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Робітники, колгоспники, інтеліген
ція! Мобілізуємо всі сили на здійснення 
рішень XX з ’їзду нашої партії, на ве
лику справу побудови комунізму!

( Із Закликів ЦК КПРС до 40-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Ширше впроваджувати досвід передовиків
Трудівники с ільського госпо

дарства району, як і всі славні 
будівники комуністичного сус
п ільства у  нашій гаряче лю би
мій Батьківщ ині, успіхами в 
труді зустрічають всенародне 
свято. Незважаючи на несприя
тливі погодні умови, на широ
ких  колгоспних ланах вироще
но в цьому році кращий уро
жай, ніж  торік. Наш район 
достроково виконав план х л іб о 
заготівель.

Колгоспи району також дос
троково виконали річний план 
заготівель і закупок молока, 
м ’яса, вовни тощо.

В кращі агротехнічні строки 
посіяно на великих площ ах ози
м і, чим закладено міцний фун
дамент урожаю 1958 року. 
На всі площ і посіву ярих к у л ь 
тур засипано посівне насіння. 
Щ е на початку жовтня в райо
н і піднято зяб під увесь ярий 
клин , уж е зорано сотні гектарів 
чорних парів.

Колгоспники та механізатори
дбають про дальше круте під
несення врожайності, борються 
за підвищення родючості грун 
ту , вивозять на поля сотні тонн 
місцевих добрив.

До дня 4 0 -річчя Великого 
Ж овтня завершимо всі с ільсь 
когосподарські роботи на по
ля х , підготуємо громадському 
тваринництву теплу і ситу зи
м івлю — п ід таким закликом ши
рилося змагання в ці дні. І ось 
наслідки . Колгоспи району за 
вершили збирання цукрових 
буряків, картоплі, овочів, со
няш ників, кукурудзи.

Тваринники колгоспів розгор
нули  боротьбу за виконання 
поставленого партією завдан
н я — в найближ чі роки наздог
нати СШ А по виробництву м ’я 
са, молока і масла на душу 
населення. За 9 місяців в ра
йоні вироблено м ’яса значно 
б ільш е, н іж  за цей період в 
минулом у році. Найкращих по
казників по виробництву м ’яса 
на 100 гектарів с ільськогоспо
дарських угідь досягли к олгос
пи імені Хрущова, імені Л ен і
на, імені Будьонного та інші.

Працівники молочно -товар
ни х  ферм ведуть боротьбу за 
зб ільш ення надоїв та п ідвищен
н я  жирності молока. Перше 
місце по надоях молока тримає 
сільгоспартіль імен і Ворошило
ва. Н а кож ну фуражну корову 
тут уж е надоєно по 2160 літрів 
молока. А  краща доярка цьо
г о колгоспу Мотря Новохатчен
ко одержала на корову по 2850 
л ітрів молока.

Колгоспи вчасно подбали про 
створення міцної кормової бази, 
заготовили грубих і соковитих 
кормів більш е, н іж торік.

Днями відбулася районна на
рада передовиків сільського 
господарства. У  переддень ве
ликого свята хлібороби, тварин
ники та механізатори з гордіс
тю оглядають пройдений шлях 
в боротьбі за виконання взя
тих соціалістичних зобов’язань.

Але досягнуте— н е межа .  У 
кожному колгоспі крім передо
вих виробничн иків є й відста
ючі. Завдання правлінь кол
госпів, первинних партійних ор
ганізацій, дирекцій МТС і всіх 
спеціалістів зробити все для 
того, щоб досягнення передови
ків стало надбанням всіх тру
дівників.

Ось к ілька  прикладів: ком
плексна бригада колгоспу іме
ні К уйбишева, як у  очолює І. Я . 
Ш аповалов, зібрала на площі 
255 гектарів по 25,2  центне
ра пшениці з кож ного гектара, 
по 24,2  центнера вівса, по 20 
центнерів ячменю, а в інших 
бригадах артілі урожай значно 
нижчий.

Сільгоспартіль імен і Вороши
лова виробила на 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь 
понад 185 центнерів молока, 
а колгосп імені К ірова— л ише 
по 70. Чому це так, хочеться 
запитати у  керівників колгос
пу тт. Опальченка та Ш евченка.

Ланка, яку очолю є Софія Гри
горівна Подурець з колгос пу 
імені Карла Маркса, одержала 
на кожному гектарі по 300 
центнерів цукрових буряків, 
перша бригада в ц ілому по 280. 
А в колгоспі імені Свердлова 
виростили лиш е по 110 цент
нерів сировини.

