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Наступили вирішальні дні догляду 
за посівами. Завдання трудівників 
району — якісно обробити просапні 
культури, зберегти цукрові буряки 
від довгоносика.

Пленум Центрального Комітету 
КП(б ) України

Інформаційне повідомлення
13— 15 квітня 1950 року відбувся черговий Пленум Цент- 

рального Комітету КП(б) України. Пленум заслухав і обговорив 
такі питання:

1. Про хід соціалістичного змагання за виконання зобов’я - 
зань, взятих перед товаришем Й. В. Сталіним колгоспами, МТС 
і радгоспами Вінницької і Херсонської областей по вирощуван- 
ню високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур та 
розвитку громадського тваринництва в 1950 році.

2. Про заходи по дальшому політичному й організаційно- 
господарському зміцненню колгоспів Львівської і Волинської 
областей.

По першому питанню порядку денного з доповідями виступи- 
ли секретар Вінницького обкому КП(б)У тов. М. М. Стахур- 
ський і секретар Херсонського обкому КП(б)У тов. Г. Є. Гришко.

У дебатах в цьому питанні виступили тт. 0. А. Гриза 
(секретар Київського обкому КП(б)У), 0. 0. Єпішев (секретар 
Одеського обкому КП(б)У), А. П. Кириленко (секретар Мико- 
лаївського обкому КП(б)У), В. В. Позаненко (секретар Кіро- 
воградського обкому КП(б)У), П. М. Ангеліна (бригадир трак- 
торної бригади Старо-Бешівської МТС, Сталінської області), 
С. П. Костюченко (секретар Житомирського обкому КП(б)У), 
Л. І. Брежнєв (секретар Дніпропетровського обкому КП(б)У),
A. І. Гайовий (секретар Ворошоловградського обкому КП(б)У),
0. І. Струєв (секретар Сталінського обкому КП(б)У ). Д. С. Ко- 
ротченко (Голова Ради Міністрів Української РСР), А. П. 
Кондратенко (секретар Сумського обкому КП(б)У), В. В. Мац- 
кевич (Міністр сільського господарства Української РСР), 
Ф. І. Дубковецький (голова колгоспу «Здобуток Ж овтня», 
Тальнівського району, Київської області), В. Д. Чучукало 
(секретар Ровенського обкому КП(б)У), М. Д. Бубновський 
(секретар Ш полянського райкому КП(б)У, Київської області), 
М. Г. Рогинець (секретар Чернігівського обкому КП(б)У),
І. Г. Зорін (заступник Міністра сільського господарства Укра- 
їнської РСР), Г. В. Єнютін (секретар Запорізького обкому 
КП(б)У), Р. А. Руденко (прокурор Української РСР), В. М. 
Чураєв (секретар Харківського обкому КП(б)У), В. С. Марков 
(секретар Полтавського обкому КГІ(б)У), В. А. Бегма (секре- 
тар Кам’янець-Подільськото обкому КП(б)У).

По другому питанню порядку денного з доповідями виступи- 
ли секретар Львівського обкому КП(б)У тов. І. С. Грушець- 
кий і секретар Волинського обкому КП(б)У тов. І. І . Профатилов.

У дебатах в цьому питанні виступили тт. М. В. Слонь 
(секретар Станіславського обкому КП(б)У), Д. 3. Мануїль- 
ський (заступник Голови Ради Міністрів Української РСР),
B. М. Дружинін (секретар Тернопільського обкому КП(б)У), 
Л. Р. Корнієць (заступник Голови Ради Міністрів Української 
РСР), С. А. Олексенко (секретар Дрогобицького обкому 
КП(б)У), І. Д. Компанець (секретар Закарпатського обкому 
КП(б)У), М. С. Гречуха (Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР), О. Ф. Федоров (секретар Ізмаїльського 
обкому КП(б)У), 3. Т. Сердюк (секретар Центрального Комі- 
тету КП(б) України), П. Р. Шапран (Міністерство сільського 
господарства Української РСР), Д. Г. Гапій (секретар Черні- 
вецького обкому КП(б)У), І. Д. Назаренко (секретар Цент- 
рального Комітету КП(б) України), Г. Г. Шевель (секретар 
ЦК ЛКСМУ).

