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Перед буряководами нашого району 
стоять відповідальні і почесні завдан
ня—виростити високий урожай цукро
вих буряків, дати цукровій промисло
вості якнайбільше сировини.

Бойові завдання 
буряководів

Наближається Першотравень 
Хлібороби нашого району, включив
шись у передтравневе соціаліс
тичне змагання здобули перші ви
робничі перемоги, закрили вологу 
на всій площі зябу за 2 дні, зараз 
закінчують сівбу ранніх колос
кових культур.

Черговим завданням колгосп
ників є своєчасна сівба такої цін
ної технічної культури як цук
ровий буряк. Саме зараз, в умовах 
укрупнених колгоспів, як ніколи 
раніше, стоїть питання вирощуван
ня урожаїв цукрового буряка на 
великих площах. Високої врожай
ності повинні добитись не тільки 
окремі ланки, а й рільничі бригади, 
колгоспи, район в цілому.

Правильно зрозуміли цю важли
ву вимогу в сільськогосподарських 
артілях імені Маленкова, імені 
Кагановича та імені Молотова. Бу
ряководи цих артілей переконали
ся на досвіді передовиків, що 
урожайність буряків залежить від 
своєчасності висівання.

Зараз умови нинішньої весни 
д озволяють уже сіяти цукрові бу
ряки. І буряководи цих артілей 
використовують ї х. В колгоспі іме
ні Маленкова повністю виконано 
план сівби цукрових буряків. І, 
безумовно, якщо тут буде ретель
ний догляд за ними — урожай бу
де високий.

В нашому районі є колгоспи, які 
мають все необхідне для того, 
щоб зараз розпочати бурякосіяння 
але не розпочинають. Взяти, на
приклад, сільгоспартіль імені 
Сталіна, Пурпурівської сільради. 
В ній є всі умови для того, щоб 
не тільки розпочати, а вже закін
чувати сівбу буряків. Однак цих 
умов правління, на чолі з голо
вою т. Греком, не використовує. 
А це безумовно може привести до 
зниження врожайності.

Торік артіль ім. Петровського 
домоглася значних успіхів. Було 
вирощено найвищий у районі уро
жай буряків. Вона тоді своєчасно 
засіяла ї х, якісно і старанно до
глядала, в результаті було до
сягнення.

Здавалося, що правління цієї 
артілі, на чолі з тов. Андреєвим, 
вживе тапер заходів, щоб цієї 
весни посікти буряки в стислі 
строки і якісно. Однак цього не по
мічається. Очевидно тут розра
ховують на затягування сівби, а
це може вплинути на врожайність.

Завдання правлінь колгоспів, 
комуністів і комсомольців, пере
дових колгоспників ще вище 
піднести прапор передтравневого 
соціалістичного змагання на бу
рякосіянні. Треба закінчити цю ро
боту у максимально стислі строки, 
це дасть можливість виростити 
високий урожай цукрових буряків, 
ще більше дати цукру рідній Бать
ківщині, виконати зобов’язання, 
дані великому рідному Сталіну.

С а д я т ь  кукурудзу
Включившись у передтравне

ве соціалістичне змагання, кол
госпники артілі імені Молотова 
борються за, стислі строки вес
няних посівних робіт.

Рільнича бригада Кирила 
Постики розпочала посадку ку
курудзи. В цю роботу включи
лися польові ланки Софії По- 
дурець, Ганни Онойко, Килини 
Кравцової.

Першого дня вони вже на
садили 12 гектарів кукурудзи. 
Сіють кукурудзу квадратно-гніз
довим способом.

І. ТИТЕНКОВ,
секретар парторганізації 
колгоспу ім. Молотова.

Вчасна і якісна сівба— запорука високих урожаїв

Торік ланка Ліди Постики із 
колгоспу ім. Молотова зняла 
урожай цукрових буряків по 
420 цнт. з гектара. Цього успі
ху вона добилася тому, що своє
часно посіяла ї х, внесла необхід
ну кількість місцевих та міне
ральних добрив, правильно до
глядала. Нині ланка першою в 
артілі почала сіяти буряки.
На фото: ланкова Ліда Постика.

