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Тепер, коли досягнуто серйозних успіхів у  під- 
несенні зернового господарства і створено необ- 
хідні передумови для дальшого збільшення вироб- 
ництва зерна, на весь зріст постало завдання 
всебічного розвитку тваринництва, як центральне 
завдання партії і держави в розвиткові сільського 
господарства.

З постанови Ради Міністрів СРСР і Центрального Комітету ВКП(б) 
про трирічний план розвитку громадського колгоспного і радгоспно- 
го продуктивного тваринництва.

Більше уваги літньому стійловому 
(табірному) утриманню худоби

Рада Міністрів УРСР і 
ЦК КП(б)У, надаючи вели- 
кого значення правильній 
організації літнього утри- 
мання худоби в колгоспах 
і радгоспах України в спра- 
ві підвищення продуктив- 
ності тваринництва своєю 
постановою від 18 січня 
1949 року „Про літнє стій- 
лове (табірне) утримання 
худоби і організацію вироб- 
ництва кормів у колгоспах 
та радгоспах Української 
РСР” зобов‘язали правлін- 
ня колгоспів зарані органі- 
зувати цю роботу, впрова- 
дити правильну травопільну 
систему землеробства, під- 
готувати табори і т. д. От- 
же, літнє табірне утримання 
худоби і організація вироб- 
ництва кормів являються 
одним із найважливіших і 
основних заходів в справі 
підвищення продуктивності 
громадського тваринництва.

Частина колгоспів вже 
закінчила посів ранніх ярих 
першого строку посіву та 
приступила до підготовки 
парів. Це такі колгоспи, як 
„Політвідділ” (Панчево), 
„12-річчя Жовтня ” і імені 
Молотова, Кам'янської сіль- 
ради.

Лічені дні залишились до 
переходу худоби на літнє 
стійлове утримання, а ряд 
колгоспів району не присту- 
пив до обладнання таборів,
що у великій мірі відбива- 
тиметься на правильній ор- 
ганізації годівлі худоби в 
стійловий літній період.

Виробництво кормів, по- 
сів зеленого конвеєра в 
окремих колгоспах прова- 
диться неорганізовано і не 
в установлені строки, яких 
обов'язково потрібно дотри-

муватись. Так в колгоспі 
„Соцнаступ” (Мар'ївка, го- 
лова правління т. Ткачен- 
ко) в перший період по- 
трібно було посіяти вікомі- 
шанки та ярих зернових 
9 га, а посіяли 12. Цим са- 
мим зменшено площу посі- 
ву другого терміну, щ о при- 
веде до нерівномірного над- 
ходження зеленої маси. В 
перший період її буде ба- 
гато, а в другий — обмаль. 
Щоб не допускати цього, 
треба сіяти в установлені 
строки, дотримуючись дове- 
дених державних планів по- 
сіву зеленого конвеєра.

Основним завданням в за- 
провадженні зеленого кон- 
веєра є організація догляду 
за посівами. З цією метою 
в кожному колгоспі повин- 
ні бути організовані спеці- 
альні бригади, ланки по ви- 
робництву кормів, в які по- 
винні бути залучені  кращі 
колгоспники, які забезпе- 
чать проведення всіх робіт 
по кормодобуванню та дог- 
ляду за посівами всіх кор- 
мових культур. На жаль, 
деякі правління колгоспів 
закріпили  на роботу по ви- 
робництву кормів тварин- 
ницькі бригади, які мають 
безпосередні завдання по 
розвитку і підвищенню про- 
дуктивності громадського 
тваринництва.

Правління колгоспів по- 
винні негайно провести 
укомплектування бригад і 
ланок, довести до них зав- 
дання по виробництву кор- 
мів і забезпечити догляд по- 
сівів, а також не пізніше 
28 квітня обладнати табори 
для л ітнього стійлового 
утримання худоби.