На Пленумі з промовою виступив секретар Центрального 
Комітету КП(б) України тов. Л. Г. Мельников.

По заслуханих питаннях Пленум Центрального Комітету 
КП(б) України прийняв розгорнуті рішення.
    Пленум Центрального Комітету КП(б) України розглянув 
організаційні питання.

Пленум обрав тт. В. В. Мацкевича та І. Д. Назаренка 
членами Полі тбюро ЦК КП(б) України.

Пленум обрав тов. В. П. Мжаванадзе членом Оргбюро ЦК 
КП(б) України.

Пленум перевів тов. С. Н. Тарасова з кандидатів у члени 
ЦК КП(б)У до складу членів ЦК КП(б)У та обрав його членом 
Оргбюро ЦК КП(б) України.

У зв’язку з призначенням тов. К. 3. Литвина заступником 
Голови Ради Міністрів Української РСР Пленум ЦК  КП(б)У 
увільнив його від обов’язків секретаря ЦК  КП(б) України.

ЗРАЗКОВО ПІДГОТУЄМОСЬ 
ДО ЗБИРАННЯ БАГАТОГО ВРОЖАЮ

Звернення учасників обласної наради передових ковалів, слюсарів, 
теслярів, столярів колгоспних майстерень до всіх ковалів, слюсарів, 

теслярів, столярів колгоспних майстерень області
Дорогі товариші!
Колгоспники й колгоспниці 

Кіровоградської області дали 
нашому любимому вождю това- 
ришеві Сталіну слово виростити 
цього року на колгоспних по- 
лях високий урожай всіх сільсь- 
когосподарських культур, дати 
нашій Батьківщині багато хлі- 
ба та інших сільськогосподар- 
ських продуктів, вчасно роз- 
рахуватися з державою по пос- 
тавках і забезпечити високу 
оплату колгоспного трудодня.

Свого слова вони свято до- 
держують. Колгоспи нашої об- 
ласті краще, ніж торік, провели 
сівбу ранніх ярих культур, 
успішно провадять сівбу цук- 
рових буряків та кукурудзи. 
Трудівники ланів не шкодують 
сил для успішної підготовки і 
проведення догляду за посівами 
та збирання врожаю. Ми усві- 
домлюємо, що поряд з прове- 
денням доброго догляду за по- 
сівами треба кожен день вико- 
ристати для всебічної підготовки 
всіх засобів збирання врожаю.

Лише вчасна і високоякісна 
підготовка до збирання врожаю 
дасть можливість колгоспам без 
втрат зібрати врожай і успіш- 
но виконати першу заповідь 
колгоспів — план хлібозаготі- 
вель.

Багато колгоспів області в 
1949 році відчували велику не- 
достачу віялок і сортувалок, що 
викликало затримку в очистці 
зерна, позбавляло можливості в 
стислі строки розрахуватися з 

державою і підготувати насіння 
для осінньої сівби. Ми не по- 
винні допустити в цьому році 
повторення такого серйозного 
недоліку в нашій роботі.

Колгоспні майстри нашої об- 
ласті —  ковалі, слюсарі, теслярі, 
столярі вже мають досить дос- 
віду у виготовленні зерноочис- 
них машин. Підрахувавши пот- 
реби Й МОЖЛИВОСТІ колгоспів, 
ми вирішили в майстернях своїх 
колгоспів до початку збирання 
врожаю виготовити по дві—три 
віялки або сортувалки і цим 
подати велику допомогу кол- 
госпам у своєчасному і без- 
втратному збиранні врожаю.

