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Завершити сівбу цукрових буряків, 
швидко садити кукурудзу

Наша країна іде назустріч 
великому святові трудящих –  

Першотравню. 3 кож ним днем 
все б ільш ого розм аху набуває 
передтравневе соціалістичне 
змага ння. Радянськ і люди, 
натхненн і вели к ими патріотич
ними почуттями, віддані ве
ли к ій справі партії Лен іна—  
Сталіна, показую ть нові зразки 
трудового геро їзм у.

Х л іб ор оби наш ого району, 
включившись в передтравневе 
соц іал істичне змагання, своє
часно і в кращ і агротехн ічні 
строки зак інчили  с івбу ранніх 
колоскових к ультур , тим самим 
зак ла ли м іцну основу майбут

нього врожаю. Одночасно  з 
цим, передові колгоспи  закін 
чують сівбу тако ї важли вої тех  

н ічної к ультур и  я к цукровий  
буряк та прис тупили до посадки 
кукурудзи. Во н и ще задовго 
до сівби буряк ів  успіш но і 
старанно готували  для цього 
площ і, завозили м інеральн і і 
м ісцеві добрива. А прийшла 
нора с іяти— розпочали  без ме
туш ні, без особливих усклад
нень і зараз уж е закінчили, 
або к інчаю ть с івбу . До таких 
можна віднести мартоноські 
колгоспи ім. Петровського та 
ім. Кірова. Ці к олго спи вже 
завершили бурякосіяння  і 
вже розпочали кукурудзо
мадіння квадратно - гніздовим 
с пособом, я кий ц ілком  себе 
виправдав.

П оряд з гарними показника
ми в нашому районі є колгос
пи, що навіть не розпочинали 

  сівбу цукрових буряк ів . Таких 
колгосп ів  в наш ому районі ду
же багато.

Взяти, наприклад, с ільгосп 
артіль ім. Чапаєва (с . Короб
чино). Їй треба посіяти 120 
гектарів. Проте правління кол
го спу  і його голова т. Цуцол 
не потурбувались про вчасне 
завезення м інеральних добрив, 
що не дає змоги розпочинати 
сівбу буряк ів . В они не проду

мали як і к о ли с ія ти цю важ
л иву техн ічн у  к ультуру , не 
забезпечили вчасний обробіток 
площ і п ід посів буряків.

Так само ще не розпочинали 
сівбу цукрових буряків колгос
пи імені М олотова (Панчево), 
«Правда» (М артонош а), «Нове 
життя» (П у р пурівка ) та багато 
інших.

В цілому район виконав план 
с івби цукрових буряків на 37 
проц. Це дуже мало. Парторга
нізації колгосп ів , що відстають, 
а також і тих, що ще не роз
починали с івбу, н о в ітн і негай
но вжити дійових заходів, щоб 
протягом одного— двох днів за
кінчити сівбу цукрових буряків.

Але, виконую чи ці важливі і 
відповідальні роботи , хлібороби 
повинні розгортати посадку 
кукурудзи . Треба  щ е раз пере
вірити чи все готове, чи забез
печить проведена підготовка 
своєчасну посадку кукурудзи 
квадратно-гн іздов и м способом 
на запланованій площ і в ус іх  
колгоспах району, бо саме цей 
спосіб може забезпечити висо
кий урожай ц іє ї культури .

Виходячи з цього, треба вже 
зараз починати масову посад
ку кукурудзи, довести плани 
—  робити все, щоб кукурудзу 
посадити в максимально короткі 
строки , у відповідності до агро
техн ічних вимог.

Всі ці роботи — с івбу буряка 
та кукурудзи, треба провадити 
в соц іалістичному змаганні, бо 
воно забезпечує у сп іх , підви
щує трудову активність. К о
муністи і комсомольці повин
ні бути в авангарді цих робіт, 
особистим прикладом показува
ти зразки самовідданої бороть
би за високий урожай цих 
культур. По них рівнятимуться 
хл ібороби в проведенні цих 
важливих польових робіт.

Своєчасне проведення і за
вершення сівби цукрових буря
ків і кукурудзи буде новим 
подарунком Першотравню.

