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Проведення весняної сівби в стислі 
строки і на високому агротехнічному 
рівні, вчасна підготовка і зразкове про
ведення робіт по догляду за посівами і 
парами—головна умова одержання висо
кого врожаю 1951 року.ОРГАН НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РК КП(б)У ТА РАЙОННОЇ 

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБДАСИ Ціна 15 коп.

Подолати відставання на сівбі Всі сили—на завершення сівби ранніх культур!
В колгоспах нашого району 

широким фронтом почалися вес
няні посівні роботи. Настав 
відповідальний етап боротьби 
за високу врожайність усіх без 
винятку культур, за здійснен
на завдань, поставлених пар
тією та урядом перед сільським 
господарством, за виконання 
зобов’язань, взятих у соціаліс
тичному змаганні з хлібороба
ми Златопільського району.

Сільськогосподарські артілі 
мають достатню кількість жи
вого тягла, сівалок, а також 
інший інвентар, їх обслужують 
МТС, в яких є найновіша, най
потужніша техніка. Це дає їм 
можливість сівбу ранніх ярих 
культур та соняшника закінчи
ти зараз—у кращі агротехнічні 
строки і високоякісно.

Тепер треба дорожити кож
ною хвилиною, даремно не гая
ти її. В сівбі повинна брати 
участь максимальна кількість 
колгоспників. Якщо кожний 
колгоспник, кожний механіза
тор кожного дня виконуватиме 
і перевиконуватиме змінні нор
ми, точно дотримуватиметься 
правил розпорядку дня,—успіх 
сівби безумовно буде забезпе
чено.

Окремі колгоспи відстають з 
проведенням сівби ранніх ярих 
культур, і тим самим втрача
ють кращі строки. Своїм від
ставанням вони затягують сівбу 
в цілому по району.

Взяти, наприклад, артіль 
імені Куйбишева, Панчівської 
сільради. Тут дуже повільно 
розгортаються посівні роботи. 
Станом на 4 квітня ще не по
сіяно і 10 проц. до плану ранніх 
ярих культур. Правління артілі 
на чолі з т. Стояном своєчасно 
не вжило заходів, щоб роз
почати сівбу в точно визначені 
строки, не добилося, щоб у 
рільничих бригадах свято ви
конувався розпорядок робочого 
дня. В розпорядженні цієї арті
лі—5 тракторних бригад, вели
ка кількість живого тягла. Все 
це не використовується на пов
ну потужність.

Партійна організація цього 
колгоспу, зокрема секретар 
партбюро тов. Бантиш, не орга
нізували як слід масово-полі
тичної роботи серед хліборобів, 
агітколектив колгоспу, який

налічує 130 чоловік, не агітує 
 за якнайшвидше проведення 
 сівби, за підвищення трудової 

дисципліни.
Тривожне становище з сівбою 

і в колгоспі ім. Ворошилова, 
Кам’янської сільради. На 4 квіт
ня було посіяно лише 26 га 
зернових, це дуже мала цифра. 
Вона говорить про те, що окремі 
члени правління і бригадири 
рільничих бригад розраховують 
на затягування строків сівби. 
А це неправильно, навіть шкід
ливо.

Третього квітня в 1 рільничій 
бригаді цього колгоспу більше 
години простояла сівалка, це 
сталось тому, що бригадир цієї 
бригади тов. Кондратенко не 
організував своєчасного підве
зення на поле насіння.

Відстають з проведенням сів
би також колгоспи: ім. Сталіна 
(с. Мартоноша), імені Калініна 
(с. Защита), ім. Чапаева (с. Ко- 
робчино), ім. Хрущова (с.Мар’їв- 
ка) та інші. Правління цих 
колгоспів по-справжньому не 
борються за підвищення темпів 
сівби, за ретельне виконання 
розпорядку дня, за зміцнення 
трудової дисципліни. Таке від
ставання окремих колгоспів різ
ко позначається і на ході сівби 
в цілому по району. Отже, тре
ба будь-що це відставання по
долати, треба негайно покінчити 
з шкідливою практикою систе
матичного затягування вико
нання плану.