Закликаємо всіх колгоспних 
майстрів області —  ковалів, слю- 
сарів, теслярів, столярів наслі- 
дувати наш приклад і виготови- 

ти для кожного колгоспу по дві 
— три віялки або сортувалки 
до початку жнив. Беручи на 
себе таке соціалістичне зобов’я - 
зання, ми закликаємо всіх ро- 
бітників промислових підпри- 
ємств і машинно-тракторних 
станцій подати нам допомогу 
деталями, яких в умовах кол- 
госпних майстерень не можна 
виготовити.

Ми звертаємось також до го- 
лів колгоспів з просьбою все- 
мірно сприяти колгоспним май- 
страм у виконанні взятих зо- 
бов’язань по виготовленню вія- 
лок і сортувалок. Ми твердо 
переконані, що нас підтримають 
сотні колгоспних майстрів і 
взяте нами зобов’язан н я  буде 
виконане в строк і високо- 
якісно.

М. Бортко — коваль та І. Бортко — тесляр колгоспу імені 
13 з'їзду КП(б)У, Бобринецького району, А. Маленко — коваль 
та І. Чумаченко — тесляр колгоспу імені Молотова, Аджам- 
ського району. І. Товстолит  —  коваль та С. Омельченко — тес- 
ляр колгоспу „Жовтень”, Кам’янського району. Д. Косенко — 
коваль колгоспу „13-річчя Жовтня”, Устимівського району, 
Я. Верхогляд — тесляр колгоспу ім. Димитрова, Устимівського 
району, В. Пров е нко — тесляр колгоспу ім. Сталіна, Новогеор- 
гіївського району, К. Баланюк — тесляр колгоспу ім. Леніна, 
Кіровоградського району, П. Слободянюк — коваль та Ф. Скі- 
біцький — столяр колгоспу „Партизан”, Кіровоградського рай- 
ону, М. Січовець — столяр колгоспу ім. Леніна, Новгородк ів- 
ського району, І. Проводіян — коваль колгоспу „Правда”, Нов- 
городківського району, П. Наливайський — столяр колгоспу 
імені Ворошилова, Новоукраїнського району, X. Черниш — 
коваль колгоспу ім. Петровського, Витязівського району, 
М. Дикул — коваль колгоспу ім. Ворошилова, Піщанобрідсько- 
го району, І. Татаров — столяр колгоспу „Перше Травня”, 
Піщанобрідського району, Т. Гладкін — тесляр колгоспу імені 
Чапаєва, Долинського району, В. Козак — коваль колгоспу ім. 
Ворошилова, Олександрійського району, С. Дяков — коваль 
колгоспу ім. Леніна, Олександрійського району, М. Коробка 
— коваль колгоспу ім. Чапаєва, Тишківського району, А. Кри- 
кун — тесляр колгоспу ім. 18 партз’їзду, Компаніївського району.

У виконкомі обласної Ради депутатів трудящих та обкомі КП(б)У

Про виготовлення віялок і сортувалок 
силами колгоспів області

Виконком обласної Ради де- 
путатів трудящих та бюро об- 
кому КП(б)У схвалили звернен- 
ня передових ковалів, слюсарів, 
теслярів і столярів колгоспних 
майстерень до всіх колгоспних 
ковалів, слюсарів, теслярів і 
столярів області про виготов- 
лення в колгоспних майстернях 

не менше двох — трьох віялок, 
сортувалок чи фухтелів до по- 
чатку збирання врожаю 1950 
року.

Голів виконкомів районних 
Рад і секретарів райкомів КП(б)У 
зобов’язано широко популяри- 
зувати серед колгоспних май- 
стрів це звернення і організу- 

вати в кожному колгоспі виго- 
товлення зерноочисних машин.

Керівників відповідних про- 
мислових підприємств і поста- 
чальницьких організацій зо- 
бов’язано організувати поста- 
чання колгоспам деталей і ма- 
теріалів, потрібних для виго- 
товлення зерноочисних машин.