Не відстають від гіталовців
Тракторна бригада Семена 

Бондаренка з П анч івської МТС, 
що з магається з бригадою Ге
р оя  Соц іалісти чної Праці Ол ек

 сандра Г італова вчасно і добро
 я кісно провадить всі польові 

роботи в обслуж уваном у кол
госп і імені Сталіна ( с . Марто- 

 нош а). Станом на 6 квітня в 
бригаді т. Бондаренка виробле

  но на 15-сил ь н ий трактор по 
181,2 гектара і заощ адж ено 845 
кілограм ів пал ьн ого .

Попереду йдуть трактористи

Онись Діордіяшен ко та Володи
мир М ельников. З м інн і завдан
ня вони виконую ть на 150 —  
200 процентів.

Друге місце в П анчівській 
МТС на весняних  польових ро
ботах тримає бригада Петра 
Стойко, що також змагається з 
Олександром Г іта л овим. Вона 
має 165 га м’ яко ї оранки на 
кожний 15-сил ь ний трактор та 
410 кілограм ів заощадженого 
паль ного.

С ількор  Д. ЧОК.

Ціна 15 коп.

Хай ще вище підноситься прапор перед
травневого соціалістичного змагання!

Комуністи і комсомольці, безпартійні 
більшовики району повинні всі, як один, на
пружити свої сила з тим, щоб сівбу цукрових 
буряків і кукурудзи закінчити в стислі і кращі 
агротехнічні строки.

Першотравню — гідну зустріч!
СТАХАНОВСЬК І ПОКАЗНИК И

В передтравневе соціалістич
не змагання вклю чилися ком
сом ольці і молоді хлібороби 
артілі « Політвідд іл » . На сівбі 
ранніх колоскових комсомольці 
Марія Банти ш, Олена Погрібна. 
Ганна Дикусар та Євгенія Ди- 
туна денні норми виконували 
на 120— 1 50 проц.

Так само по-стахановському 
працюють і комсомольці Ва
силь Босько, Максим Гавриль- 
ченко і В іра Мицул.

Їхня стаха новська праця з у 
мовила своєчасне закінчення 
с івби.

М. МАКАРОВА,
секретар райкому Л КСМ У.

НЕ БОРЮТЬСЯ 
З БУРЯКОВИМИ 

ШКІДНИКАМИ
Защ итянський колгосп «П ер 

ше травня» із плану 40 гекта
рів буряків уж е засіяв 30 га. 
Тут було  чимало заготовлено 
куриного посліду і перегною, 
але їх  не вивезли своєчасно на 
поле і вони лиш илися не ви
користаними .

В колгосп і не надають на
леж ної уваги боротьбі з б у 
ряковим довгоносиком, не об
копують минулорічних буря
чищ, не запроваджують профі
лактики по боротьбі з луговим 
метеликом, довгоносиком, бу 
ряковою свинкою тощо.

Голова правління т. Кондра
тенко разом з бригадирами по- 
леводських бригад тт. М ельн и- 
ченком і Поду рцем не розум і
ють, що ефективна боротьба з 
буряковими шкідниками— один 
з  основних елементів завоюван
ня високого врожаю буряків.

А. ТРОНЬ,
агроінструктор Капітанів- 
ського цукрозаводу.

На знімку: тракторний агрегат В. Олійника з Устянської 
М Т С  на Чернігівщині, який сіє за погодинним графіком.

Фото  Ю. Копита (Прескліш е Р А Т А У ) .

БЕЗ НАПРУЖЕННЯ
В минулому році колгосп  ім. 

Сталіна (с. Панчево) був од
н им із перших по одержанню 
високого врожаю цукрових б у 
ряків. Понад 200 цнт. на кож
ному гектарі зібрали тоді. А ле  
в цьому році тут не дбають про 
високий урожай цієї культури .

Щ е 3 квітня розпочали с івбу 
буряк ів  і за три дні, грубо по
руш ую чи правила агротехніки, 
посіяли  8,5  гектара.

