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Ми не можемо допустити, щоб складні 
збиральні машини ремонтувались перед са- 
мими жнивами, інакше ремонт провадити- 
меться наспіх, неякісно, а частина машин 
може несвоєчасно вступити в збирання. До- 
пустити це — значить зазнати великих втрат 
урожаю, запізнитися із здачею хліба державі.

Л і т в і н о в  з в о л і к а є  
польові  роботи

Кушнірова, яка одночасно 
з'являється і редактором 
стінної газети, серед кол- 
госпників не веде ніякої 
роз'ясовчої роботи і за 1949 
рік спромоглася випустити 
лише 3 стінних газети.

Колгосп склав угоду на со- 
ціалістичне змагання з кол- 
госпом „Перемога” (Пурпу- 
рівка), але перевірка соц- 
змагання не провадиться і 
серед колгоспників соціа- 
лістичне змагання не роз- 
горнуте.

Низька трудова дисциплі- 
на. Люди на роботу вихо- 
дять о 9 —10 годині ранку, 
обідня перерва триває понад 
3 години, а звідси щоденне 
невиконання норм виробіт- 
ку. Приміром, 18 квітня Ма- 
рищенко К. і Гарбузова М. 
на обід приїхали за 3 кіло- 
метри додому і „обідали” 
понад 3 години.

Відбивається на своєчас- 
ному виконанні планів вес- 
няних польових робіт і від- 
сутність дитячих ясел. По- 
над 20 колгоспниць не ма- 
ють де залишати своїх дітей, 
але це обходить і т. Літ- 
вінова і останніх членів 
правління.

З такими фактами ганеб- 
ного відставання колгоспу 
миритись ніяк не можна. 
Райвідділу сільського гос- 
подарства райвиконкому 
потрібно вжити рішучих за- 
ходів для налагодження по- 
льових робіт в колгоспі 
„Більшовик”.

М. Коваленко.

З перших днів весни не- 
припустимо зволікає весня- 
ні польові роботи в кол- 

госпі „Більшовик" (Пурпу- 
рівка) голова правління 
колгоспу т. Літвінов. За- 
криття вологи в колгоспі 
закінчили лише 4 квітня, 
до цього часу не закінчено 
посіву люцерни на площі 
4 га, гороху 6 га, ярої пше- 
ниці — 1 га, а посів ячменю 
закінчили лише 18 квітня. 
Боронування озимини по- 
трібно провести ще на пло- 
щі 15 га. Підготовку грун- 
ту до посіву цукрових бу- 
ряків не провадять.

Незабаром розпочнеться 
садіння кукурудзи, а в кол- 
госпі не закінчено виготов- 
лення 10 кукурудзосаджа- 
лок.

Зараз колгоспи району 
енергійно готуються д о  бо- 
ротьби з шкідниками сіль- 
ськогосподарських культур, 
в колгоспі ж „Більшовик” 
не завезено жодного кіло- 
грама ядохімікатів, і з  55 гек- 
тарів бурячищ обкопаних є 
лише 6 гектарів, з плану 
110 коритець виготовлених 
є лише 30, не відремонтова- 
ні блохоловки, зовсім нема 
гусенеловок, волоків, мар- 
керів, із 3 курників є ли- 
ше 1.

Які ж причини такого га- 
небного відставання колгос- 
пу? Одною із основних при- 
чин з'являється відсутність 
масово - політичної роботи 
серед колгоспників. Виділе- 
ний агітатор вчителька тов.

Готові до посіву 
кУ КУ Р У Д З И

Я ще молода ланкова, 
але в цьому році я зобов'я- 
залася виростити високий 
врожай кукурудзи - по 60 
центнерів з гектара на пло- 
щі 2 га. В моїй ланці 10 
жінок, є молоді і пристарі- 
лі колгоспниці, але вони 
не відстають від молодих 
і щодня виходять на робо- 
ту. Особливо добре працю- 
ють Кізіль Н. та Самойлен- 
ко А. Разом з ними ми 
добре підготовили грунт 
під посів кукурудзи та цу- 
крових буряків. На кожен 
гектар ми вивезли по 10 
возів перегною, 5 центне- 
рів куриного помету, по 4 
центнери попелу.

