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Сьогодні дбай про майбутній урожай
X X  з ’ їзд КПРС поставив пе- 

ред трудівниками сільського 
господарства великT завдання—  
збільш ити виробництво зерна 
до 11 мільярдів пудів на рік. 
Щ об успіш но перетворити в 
життя накреслення Комуніс- 
тичної партії, треба головну 
увагу  звернути на підвищення 
культури  землеробства.

Колгоспники та механізатори 
району ведуть наполегливу бо- 
ротьбу за те, щоб у 1958 році 
забезпечити високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур . 
Колгоспники особливо п іклую - 
ться про те, щоб вчасно і ви- 
сокоякісно підготувати насіння 
до сівби. Механізатори завер- 
ш ую ть ремонт тракторів, сіва- 
лок  та інш их механізмів. Т р у - 
дівники лан ів  вивозять гн ій на 
поля, заготовляють м інеральні 
добрива.

Члени  сільськогосподарських 
артілей імені Карла Маркса, 
імені Котовського по-справж- 
ньом у дбають про майбутній 
урожай. Одразу ж п ісля  жнив 
засипали в насінні фонди доб- 
ротне зерно районованих сор- 
тів, вже повністю довели його 
до посівних кондицій і тепер 
добре зберігають. На випадок 
пересіву навесні деяких площ 
озимини тут створили в пот- 
рібних розмірах страхові фон- 
ди насіння ярих культур .

Добре готую ть посівну к ук у - 
рудзу в колгоспах імені Дзер- 
ж инського, імені М. Горького. 
Т ут  своєчасно зібрали кращі 
качани, просушили їх  і дове- 
ли до посівних кондицій.

Панчівські механізатори, го- 
туючи гідну зустріч святу со- 
рокаріччя Радянської України, 
достроково завершили ремонт 
тракторів четвертого кварталу 
1957 року і зараз ремонтують 
машини та механізми в раху- 
нок 1958 року.

Трудівники колгоспів імені 
Ш евченка, імені Щ орса, імені 
Сталіна (с. Мартоноша) на 
1 1 0 — 130 процентів виконали 
річні плани вивезення гною 
на поля.

Але ще не скрізь готую ться 
до весни. До цього часу не 
очистили і не здали на аналіз 
в контрольно-насінну лаборато- 
рію насіння ярих культур  кол- 
госпи «Ш л я х  Л ен ін а », імені 
Ж данова, імені Калін іна. А в 
с ільгоспартілях імен і К уйбише- 
ва, імені Кірова, імені Сталіна 

Трудова вахта ремонтників

(с. Пурпурівка) неприпустимо 
зволікають підготовку до сівби 
насіння кукурудзи . Качанів нe 
просуш ують, не перебирають. 
Через це мож уть повторитись 
помилки минулого року, коли 
засипане насіння кукурудзи 
було  надто вологим і з іп су- 
валось. За чим ж е слідкую ть 
колгоспні агрономи?

З року в рік одержують низь- 
кі врожаї зернових і техн ічних 
культур  у колгоспах імені Орд- 
ж онікідзе, імені Ж данова тому, 
що мало турбую ться про під- 
вищення родючості грунту. І в 
ниніш ньому році тут навіть і 
наполовину не виконали пла- 
нів вивезення гною  на поля, 
ще не заготовили жодного цент- 
нера перегною для підж ивлен- 
ня озимини. Керівники колгос- 
пів та агрономи не довели кол- 
госпникам конкретних завдань 
по виготовленню снігозатрим- 
них  щитів, земляно-перегній- 
них горщечків. До цієї роботи 
в колгоспах не приступали.

Б ряді артілей ланкові до 
цього часу не знаю ть своїх  ді- 
лянок, де вони будуть вирощу- 
вати цукрові буряки , кукуруд - 
зу, соняшники. Та  це чомусь 
не турбує ні бригадирів вироб- 
ничих бригад, н і агрономів. А 
час не жде. Треба негайно до- 
вести колгоспницям їх  площі 
під просапні к ультури , куди б 
вони вже тепер могли вивози- 
ти місцеві добрива.

