
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

За соціалістичну
перебудову

Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії України 
та районної Ради депутатів трудящих, Кіровоградської області.

Свято радянської преси
Щ ороку громадськість нашої 

кр а їн и в ід зн ачає День радян
ської преси , і щ ороку це свято 
має свої особливості. І це за 

к ономірно! Н аш а п р еса— прав
диве дзеркало суспільного жит
тя . День у день висуває воно 
все нові і нові п и тан н я , на як і 
преса не мож е не відгукува
тись. Чи глибокі, з містовні  ц і 
відгуки? Чи не відстають наші 
газети, я к  друкован і, так і 
ст інн і, в ід вимог ж и ття, від 
й ого запитів?

В день свята преси  варто 
оглянутись назад, оцінити зроб
лене і точніш е визн ачи ти  своє 
місце у всенародній боротьбі за 
виконанн я завдань ком уністич
ного будівництва.

Особливість цьогорічного свя
та полягає в тому, що діяль
ність наш ої преси, роботу ар
м ії радян ських  ж урналістів, 
робсількорів громадськ ість краї
ни оцінює в світлі рішень 
XX з ’їзду К ом уністичної партії. 
Для радянського народу, всього
прогресивного лю дства ці ріш ен
н я  мають велике  історичне зна
ч ен н я . Перед наш ою  пресою 
вони ставлять нові, незрівнянно 
вищі завдан ня.

XX з ’їзд КПРС націлив ра
дянських людей н а  зд ійснення 
грандіозного плану  ш остої п ’я 
тирічки. Я к багато повинна 
зробити преса в р о з’ясненн і 
трудящ им величних планів ко
муністичного будівництва! Тру
дящ і чекаю ть від газет  захоп
лю ю чих м атеріалів, теплих за 
душ евних розповідей про пере
дових людей п рац і— г ероїв на
шого будівництва, багатої ін
формації з фронту боротьби за 
п ’яти річку. А я к  потрібні сьо
годні серйозні й переконливі 
критичні виступи газет, влучні 
фейлетони, дотепні карикатури 
про нероб і бю рократів, про 
тих, хто заваж ає наш ому по
ступальному рухові вперед!

Та головне —  не т ільки  в 
роз’ясн ен н і завдань ш остої п ’я 
тирічки. П артія  висуває па 
перш ий план організаторську 
роботу в масах. Зуси лля  пар
тійних організацій  і господар
ських органів спрямовую ться 
н а  те, щоб н а  ділі забезпечи
ти виконанн я нам ічених планів.
П реса не може стояти осторонь 
головного, адж е вона не тільки 
колективний пропагандист, не 
тільки колекти вни й  агітатор, 
а  й колективний організатор. 
Таке л ен ін ське  в и зн ач ен н я  ролі 

 н аш ої преси, таке ї ї  покли кан 
н я  в ж итті.

Н аш а дійсність зн а є  сотні 
прикладів активного втр у чан 

ня газет в ж иття. Чи на заво
дах, чи в МТС або колгоспах 
ініціатива робсількорів, стінних 
газет завжди знаходить гаря
чий відгук рядових трудівників, 
палку підтримку партійних ор
ганізацій та господарників. Але, 
звичайно, при тій умові, коли 
редколегія стін ної газети та її
робсількорівський актив уважно 
стежать за виробничою діяль
ністю всього колективу, знають 
запити дня, підтримують все 
нове, прогресивне, що повсяк
час народж ується в житті.

Сила наш ої преси— в її зв ' я з 
ках  з масами, в партійному ке
рівництві. П ервинні партійні ор
ганізації повинні повсякденно 
керувати роботою редколегій 
багатотиражних та стінних га
зет, подавати їм дійову допомо
гу у створенні широкого роб- 
сількорівського активу. Без 
цього немислимо випускати 
змістовну, бойову газету.

На одного газетяра, літера
тора — по п ’ятсот і більше не
літераторів, простих трудівни
к ів — так заповів нам великий 
Ленін. Зам ітка робкора чи 
сількора, лист робітника чи 
колгоспника, кореспонденція 
або ж порада спеціаліста— ось 
основний м атеріал для газети.