КОМСОМОЛЬЦІ —  
ПЕРЕДОВИКИ СІВБИ

Комсомольці разом з неспіл
ковою молоддю колгоспу імені 
Свердлова (с. Коробчино) прий
мають активну участь у посів
ній кампанії.

Так, наприклад, комсомольці 
тт. Андреєв Олександр, Сажев- 
ський Іван, Кожухар Анатолій, 
Попович Тая, Ларжевський Анд
рій працюють коло сівалок і 
виконують денні завдання на 
110— 120 проц.

Такі товариші, як Михайлов 
Олександр, Руденко Микола, 
Кравченко Петро працюють у 
тракторних бригадах.

О. ДИШКАНТ, 
секретар комсомольської 
організації.

ЗВЕДЕННЯ
яро хід весняної сівби в колгоспах 
району станом на 5 квітня 1951 р.

(в процентах до плану).

Назва колгоспів
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ім. Сталіна (Пурпур.)    43,6    100
ім. Маленкова   40,0    108
ім. Петровського           40,0     100
ім. Кагановича 35,0     100
ім. Молотова 34,0    100 
ім. Жданова                    33,3     98,5
ім. Орджонікідзе            32,5    68,0
„Шлях Леніна"   32,0     65,0
ім. Чкалова 31,3    100
ім. Хрущова 29,0     120
ім. Калініна 28,0     100
ім. Свердлова 27,5      53,0
ім. Леніна 26,0      96,1
ім. Чапаєва 26,0     76,0
„Перемога" 23.4 5 0,0
ім. Будьонного 23,0    100
ім. Шевченка 23,0    73,0
ім. Куйбишева                 18,0    48,0
ім. Ворошилова 17,2    58,0
ім. Сталіна (хМарт.) 17,0    68,0
ім. Дзержинського          15,5    62,3

По Панчівської МТС        22,0    69,3
По Новомиргород. МТС  30,0 80,2

По району 26,0  76,2

Не піклуються про трактористів
Ще здалека від вагончика 

тракторної бригади № 1 (брига
дир тов. Костецький), яка пра
цює на полях колгоспу імені 
Чкалова, кидається в очі ста
ранно і художньо оформлена 
Дошка показників соціалістич
ного змагання.

Вона приваблює не лише своїм 
виглядом, а й показниками.

Так, наприклад, у графі 
«виконано» проти прізвищ трак
тористів Панасенка Василя і 
Баракула Івана стоїть цифра— 
140. Вона говорить про те, що 
трактористи свої змінні норми 
виконують на 140 проц. Про 
це красномовно свідчить пере
хідний Червоний прапорець.

Такі показники мають і трак

тористи тт. Заїка та Осадчук.
Проте, як слід не обладнано 

тракторний вагончик. Газет 
трактористи не бачать.

Матраців три, але й ті без 
порядку розкидані по нарах, 
одіял немає. Відсутній стіл для 
приготування їж і, мало кухон
ної посуди, страва одноманітна. 
Трактористи за вісім днів жод
ного разу не ішли чаю.

Все це знає голова колгос
пу т. Бориско, але ставиться 
до нього спокійно. Трактористи 
своєю працею заслуговують 
більшого п іклування. Цс слід 
давно зрозуміти членам прав
ління і негайно поліпшити 
умови для механізаторів.

П. ГІДУЛЯНОВ.

Втрачають кращі строки
В мартоноському колгоспі 

 імені Дзержинського втрачають 
кращі строки проведення вес
няної сівби. Бригадири рільни
чих бригад тт. Шарпар і Х ай- 
новський не дбають про зміц
нення трудової дисципліни, не 
стоять на чолі соціалістичного 
змагання.