Всі виконують норми

П Р А Ц Ю Є М О  Д Р У Ж Н О
Всі члени моєї ланки що- 

денно виконують норми. До 
17 квітня ми закінчили посад- 
ку кукурудзи на площі 8,5 га. 

М и боремося за одержання 

врожаю кукурудзи по 60 цнт. 
з кожного га, де зобов’язання 
— виконаєм о.Л . П О СТИ КА,

ланкова колгоспу ім. Моло- 
това, Кам’янської сільради.

В моїй бригаді 25 праце- 
здатних жінок, а площа куку- 
рудзи, що закріплена за нами, 
42,5 гектара. Для того, щоб 
засадити її за 3— 4 дні необ- 
хідно кожній жінці щоденно 
садити по 3 0 — 35 сотих при 
нормі 25.

Перший день робіт показав, 
що деякі колгоспниці не ви- 
конують своїх норм. Тоді, зі- 
бравши після роботи всю брига- 
ду, я  розповів їм, як  ланка 
Віри Літвінової перевиконала 
завдання, закликав всіх нас- 
лідувати її приклад.

Наступного дня всі вийшли 
на роботу дуже рано і встигли 
до обідньої перерви посадити 
по 20 сотих, а після обіду теж 
по 20. Так ми добились пере- 
виконання норм виробітку.

Перед вела під час кукуруд- 
зосадіння ланка Кр и пивої Яв- 
дохи. Борючись за якість са- 
діння, Конопат Оля, Соколова 
Тетяна, Бурковська Одарка, 
Ткаченко Ліда щоденно вико- 
нували норми на 150 пpoц. Не 
відставали від них і літні кол- 
госпниці Барановська Параска, 
Костецька Єлена, Глуза Марія 

та Кальніцька Параска, які 
також перевиконували денні 
норми.

Успішно закінчивши куку- 
рудзосадіння зараз ми готуємо сь 
до шарування цукрових буряків. 
Ми вирішили і цю роботу про- 
вести за короткий час і на ви- 
сокому агротехнічному рівні.

До всенародного свята — П ер- 
шотравня моя бригада зобов'я- 
залась завершити всі весняні 
польові роботи.

Ів. СИВАК,
бригадир полеводської 
бригади колгоспу „Новий 
побут” (Валуївка).



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ

Партійне жаття

Множимо ряди гіталовців
Як відомо, понад 500 трак- 

торних бригад нашої області 
змагаються з бригадою депута- 
та Верховної Ради СРСР, Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талова, в тому числі дев'ять 
з нашої Новомиргородської 
МТС. Кожна з них, укладаючи 
з бригадою т. Гіталова договір 
на змагання, докладно ознайо- 
милась з її  успіхами, пересвід- 
чилася, що вони можливі в усіх 
бригадах нашої МТС.

Наша парторганізація широ- 
ко популяризує досвід Гіталова, 
піклується, щоб в нашій МТС 
множились ряди гіталовців. Во- 
на скеровує всю свою увагу на 
те, щоб у цьому благородному 
русі не було відстаючих, щоб 
тут трактористи працювали по- 
гіт а л о в с ь к о м у .

Ще перед початком весняних 
польових робіт парторганізація 
потурбувалась за те, щоб у 
бригадах, що змагаються з тов. 
Гіталовим, безперебійно велася 
масово-політична робота, щоб 
кож на з них була в курсі всіх 
подій як в нашій країн і, так і 
за  її  межами. Для цього були 
виділені агітатори, які провели 
велику роботу.

Взяти, наприклад, бригаду 
т. Костецького. Тут працює 
агітатором т. Погорілий. Він 
завжди проводе читки газет, 
бесіди, також доводе до кожно- 
го зокрема тракториста показ- 
ники за день, порівнюючи їх 
з показниками, що досягла за 
цей же період бригада т. Гіта- 
лова. Де і сприяло цій бригаді 
добитись хороших показників. 
Вона уже виробила по 282 гек- 
тари на кожний 15-сильний 
трактор.