В райкомі КП(б)У
Про грубе порушення агротехніки в колгоспі 

„Соцнаступ”, Мар'ївської сільради
Бюро райкому КП(б)У, роз- 

глянувши матеріали перевір- 
ки якості проведення вес- 
няно-польових робіт в  
кол- госпі „Соцнаступ” (Мар'їв- 
ка), а також заслухав- 
ши пояснення голови прав- 
ління колгоспу тов. Ткачен- 
ка, голови виконкому 
Мар'ївської сільради тов. 
Бабаліча, секретаря терито- 
ріальної парторганізації тов. 
Майстренка і дільничного 
агронома тов. Науменка по 
цьому питанню, встанови- 
ло, що в результаті безвід- 
повідального ставлення до 
проведення весняно-польо- 
вих робіт і відсутність на- 
лежного контролю за якіс- 
тю їх, в колгоспі допущені 
грубі порушення правил аг- 
ротехніки в обробці сіль- 
ськогосподарських культур.

В результаті несвоєчасної 
і неякісної передпосівної 
обробки площі під озиму 
пшеницю (307 га) і недоб- 
роякісну сівбу, 215 гекта- 
рів зрідженої лзимини по- 
трібно підсіяти, а на 92 гек- 
тарах озима пшениця зовсім 
загинула.

Сівбу ранніх ярих куль- 
тур, зокрема ячменю, на 
площі 38 гектарів проведе- 
но також недоброякісно. 
Насіння-зерно зароблене на 
глибину 2—3 см., д о  30 про- 
центів зерна лежить поверх 
грунту і не зароблено.

Боронування озимини на 
площі 60 гектарів не про- 
ведено. Голова колгоспу 
тов. Ткаченко став на шлях 
обману держави, в держав- 
ній звітності показав, що 
заборонована вся площа по- 
сіву озимих культур. Не- 
повністю і неякісно забо- 
роновано зяб.

Посів цукрових буряків 
на площі 5 гектарів прове- 
дено без одночасного вне- 
сення мінеральних добрив 
в рядки.

Не дивлячись на те, що 
відділ сільського господар- 
ства райвиконкому виділив 
колгоспу для пересіву і під- 
сіву на загиблій площі 
озимих із насінньової пози- 
ки 84 центнери посівного 
матеріалу ще 17 квітня 
1949 року, голова правлін- 
ня колгоспу тов. Ткаченко 
не організував його заве- 
зення з елеватора і до пе- 
ресіву озимих не приступив, 
чим порушив кращі строки 
сівби.

Бюро РК КП(б)У також 
відмітило, що факти пору- 
шення правил агротехніки в 
цьому колгоспі допускались 
і з б оку Новомиргородської 
МТС (директор т. Калінов- 
ський, старший агроном тов. 
Врадій). Так, підняття па- 
рів МТС по договору по- 
винна виконувати плугами 
з передплужниками, а на- 
справді оранка провадилась 
частково без передплужни- 
ків і не додержувалась 
встановлена глибина оран- 
ки.

Подібні факти порушення 
правил агротехніки мали 
місце і в ряді інших колгос- 
пів району.

Внаслідок незадовільної 
масово-політичної роботи 
серед колгоспників колгос- 
пу „Соцнаступ” в колгоспі 
має місце низька трудова 
дисципліна. Первинна тери- 
торіальна парторганізація 
(секретар т. Майстренко) не 
керувала і не контролювала 
ходу соціалістичного зма- 
гання, не висвітлювала ви- 
робничих показників бригад, 
ланок, колгоспників.

Бюро райкому КП(б)У 
відмітило також слабий 
контроль за проведенням 
весняно-польових робіт з бо- 
ку райвідділу сільського 
господарства (завідуючий 
т. Самченко).

За безвідповідальне від-  
ношення до своїх обов'яз-  
ків і за допущення пору- 
шень елементарних правил 
агротехніки на весняних 
польових роботах бюро 
РК КП(б)У голові колгос- 
пу т. Ткаченку оголосило 
сувору догану з занесенням 
в облікову картку і в ос- 
танній раз попередило, що 
коли він і далі допустить 
хоч незначне порушення 
правил агротехніки, він бу- 
де притягнутий до держав- 
ної відповідальності.

