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Вся організаторська, пропагандистська й 
агітаційна діяльність комуністів нашого рай
ону має бути спрямована на те, щоб кожний 
день передтравневого соціалістичного змаган
ня звеличував Вітчизну новими перемогами 
в боротьбі за високий сталінський урожай.

В  О Б К О М І  К П ( б ) У

Про факти порушень агротехніки 
на весняно - польовик роботах у колгоспах 

Новомиргородського району

Д о с т о й н о  з у с т р і т и  
П е р ш о т р а в е н ь  

Наближається всенародне 
свято трудящих — Перше трав
ня. На всьому просторі нашої 
Вітчизни— від Далекого Сходу 
до Закарпаття, від Заполяр'я 
до Паміру— скрізь працівники 
всіх галузей народного госпо
дарства готуються зустріти його 
виробничими подарунками, ще 
раз небувалими трудовими под
вигами прославити свою велику 
соціалістичну Батьківщину, 
більшовицьку партію, великого 
вождя народів товариша Сталіна.

Я к і в попередні роки, ін і
ціаторами всенародного перед- 
травневого соціалістичного зма
гання в цьому році виступають 
робітники Москви і Ленінграду, 
Уралу і Донбасу. Вони уже 
показують в передтравневому 
соціалістичному змаганн і нові 
чудові приклади трудового ге
роїзму й новаторства в бороть
бі за дострокове виконання 
планів післявоєнної сталінської 
п 'ятирічки.

Їхнього прикладу наслідує
весь робітничий клас Радянсь
кого Союзу, все колгоспне се
лянство, вся трудова інтеліген
ція. Як ніколи шириться бла
городний рух за високий уро
жай в цьому році серед пра
цівників сільського господар
ства — колгоспників, колгосп
ниць, робітників МТС і рад
госпів. Вони в ньому русі, як 
і завжди, включилися в перед- 
травневе соціалістичне змаган
ня, в ньому вони борються за
виконання рішень більшовиць
кої партії та Радянського уря
ду, за дострокове закінчення 
весняної сівби, за нове підне
сення громадського колгоспного 
і радгоспного тваринництва.

Колгоспи і МТС нашого рай
ону вступили в найвідповідаль
ніший період боротьби за ви
сокий урожай зернових і тех
нічних культур, за нове під
несення колгоспного тварин
ництва. Посіяти кожну культу
ру вчасно і на високому агро
технічному рівні, зберегти во
логу в грунті, старанно догля
дати кож ну рослину протягом 
весни і літа, захистити ї ї  від 
бур'янів та шкідників, —  це 
значить бути гарантованим, що 
праця окупиться сторицею, що 
дорідний урожай буде виро
щено. Це дасть змогу здати 
державі більше хліба та інших

сільськогосподарських продук
тів, а також зробить повноцін
нішим трудодень колгоспника.

Хлібороби нашого району 
пройнялися благородним патріо
тичним наміром в передтравне

вому соціалістичному змаганні 
закласти міцну основу ви ко
нання всіх зобов'язань, взятих 
перед великим Сталіним.

Колгоспники кам’янської ар
тілі імені Молотова широко 
розгорнули у себе передтрав- 
неве соціалістичне змагання.
Вони достроково завершили сів
бу ранніх ярих культур, закін
чують сіяти цукровий буряк, 
готують площі п ід посів куку
рудзи. Хороші показники в зма
ганні показує тут полеводська 
бригада т. Постики. Члени його 
бригади пройнялися рішучим 
бажанням зустріти Перше 
травня небувалими трудовими 
подарунками.

Таких прикладів в нашому 
районі безліч. Х л ібороби рай
ону пройнялись єдиним бажан
ням відзначити день Першого 
травня закінченням всіх польо
вих робіт, виконанням півріч
ного плану здачі державі м’яса, 
молока, яєць.

