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Більше продуктів тваринництва!
Закінчилось перше півріччя 

господарського року в тварин
ництві. Передовики колгоспних 
ферм, борючись за успішне 
виконання рішень партії та 
уряду про круте піднесення 
громадського тваринництва, до
моглися добрих показників у 
соціалістичному змаганні, знач
но розширили виробництво м'я
са, молока, вовни тощо.

Зараз повсюди з небувалою 
сплою розгортається змагання 
за дострокове виконання зав- 
дань першого року шостої п’я
тирічки. У працівників тварин
ницьких ферм — гаряча пора. 
Прагнучи одержати якнайбіль
ше продукції, колгоспники по
силюють догляд за худобою, 
впроваджують кращий досвід.

Множаться ряди передовиків 
тваринництва. Трудова слава 
йде в районі про доярок Гали
ну Логвиненко з колгоспу іме
ні Шевченка, Гапну Тільну з 
колгоспу імені Молотова та 
багатьох інших, які вже на
доїли по 1200—1300 літрів 
молока від кожної корови. Хо
роших показників у змаганні 
домоглися свинарі колгоспу іме
ні Молотова Костянтин Дедул 
та Григорій Воропай.

Хто сьогодні веде перед у 
змаганні? Хто найбільше виро
бив молока, м’яса та іншої 
тваринницької продукції на 
кожні сто гектарів земельних 
угідь? По виробництву молока 
перше місце тримають праців
ники молочно-товарної ферми 
колгоспу імені Шевченка, де 
вже вироблено по 68,8 цент
нера молока на сто гектарів 
угідь. Найбільше свинини на 
сто гектарів ріллі — по 9,2 
центнера—вироблепо в колгос
пі імені Молотова.

В названих та ряді інших 
колгоспів стали краще викорис
товувати наявні резерви і мож
ливості, укомплектували ферми 
досвідченими кадрами, організу
вали дійове змагання за під
вищення продуктивності худоби.

Масове поширення кращого 
досвіду є тепер головним зав
данням. Так, як працюють пе
редовики, повинні трудитися

всі тваринники колгоспних ферм.
Справою впровадження пере

дового досвіду займаються да
леко пе скрізь. Керівники ок
ремих колгоспів пустили на 
самоплив роботу з працівника
ми тваринницьких ферм, не 
організували там дійового зма
гання, слабо борються за вико
нання поставлених завдань по 
збільшенню виробництва тва
ринницької продукції.

Взяти, наприклад, колгосп 
імені Кагановича. За півроку 
тут впроблепо лише по 23,5 
центпера молока на сто гектарів 
земельних угідь. Чи викликає це 
тривогу в керівників артілі — 
голови правління т. Опальчен- 
ка та секретаря парторганіза- 
ції т. Бобера? На жаль, ні. 
За останню декаду тут падоє- 
по тільки по 58,6 літра молока 
па корову. Погано борються за 
підвищення молочної продук
тивності корів у колгоспах 
імені Дзержинського, імені 
Куйбишева, імені Свердлова та 
інших, де вироблено молока на 
сто гектарів угідь менше, ніж 
середній показник по району.

Свинарство — найбільш ско
ростигла галузь тваринництва, 
що дає високі прибутки. Про
те в колгоспі імені Орджоні- 
кідзе, де головою правління 
т. Руденко, не приділяють ува
ги розвиткові свинарства. На 
100 гектарів ріллі вироблено 
тільки 2,5 центнера свини
ни — найнижчий показник у 
районі. Відгодівлю свиней неза
довільно організовано в кол
госпах імені Дзержинського, 
імені Калініна та інших.

Треба звернути серйозну ува
гу дальшому розгортанню со
ціалістичного змагання праців
ників ферм за швидке підне
сення продуктивності громад
ського тваринництва, збільшен
ня виробництва молока, м’я
са, яєць та іншої продукції. 
Партійні організації покликані 
очолити змагання колгоспників, 
налагодити серед людей ціле
спрямовану масово-політичну 
роботу, забезпечити творче впро
вадження кращого досвіду па 
кожній фермі.