На полях працює дві трак
торні бригади. Але тут відсутня 
бойова співдружність трактор
них бригад з рільничими. Тому

колгосп відстає із завершен
ням сівби ранніх колоскових 
культур, зовсім не приступив до 
сівби цукрових буряків.

Голова правління тов. Осі
пов і секретар парторганізації 
тов. Гайворонський повинні 
оперативніше керувати соціа
л істичним змаганням колгосп
ників, усунути недоліки, на 
с івбі, щоб успішно ї ї завер
шити.

І. МИРОНЕНКО.

Бойова  спі вдружні сть
Кілька років підряд наша 

тракторна бригада працює в 
колгоспі імені Сталіна, Марто
носької сільради. В цьому році 
ми обслужуємо першу рільничу 
бригаду, яка має земельну пло
щу 1060 гектарів. На полях 
весь час працюють всі трактори.

За два робочих дні механі
затори провели закриття вологи 
на площі понад 700 гектарів. 
Посіяли 73 гектари ранніх зер
нових, провели культивацію на 
площі 90 гектарів. Боронуван
ня озимих культур проведено 
на площі 98 гектарів.

На кожний 15-сильний трак
тор вже вироблено понад 100 
гектарів м’якої оранки. Кра
щих показників домоглися трак

тористи Онисій Діордіяшенко, 
Василь Патреман, Пантелеймон 
Хайновський та інші.

Рільнича бригада вчасно ви
ділила з числа кращих кол
госпників причіплювачів, водо
воза, сторожа. Ми уклали з 
нею договір на соціалістичне 
змагання на весь період робіт.

Створено дві зміни сівальщи
к ів —  нічну і денну.

В бойовій співдружності з 
колгоспниками рільничої брига
ди наші механізатори організо
вано проведуть весняну сівбу, 
виростять високі врожаї зерно
вих і технічних культур.

Семен БОНДАРЕНКО,
бригадир тракторної брига

ди Панчівської МТС.

Запроваджуємо сумісні посіви
Рільнича бригада № 1 із 

колгоспу ім. Хрущова органі
зовано вступила у весняні по
льові роботи.

Колгоспники, включившись 
у передтравневе соціалістичне 
змагання, докладають усіх зу
силь, щоб закінчити у кращі 
агротехнічні строки сівбу ран
н іх ярих культур. Перед у 
змаганні веде перша польова 
ланка. Члени цієї ланки това
риші Кравченко К., Ткаченко З . 
і Жигун А. денні норми вико
нують на 120— 130 процентів.

Стахановських успіхів у робо

ті також добилися члени по
льових ланок тт. Ніни Крав
ченко, Клави Вербіцької.

Цього року моя ланка зобо
в'язалася вперше у своїй прак
тиці здійснити мішані посіви. 
Цим способом ми засіємо куку
рудзу, гарбузи і кормовий бу
ряк. Ми зобов’язуємося на од
ному гектарі мішаних посівів 
зібрати 45 цнт кукурудзи, 250 
цнт гарбузів і 150 цнт кормо
вих буряків.

М. КРАВЧЕНКО,
ланкова артілі ім. Хрущова, 
Мар’ївської сільради.

ПО НАШІЙ 
БАТЬКІВЩИНІ

У районі, де проходитиме тра
са самопливного Південно-Ук
раїнського каналу, розгорну
лись бурові роботи. Їх прова
дить Запорізька обласна гідро
меліоративна контора.

На знімку: буровий майстер 
Дмитро Лук'янович РУДЕНКО 
(ліворуч) і буровий Павло Ми
хайлович АНАНЬЄВ за розкла
данням порід.

Фото А. Красовського
(Прескліше РАТАУ).

У мол одих л ісорубів  
К арелії

Сотні молодих лісорубів пра
цюють на лісових підприємствах 
Пряжинського району, Карело- 
Фінської РСР. «Більше лісу 
країні!»— ось їх лозунг. Щодня 
лісозаготівники перевикону
ють норми. За почином знатно
го тракториста Івана Котова 
молоді механізатори взяли свої 
машини на соціалістичне збе
реження.