Нестерпна байдужість п о
левода В. Ш акуна, колгоспного 
агронома Білого та бригадира 
полеводської бригади Ткачова, 
які були  присутніми при буря
косіянні, привела до того, що 
перший де нь агрегат працював 
4 години, а на другий день но
ву бурякову сівалку вивели з 
ладу, яка простояла на протя
зі 5 і 6 квітня.

П лощ а під цукровий буряк 
оброблена дуже погано. Н а  н ій 
багато звол іч іння, яке не дає 
змоги безперебійно працювати 
агрегатам, а насіння висіває
ться не на потрібну г л ибину.

Та  не т ільки  до бурякосіяння, 
тут чомусь байдуже ставляться 
і до посадки кукурудзи квадрат

но-гніздовим с пособом. Голова 
правління (він ж е — завгосп) т. 
Чугут ще місяць тому включив 
у  зведення про повну готовність 
шести маркерів та 60 кукуруд
зосаджалок. Проте, як вияви
лось  при потребі маркерування 
площ і, чотири маркери непри
датні до роботи. Кукурудзосад
жалки до цього часу не пере
вірені, не закр іплен і за кол
госпницями.

Для того, щоб посадити 120 га 
кукурудзи квадратно-гніздовим 
с пособом за 2 – 3  дні на цю 
роботу необхідно мобілізувати 
всіх колгоспників. Проте поки
що тут не думають про це. Із 
300 працездатних на роботу в 
поле виходить 30– 4 0 колгосп
ників. А в бригаді т. Кондра
тьєва є 20 колгоспниць, які 
жодного разу не були  в полі.

Становище, як бачимо, загроз
ливе. Чому парторганізація на 
чол і з секретарем т. Бринзою 
спокійно його спостерігають? 
Їй негайно треба ліквідувати 
відставання з тим, щоб колгосп 
зм іг своєчасно завершити всі 
весняні польові роботи.

І в. ГОРБУЛІН.

ПО НАШОМУ РАЙОНУ
Шкільна олімпіада
Під час недавніх вес

няних канікул відбулась 
шкільна олімпіада. П ер 
ше місце зайняв Ново- 
миргородський д итячий 
будинок, друге —  Ново- 
миргородська середня 
школа, на третє вийшли 
П ур пурівська та О с ит- 
нівська семирічні школи, 
четверте посіла Соф іїв - 
ська семирічна школа.

Самодіяльний колектив 
д итячого будинку виді
л е ний на обласну ол ім 
піаду.

І . Романенко.

Колгоспний оркестр
С іль госпартіль імені 

Сталіна (с. Мартоноша) 
придбала собі комплект 
інструментів для д у х о 
вого оркестру. Колгосп 
ний духовий оркестр 
складатиметься з 15 му
зикантів.

Г. Лягул.

П О Д А Р У НОК  Ш Е Ф І В
Партійна, ком сом ольська і 

профспілкова орган ізац ії рай- 
с пож ивспілки взяли шефство 
над вагончиком тракторної 
бригади т. Осадчука з Ново
миргородсь кої М ТС. Вони на

свої кошти його отеплили, 
стіни обк ле їли  ш палерою , при
красили портретами. Закупили 
радіоприймач та обладнання для 
нього, полотенце та туалетне 
мило тощо.

Виконання плану товарообігу
Нове зниження цін на 

продовольчі і промислові 
товари зб ільш ило  купі
вельну спроможність і 
попит радянського спо
живача. Це в свою чер
гу не могло не відбитись 
на виконанні плану това
рообігу с ІЛЬСЬКИМИ СПО
ЖИВЧИМИ товариствами. 
Коробчинське С С Т  вико

нало пла н на 121,3 проц., 
Кам'янське —  на 103,1
проц., П урпур івське— на 
108 проц.

Культмаг в цьому 
кварталі продав товарів 
на 50 проц. б іл ьш е , ніж 
це передбачалось пла
ном, а хозмаг виконав 
план на 124,1 проц.

І. Богощук.

Зв'язківці —  
відмінники

Бригада телеграфістів, 
включившись в перед
травневе соціалістичне 
змагання, зобов ’язалась 
на відмінно обслужити 
весняну посівну кам
панію.

