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Кукурудзі широку дорогу
Великі завдання по крутому 

піднесенню сільського госпо
дарства поставлені в рішеннях 
ХХ з’їзду Комуністичної пар
тії. Шостим п’ятирічним пла
ном передбачено довестп в 
1960 році валовий збір зерна 
в країні до 11 мільярдів пудів. 
В розширенні виробництва зер
на виключна роль належить 
кукурудзі.

Багато колгоспів, бригад і 
ланок нашого району вирости
ли торік непоганий урожай ку
курудзи. Це дало можливість 
різко збільшити виробництво 
зерна, забезпечити громадську 
худобу повноцінними кормами.

В цьому році в районі знач
но розширюються посіви куку
рудзи. Завдання полягає в то
му, щоб у кожному колгоспі 
широко впровадити досвід кра
щих кукурудзоводів, зробити 
все необхідне для одержання 
високого врожаю цінної зерно
фуражної культури.

дів для прискорення підготов
ки насіння. Високий урожай 
кукурудзи не можна одержати 
без якісного насіння. Важли
вим заходом, що поліпшує схо
жість насіння і значно підви
щує врожайність, є сонячно- 
теплове обігрівання. Треба ще 
раз перевірити готовність всіх 
машин до сівби, організувати 
навчання людей, що працюва
тимуть біля агрегатів.

Врожайність кукурудзи знач
но підвищується при посіві 
гібридним насінням. Враховую
чи це, треба розширити вироб
ництво гібридного насіння, щоб 
уже в 1957 році засіяти всі 
площі кукурудзи тільки гіб
ридним насінням. Необхідно 
у кожному колгоспі створити 
ланки по вирощуванню гібрид
ного насіння.

Золотим фондом урожаю є 
посівне насіння. Колгоспи іме
ні Шевченка, імені Малепкова, 
імені Ворошилова та інші пов
ністю підготували посівну ку
курудзу, довели насіння до 
потрібних посівних кондицій. 
Проте агрономи цих колгоспів 
тт. Маліка, Коваленко та Вруб- 
льовський ще нічого не зробили 
для прискорення калібрування 
насіння. Тимчасом відомо, що 
цей захід дає можливість зе
кономити на проривці рослин 
сотні трудоднів і вивільнити 
значну кількість людей для 
проведення інших робіт.

Ще гірше становище з підго
товкою насіння кукурудзи в 
колгоспах «Перемога», імені 
Леніна, імені Куйбишева та 
інших. Так, у колгоспі імені 
Куйбишева доведено до посів
них кондицій лише 308 цент
нерів насіння кукурудзи при 
плані 454. В колгоспі імені 
Сталіна, де головою правління 
т. Грек, до кондиції не дове
дено жодного центнера посів
ної кукурудзи.

Керівники колгоспів та МТС 
повинні вжити негайних захо-

Успіх на сівбі вирішуватиме 
повне використання техніки, 
чітка організація праці людей. 
Кожний агрегат повинен пра
цювати з повним навантажен
ням. Посіяти кукурудзу треба 
в стислі строки і високоякісно. 
Проте в окремих тракторних 
бригадах машини підготовле
ні погано. Серйозні дефекти в 
ремонті тракторів та інвентаря 
виявлені, зокрема, в тракторних 
бригадах Ново-Миргородської 
МТС, де бригадирами тт. Бон
даренко, Новиков та Хмель
ницький.

Незабаром розпочнуться по
льові роботи. Час, що залишив
ся до початку сівби кукуруд
зи, треба використати для ви
правлення допущених недолі
ків, забезпечити кожний кол
госп високоякісним посівним 
насінням, у бойовій готовності 
тримати техніку, ще раз пере
вірити підготовленість людей, 
що обслужуватимуть сіяльні 
агрегати.

Партійні організації колгос- 
пів та МТС, очолюючи змаган
ня колгоспників та механіза
торів за успішне проведення 
весняної сівби, повинні мобі
лізувати трудівників села па 
дострокове виконання завдань 
першого року шостої п’ятирічки.