Якщо говорити про органі
заторську роботу фабрично-за
водських та колгоспних газет 
в масах, то ї ї  насамперед слід 
починати серед дописувачів,
авторського активу. В газетній 
практиці є такий чудовий ме
тод роботи, я к  робсількорівські 
рейди. В них завжди охоче 
беруть участь рядові робітники 
і к олгоспники, комуністи і к ом
сомольці. Вони із знанням 
справи пош ирюють передовий 
досвід, з войовничою неприми
ренністю виявляю ть недоліки, 
вносять ц інні пропозиції по їх 
ліквідації. А це ж  прекрасний
матеріал для ко ж н ої газети.

Свято радянської преси — 
день огляду роботи наш их га 
зет. Хай ж е для кож н о ї завод
ської і колгоспної багатотираж
ної чи стінної газети, я к  і для
всієї наш ої преси, цей огляд 
буде діловим, об’єкти вним, са
мокритичним. Він повинен ста
ти засобом дальш ого піднесен
ня активності великої армії 
робсількорів.

Радянські люди люблять і 
поважають свою пресу. Вони 
чекають від н е ї нових зусиль
у боротьбі за ви кон анн я  зав
дань шостої п ’яти р ічки , за пе
ретворення в ж иття величних 
планів комуністичного будів
ництва, накреслених н ашою 
рідною Комуністичною партією.

Першотравневі  парад і демонстрація на Красній площі
Світлим всенародним святом 

прийшов Першотравень на ра
дянську землю. У цвітінні пра
порів столиця нашої Батьків
щини — Москва. Велично пре
красна в святковому вбранні 
Красна площа. Вітер розвіває 
червоні прапори на даху і баш
тах ГУМ’у . В центрі на фасаді
будинку — портрети великих 
учителів трудящ их— Карла Мар
кса і Володимира Ілліча Леніна.

На площі під бойовими пра
порами вишикувались війська, 
як і беруть участь у першо
травневому параді.

Гранітні трибуни біля Крем
лівської стіни заповнили чис
ленні гості: депутати Верхов
них Рад СРСР і РРФСР, дер
жавні і громадські діячі, знат
ні люди— робітники, к олгосп
ники, вчені, визначні діячі
радян ської культури, генера
ли і адмірали Збройних Сил 
СРСР. Тут перебувають члени 
дипломатичного корпусу, вій
ськові аташ е іноземних держав.

З усіх к інців зем ної кулі в 
Москву, на Першотравневе свя
то прибуло близько п ’ятдесяти 
делегацій —  понад дві тисячі 
чоловік.

Стрілки годинника на Спа
ськ ій башті Кремля наближаю
ться до десятої ранку.

На трибуні Мавзолею з ’явля
ються товариші М. О. Булганін, 
К. Є. Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, Г. М. Маленков, А. І . Міко
я н , В. М. Молотов, М. Г. 
Первухін, М. З . Сабуров, 
М. А. Суслов, М. С. Хрущов, 
Д. Т. Ш епілов , К. О. Фурцева, 
М. М. Ш верник, О. Б. Арістов,
М. І . Б єляє в, маршали, адміра
ли, генерали.

Хвиля оплесків прокочуєть
ся по трибунах.

Десята година. Із Спаських 
воріт на автомаш ині виїжджає

Рік у  рік збільшується кількість газет
В СРСР виходить близько 7 .300  газет 57 мовами разовим 

тираж ем понад 48 м ільйонів примірників. Серед н и х — 18 цен
тральних, 148  респ убл ікан ськи х , 305 крайових, обласних і 
окруж них . 86  газет  виходять в автономних республіках і облас
тях. М іських і районних газет— 4.845 , багатотираж них— 1.830.

На У країні видається 1 .090  газет — 12 республіканських, 
44  обласних, 81 8  м іськи х  і районних та інших. Їх  разовий 
ти раж — п онад 6 м ільйонів примірників.

Міністр Оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу Г. К. Ж уков. 
Він приймає рапорт командую
чого парадом Маршала Радян
ського Союзу К. С. Москаленка 
і разом з ним об’їжджає вій
ська, поздоровляє їх з святом 
Першого Травня.