Славна бригада овочівників, 
якою керує М. М. Дедул, при
несла артілі 210 тисяч карбо
ванців доходу, а в колгосп і іме
н і Орджонікідзе городництво 
принесло збитків на 5 тисяч 
карбованців. Слід над цим за 
думатись Д. Р уденку та М. К е- 
росіру.

Отже, треба детально вивча
ти досвід передовиків, всемірно 
поширювати його серед всіх 
бригад, ланок, серед всіх тва- 
ринників, механізаторів. Боро
тись за круте піднесення всіх 
галузей с ільського  господарст
ва— таке наше завдання.

Колгоспники та механізато
ри! М обілізуємо всі сили на 
здійснення ріш ень X X  з ’ їзду 
нашої партії, на велику спра
ву побудови комунізму!

На околиці м. Вінниці виріс найбільший в республіці масложиркомбінат. Дев’ятимісячний план 
випуску олії його колектив значно перевиконав.

На фото: загальний вигляд Вінницького масложиркомбінату.
Фото Ю. Копита. (Фотохроніка РАТАУ).

Д О Ш К А  П О Ш А Н И

За досягнуті успіхи в соціалістичному змаганні 
на честь всенародного свята сорокаріччя Велико ї Ж овт
невої соціалістичної революції постановою виконкому ра
йонної Ради депутатів тру д ящих та бюро райкому КП 
У країни на районну Дошку пошани з а н о с я т ь с я :

Промартіль „П’ятирічка”, де голо
вою правління тов. Бориско В. Н., 
секретарем парторганізації тов. Дані
лов Г. І., секретарем комсомольської 
організації тов. Настич О. П., яка 
станом на 1 жовтня 1957 року викона
ла план випалювання цегли на 117 про
центів, черепиці—на 105 процентів. 
Колектив робітників промартілі до
бився зниження собівартості продук
ції на 12,9 процента.

Плодоконсервний завод, де дирек
тором тов. Крайцер П. А., секретарем 
парторганізації тов. Чорний К. В., сек
ретарем комсомольської організації 
тов. Стародубцева З . Г., який станом 
на 1 жовтня 1957 року виконав річ
ний план випуску продукції на 137,4 
процента.

Тракторна бригада № 9 Панчівсь
кої МТС, де бригадиром тов. Гаври
лов О. Е., яка обслужує колгосп іме
ні Сталіна, Мартоноської сільради. 
Механізаторами вироблено на 15-силь- 
ний трактор 843 гектари умовної оран
ки при значному заощадженні пально
го, одержано по 19 центнерів зерно
вих з кожного гектара посіву.

Тракторна бригада № 2 Ново-Мир
городської МТС, де бригадиром тов. 
Афанасьєв П. П., яка обслужує кол
госп імені Чкалова. На 15-сильний 
трактор механізаторами вироблено 
800 гектарів умовної оранки, заощад
жено 700 кілограмів пального, одер
жано по 18,4 центнера зернових з 
кожного гектара посіву.

Тракторна бригада № 10 Панчівсь
кої МТС, де бригадиром тов. Григор
чук О. І., яка обслуговує колгосп 
імені Леніна. На 15-сильний трактор 
механізаторами вироблено 822 гекта
ри умовної оранки, заощаджено 2296 
кілограмів пального, одержано по 17,7 
центнера зернових з кожного гектара 
посіву.

Колгосп імені Ворошилова, де го
ловою правління тов. Ільтус М. А., 
секретарем парторганізації тов. Зава
тій П. Л., секретарем комсомольської 
організації тов. Волик Б. Я., який 
одержав по 185,1 центнера молока на 
100 гектарів сільськогосподарських 
угідь і по 2160 кілограмів молока на 
кожну корову.

Колгосп імені Леніна, де головою 
правління тов. Сакара І. П., секрета
рем парторганізації тов. Петров П. О., 
секретарем комсомольської організа
ції тов. Кобилянський Б. Т ., який 
одержав на 100 гектарів сільськогос
подарських угідь по 26,6 центнера м’я
са, в тому числі свинини на 100 гек
тарів ріллі по 18,2 центнера.

Рільнича бригада № 1 колгоспу 
„Перемога”, де бригадиром тов. Кри
котненко А. Д. Члени бригади одер
жали врожай озимої пшениці по 21,2 
центнера на кожному з 210 гектарів

і по 30 центнерів на кожному з 57 
гектарів посіву.