Тепер, в самий розпал битви 
за врожай, первинні партійні і 
комсомольські організації му
сять всю масову роботу перенес
ти в польові стани рільничих 
і тракторних бригад. В числен
них бесідах і читках вони по
винні популяризувати передо
виків передтравневого соціаліс
тичного змагання, їхній досвід, 
виховувати в широких масах 
свідоме ставлення до своїх 
обов’язків.

Боротися за поліпшення тру
дової дисципліни—значить бо
ротися за високі врожаї всіх 
культур на всіх масивах. Шир
ше розгортаймо передтравневе 
соціалістичне змагання, якісно 
і швидко засіваймо ранні ярі 
культури! Борімось за успішне 
виконання зобов’язань, даних 
товаришеві Сталіну.

Поліпшити побутові умови
Успіх на весняних польових 

роботах вирішують механізато
ру. Про це не можна забувати 
керівникам колгоспів і бригади
рам рільничих бригад.

Проте в колгоспі ім. Сталіна, 
Пурпурівської сільради, не дба
ють про побутові умови тракто
ристів. Тут працюють тракторні 
бригади тт. Титаренка і Похи- 
люка. Вагончики досі не облад
нано всім необхідним. Відсутні 
бачки для води, немає полоте- 
нець і мила, в поганому стані 
постіль. Незадовільно організо
вано харчування механізаторів.

В тракторній бригаді т. По- 
хилюка у вагончику поставили 
ліжка малих розмірів, немає 
одіял, газет і книг. Їжу ва
рять не в полі, а в селі, а потім 
носять у польовий стан. Все 
це у великій мірі заважає ме
ханізаторам працювати на пов
ну потужність.

Правління колгоспу повинне 
врахувати ці недоліки і в най
ближчі дні створити всі необ
хідні умови для роботи.

В. КАЛІНОВСЬКИЙ, 
директор Новомиргород- 
ської МТС.

Хід соціалістичного змагання 
між колгоспами імені Бульонного 

та імені Леніна, Канізької сільради 
(Виконання робіт в процентах до плану 

станом на 4 квітня 1951 року)

Колгосп Колгосп
Назва робіт імені імені

Будьонного Леніна

Піднято веснооранки 20 14
Забороновано озимих 9 6
Посіяно ранніх зернових

і    соняшників 20 30
Посаджено лісосмуг 100 —

Відсутня злагодженість у роботі
Бойова співдружність ріль

ничих і тракторних бригад — 
основа успішного завершення 
весняної сівби. Недооцінюють 
цього в мар'ївському колгоспі 
імені Хрущова (голова правлін
ня т. Горбулін).

Тракторна бригада т. Беста- 
ченка обслужує дві рільничі 
бригади. Механізаторам тут не 
створили умов для безперебій
ної роботи. Бригадири рільни
чих бригад Петро Ткаченко і 
Порфирій Човгиз працюють у 
відриві від тракторних бригад, 
не погоджують з ними своїх 
планів. 

Не забезпечили в колгоспі 
зразкових культурно-побутових 
умов для трактористів. Польо
вий вагончик не обладнано, в 
ньому немає постільних речей,

Тракторна бригада т. Бринзи 
торік була в числі передових у 
Панчівській МТС. Зараз ця трак
торна бригада. включившись 
у передтравневе соціалістичне 
змагання, виконує і перевико
нує змінні завдання.

На фото: бригадир трактор
ної бригади тов. БРИНЗА.

Успіхи 
трактористів

Тракторна бригада тов. Бут- 
ковського з Панчівської МТС в 
обслужуваному колгоспі імені 
Кагановича провадить польові 
роботи в тісній взаємодії з ріль
ничою бригадою тов. Шевченка. 
При хорошій організованості 
було закрито вологу на всій 
запланованій площі протягом 
однієї доби. Засіяно перехрес
ним способом 82 га вівса.