Всі члени ланки ознайо- 
мились з кукурудзосаджал- 
кою та технікою її викори- 
стання. У нас є 2 кукурудзо- 
саджалки і я розміркувала 
так, що перш за все треба 
раніше підготувати людей 
до їх використання, щоб 
потім, коли почнемо сіяти 
кукурудзу, не думати над 
тим, як нею працювати, а 
посіяти в самі короткі стро- 
ки і на високому агротех- 
нічному рівні.

Як тільки установиться 
година і обігріється добре 
грунт, ми приступимо до 
посіву кукурудзи.

Ліда П остика,
ланкова колгоспу ім. Моло- 
това, Кам'я нської сільради.

молотарок і двигунів тут 
пустили на самоплив, за 5 
місяців спромоглися відре- 
монтувати 2 молотарки із 6.

Такий стан з ремонтом 
збиральних машин по МТС 
утворився тому, що не ор- 
ганізовано бригадно-вузло- 
вого методу ремонту ком- 
байнів, комбайнери не ма- 
ють щоденних завдань і 
ніхто із МТС не контролює 
їх роботи.

Своїм рішенням бюро 
РК КП(б)У зобов'язало ди- 
ректорів МТС тт. Каліновсь- 
кого і  Гордєйка д о  1 травня 
повністю закінчити ремонт 
комбайнів, молотарок, жни- 
варок, двигунів, а також вка- 
зало замісникам директорів 
МТС по політчастині тт. 
Корсакову та Чаюку на їх 
незадовільне керівництво 
масово-політичною роботою 
і соцзмаганням серед ком- 
байнерів.

Про вчасну підготовку 
збирального інвентаря до 
жнив в ряді колгоспів рай- 
ону і не думають, тому що 
завідуючий відділом сіль- 
ського господарства райви- 
конкому т. Самченко до- 
тримується шкідливої тен- 
денції — черговості — мов- 
ляв посіємо, а потім буде- 
мо готуватись до жнив. Як 
і тов. Самченко, так і агро- 
ном т. Мільєв не знають 
справжнього стану підго- 
товки до жнив у колгоспах 
району.

У колгоспах ім. Шевчен- 
ка (Шпаково, голова т. Бу- 
товський), ім. Чапаєва (Ко- 
робчино, голова т. Чижма), 
„Сила труда" (Кам'янка, 
голова т. Ткаченко), в 
Оситнівських колгоспах ще 
не приступали до ремонту 
збирального інвентаря, че- 
кають вказівок.

Таке становище з підго- 
товкою до жнив свідчить 
про те, що директори МТС, 
завідуючий відділом сіль- 
ського господарства рай- 
виконкому, голови колгос- 
пів недооцінили важливості 
вчасної організації і прове- 
дення ремонту збиральних 
машин та інвентаря, щоб 
жнива зустріти в пов н ій го- 
товності.

Треба напружити всі сили, 
щоб наздогнати прогаяне і 
якнайшвидше відремонтува- 
ти комбайни, молотарки, 
двигуни та збиральний сіль- 
ськогосподарський інвен- 
тар.

Завдання партійних орга- 
нізацій — очолити партійне 
керівництво, організував- 
ши соцзмагання серед ком- 
байнерів, ремонтників у 
МТС і колгоспах з тим, щоб 
ремонт збиральних машин 
закінчити до міжнародного 
свята — Першого травня.

На колгоспних полях йде 
напружена боротьба за ви- 
сокий урожай цього ро- 
ку. Колгоспники нашого 
району, як і все колгоспне 
селянство, прагнуть в строк 
і на високому агротехніч- 
ному рівні провести всі по- 
льові роботи, зразково до- 
глянути озимину, щоб ви- 
конати з честю взяте перед 
Батьківщиною зобов'язання 
— зробити 1949 рік — четвер- 
тий рік післявоєнної сталін- 
ської п'ятирічки — роком 
нових великих успіхів і пе- 
ремог у розвитку сільсько- 
го господарства.