Зв’язківці Р. Ш а по ва
лова, А. Кодач, І . Н ега- 
ра, Н . Кваша та інші 
працю ють тільки на від
мінно , цим подають прик
лад іншим.

І. Борисов.

Дитяча майстерня
Другий рік працює при 

Н овомиргородському ди
тячому будинку швейна 
майстерня. В ній щодня 
по 2 години навчаються 
швейному ремеслу  20 
вихованців. В майстерні 
для цієї мети  є дві швей
них машини.

А. Журба.

Закінчили посадку лісосмуг
М артоноської артіль ім. 

Сталіна виконала план 
лісонасаджень. Вона по 
садила 13,5 га л ісосм уг 
і продовжує лісонасад
ження понад план.

Виконав план л ісопосад
ки пурпурівський ко л 
госп "Б ільшовик".Всього  
в районі виконало план 
лісонасаджень 8 артілей.

І . Куц.

Знищують ховрахів
В колгоспі ім. В орош и

лова, Пурпур івської с іл ь 
ради. сумлінно знищують 
ховрахів. Такі тт. як 
М. Коваленко, І. Ш аман
ський, Г . Н еживенко та

інші, щоденно знищують 
по 30—40 ховрахів.

Ц ієї весни у нас ї х 
знищено вже понад 1500 
штук.

Г. Прокоф'єв.



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 9 квітня 1950 р.

Партійне життя

Парторганізація повинна 
очолити роботу агітаторів
Парторганізація с ільгоспарт і

л і імені Сталіна, Мартоноської 
с ільради , незважаючи на те, 
що весняні польові роботи —  
сівба— н аближ аю ться до свого 
завершення, ще н е розгорнула 
справді бойової а г іта ційно-ма- 
 сової роботи серед хл ібо р об ів: 
полемоводських бригад к о л го спу 
та механізаторів тракторних  
бригад, які об служ ую ть  його.

Секретар парторганізації тов. 
С ільвестренко під час сівби ран
н іх  колоскових не боровся за 
те, щ об масово-політи ч н ій ро
боті серед колгоспників надати 
с правді бойовий наступальний 
характер . Виконання цієї 
простої, а л е важ ливої вимоги, 
дало б колгоспові зм огу раніш е 
набагато закінчити с івбу ран
н іх , ніж  це б у ло  зроблено . Не  
виконує т. С ільвестренко ц ієї 
вимоги і зараз, коли  розпоча
лась сівба буряків і ось-ось має
розпочатись с івба кукурудзи .

Не чути на полях  к олго сп у  
імені Сталіна бойового зак ли 
каючого слова агітатора. Нав
паки, агітатори в польових 
станах дуж е рідкі гості.

Взяти, наприклад, агітатора 
Градец ь кого. Сам уч и тель , дуже 
популярний серед колгосп н и к ів . 
Парторганізація його призначи
ла агітатором в одну із пол е- 
водських бригад. Ал е він по
ставився до своїх обов 'я зк ів  
формально, жодного разу ще не 
проводив бесід та читок газет. І 
таких агітаторів як він, чимало.

Агітколектив арт іл і склада
ється з 32 чоловік, але а г іта 
ційно-масової  роботи на полі не 
ведеться. Ц е том у, що т. С іл ь 

вестренко не контролює роботу 
агітаторів, захоплю ється  л ише 
тим, що їздить від одної брига
ди до другої. Та  т іл ьки від та
ких " частих" поїздок немає 
користі.

Ні в жодному тракторному 
вагончику тут не побачиш сві
жого бойового листка, якщ о і 
випустили по одному від по
чатку сівби, то це добре. Ось 
тракторна бригада т. Ку ш ні- 
рова, щодня виконує виробничі 
завдання, є про що п исати в 
бойовому листку. А ле  т. С іль 
вестренко навіть н е подумає 
про це.

Не надає належ ної уваги  
тов. С ільвестренко побутовим 
умовам в тракторній бригаді  
т. Гаврилова. Т ут  не обладна
но, як сл ід , тракторний вагон
чик.  Трактористи не мають змо
ги відпочити після роботи.