Завершивши об’їзд військ,
Маршал Ж уков піднімається на 
Ц ентральну трибуну Мавзолею 
і звертається з промовою до 
солдатів і матросів, сержантів і 
старшин, офіцерів, генералів і ад
міралів, до трудящих Радянсько
го Союзу, зарубіжних гостей.

У відповідь на промову Мар
ш ала Ж укова могутнє «Ура!» 
прокочується вздовж Красної 
площі. Гримить артилерійський 
салют. Урочисто звучить держав
ний Гімн Радянського Союзу.

За традицією урочистий марш 
відкривають слухачі військових 
академій. Першими повз трибу
ну проходять слухачі Вій
ськової академії імені М. В. 
Фрунзе , серед яких понад 20 
Героїв Радянського Союзу.

Ідуть, карбуючи крок, слуха
чі Військово-Політичної ордена 
Л еніна Червонопрапорної ака
демії імені В. І. Леніна, 
Військової ордена Леніна і ор
дена Суворова першого ступе
ня артилерійської інженерної
академії імені Дзержинського 
та інш их військових академій.

Б іля  Історичного музею по
казався шовковий біло-голубий 
військово-морський прапор. Про
лунали захоплені вигуки і 
оплески на честь моряків.

По гранітній мостовій гучно 
лунаю ть кроки курсантів Чер- 
вонопрапорн ого військового 
училищ а імені Верховної Ради 
РРФСР. Це училище створено 
в грудні 1917 року за вказів
кою В. І. Леніна.

З ім ’ям Леніна в історії учи

лища зв’язано багато славних 
сторінок. Кремлівські курсанти 
стояли на почесному посту 
№  27 біля квартири Володими
ра Ілліча. В. І. Ленін разом з 
курсантами брав участь у Все
російському суботнику в Кремлі 
1 травня 1920 року.

Із захопленням зустріла Крас
на площа славних прикордонни
к ів . З гвинтівками наперевіс мар
ширують солдати військ МВС.

Як завжди, захоплення гля
дачів викликав марш юних 
учасників параду —  суворовців 
і нахімовців. Вихованці училищ 
демонстрували прекрасну стро
йову підготовку.

З боку Історичного музею 
чути рокіт моторів. І ось уже,
розтягнувшись на всю широ
чінь площі, рушили бронетран
спортери гвардійської механі
зованої Таманської Червоно- 
прапорної ордена Суворова ди
візії імені М. І. Калініна. В
кож ному бронетранспортері вої- 
ни-гвардійці. В руках у них 
найновіша стрілецька зброя.

За таманцями на площу ви
йшли солдати повітряно-десант
них військ.

Незабутнє враження залишив 
парад артилерійських частин.

Тисячі глядачів любувались 
польотом реактивних винищу
вачів. Вони промчали з над
звуковою швидкістю. Першо- 
травневий парад на Красній 
площі продемонстрував зрослу 
технічну оснащеність овіяних
славою перемог доблесних Ра
дянських Збройних Сил, пре
красну бойову майстерність сол
датів і офіцерів, що стоять на 
стражі миру і безпеки нашої 
Батьківщини.

Парад закінчено. Починається 
демонстрація трудящих Москви. 

(Закінчення на 2-й стор.).

Повернення в Москву М . О . Булганіна і М.С. Хрущова
з поїздки в Англію

Багатотисячний мітинг трудящих столиці на Центральному аеродромі 
в зв’язку з успішним завершенням англо-радянських переговорів

5 травня радянський народ відзна
чає славне традиційне свято —  День 
преси, встановлений на честь виходу 
в 1912 році першого номера біль
шовицької газети «Правда».
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30 квітня понад 25 тисяч 
трудящих столиці зібралися на 
Центральний аеродром, щоб 
зустріти Голову Ради Міністрів 
СРСР М. О. Булганіна і Члена 
Президії Верховної Ради СРСР 
М. С. Хрущова, які повертають
ся з поїздки в Англію.