У передтравневому соціаліс
тичному змаганні ведуть перед 
трактористи тт. Ружин В.. Мер- 
кушенко Л. та Манько П. Во
ни змінні завдання виконують 
на 12о—125 проц.

І. СИДОРЕНКО, 
секретар парторганізації ар
тілі ім. Кагановича.

ГОРОДНИЦТВО — 
ПРИБУТКОВА ГАЛУЗЬ

Торік наша сільгоспартіль 
"Шлях Леніна» виростила гар
ний урожай городніх культур. 
Від продажу капусти, помідорів, 
огірків, цибулі та іншої городи
ни було одержано прибутків на 
7 тисяч карбованців більше, 
ніж це передбачалось планом.

В 1951 році під городні куль
тури відведено 13 гектарів. Буде 
вирощуватись 3 гектари капус
ти, 4 гектари помідорів, 3 га 
огірків, 1,5 га цибулі по 0,5 га 
моркви і столових буряків, пе
рець різних сортів, часник, 
редиска тощо. Крім того буде 
посіяно баштан на площі 15 га.

В городній бригаді у нас 
працює 12 колгоспників. Пар
никове господарство колгоспу 
в зразковому стані. Вирощуємо 
розсаду в 24 рамах.

Від городництва і баштану 
наш колгосп одержить в ньому 
році понад 85 тисяч карбован
ців прибутків.

Ів. БОНДАРЕНКО, 
голова колгоспу "Шлях 
Леніна".

Втрачають дорогоцінний час
Широко розгорнулися весня

ні лісопосадкові роботи в кол
госпах нашого району.

В сільськогосподарській арті
лі імені Сталіна (с. Мартоноша) 
бригада по лісонасадженню, 
якою керує тов. Гуцул, прове
ла введення супутних порід в 
лісосмуги на площі 5,5 га. Ви
користовуючи посадковий мате
ріал свого розсадника, колгосп
ники розпочали посадку нових 
лісосмуг.

Ці колгоспи докладають усіх 
зусиль, щоб вчасно закінчити 
лісопосадкові роботи.

Та є окремі правління кол
госпів, які недооцінюють важ
ливості лісонасаджень.

В колгоспі ім. Дзержинсько-

го (голова правління т. Осіпов) 
до лісопосадкових робіт не при
ступали. Тут досі не завезено 
посадкового матеріалу. Таке 
становище тов. Осіпов пояснює 
своєю завантаженістю.

Втрачають кращі агротехніч
ні строки і в колгоспах імені 
Орджонікідзе (голова правління 
т. Євграфов), ім. Кагановича 
(голова правління т. Овчаренко), 
та інших.

Правлінням цих колгоспів 
потрібно негайно розпочати лі
сопосадкові роботи з тим, щоб 
закінчити їх за один—два дні 
при високій якості.

Ів. КУЦ, 
старший агролісомеліоратор 
райсільгоспвідділу.

Не виконують розпорядку дня
Своєчасний вихід всіх кол

госпників на роботу, правильна 
розстановка сил допомагають 
провадити весняну сівбу в стис
лі строки і при високій якості.

В рільничій бригаді т. Коб
заря з колгоспу імені Чапаева 
(с. Коробчино) на роботу вихо
дять неорганізовано, починають 
працювати лише з 8 годин ран- 
ку. Цим самим зволікаються 
кращі строки проведення вес
няної сівби.

Були випадки, коли бригадир

т. Кобзар не висилав своєчасно 
причіплювачів до тракторної 
бригади т. Рака і трактористи 
по півдня працювали без при
чіплювачів. Це понижує якість 
виконуваних робіт. Досі не об
ладнано польового вагончика 
для трактористів, погано орга
нізовано харчування. Механі
заторам немає де культурно 
відпочити.

Ці недоліки в роботі треба 
негайно усунути.

Сількор І. КЛИМЕНКО.

полотенця, мила, Встановлено 
радіоприймач, але він не пра
цює.