В цій тракторній бригаді уже 
випущено 6 польовок, в яких, 
як  правило, висвітлювались ус- 
піхи, яких досягла бригада. Але 
в бригаді була невелика пере- 
витрата пального. Парторгані- 
зація своєчасно вказала на це 
тов. Костецькому і уже зараз 
заощаджено по бригаді 406 
кілограмів пального.

Хорошо працює бригада тов. 
Шевцова. Вона виробила біль- 
ше 200 гектарів на кожний 15- 

сильний трактор. Виконала з 
великим перебільшенням план 
таких робіт, як боронування 
зябу, веснооранка, культивація, 
сівба і зараз всі свої сили на- 
правила на оранку парів. Ця 
бригада уже зекономила 194 кг. 
пального.

Старанна і якісна робота 
трактористів бригад тт. Осадчу- 
ка та Рибалки теж варта висо- 
кої оцінки.

Але поряд з цими бригадами, 
в нас є ще такі, що у змаганні 
з т. Гіталовим відстають. Взя- 
ти, наприклад, бригаду т. По- 
горілого. Ця бригада має навіть 
кращі умови роботи ніж інші, 
проте вона з початку весняних 
польових робіт відставала. Це 
обумовлювалося тим, що серед 
трактористів бригади не було 
дисципліни, вони запізнювалися 
на роботу, змінні завдання не 
виконували. Після того, як  на- 
ша парторганізація рішуче роз- 
критикувала недоліки, що мали 
місце тут, бригада вийшла з 
прориву та має уже непогані 
результати роботи.

Парторганізація докладає всіх 
зусиль, щоб вивести з прориву 
бригади тт. Панасенка і Про- 
коф’єва, які мають дуже низь- 
кий процент виконання весня- 
них польових робіт.

Комуністи нашої МТС борють- 
ся за те, щоб в кожній трак- 
торній бригаді роботи проходи- 
ли за погодинним графіком, бо 
він якраз і може забезпечити 
бажаний успіх. Бригади, що 
змагаються з Гіталовим, під- 
хопили заклик трактористів 
бригади тов. Бондаренка з Пан- 
чівської МТС, уже змагаються 
за звання «Бригада відмінної 
якості польових робіт».

Парторганізація націлює 
бригади на підняття ранніх па- 
рів, веде широку масово-роз'яс- 
нювальну роботу з тим, щоб 
популяризувати досвід т. Гіта- 
лова, його послідовників в на- 
шій МТС. Цим самим помножає 
ряди гіталовців.

20 квітня 1950 р.

Першотравню — гід н у зустріч!
Х І Д  СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМ АГАН Н Я  

М І Ж  НОВОМИРГОРОДСЬКОЮ  
І ПАНЧІВСЬКОЮ МТС

Виконання польових робіт в процентах до плану 
станом на 19 квітня 1950 року

   Новомирго-         Панчівська 
Назва робіт родська МТС

МТС 

Всього посіяно 108 101,3
Піднято парів 54 56
Ремонт комбайнів 51 63

ВИКОНУЮТЬ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На знімку:  Зинаїда СТОЛ- 
БУНОВА — доярка колгоспу 
„Передовик”, Червонокам'ян-
ського району, Кіровоградської 
області. У 1949 році вона на- 
доїла в середньому по 2700 
літрів молока від кожної з 7 
закріплених за нею корів. У 
1950 ропі тов. Столбунова бо- 
реться за одержання 3000 літ- 
рів молока від кожної корови.

Фото Г. Верушкіна 
(Прескліше РАТАУ).

  Тракторна бригада т. Осад- 
чука з Новомиргородської МТС 
сумлінно виконує договірні зо- 
бов'язання з колгоспом імені 
Свердлова, Коробчинської сіль- 
ради. 

В соціалістичному змаганні 
з бригадою Героя Соціалістич- 
ної Праці Олександра Гіталова 
тракторна бригада т. Осадчука 
домоглася нових успіхів. В об- 
служуваному колгоспі бригада 
провела сівбу ранніх на площі 
335 га, заборонувала озимих 

283 га, закрила вологу на пло- 
щі 900 га, посіяла цукрових 
буряків на площі 48 га, зн ач - 
но перевиконавши завдання.

