
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Рік видання 27-й

№ 102 (3197)

СЕРЕДА

27
СЕРПНЯ 
1958 р.

Ціна 15 коп.

Давайте позмагаємося, 
водії бурякокомбайнів!

Наближається вересень, а 
з ним початок збирання цук
рових буряків. Ми, комбайне
ри, повинні виконати велику і 
відповідальну роботу—в кращі 
строки, без втрат зібрати вро
жай найціннішої технічної 
культури. Збирати нині буде 
що, врожай буряків всюди очі
кується хороший. У  нашому 
районі, наприклад, за далеко 
не повними підрахунками, вже 
зараз на кожному гектарі є 
по 250—300 центнерів коренів, 
а в окремих колгоспах, брига
дах, ланках буряки ще кращі.

Збирання буряків звичайно 
проходить у складних умовах— 
часто йдуть дощі, настають 
холода. Тут дорога кожна го
дина, і треба так підготувати 
машини, щоб жодної хвилини 
вони не простояли в загінці 
з-за технічних несправностей. 
В нас комбайни вже готові до 
виходу на плантації.

Дбаючи про високопродук
тивне використання машин, ми 
внесли в їх  конструкцію деякі 
вдосконалення. Для того, щоб 
уникнути сповзання коренів, 
з нахилу елеватора і забезпе
чити плавну роботу транспор
тера, ми прилаштували над 
елеватором щитки з листового 
заліза, подовжили повзуни, що 
підтримують транспортер. На 
кожному комбайні встановили 
електроосвітлення. Це дозво
лить працювати з ранку до 
пізнього вечора, а якщо пот
рібно буде, то і вночі.

Минулого року в деяких ар
тілях колгоспники висловлюва
ли невдоволення роботою бу
рякокомбайнерів, тому що части
на буряків лишалась в землі, 
частіша коренів погано очища
лася від гички або в гичку 
відходили обрізки м ’якоті. Це 
результат поганого регулюван
ня комбайна. Ми робимо так: 
спочатку вручну виконуємо 
кілька коренів, визначаємо се
редню довжину їх  і на цій 
основі регулюємо підкопуючі 
і збиральні вузли. Рекоменду

ємо збиральний апарат з допо
могою штурвала встановити так, 
щоб відстань від головки ко
реня до підкопуючих лап до
рівнювала 40—50 міліметрам.

Усі ми торік на збиранні бу
ряків виробили по дві і біль
ше сезонних норми. Нині ду
маємо попрацювати ще краще 
і беремо на себе зобов’язання 
збирати кожним комбайном за 
день не менше 6 гектарів (дві 
норми). Комбайнери Як ів 
Іщенко, Павло Набура і Дмит
ро Борецький зобов’язуються зі
брати за сезон по 160 гекта
рів буряків кожен, а Павло 
Горщинський і Василь Б ень у 
колгоспах імені Сталіна і «Ко
мунар», де обсяг роботи біль
ший,—по 180 гектарів бу
ряків.

Дорогі друзі бурякокомбай
нери! На збиранні зернових 
наші механізатори потрудили
ся непогано, показали чудові 
зразки того, як треба викорис
товувати колгоспну техніку. 
Давайте і на збиранні буряків 
попрацюємо з вогником, щоб 
кожен бурякокомбайнер рес
публіки зібрав своєю машиною 
врожай не менш як із 100 
гектарів. Нам це під силу, на
ш і механізатори нагромадили 
багатий досвід, а головне— 
люблять свою справу. А якщо 
людина береться за роботу з 
душею—обов’язково доб’ється 
успіху.

У вирощуванні буряків зби
рання найтрудомісткіша робо
та. Кому ж, як не нам, меха
нізаторам, полегшити працю
колгоспників, прискорити зби
рання, зменшити затрати, щоб 
центнер буряків обійшовся і 
колгоспові і державі дешевше! 
Давайте попрацюємо так, щоб 
партія, уряд, оцінюючи нашу 
роботу, сказали: молодці, ме
ханізатори, добре потрудилися!