Колгоспники, працівники 
МТС і спеціалісти сільсько- 
го господарства нашого рай- 
ону зобов'язалися зібрати 
в середньому по 19 цент- 
нерів озимої пшениці, 
30 центнерів кукурудзи, 14 
центнерів соняшника з гек- 
тара на всій площі посіву.

Посіяти і виростити до- 
брий урожай — це ще тіль- 
ки половина роботи. Вро- 
жай треба в строк і без 
найменших втрат зібра- 
ти. Отже цьому питан- 
ню особливо вже зараз 
треба приділити належну 
увагу. Потрібно разом з 
проведенням весняних по- 
льових робіт ремонтувати 
збиральні машини —комбай- 
ни, молотарки, двигуни, 
жниварки та інший збираль- 
ний інвентар, щоб у всеоз- 
броєнні зустріти жнива.

Якже МТС і колгоспи 
нашого району готуються 
до збирання врожаю? Тре- 
ба сказати, що дуже пога- 
но. Вкрай незадовільно про- 
ходить ремонт комбайнів — 
основної механічної сили, 
що вирішуватиме долю 
своєчасного і високоякісно- 
го збирання врожаю в цьо- 
му році. Як в Новомирго- 
родській МТС (директор 
т. Каліновський, механік т. 
Вовкодав), так і в Панчів- 
ській МТС (директор т. Гор- 
дєйко, механік т. Хоменко), 
комбайни, молотарки, дви- 
гуни ремонтують по можли- 
вості. У Новомиргородсь- 
кій МТС комбайнерів вико- 
ристовують на інших робо- 
тах, а не на ремонті ком- 
байнів. Внаслідок безвід- 
повідального і формального 
ставлення директора МТС 
т. Каліновського до вчас- 
ного ремонту збиральних 
машин, із 14 комбайнів від- 
ремонтовано лише 3. До- 
говори з колгоспами на ре- 
монт молотарок МТС не- 
склала, а тому із 17 моло- 
тарок відремонтована лише 
одна.

Не краще обстоїть спра- 
ва з ремонтом комбайнів, 
молотарок і двигунів по 
Панчівській МТС, де 11 
комбайнів стоять невідре- 
монтовані. Ремонтування

ПОСИЛИТИ ТЕМПИ 
ОРАНКИ ПАРІВ

Недооцінюють значення 
своєчасного підняття квіт- 
невих парів, як найважли- 
вішого заходу підвищення 
врожайності в колгоспах 
ім. Кірова (Софіївка, голо- 
ва правління т. Каретов), 
„Заповіт Леніна” (Пурпу- 
рівка, голова т. Бреурош), 
„Комінтерн” (Панчево, го- 
лова т. Євтодієв). В цих 
колгоспах не мобілізували 
на проведення цієї роботи 
колгоспників і тракторис- 
тів і до оранки парів не 
приступили, чим ставлять 
під загрозу зриву строки їх 
проведення.

Зволікають оранку парів
і в колгоспах ім. Свердло- 
ва (Коробчино), де з плану 
186 гектарів виораних є 10, 
в колгоспі „Сила труда” 
(Кам'янка), де з планових 
76 гектарів виорано лише 
6, в колгоспі ім. Куйбише- 
ва із 141 гектара виораних 
є лише 8, а із запланованих
2 гектарів підняття пару жи- 
вим тяглом нічого не зроб- 
лено і не робиться.

Партія і уряд вимагають 
від колгоспів твердого до- 
держання вказаних строків 
на всіх польових роботах, 
зокрема і на оранці парів. 
Порушувати ці вимоги — зло- 
чин.

І. Корніє нко.

Бракороб на оранці пару
часно не вжив належних 
заходів.

Безвідповідально поста- 
вився до своїх обов'язків і 
бригадир полеводської бри- 
гади Постика, який замість 
того, щоб перевірити роботу 
і вимагати добру якість, під- 
писав обліковий лист на 
проведену неякісно роботу.

