливої розправи. Вони 
зігнали за залізну ограду до  
церкви всіх селян. Кілька днів 
тримали їх там голодними. Кож
ного ранку по вказівці мерзен
ного попа Кушуцького виводи
ли на середину майдану групу
селян і тут же розстрілювали. 
3 червня, у неділю, було роз
стріляно більше сотні селян. 
Не зупинили катів ні сльози ді
тей, ні просьби матерів.

Цілий тиждень тривала роз
права. Кожна людина, на яку 
вказував кривавий перст слу
жителя бога Кушуцького, була 
розстріляна. Загинули від во
рожої руки кращі люди села 
бідняки-активісти Семен Кап
ріор, Федір Ількевич, Макар 
Сімбаба, Степан Гордуз та інші.

Ця страхітлива розправа не 
зломила духу героїчних селян
ських мас. Вони ще запекліше
стали чинити опір ворогові, на
носячи йому удар за ударом, 
аж поки не вигнали німецьких 
загарбників з рідної землі.

Трудящі села Канежа і всього 
Ново - Миргородського району 
свято шанують пам’ять своїх 
батьків і братів, як і із зброєю 
в руках вели героїчну боротьбу 
за Радянську владу на селі.

Закінчення. Початок дивіться 
у минулому номері.
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