Прекрасні плоди уже прино
сить змагання на честь Першо
го травня і серед механізаторів 
Новомиргородської і Панчів
ської МТС. Передові тракторні 
бригади прагнуть якісно і в 
стислі строки, при найвищій 
економії пального вивершити 
весь комплекс весняних польо
вих робіт. Бригада т. Костець- 
кого з Новомиргородської МТС 
на різних роботах виконує на 
100— 120 процентів свої добові 
завдання.

Але поряд з хорошими по
казниками в нашому районі є 
відстаючі колгоспи, полеводські 
і тракторні бригади. Партійні 
організації повинні приділити 
особливу увагу їм з тим, щоб 
і тут широко розгорнути масо
ве передтравневе соціалістичне 
змагання. Обов’язок кожної 
парторганізації,  кожного кому
ніста і комсомольця добиватись 
такого становища, щоб у соціа
лістичному змаганні на честь 
Першого травня не було від
ставання.

Повним фронтом шириться 
соціалістичне змагання на честь 
Першого травня. Завдання всіх 
партійних організацій по - 
справжньому, по-більшовицько
му очолити його, зробити ма
совим і дійовим, домогтись того, 
щоб усі хлібороби району зма
гались за високі, ще ніколи не
бувалі майбутні врожаї, за нове 
піднесення громадського про
дуктивного тваринництва, за 
виконання зобов’язань, даних 
великому Сталіну.

ПЕРЕВИКОНУЮТЬ ДЕННІ З А В Д А Н Н Я
Все ширшого розмаху набу

ває з кожним днем передтрав
неве соціалістичне змагання 
між полеводськими бригадами 
колгоспу ім. Хрущова, Мар' їв- 
ської  сільради.

Прагнучи гідно відзначити 
всенародне свято Перше травня, 
члени моєї ланки тт. Жигун М.,

Кравченко К., Кравченко С. та 
інші систематично перевикону
ють денні завдання.

Ми докладемо зусиль, щоб в 
стислі строки посіяти пізні 
культури.

М. КРАВЧЕНКО,
ланкова з мар' ї ського кол
госпу імені Хрущова. 

Бюро обкому КП(б)У 28 бе
резня розглянуло питання про 
факти порушень агротехніки на 
весняно-польових роботах у 
колгоспах Новомиргородського 
району. Бюро відмітило, що в 
ряді колгоспів цього району 
допускають неякісний передпо
сівний обробіток грунту, мілке 
загортання насіння, через що 
велика кількість зерна залиша
ється на поверхні грунту, вес
нооранку провадять на глибину 
13— 15 сантиметрів і здебіль
шого без передплужників. Внас
лідок низької  агротехніки і не
своєчасного виконання основ
них сільськогосподарських ро
біт у багатьох колгоспах району 
торік був одержаний дуже низь
кий урожай зернових і техніч
них культур. Ці помилки пов
торюються і в нинішньому році, 
проте райком КП(б)У, виконком 
районної Ради і особливо спе
ціалісти районного відділу сіль
ського господарства та МТС 
ніякої боротьби з порушеннями 
агротехніки і зволіканням сіль
ськогосподарських робіт не про
вадять, винних у цьому до від
повідальності не притягають.

У колгоспі імені газети
«Правда», Мартоноської сільра
ди, передпосівну культивацію 
проведено мілко, насіння ячме
ню загорталось на глибину 3— 4 
сантиметри, а дільничний агро
ном тов. Сірик, будучи в цьому 
колгоспі під час сівби, спосте
рігав факти грубого порушення 
агротехніки, не реагував на 
них, не вжив ніяких заходів.

У колгоспі імені Молотова, 
Кам’янської сільради (голова 
тов. Видайко), посіяно 16  гек
тарів вівса з загортанням на
сіння також на глибину 3— 4 
сантиметри, до 20 процентів 
насіння лишилося на поверхні 
грунту. Викомішанку на площі 
5 гектарів посіяно в необроб
лений грунт, тим-то насіння 
лягло мілко. Дільничний агро
ном тов. Гончаренко, обслужу
ючи три колгоспи, з початку 
виходу на сівбу на полях арті
лі ім. Молотова не був, станом 
агротехніки при проведенні по
льових робіт не цікавився.