Дирекція Новомиргород- 
ської МТС вжила заходів 
до бракороба Мельнічен- 
ка. Виорану площу пере- 
роблено за рахунок тракто- 
риста. Крім того т. Мельні- 
ченка оштрафовано в 95 крб.

Вжиті заходи до брако- 
роба на оранці пару повин- 
ні стати уроком для остан- 
ніх трактористів.

М. Петров.

Всім трактористам відомо, 
що вчасна і доброякісна 
підготовка ранніх парів — 
запорука високого врожаю. 
Проте, тракторист Новомир- 
городської МТС із бригади 
№ 18 т. Мельніченко Н., 
що працює на тракторі 
„ХТЗ” № 14 в ніч з 17 на 
18 квітня в колгоспі „Пе- 
ремога” (Кам'янка) пору- 
шив вимоги щодо оранки 
парів. Він виорав 5 гекта- 
рів пару на глибину 16—17 
см. проти потрібних 20— 
22 см.

Бригадир тракторної брига- 
ди т. Рибалка, який несе 
персональну відповідаль- 
ність за якість роботи кож- 
ного тракториста, не про- 
контролював роботи і своє-

ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АГРОТЕХНІКИ
В колгоспі „Більшовик” 

(Оситна, голова правління 
т. Кривенко) на посіві яч- 
меню площею в 30 га і до 
цього часу не закінчено 
збирання зволіччя, яке за- 
тримує і заважає розвитко- 
ві рослин на цій площі, чим 
порушуються вимоги агро- 
техніки та може зменшитись 
кількість врожаю.

В цьому ж колгоспі не 
приступили ще до здійснен- 
ня плану посіву зеленого 
конвеєра, чим порушують 
агротехнічні строки.

Подібні порушення агро- 
технічних вимог в колгос- 
пі „Більшовик” — неприпус- 
тимі.

А. Жила.
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Б Ю Д Ж Е Т

У минулому році трудящі на- 
шої Батьківщини, під випробу- 
ваним керівництвом партії Леніна 
—Сталіна, добились нових чудо- 
вих успіхів у боротьбі за достро- 
кове виконання післявоєнної ста- 
лінської п'ятирічки.

Працівники промисловості ви- 
конали на 106 процентів план по 
випуску валової продукції і під- 
вищили продуктивність праці на 
15 процентів. За рахунок знижен- 
ня собівартості продукції промис- 
ловість Радянського Союзу зеко- 
номила для держави понад план 
6 мільярдів карбованців.

Майже 7 мільярдів пудів хліба 
зібрали торік трудівники соціа- 
лістичних полів. Середня урожай- 
ність зернових культур з одного  
гектара перевищила довоєнний 
рівень.

Разом з зростанням економіч- 
ної могутності нашої держави 
значно зріс матеріальний добро- 
бут героїчного радянського наро- 
ду. Грошова реформа і скасуван- 
ня карткової системи сприяли 
впорядкуванню грошового обігу 
в країні і зміцненню карбованця. 
Відомо, що від першого зниження 
роздрібних цін громадяни СРСР 
виграли щонайменше 86 мільяр- 
дів карбованців. Другий етап зни- 
ження цін дасть населенню виг- 
раш протягом року ще в 71 міль- 
ярд карбованців.

Ще більшого розквіту досягне 
наша соціалістична Вітчизна в ни- 
нішньому, 1949 році. Про це пе- 
реконливо говорить Державний 
бюджет Радянського Союзу, прий- 
нятий п'ятою сесією Верховної 
Ради СРСР.

охорону здоров'я — 21,7 мільярда, 
на соціальне забезпечення — 21,4 
мільярда, на допомогу багатодіт- 
ним матерям — 3,4 мільярда кар- 
бованців і т. д. Відпущені кошти 
забезпечують проведення в 1949 
році загального семирічного нав- 
чання і дальше розширення се- 
редньої освіти.