У Центральному Комітеті КП України 
і Раді Міністрів Української РСР

про проведення декадників 
лісу і саду

Комсомольці і молодь Кримської і Одеської областей ви
явили цінну ініціативу—взяли зобов’язання провести декадник 
лісу і саду, під час якого мають широко розгорнути роботи по 
посадці садів, парків, лісових масивів та зелених насаджень у 
містах і селах.

 Надаючи важливого значення озелененню міст і сіл рес
публіки, розширенню садових і лісових насаджень, ягідників 
і виноградників, ЦК КП України і Рада Міністрів Української 
РСР схвалили патріотичний почин комсомольців, молоді, піо
нерів і школярів Кримської і Одеської областей, які виступи
ли ініціаторами проведення декадника лісу і саду та взяли зо
бов’язання по посадці і вирощуванню садів, виноградників, лі
сонасаджень, озелененню міст, сіл, шляхів і залізниць.

ЦК КП України і Рада Міністрів Української РСР реко
мендують обкомам, райкомам і міськкомам партії, облви
конкомам, райвиконкомам та міськвиконкомам, починаючи з 
1956 року, щорічно навесні і восени організовувати декадни
ки лісу і саду для проведення робіт по посадці садів, лісів, 
ягідників, виноградників, парків, полезахисних лісових смуг, 
озелененню міст, промислових центрів, сіл, шляхів, залізниць, 
садиб колгоспів, МТС, радгоспів, польових таборів, шкіл, лі
карень, дитячих будинків, ясел та інших місць громадського 
користування, а також садиб колгоспників, робітників і служ
бовців. Строки проведення декадників рекомендовано встанов
лювати залежно від місцевих умов.

Добитись активної участі в проведенні декадників лісу і 
саду комсомольців, молоді, піонерів, школярів, а також всього 
населення міст і сіл шляхом масових виходів їх на роботу по 
посадці зелених насаджень та догляду за ними. Підтримувати 
ініціативу, всіляко заохочувати, подавати всебічну допомогу 
тим комсомольським, піонерським і громадським організаціям, які 
беруть зобов’язання посадити в певних місцях і протягом ряду 
років старанно доглядати зелені насадження; відводити їм по- 
трібні ділянки для створення садів, парків, скверів та інших 
насаджень, обгороджувати їх.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР відзначили, що в 
ряді місць добре роблять, коли на посаджених ділянках, в 
скверах і парках встановлюють спеціальні таблички, на яких 
зазначається, хто й коли створив ці насадження, щоб це було 
відомо всьому населенню.

Організаціям і колективам підприємств та установ реко
мендовано з метою якнайшвидшого створення зелених насад
жень широко практикувати закладання їх більш дорослими 
деревами. Організувати своєчасний догляд за існуючими і 
створюваними зеленими насадженнями та забезпечити охорону 
їх, звернувши особливу увагу на боротьбу з шкідниками.

Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство 
комунального господарства УРСР, Міністерство автомобільного 
транспорту і шосейних шляхів УРСР, Міністерство радгоспів 
УРСР, Міністерство промисловості продовольчих товарів УРСР 
та їх органи на місцях зобов’язані вжити заходів по різкому 
збільшенню вирощування садивного матеріалу плодових, вино
градних, лісових і декоративних порід, для чого розширити 
існуючі, а де потрібно—закласти нові розсадники з тим, щоб у 
повній мірі задовольнити потреби в ньому колгоспів і радгос
пів для виконання намічених планів посадки садів і виноград
ників, а також відпускати підприємствам і громадським орга
нізаціям потрібну кількість саджанців для проведення зелених 
насаджень.

Міністерству торгівлі УРСР і Міністерству комунального 
господарства УРСР запропоновано організувати в містах і про
мислових центрах продаж населенню плодового, виноградного 
та декоративного садивного матеріалу.

Редактори республіканських, обласних і районних газет, 
радіокомітети повинні широко висвітлювати хід робіт по про
веденню декадників лісу і саду, популяризувати досягнення 
організацій, колективів підприємств, установ та окремих учас
ників декадників. 