Зустрічати М. О. Булганіна 
і М . С. Хрущова та осіб, що 
їх  супроводять, прибули К. Є. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, 
О. І. Кириченко, Г. М. Мален
ков, А. І. Мікоян, Б. М. Моло
тов, М. Г. Первухін, М. З . Са
буров, М. А. Суслов, Г. К. Ж у
ков, Д. Т. Ш епілов, К. О. Фур
цева, О. Б . Арістов, М. І. Б є
ляєв, заступники Голови Ради
Міністрів СРСР О. М. Косигін, 
В. О. Кучеренко, В. О. Мали- 
шев, В. Б . Мацкевич, І. Ф. 
Тевосян, М. В. Хрунічев та ін
ші офіціальні особи.

О 14 годині 50 хвилин у не
бі з ’являється літак, і незаба

ром він робить посадку. З л і
така виходять М. О. Булганін , 
М. С. Хрущов і академіки І . В . 
Курчатов, А. М. Туполє в. При
сутні на аеродромі трудящі 
влаштовують бурхливу овацію.

Керівники Радянського У р я
ду і Комуністичної партії Ра
дянського Союзу піднімаються
на трибуну.

Голова виконкому Москов
ської міської Ради депутатів 
трудящих М. І. Бобровников 
відкриває мітинг і від імені 
присутніх сердечно поздоров
ляє Миколу Олександровича 
Булганіна і Микиту Сергійови
ча Хрущова з успішним завер
ш енням переговорів з керівни
ками англійського уряду і бла
гополучним поверненням на 
Батьківщ ину.

На мітингу виступили: ста
левар металургійного заводу 
«Серп и Молот» В. Н . Рябов— 
від працівників промисловості

міста Москви, академік С. Л. 
Соболєв — від інтелігенції сто
лиці, М. О. Булганін, кон
структор літаків академік А. М. 
Туполєв, вчений - фізик ака
демік І . В . Курчатов і М. С. 
Хрущов.

Потім на мітингу була прий
нята резолюція, в якій палко 
схвалюються успішно заверше
ні англо-радянськ і переговори, 
що є великим вкладом у спра
ву поліпшення відносин між 
СРСР і Великобританією, зміц
нення загального миру і без
пеки народів.

Керівники Комуністичної пар
тії і Радянського Уряду сіда
ють в автомашини і відбува
ють з аеродрому. Десятки ти 
сяч людей, що зібралися па
Ленінградському шосе та інших 
вулицях, з ентузіазмом вітали 
М. О. Булганіна і М. С. Хрущо
ва, як і успішно завершили мі
сію доброї волі. (ТАРС).
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Першотравневий парад і демонстрація 
на Красній площі

(З А К І Н Ч Е Н НЯ)
Попереду колон демонстран

т ів— група прапороносців. Трав
невий вітер розв іває  ч ервоний 
оксамитний прапор орденоносної 
столиці. За  н и м — колон а п іоне
рів, юних м осквичів. П орівняв
ш ись з трибунам и , груп а  най
менших ш коляр ів  бігом підні
мається по сходах  Мавзолею. 
Діти підносять кв іти  кер івн икам 
партії і уряду.

На площі в и н и к а є килим з 
квітів. Його н есуть  ф ізкуль
турники.

Ф ізкультурники виконую ть 
різноманітні г ім н асти чн і впра
ви, викликаю чи загал ьн е  за 
хоплення.

З  прапорами, під м узи ку  ор
кестрів на площ у виходять ко
лони демонстрантів К іровсько
го, Москворєцьк ого, Л енінсько
го, К раснопрєснен ського , Совєт
ського, Свердловського, Дзер
ж и нського , Щ ербаковського, 
Б ауманського, К уйбиш евського, 
К расногвардейського, Молотов- 
ського районів.

Московські роб ітн и ки  в ідпо
віли н овим п олітичним  і ви
робничим п іднесенн ям  на  рі
ш ення XX з ’їзд у  н аш ої партії. 
Все, що н ап и сано на тисячах
транспарантів, п а н но і плакатів, 
можна висловити однією дум
кою: шоста п ’яти р іч к а  в дії!

Над колонам и портрети М. О. 
Б улган ін а, К . Є. Ворошилова, 
Л. М. К агановича, О. І . К ири
ч ен к а , Г. М. М аленкова, А. І . 
М ікояна, В. М. Молотова, 
М. Г. П ервухіна, М. З . Сабурова, 
М. А. Суслова, М. С. Хрущова.