У виконкомі обласної Ради депутатів трудяших

Про соціалістичне змагання доярок області
Надаючи великого значення соціалістичному змаганню 

доярок області за збільшення виробництва молока в колгоспах 
і радгоспах, виконком обласної Ради депутатів трудящих уста
новив такі показники по надою молока, виконання яких дає 
право на одержання почесного звання "Краща доярка об
ласті" з занесенням на обласну Дошку пошани:

а) дояркам, які до 1 травня 1956 року надоять па кож
ну фуражну корову: в колгоспах — 1.700 літрів, у радгоспах 
управління радгоспів—2.000 літрів і в радгоспах цукробуряко- 
тресту—2.400 літрів молока;

б) дояркам, які до кінця господарського року в тварин
ництві надоять на фуражну корову: в колгоспах—3.200 літрів, 
у радгоспах управління радгоспів—3.900 літрів і в радгоспах 
цукробурякотресту—4.000 літрів молока.

Облвиконком зобов’язав обласне управління сільського 
господарства, управління радгоспів, цукробурякотрест і голів 
виконкомів районних Рад депутатів трудящих ще ширше роз
горнути соціалістичне змагання серед за даль
ше підвищення молочної продуктивності році.

Комсомолка Надія Козлова 
після закінчення семирічної 
школи пішла працювати дояр
кою в колгосп імені Шевчен
ка. Вона гаряче полюбила по
чесну професію тваринника, 
сумлінно виконує свої обов’яз
ки. Від кожної закріпленої ко
рови Надія вже одержала біля 
1.000 літрів молока.

Перевиконують завдання
Славно трудяться юнаки і 

дівчата в колгоспі імепі Куй- 
бишева на тваринницьких фер
мах. Багато з них працюють 
дояркамп, свинарками.

Після закінчення школи Воло
димир Сорочан і Михайло Сіль- 
вестренко пішли працювати на 
ферму, де переробляють корми.

Вони дали слово щоденно 
переробляти бадилля кукурудзи 
по 40—50 центнерів. Своє зо
бов’язання викопують на 
130—140 процентів.

Комсомольці Микола Сочін- 
ський, Анатолій Савицький та 
Борис Грималовський після за
кінчення середньої школи вия
вили бажання працювати в 
колгоспі. На вивезенні гною та 
підвезенні кормів до тваринниць
ких ферм вони виконують денні 
завдання на 110-120 процентів.

Б. СИНЬООКИЙ, 
колгоспник.

Низькі удої молока
Доярка колгоспу імені Калі- 

ніна Явдоха Робул не виконує 
завдань по надоях молока.

За перше півріччя вона на
доїла лише по 395 літрів мо
лока на фуражну корову.

Є всі умови для підвищення 
продуктивності корів. Але дояр
ка пе дотримується розпорядку 
дня, погано доглядає тварин.

В. КУЛІНіЧ, 
зоотехнік Панчівської МТС.

Наслідувати приклад передових ферм

Показники надою молока
в колгоспах району за останню 

декаду березня, а також з початку 
господарського року в тваринництві 
(подається в літрах па корову)

Назва колгоспів

ім. Шевченка 78,0 1010
ім. Ворошилова 76,0 829
ім. Чкалова 76,0 711

„Шлях Леніна" 75,0 639
ім. Калініпа 69,0 744
ім. Леніна 62,0 645
ім. Куйбишева 62,9 617
ім. Орджопікідзе 61,0 578
ім. Молотова 60,0 919
ім. Чапаева 60,0 772
ім. Свердлова 60,0 767
ім. Жданова 59,5 632
ім. Будьонного 59,0 757
ім. Кагановича 58,6 531
ім. Петровського 57,0 616

„Перемога" 49,0 738
ім. Дзержинського 47,6 537
ім. Сталіна (Пурп.) 46,0 646
ім. Сталіна (Март.) 44,0 606
ім. Хрущова 41,3 652
ім. Маленкова 21,0 714

По Н-Миргор. МТС 59,0 700
По Панчівській МТС 58,0 657

По району 58,7 675

За останню декаду березня під
вищили надої молока па молочно
товарних фермах колгоспів імені 
Шевченка, імені Ворошилова, іме
ні Чкалова та інших. На кожну 
фуражну корову тут одержали по 
76—78 літрів молока.

Найнижчий показник надою мо
лока у колгоспі імені Маленкова, 
де одержано за декаду всього по 
21 літру молока на корову. Це на 
37 літрів нижче проти районного 
показника! Голова правління 
т. Ковельський, зоотехнік т. Пого
рілий та інші керівники колгос
пу повинні зробити серйозні вис
новки, більш конкретно керувати 
роботою тваринників.

Дуже низькі надої молока в 
колгоспах імені Хрущова, імені 
Сталіна, де головами правлінь 
тт. Темченко та Сільвестренко.