Обкомам партії, облвиконкомам і ЦК ЛКСМУ організувати 
широке обговорення цього питання в партійних, радянських, 
комсомольських, профспілкових організаціях, на зборах кол
госпників, робітників і службовців, а також проводити широку 
роз’яснювальну і виховну роботу серед населення про значен
ня лісів, садів та інших насаджень, використовуючи для цього 
кіно, пресу, радіо, лекції та бесіди.

ЦК КП України і Рада Міністрів Української РСР заклика
ли всіх комсомольців, піонерів і школярів, колгоспників, ро
бітників і службовців брати активну участь у проведенні де
кад лісу і саду.

Щоб цвіли багаті сади
В газеті «Колгоспне село» за 4 квітня вміщено статтю 

садівників Пилипа Дзігори з колгоспу імені газети «Правда» 
та Василя Сокольського з колгоспу імені Жданова, Корсунь- 
Шевченківського району, Черкаської області. Садівники пишуть: 

"Ми звертаємося до кожного колгоспника, до кожного 
учня: посадіть цього року по два—три деревця, вирощуй
те наших зелених друзів!

Ми сподіваємося, що наше звернення знайде живий відгук 
серед депутатів сільських Рад, членів правлінь колгоспів, го
лів правлінь, бригадирів...

Прикрасимо ж паші села багатими садами».

Другим рік очолює молодіжну 
ланку в колгоспі імені Куйби
шева комсомолка Віра Ємелья- 
нова. У минулому році члени 
ланки виростили на кожному 
гектарі по 296 центнерів цукро
вих буряків, високий урожай 
кукурудзи.

Ланка зобов’язалася вирости
ти по 300 центнерів цукрових 
буряків і по 55 центнерів ку
курудзи на кожному гектарі. 
Вже підготовлено посівне насін
ня, вивезено на кожний гектар 
по 10 тонн місцевих добрив.

За добру працю Віру Ємель
янову на районній нараді мо
лодих передовиків нагородили 
цінним подарунком.

Практичні заняття
В колгоспі імені Жданова 

укомплектовані ланки по сівбі 
кукурудзи квадратно-гніздовим 
способом. Днями хлібороби ви
їжджали в поле, щоб перевірити 
свою готовність до сівби. Агро
ном колгоспу т. Іванов провів 
практичне заняття з людьми 
біля агрегатів СІП—6.

с. коник.

Показники надою молока
в колгоспах району за перше півріччя 
господарського року в тваринництві 

за даними планового відділу 
райвиконкому

(подається в літрах на фуражну корову) 

Назва колгоспів 

ім. Шевченка 1010
ім. Молотова 918
ім. Ворошилова 841
ім. Чапаева 773
ім. Свердлова 769
ім. Будьонного 757
ім. Калініна 744

„Перемога" 714
ім. Маленкова 714
ім. Чкалова 713
ім. Сталіна (Пурп.) 651
ім. Леніна 648 

"Шлях Леніна" 638
ім. Жданова 635
ім. Куйбишева 620
ім. Петровського 617
ім. Сталіна (Март.) 612
ім. Орджонікідзе 583
ім. Дзержинського 538
ім. Кагановича 536
ім. Хрущова 451

По Н-Миргор. МТС 703
По Панчівській МТС 658

По району 681
В газеті за 5 квітня ц. р. було 

вміщено зведення про надої мо
лока в колгоспах району, в яко
му з вини працівників планового 
відділу райвиконкому допущено 
ряд неточних даних. В опубліко
ваному сьогодні зведенні виправ
лено ці неточності,

Всі колгоспи приступили до сівби колосових
ГЕНІЧЕСЬК. Херсонської області. Відвойовуючи у прим

хливої весни кожний погожий день, хлібороби колгоспів зони 
Ново-Олексіївської МТС уже кілька днів ведуть польові робо
ти. Наполеглива боротьба розгорнулася серед тракторних бригад 
за збереження нагромадженої вологи в грунті. В артілі імені 
Мічуріна механізатори бригади П. Никитка за 5 робочих днів 
заборонували зяб і чорні пари на площі 1000 гектарів. Трак
торист т. Кумейко при нормі 100 гектарів заборонував за день 
150. У бригаді С. Лягуна, що працює в колгоспі імені Кірова, 
трактористи за два дні заборонували весь зяб і підсіяли 120 
гектарів озимини, викопавши більш як півтори норми. Всі 11 
тисяч гектарів зябу механізатори МТС заборонували за два дні.