Трактористи Корній Кушнір, 
Григорій Ткаченко, Гарасим 
Чижма та Іван Балацький сис- 
тематично перевиконують зав- 
дання. На кожний 15-сильннй 
трактор вироблено біля 200 га 
умовної оранки.

Зараз бригада працює на під- 
нятті квітневих парів.

Сількор І. БОГОЩУК.

ШВИДКІ ТЕМПИ
В колгоспі ім. Сталіна, Мар- 

тоноської сільради, швидкими 
темпами розпочалось шаруван- 
ня цукрових буряків. Восьма 
полеводська бригада комсо- 
мольця тов. Радула закінчила 
шарування за 2 робочих дні. 
Всього прошаровано 23 га.

Перша полеводська бригада 
тов. Ж анталая уже прошару- 
вала 18 гектарів. Включилися 
в ці роботи також 2, 4 і 9 
полеводські бригади.

Одночасно з цими роботами 
ми розпочали боротьбу з дов- 
гоносиком, обкопали бурякові 
плантації та минулорічні бу- 
рячища.

О. БАБАЛІЧ,
голова колгоспу.

Ремонтники стали на вахту
Включившись у передтрав- 

неве соціалістичне змагання, 
комбайнери і ремонтники Пан- 
чівської МТС зобов'язалися до 
25 квітня 1950 р. повністю 
закінчити ремонт комбайнів і 
здати їх приймальній комісії.

Передові комбайнери з пер- 
ших днів виконують взяті зо- 
бов’язання. Комбайнери Степан 
Бобок та Іван Яшан денні зав- 

дання на ремонті своїх машин 
виконують на 115— 120 проц. 
прп високій якості робіт.

На ремонті комбайнових мо- 
торів перевиконує норми Лука 
Яценко.

Поряд з цим, комбайнер Пав- 
ло Берневек затягує ремонт 
комбайна, не рівняється на 
передовиків.

Сількор Д. ЧОК.

Не допомагають бригаді
Правління колгоспу імені 

Леніна (с. Каніж) разом з його 
головою т. Даниловим  та брига- 
дирами полеводських бригад 
замість ділової організації пра- 
ці на весняних польових ро- 
ботах стали на шлях їх  зриву. 
Їм байдуже до того, що день- 
у-день не виконуються норми 
виробітку, що із-за відсутності 
причіплювачів, трактори про- 
стоюють.

На протязі трьох днів, по- 
чинаючи з 9 квітня, трактори 
моєї бригади більше простояли

ніж працювали, бо сам Данилов 
з правлінням та бригадирами 
пиячив. Все це значно відбилось 
на вчасному заверш енні під- 
няття парів.

Моя бригада змагається з 
Героєм Соціалістичної Праці 
О. Гіталовим. Отже, щоб здійс- 
нити свої зобов’язан н я , нам 
потрібна всебічна допомога 
правління колгоспу, яко ї ми 
не одержуємо.

п. стойко,
бригадир тракторної брига- 
ди, Панчівської МТС.

РОЗПОЧАЛИ 
ШАРУВАННЯ БУРЯКІВ

На бурякових плантаціях 
колгоспу ім. Молотова, Кам’ян- 
ської сільради, з'явились друж- 
ні сходи цукрових буряків.

Полеводські бригади Федора 
Чиженка та Лаврентія Сарани 
організовано провадять шару- 
вання цукрових буряків.

В передтравневому соціаліс- 
тичному змаганні веде перед 
ланка Марії Жовни. Члени її 
ланки завдання виконують на 
150— 175 процентів.

В. ВОРОПАЙ,
секретар парторганізації 
колгоспу ім. Молотова.