Рільнича бригада № 3 колгоспу 
імені Куйбишева, де бригадиром тов. 
Шап овалов І. Я., яка одержала вро
жай озимої пшениці по 25,2 центнера 
на кожному з 255 гектарів.

Вівцеферма колгоспу імені Чапає
ва, де завідуючим фермою тов. Ткачен
ко В. Ф. Працівники ферми одержа
ли на 100 вівцематок по 152 ягнят і 
настригли вовни з кожної вівці по 
4 кілограми.

Ланка по шовківництву колгоспу 
„Шлях Леніна”, де ланковою тов. Ге
расимчук Г. О., яка одержала по 6 
центнерів коконів.

Новохатченко Мотря Андріївна — 
доярка колгоспу імені Ворошилова, 
яка надоїла від кожної фуражної ко
рови по 2850 літрів молока.

Шундиль Віра Тимофіївна—доярка 
колгоспу імені Ворошилова, яка на
доїла від кожної фуражної корови по 
2245 літрів молока.

Тараненко Євдокія Гнатівна—дояр
ка колгоспу імені Шевченка, яка на
доїла від кожної фуражної корови по 
2223 літри молока.

Павленко Надія Іванівна—доярка 
колгоспу імені Калініна, яка надоїла 
від кожної фуражної корови по 2150 
літрів молока.

Сокур Надія Іванівна—доярка кол
госпу імені Шевченка, яка надоїла 
від кожної фуражної корови по 2138 
літрів молока.

Жовна Галина Михайлівна—дояр
ка колгоспу імені Карла Маркса, яка 
від кожної фуражної корови надоїла 
по 2160 літрів молока.

Іванов Гнат Леонтійович—свинар 
колгоспу імені Хрущова, який від кож
ної свиноматки одержав по 19 по
росят.

Гавриленко Меланія Іванівна—сви
нарка колгоспу імені Сталіна, Пур
пурівської сільради, яка від кожної 
свиноматки одержала по 18,3 поросяти.

Цуцол Тетяна Сергіївна—свинарка 
колгоспу імені Жданова, яка від кож
ної свиноматки одержала по 18 поро
сят.

Бушман Фросина Омелянівна—
свинарка колгоспу імені Сталіна, Мар
тоноської сільради, яка від кожної 
свиноматки одержала по 18,2  поро
сяти.

Слива Євдокія Якимівна—свинарка 
колгоспу імені Калініна, яка домогла
ся добового приросту живої ваги кож
ної свині по 500—600 грамів.

Ткаченко Василь Федорович—ча
бан колгоспу імені Чапаєва, який на 
100 вівцематок одержав по 152 ягнят, 
настриг вовни по 4 кілограми від 
кожної вівці.

(Далі буде).



2.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Під знаком критики і самокритики
Днями в первинній парторга

нізації залізничної стан ції Но
во-Миргород відбулися з вітно- 
виборні збори. З доповіддю ви
ступив секретар партбюро З . Ге
ращен ко.

Комуністи, що взяли участь
в обговоренні з вітної доповіді, 

основну увагу приділяли у 
своїх виступах викриттю хиб і 
недоліків, я кі були  допущені 
за звітний період в д іяльності 
парторганізації, ї ї  бюро, окре
мих комуністів.

—  Бюро парторганізації сла 
бо  здійснювало контроль за 
виконанням партійних дору
чен ь ,— с казав І. Мартиненко. 
— Т ак, члену КПРС О. Найку 
було доручено надавати допо
могу в роботі комсомольської 
організації. Де доручення він 
виконував аби-як, бо н іхто не 
контролював його.

Комуністи викрили недоліки 
в розгортанні масово політичної 
роботи, орган ізації змаган
ня залізничників . Член КПРС 
М. Дем’я нов вказав, що партій
не бюро слабо боролось за зміц
нення трудової дисципліни се
ред робітників, мирилося з т им, 
що виробничі наради склика
лися дуже рідко, незадовільно

поширювався передовий досвід.
—  Про дійову наочну агіта

цію у нас майже забули , —  
сказав комун іст Б. Мирошни
ков. —  На станції вже к ілька 
місяців не заповнюється дошка 
показників змагання, відсутні 
портрети передовиків на Дошці 
пошани. Па протязі двох м іся
ців не випускається стінгазета.