Бурякокомбайнери П. НА
БУРА, Я. ІЩЕНКО, Д. БО
РЕЦЬКИЙ, В. БЕНЬ, 
П. ГОРЩИНСЬКИЙ.

Гайсинський район,
Вінницької області.

Своє зобов’язання виконаю
Понад 25 років працюю я 

механізатором в сільгоспартілі 
імені Кірова. Довгий час доводи
лось збирати цукрові буряки бу
рякопідіймачем. Ось уже четвер
тий рік я працюю на буряко
збиральному комбайні СКЕМ-3.

Не пам’ятаю такого випад
ку, щоб. агрегат, який я обслу
говую, не виконував сезонного
виробничого завдання. В ми
нулому році я з трактористом 
Миколою Вороною зібрав у 
першій бригаді буряки на пло
щі 106 гектарів.

Успіху домігся тому, щ о 
своєчасно і якісно відремонту
вав комбайн. Тракторист перед 
початком збирання ретельно 
оглянув трактора, ліквіду
вав усі несправності.

Щодня ми планували робо
ту так, як це підказував бага
торічний досвід. В бригаді бу
ло шість ланок. От я і вирі
шив кожного дня збирати вро
жай коренів у двох ланках. 
Такої послідовності дотриму
вався весь період збирання.

У відповідь на звернення
комбайнерів Гайсинського ра
йону, Вінницької області, я 
беру зобов’язання зібрати в 
цьому році за 25 робочих днів 
цукрові буряки на площі 120
гектарів. Колгоспниці на план
тації вже знищили бур’яни і 
це дасть можливість підвищити 
продуктивність комбайна, по
ліпшити якість збирання.

Аврам КЛИСУН,
 бурякокомбайнер.

У Центральному Комітеті КП Україна

Про цінну ініціативу бурякокомбайнерів 
Гайсинського району Вінницької області тт. Набури, 

Іщенка, Борецького, Беня та Горщинського

Трудівники молочно-товарних ферм! 
Нині в кожному колгоспі є всі мож
ливості для одержання високих надоїв 
молока. Дамо ж любимій Батьківщині 
більше продуктів тваринництва, з чес
тю виконаємо взяті зобов’язання!

республіки зібрав своєю машиною буряків не 
менш як із 160 гектарів.

Ц К КП України схвалив цінну ініціативу 
бурякокомбайнерів Гайсинського району В ін 
ницької області тт. Набури, Іщенка, Боре
цького, Беня та Горщинського і зобов’язав 
обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і рай
виконкоми, ЦК ЛКСМУ, партійні, профспілкові 
і комсомольські організації обговорити заклик 
комбайнерів Гайсинського району Вінницької 
області в кожному колгоспі та радгоспі і ши
роко розгорнути соціалістичне змагання серед 
механізаторів, які працюють на збиранні цук
рових буряків.

Редакторам республіканських, обласних і 
районних газет та Комітетові по радіомовлен
ню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР 
запропоновано забезпечити постійне висвітлю
вання в пресі і по радіо наслідків соціаліс
тичного змагання.

ЦК КП України закликав колгоспників, 
працівників радгоспів, механізаторів, спеціа
лістів сільського господарства зразково орга
нізувати збирання і вивіз цукрових буряків 
і добитися безумовного виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань.

Борючись за успішне виконання постав
лених партією і урядом завдань по збільшен
ню виробництва сільськогосподарських про
дуктів, буряководи України доклали багато 
зусиль до того, щоб виростити високий уро
жай на всій площі посіву.

Тепер найголовніше завдання полягає в 
тому, щоб своєчасно і без втрат пронести ко
пання і вивіз цукрових буряків. Дуже важли
ва роль належить механізаторам колгоспів і 
радгоспів, від успішної роботи яких в значній 
мірі залежить виконання соціалістичних зо
бов’язань, взятих буряководами України.