В колгоспі Комсомолець», 
Защитянської сільради (голова 
правління топ. Чорноус), ячмінь 
на площі 15 гектарів посіяно 
без передпосівної культивації 
зябу, внаслідок чого глибина 
загортання насіння не переви
щує 3— 4 сантиметрів, багато 
насіння лишилося на поверхні 
грунту. В цьому ж колгоспі 
5 гектарів площі під посів ярих 
культур зорано тракторами на 
глибину 12 -14 сантиметрів.

Голова артілі «Ленінський 
шлях», Панчівської сільради, 
тов. Овчаренко став на шлях 
обману, показавши у державній

звітності на 20 березня, що 
колгосп закінчив боронування 
зябу на всій площі 512 гекта
рів, хоч на 23 березня ще було 
не забороновано понад 100 гек
тарів зябу.

Факти грубого порушення 
агротехніки при підготовці грун
ту і сівбі мають місце і в кол
госпах ім. Ворошилова, «Нове 
життя», Пурпурівської сільра
ди, ім. Кірова, Софіївської сіль
ради, ім. Ворошилова, Кані- 
зької сільради, та в ряді інших.

Бюро обкому КП(б)У відмі
тило, що всі ці порушення аг
ротехніки в колгоспах Ново- 
миргородського району є ре
зультатом того, що завідуючий 
районним відділом сільського 
господарства тов. Коломієць, 
директори МТС: Панчівської—  
тов. Гордєйко, Новоми ргород- 
ської — тов. Калиновський не 
звертають уваги агрономів та 
інших спеціалістів сільського 
господарства на якісне прове
дення польових робіт, не зажа
дали від них відповідальності 
за додержання агротехніки на 
сівбі.

Директор Панчівської МТС 
тов. Гордєйко примирився з 
фактами неякісної роботи трак
торів, допускає порушення вза
ємних договірних зобов’язань 
МТС і колгоспів і зовсім не 
вживає заходів до усунення цих 
порушень.

Головний агроном райсіль- 
госпвідділу тов. Мільєв за весь 
час польових робіт на ланах 
колгоспів не був, не здійсню
вав державного контролю за 
додержанням агротехніки, не 
керував агрономами і не при
тягав до відповідальності осіб, 
винних  у поганій якості робіт.

Старші і деякі дільничні 
агрономи МТС, агрономи рай- 
сільгоспвідділу, буваючи в кол
госпах і тракторних бригадах, 
проходять повз факти порушень 
агротехніки, не присікають цих 
порушень і по суті є лише 
свідками поганої роботи.

Голови багатьох колгоспів, 
бригадири рільничих бригад 
приймають від тракторних 
бригад неякісну р оботу, а в 
змінках підмічають як якісно 
проведену і цим самим взаємно 
прикривають один одного на 
шкоду інтересам держави, кол
госпів і колгоспників.

Заступники директорів МТС 
по політичній частині: Пан- 
чівської—тов. Бондаренко, Но
вомиргородської — тов. Бісюк 
не мобілізують увагу бригади
рів тракторних бригад і трак
тористів на якісне проведення 
весняної сівби, не проводять 
виробничих нарад у тракторних 
бригадах з цього питання.

Новомиргородський райком 
КП(б)У і виконком районної

Ради, знаючи про численні 
факти порушень агротехніки 
на весняній сівбі, не вживали 
дійових заходів до порушників 
агротехніки і на своїх засідан
нях питань про якість прове
дення сільськогосподарських 
робіт не обговорювали.