Колона заводу імені Володи
мира Ілліча. Р об ітн ики  цього
підприємства, свято виконую чи 
л ен інські заповіти , вкладають 
у  свою працю справді творче 
натхненн я. З а  п ’я ти р іч ч я  в 
два рази зросла продуктивність 
праці на підприємстві. Високо
піднято транспарант, н а  якому 
в имальовуються к он тури марте
н а  і рельєфна  ц и ф ра— 6 8,3 
м ільйона тонн стал і:— така  к іль
к ість  сталі пови нна бути ви
роблена в країн і в останньому 
році шостої п ’я ти р іч к и .

З трибун вітаю ть колони ко

лективів заводу «Красный про
летарий», комбінату «Трехгор
ная мануфактура». Трьохгорці 
йдуть на чолі колони Красно
прєсненського району. Мільйон 
метрів тканин виробили вони 
з початку року.

Проходять колективи дослід
них інститутів Академії наук 
СРСР. Цс завдяки праці радян
ських учених в СРСР все шир
ше розвиваються роботи по 
мирному використан ню атомної 
енергії.

В рядах демонстрантів полум’
янію ть стяги з словами братер
ського привіту всім народам,
я к і борються за  мир, за  демо
кратію, за соціалізм .

Все нові колони вливаються 
в єдиний могутній потік. Де
монстранти висловлюють палке 
схвалення успіш ним перегово
рам М. О. Б улган ін а  і М. С. 
Хрущова в А нглії, я к і є вели
кою п одією в розвитку  відносин 
між СРСР і А нглією , між краї
нами Заходу і Сходу.

На червоних полотнищ ах н а
писані заклики ЦК К П РС п ро 
дружбу і співробітництво з усі
ма країнами світу.

Над рядами демонстрантів 
видно портрети керівників  ко
муністичних та робітничих пар
тій і урядів кр а їн  демократич
ного табору.

Високо над головами майо
рить полотнище із закликом 
ЦК КПРС, звернутим до трудя
щих усіх країн :

— Війну мож на і треба від
вернути! Вище прапор бороть
би проти небезпеки війни, за 
мир і співробітн ицтво між  на
родами!

Радянськ і люди словом і ді
лом підкріплюють закл и к  на 
захист миру.

Демонстрація трудящ их Моск
ви на Красній площі тривала 
більше чотирьох годин. Вона
яскраво показала, я к і великі і 
незліченні творчі сили н а шого 
народу, його віра в торжество 
ідей марксизму-лен ін ізм у, його 
згуртованість навколо Кому
ністичної партії і Ленінського 
Центрального Комітету.

(ТАРС).

Актив нашої газети
Перед районною газетою  ни

ні стоять почесні обов’я з к и — мо
білізовувати зу с ил л я  трудящ их 
району на усп іш н е виконанн я 
завдань шостої п ’яти р іч к и . Ве
ли ку  роль у ц ій роботі відігра
ю ть сільські та  робочі ко 
респонденти, я к і через район
н у  газету висвітлю ю ть ж иття
району, д іляться  своїм  вироб
ничим досвідом, в икриваю ть 
хиби і недоліки, що стоять на 
ш ляху  дальш ого п іднесення
всіх галузей  с ільського  госпо
дарства та промисловості.

Районна газета  має ш и роке 
коло робсількорів. Число їх
весь час зростає. Лиш е за  чо
тири місяці ни ніш нього  року 
до редакції надійш ло б іля 6 00 
листів від трудящ их району. 
Б ільш ість листів використана 
н а  сторінках га зе т и , частина
ї х нап равлена для вж иття  від
повідних заходів. З  початку 
року редакція вм істила 33 ма
теріали про вж иті заходи по 
ран іш е опублікованих кри ти ч
них виступах .

Зам. № 251. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород,вул. Шевченка, 23. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву. Тираж 2000.