Недопускати появи довгоносика
На площах, що в минулому 

році були засіяні буряками і 
багаторічними травами вже вий- 
ш ов  із зимівлі довгоносик. Він 
може завдати дуже великої 
шкоди посівам цукрового буря- 
ка. Тому вже тепер треба вжити 
заходів до його знищення.

Перш за все, слід обкопати 
бурячища і ділянки багаторіч- 
них трав, вивезти на поле ку- 
рей, заготовити отрути і апа- 
ратуру.

Одним із ефективних способів 
боротьби з довгоносиком є при- 
надний посів цукрових буряків 
на бурячищах 1949 року. При 
посіві ширина міжрядь має ста- 
новити 44 см. і при повторно- 
му посіві в цих міжряддях —  22 
см. Посів смуг треба провести 
вже тепер.

Після посіву таких смуг їх 
слід оборати борозною 27— 30

см, а в міжряддях прокопати 
вузенькі канавки, в яких че- 
рез кожні 10 метрів поробити 
колодязі глибиною 35 см. Ка- 
навки і колодязі треба обпили- 
ти гексохлораном з розрахунку 
5 грамів на один погонний метр 
і 7 грамів на один колодязь.

З появою на принадній сму- 
зі сходів їх можна обприскати 
фтористими ядами, а в жарку 
погоду —  хлористим барієм.

Боротьбу з довгоносиком на 
принадних посівах слід прова- 
дити до повного знищення 
шкідників, не даючи їм змоги 
вийти в інші місця посіву бу- 
ряків. Після то го , як  довгон о- 
с и к  б уде знищено, принадні 
смуги переробляють і сіють на 
них пізні культури.

А. ЖУРБЕНКО.

Редактор О. ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
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Неякісна оранка
В мартоноському колгоспі 

«Правда» трактористи Олексій 
Бобейко та Леонтій Робул зора- 
ли пар на глибину 1 7  санти- 
метрів, що ні в якій мірі не 
відповідає агротехнічним вимо- 
гам. В результаті довелося 5 
гектарів зораної площі забраку- 
вати.

Бригадир цієї тракторної 
бригади тов. Зайцев, що допус- 
тив неякісну оранку ранніх 
парів, повинен нести сувору 
відповідальність.

Сількор С. БАЙБОРОША.

СТУДЕНТСЬКИЙ ЛЕКТОРІЙ
При Новомиргородському пед- 

училищі з ініціативи комсо- 
мольської та профспілкової ор- 
ганізації створено студентський 
лекторій. Щ отижня тут чита- 
ються лекції з політичних, 
наукових та літературних пи- 
тань.

Останнім часом прочитано 
лекції: «Фізичне виховання в 
СРСР», «Педагогічна поема» 

Макаренка, «Прапороносці» 
О. Гончара та інші. Лекції 
допомагають слухачам підви- 
щувати свої політичні та на- 
укові знання.

Після кожної такої лекції 
відбуваються концерти, що да- 
ють учасники художньої само- 
діяльності педучилища.

П. ІЩЕНКО,
слухач ІІІ курсу.

ЗАТИСКУВАЧА КРИТИКИ — ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!
В колгоспі ім. Кірова, Софі- 

ївської сільради, випускається 
стінна газета, яка  допомагає 
колгоспникам перейняти пере- 
довий досвід, виявити і усунути 
недоліки.

В четвертому номері газета 
критикувала Володимира Кані- 
ра, який вивозив гній не на 
колгоспне поле, а на власну 
садибу.

Ця замітка була зірвана. 9 
квітня 1950 р. В. Канір, зу- 

стрівши мене біля Софіївського 
ССТ, почав погрожувати і взи- 
вати брутальними словами.

Н. ПЕТРОВА,
редактор стінгазети.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Затискування 
критики в стінгазеті, що сталося 
в колгоспі ім, Кірова з боку т. Ка- 
ніра, є обурливим фактом.

Редакція впевнена, що затиску- 
вач критики т. Канір понесе повну 
відповідальність за свої дії і бу- 
де суворо покараний.
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