Цінну ініціативу  щодо цього виявили во
д ії бурякокомбайнів Гайсинського району В ін
ницької області тт. П. Набура, Я. Іщенко, 
Д. Борецький, В. Бень, П. Горщинський. 
Дбаючи про високопродуктивне використання 
машин, удосконалюючи їх  конструкцію, вони 
зобов’язалися кожним комбайном за день зби
рати не менш як 6 гектарів, а за сезон з і
брати по 160— 180 гектарів буряків кожний. 
У своєму листі, надрукованому в газеті «Прав
да Украины» 15 серпня 1958 року, вони за
кликали всіх комбайнерів бурякокомбайнів 
попрацювати так , щоб кожний комбайнер

НАЗУСТРІЧ ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ

Наш подарунок
З місяця в місяць перевико

нують виробничі завдання 
працівники шевського цеху 
промартілі «По ленінському 
шляху».

Цех займається ремонтом і 
пошиттям взуття для індивіду
альних замовників. Кращі 
майстри Андрій Шпак та Ми
кола Чорноіван, включившись 
у переджовтневе змагання, що
дня перевиконують норми. На 
виготовленні нового взуття 
добрий приклад подає майстер 
Павло Потапов.

Виробничий план серпня ми 
вже перевиконали. Це наш по
дарунок святу Великого Ж овтня.

В. РАКУЛЕНКО, 
бригадир шевського цеху.

Перевиконують норми
Степовим шляхом мчить 

автомашина ГАЗ-51. Впевнено 
веде ї ї  шофер Іван Калашни
ков. Біля силосних траншей 
машина зупиняється. Розван
тажують подрібнену масу .

При нормі перевезти 20 тонн 
маси на відстані 10 кілометрів 
він щодня перевозить по 35 і 
більше тонн.

Разом з І. Калашниковим у 
колгоспі імені Енгельса працює 
шофер Ново - Миргородської 
автороти Микола Святокум. Він 
також не відстає у змаганні— 
щодня перевозить до 40 тонн 
подрібненої маси до траншеї.

М. ПАВЛОВ, 
старший диспетчер авто
роти.

Дніпропетровськ. Молоді будів
ники доменної печі „Дніпропет
ровська-комсомольська“ № 3 на 
заводі імені Петровського закін
чили будівництво. Домну постав
лено на сушіння. На місяць ра
ніше строку—в кінці серпня — 
вона дасть перший чавун.

На фото: передова комсомоль
сько-молодіжна бригада мон
тажників, керована Григорієм 
Зубченком: зліва направо—Во
лодимир Голуб, Олександр Ка
мінський, Микола Стефанів, 
Григорій Зубченко, Олександр 
Вовченко і Анатолій Головко. 
Фото Г. Пазенка

(Фотохроніка РАТАУ).

По 25 тонн на корову
Трудівники колгоспу імені 

Калініна з честю виконують 
взяті зобов’язання. Вже закла
дено по 25 тонн силосу на 
кожну корову. Всього заготов
лено 3160 тонн цінного со
ковитого корму.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу.

Шириться змагання
Серед робітників майстерні 

Ново-Миргородської ремонтно- 
технічної станції все ширшого 
розмаху набирає змагання на 
честь 41-х роковин Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Виробничники прагнуть 
вчасно і якісно ремонтувати 
машини, подавати дійову допо
могу колгоспним механізаторам.

Систематично перевиконує 
норми токар комсомолець Геор
гій Літвінов. Кілька років тру
диться він у майстерні, доско
нало опанував професію. Зараз 
реставрує і виготовляє частини 
до тракторів.

І завжди механік-контролер 
Анатолій Рева говорить то
кареві:

— Я кість добра. І норму вико
нав на 150 процентів. З ус
піхом, Георгію!

І. БЕСТАКА, 
завідуючий майстернею.

На 130 процентів
На 130 і більше процентів 

виконує змінні норми виван
тажувач цегли Олександр Ан
цупов. Добрий приклад у зма
ганні подають молоді форму
вальниці черепиці Галина Мо
гилевич та Олександра Голов
ченко, які також виконують 
норми на 130 процентів.

Все більше робітників Но
во-Миргородського цегельного 
заводу стають на переджовтне
ву трудову вахту.

М. ПРАВДА, 
техкерівник заводу,



Повітряні ворота столиці

Основний центр повітряних сполучень Радянського Союзу— 
Москва—зв’язаний прямими маршрутами з усіма столицями со
юзних республік, з найбільшими містами, індустріальними цен
трами і курортами країни.