Серйозним н едоліком в ма
сово-політичній роботі є щ е те, 
що в польових станах немає 
свіжих газет і х л ібор оби  не 
мають змоги своєчасно д ізна
тись про події в нашій країні 
та за рубежем.

В цій колгоспній парторга
нізації 7 комуністів. Ц е сила, 
яка може стояти на чол і вес
няно ї посівкампан ії, на чол і 
боротьби за високий урож ай, 
і через те, що т. С ільвестрен
ко ч ітко не усвідомив с вого 
місця в цих роботах, не знає 
його, вона ще повністю не очо
лила передтравневого соц іа л іс 
тичного змагання, а разом і 
боротьби за майбутній високий 
врожай.

С. СІДОРОВ.

КОМСОМОЛЬЦІ - АГІТАТОРИ
В елику масово-роз 'яснюваль- 

ну роботу в дні весняних по-  
л ьових роб іт проводять серед 
хліборобів  с іль го сп а р т іл і імені 
Сталіна, П анчівської с ільради , 
комсом ольц і-а г ітатори.

Беручи активну участь в у с іх  
польових роботах, чотири ком

сомольці в час об ідньої перер
ви читають колгоспникам свіжі 
газети, проводять бесіди. П ал
ким словом агітатора вони к ли 
чуть колгоспників до усп іх ів .

Г. ГОЛ ОВАТЕНКО,
секретар комсомольської 
організації. 

РЕЛІГІЯ —ВОРОГ ЗДОРОВ’Я
Історія знає багато приклад ів 

того, як рел іг ій н і орган ізац ії п е
реслідували передових людей 
науки і зокрема л ікар ів . Като
лицькі князі церкви засудили 
на смерть великого ученого  Бе
зал ія за вивчання анатом ії лю д
ською  тіла. Ж орстокого ц ьк у
вання зазнав учений Сімпсон. 
який рекомендував застосувати 
хлороформ при операц іях. В 
царськ ій Р ос ії п р и хильн и к и  
мракобісся вперто о п олч а лись 
проти кращих учених, як і при
святили свої праці боротьбі з 
хворобам и, збереж енню  здоров’ я 

 і життя л юдини.
Духовенство всіх країн і на

родів здавна вчить, що хвороби
посилає бог або диявол, як ка
ру за гр іхи . Ц ерковники ста
раються довести, що єдиний 
спосіб  позбутися хвороб п о ля 
гає нібито в том у, щоб пок ірно 
виконувати рел іг ій н і звичаї і 
обряди. Зрозум іло , що такого 
роду твердження виходять з 
прагнення духовенства збер іга 
ти і зміцнювати свій авторитет.

БК—01334.

Новом и ргородська районна друкарня обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі. Новомиргород, вул. Шевченка, 23.

Наука вже давно спростува
ла  такі помилкові твердження, 
показала їх  безпідставність. Во
на знайшла справжні причини 
багатьох захворюван ь і спосо
би боротьби проти н их.

Однак і нині нерідко спосте
рігаються випадки, коли окре
мі темні ділки використовують 
р ел іг ій н і забобони для своїх  
корисливих цілей. До ж овтня 
1949 року в селищ і цегельного  
заводу поблизу Павлодара ( Ка
захська Р С Р ) подвизався спе
кулянт і шахрай Фазил  Т ини- 
баєв, якого тут називали кари- 
басх и (чорний знахар). В ін 

"учив" ,  що всі хвороби вини
каю ть від того, що  в л юдину
вселяю ться злі духи —  д жини. 
Він бурмотів дикі заклинання 
над своїми клієнтами, давав їм 
по к ілька  капель войю чої р і
дини і брав за це сотні карбо
ванців. Де-не-де на сході ще є 
лам а їтські лікарі, представни
ки так званої тібетської "ме
дицини" .  Серед застосовуваних  
н ими шкідливих л ік ів  є  вовна

А дреса редакції: м. Новомиргород, вул. Шевченка, 23.

тварин , отрута скорпіона, кості  
б ілого  коня, селітра, сеча і  
кал духовенства лам аїтської 
р ел іг ії.