Рільничі бригади не забез
печують регулярного підвезен
ня води для тракторів. Для 
цієї роботи виділили самих гір
ших коней, а кращих забрали 
на інші другорядні роботи. Бу
вають випадки несвоєчасного 
підвезення пального.

Всі ці недоліки у значній 
мірі відбиваються на роботі 
механізаторів. Колгосп втрачає 
кращі агротехнічні строки, від
стає із завершенням сівби.

Правління колгоспу і брига
дири рільничих бригад повинні 
працювати в тісній взаємодії з 
тракторною бригадою, забезпе
чити зразкові умови для роботи.

В. ІВАНЧЕНКО.
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Партійне життя На допомогу редколегій стінних газет

Поєднуємо партійно - політичну 
роботу з господарською

Виконуючи рішення Пленуму 
ЦК KП(б) України, наша пер
винна парторганізація бореться 
за успішне й організоване про
ведення весняних польових ро
біт в колгоспі, бригадах і лан
ках. Широкого розмаху набрало 
соціалістичне змагання на вес
няній сівбі. Колгосп, рільничі 
і тракторні бригади, всі ланки 
борються за першість.

Парторганізація розставила 
сили комуністів і комсомольців 
так, щоб забезпечити партійний 
вплив на всіх ділянках колгосп
ного виробництва. Вся партійно- 
політична робота спрямована 
на якнайшвидше завершення 
колгоспом весняної сівби.

Поліпшилась масово-політич
на робота в рільничих і трак
торних бригадах. В другій 
рільничій бригаді працює 14 
агітаторів — комуністи, комсо
мольці, колгоспний актив. Ко
муніст Борис Янушев відповідає 
за постановку масово-політичної 
роботи в цій бригаді. Три агі
татори обслужують тракторну 
бригаду Семена Ноура. На полі 
агітатори провели бесіди з кол
госпниками, випустили польові 
газети.

Успіх у проведенні весняних 
польових робіт вирішують в 
першу чергу механізатори, які  
виконують всі трудомісткі робо-  
ти. В тракторні бригади ми 
послали кращих комуністів, які  
особистим прикладом і словом  
агітатора поведуть за собою  
всіх механізаторів. Член ВКП(б) 
Микола Горбулін безперебійно  
доставляє пальне, Іван Солодєєв  
працює причіплювачем, Гарасим  
Чижма перевиконує норми ви-  
робітку трактором «У-2». Біль  
шість комсомольців працюють  
причіплювачами.

Кормодобувною бригадою ке-  
рує комуніст Юхим Чижма.  
Високих показників домоглася  
бригада по лісонасадженню,  
яку очолює комсомолка Ганна  
Полуєва.

Всі комуністи і комсомольці 
з’являються палкими агітатора-

МОЛОДІ БОРЦІ ЗА МИР
З самого ранку до районного 

центру прибували автомашини 
і підводи з радісними дітьми. 
Святковий вигляд мав район
ний Будинок культури.

— Заходьте, будь ласка, ми 
вас давно чекаємо, — запро
шують гостей учні місцевих 
шкіл. Духовий оркестр грає 
марш.

Олімпіаду художньої само
діяльності учнів шкіл району 
відкрили гуртківці Панчівської 
семирічної школи, які виступи
ли з літературним монтажем 

Будови комунізму — будови 
миру».

Яскравим був виступ учнів 
Оситнівської семирічної школи 
(директор т. Кушніров), який 
присвячувався темі " Ми — за 
мир". Хор в складі 45 учнів 
виконав пісні "Гімн демократич
ної молоді", «Пісню миру», 
"Колгоспну пісню про Москву»,  

Вірш Мир переможе війну» 
майстерно продекламував учень 
Олександр Соболев. З віршами 

Адреса редакції і друкарні: м Новомиргород вул. Шевченка, 23.
Новомиргородська районна друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі.

про боротьбу за мир виступив 
учень Дранко та інші.