В усіх восьми колгоспах почалася сівба ранніх колосо
вих. На цій роботі перед веде тракторна бригада т. Саботаша. 
При завданні 120 гектарів вона за два дні засіяла 186 гекта
рів ячменю. Водії трактора С-80 тт. Стребний і Стоцький, пра
цюючи за годинним графіком, при нормі 55 гектарів засіва
ють за зміну по 80 гектарів кожний.

На тракторах передових механізаторів з’явилися червоні 
прапорці.

(З газети „Колгоспне село").



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 8 квітня 1956 року.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Завжди спиратись на маси
Міжнародний огляд

Нові радянські пропозиції 
про роззброєння

Десятирічне обговорення пи
тання про роззброєння в Орга
нізації Об’єднаних Націй не 
дало, як відомо, відчутних ре
зультатів. Незважаючи па чи
сленні спроби Радянського Со
юзу зрушити це питання з 
мертвої точки, робота Підкомі
тету Комісії Організації Об’єд
наних Націй по роззброєнню 
зайшла в тупик, бо західні 
держави не пішли па заборону 
атомної зброї і вилучення її з 
озброєнь держав. Враховуючи 
це і наполегливо добиваючись 
розв’язання питання про роз
зброєння, Радянський уряд 27 
березня вніс на розгляд засі
даючого в Лондоні Підкомітету 
Комісії ООН по роззброєнню но
ву пропозицію. Суть її зводиться 
до того, щоб розв’язання пробле
ми роззброєння почати з того пи
тання, в якому легше договори
тися з західними державами,— 
з укладення угоди про скоро
чення озброєнь звичайного ти
пу і збройних сил. Це, звичай
но, не означає, що СРСР вва
жає неможливим досягти угоди 
про заборону атомної зброї. 
Навпаки, як і раніш, залиша
ючись прихильником заборони 
атомної зброї, Радянський Союз 
докладає всіх зусиль до того, 
щоб це завдання було розв’язане.

Нові радянські пропозиції 
передбачають, шо протягом 
1956—58 рр. учасники угоди 
повинні скоротити свої збройні 
сили і озброєння до певних 
рівнів. Кошти, які звільняться 
у зв’язку з цим, пропонується 
використати для підвищення 
добробуту народів. Передбачає
ться створення міжнародного 
контрольного органу, який по
винен стежити за строгим ви
конанням зобов’язань по ско
роченню озброєнь і збройних 
сил. Радянські пропозиції пе
редбачають й інші важливі за
ходи, в тому числі створення 
в Європі зони обмеження й 
інспекції озброєнь, яка вклю
чила б території обох частин 
Німеччини, а також сусідніх з 
ними держав.

Зміцнення 
радянсько-шведських 

добросусідських вІДНОСИН
З 29 березня по 4 квітня в 

Москві відбувались переговори 
між Прем’єр-Міністром Швеції 
Ерландером і керівними діяча
ми Радянського Союзу.

Швеція—найбільша держава 
Північної Євопи з населенням 
більш як сім мільйонів чоло
вік—є високорозвинутою інду
стріально - аграрною країною. 
Вона займає одне з перших 
місць у світі по виробництву 
паперу, целюлози, пиломате
ріалів, шарикопідшипників, а 
також вивозить в інші країни 
залізну руду, високоякісну 
сталь, мотори, машинне устат
кування, судна. Розвиткові 
Швеції сприяло те, що вона 
не воювала протягом майже 
150 років. Завдяки проведен
ню політики нейтралітету вона 
не брала участі в двох руйнів
них світових війнах.