В результаті культурної рево- 
люції, здійсненої в нашій країні, 
наш героїчний радянський народ 
своїм культурним рівнем перевер- 
шив і  залишив далеко позаду 
культурний рівень народів усіх 
без винятку капіталістичних кра- 
їн. В нашій країні (якщо взяти 
до уваги всі системи народної 
освіти) кожний третій громадянин 
СРСР учиться. Але наша Батьків- 
щина, не затримуючись на досяг- 
нутому, незмінно йде шляхом 
дальшого розвитку соціалістичної 
культури.

В той же час у царстві долара 
— в Сполучених Штатах Амери- 
ки, як це змушений був визнати 
президент Трумен, мільйони ді- 
тей позбавлені можливості здо- 
бути освіту через нестачу шкіл 
і вчителів. Трудящі люди Амери- 
ки не мають можливості корис- 
туватися платною медичною до- 
помогою.

Витрати на рекламу в СШ А 
перевищують витрати на утри- 
мання громадських шкіл і дитя- 
чих закладів, а витрати амери- 
канських мільйонерів на утриман- 
ня... своїх собак значно переви- 
щують затрати американського 
„демократичного” уряду на утри- 
мання лікарень.

Тільки одна стаття в бюджеті 
капіталістичних країн щедро фі- 
нансується їх реакційними пра- 
вителями — це воєнні витрати.

Державний бюджет СРСР від- 
пускає на потреби оборони 19 
процентів усіх державних видат- 
ків — тобто менше однієї п'ятої.

А ось у Сполучених Штатах 
Америки, які провадять шалену 
підготовку до війни, воєнні вит- 
рати пожирають більше половини, 
а ще точніше — не менше 70 про- 
центів видаткової частини бюд- 
жету. Воєнні витрати США зараз 
у 15 р а зів більші, ніж у 1938— 
1939 роках.

У нинішньому році воєнні вит- 
рати Англії в три рази переви- 
щують витрати на народну осві- 
ту. Комуніст Уільям Галлахер при 
обговоренні в англійській палаті 
громад (парламенті) воєнних асиг- 
нувань так охарактеризував реак- 
ційну, імперіалістичну позицію 
англійського лейбористського 
уряду: „Герінг прославився кину- 
тим ним лозунгом „гармати за - 
мість масла”, а сьогодні в Англії 
гармати — замість жител, лікарень 
і шкіл”. Таке саме становище — і 
в інших капіталістичних країнах, 
очолюваних реакційним англо- 
американським імперіалістичним 
блоком.

Весь тягар шаленої підготовки 
імперіалістичних держав до агре- 
сивної війни проти СРСР і країн 
народної демократії несуть міль- 
йони трудівників, платників по- 
датку, затиснутих невблаганним 
податковим пресом капіталістич- 
них держав. Прибуткова частина 
бюджетів цих країн складається, 
головним чином, з надходжень 
по податках.

Прибуткова частина бюджету 
радянської держави в нинішньо- 
му ропі намічена в 446 мільярдів 
карбованців. Ця c ума складається 
в основному з відрахувань від 
обороту і прибутків промисловос- 
ті та інших підприємств. Тільки 
8,2 проценти становлять суми, 
які вносить населення у вигляді 
податків.

Виконання Державного бюдже- 
ту — всенародна справа. Це — ви- 
конання і перевиконання плану 
четвертого завершального року 
післявоєнної сталінської п'ятиріч- 
ки. Це  — новий могутній вклад у 
здійснення сталінської програми 
побудови комунізму в нашій 
країні. (РАТАУ).

Ці кошти сприятимуть розв'я- 
занню головного завдання земле- 
робства — дальшому підвищенню 
урожаю зернових культур, збіль- 
шенню виробництва технічних 
культур, особливо бавовника, 
цукрових буряків, льону-довгун- 
ця, конопель, а також насіння ба- 
гаторічних трав. Ці кошти перед- 
бачають також проведення захо- 
дів для здійснення сталінської 
програми перетворення природи.

Кількість тракторів у 15-силь- 
ному обчисленні весною ниніш- 
нього року проти весни минуло- 
го року збільшується на 17 проц ., 
плугів — на 11 проц., культивато- 
рів — на 19 проц., сівалок — на 20 
проц. Сільське господарство одер- 
жує щораз більшу масу добрив.