За довжиною внутрішніх повітряних ліній наша країна зай
має перше місце в світі.

З Московського Центрального аеропорту (Внуково) швид
кісні комфортабельні літаки Цивільного повітряного флоту СРСР 
роблять регулярні рейси в головні міста країн народної демокра
тії—Китаю, Польщі, Чехословаччини, Албанії, Угорщини, Корей
ської Народно-Демократичної Республіки, Румунії, Болгарії, в 
Німецьку Демократичну Республіку та інші країни.

Досконала радіонавігаційна апаратура, якою оснащено аеро
порт, уможливлює його роботу в складних метеорологічних 
умовах.

Життя у Внуковському аеропорту не замирає ні на хвили
ну цілу добу. Число пасажирів, які прибувають і вибувають 
через повітряні ворота столиці, становить понад три з полови
ної тисячі за добу. Значне місце в роботі аеропорту займають і 
поштово-вантажні перевозки. В середньому за місяць перево
зиться повітряним шляхом близько 3400 тонн різних вантажів 
і пошти.

Велику роль у прискоренні перевозок пасажирів і вантажів 
відіграло оснащення авіаліній літаками найновіших конструкцій. 
Тепер пасажири, які літають на комфортабельних швидкісних 
лайнерах ТУ-104, в два–два з половиною рази швидше прибува
ють на місце призначення.

За останній час значно розширилися міжнародні зв’язки 
Цивільного повітряного флоту СРСР. Тепер у Внуковському 
аеропорту представлено багато зарубіжних авіакомпаній. Серед 
них—чехословацька „ЧСА“, польська „Лот“, німецька „Дейче 
Люфт-ганза“, фінська „Аеро“, бельгійська „Сабена“, скандінав
ська „САС“.

На фото: на командно-диспетчерському пункті аеропорту 
Внуково.

Фото В. Мастюкова і А. Конькова (Фотохроніка РАТАУ).

Довгожданний друг
Трудящі Москви влаштували 

незабутню зустріч видатному 
співакові Полю Робсону.

Зараз Поль Робсон у Ташкен
ті, на кінофестивалі країн Азії

і Африки. З Узбекистану він 
проїде по Чорноморському узбе
режжю,побуває у Криму, а потім 
виступить перед трудящими 
столиці Радянської України.

Переджовтневе
змагання

На підприємствах України 
розгортається соціалістичне 
змагання на честь 41-х роко
вин Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Успішно несуть трудову вах
ту гірники краснолуцької шах
ти суцільної циклічності «Бо
ково-Платівської» в Луганській 
області. Вони досяглії найви
щої в Донбасі продуктивності 
праці. На кожного робітника 
видобувається по 60 тонн ву
гілля за місяць— в 2,5 раза 
більше досягнутого середнього 
показника по області.

Металурги «Запоріжсталь»
вводять в дію нові резерви для 
збільшення виробництва чаву
ну, сталі, прокату, підвищення 
якості металу, зниження його 
собівартості. За пропозицією 
заводських новаторів у марте
нівському цеху на трьох печах 
для прискорення процесу плав
ки замість кисню успішно за
стосовується стиснене повітря, 
яке обходиться в 6— 7 раз де
шевше. Виплавка сталі на цих 
мартенах підвищилась на 7— 10 
процентів. 3 початку серпня 
вже видано близько 4,5 тися
чі тонн сталі додатково до зав
дання. Собівартість кожної 
тонни металу знижено проти 
плану на 5 карбованців 60 коп.

Множать трудові успіхи на 
честь 41-х роковин Ж овтня
машинобудівники республіки. 
В цьому році вони освоюють 
випуск 20 типів нових машин 
для сільського господарства. 
Колектив херсонського заводу 
імені Петровського виготовив 
дослідну партію трирядних ку
курудзозбиральних комбайнів, 
створених за пропозицією двічі 
Героя Соціалістичної Праці ме
ханізатора Г. І. Б айди. Ви
пуск нових жаток для само
хідних комбайнів «СК-3» орга
нізовано на запорізькому заво
ді «Комунар». Жатки мають
гідравлічне управління, осна
щені копіювальним пристроєм, 
зручні і надійні в експлуата
ції. На коломийському заводі 
сільськогосподарського машино
будування організовано вироб
ництво грейферних універсаль
них навантажувачів.