Дирекції МТС, головні агро- 
номи та інженери досі не роз- 
робили разом з керівниками та 
спеціалістами колгоспів конк- 
ретних агротехнічних заходів 
підготовки до весняної сівби. 
Машинно-тракторні станції ще 
поверхово керую ть колгоспним 
виробництвом, не допомагають 
як слід сільгоспартілям  в ре- 
монті інвентаря. Не виявлено, 
скільки н евистачає в колгос- 
пах борін для того, щоб за 
один-два дні закрити вологу  на 
всій зяблевій площ і. Наявні 
борони не ремонтую ться, a про 
придбання нових головні аг- 
рономи М. Врадій та Ф. М ільєв 
лиш е ведуть розмови.

В літку проведено детальне 
вивчення грунтів у  колгоспах 
району. Проте не розроблено 
конкретних заходів до корінно- 
го поліпш ення родючості їх  у 
кожному колгосп і зокрема.

Вже сьогодні дбай про май- 
бутній урожай!

Ремонтники П анчівсько ї 
МТС успіш но несуть трудову 
вахту на честь 40-річчя Радян- 
сько ї України. Б ільш е як на 
160 процентів виконано квар- 
тальний план підготовки трак- 
торів.

Вузловий метод допомагає 
швидко ремонтувати трактори. 
Досвідчений механізатор М. Д. 
Ботнаренко очолює вузол по 
ремонту двигунів, перевиконує 
норми. М. БАРБОЙ, 

механік МТС.

Добрих показників у  змаган- 
ні домагаються ремонтники 
Ф. Ж анталай, З . Садовський, 
М. Ш ляховий, коваль Г . Чер- 
ч ил, токар Г. Барбой та інші. 
Вони набагато перевиконують 
норми виробітку.

Повністю завершити ремонт 
вс іх  механізмів до 1 січня 
1958 р оку— таке зобов’язання 
механізаторів Панчівсько ї МТС.

П. ПОБЕРЕЖЕЦЬ, 
механік Ново-М иргород- 
ської а в т о р о т и.

З . СТАРОДУБЦЕВА, 
техкерівник плодокрнсер-  
вного за в о д у .

Виробничники плодоконсер- 
вного заводу одностайно 
схвалили звернення червоно- 
зорівців.

У відповідь на це звернення 
колектив підприємства зо- 
бов'язався виконати річний 
план по випуску валової про- 
дукції на 114 процентів, під- 
вищити якість продукції.

Г. ДАНІЛОВ, 
секретар пар тор ган ізац ії  
промартілі.

У відповідь на заклик 
робітників заводу 
„Червона зірка“

Успішно змагається на честь 
40-річчя Радянської влади на Ук- 
раїні колектив Чернівецького 
цукрового комбінату. Високих по- 
казників добиваються робітники 
рафінадного заводу. Вони вже 
видали тисячі центнерів надпла- 
нового рафінаду.

На фото: в пакувальному від- 
ділі заводу.

Фото В. Карлова.
(Фотохроніка Р А Т А У ).

Наслідуючи патріотичний 
почин робітників заводу „Чер- 
вона зірка”, працівники пром-  
артілі „П'ятирічка” взяли 
на себе підвищені соціалісти- 
чні зобов'язання. Річний план 
по випуску валової продук- 
ції намічено виконати до 18 
грудня.

Колектив промартілі зо- 
бов'язався також достроко- 
во відремонтувати устатку- 
вання цехів, заготовити пов- 
ністю сировину для виготов- 
лення цегли. Це буде гідний 
подарунок сороковим роко- 
винам Радянської влади на 
Україні.

Звернення виробничників 
Кіровоградського заводу „Чер- 
вона зірка”—зустріти 40-рі- 
ччя Радянської України но- 
вими трудовими успіхами— 
знайшло гарячу підтримку 
серед працівників Ново-Мир- 
городської автороти.