Керівники колгоспів та МТС 
зобов’язані приділяти належну ува
гу роботі тваринницьких ферм, 
не послаблювати темпів виробни
цтва молока, м’яса та іншої про
дукції. Треба повсюди розгорнути 
дійове змагання за виконання 
взятих соціалістичних зобов’язань.

Завдання полягає в тому, щоб 
на кожній молочно-товарній фер
мі творчо впровадити досвід пе
редових доярок району. Доярки 
колгоспу імені Шевченка вже по
бували у колгоспі імені Хрущова, 
ділилися своїм досвідом. Проте 
голова правління т. Темненко та 
секретар парторганізації т. Іванов 
майже нічого не зробили для впро
вадження кращого досвіду.

Виробництво молока та м’яса 
в колгоспах району за перше півріччя 

господарського року в тваринництві 
(подається в центнерах: молоко 
та м’ясо—на 100 га земельних 
угідь, свинина—на 100 га ріллі)

Назва колгоспів

ім. Шевченка 68,8 11,6 2,8 
ім. Молотова 66,7 12,2 9,2 
ім. Ворошилова 60,4 11,5 6,8 
ім. Калініпа 51,6 10,9 4,5
ім. Петровського 51,3 8,7 5,6
ім. Сталіна (Пурп.) 51,0 8,3 4,6
ім. Будьонного 50,0 10,9 5,5 

„Шлях Леніна" 49,6 12,3 4,4 
ім. Чкалова 49,5 14,0 6,6
ім. Маленкова 49,2 13,3 5,3 
ім. Орджопікідзе 48,0 8,3 2,5

„Перемога" 47,0 11,7 6,2 
ім. Чапаева 45,2 10,8 6,6
ім. Леніна 44,1 14,7 6,1
ім. Хрущова 41,0 8,2 4,.)
ім. Жданова 40,6 8,6 4,7
ім. Сталіна (Март.) 40,2 12,9 4,6 
ім. Свердлова 39,8 9,3 4,1
ім. Куйбишева 38,2 8,7 3,3
ім. Дзержинського 35,6 8,8 2,8
ім. Кагановича 23,5 13,1 4,8

По Н-Миргород-
ській МТС 48,8 10,8 5,6

По Панчів
ській МТС 42,1 11,2 4,5

По району 44,8  11,0 4,9

Найважливішим у соціалістичному зма- 
ганні є масове поширення передового досвіду. 
Головне зараз полягає в тому, щоб у колгоспі 
досвід кращої ланки був впроваджений у 
всіх ланках, кращої доярки — всіма доярками, 
передового механізатора МТС — всіма ме
ханізаторами, кращого колгоспу — всіма 
колгоспами району.

Йдуть у перших рядах
Натхнені історичними рішеннями XX з’їзду КПРС, праців

ники молочно-товарних ферм колгоспів району борються за 
дострокове виконання завдань першого року шостої п’ятирічки.

Доярки колгоспів дали слово надоїти від кожної фуражної 
корови станом на 1 квітня по 1000 кілограмів молока.

В соціалістичному змаганні за півріччя па перше місце 
вийшли:

Логвиненко Галина Іванівна з колгоспу імені Шевченка, 
яка одержала по 1310 кілограмів молока від кожної корови.

Тільна Ганна Кирилівна з колгоспу імепі Молотова, яка 
одержала по 1171 кілограму молока від кожної корови.

Поліновська Галина Дмитрівна з колгоспу імені Шевчен
ка, яка одержала по 1080 кілограмів молока від кожної корови.

Тішевич Мотря Іванівна з колгоспу імепі Ворошилова, 
яка одержала по 1060 кілограмів молока від кожної корови.

Новохатченко Мотря Андріївна з колгоспу імені 
Ворошилова, яка одержала по 1040 кілограмів молока від кож
ної корови.

Біля 1000 кілограмів молока від кожної корови одержали: 
Петрова Марія Василівна з колгоспу імепі Чапаева, Кравцова 
Антоніна Володимирівна з колгоспу імені Молотова, Каль- 
ницька Ганна Кирилівна з колгоспу імені Свердлова, Фрунза 
Фросина Миколаївна з колгоспу імені Будьонного, Сотник Фро
сина Никифорівна з колгоспу імені Будьонного, Грищенко Оль
га Ульянівна з колгоспу імені Маленкова та інші.

Ширше розмах змагання, колгоспні доярки!

Працюю чабаном
Працювати біля овець дуже 

цікаво. Тварини люблять лас
ку, дбайливий догляд.