(РАТАУ).

Посилити партійний контроль 
за господарською діяльністю правління колгоспу

  Справжній контроль за гос
подарською діяльністю правлін
ня сільськогосподарської арті
лі первинна партійна організа
ція зможе налагодити тоді, ко
ли вона глибоко вникне в еко
номіку всіх галузей виробни
цтва, систематично аналізу
ватиме роботу бригад і ферм, 
цікавитиметься виконанням 
прибутково-видаткового кошто
рису. Особливу ж увагу кому
ністи повинні приділяти вироб
ництву продуктів громадського 
тваринництва.

Як  же займаються найваж
ливішим питанням секретар 
парторганізації колгоспу імені 
Чкалова Віталій Конофіцький і 
обидва заступники секретаря— 
Антон Ганул і Павло Афана
сьєв?

По-перше. Комун істи брига
дир комплексної бригади Сергій 
Кучерявий і його помічник 
Павло Каретов, не відчуваючи 
за собою строгого контролю, 
самоусунулися від керівництва 
тваринництвом. В останній де
каді липня  на фуражну коро
ву було надоєно 88 літрів мо
лока, в першій декаді серп
ня— 69,9, в слідуючій декаді— 
65 літрів. Колгосп імені Чка
лова останнім часом по вироб
ництву молока йде набагато 
нижче своїх можливостей.

Дужо мало виробили м’яса. 
Та й звідки ж йому взятися, 
коли керівні товариші нічого 
не зробили навіть для того, 
щоб свиней розділити на гру
пи за віком і вагою, бичк ів- 
кастратів вилучити із загаль
ного стада і скласти раціон 
годівлі за всіма правилами зоо
технічної науки, і що ж? Гір
кі наслідки господарювання не 
забарилися прийти— за сім мі
сяців одержано лише 11 цент
нерів м’яса на 100 гектарів 
земельних угідь, у тому чис
лі 4,5 центнера свинини на 
100 гектарів ріллі.

По-друге. Голова колгоспу 
комуніст Василь Калиновський 
та і всі інш і комуністи свої 
невдачі і недоліки у тварин
ництві пояснюють нестачею 
кормів. Про зміцнення ж кор

мової бази на наступний рік 
дбають погано. Колгосп зволі
кає скиртування соломи і по
лови, мало засилосовано почат
ків кукурудзи—всього лише 
70 тонн.

Якраз про всі ці недоліки і 
говорили комуністи на своїх 
зборах, приурочених обговорен
ню листа ЦК КП України і 
Ради М іністрів У РСР до всіх 
обкомів і райкомів партії, обл
виконкомів і райвиконкомів та 
постанови Центрального Комі
тету КП України «Про заходи 
по підвищенню продуктивності 
праці, зниженню собівартості 
сільськогосподарської продук
ц ії і впорядкуванню оплати 
праці в колгоспах і радгоспах».

На зборах комуністи з усією 
відвертістю говорили про те, 
що партійна організація по
слабила вимогливість до прав
ління колгоспу, що не видно 
організаторської ролі кому
ністів на фермах.

Партійні збори піддали різ
кій критиці зоотехніка Я. Луб
ка, бригадира С. Кучерявого і 
правління колгоспу в цілому 
за незадовільний стан справ у 
виробництві тваринницької про
дукції і в першу чергу моло
ка, за безпорядки на фермах.

Комуністи колгоспу імені 
Чкалова одностайно схвалили 
лист ЦК КП України і Ради 
Міністрів УРСР, постанову 
ЦК КП України і намітили 
конкретні заходи по ліквідації 
виявлених недоліків.

Якщо партійна організація 
візьме виконання свого рішен
ня під неослабний контроль, 
підніме почуття відповідальнос
ті у комуністів за доручену 
справу, то намічені заходи бу
дуть безумовно виконані. Тіль
ки таким чином колгосп імені 
Чкалова зможе подолати від
ставання у виробництві тва
ринницької продукції.