Серед водіїв автомашин 
широко розгорнулося змаган- 
ня за дострокове виконання 
річного плану перевезення 
вантажів. Колектив авторо- 
ти дав слово значно зни- 
зити собівартість кожного 
тонно - кілометра, довести 
річну економію пального до 
17 тисяч літрів, на 5 про- 
центів збільшити міжре- 
монтний пробіг.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Нараду представників 

комуністичних і робітничих партії
Делегації комуністичних і робітничих партій, які брали 

участь у святкуванні 40-річчя Великої Ж овтневої соціал істич- 
ної революції, вирішили використати своє перебування в Моск- 
ві для  друж ньої зустрічі і обговорення питань, що цікавлять 
усі партії.

16— 19 листопада в Москві в ідбулась Нарада, в якій взя- 
ли участь представники Комуністичної партії Австралії, Кому- 
ністичної партії Австрії, Албанської партії праці. Алжі рської 
комуністичної партії, Комуністичної партії Аргенті н и, Кому- 
н істичної партії Б ельгії, Комуністичної партії Болів ії. Болгар- 
сько ї комуністичної партії, Комуністичної партії Бразіл ії. Ко- 
муністичної партії Великобританії. У гор ськ о ї соціалістичної ро- 
бітничої партії. Комуністичної партії В енесуели , Партії трудя- 
щих В 'єтнаму, Гватемальської партії праці, Комуністичної 
партії Німеччини, Соціалістичної єдиної партії Німеччини. Ко- 
муністичної партії Гондурасу, Комуністичної партії Греції. Ко- 
м уністичної партії Данії, Народної соц іалістичної партії Домі- 
н іканської Республіки, Комуністичної партії Ізраїлю . К ом ун іс- 
тичної партії Інд ії. Комуністичної партії Ін дон ез ії, Комуністич- 
но ї партії І орданії, Комуністичної партії Іраку, Комуністичної 
партії Іспан ії, Італ ійської ком уністичної партії, Робітничої 
прогресивної партії Канади, Комуністичної партії Китаю, Ко- 
муністичної партії Колумбії, Трудової партії Кореї, партії На- 
родний Авангард Коста-Ріки, Народно-соц іалісти чної партії Ку- 
би , Комуністичної партії Лю ксембургу, Комуністичної партії 
М алайї, М арокканської комуністичної партії, Комуністичної 
партії М ексіки, М онгольської народно-революційної партії, Ко- 
муністичної партії Нідерландів, Комуністичної партії Нової Зе- 
ландії, Комуністичної партії Н орвегії, Народної партії П анами, 
Комуністичної партії Парагваю, Комуністичної партії Перу, П оль- 
ської об ’єднаної робітничої партії, П ортугальсько ї комуністич- 
ної партії, Рум унської робітничої партії, К омун істичної партії 
Сан-Маріно, Комуністичної партії С ірії і Л івану, Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Комуністичної партії Та їланду. Т у - 
н ісько ї комуністичної партії, Комун істичної партії Туреччини, 
Комуністичної партії Уругваю , Комуністичної партії Ф інлянд ії, 
Ф ранцузької комуністичної партії, Ком ун істичної партії Цей- 
лону, Комуністичної партії Чехословаччини , Комуністичної пар- 
т ії Ч ілі, Ш вейцарської партії праці, Комун істичної партії Ш ве- 
ції, Комуністичної партії Еквадору, Союзу комуністів  Ю госла- 
в ії, Комуністичної партії Японії.

Учасники Наради обмінялися думками в актуальних пи- 
таннях сучасного міжнародного становища.

Представники комуністичних і робітничих партій виріши- 
ли звернутись до робітників і селян у с іх  країн, до чоловіків 
і ж інок усього  світу, до всіх людей доброї волі з Маніфестом 
миру.