На сцену вийшов учень Ка- 
сян. Він на весь голос про
декламував:

— Товариш Сталін сказав: 
"Мир буде збережений і зміц
нений, якщо народи візьмуть 
справу збереження миру в 
свої руки і відстоюватимуть 
його до кінця".

Сподобався присутнім виступ 
шкільного струнного оркестру. 
Гуртківці виконали танці і піс
ні народів нашої країни.

На другий день показали 
свою майстерність учні Софіїв- 
ських № 1 і 2, Кам’янської 
та-інших семирічних шкіл, ви
хованці дитбудинку.

Цікавим і змістовим був вис
туп вихованців дитбудинку. Хор 
виконав пісні про мир, про 
рідну Батьківщину. Духовий 
оркестр користувався великим 
успіхом. Учениці Галя Кумпан 
і Ніна Безбороденко виконали 
ряд популярних пісень. Юнії

в м. Дніпропетровську пра
цює дворічна школа по підго
товці керівних колгоспних кад
рів. Серед слухачів школи — 
багато передовиків сільського 
господарства, нагороджених ор
денами і медалями СРСР.

На знімку: орденоносці-ком- 
сомолки Галина ЛИСЕНКО 
(зліва) —ланкова колгоспу імені 
Калініна Ново - Московського 
району і Марія ПОКУТНЯ — 
ланкова колгоспу імені Кагано
вича Криворізького району го
туються до занять.

Фото С. Вільтмана. 
(Прескліше РАТАУ).

ЗВЕДЕННЯ
Про хід збору податків 

за перший квартал 1951 року 
по сільських Радах 

станом на 31 березня 
(в процентах до плану).

Сільські Ради 2 2 2 й =
вч Свг

Оситнівська 82,6 90,0
Пурпурівська 82,2 56,6
Кам’янська 78,6 73,3
Панчівська 65,0 65,7
Валуївська 61,2 —
Защитянська 60,0 70,0
Канізька 55,9 71,7
Троянівська 49.2 37,5
Софіївська 45,6 30,0
Мартоноська 37,6 79,3
Лікарівська 35,3 76,1
Коробчинська 34,6 27,2
Мар’ївська 32,5 10,0
Шпаківська 30,0 56,6
Бровківська — 36,9

По району 50,4 59,3
Незадовільно проводять збір 

коштів у Бровківській, Шггаків- 
ській, Корибчинській та інших 
сільрадах. Це є результатом За
недбаності масово - роз’яснюваль
ної роботи серед населення.

танцюристи виконали білорусь- 
кий танець «Бульба».

Піснею про великого Сталіна 
розпочали свій виступ гуртківці 
Новомирргородської середньої 
школи.

Районний огляд художньої 
самодіяльності учнів пройшов 
під знаком посилення боротьби 
за мир в усьому світі. Він пока
зав, як в нашій країні зроста
ють творчі здібності дітей—май
бутніх будівників комунізму.

Разом з тим, виявлено ряд 
недоліків. Мало було індивіду
альних виступів. В окремих 
школах, наприклад, Панчів- 
ській (директор т. Михайлов), 
Коробчинській (директор т. Дуд
ченко) мало уваги приділяють 
роботі гуртків, а тому і виступи 
їх були бліді.

Перше місце присуджено гурт- 
ківцям дитбудинку, друге — 
Оситнівській семирічній та се
редній школі райцентру, третє 
— Софіївським школам №1 
і №2.

Л. СОМОВА, 
завідуюча райВНО.

Рішуче боротись з ховрахами
Ховрахи — шкідники зерно

вих, городніх та технічних 
культур. Вони можуть знищити 
до 10 процентів урожаю, а в 
засушливі роки — до 40 проц. 
Тому боротьба з ними має вели
ке значення.