Цікава знахідка
Меліоратор Алексик при об

слідуванні заболоченого озера 
Ула у В ілейському районі, Мо
лодечненської області, виявив 
під водою рештки будівель на 
палях стародавніх поселень 
людини.

По окремих частинах знахід
ки тов. Алексика, доставлених 
до сектора археології Інституту 
історії Академії наук Білору
ської РСР, учені встановили, 
що виявлені на озері  Ула бу
дівлі на палях належать до 
кам’яного віку. Таких знахідок 
в Білорусії досі не виявляли.

Рідкісна риба.
Загін зимової промислової 

розвідки Дубл інського рибза- 
воду проводив на Байкалі роз
шуки місць скупчення омуля. 
Біля мису Облом невод витяг
нутий з глибини в 400 метрів. 
В ньому виявилися десятки к і
лограмів рідкісної риби голо- 
м’янки. Ця риба водиться тіль
ки в Байкалі і відзначається 
двома особливостями: вона не 
викидає ікру, а народжує жи
вих мальків: риба така прозора, 
що крізь неї можна читати 
текст, набраний великим шриф
том.
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Партійне життя

В боротьбі за стислі строки 
весняних робіт

Готуючись до весняних по
льових робіт, цього відповідаль
ного періоду в боротьбі за ви
сокі врожаї, Новомиргородська 
МТС у соціалістичному змаган
ні з Панчівською здобула пер
шість. Наша партійна організа
ція докладає зусиль, щоб цю
першість зберегти за станцією 
зараз, коли весняні польові 
роботи в повному розпаді.

Комуністи нашої МТС розумі
ють, що повсякденна масово- 
політична робота серед механі
заторів в значній мірі вирішує 
успіх польових робіт. В иходя
чи з цього, вони повсякденно 
піклуються за дальше ї ї  поси
лення, за точне виконання і 
перевиконання соціалістичних 
зобов'язань кожною бригадою.

Хорошо поставлена агітацій
но-масова робота у тракторній 
бригаді тов. Афанасьєва Олек
сандра, що обслужує колгосп 
ім. Молотова. Тут агітатор то
вариш Жовна щодня, під час 
обідньої перерви, проводить бе
сіди і читки, в яких докладно 
освітлює досягнення передови
ків соціалістичного змагання.
Регулярно виходить також бо
йовий листок, в якому висвіт
люються успіхи окремих трак
тористів-стахановців, викрива
ються недоліки. Головне тут 
те, що соціалістичному змаган
ню надана гласність. За пере
хідний Червоний прапорець 
бригади борються всі, без ви
нятку, трактористи.

Добре поставлена агітаційно- 
масова робота в цій тракторній 
бригаді дала добрі результати.
Вона закінчила закриття вологи 
за 2 дні, посіяла ранні колос
кові за 3 дні, а зараз набли
жається до закінчення сівби 
цукрового буряка. Трактористи 
ц ієї бригади тт. Подурець, 
Сердюк, Костюков, Постика та 
інш і у передтравневому соціа

лістичному змаганні ведуть пе
ред, змінні норми виконують 
на 120— 130 процентів.

Хорошо ідуть весняні польо
ві роботи в тракторній бригаді 
тов. Пишохи, що обслужує кол
госп ім. Жданова, Софіївської 
сільради. Ця бригада теж за
кінчила за два дні закриття
вологи, за три — сівбу ранніх 
колоскових. Такі стислі строки 
стали можливими внаслідок 
добре поставленої політичної 
роботи серед механізаторів.