Нарада пройшла в атмосфері т існого співробітництва і 
сердечності, що характеризують взаємовідносини братніх партій, 
зв ’ язаних єдністю марксистсько-ленінської ід еології, принци- 
пами пролетарського інтернаціоналізму.

Відстоїмо мир і вільну працю
З великим інтересом знайом- 

ляться трудящі наш ої країни з 
Декларацією учасників Наради 
представників комуністичних  і 
робітничих партій соціалістич- 
них країн і з Маніфестом миру 
представн и ків комун істичних 
і робітничих партій. Проник- 
ли ві слова цих документів ми- 
ру і дружби хвилюють нас, ра- 
дянських людей, як і всіх лю - 
дей доброї волі.

...В  моїй пам'яті ще не згас- 
ли ті гр ізн і роки, коли робіт- 
ничий клас і трудове селянство 
відстоювали молоду Радянську 
республіку від посягань іно- 
земних імперіалістів. Радянсь- 
ка країна відстояла свою сво- 
боду і незалеж ність, приступи- 
ла до марного будівництва.

В червні 1941 року фаши- 
стська Німеччина віроломно на- 
пала на Країну Рад, поруш ила 
мирну творчу працю радянсь- 
ких людей. Скільки горя при- 
несла народам ця війна! Зброй- 

М. БУРКО, 
працівник райкому партії.

ні Сили Сою зу РСР. виховані 
Комуністичною партією, в дусі 
патріотизму і пролетарського 
інтернаціоналізму, визволили 
народи Європи від фашистсько- 
го поневолення і допомогли ї м 
стати на ш лях соціалістичного 
будівництва.

Простим людям тепер добре 
відомо, що війна потрібна т іл ь - 
ки імперіалістам, що вона при- 
носить багатіям  бариші, які 
оплачую ться кров'ю  і слізьми 
трудящих.

Декларація, прийнята нара- 
дою представників комуністич- 
них і робітничих партій соціа- 
лістичних країн і Маніфест 
миру яскраво свідчать про во- 
лю і прагнення трудящих усьо- 
го світу до миру. Народи збе- 
реж уть мир і не дозволять ім- 
періалістам розв'язати нову 
війну.

Документи миру і прогресу
Декларація учасників Наради 

представників комуністичних і 
робітничих партій соціалістич- 
них країн і Маніфест миру 
представників комуністичних і 
робітничих партій викликали 
нову хвилю  політичного і тру-

дового п іднесення серед колек- 
тиву Ново-М иргородської МТС.

На зборах, де вивчались ці 
документи миру і прогресу, ме- 
ханізатори дали слово достроко- 
во завершити ремонт с ільськ о- 
господарського інвентаря.

В. АГАФІНЕЦЬ.

ЛИСТОПАДА 
1957 р.

Ціна 10 коп.
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П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Пожвавилась робота агітколективу
Велике політичне і трудове 

піднесення панує в ці дні се- 
ред труд івників колгоспу імені 
Карла Маркса. Все ширше роз- 
гортається змагання за гідну 
зустріч 40-річчя Радянської 
влади на Україні, за успіш не 
здійснення історичних рішень 
X X  з 'їзд у  Комуністичної партії.

Останнім часом пожвавилась 
агітаційно-масова робота. Кол- 
госпний агітколектив налічує 
в своєму складі понад 30 агі- 
таторів. Ш ість агітаторів про- 
водять бесіди на фермах, а 
2 7 — н а десятихатках.

Значне місце агітатори від- 
водять бесідам про найдемок- 
ратичніш ий у світі радянський 
суд , роз'яснюють трудящим 
«П олож ення про вибори народ- 
них судів Української РС Р ». 
На період підготовки до вибо- 
рів судів складено план роботи 
агітколективу. В ньому перед- 
бачено бесіди агітаторів про ма- 
теріали Ю вілейної сес ії Верхов- 
но ї Ради CPСP, про підготовку 
до 40-річчя Радянської Украї- 
н и , про зміцнення соціалістич- 
но ї законності, роль народних 
судів.