В дн і підготовки до всена
родного свята 4 0-річчя Радян
ської влади комуністи по-бо
йовому очолили змагання за 
лізничників за зменш ення про
стоїв вагонів, своєчасну від
правку вантажів. Однак бюро 
парторганізації останнім пасом 
слабо боролося за зменш ення 
місцевих простоїв вагонів, а 
тому станція втратила завойо
вану першість по відділенню 
залізниці. Цей недолік піддав 
крит иці комуніст Г. Кирилов.

Звітно-виборні збори прой
шли під знаком широко розгор
нутої критики і самокритики. 
В прийнятому рішенні наміче
ні шляхи усунення викритих 
недоліків. Обрано новий склад 
бюро первинної парторганіза
ції, секретарем— З . Геращ енка.

Б. КОНОФІЦЬКИЙ, 
працівник райкому партії.

Висока активність комуністів
Комуністи первинної партор

ганізації колгоспу імені Чапає
ва з великим інтересом вивча
ють тези В ідділу пропаганди і 
агітації ЦК КПРС та Ін ституту 
марксизму-ленін ізму при Ц К 
КПРС «До сорокаріччя Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
лю ції (1 9 1 7 — 1 9 5 7 )». В гуртку 
відбулося троє занять.

Особливо старанно підготува
лася  комуністи до семінарсько
го заняття. Глибокі і зм і
стовні відповіді на поставлені 
запитання давав комуніст Григо
рій Іванович Сиваченко— у час
ник громадянської війни. Він 
докладно розповів, я к уряди 
Антанти в блоці з імперіаліста
ми СШ А і внутрішньою росій 

ською контрреволюцією розпо
чали воєнну інтервенцію, щоб 
повалити Радянську владу і від 
новити в Росії капіталізм .

— В  ті роки я служив у загоні 
по боротьбі з бандитизмом,—  
сказав Г. І. Сиваченко. На най
відповідальн іші д ілянки фронту 
партія посилала комуністів і 
комсомольців. Героїзм і м уж 
ність червоноармійців і їх  ко
мандирів були настільки вели
кими, що озброєні до зубів війсь
ка ворога в паніці відступали під 
ударами частин Червоної Арм ії.

Розповідь учасника громадян
ської війни допомогла комуніс
там глибше засвоїти матеріал.

І. КУШНІРОВ, 
пропагандист гуртка.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Зустріч В. І. Леніна в Петрограді біля Фінляндськ ого 
вокзалу 3(16) квітня 1917 року. (Повернення з еміграції).

Репродукція з малюнка художника П. Васильєва.

Працюємо дружно, творчо
Третя комплексна бригада ко

л госпу імені Куйбиш ева, яку я 
очолюю, має близько тисячі гек 
тарів землі. Вирощуємо зернові 
культури, цукрові буряки. Б 
бригаді є свиноферма, де утри
мується 1402 голови свиней. 
Доглядаємо 41 гектар саду.

В цьому році хлібороби ви
ростили по 25,2  центнера ози
мої пшениці на кожному з 
255 гектарів. З ібрали по 20 
центн ерів ячменю з гектара, 
по 24,2 центнера вівса.

Готуючи гідну зустр іч соро
каріччю Великого Ж овтня, тру
дівники бригади прагнуть вчас
но завершити всі роботи. П ід
нято зяб під увесь ярий клин , 
зібрано повністю кукурудзу, 
засипано посівне насіння цієї 
культури. Буряководи заверш у
ють вивезення коренів на ц ук 
ровий завод.

Хороших показників домог
лися наші труд івниці— л анка, 
яку очолює Віра С ільвестрен
ко, зібрала по 20 центнерів 
кукурудзи на кож ному з 15 
гектарів, ланка Віри Сакари 
виростила близько 200 центне
рів цукрових буряків на кож 
ному з 14 гектарів.

Свинарка Марія К у прія н на 
відгодівлі свиней добилася добо

вого приросту тварин в живій ва
зі по 55 0 — 600 грамів. Графа Х о
менко доглядає 28 свиноматок, 
домоглася непоганих показни
ків по виходу поросят. Сумлін
но виконує свої обов’язки 78-ми 
річний трудівник Василь Яки
мович Савицький, вчасно до
ставляє корми на ферму.

Нашу бригаду обслуж ує трак
торна бригада Миколи Климен
ка з Панчівської МТС. М ехані
затори добре трудяться на по
льових роботах, дбають про ви
сокий врожай, а ми в свою 
чергу своєчасно забезпечуємо 
бригаду всим необхідним.