З метою усунення фактів 
грубих порушень агротехніки 
на весняно-польових роботах 
бюро обкому звернуло серйозну 
увагу секретаря Новомиргород
ського райкому КП(б)У тов. 
Рибака і голови виконкому рай
онної Ради тов. Кареліна на 
відсутність з ї х боку контролю 
за якістю польових робіт і не
вжиття заходів до осіб, які до
пускали порушення агротехні
ки на весняній сівбі. Бюро об
кому зажадало від тт. Рибака 
і Кареліна систематично пере
віряти виконання договірних 
зобов’язань МТС перед колгос
пами, кожний випадок пору
шення агротехніки розглядати 
як дію, спрямовану проти ін
тересів держави і  колгоспів, а 
винних у ньому притягати до 
суворої відповідальності.

Обласному прокуророві тов. 
Трушину доручено негайно роз
слідувати факти грубих пору
шень агротехніки на весняній 
сівбі в колгоспах ім. Молотова, 
Кам'янської сільради,  Комсо
молець», Защитянської сільра
ди, ім. газети «Правда», Мар
тоноської сільради, і з боку 
Панчівської МТС і винних при
тягати до кримінальної відпо
відальності.

Всіх секретарів райкомів 
КП(б)У, голів райвиконкомів, 
завідуючих районними відділа
ми сільського господарства, ди
ректорів МТС та їх  заступників 
по політичній частині зобов’я
зано повести найрішучішу бо
ротьбу з порушниками агротех
ніки на польових роботах, мо
білізуючи всіх колгоспників, 
трактористів і спеціалістів сіль
ського господарства на своєчас
не і якісне проведення весня
ної сівби, як необхідної умови 
в боротьбі за високий урожай 
всіх сільськогосподарських
культур. Кожний випадок по
рушення агротехніки на сівбі 
розглядати як надзвичайне яви
ще, а винних у цьому притяга
ти до суворої відповідальності.

Бюро обкому КП(б)У зобов’я
зало всіх секретарів райкомів 
КП(б)У  і заступників директо
рів МТС по політичній частині 
поліпшити масово - політичну 
роботу серед колгоспників і 
трактористів, мобілізуючи їх  на 
своєчасне і високоякісне про
ведення весняної сівби, на бо
ротьбу за одержання високого 
врожаю всіх сільськогосподар
ських культур.



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 6 квітня 1950 р.

Пленум райкому ЛКСМУ
Відбувся пленум райкому 

ЛКСМ У . Пленум розглянув пи
тання про стан навчання в 
системі комсомольських політ
гуртк ів.

 З доповіддю по цьому пи
танню виступила секретар рай
кому ЛКСМУ тов. Макарова.

Вона відзначила, що багато 
гуртків відстали у вивченні 
програмового матеріалу, є сер
йозні недоліки в роботі про
пагандистів та райкому ЛКСМУ 
в питаннях політосвіти комсо
мольців.

Секретар райкому ЛКСМУ 
тов. Цьома недостатньо керу
вав роботою політгуртків.

Виступаючі товариші поді

лилися досвідом своєї роботи, 
а також піддали гострій кри
тиці недоліки, що мали місце 
в роботі політгуртків.

В своєму виступі секретар 
райкому КП(б)У тов. Рибак 
М. Д. відмітив високу актив
ність комсомольців і неспілко- 
вої молоді в проведенні весня
них польових робіт, вказав на 
шляхи корінного поліпшення 
роботи комсомольських політ-
гуртків.

В своєму рішенні пленум 
райкому ЛКСМУ намітив ряд 
заходів, які направлені на ус
пішне закінчення комсомоль
ського політичного навчання 
в системі комсомольської освіти.

Моя агітаційна робота
Великі і почесні завдання 

стоять перед агітатором в ці дні, 
коли вирішується доля майбут
нього врожаю, коли кожний 
день вирішує успіх напруженої 
боротьби за врожай.

В період виборчої кампанії 
я збагатив свій досвід масово- 
політичної роботи серед хлібо
робів і тепер ще старанніше 
готуюсь до свого кожного вис
тупу перед колгоспниками 8 
полеводської бригади колгоспу 
імені Сталіна, Мартоноської 
сільради, де я закріплений агі
татором.