В ідбулася нарада агітаторів, 
на якій обговорено питання 
про завдання агітколективу в 
період підготовки і проведення 
виборів.

Великим успіхом  користую- 
ться бесіди агітатора-комуніста 
І. Костюкова. Він проводить 
роз’ ясню вальну роботу серед 
працівників молочно-товарної 
ферми, закликає їх  успіш но 
провести зимівлю худоби, за- 

безпечити дальше підвищення 
ї ї  продуктивності. Свої бесіди 
тісно пов’я зує  з життям села, 
колгоспу, говорить про насущ- 
ні завдання тваринників.

На десятихатках змістовні 
бесіди проводять агітатори: 
вчителі М. Ткаченко, Т. Кізіль, 
помічник бригадира І. Т ільний 
та інші. Вони бесідують про 
великі зміни і перетворення, 
що сталися в селі за 40 років 
Радянської влади, про вибори 
народних судів.

Партійна організація повсяк- 
денно спрямовує діяльність агі- 
таторів, навчає їх. Регулярно 
проводяться наради і семінари, 
агітатори обмінюються досвідом 
роботи.

В приміщенні сільського к л у - 
бу обладнано агітпункт. Тут  є 
стіл довідок, агітатори прово- 
дять бесіди, дають відповіді на 
запитання виборців. Учасники 
художньої самодіяльності готу- 
ють концерт для виборців. На 
агітпункті директор семирічної 
школи М. Артеменко прочитає 
лекцію про радянський суд, 
вчитель С. Ткаченко зробить 
доповідь про Конституцію СРСР.

Всю свою д іяльність агітко- 
лектив спрямовує на те, щоб 
підвищити трудову активність 
колгоспників, мобілізувати їх  
зусилля  на ще ширше розгор- 
тання змагання за зразкове 
проведения зимівлі громадсько- 
го тваринництва, відмінну під- 
готовку до весняної сівби.

І. ВОРОПАЙ, 
секретар парторганізації 
колгоспу.

Пленум райкому ЛКСМУ
Відбувся організаційний пле- 

нум райкому ЛКСМУ, на яко- 
му першим секретарем райко- 
му обрано тов. Ткаченка Ф. М., 
другим— тов. Яце мірського А. Г .

Обрано бюро райкому комсо- 
молу, до складу якого увійшли: 
Ф. Ткаченко, А. Яцемірський, 
Г. Швець, І. Ж еребен к о , 

Більше виробляти ковбас, 
дешевих і якісних!

Н . Омельченко, Ю . Ш ульга  та 
Б. Тарасенко.

Пленум затвердив завідую- 
чих відділами райкому ЛКСМУ.

На засіданні ревізійної комі- 
сії головою комісії обрано 
М. Малєєва. О. КРИКОТНЕНКО.

Я. КУЛІШ.

Понад чотири роки трудить- 
ся чабаном у колгоспі імені 
Сталіна (с. П урпурівка) Воло- 
димир Чорний, весь час домага- 
ється непоганих показників у 
роботі.

В цьому році Володимир Чор- 
ний на кож ні 100 вівцематок 
одержав по 127 ягнят.

С. КОНИК.

Заслуженою пошаною серед 
тваринників колгоспу імені 
Жданова користується доярка 
Л ук ія  Піддубн я. З п очатку  ро- 
ку на кож ну фуражну корову 
вона вже надоїла понад 2200 
літрів молока.

Вісті з ферм

Депутат районної Ради Фроси- 
на Кіндратівна Цеховлес само- 
віддано трудиться свинаркою в 
колгоспі імені Леніна, домагаєть- 
ся високих показників у роботі. 
В цьому році Фросина Кіндратів- 
на вже одержала на кожну сви- 
номатку по 22 поросят.

За досягнуті успіхи у змаган- 
ні передову свинарку занесено в 
районну Книгу пошани.