Редактор X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Зростає кількість сількорів, 
зростає і ї х активність. Цінні 
листи надсилають до газети 
Олексій Алдахонов— у чень Мар
тоноської середньої ш коли, 
Нестор Курко —  член сільгосп
артілі імені К ал ін ін а , Любов 
Васильчук — секретар комсо
мольської організації колгоспу
імені Ш евчен ка, Семен Адо
ньєв —  працівник Панчівської 
МТС, Сафрон Байборош а —  го
лова М артоноської сільської 
Ради, Борис Синьоокий —  член 
сільгоспартілі імені Куйбиш е
ва та багато ін ш их.

Газета являється  трибуною, 
з яко ї можна говорити я усім 
районом. Про свій досвід роботи
розповідала в газеті кр ащ ий ча
бан артілі імені К алін іна Кате
рина Мартиновська, Іван Мар
кович Воропай написав цікавий 
матеріал про зм агання к а м ’я н
ц ів з російськими друзям и . Пере
довий зварювач М іжрайонної 
майстерні к а пітальних ремонтів 
Володимир Гулен ко розповідав, 
як  він домагається високих 

показників на виробництві. Б а 
гато трудівників переймають 
кращ ий досвід, запроваджують 
його на своїй ділянці роботи.

Більш ість листів, що над
ходять до районної газети, зміс
товні і цікаві. Олексій Алда
хонов написав у цьому році 
біля 20 листів. В них говорить
ся про життя села, рідної ш ко
л и , про роботу клубу, бібліоте
ки, гуртків та ін . Про зма
гання к олгоспних доярок, ро
боту агітаторів, п ро діяльність 
комсомольців колгоспу багато 
листів надсилає Любов Василь
чук. Окремі сількори надсила
ють до газети свої вірші, бай
ки, частівки, радяться з ре
дакцією, як  їх кращ е написати. 
Все це дуже цінно і потрібно.

Районна газета оголошує 
сьогодні конкурс на кращу
статтю, нарис, фейлетон, стінну 
газету, «бойовий листок». По
чесний обов’язок кожного гро
мадянина району, редколегій 
стінних газет —  взяти актив
ну участь у конкурсі.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

П О К А З Н И К И
виробництва молока, м’яса та 

свинини в колгоспах району на 
1 травня ц. р. за даними 

райінспектури ЦСУ 
(подається в центнерах: молоко та 

м’ясо на 100 га угідь, свинина—  
на 100 га ріллі).

Назва колг оспів

ім. Шевченка 82,9 16,3 5,9
ім. Молотова 79,1 14,2 11,4
ім. Ворошилова 73,6 15,0 9,8
ім. Чкалова 70,0 17,5 6,7

„Ш лях Леніна" 69,0 13,1 4,6
ім. Петровського 63,8 9,0 5,9
ім. Калініна 63,1 13,0 6,4
ім. Маленкова 62,1 15,0 6,8
ім. Будьонного 61,4 16,1 10,8
ім. Сталіна (Пурп.) 61,3 9,4 4,6
ім. Орджонікідзе 58,8 10,9 3,0

„ Перемога" 56,7 12,4 6,7
ім. Леніна 55,8 21,8 13,2
ім. Чапаєва 55,7 11,2 7,4
ім. Хрущова 55,1 10,0 5,6
ім. Жданова 52,8 8,7 4,7
ім. Сталіна (Март.) 51,6 15,7 7,8
ім. Свердлова 50,7 10,8 5,5
ім. Куйбишева 47,4 11,7 6,0
ім. Дзержинського 45,7 10,6 4,0
ім. Кагановича 31,2 14,9 6,4
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По Н -М иргород.
М ТС 61,5 12,3 6,6

По Панчівській
М ТС 52,8 14,1 7,1

По району 56,4 13,4 6,9

Вісті з шкіл
Посаджено 1000 дерев
Учні школи глухонімих прийма

ють активну участь в озелененні 
міста, На недільнику, що недавно 
відбувся, посаджено 1000 дерев.

В. ЗАВОЛОКА.

Хороший приклад
На збиранні металолому хоро

ший приклад подають учні Ново
миргородської середньої  школи 
Віктор Мятович, А натолій Ш ари
г ін та інші. Вони вже зібрали 
по 100 кілограмів металолому.

В. ОМЕЛЬЧУК.