Оголошено догану заві- 
дуючому відділом сільсько- 
го господарства райвикон- 
кому т. Самченку за від- 
сутність контролю за ходом 
пересівів і підсівів озимих 
культур в колгоспах рай- 
ону.

Сувору догану з занесен- 
ням в облікову картку 
оголошено секретарю те- 
риторіальної парторганіз а- 
ції Мар'ївської сільради 
т. Майстренку за безконт-

рольність в проведенні 
сільськогосподарських ро- 
біт в колгоспах, за само- 

  усунення від керівництва 
соціалістичним змаганням 
серед колгоспників і за не- 
задовільно організовану ма- 
сово-політичну роботу . Бю- 
ро РК КП(б) зобов'язало т. 
Майстренка посилити масо- 
во-політичну роботу серед 
колгоспників, мобілізувати 
їх на усунення припущених 
помилок, на своєчасне і 
якісне закінчення весняно- 
польових робіт.
Бюро райкому КП(б)У звер- 

нуло серйозну увагу голови 
Мар' ївської сільради т. Ба- 
баліча на незадовільне ке- 
рівницто проведенням вес- 
няно-польовими роботами в 
колгоспах сільської Ради.

Виконкому райради депу- 
татів трудящих доручено 
розглянути питання про 
притягнення до криміналь- 
ної відповідальності діль- 
ничного агронома т. Нау- 
менка за безконтрольність і 
допущення найгрубіших по- 
рушень правил агротехніки 
в проведенні польових ро- 
біт в обслуговуваних ним 
колгоспах.

Райпрокурору т. Соколен- 
ку доручено розібратися з 
положенням справи в кол- 

 гocпi „Соцнаступ” і винних 
 в порушенні правил агро- 
 техніки притягти до суво- 
рої відповідальності.

Директор Новомиргород- 
ської МТС т. Каліновський 
повинен вжити всіх заходів, 
щоб протягом двох днів 
виправити положення з пе- 
ресівом та підсівом озимих 
культур в колгоспі.

Бюро райкому КП(б)У 
звертає особливу увагу ди- 
ректорів МТС тт. Гордєйка 
і Каліновського, замісників 
директорів МТС по політчас- 
тині тт. Чаюка і Корсакова 
на посилення виховної ро- 
боти серед спеціалістів сіль- 
ського господарства, на під- 
няття почуття відповідаль-  
ності за доручену ділянку 
роботи.

Секретарю р а й к о м у  
КП(б)У т. Ц уркану доруче- 
но провести збори первин- 
ної територіальної партор- 
ганізації Мар'ївської сіль- 
ради і загальні збори кол- 
госпників колгоспу „Соц- 
наступ”, на яких роз'яснити 
рішення райкому КП(б)У.

ЩО ДАЛО ШТУЧНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ
Правильно примінивш и на 

практиці свої теоретичні 
знання, технік штучного за- 
пліднення т. Карауш в кол- 
госпі ім. Сталіна (Панчево) 
добився в 1948 році значних 
успіхів. Із 106 штучно зпа- 
рованих корів лише 5 ви- 
явились яловими. Колгосп- 
ниця тов. Паливода Люба, 
спарувавши свою корову 
на пункті штучного заплід- 
нення, одержала приплід 
двоє здорових телят.

Користь від штучного за- 
пліднення полягає в тому, 
що телята, одержані від по-

родного високопродуктив- 
ного бугая, добре розвине- 
ні і мають живу вагу 30— 
35 кг. при народженні.

Лише при штучному па- 
руванні є змога одержати 
від нього за рік 150—200 
телят.

При штучному паруванні 
гарантується застереження 
захворювань корів.

Зараз на пункт поставле- 
но ще кращого племінного 
виробника, яким запланова- 
но спарувати 55—100 корів.

Б. Дацький,
дільничний зоотехнік.