І удаїзм, магометанство, хри
стиянство— б уквально всі р е л і
г ії  мають звичаї, як і шкодять 
здоров’ю.

За вимогою іудаїзму м алень
ким хлопчикам належ ить роби
ти обрізання. Нерідко діти хво
рію ть п ісля  ц ієї виродливої 
«о п ер а ц ії», виконаної неосвіче
н ими церковниками. Дуже ш кід
лива для здоров’ я вимога ма
гометанської р е л іг ії, за якою
ж інки повинні закривати своє 
лице густою с іткою з к інсько
го волоса. П ід цим покровом 
ж інка не може нормально ди
хати, стає сприятливою до ба
гатьох х вороб.

Багато шкідливих для здо
ров’ я звичаїв має християнська 
рел іг ія . Основоположник радян
сько ї медицини М. О. Семашко 
пише: « Існує шкідливий звичай 
христосуватися, ц ілувати в 
губи  першого зустрічного. Че
рез поц ілунки мож уть переда
ватися небезпечн і хвороби —

сифіліс, туберкул ьо з , дифтерит 
і інш і. С к ільки  людей заража
ються під час х р истосування!

Так само шкідливі звичаї ці
лування ікон, причащання з 
сп ільн ої чаші, ц ілування хрес
та. Заразні хвороби виклика
ються найдрібніш ими істотами- 
м ікробами. В часточці слини 
величиною з булавочну голов
ку знаходяться м ільй они мік
робів. При поц ілунку або « при
кладанні» до ікони губи  зараз
ного хворого залиш аю ть час
точку слини або мокротиння, 
ділком достатню для  того, щоб 
заразити лю дину. Ск ільки  за 
рази сію ть ці зви ча ї!»

Т ільки  наука, розвиткові якої 
в Радянському Союзі приділя
ється величезна увага, допо
магає боротися з хворобами і 
зберігає життя лю дини. Обов'я 
зок кож ної радянської людини 
— а ктивно боротися проти шкід
ливих звичаїв, насаджуваних 
релігіями, р іш уче викривати 
тих, хто використовує забобони 
в інтересах наживи, шкодить 
здоров’ ю людей.

Б. КАНДИДОВ. Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

Успішно провести спортивне літо
6 квітня відбулася районна 

нарада профспілкового, госпо
дарського, комсомольського і 
ф ізкультурного активу, прове
дена райкомом КП(б )У .

З доповіддю про стан фіз
культурно-спортивної роботи і 
завдання ф ізкультурників  рай
ону у  новому спортивному се
зоні в ідповідно до рішень 
ЦК ВКП( б ), виступив завідую
чий відділом пропаганди і агі
тації райкому К П (б )У  тов. Кар- 
мазін. В ін відм ітив про необ
хідн ість всемірно зміцнити, 
пожвавити роботу низових фіз
культурних колективів, добити
ся створення ї х при кожному ви
робництві і колгосп і. Тимчасом, 
ще ні райком Л К СМУ, ні фіз
культурн і органи п о-справжньо- 
му не дбають про розгортання 
масового ф ізкультурного руху.

Бойове завдання партійних, 
комсомольських, профспілкових 
і ф ізкультурних організацій по-

Н а знімку: О нисим Іванович 
К У Я Н —  б р игадир рільничої 
бригади колгоспу „Ш лях  
Лен іна", Онуфріївського райо
ну, Кіровоградської області. У  
1949 р. його бригада виростила  
по 21 центнеру гречки з гекта-  
ра на площі 7,5  гектара.

Фото Г . Верушкіна.
(Прескл іш е Р А Т А У ) .

ПРИЗОВ ДО ШКІЛ ФЗН
В нашому районі розпочався 

черговий призов молоді до шкіл 
фабрично-заводського навчання 

 Донбасу. Юнаки виявляють ду
же велике бажання набути 
шахтарську кваліфікацію.