Ким бути?
На таку тему відбувся вечір у 

Софіївської середній школі. Пра
цівник Ново-Миргородської МТС 
М. Матях розповів про славний 
труд механізаторів і закликав ви
пускників після закінчення школи 
піти працювати в МТС. В. М ирго
родський, В. Довгань та ін. виявили 
бажання стати механізаторами.

Р. ГАНШИНА.

П О Ш Т А
 П Е Р Ц Я

Коротка пам’ять
Федору Єфремовичу Друмашку, 

бригадиру рільничої бригади мар- 
тоноського колгоспу імені Сталі
на, торік добре таки довелось 
повоювати з довгоносиком. Не

гідна кузька і спати не давала йо
му. А тут ще й не підготувався як 
слід до боротьби з нею. Чимало 
тоді цукрових буряків загинуло.

Агроном колгоспу імені Калініна Василь Будник 
погано займається весняною сівбою. На полі буває 
рідко, довго спить...

Агрономе, не спи! 
Бач иш — сонце в в ікно,

Всі с у с ід и твої 
Вже працюють давно.

Мал. О. Козюренка.

Слідами неопублік ованих листів
Через несправність ваг комір

ник колгоспу імені Леніна Гуслис
тий недодавав колгоспникам цукор. 
Про ці факти написали до редак
ц ії колгоспники.

Районний прокурор т. Стасишін,

якому редакція надсилала цього 
листа, повідомив, що факти під
твердились. Дано вказівку роздати 
виявлений в коморі лишок цукру 
тим колгоспникам, що його недоо
держали.

Слідами наших виступів

„У Колі є батько “
Районна газета за 25 березня 

ц. р. у відділі „Пошта Перця" 
критикувала працівника Ново
миргородської МТС Г. Новикова 
за те, що він ухилявся від сплати

аліментів на утримання свого сина.
Райпрокурор т. Стасишін по

відомив редакції, що факти дійсно 
мали місце. Вжито заходи.

„Місце агітатора — в масах"
Так називалася замітка, опуб

лікована в районній газеті за 15 
к вітня ц. р.

Завідуючий сільським лекторієм 
Д. Люшня повідомив редакції, що 
факти, вказані в замітці, дійсно

Настала нинішня весна. Довго
носик тут як тут. Безліч його 
появилося на старих бурячищах. 
Та Федір Єфремович забув про 
минулорічні втрати. Сітку мілких 
канавок досі не накладено, старі 
бурячища не обкопані, ручне зби
рання шкідників не організоване. 
Друмашко навіть забув на поле 
курей вивезти.

—  Пхе! Щ о мені цей довгоно
сик, —  заспокоює він себе. —  З 
ним я завжди справлюсь.

А довгоносик тимчасом насідає.
Глядіть, Федоре Єфремовичу, 

щоб не довелось вам кричати 
рятуйте.

С. БАЙБОРОША, 
голова сільради.

мали місце. Зараз в сільському 
клубі регулярно читаються лекції, 
агітатори закріплені за колгоспа
ми і там провадять бесіди. У 
школі по цьому питанню відбу
лися профспілкові збори.

Редакція районної газети
„За соціалістичну перебудову" оголошує 
конкурс на кращу статтю, нарис, фейлетон;
на кращу стінну газету і „бойовий листок"

Умови конкурсу:
1. Для всіх, хто буде писати до газети: важливість під

нятих тем, худож ня цінність, змістовність і  систематичність 
подачі матеріалів.

2. Для редколегій стінгазет і „бойових листків": щомісяця 
випускати змістовні і добре оформлені 4 стінгазети і 12 
„бойових листків".

Для учасників конкурсу виділено 6 премій. З них для 
сількорів:

перша премія —  100 карбованців, д р уга  —  75 карбован
ц ів , тр е тя  —  50 карбованців.

Для редколегій стінних газет і „бойових листків":
перша премія —  120 карбованців, д в і д р уги х  —  по 75 

карбованців.
Підсумки конкурсу будуть підведені у вересні цього року.
Статті, нариси, фейлетони, стінгазети і „бойові листки" 

надсилати до редакції районної газети з написом „Н а конкурс".

 Жюрі конкурсу.
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