У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про скликання Верховної Ради УР СР

С к л и к а т и  п ' я т у  с е с і ю  В е р х о в н о ї  Р а д и  У к р а їн сь кої 
Р а д я н с ь к о ї   С о ц і а л і с т и ч н о ї  Р е с п у б л і к и  1 2 - г о  т р а в н я  1 9 4 9  р о к у  в  м і с т і  К и є в і

Голова Президії Верховної Ради УРСР
 М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради УРСР
м Київ, 13 квітня 1949 р. В. НИЖНИК.

Р о з пашники  не р ем о н т у ю ть
Незабаром надійде пора 

обробітку технічних куль- 
тур, а в ко лгоспі  „Червоний 
трудовик” (Трояново) із 8 
розпашників жоден не тіль- 
ки не ремонтується, а з них

вже порозтягали колеса.
Кожного дня через роз- 

пашники переступають ко- 
валі Павлов І. та Кондра- 
тенко П., але за ремонт їх 
ніяк не візьмуться.

Не дбає про ремонт не- 
обхідного на обробітку по- 
лів сільськогосподарського
інвентаря і голова правл ін- 
ня колгоспу т. Довбиш.

С. Кондратенко .



З А СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ

В о б к о м і  К П( б ) У
Про хід ремонту комбайнів та інших збиральних 
машин в МТС і колгоспах Новомиргородського 

і Рівнянського районів

2.

Бюро обкому КП(б)У за- 
слухало доповіді секретарів 
райкомів КП(б)У: Новомир- 
городського — тов. Річка, 
Рівнянського— тов. Чернен- 
ка і відмітило, що в МТС 
і колгоспах цих районів 
встановлені облвиконкомом 
та обкомом КП(б)У графіки 
ремонту комбайнів і зби- 
ральних машин не викону- 
ються.

Рівнянський і Новомирго- 
родський райкоми КП(б)У 
не встановили належного 
контролю за виконанням гра- 
фіків ремонту в кожній МТС 
та колгоспі, не зажадали 
від директорів МТС, голів 
колгоспів і секретарів пер- 
винних парторганізацій МТС 
і колгоспів безумовного ви- 
конання постанови викон- 
кому обласної Ради депу- 
татів трудящих та бюро об- 
кому КП(б)У від 23 березня 
1949 року.

В результаті незадовіль- 
ного керівництва Новомир- 
городського та Рівнянсько- 
го райкомів КП(б)У ремон- 
том збиральних машин ця 
робота зволікається.

План ремонту комбайнів 
на 15 квітня 1949 року Ново- 
миргородська МТС (дирек- 
тор тов. Каліновський, зас- 
тупник директора по політ- 
частині тов. Корсаков) ви- 
конала на 21,4 процента. В 
квітні в цій МТС не відре- 
монтовано жодного комбай- 
на. Ремонт молотарок зов- 
сім не початий.

Панчівська МТС (дирек- 
тор тов. Гордєйко, заступ- 
ник директора по політчас- 
тині тов. Чаюк) план ремон- 
ту комбайнів виконала на 
33 проценти, за квітень не 
відремонтувала жодного 
комбайна. До ремонту жа- 
ток, кінних молотарок, дви-  
гунів і зерноочисних машин 
колгоспи Новомиргород- 
ського району досі не при- 
ступали.

В Семенастівській МТС, 
Рівнянського району (вико- 
нуючий обов'язки директо- 
ра МТС тов. Швець, за- 
ступник директора по по- 
літчастині тов. Мансуров) 
за графіком мало бути від- 
ремонтовано на 15 квітня 
14 комбайнів, а відремонто- 
вано 9, причому 3 комбайни 
з числа відремонтованих ко- 
місія не прийняла, бо в них 
виявлені великі дефекти.

Неякісно відремонтовані 
3 комбайни Новомиргород- 
ської МТС, які також комі- 
сією не прийняті.

Проте виконуючий обо- 
в'язки директора Семенастів- 
ської М ТС тов. Швець та 
директор Новомиргород- 
ської МТС тов. Калінов- 
ський стали на шлях обма- 
ну держави і включили ці

комбайни в звітність як від- 
ремонтовані.