Треба відмітити, що партор
ганізація колгоспу і правлін
ня артілі допомогли бригаді 
обладнати в польовому стані 
агітпункт. У вагончику, до по
слуг трактористів, радіоприй
мач, бібліотечка, чисті постелі. 
Це обумовлює стахановські ус
піхи, яких добилися тракто
ристи цієї бригади тт. Путни
ков, Коваленко, Ткаченко та 
інші. Бригада взяла на себе со
ціалістичне зобов'язання до 15 
квітня закінчити підняття квіт
невих парів.

Зразково проводить політич
ну роботу, агітатор - комуніст 
тов. Жеребенко, який працює 
обліковцем у тракторній брига
ді Павла Афанасьєва. Він у 
своїх бесідах використовує фак
ти із життя своєї бригади, ана
лізує недоліки,  підказує окре
мим товаришам як їх  виправити.

Комуністи нашої МТС не 
тільки борються за успіхи на 
посівній. Вони мобілізовують
колектив майстерні на достро
кове закінчення ремонту зби
ральних машин.

Наша партійна організація, 
створюватиме і надалі напру
ження в боротьбі за першість 
у соціалістичному змаганні.

О. БІСЮК,
заступник директора Ново
миргородської МТС по по
літчастині.

Сатирична стінгазета „Перець"
З початком весняних польо

вих робіт в панчівському кол
госпі імені Куйбишева виходить 
сатирична стінгазета " Перець",
редактором якої працює кому
ніст т. Г уц.

Газета гостро критикує ле
дарів і симулянтів, допомагає 
викривати і усувати недоліки.

В кожну з 8 рільничих бригад 
виготовляється один примірник 
сатиричної стінгазети.

Художнє оформлення виконує 
Іван Сандул. Вже випущено три 
номери, які користуються вели
ким успіхом серед колгоспни
ків.

Сількор Б. КІЗІЛЬ.

Екзамени на трирічних курсах
Ще 31 березня закінчився 

навчальний рік на трирічних 
агро-зоотехнічних курсах по 
підготовці майстрів колгоспного 
виробництва. В більшості кол
госпів району повністю вико
нано навчальний план. Набуті 
знання колгоспники застосову
ють у своїй практичній роботі.

Зараз слухачі курсів склада
ють екзамени. Досить цікаво і 
на високому науковому рівні 
пройшли перевідні екзамени на 
зоотехнічних курсах колгоспу 
«Шлях Леніна», Л ікарівської 
сільради. Основи мічурінської 
науки і передовий досвід вивча
ли 24 колгоспники. Керував 
курсами ветпрацівник райсіль
госпвідділу т. Корчоха.

У  призначений час всі слу
хачі з ’явились на екзамен. Кол
госпниця Лідія Денисова розпо
віла про значення укрупнення 
дрібних колгоспів.

Змістовно відповідали також 
колгоспники Семен Кравченко,
Ганна Перехрест, Степан Гав
рилов, Ольга Гордієвська та 
інші. Слухачі склади перевідні 
екзамени на «4» і «5».

Організовано пройшли екза
мени в колгоспах; "Перемога " , 
де керівником курсів зоотехнік 
т. Крикотненко, імені Вороши
лова, де курсами керував зоо
технік т. Шумило.

А. ГОЛОВНЕНКО,
пропагандист райсільгосп- 
відділу.
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ПОДЯКА ЛІКАРЯМ
З великою любов’ю і чуй

ністю ставляться до хворих го
ловний лікар Новомиргородської 
райлікарні тов. Брискін Ю. А. 
та лікар тов. Бєлова М. Ф.

Через редакцію райгазети я 
щиро дякую партії і урядові, 
які виховали таких чуйних 
радянських лікарів, як вони.

М. НОСКОВА.

Знищую ховрахів
Ховрахи і хом’яки завдають 

великої шкоди посівам сільсько
господарських культур, змен
шують їх  урожайність. Праг
нучи допомогти колгоспникам 
виростити високий урожай, уч
ні нашої школи знищують 
шкідників.

Торік я знищив понад 500 
ховрахів і хом’яків. В цьому ро
ці доведу рахунок до тисячі 
штук. Вже знищив понад 20 
ховрахів.