Є кілька засобів знищення 
ховрахів: виловлювання за до
помогою капканів, заливання 
нір водою та розкладання от
рутних приманок. Приманкою 
може бути зерно (пшениця, 
жито, кукурудза), яке вимочу
ють у розчпні отрути. Для роз
чину беруть одну частину ар-

сеній-натрію на 20 частин теплої 
води. Приготовлене для вимо
чування зерно, кладуть в котли 
і наливають розчину так, щоб 
він покрив зерно на 5—10 см, 
після чого цей розчин і зерно 
розмішують на протязі доби, 
через кожних 4—5 годин. Ви
мочене отравлене зерно просу
шують і розсипають по 2—3 
грами коло кожної нори.

Боротьбу з ховрахами треба 
розпочинати негайно після їх 
виходу на поверхню грунту.

Є. БОЙКО, 
агроном - ентомолог.

Слідами наших виступів
„Неякісно готують корми "

Під таким заголовком в нашій 
газеті було надруковано замітку, 
що критикувала тваринників арті
лі імені Молотова за те, що по

гано готують для тваринництва 
грубі корми. Як повідомило прав
ління—факти підтвердилися. Зараз 
корми готуються доброякісно.

Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

Новомиргородська міжрайонна контора
З А ГОТЖ И В С И Р О В И н А

доводить до відома завідуючих тваринницьких ферм кол
госпів та всіх громадян, що вона приймає кінське волосся, 
щетину, вовну, ліньку з коней і рогатого скоту. За кожні 
здані 4 кг вовни, ліньки видається одна пара валянок.

Ця сировина приймається на складі та роз'їздними 
агентами.  .Дирекція.

ми. Останнім часом ми провели 
дві наради агітаторів, детально 
розробили план роботи агітко
лективу на період весняної 
посівкампанії, правильно роз
ставили сили. Приділяючи вели
ку увагу польовим роботам, 
парторганізація не послаблює 
уваги громадському тваринниц
тву. На фермах бесіди серед 
тваринників і випуск стінгазет 
проводить комуніст т. Стародуб, 
а також комсомольці.

До активної участі в громад
сько-політичному житті колгос
пу залучено сільську інтелі
генцію. Вчитель семирічної 
школи т. Зарудній вже випус
тив 3 бойових листки, які гарно 
оформлені. Багато вчителів пра
цюють агітаторами.

Ми завжди пам’ятаємо, що 
головним в діяльності первин
них парторганізацій є робота 
з комуністами, залучення 
кожного члена і кандидата 
в члени партії до активної 
участі в житті партійної ор
ганізації. Кожен член ВКП(б) 
має партійне доручення. Кан
дидат в члени партії Олександр 
Дишкант відповідає за роботу 
стінної преси. Комуністи суво- 
ро засудили поведінку члена 
ВКП(б) Василя Ганула, який 
не схотів очолити тваринницьку 
ферму.

Періодично практикуємо від
криті партійні збори з залу- 
ченням якнайбільшого числа 
ланкових, бригадирів, колгосп- 
ників. На останніх двох від
критих партійних зборах обго- 
юрювались питання про стан 
ромадського тваринництва, роз
становку сил на посівній, про-, 
роблено рішення березневого 
Пленуму ЦК КП(б) України.

Правильне поєднання партіп- 
ю-політичної роботи з госпо- 
дарською допомагає нам наці- 
лювати колгоспні маси на 
боротьбу за дальше піднесення 
колгоспного виробництва. 

В. КЛЕЦЕЛЬ, 
секретар парторганізації 
колгоспу імені Свердлова. 

Як організувати роботу редколегії
До уваги редколегій стінних газет! Сьогодні ми друкуємо 

статтю "Як організувати роботу редколегії", яка входить в 
серію статтей на допомогу редколегіям стінних газет. Такі 
статті будуть систематично друкуватися в нашій газеті з 
метою поліпшення роботи низової преси в районі. В них да
ватимуться відповіді на запитання, які найбільш цікавлять 
членів редколегій стінних газет та сількорів.