Колгоспники уважно слуха
ють новини з газет та бесіди, 
що я ї х проводжу безпосеред
ньо на полі в час обідньої пе
рерви.

Основну увагу в своїй робо
ті я  приділяю постановам пар

т ії та уряду, цінним п очинан
ням новаторів-передовиків со
ціалістичного сільського госпо
дарства. За останній час я 
ознайомив колгоспників з пос
тановою Ради Міністрів СРСР 
і ЦК ВКП(б) про хід виконан
ня трирічного плану розвитку 
громадського тваринництва, ре
гулярно висвітлюю хід соціа
лістичного змагання між Ново- 
миргородським і Златопільським 
районами.

Я  також випустив 2 бойових 
листки, в я ких висвітлено дос
від роботи передовиків на вес
няній сівбі та критикуються 
недоліки. Запалені словом аг і
татора, колгоспники Кузьма 
Я зан, Н іна Чучко та інші 
завжди перевиконують денні 
завдання.

Агітатор Й. ФЛОРЯ.

С Е М І Н А Р  С І Л Ь К О Р І В  І Р Е Д А К Т О Р І В  С Т І Н Г А З Е Т
4 квітня в селі Панчево від

бувся кущовий семінар сілько
рів та редакторів стінних газет. 
На семінарі взяло участь понад 
20 чоловік, що прибули з кол
госпів, обслужуваних Панчів
ською  МТС.

Сількори та редактори стін

газет заслухали доповідь про 
завдання преси п ід час весня
ної посівної кампанії.

Семінари сількорів та редак
торів стінних газет найближ
чим часом будуть проведені 
в місті Новомиргороді та селі 
Коробчино.

Випікати якісний хліб
Партія і уряд, особисто 

товариш Сталін постійно п ік 
луються про добробут радян
ського народу, вони прийняли 
ряд важливих постанов: про 
проведення грошової реформи, 
про відміну карткової системи 
і зниження цін на продовольчі 
і промислові товари. Це знач
но п ідвищило матеріальне ста
новище та культурні запити 
кожного радянського спожи
вача і, тим самим, підвищило 
купівельну спроможність ра
дянського карбованця.

Ці заходи також збільшили 
відповідальність радянських 
харчовиків за якість вироблю
ваної ними продукції. Ц і ви
моги цілком і повністю стосу
ються Новомиргородської пе
карні. Як же вона їх  виконує?

Якість продукції, яку вона 
випускає, низька. Зав. пекар
нею тов. Рож дественський та 
старший пекар т. Явтухов не 
додержуються державних стан
дартів випікання хліба, само
вільно ї х порушують. Якщо 
державна норма припікання 
хліба при вологості муки 14 
проц. становить 59 проц., то
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вони, наприклад, з кожних 
100 кілограмів муки можуть 
випекти 170— 175 кілограмів 
хліба, тобто штучно підвищити 
процент припікання. Це, як  
відомо, веде до зниження не 
тільки смакових, а й поживних 
якостей хліба.

При цьому, характерно, що 
т. Рождественський бухгалтерії 
міського споживчого товариства, 
якому пекарня підпорядкована, 
подає інформації та зведення, 
в яких не дописує про ту 
продукцію, яку одержує пекар
ня зверх норми.

Куди зникає ця продукція—  
невідомо. Тут особливо не тре
ба гадати, бо Рождественський 
ї ї  сам "збуває" . Хіба не було 
фактів, коли він безпосередньо 
на пекарні продавав своїм зна
йомим випечений хліб? Були, і  
дуже багато.

 Це говорить про те, щ о  
правління міського споживчого
товариства на чолі з головою 
т. Анашкіним, а також голова 
райспоживсп ілки т. Громов ще 
не встановили точного контро
лю і обліку за фактично ви
роблюваною продукцією.

П ерш отравню  — г ід н у  зу стр іч !

На знімку: с ів б а  чумизи в 
колгоспі ім. Ворошилова, Но- 
воіванівського району, Ізмаїль
ської області.

Фото І. Діамента. 
(Прескліше РАТАУ).