А. ЯЦЕНКО,
учень 5 класу Коробчин- 
ської семирічної школи.

Насадили 6 .200 дерев
Мешканці села Софіївки, пік- 

луючись про красивий і куль
турний вигляд свого села, на
саджують на вулицях дерева.

Всього насаджено 6.200 фрук
тових і декоративних дерев.

П. БУРКО,
голова Софіївської сільради.

Почин піонерки 
Тамари Ворони
Піонерна Оситнівської семи

річної школи Тамара Ворона 
взяла шефство над лошам із 
тваринницької ферми колгоспу 
ім. Кагановича.

Вона щодня відвідує конюш
ню, старанно доглядає лоша.

Правління артілі та колгосп
на парторганізація відзначили 
патріотичний почин піонерки 
Тамари Ворони премією в роз
мірі 150 карбованців.

Зараз 10 інших піонерів 
цієї школи, наслідуючи ї ї  прик
лад, взяли шефство над лоша
тами колгоспу.

Піонери району, наслідуйте 
почин піонерки Тамари Ворони!

І. СИДОРЕНКО, 
секретар парторганізації.

У Сталінграді закінчено бу
дівництво поліклініки Сталін- 
градської залізниці. Автор про
екта—архітектор В. В.К р асов- 
ський (обласна проектно-архі
тектурна майстерня).

На знімку: будинок нової
поліклініки.

Фото А. Маклецова.
(Прескліше РАТАУ).

На допомогу редколегіям стінних газет

Стінна газета на весняній сівбі
Запитання: Яким повинен бути 

в основному зміст стінної газети 
в дні сівби?

Відповідь: В ці дні головне зав
дання стінної газети полягає в 
тому, щоб скоріше, не гаючи ні 
одного дня, показувати колгоспни
кам, як ідуть польові роботи. Які 
бригади, ланки, окремі колгоспни
ки показують приклад зразкової 
роботи? Які трактористи, борону
вальники, орачі, сівачі дали най
більш високий виробіток і яким 
шляхом вони його досягли?  Хто
відстав, допустив поганий обро
біток землі і чому? Побільше ді
лових порад колгоспникам! По
більше виховання колгоспників на 
прикладах доброї і на критиці по
ганої роботи! Побільше перевірки 
того, як ті, що змагаються, вико
нують зобов'язання, взяті ними 
перед посівом!

Запитання: В якій формі це 
робити?

Відповідь: В формі живих, ко
ротких листів і заміток самих 
колгоспників, бригадирів, ланко
вих, громадських інспекторів по 
якості, колгоспників, що мають 
досвід передовиків сільського гос
подарства, агітаторів. Такі замітки 
викликають змагання, прагнення
перейняти кращий приклад, ви
правити недоліки. Добре об’єдну
вати окремі замітки під мобілізу
ючими лозунгами, наприклад: „Під
хопимо почин таких-то сівачів!" 
або: „Працювати так, як такий-то 
тракторист!" або: „Скоріше вип
равимо недоліки!"

Запитання: Чи часто випускати 
стінгазети під час сівби?

Відповідь: В період сівби доро
гий кожен день. Якщо стінгазета 
виходить рідко, вона, безумовно, 
не встигне за темпами посівних

 робіт. Тому бажано, щоб вона ви
 пускалась як можна частіше. Дос
від минулих років показує, що 
можна випускати стінгазету навіть 
щоденно.

Запитання: Хіба це в силах 
редколегії колгоспної стінгазети?

Відповідь: Цілком в силах, як
що на час сівби відмовитися від 
звичайного порядку випуску чер
гових номерів стінгазет. По-перше, 
треба, щоб в період сівби стінга
зети випускались по бригадах (для 
цього, звичайно, треба раніш ви
ділити редакторів і редколегії), 
по-друге, щоб бригадні стінгазети 
виходили у вигляді маленьких 
листків. Дуже корисно випускати 
„блискавки".