Дбаємо про добробут колгосп
ників. У  цьому році багатьом 
членам бригади відремонтували 
хати, слідкуємо, щоб у кожно
го трудівника було завезено 
топ ливо на зиму, змолоте зер
но на борошно, щоб з кожним 
колгоспником вчасно розраху
ватись за його роботу тощо.

Дружний колектив хліборо
бів нашої бригади докладе всіх 
зуси ль  до того, щоб у наступ
ному році домогтися щ е кра
щих показників у виробництві 
продуктів рільництва й тварин
ництва.

І. ШАПОВАЛОВ, 
бригадир комплексної бригади,

27 жовтня 1957 року.

У сільському клубі
Людно в М артоноському сіль

ському клубі. Молодь села зібралася 
 на тематичний вечір, присвячений 

зустрічі з учасниками подій Вели
кого Жовтня. Вчитель середньої 
школи І. Рябоконь прочитав допо
відь „Село Мартоноша за 40 років”. 

Після доповіді перед молоддю 
виступили учасники революційної 
боротьби С. Перчун, і І. Ткаченко, 

С. Байбороша, І. Ніколаєв Вони 
розповіли про боротьбу трудящих 
району за встановлення Радян
ської влади.
Потім відбувся цікавий концерт.

М. МЕЛЬНИЧЕНКО, 
директор школи.

Колгоспникам — 
культурний відпочинок
Трудівники колгоспу імені Калі

ніна гідно зустрічають свято 40- 
річчя Жовтня. Вони виконали план 
по виробництву зерна, м’яса, молока.

Після наполегливої праці колгосп
ники прагнуть культурно відпочи
ти. Молодь села вечорами збирає
ться до клубу. Тут працюють гурт
ки художньої самодіяльності.

Проте приміщення сільського 
клубу не підготовлене до зими, 
дах протікає, сцена не обладнана.

Правлінню колгоспу слід по
думати про культурний відпочинок 
колгоспників.

В. ГАМАН, 
завід у ючий сільським клу
бом.

Механізувати водопостачання
Добре трудяться працівники мо

лочно-товарної ферми колгоспу 
імені Шевченка, виконуючи взяті 
зобов’язання на честь сорокаріччя 
Великого Жовтня. Доярки Євдокія 
Тараненко, Любов Сланевська, Н і
на Савицька та інші вже надоїли 
на корову по 2200 літрів молока.

Показники були б ще вищими, 
якби керівники Панчівської МТС 
подбали про механізацію водопос
тачання ферми. Взимку коровам 
доводиться здалека возити воду в 
бочках, гонити худобу до річки. 
На це витрачається багато часу і 
корови не завжди своєчасно напу
ваються.

Треба негайно механізувати во
допостачання.

О. ДОВГЕНКО,

Слідами наших виступів
В районній газеті за 13 жовтня 

ц. р. в підбірці „Короткі сигнали” 
були піддані критиці непорядки, 
що мали місце під час видачі бо
рошна. Директор Ново-Миргород
ського держмлина О. Вахламов по
відомив редакції, що зараз внесені 
зміни в порядку відпуску продук
ції помольцям. Черга встановлює
ться згідно номерів квитанцій.

Слідами неопублікованих листів

В листі до редакції повідомля
лося, що окремі жителі села Мар
тоноші займаються самогоноварін
ням. Начальник райвідділення мі
ліції тов. Бурхан, якому редакція 
надсилала копію цього листа, по
відомив, що наведені факти під
твердились. При перевірці в Мар
ка Доги було виявлено самогон
ний апарат, 3,5 літра самогонки. 
Порушено справу про притягнен
ня М. Доги до кримінальної від
повідальності.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

БУРЛАНЕНКО Андрій Прокопович, 
який живе в селі Мартоноші, порушує 
справу про розлучення з дружиною Б УР
ЛАНЕНКО Дарією Степанів ною.

Справа розглядатиметься в народному 
суді Ново-Миргородського району.

Загублену квитанцію на Ім'я Гержован 
Тетяни (за № 14689 від 17 жовтня 1957 ро
ку) на одержання олії і макух и вважати 
недійсною.
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Заглянемо в магазини, на пекарню...
Наближалась обідня перерва. 