На знімку: Ф. К. Цеховлес .

Сільгоспартіль  «Ш лях  Л ен і- 
на » має найвищі показники в 
районі по виходу поросят. На 
кож ну свиноматку тут вже 
одержано по 28 ,6 поросяти . 
Цього тваринники досягли зав- 
дяки добрій організації вико- 
ристання разових свиноматок.

Старанно доглядають свиней 
Марія Мирошниченко та Фенія 
Лугова.

Пише цілий день доноси,
Ветпоради, вказівки:
Про лишай, про опороси,
Про осінні сквозняки.

У  село не зна дороги
Ні до ферми, до кошар.
Під столом тримає ноги
Головний ветеринар.

БОВКУН ЗА РОБОТОЮ

«Надувательський» звіт

нинішнього року непогано доїли. 
А потім... немов відьма дорогу пе- 
рейшла. Не стало молока. Зараз 

Було торік молоко в колгоспі іме- 
ні М. Горького. Ще й на початку 

Т і л ь к и  я з и к о м  п л е щ е . . .
від кожної корови за день надою- 
ють по півтора літра. Як тільки не 
соромно зоотехніку Миколі Пого- 
рілому, адже в його бабусі коза 
краще доїться!

Бо її годують, а на колгоспній 
фермі догляд і годівлю корів за- 
недбали. Зоотехнік зазнався, а 
члени правління й дорогу забули 
на ферму.

Щ о ж буде в 1958 році, коли на 
фермі кожна третя корова залиши- 
лася яловою?! А з ялівки молока 
не надоїш. Та й теляток не буде.

Зоотехнік тільки язиком плеще: 
наздоженемо Америку...

Ех, пустомеля...
Група тваринників.

Цок-цок... Кидає на рахівницю 
бухгалтер колгоспу „Перемога” 
А. Мошінський. Цок-цок...

— Виходить вироблено за дев’ять 
місяців свинини по 10,2 центнера 
на 100 гектарів ріллі, — промовив 
бухгалтер.

— Мало!—категорично зауважив 
голова артілі В. Воропай.—Накинь 
ще кілька центнерів!

Мошінський накинув. Так і по- 
дали звіт пурпурівські надувате- 
лі. Та не вийшло. Їх перевірили і 
виявилось, що за десять місяців 
вироблено свинини на два центне- 
ри менше, ніж було за дев’ять мі- 
сяців. От яку „бухгалтерську ариф- 

метику” винайшли керівники пур- 
пурівського колгоспу.

Хотіли підсунути свиню, але не 
вийшло.

І. КОМАРИК.

Незадовільно справляється з своїми обов’язками го- 
ловний ветлікар Панчівської МТС Г. Бовкун.

В Оситні гинуть телята,
В Канежі— хворіють теж.
Бовкуну ж аби зарплата
Й кабінет щоб був без меж...

Пише, дзвонить по району
І...одержує оклад.
Знає все по телефону
Про овець і про телят.

П. ГНАТЕНКО.

В колгоспі імені Орджонікідзе, де головою прав- 
ління Д. Руденко, зоотехніком І. Бондаренко, частина 
свиней до цього часу утримується в літньому таборі.

— Я ж тобі ще влітку казав, що треба самим ремонту- 
вати хлів...

Сл і д а ми  н а ш и х  в и с т у п і в
„Ніде культурно відпочити” —під 

таким заголовком вміщувалась за- 
мітка в районній газеті „Ленінець” 
за 19 вересня ц. р. В ній викрива- 
лись недоліки в роботі завідуючої 
клубом Н. Алексєєвої. Завідуючий 
райвідділом культури В. Н. Пере- 
в’язко повідомив редакції, що на 
посаду завідуючого Канізьким сіль- 
ським клубом призначено комсо- 
мольця А. Флорю. Поліпшилась ро- 
бота гуртків.