Светлова Оксана Оксентіївна порушує справу про розлучення 
з Свєтловим Віктором Федоровичем. Справа розглядатиметься в 
народному суді Ново-Миргородського району.

Під час переговарів у МОСК
ВІ шведські представники під- 
 твердили свою традиційну по

літику свободи від союзів у 
 мирний час, яка має па меті 

підтримання нейтралітету в ра- 
зі війни. Обидві сторони під
креслили свою заінтересова
ність в тому, щоб сприяти 
дальшій розрядці міжнародної 
напруженості і мирному спів
робітництву між народами. 
Учасники переговорів відзна
чили бажаність і необхідність 
дальшого розвитку торгівлі, нау
кових, культурних, спортивних 
і туристських зв’язків між 
Швецією і Радянським Сою
зом, що сприятиме зміцненню 
добросусідських відносин між 
обома країнами.

Проти вІДжИлоЇ пОЛІТИКИ
з кожним новим днем жит

тя підтверджує плодотвор
ність послідовної миролюбної 
політики Радянського Союзу і 
всього соціалістичного табору. 
В усьому світі зростає попу
лярність ідей мирного співіс
нування і співробітництва дер
жав з різними суспільними 
системами. З критикою різних 
боків політики «з позиції си- 
ли" все частіше виступають 
не тільки представники громад
ськості, але й визначні держав
ні діячі західних країн. Це 
підтверджується опублікованою 
цими днями розмовою Прем’єр- 
Міністра Франції Гі Молле з 
кореспондентом американського 
журналу. В розмові Гі Молле 
вказав на «неправильність під
ходу» Заходу до ряду міжна
родних питань. У міжнародних 
справах, заявив Гі Молле, час 
поставити па перше місце про
блему роззброєння. Французький 
прем’єр висловився за мирне 
співіснування держав, незалеж
но від державного ладу тієї 
чи іншої країни, і відкинув 
байки про «загрозу радянської 
агресії». "Я ніколи не вважав,— 
сказав він,—що така загроза 
існує». Виступ Гі Молле вик
ликав незадоволення в певних 
колах США.

З ще більшою тривогою по
ставилися в цих колах до прий
нятої в кінці березня парла
ментом Ісландії резолюції, що 
вимагає виведення з цієї краї
ни американських військ, які 
створили там свої бази на ос
нові Північно-Атлантичного 
договору (в Ісландії, яка налі
чує 156 тисяч населення, за
раз перебуває близько 8 тисяч 
американських солдатів). В США 
побоюються, що приклад Ісландії 
можуть наслідувати й інші 
країни, в яких знаходяться 
американські бази і розкварти
ровані американські війська.

Виступ Гі Молле і рішення 
ісландського парламенту свід
чать про зростання незадово
лення провадженою в США 
політикою воєнних блоків, по
літикою, яка йде врозріз з ін
тересами всіх народів.

І. ЛАПИЦЬКИЙ.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

му році колгоспники сільгосп
артілі імені Маленкова, Куйби- 
шевського району, одержали 
від вівчарства понад 50 тисяч 
карбованців доходу. Добре пра
цює на фермі старший чабан 
І. О. Дворников. У минулому 
році він добився 90-процентної 
збереженості молодняка; в цьо
му році І. О. Дворников зобо
в’язався зберегти весь молодняк.

На знімку: І. О. Дворников 
із своїми вихованцями.

Фото Г. Бородіна. 
(Прескліше РАТАУ).

ОДЕРЖАВ 104 ЯГНЯТ
Вівчарство має велике зна

чення у постачанні промисло
вості сировини.

В нашому районі є ряд ча
банів, які добиваються значних 
успіхів у вирощуванні ягнят.

Добра трудова слава йде про 
чабана Олександра Доніча із 
колгоспу імені Чапаева. За 
перше півріччя господарського 
року в тваринництві на 100 
вівцематок він одержав 104 
ягнят, які повністю зберіг.

Як же чабан добивається 
успіхів? Вівцематок перед око- 
том відокремлює в окреме при
міщення. Збільшує видачу їм 
концентратів і силосу з почат
ків кукурудзи.