Саме в цей час ми завітали в 
магазин №  4 б іля  майстерні МТС, 
де  продавщицею К . Забудькова. 
Магазин покликаний обслуж у
вати механізаторів товарами пер
шої потреби. Однак тут немає 
солі, рідко коли бувають 
дешеві цигарки, відсутні різні 
крупи.

— А х л іб  є у  продажу? — 
запитуємо.

—  На ж аль, немає. Доводи
ться по к ілька  разів на день 
ходити на пекарню, поки там 
відпустять хл іб , —  відповідає 
К. Забудькова.

—  А ми тимчасом бігаємо по
 в сьом у м істу, час дорогоцінний 

гаємо, щоб купити х л іби н у ,—  
втручається в розмову агроном 
А. Добролежа, що якраз зай
шла в магазин.— І як н а це 
дивляться керівники ССТ?

— Он, каж уть, є хл іб  у  ма
газині б іля  середньої ш коли, 
але не всім даю ть,— х валиться 
хтось.

Ми в магазині №  13 , де за 
прилавком працює Ганна Б о
дюл. П ослугам и магазина к о

ристую ться в основному учні 
середньої ш коли, вчител і. Про
те тут мають місце перебої в 
доставці печива, цукерок, хоч 
діти лю блять ці ласощ і. Зовсім
не поступають булочки , буб 
л ики .

—  Х ліба  трохи одержали, 
але вже розпродали,— р озводить 
руками Г. Бодюл.

—  А то правду говорять, що 
під прилавком хліб  притри
муєте?

Діватись н ікуди. Доводиться 
визнати , що к ілька х л іб ин і 
зараз дійсно приховані під при
лавком.

— Н е попали ви на завідую
чу цим магазином Олександру 
П інч ук , яка у відпустку п іш 
ла. Вона б вам не таку п і
сеньку заспівала! —  говорить 
один із споживачів.

Виявляється, коли цей сп о
живач звернувся до О. П інчук 
з проханням продати хл іби ну 
(з тих, що прихован і під при
лавком), то остан ня дуже об у 
рилась, навіть книги скарг не 
дала. До речі, книгу скарг і

зараз тут тримають у порт
фе л і(? ).

Гадаємо собі: ось зайдемо в 
продовольчий  магазин, аж там 
застанемо повний порядок. Та 
де там! Приміщення тісне, сті
н и мокрі, всюди багато бруду. 
Давно пора б підшукати для 
продмага відповідне прим іщ ен
ня. Прилавок оббитий залізом , 
яке вкрилося іржею. Про
давець Віра Десага говорить:

—  Ото вже к ільк а  годин л ю 
ди збираються. По х л іб  прий
шли . Чергу встановлюють.

—  Чому ж споживче това
риство не дбає про випікання 
хліба? —  запитуємо у голови 
правління Ново-Миргородського 
ССТ С. Бондаренка.

— Б ачите, пекарня у  нас ста
ра, а нову ніяк не добудуємо, щоб 
пустити в дію ,— п оясню є він.

Для випікання х л іба  держава 
відпускає достатню к ільк ість  бо
рошна, але наявні мож ливості 
тут використовуються слабо. 
Так, останнім часом пекарня 
дає 1 — 1,5 тонн и печеного х л і
ба за добу. Завідуючий пекар
нею Степан П етленко говорить : 

— В  старій пекарні тіснота. 
Всі виробничі процеси викон у

ються вручну, а тому продук
т ивність праці низька. Піде в 
нас зберігати запаси борошна.

Окремо варто зупинитись на 
санітарному стані. Ось б іля  пе
карні колодязь, звідки беруть 
воду. В ін н і чим не накритий,
зверху на воді плавають к ус 
к и дерева, якийсь жир. Давно 
б треба очистити і відремонту
вати колодязь.

Справа забезпечення трудя
щих райцентра х л ібо-бу л очни
ми виробами вимагає негайного 
вирішення. Необхідно скоріше 
закінчити всі підготовчі роботи 
до пуску нової пекарні, де всі 
процеси будуть механізовані.

Напрошуються законні запи
тання до керівників ССТ і рай
споживспіл к и: коли в Ново- 
М иргороді працюватиме нова 
пекарня, коли продмаг буде 
розміщ ений у належ ному при
м іщ енн і, коли трудящі зможуть 
без труднощів к у пити в мага
зинах печений хл іб , булочки?

Члени постійної торго
вельної комісії сел ищної 
Ради депутати: О. ЖЕР
ДІНОВСЬКА, І. РОМАНЕН
КО, І. МАКОДЗЕЙ.
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