Зараз у нас на фермі відпо
відальний період — весняний 
окіт. Вже народилося біля 150 
ягнят. Всі збережені.

Рано йду до овець. Працюю 
до ночі. Від загального стада 
відокремив кволих маток разом

з приплодом, даю їм кращі 
корми, збільшив число даванок, 
слідкую за розвитком ягнят.

Дав слово — зберегти весь 
приплід молодняка і настригти 
від кожної вівці до чотирьох 
кілограмів вовни.

 В. ГРУЗІН, 
чабан колгоспу імені Дзержин
ського.



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 5 квітня 1956 року.

У селі Кам'янці Батьки і діти
Виховання і навчання дітей 

здійснюється спільними зусил
лями школи й сім’ї.

Правильно виховують дітей 
в сім’ї Іван Сандул, Іван Со
чінськпй, бабка Ївги Вер- 
бенчук та інші.

Ївга Вербенчук залишилася 
сиротою що зовсім маленькою. 
Батько її загинув на фронті 
під час Великої Вітчизняної 
війни, а мати померла.

Живе Івга у своєї бабусі, 
 допомагає їй в домашньому 
 господарстві. Дівчина гарно 

вчиться, поважає старших, ста
ранно викопує всі піонерські 
доручення.

Під час літніх канікул Ївга 
працювала в колгоспі. За по
чесну працю, добре навчання 
па районній нараді молодих пе
редовиків сільського господар
ства піонерку нагороджено гра
мотою райкому комсомолу і 
цінним подарунком.

Шофер Іван Сандул та їз
довий Іван Сочінський—добрі 
працівники. Роботи у них ба
гато, та про виховання своїх 
дочок батьки не забувають.

Повертаючись із школи, Лю
да знає, що батько запитає: 
"Чим, дочко, порадуєш сьо
годні?»

...Акуратний учнівський що
денник беруть трудові руки шо
фера, а серце немов відчуває: 
«П’ятірка». Батько не поми
лився.

Дочка, виконавши домашні 
завдання, допомагає матері в 
хатній роботі.

Колгоспник Іван Сочінський 
часто відвідує школу, цікавить
ся, як вчиться дочка Віра, як 
себе поводить серед товаришів.

— Віра—хороша учениця,— 
відповідають батькові в школі. 
— А дома як?

Із задоволенням батько розпо
відає:

— Встає дочка рано. При
несе води, прибере кімнату, 
почистить в стайні, курям їс
ти дасть. А вечорами читає 
нам цікаві книжки.

Сочінський правильно вихо
вує дочку.

Таких прикладів багато.
Та, па жаль, є й інші.
Виховання дітей—складна і 

відповідальна справа. Окремі 
батьки часто скаржаться на 
своїх дітей, які стали вже до
рослими, але батьків не слуха
ють, не поважають. Та в цьо
му винні насамперед батьки, 
бо вони по-справжньому не 
виховували дітей ще в шкільні 
роки.

Не можна виховувати дітей, 
коли самі батьки по дотримую-

Агітатор Раїса Друмашко
Ланкова другої рільничої 

бригади мартопоського колгос
пу імені Сталіна Раїса Друмаш
ко—активний агітатор. Великим 
успіхом користуються її бесіди 
про шостий п’ятирічний план.

Комсомолка просто й дохідливо 
розповідає колгоспникам про 
завдання па період сівби.

Г. ГЕРЛоВАн, 
секретар комсомольської ор
ганізації.

На будовах шостої п’ятирічки

Широко розгорнулись роботи на будівництві каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі.
Будівники Каховського гідровузла, натхнені рішеннями XX з’їзду КПРС, готуються здати па 

повну потужність гідровузол в червні цього року. Широко розгорнулись роботи по підготовці до 
приймання паводкових вод і нагромадженню води в Каховському морі—укріплюються дамби і уко
си, бетонується гребінка водозливної греблі. Повним ходом ідуть роботи в машинному заліг вста
новлено статор четвертого агрегату і робоче колесо п’ятого агрегату.

Лід ще сковує Дніпро, але на будівництві Кременчуцької ГЕС іде напружена робота. Земсна
ряди провадять ремонт устаткування, ведеться підготовка до намивання грунту в руслову греблю.

З кожним днем шириться фронт робіт на спорудженні Дніпродзержинськоі гідроелектростанції. 
Будівники почали прокладати залізничну вітку до основних споруд. 