З метою дальшого розвитку 
тваринництва держава витрачає 
великі кошти на виробництво різ- 
них машин для тваринницьких 
ферм. Намічено широку програ- 
му електрифікації колгоспів, МТС 
і радгоспів. З а планом 1949 р. по- 
винно бути електрифіковано ще 
800 МТС, 11.460 колгоспів і по- 
будовано 5.600 сільських гідро- 
електростанцій.

Кожна цифра бюджету показує, 
як наша радянська держава, ве- 
ликий Сталін безустанно дбають 
про дальше поліпшення обслуго- 
вування матеріальних і культур- 
них потреб трудящих.

Затрати Державного бюджету 
СРСР на освіту становитимуть 
60,8 мільярда карбованців, на

Як видно з наведеної вище таб- 
лиці, сума видатків передбачена 
в 415,3 мільярда карбованців. З 
них 272 мільярди карбованців бу- 
де витрачено на фінансування на- 
родного господарства і соціально- 
культурних заходів.

Розподіл коштів Державного 
бюджету по союзних республіках 
відбиває принцип сталінської на- 
ціональної політики, що забезпе- 
чує національні інтереси кожної 
республіки зокрема і спільні ін- 
тереси всіх трудящих Радянсько- 
го Союзу.

Четвертий рік післявоєнної п'я- 
тирічки є роком високих темпів 
розвитку всіх галузей народного 
господарства. По валовій продук- 
ції промисловості повинен бути 
значно перевершений рівень ми- 
нулого року.

Величезні капіталовкладення 
викличуть до життя нові підпри- 
ємства, створять ще могутніші 
потоки різноманітних промисло- 
вих товарів. Значно розширюєть- 
ся житлове будівництво. Різко 
збільшується обсяг роздрібного 
товарообороту державної і коопе- 
ративної торгівлі.

Видатки бюджету на потреби 
сільського господарства збіль- 
шуються з 20,5 мільярда карбо- 
ванців у 1948 році до 32,7 міль- 
ярда карбованців у 1949 році. 
Основна частина коштів відпус- 
кається на придбання тракторів, 
автомобілів, комбайнів і інших 
машин.

За прикладом близнюківців
Трудящі Близнюкізського 

району, Харківської облас- 
ті, зобов'язалися допомогти 
своїми силами школам рай- 
ону зустріти новий навчаль- 
ний рік цілком підготовле- 
ними. Підхоплюючи їх бла- 
городний і патріотичний по- 
чин, колектив працівників 
Новомиргородської райспо- 
живспілки зобов'язався до- 
помогти Новомиргородській 
середній школі в підготов- 
ці до 1949—1950 навчаль- 
ного року.

Працівники райспоживспіл- 
ки беруть на себе такі зо- 
бов'язання: до 1 червня

ц. р. виготовити для шко- 
ли 2 стандартних класних 
дошки, підвезти до школи 
своїм транспортом 6 ку- 
бометрів дров.

Вони закликають всіх 
керівників та працівників 
установ, підприємств та ор- 
ганізацій м. Новомиргоро- 
да, сільради, правління кол- 
госпів, колгоспників Ново- 
миргородського району на- 
слідувати їх приклад і до- 
помогти школам у всеоз- 
броєнні зустріти новий нав- 
чальний рік.

І. Громов,  
А. Полупанов.

ДОСВІДНІ ДІЛЯНКИ ЮНИЙ МІЧУРІНЦІВ
Для більш глибокого вив- 

чення біологічних наук і 
придбання практичних на- 
виків при Кам'янській семи- 
річній школі організований 
гурток юних мічурінців та 
створені досвідні ділянки.

Під керівництвом викла- 
дача біології т. Морозової 
Ф. І. учні обробили грунт 
та засіяли 17 досвідних ді- 
лянок, посадили 45 фрукто- 
вих дерев. Учень Білан С. 
доглядає ділянку віки, Бір'є-

ва — ділянку картоплі, посад- 
женої половинками, Жовна 
— ділянку цибулі, соняш- 
ника, гороху і т. д.