Завдяки дбайливому догляду 
і впровадженню передового дос
віду, Доніч добивається повно
го збереження ягнят і збіль
шення настригу вовни.

О. КРИКОТНЕНКО, 
головний зоотехнік Ново-Мир
городської мтс.

Справедливі скарги
(Огляд листів трудящих)

Перед працівниками торговель
них організацій стоять почесні і 
відповідальні завдання. Треба кра
ще вивчати і задовольняти запити 
споживачів , культурно обслужу
вати трудящих.

На сторінках районної газети 
неодноразово повідомлялось про 
серйозні недоліки в роботі окре
мих торговельних точок, але ви
криті недоліки усуваються надто 
повільно. Редакція продовжує 
одержувати численні листи, в 
яких читачі пишуть про неполад
ки в магазинах, про безвідпові
дальність окремих працівників 
прилавка.

Громадянин С. Ткаченко пише 
про те, що в селі Мар’ївці мага
зин часто цілими днями закритий, 
люди змушені йти в інші села, 
щоб купити сірників, мила чи 
цигарок. "Чи знають про ці не
подобства голова правління ССТ 
Самарський та голова правління 
райспоживспілки Фабрикова?" — 
запитує автор листа. Відповідаємо: 
так, знають! У свій час райгазета 
писала про роботу цього магази
на, але тт. Фабрикова і Самар
ський відмахнулись від критики, 
дали відписки, а насправді нічого 
не зробили для поліпшення об
служування трудівників села.

В. Лисенко пише, що при пере
вірці в раймазі, де працювали

Чорноіван, його дружина та Ко
валенко, було приховано від по
купців 17 назв різних ходових 
товарів, зокрема сукно, тюль, 
штапельне полотно, костюми тощо. 
Дозволено запитати: для кого при
значались ці товари? Чи не для 
тих сумнівних осіб, що торгують 
ними з-під поли на базарах і бе
руть втридорога?

„Де купити лампове скло?" — 
запитує в листі до редакції 
О. Жердіновська, працівниця 
Ново-Миргородської МТС. „Де 
придбати лез для бриття?" — 
ставить питання житель села Мар- 
тоноші О. Алдахонов. З цього 
приводу він навіть частівку склав: 

„А чому, шановний Перче, 
Дозволь запитати, 
Неможливо у районі 
Лез ніде придбати?"

„Пекарня часто випікає хліб 
низької якості. Рідке явище—по
ява в продажу булочок. Чому на 
це не звертають уваги керівники 
торговельних організацій?,—пи
ше в листі до редакції П. Бурко з 
Ново-Миргорода.

Про неправильний розподіл 
окремих товарів з боку пра
цівників райспоживспілки пише 
С. Байбороша, голова виконкому 
Мартоноської сільради. О. Гор- 
дуз з села Капіж повідомляє, що 
крамниця, де продавцем Рубля,

буває по два--три дні закритою.
Мають місце недоліки в орга

нізації зустрічної торгівлі. Кол
госпник Н. Курко з села Защити 
пише, що правління Панчівського 
ССТ, де головою т. Гросул, досі 
не оформило договори на здачу 
молока, яєць тощо, хоч є багато 
бажаючих продати лишки цих 
продуктів державі.

В окремих місцях за прилавок 
попадають випадкові люди, які 
намагаються поживитися за раху
нок держави та споживачів. 
Т. Іванов з села Коробчино пи
ше, що продавець Яценко допус
тив розтрату в сумі понад 13 ти
сяч карбованців. „Як же прова
дились ревізії?" — запитує він.

Про виконання планів товаро
обігу, про чергові завдання пра
цівників прилавка пишуть П. Си
доренко та І. Рудовський з Но
во-Миргорода.

Скарги споживачів справедливі. 
Вони красномовно свідчать про 
те, що правління райспоживспілки 
вкрай погано реагує на критичні 
сигнали з місць, не прислухається 
до голосу мас. Тон. Фабрикова 
не спромоглася досі дати відпо
відь про вжиті заходи по листу 
працівника Панчівської машинно- 
тракторної станції т. Скальського, 
який писав про погане обслужу
вання механізаторів. Копію цього 
листа редакція направила ще в лю
тому, двічі нагадувала про нього.