Також незадовільно про- 
вадиться ремонт збирально- 
го інвентаря в колгоспах 
Рівнянського району, зокре- 
ма двигунів, кінних моло- 
тарок, зерноочисних машин. 
Колгоспи „Соцнаступ”, ім. 
Воровського, ім. 18 парт- 
з'їзду, ім. Ворошилова, ім. 
Кірова та інші ремонт жа- 
ток зовсім не починали.

Директори та їх заступ- 
ники по політчастині: Ново- 
миргородської МТС — тт. Ка- 
ліновський і Корсаков, Пан- 
чівської— тт. Гордєйко і Ча- 
юк, Семенастівської — тт. 
Швець і Мансуров, корис- 
туючись безконтрольністю 
з боку райкомів КП(б)У, без- 
відповідально поставились 
до виконання графіка ре- 
монту комбайнів і молота- 
рок, не встановили щоден- 
них завдань по ремонту 
кожному комбайнерові і 
машиністові.

Бюро обкому КП(б)У від- 
мітило особливо незадовіль- 
но поставлену масово-полі- 
тичну роботу серед комбай- 
нерів і машиністів, зайнятих 
на ремонті комбайнів у цих 
МТС.

Показники виконання що- 
денних завдань по ремонту 
комбайнів і молотарок на 
дошку показників не зано- 
сяться, виробничі наради з 
комбайнерами і машиніста- 
ми не проводяться. Партор- 
ганізації МТС не керують 
соціалістичним змаганням.

Рівнянський і Новомирго- 
родський райкоми КП(б)У, 
а також обласне управлін- 
ня сільського господарства, 
знаючи про такий незадо- 
вільний стан з виконанням 
графіка ремонту збиральних 
машин в МТС і колгоспах, 
конкретних і оперативних 
заходів до виправлення його 
не вжили, не зажадали від 
директорів МТС, правлінь 
колгоспів та первинних 
парторганізацій відповідаль- 
ності за виконання плану 
ремонту збиральних машин 
в установлені строки.

Бюро обкому КП(б)У звер- 
нуло серйозну увагу секре- 
тарів Новомиргородського 
і Рівнянського райкомів 
КП(б)У тт. Річка і Чернен- 
ка на їх незадовільне і не- 
конкретне керівництво ре- 
монтом комбайнів, молота- 
рок та інших збиральних 
машин в МТС і колгоспах і 
зобов'язало їх забезпечити 
безумовне виконання плану 
ремонту в установлені ви- 
конкомом обласної Ради т а 
обкомом КП(б)У строки.

Бюро обкому КП(б)У за- 
жадало від директорів МТС 
та їх заступників по політ- 
частині: Новомиргородської 
— тт. Каліновського і Кор-

сакова, Панчівської — тт. 
Гордєйка і Чаюка, Семе- 
настівської — тт. Швеця і 
Мансурова ввійти в графік 
ремонту к омбайнів і моло- 
тарок, повністю завершити 
ремонт усіх збиральних ма- 
шин в установлені строки.

Новомиргородський і Рів- 
нянський райкоми КП(б)У 
зобов'язано обговорити по- 
ведінку директора Новомир- 
городської МТС тов. Калі- 
новського та виконуючого 
обов'язки директора Семе- 
настівської МТС тов. Шве- 
ця, які показали в держав- 
ній звітності комбайни фак- 
тично не відремонтовані і не 
прийняті комісіями, і притяг- 
ти їх до відповідальності.

Бюро обкому КП(б)У зо- 
бов'язало обласне управлін- 
ня сільського господарства 
— тт. Кобильського і Бон- 
даря перевірити якість ре- 
монту комбайнів і молота- 
рок по всіх МТС області і 
винних в неякісному ремон- 
ті притягти до суворої від- 
повідальності.

Новомиргородський і Рів- 
нянський райкоми КП(б)У 
зобов'язано подати допомо- 
гу первинним партійним ор- 
ганізаціям МТС і колгоспів у 
проведенні масово-політич- 
ної роботи серед комбайне- 
рів, машиністів і колгосп- 
ників, зайнятих на ремонті 
збиральних машин, ширше 
розгортаючи серед них пе- 
редтравневе соціалістичне 
змагання за дострокове і 
якісне проведення ремонту 
всіх збиральних машин та 
інвентаря.