Запитання: А як бути з загаль
ноколгоспною стінгазетою?

Відповідь: Загальноколгоспна
стінна газета повинна показувати, 
як проходить змагання бригад і 
результати праці по всьому кол
госпові. Загальноколгоспну газету 
можна зробити пересувною, — на
приклад, наклеювати її на дерев’я
ний щит і переносити з одної 
бригади в другу. Таким чином 
кожна бригада зможе узнати, що 
робиться в другій бригаді і навіть 
в сусідньому колгоспі, з яким 
змагаються.

Запитання: Чи рекомендується 
колективна читка стінгазети після 
закінчення робочого дня, під час 
обідньої перерви, на виробничих 
нарадах бригади, ланки?

Відповідь: Так. Це цінна форма 
політичної роботи в масах. Як 
показує досвід, обговорення за
мітки про передового або про 
відсталого колгоспника викликає 
великий інтерес і тісніше зв'язує 
стінгазету з колгоспниками.

Посилити виконання планів 
здачі молока і яєць

Застосувавши на тваринни
цьких фермах передовий досвід 
шполянських колгоспів, деякі 
сільгоспартілі нашого району 
домоглися значного підвищення
добових удоїв молока на кожну 
корову. Це можна сказати в 
першу чергу про колгосп імені 
Будьонного,  де запроваджено 
двозмінну роботу доярок.

Проте в ряді колгоспів, на
приклад, ім. Жданова, ім. Ча
паєва, імені Куйбишева, імені 
Кагановича, ім. Калініна не за
проваджують передових методів 
роботи на фермах. Тим-то ці
колгоспи одержують низькі удої 
від корів, зволікають виконання 
плану здачі молока державі. 
Так, колгосп ім. Жданова (го

лова правління тов. Рибалка) 
виконав квартальний план здачі 
молока всього на 1,1 процента. 
Подібний стан і в інших наз
ваних колгоспах.

Колгоспи: «Перемога», «Шлях 
Леніна», ім. Калініна та імені 
Петровського затягують вико
нання плану здачі яєць.

Відставання колгоспів з вико
нанням державних планів здачі 
продуктів тваринництва є не
допустимим. Райсільгоспвідділ 
повинен вжити рішучих за
ходів, щоб поліпшити догляд за 
худобою в колгоспах, піднести 
ї ї  продуктивність, виконати 
плани здачі молока і яєць.

А. ПУШЕНКО,
 райуповмінзаг.

В С І Л Ь С Ь К О М У  К Л У Б І
Мартоноський сільський 

клуб став центром культурно
го відпочинку хліборобів.

Кожного вечора в клубі зби
раються колгоспники пограти 
в доміно, шашки, почитати 
газети, журнали, послухати ра
діо.

При клубі регулярно чи
таються лекції, проводяться бе

сіди. Нещодавно прочитана 
лекція на тему "Перехід від 
соціалізму до комунізму».

175 колгоспників прийшли 
подивитися п’єсу Т. Г. Шев
ченка «Назар Стодоля» в по
становці клубного драматично
го гуртка.

І. ГЕРЛОВАН,
завідуючий клубом.

Безтурботний завідуючий
Формально ставиться до вико

нання своїх обов’язків завіду
ючий відділом Канізького зв’яз
ку тов. Жукова.

Трапляється багато випадків, 
коли колгоспники, інтелігенція 
та установи села зовсім не 
одержують передплачуваних га
зет і журналів.

Наприклад, Канізька семиріч
на школа одержує лише один 

журнал із п ’яти передплачених.
Вчитель ціє ї школи тов. Сот

ник не одержує газету «Кіро
воградська правда».

Неполадками, що мають міс
це в Канізькому поштовому 
відділі, слід зацікавитися ра
йонній конторі зв’яз ку.

Сількор А. ХЛОПЕНКО.

Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
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