Матеріал рейдової бригади „Чо- 
му низька продуктивність тварин” 
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було вміщено в райгазеті за 10 
жовтня. Як повідомив редакцію го- 
лова колгоспу імені Жданова С. Ю. 
Коник, наведені факти підтверди- 
лись. Питання про успішне прове- 
дення зимівлі худоби обговорюва- 
лось на відкритих партійних зборах 
та засіданні правління. Вживають- 
ся заходи. На ферму пішли пра- 
цювати кращі комсомольці. Підви- 
щились надої молока.

С. БАЙБОРОША, 
д еп у т а т  районної Ради.

І. РОМАНЕНКО, 
голова постійної т о р го - 
вельної ком ісії селищ ної  
Ради.

Ковбас н і вироби користую- 
ться великим попитом у насе- 
лення  району. Однак не зав- 
жди в продажу можна знайти 
ковбаси різних сортів.

Завідуюча продовольчим ма- 
газином Ново-Миргородського 
ССТ  О. Давидова повідомляє:

—  Зараз у  нас є ковбаси 
двох сортів— по 29 і по 25 
карбованців за кілограм. Рідко 
коли поступають ковбаси вар- 
тістю по 1 2 — 16 карбованців 
за кілограм, хоч попит на них 
великий.

Нічого втішного не може 
сказати і Т . Кондратенко, про- 
давець буфету №  3 .

—Я к правило, до нас по- 
ступають ковбаси вартістю по- 
над 31 карбованець за к іло- 
грам,— говорить в ін .— Крім то- 
го, ковбасний цех промартілі 
«П о  лен інськом у ш л я х у » не 
завжди дбає про високу якість 
продукції. Так, споживачі спра- 
ведливо нарікають, що в ков- 
басу л ожать інколи старе са- 
ло , часто вона має підвищену 
вологість.

В чому ж причина, що в 
магазинах і буфетах не завжди 
знайдеш деш евих сортів ков- 
бас? Адже н іхто не заперечу- 
ватиме той факт, що ціни на 
сало і м ’ ясо за останні роки 
знизились у  к ілька разів. Т им- 
часом ціни на ковбаси залиша- 
ються без змін.

Ковбасний цех Ново-Мирго- 
родського  ССТ за 10 місяців 
повинен був виготовити 8 тонн 
ковбасних виробів, а фактично 
вироблено 6 ,2 тонни. За ос- 
танні місяці, коли тут почав 
працювати майстром П . Ш уць- 
кий, справи помітно поліпш и- 
лись. При завданні 800 к іло- 
грамів цех виробляє щомісяця 
по 1000 і б ільш е кілограмів 
продукції. Виконує завдання 
по виготовленню ковбас і цех 
промартілі, де майстром М. Сви- 
нопаров.

Однак керівники Ново-Мир- 
городськото ССТ та промартілі 
не дбають про збільшення ви- 
робництва дешевих сортів ков- 
бас. Адже відомо, наприклад, 
що ковбаса сорту мінська кош- 

туватиме 1 6 карбованців 50 ко- 
п ійок , чайна— 12 карбованців 
за кілограм. Тимчасом керівни- 
ки ССТ і промартілі більш е 
захоплю ю ться випуском ков- 
бас, які приносять великий 
прибуток.

Слід звернути увагу на об- 
ладнання ковбасних цехів. І 
т. Островському, і т. Бондарен- 
ку добре відомо, що механіза- 
ція не тільки полегш ила б 
працю лю дей, але й дозволила 
б набагато збільш ити випуск 
ковбасних виробів, розширити 
їх  асортимент. Однак зараз в 
ковбасних цехах невистачає по- 
трібних механізм ів і пристосу- 
вань.

Правління райспож ивспілки 
та промислової артілі покли- 
кані зробити відповідні вис- 
новки з наведених фактів. В 
селах району торгівля ковбас- 
ними виробами поставлена да- 
леко гірше, ніж в райцентрі. 
Треба більш е виробляти як іс- 
них і деш евих ковбас!
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