Вважаючи зовсім непри- 
пустимим дальше відставан- 
ня багатьох колгоспів об- 
ласті з ремонтом збираль- 
них машин, бюро обкому 
КП(б)У зажадало від голів 
виконкомів райрад, секрета- 
рів райкомів КП(б)У, від 
обласного управління сіль- 
ського господарства та рай- 
відділів сільського госпо- 
дарства повсякденно керу- 
вати ремонтом, вимагати від 
правлінь колгоспів і первин- 
них парторганізацій безу- 
мовного виконання графіків 
ремонту збиральних машин.

Вважаючи підготовку до 
збирання врожаю 1949 ро- 
ку одним найважливішим 
завданням всіх партійних і 
радянських організацій, бю- 
ро обкому КП(б)У постави- 
ло перед усіма райкомами 
КП(б)У та виконкомами рай- 
рад вимогу — повсякденно 
займатися перевіркою ре- 
монту збиральних машин, 
звертаючи особливу увагу 
на якість ремонту, мобілі- 
зувати робітників МТС, рад- 
госпів, колгоспних майстрів 
на виконання плану ремон- 
ту збиральних машин до 
дня Першого травня.

24 квітня 1949 р.

Зразкова підготовка
Правління колгоспу „Пе- 

ремога” (Кам'янка, голова 
т. Bopoпaй) своєчасно по- 
дбало про підготовку і ре- 
монт інвентаря для бороть- 
би з шкідниками сільсько- 
господарських культур. 
Зразково відремонтував кін- 
ний оббризкувач колгосп- 
ник Воропай І. Для колгос- 
пу куплено 2 нових ранце- 
вих оббризкувача. Завезено 
необхідну кількість ядохі- 
мікатів, а саме: 5 цнт. хло- 
ристого б арію, 2,5 цнт. 
кремневтористого натрію та 
1 цнт. втористого натрію.

Крім того, на місці заго- 
товлено 50 кг. табачної пи- 
лі для боротьби з земляни- 
ми блохами.

По-більшовицькому вико- 
нує свої обов'язки бригадир 
по боротьбі з шкідниками 
сільського с п о д а р с ь к и х  
культур т. Сорокін. Він 
склав робочий план по бо- 
ротьбі з шкідниками по

кожній культурі зокрема, 
продумав і спланував всі 
способи і шляхи для їх ви- 
конання. Вся робота у ньо- 
го проводиться планово, 
своєчасно і якісно.

В колгоспі обкопано ка- 
навками посів багаторічних 
трав, на площі старого бу- 
рячища накладено сітку 
дрібних канавок для вилов- 
лювання довгоносиків і жу- 
ків. На цій роботі по-удар- 
ному працювали колгосп- 
ниці тт. Шульга Н ., Мель- 
ніченко Л ., Грабовська М.

Під керівництвом т. Со- 
рокі на проведено затрав- 
лення нор ховрахів ядами 
на площі 50 гектарів.

Досвід роботи бригадира 
по боротьбі з шкідниками 
сільськогосподарських куль- 
тур т. Сорокіна повинен 
стати надбанням всіх брига- 
дирів колгоспів району.

І. Романенко.

Не дбають про шовківництво
Колгосп „Шлях Леніна” 

(Лікарево) з'являється ба- 
зою розвитку шовківництва 
в нашому районі. Але го- 
лова правління колгоспу т. 
Бондаренко не приділяє 
шовківництву належної 
уваги. Так, до 25 квітня 
ц. р. повинна бути закін- 
чена закладка грени (яєць) 
на інкубацію, але для цьо- 
го не проведена дезинфек- 
ція приміщень, для я кої не 
завезено навіть формалін, 
сірку.

Для вирощування коко- 
нів потрібне листя шовко- 
виці. В колгоспі є шовко- 
виця посадки минулих ро- 
ків, для одержання більшої 
кількості листя в рядки по- 
трібно внести мінеральні 
добрива, які і до цього ча-

су в колгосп не завезені.
Заплановано також посія- 

ти шовковицю для одер- 
жання сіянців, а грунт для 
цього не підготовлений.