Чи не пора, нарешті, покласти 
край таким неподобствам?

Трудівники колгоспних ла
нів з великим натхненням схва
люють рішення ХХ з’їзду КПРС. 
В партійних організаціях, на 
зборах колгоспників, механіза
торів під час обговорення 
підсумків з’їзду вони проде
монстрували згуртованість нав
коло партії, гарячу готовність 
активно боротись за здійснен
ня величних завдань шостої 
п’ятирічки.

Враховуючи досвід передових 
колгоспів та МТС, XX з’їзд 
партії поставив завдання довес
ти на кінець шостої п’ятирічки 
щорічне виробництво зерна до 
11 мільярдів пудів, значно 
збільшити виробництво цукро
вих буряків, картоплі, овочів, 
м’яса, молока тощо.

Підсумки минулого року по 
нашому району говорять про 
те, що сільськогосподарське 
виробництво почало піднімати
ся вгору. Але не можна закри
вати очей на те, що розвиток іде 
поки що дуже нерівномірно. Так, 
наприклад, колгоспи імені Чка
лова та імені Жданова знахо
дяться в однакових умовах, а 
результати господарювання тут 
різні. Трудівники артілі імені 
Чкалова зібрали набагато ви
щий урожай всіх культур, тут 
і вищі показники продуктив
ності тваринництва. Одиниця 
продукції обійшлася колгоспові 
набагато дешевше, ніж у су
сідів.

Колгоспники артілі імені 
Жданова на своїх зборах осу-  
дили відставання господарства  
і вказали, що головна причина 
його—погане керівництво всі-  
ма ділянками виробництва з  
боку правління і голови т. Гон-  
чаренка. Трудівники колгоспу  
не довірили т. Гончаренку ке-  
рувати надалі господарством і  
обрали головою правління  
артілі т. Коника. 

Неможливо успішно керува-  
ти колгоспним виробництвом,  
не спираючись на актив, ши
рокі маси трудівників, на їх 
досвід. За останні роки зросло 
число комуністів у колгоспах

 зони діяльності Ново-Миргород 
 ської МТС. Але є ще й не 
 численні організації. Недостач 
 ньо поповнюють свої ряді 

,- первинні парторганізації кол 
я госпів імені Сталіна (с. Пур-
 пурівка), імені Хрущова, «Пе-
 ремога». Секретарі парторгані 
 зацій тт. Каптинар, Іванов та
 Москаленко серед людей малі 
 бувають, не вивчають їх діло-

вих і організаторських здібнос- 
тей, не спираються на широкі 

 маси в своїй повсякденній ді-
яльності.
 В колгоспі імені Чапаева 
 багато комуністів досі ще не 
 зайняті на тих ділянках робо- 
 ти, які вирішують успіх сіль- 
 ськогосподарського виробни

цтва.
 Ці недоліки сталися тому, 

що організаційний відділ рай
кому партії, а також інструк
тори райкому по зоні ще не 
конкретно займаються кожною 
первинною парторганізацією, 
партійні працівники в колгос
пах хоч і бувають, але роботу 
серед мас проводять поверхово.

Домогтися господарських ус
піхів можна тільки шляхом 
поліпшення організаторської 
роботи з людьми. Це добре 
зрозуміли первинні парторгані- 
зації колгоспів імені Молотова, 
імені Ворошилова. Вони зав
жди спираються на актив кол
госпників, добиваються підне
сення всіх галузей виробни
цтва. Тут успішно проводять 
скорочення затрат на одержан
ня одиниці продукції.

На основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання і впро
вадження передових методів 
праці первинні парторганізації 
повинні мобілізувати всіх кол
госпників та механізаторів на 
успішне розгортання і достро
кове завершення весняних по
льових робіт та підвищення 
продуктивності громадського 
тваринництва.

С. БОЛГАРІН, 
секретар райкому партії по 
зоні діяльності Ново-Мирго
родської МТС.