На знімках: 1. Укладання бетону в гребінку водозливної греблі Каховської ГЕС. 2. Складання 
плавучої бухти земснаряду на будівництві Кременчуцької ГЕС. 3. Виймання грунту під залізничне 
полотно на будівництві Дніпродзержинськоі ГЕС.

Фото Ю. Ліхути, П. Кекало і С. Вільтмана. (Прескліше РАТАУ).
зам. №22 АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву  Тираж 2000.

"Книги припадають пилом"
Під таким заголовком опубліко

вано замітку в газеті за 18 берез
ня. Як повідомив редакції голова 
правління Мартоноського ССТ 
т. Лягул, замітка обговорювалась 
па засіданні правління. Вжито за
ходи для виправлення недоліків,

на видних місцях у магазинах ви
ставлено різні книги. Продавця 
Болюбаша попереджено.

Редактор
Х. Соколовський.

„Автор чекає відповіді..."
В замітці під таким заголовком 

критикувалися окремі керівники 
установ та організацій району за 
нереагування на критичні виступи 
районної газети. На всі занити 
редакції відповіді надіслали ра
йонний прокурор Г. О Стасишін, 
директор комбінату комунальних

підприємств І. А. Титанков та інші.
Замітку опубліковано в газеті 

за 4 березня. Як не дивно, але 
секретар парторганізації колгоспу 
імені Свердлова т. Кравченко до
сі не спромігся дати відповідь 
про вжиті заходи для виправлен
ня викритих в пресі недоліків.

Слідами наших виступів

і ться комуністичної моралі, гру-
біянять в сім’ї, або надмірно 
вихваляють своїх синів.

Багато хто знає в селі Пан- 
чево Петра Гавриловича Край-

 тора, як здібного майстра-сто- 
ляра. Він батько трьох дітей. 
Василь—учень сьомого класу, 
Микола та Ніна—п’ятикласни
ки. Як же виховує їх Петро 
Гаврилович?

Хорошим авторитетом корис
тувався серед учнів Василь, 
учився на «4» і «5», сумлінно 
виконував громадську роботу. 
Та от втрутився батько:

— Досить ходити до школи, 
вона тебе хлібом не годує. Си
ди дома. Мені допомагай.

І син допомагає. Працює бі
ля столярного верстата, а в шко
лу йде лише в ті дні, коли до
ма немає роботи. Став не всти
гати в навчанні.

Ніна теж но відвідує школу, 
допомагає матері в господарстві.

А Микола?
Навіщо йому та школа?—го

ворить батько. — Він у мене 
художником буде, гляньте як 
гарно малює!

Та не на користь синові та
ке «виховання». Микола 
зазнався, батьківські вихвалян
ня запаморочили йому голову. 
Хлопець уже й справді вважає 
себе художником. Вчиться по
гано, домашніх завдань не 
виконує. До школи приходить 
лише для розваг.

Не краще виховують дітей 
колгоспниці Бєлікова і Петру- 
ня. Жінки між собою сварять
ся і їхні чвари кладуть нега
тивний відбиток на свідомість 
дітей. Мати Анатолія примуси
ла його перевернути відро з 
молоком доярці Бєліковій. Ми
кола, син Бєлікової, до школи 
приходить брудний, з повними 
кишенями тютюну. Ні дома, 
ні в школі нікого не слухає. 
Все це є наслідки поганої по
ведінки батьків.

Грубо, зухвало поводить себе 
серед товаришів Раїса Гіпкул. 
Але це не викликає тривоги у 
батьків. Протягом навчального 
року із сім’ї Гіпкул ніхто не 
побував у школі, не поцікавив
ся, як навчається Рая.

Батьки повинні тримати тіс
ний зв’язок із школою, щоденно 
знати, чим займаються їхні ді
ти, створити всі умови для на
вчання, допомагати вчителям 
виховувати у школярів любов' 
до праці, любов до колективу, 
ввічливість та інші високі мо
ральні якості радянського гро
мадянина.

І. БАНТИШ, 
директор Панчівської семиріч
ної школи.

Сатиpична стінгазета
Кілька разів на місяць виходить 

у колгоспі імені Молотова сати
рична стінгазета "Колгоспний Пе
рець". В ній викриваються хиби 
та недоліки, гостро висміюються 
ледарі.

П. МЕЛЬНИЧЕНКО.

Попит на товари
Трудящі села купують цінні ре

чі в сільському магазині. Попит 
на товари весь час зростає. Лише 
за останні два місяці продано 8 
швейних машин, багато костюмів 
тощо, всього на суму біля 80 тисяч 
карбованців.

В. ШУМИЛО.