СІЮТЬ
ЦУКРОВІ БУРЯКИ
Хлібороби мартоноських кол

госпів імені Петровського, ім. 
Сталіна, включившись в соціа
лістичне змагання на честь 
всенародного свята трудящих—  
Першого травня, першими в рай
оні повністю завершили сівбу 
цукрових буряків.

Наблизились до виконання 
плану сівби цієї культури та
кож кам'янські колгоспи імені 
Молотова та «Сила труда», 
панчівський ім. Куйбишева та 
ряд інших.

З А К І НЧИЛИ
Б О Р О Н У В А Н Н Я О З И М И НИ
Йдучи назустріч Першому 

травню, хлібороби району на
пружено борються за високий 
врожай. Більшість колгоспів за
кінчили боронування озимини.

В числі перших повністю 
закінчили боронування озимини 
колгоспи «12-річчя Жовтня» 
(Софіївка), «30-річчя ВЛКСМ» 
(Лікарево) та інші.

Слід прямо вказати, що в пе- 
 карні немає виробничої програ
ми, ніхто з керівників райспо- 
живспілки не цікавиться тим, 
щоб вона працювала на повну
потужність. Тут і не почуєш про 
запровадження поточного мето
ду виробництва, про прискорен
ня обігу оборотних коштів. Чо
му такими важливими питан
нями не поцікавляться ні тов. 
Громов, ні тов. Анашкін, ні рай- 
торг виконкому райради тов. 
Рибальченко.

Погано, по-казеному ставить
ся до своїх обов'язків і сані
тарний фельдшер т. Фадєєв, в 
обов’язки якого входить слідку
вати  за якістю продукції, що 
випускає пекарня, його зовсім 
не хвилює, що хліб випікають 
в антисанітарних умовах, що 
пекар— дуже неохайна людина. 
Випущена продукція зберігаєть
ся в приміщенні, в яке часто 
заходять сторонні люди.

В Новомиргородській пекарні 
треба навести більшовицький 
порядок, п ідвищити культуру 
ї ї  робітників, з тим, щоб пов
ністю задовольнити законні ви
моги радянського споживача.

Ів. ІСАЄВ, Ів. ГОРБУЛІН. 

Доб'ємось небувалих успіхів
Моя тракторна бригада вклю

чилась у передтравневе соціа
лістичне змагання. Як і в попе
редні роки, ми тримаємо у ньо
му першість і боремося за ще 
більші, яскравіші показники. 
Ми зобов’язалися виробити на 
кожний 15-сильний трактор по 
1200 га умовної оранки, а в 
обслужуваному колгоспі імені 
Кірова (Софіївка) добитись уро
жаю зернових по 20 цнт. з 
гектара на площі 700 гектарів 
і цукрових буряків по 300 цнт. 
з кожного гектара на площі 
40 гектарів.

Діяльна підготовка до весни, 
яку ми старанно провели, дала 
нам змогу виконувати весняні 
польові роботи вчасно і добро
якісно, виконувати договірні 
зобов’язання, що їх  взяла МТС 
перед колгоспами.

З  початку весняних польо
вих робіт всі тракторні бригади
працюють за погодинним гра
фіком, при повному викорис
танні потужності машин. Крім 
цього, ми економимо на тех
огляді— коли в минулі роки він 
тривав 3— 4 години, то тепер 
він скоротився до 1— 1,5 годи
ни. Це тому, що в ньому прий
має участь уся бригада. Збіль
шилась продуктивність праці 
ще за рахунок того, що такі 
роботи як сівба, культивація, 
боронування провадяться ви
ключно на 3 і 4 швидкостях.

Трактористи Ковачевич Олек
са та Негара Василь, працю
ючи на 4 швидкості, засівають 
за добу до 120— 130 гектарів 
при нормі 80 га. Так само пра

цюють і трактористи тт. Ко
лесник та Сува. Трактором 
«ХТЗ-НАТІ» в сценці з куль
тиваторів обробляють грунт під 
посів по 60 — 70 га за зміну 
при нормі 39 га. 