Редколегії стінних газет пере
дових колгоспів Шполянського, 
Бородянського, Уманського і ін
ших районів, пам’ятаючи слова 
В. І. Леніна, що „газета—не тіль
ки колективний пропагандист і 
колективний агітатор, але також 
і колективний організатор" і слова 
Иосифа Віссаріоновича Сталіна, 
що "преса... найгостріша і най- 
сильніша зброя нашої партії", ор
ганізували щоденний вихід стін
газет, випускають в кількох при
мірниках і доставляють в кожну 
бригаду колгоспу.

Як організувати роботу редко
легії, щоб забезпечити щоденний 
вихід стінгазети, ми й розповімо.

Запитання: Скільки членів ред
колегії повинно бути, якщо ви
пускати щоденну стінгазету?

Відповідь: Якщо редколегія має 
великий актив дописувачів, то 
досить буде 9 осіб: редактор, два 
його заступники, решта — члени 
редколегії, з яких 3 літпрацівники.

Запитання: Як підбирати членів 
редколегії?

Відповідь: Підбирати членів 
редколегії треба з передових лю
дей колгоспного виробництва, спе
ціалістів сільського господарства, 
вчителів, медичних працівників і 
інших, які користуються автори
тетом у колгоспників. Дуже важ
ливо, щоб той, кого намічають в 
члени редколегії, захоплювався і 
любив цю справу, з сухотою по
годжувався працювати в редко
легії. 

Запитання: Хто підбирає чле
нів редколегії?

Відповідь: Підбором членів 
редколегії повинна займатись пар
тійна організація колгоспу. Вона 
намічає кандидатури з числа кому
ністів, комсомольців, безпартійно
го активу і рекомендує обрати їх 
в члени редколегії на загальних 
зборах колгоспників.

Запитання: Як організувати 
роботу редколегії, щоб випустити 
щоденну стінгазету?

Відповідь: Редколегії стінгазет 
передових колгоспів республіки 
організовують свою роботу так: 
редколегію поділяють на три ре
дакції, які самостійно випускають 
номер газети. Таким чином кожна 
редакція випускає газету через 
два дні на третій.

Редколегія працює за чітким, 
глибоко продуманим тематичним 
планом, складеним разом з акти
вом на місяць і затвердженим на 
зборах партійної організації кол
госпу.

Запитання: Яким повинен бути 
актив редколегії?

Відповідь: Звичайно, чим біль
ший актив, тим краще. Це сприя
тиме тому, що газета широко і 
своєчасно буде висвітлювані жит
тя колгоспу, бригади, ланки, фер
ми. До складу активу треба залу
чити комуністів, комсомольців, 
бригадирів, ланкових, працівників 
тваринницьких ферм, колгоспни
ків, які своєю самовідданою пра
цею показують приклад для інших.

НАЛАГОДИТИ РОБОТУ КЛУБУ
Більше місяця в клубі села 

Коробчино немає завідуючого. 
Вся культурно - масова робота 
занедбана. Не працюють гурт
ки художньої самодіяльності, 
молодь вечорами не може по
пасти в клуб, бо він закритий.

Велику роль повинен відігра

ти клуб в період посівної кам
панії. Дивно, що ні місцеві 
керівники, ні райвідділ культ
освітньої роботи не подбають 
про наведення порядку в сіль
ському клубі, знаючи, що не
має завідуючого клубом.

Сількор П. ГОРБУЛІН.

Сільські Ради

Оситнівська 82,6 90.0
Пурпурівська 82,2 56,6
Кам'янська 78.6 73,3
Панчівська 65,0 65,7
Валуївська 61,2 —
Защитянська 60,0 70,0
Канізька 55,9 71,7
Троянівська 49,2 37,5
Софіївська 45,6 30,0
Мартоноська 37,6 79,3
Лікарівська 35,3 76,1
Коробчинська 34,6 27,2
Мар'ївська 32,5 10,0
Шпаківська 30,0 56,6
Бровківська — 36,9

По району 50,4 59,3
Незадовільно проводять збір 

коштів у Бровківській, Шпаків- 
ській, Коробчинській та інших 
сільрадах. Це є результатом за
недбаності масово - роз’яснюваль
ної роботи серед населення.