Понад 80 чоловік зараховані 
в ніколи ФЗН і незабаром ви
їдуть в Донбас.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ 
ЛИСТІВ

Робітники міжрайонної майстер
ні капітального ремонту в листі 
до редакції скаржилися на те , що 
директор майстерні т. Корсаков і 
бухгалтер Мельниченко прогніва
ють державні гроші. Факти, наве
дені в ї хньому листі, цілком під
твердилися. Корсакова з роботи 
знято, а на М ельниченка, за роз
трату державних коштів заведено 
судове слідство.

Слідами наших виступів

„НАЛАГОДИТИ ОБЛІК 
ПРОДУКЦІЇ"

Факти негосподарського став
л е ння в ко л госпі „Б ільшовик", 
про які сигналізувала газета 23 
березня, дійсно були. Зараз прав
ління колгоспу поліпшило кон
троль  і обл ік  одержаної від тва
ринництва продукції.

Перевиконаємо план
другого кварталу

З 2 0 лю того в районі про
ходив огляд ощадних кас, ко
міс ій сприяння державному 
кредитові та с ільських уповно
важених по державній позиці. 
Під час огляду проведено вели
ку роботу, в результаті яко ї 
квартальний план виконаний з 
перевищенням.

Хороші показники в роботі 
мають працівники агентства 
ощадкаси при районній конторі 
міністерства зв ’я зк у— тут кон
тролер тов. Зайцева та касир 
т. Морозова добились виконан
ня квартального плану по вкла
дах на 210 проц.

Виконали квартальний план 
Кан ізьке агентство ощадної ка
си (контролер тов. Ж укова) на 
141 проц., К оробчинське (кон 
тролер т. Дишкант) —  на 139 
проц., Мартонось ке (контролер 
т. Кваша) — 125 проц.

Хорошо також працювала опе
раційна частина центральної 
ощадної каси. Контролер тов. 
Павлова і касир тов. Васянович

план по вкладам викон али на 
137 проц., а по 3%  внутріш ній 
виграшній позиці на 200 проц.

Дякую чи наполегливій праці 
а також дійовій масово-пол ітич
ній роботі цих і інш их товари
шів, загальний фінансовий план 
першого кварталу по району 
виконано на 111,9 проц.  

А ле , поряд з хорошими по
казниками, є і серйозні недолі
ки. Так  Пан ч івське агентство, 
де контролером працює т. В иш- 
невський, не дивлячись на ве
л икі можливості, квартальн и й  
план виконали л ише на 23 про
центи. В першому кварталі та
кож погано працювало П урпу- 
р івське агентство. Воно допус
тило зменш ення вкладів.

Ц і недоліки в своїй повсяк
денній роботі треба, безумовно, 
ліквідувати і докласти всіх з у 
силь, щоб достроково виконати 
план  другого кварталу.

І. СИНЕЛЬНИК,
зав. центральної ощадної 
каси.

діловому взятися за розгортан
ня ф ізкультурної роботи в рай
он і, залучати молодь до скла
дання норм на значки , облад
нання спортмайданчиків, ре
монтування стадіонів.

По доповіді виступило 10 чо
лов ік. Ф ізкерівники под ілилися 
досвідом своєї роботи, відміти
ли недоліки  і гостро критику
вали незадовільне керівництво 
ф ізкультурно-спортивною робо
тою з боку  райкому Л К С М У , 
ком ітету по справах ф ізкульту
ри і с порту при виконкомі рай
онної Ради .

На нараді виступили пред
ставник обкому КП ( б)У  т. Пав
лов і секретар райкому К П(б )У  

 тов. Дугаренко. Вони проана
 л ізували стан ф ізкуль турно- 
 с портивної роботи в районі та 
накреслили ш ляхи для якнай
швидшого розгортання масової 
ф ізкультур н о ї роботи серед 
трудящ их району.

Л Е Д А Р І

В мартоно ських колгоспах 
ім. Сталіна та ім. Дзержин
ського ще є ледарі, які 
під усяким приводом у х и л я 
юТЬСЯ від весняних пОЛЬО
ВИХ робіт. Це  Іван Горлован. 
Іван Бобейко та Віктор Ку- 
рил ьч енко, які в цьому році 
виробили по 3— 5 трудоднів.

Герлован, Бобейко і Куриль- 
ченко: Робота не вовк, в ліс
не втече.
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