Заправка тракторів пальним 
і водою провадиться тіль к и  в 
борозні. Для цього ми маємо 
спеціальний візок. Ми цим та
кож економимо дорогий для 
роботи час.

Ми прикладаємо всі свої сили, 
все своє уміння, щоб викону
вати свої передтравневі соціа
лістичні зобов’язання, але на 
нашому шляху є цілий ряд пе
решкод, які заважають нам 
успішно працювати. Ось взяти, 
наприклад, причіплювачі тт. 
Сімчук і Вєтров, вони часто не 
виходять на роботу. Ще до цього 
часу нам не обладнали як слід 
вагончик, трактористам вільної 
зміни ніде відпочити. Їжу для 
трактористів доставляють не
своєчасно. Обліковець т. Пого
рілий не виконує своїх обов'яз
ків. Немає біля вагончика і 
дошки показників.

Заступник директора МТС по 
політчастині т. Б ісюк та голова 
правління колгоспу ім. Кірова 
т. Бурко обіцяли допомогти нам, 
але щось ми не бачимо їхньої 
допомоги. Їм би слід було б 
подбати про усунення цих не
доробок з тим, щоб наша трак
торна бригада в передтравнево- 
му соціалістичному змаганні 
добилась рекордних показників.

Ів. КОСТЕЦЬКИЙ,
бригадир тракторної брига
ди Новомиргородської МТС.

Зривають польові роботи
Правління колгоспу імені 

Молотова, Панчівської сільради, 
не організовує колгоспників 
на дострокове виконання по
льових робіт, не очолює перед- 
травневого соціалістичного зма
гання.

Тут, наприклад, дуже по
вільно проходило боронування 
озимих. Причини нього кри
ються в тому, що корови к ол
госпників не були використані 
для цих робіт.

В колгоспників з полевод- 
ської бригади т. Берневека є 
22 власних корови, а на бо

ронуванні озимини використо
вувалися лише 6 корів. Такі, 
як Яків Барбай, Мусій Цехов- 
лес, Гнат Карпул стали на 
неправильну позицію щодо 
сівби, ї хні корови ще жодного 
разу не були на роботі.

Є подібні і в 2 полеводській 
бригаді. Це— Микита Яшан та 
Олекса Гінкота. Вони злісно 
відмовились боронувати озимі 
своїми коровами.

Цим самим зривають хід по
льових робіт.

О. НЕЖИВЕНКО,
інструктор райкому КП(б)У.

Н Е  Х О Д Я Т Ь  Н А  Р О Б О Т У
В колгоспі імені Сталіна, 

Мар'ївської сільради, в другій 
полеводській бригаді ще не пе
ревелися ледарі. Не виходять 
на весняні роботи колгоспниці 
Сойченко С. та Сойченко Л.

Бригадирові вони ще й грубія
нять, коли він дає наряд.

Колг оспники обурені таким 
ставленням т. Сойченка до важ
ливих робіт.

Г. НЕМІРОВСЬКИЙ.

Слідами наших виступів 
„ С І Ю Т Ь  Я З И К А М И "

П ід таким заголовком газета 
26 березня сигналізувала, що 
в колгоспах «Перше Травня» 
(с. Защита) та «Нова праця» 
(с. Бровково) ще не розпочато

сівбу ранніх. Зараз ці колгос
пи закінчили сівбу ранніх і 
сіють пізні ярі. В колгоспі "Но
ве життя» проведені збо р и  і  
обрано новий склад правління.

„ О Й , Т У М А Н И "
Райвідділ культосвітньої ро

боти, обговоривши фейлетон 
«Ой, тумани» вміщений в газеті 
за 26 березня, визнав критику, 
що була у ньому, правильною. 
Туманова, який розвалював

культ-масову роботу районного 
Будинку культури з роботи зня
то. Приймаються заходи до по
ліпшення роботи гуртків.

Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
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