Не вживає ніяких захо- 
дів т. Бондаренко і до по- 
рушників трудової дисцип- 
ліни бригади шовководів- 
колгоспниць — Супрун О., 
Кальніцької О ., Миронової 
М., які на роботу не вихо- 
дять і не хотять працювати.

Про всі ці факти відомо 
завідуючому відділом сіль- 
ського господарства райви- 
конкому т. Самченку, однак 
він також ніяких заходів для 
налагодження справи шов- 
ківництва не вживає, хоч 
про значення шовківництва 
йому не доводиться з'ясову- 
вати. І. Михайлов.

Збудуємо ставки і водойми
Здійснюючи сталінський 

план перетворення природи 
для забезпечення високих 
і сталих врожаїв, в нашо- 
му районі намічено збуду- 
вати 4 нових ставки пло- 
щею у 80 га та відбудува- 
ти старі на площі 10 га. 
Розпочати роботи по будів- 
ництву та ремонту ставків 
потрібно було 1 квітня з 
тим, щоб до 10 жовтня цьо- 
го року повністю закінчити 
цю роботу.

В колгоспі ім. Шевченка 
(Шпаково), ім. Петровсько- 
го (Мар'ївка) вже розпоча- 
ли будівництво, збудували

замки і зараз засипають 
греблі.

Проте правління колгос- 
пів ім. Молотова і „12-річчя 
Жовтня”, Кам'янської сіль- 
ради, та ім. Кірова (Мар'їв- 
ка) до будівництва ставів 
не приступили, чим можуть 
зірвати намічені строки 
будівництва.

Правлінням цих колгоспів 
не слід затягувати роботу, 
а приступити до будівництва 
ставів негайно, щоб швид- 
ше здійснити план будів- 
ництва ставів по району.

О. Гульченко.

Н Е Д І Л Ь Н И К У К ОЛГ ОСПІ
17 квітня ц. р. комсо- 

мольська організація кол- 
госпу Ім. Чкалова (Софіївка) 
організувала недільник. В 
недільнику взяли участь всі 
Комсомольці і Молодь. Вони 
прибрали могилки воїнів, 
що загинули в боях з німе-

цькими окупантами, посіяли 
квіти, обгородили їх.

Крім того, комсомольці 
та молодь привели у куль- 
тур ний вигляд площу біля 
клубу, посадили дерева, 
квіти.

Ф. Дзюбенко.

П О В І Л Ь НО В И П Р А В Л Я ЮТ Ь  Н Е Д О Л І КИ
Нещодавно райком КП(б)У 

вказав директору Новомир- 
городської МТС т . Калінов- 
ському на вкрай незадовіль- 
не керівництво ремонтом 
збиральних машин. Здава- 
лося б, що дирекція МТС

після цього швидко перебу- 
дує роботу, але цього не 
зроблено. Бригадно-вузло- 
вий метод ремонту комбай- 
нів почали тільки організо- 
вувати, окремі комбайнери, 
як приміром т. Тихий, про-

довжують ремонтувати ком- 
байни самі.

Нема зрушення і в ремон- 
ті молотарок, двигунів та в 
масово-політичній роботі се- 
ред комбайнерів

І. Сухоребрий.

Редактор А. ГАВРИЛЮК.

О Г О Л О ШЕ Н Н Я
Згідно рішення Виконавчого Комітету Кіровоградської 

Обласної Ради депутатів трудящих від 4 квітня 1949 року 
за № 377 Новомиргородський РАЙХАРЧОКОМБІНАТ л і к -  
в і д у є т ь с я .

Установи і організації, а також окремі особи, які ма- 
ють претензії до р айхарчокомбінату, повинні передати їх 
ліквідаційній комісії у писемній формі до 8 травня 1949 р.

Після 8 травня 1949 року ніякі претензії прийматися 
не будуть. Ліквідаційна комісія.
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