Спортивні змагання 
Сільські фізкультурники діяль

но готуються до Спартакіади на
родів СРСР. Відбулися змагання 
спортсменів. Переможцями зма
гань по стрільбі з дрібнокалібер
ної гвинтівки вийшли В. Амандій 
та І. Постика.

Ю. ЖОВНА.

В нові будинки
За останні два роки більше 20 

сімей справили новосілля. Серед 
них сім’ї В. Тільного, І. Амандія 
та інших. Зараз до спорудження 
власних будинків приступили ще 
біля десяти сімей.

В. ДЕДУЛ.

Додаткова оплата
За перевиконання доведених 

завдань тваринники колгоспу іме
ні Молотова в цьому році одер
жали багато молока та м’яса. 
Найбільше додаткової оплати ви
дано доярці Г. Тільній, свинарям 
К. Дедулу, Я. Воропаю та іншим.

 П. ЛЮЛЬКО.

Власні бібліотечки
Багато жителів села Кам’янки 

мають власні бібліотечки полі
тичної, художньої та сільськогос
подарської літератури. Більше 50 
різних книг налічує бібліотечка у 
завідуючого фермою колгоспу іме
ні Молотова Сафрона Подурця. 
Хороші власні бібліотечки ма
ють вчитель М. Довгенко, брига
дир городньої бригади М. Дедул 
та інші.

І. ВОРОПАЙ.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Поліпшити партійне керівництво 
комсомольськими організаціями

Первинні комсомольські ор
ганізації колгоспів покликані 
згуртовувати навколо себе мо
лодь, піднімати активність кол
госпників у боротьбі за вико
нання історичних накреслень 
XX з’їзду КПРС по крутому під
несенню сільськогосподарського 
виробництва.

Комсомольці під керівництвом 
партійних організацій зобов'я
зані виховувати молодь у ко
муністичному дусі. З цим від
повідальним завданням справ
ляються члени ВЛКСМ кам’ян- 
ського та пурпурівського кол- 
госпів. Комсомольські ватажки 
Іван Воропай та Василь Гаври
ленко уміло знаходять шляхи 
роботи з молоддю, прилучають 
юнаків та дівчат до практичних 
справ організації, колгоспу, се
ла. Їм велику допомогу надають 
партійні організації.

Олександр Хмельницький справ
ляли релігійні обряди, чим гру
бо порушили Статут ВЛКСМ. 
Постало питання про перебуван
ня їх в комсомолі.

Сталося це тому, що комітет 
комсомолу працює слабо, живу 
організаторську роботу підміняє 
шумихою. А партійна організа
ція не поцікавилась, чим же 
займаються комсомольці, не 
подбала про створення необхід
них умов для проведення вихов
ної, культурно-масової роботи 
з молоддю.

Що можна говорити про 
партійне керівництво роботою 
комсомольської організації, ко
ли секретар парторганізації 
А. О. Зова навіть комсомоль
ських зборів не відвідує. Тут 
часто зриваються заняття політ- 
гуртка, бо пропагандист В.С. Са
мойленко не з’являється до 
слухачів. Про всі ці недоліки 
знає партійна організація, але 
заходів не вживає.

Мало дбають про поліпшен
ня роботи комсомольських ор
ганізацій комуністи колгоспів 
імені Хрущова, імені Орджоні- 
кідзе та інших.

Треба поліпшити партійне 
керівництво комсомольськими 
організаціями. Первинні парт- 
організації колгоспів повинні 
більше дбати про запити ком- 
юмольців та молоді, забезпечи-  
ти їх активну участь в усьому 
громадсько-політичному житті 
колгоспу, села, району.

Ю. ШУЛЬГА, 
інструктор райкому комсомо
лу по зоні Ново-Миргородської 
машинно-тракторної станції.

Комуністи завжди бувають 
на комсомольських зборах, до
помагають молоді розібратись 
в конкретних питаннях життя 
комсомольської організації, да
ють цінні поради і вказівки 
при складанні планів.

Проте не скрізь так поставлена 
справа. В окремих комсомоль
ських організаціях мають міс
це серйозні хиби в ідейно-ви
ховній роботі. Ще не всі ко
мітети добре вміють прилучати 
молодь до цікавих справ орга
нізації. Тому-то є ще випадки, 
коли окремі юнаки та дівчата 
непристойно поводяться на ву
лиці, в клубах та інших гро
мадських місцях.

В колгоспі імені Чапаева Раї- 
са Щербань, Борис Багмет та