Посаджено також 4 ді- 
лянки малини, синьої та 
жовтої акації. Кожна ділян- 
ка старанно обробляється, 
на кожній з них є дощечка 
з написом, коли зроблений 
посів чи посадка, якої куль- 
тури і чия вона.

І. Романенко.

Озеленюють село
Мешканці с. Мартоноша 

енергійно взялись за озе- 
ленення села. З намічених 
посадити 10 тисяч декора- 
тивних дерев в селі вже по- 
саджено більше 6000, з них

учні школи посадили дерев 
понад 2 тисячі.

Учні молдавської семи- 
річної школи посадили 
фруктовий сад на площі 
0,5 га.     І. Сухоребрий.

Виконати плани поставок молока 
і м'яса достроково

Більшість колгоспів на- 
шого району активно і до- 
строково виконують дер- 
жавні зобов'язання по мо- 
локу і м'ясу, перевиконав- 
ши план І кварталу. В цьо- 
му відношенні слід відмі- 
тити такі колгоспи, як 
„Перемога” (Кам'янка, го- 
лова т. Воропай), який по 
м'ясопоставках виконав 
план на 300 процентів, ім. 
Будьонного (Каніж, голова 
т. Ткач) — на 200 і т. д.

Але поруч з цими части- 

на колгоспів недобросовіс-  

но виконує свої зобов'язан- 
ня перед державою, плен- 
тається в хвості виконання 
державних зобов'язань за 
І квартал, як приміром, 
колгосп ім. Орджонікідзе 
(Лікарево, голова т. Хар- 
ченко), який виконав план 
м'ясопоставок, лише на 16 
процентів, ім. Ворошилова 
(Пурпурівка, т. Прокоф'єв) 
— на 25 процентів, „Черво- 
ноармїєць” (Оситна, голова 
т. Портянко) — на 4 процен- 
ти, а колгосп „Більшовик” 
(Оситна, т. Панкул) не здав 
державі жодного кілограма 
м'яса.

Не виконали план моло- 
копоставок за І квартал та- 
кі колгоспи, як „Червоний 
трудовик” (Трояново, голо- 
ва т. Довбиш), де процент 
здачі молока державі скла- 
дає 0,3, ім. Сталіна (Панче- 
во, голова т. Осіпов) — 0,4, 
ім. Ворошилова (Каніж, т. 
Неживенко) — 0,8 і т. д.

А такі колгоспи, як „30- 
річчя ВЛКСМ” (Лікарево, 
голова т. Самченко), „Но- 
вий побут” (Валуївка, голо- 
ва т. Ковельський), імені 
Фрунзе (Коробчино, голова 
т. Ткаченко), ім. Петров- 
ського (Мар'ївка, т .  Наумен- 
ко) та інші до виконання 
планів здачі молока ще не 
приступили.

Погано ставляться до ви- 
конання державних планів 
м'ясо і молокопоставок ок- 
ремі голови сільрад та 
агенти уповмінзагу, це такі 
як в с. Панчево — голова т. 
Бантиш, агент т. Гапонов, 
Оситна — т. Бирзул, агент 
Мартвицький, Мартоноша — 
голова т. Байбороша, агент 
Сташенко та інші.

Трудящі нашої Батьків- 
щини готуються зустріти 
міжнародне свято Перше 
травня перевиконанням норм 
виробітку, промислові цент- 
ри дають країні мільйони 
тонн сировини — вугілля, 
сталі, заліза і т. д., десятки 
і сотні тисяч їх виконують 
державні зобов'язання по- 
над план. Колгоспи і кол- 
госпники, нашого району, 
готуючись гідно зустріти 
день Першого травня — по- 
винні достроково виконати 
свої державні зобов'язання 
— розрахуватись з державою 
по м'ясу і молоку.

А. Пушенко.

Р е д а к т о р  А.  ГАВРИЛЮК.
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