С. БОЛГАРИН,
завідуючий організацій
ним відділом райкому КП 
України.

На економічному семінарі
На районному економічному 

семінарі, який днями відбувся 
в колгоспі імені Свердлова, го
лови колгоспів, секретарі пер
винних парторганізацій, бух
галтери та інш і керівні кадри 
колгоспів вивчили постанову 
Центрального Комітету КП 
України «Про заходи по під
вищенню продуктивності праці, 
зниженню собівартості сіль
ськогосподарської продукції і 
впорядкуванню оплати праці в 
колгоспах і радгоспах». З до
повіддю виступив секретар 
райкому КП України З . При
сяжний.

Учасники семінару зверну
ли виключну увагу на правиль
не вирахування собівартості 
продукції і па шляхи підвищен
ня продуктивності праці в 
кожній галузі колгоспного ви
робництва. Головний агроном 
районної інспекції сільського 
господарства М. Врадій з при
воду цього виступив з лекцією, 
де висвітлив загальні положен

ня. Голови колгоспів, обміню
ючись думками про шляхи 
зниження собівартості сільсько
господарської продукції, запро
понували, щоб економісти рай
інспекції глибоко вивчили це 
питання у колгоспах району, 
а потім на черговому занятті 
ще раз опрацювати його.

Керівні кадри колгоспів ог
лянули культурно-побутові і 
господарські приміщення сіль
госпартілі імені Свердлова,
вивчили на місці роботу мо
лочно-товарної, свинарської та 
птахівничої форм. Звернули 
увагу па те, що наявні умови 
для раціонального ведення гос
подарства в окремих галузях 
все ще як слід не використо
вуються. Високою залишається 
собівартість свинини через те,
що працівники ферми дужо по
гано організували відгодівлю 
тварин . Свиней по віку не по
груповано, годують їх  незадо
вільно. Немає на фермі ні ра
ціону годівлі, ні графіка знят

тя з відгодівлі тварин. Про це 
висловили серйозний докір зоо
технікові артілі О. Колотилу. 
Не все гаразд і на молочно
товарній фермі. Зелену масу 
кукурудзи і концентрати тут 
також згодовують тваринам 
без врахування продуктивності 
кожної корови. Ніякого раціону 
не дотримуються. Та його і 
немає на фермі.

Потім учасники семінару
оглянули кукурудзяні та буря
кові плантації, польовий стан 
тракторної бригади, говорили 
з колгоспниками та механіза
торами, які працюють в ріль
ництві. Відмітили, що сверд
ловці непогано запроваджують 
комплексну механ ізацію на по
льових роботах, але в тварин
ництві рівень механізації ще 
низький, а це негативно впли
ває на собівартість продуктів
тваринництва. Тут же в по
льовому стані головний бух
галтер Ново-Миргородської РТС 
А. Побідоносцев розповів про 
умови оплати праці механіза
торів, як і перейшли працювати

в колгоспи, звернув увагу на 
зміни в проведенні розрахунків 
колгоспів з РТС за продані ма
шини, запасні частини, пальне 
тощо.

Голова колгоспу імені Сверд
лова Т . Романенко розповів про 
роботу правління артілі, брига
дирів та ланкових. Ось уже 
другий рік артіль господарює 
по-новому. На базі рільничих 
бригад і ферм створено комплекс
ні бригади. В результаті такої 
реорганізації ліквідовано деякі
надмірності в чисельності адмі
ністративно-управлінського та 
обслуговуючого персоналу. Ви
ходячи з конкретних умов ро
боти, правління артілі доводить 
завдання бригадам по затратах 
трудоднів, матеріалів і коштів
на виробництво продукції. Але 
цю надзвичайно важливу спра
ву до кінця не доведено. Бух
галтерські працівники та облі
ковці артілі вкрай незадовільно
пильнують за фактичним ви
трачанням трудоднів і коштів, 
не завжди як слід враховують 
кількість і якість виконаної

роботи. Такий облік, безумовно, 
не дає можливості правильно 
вирахувати собівартість сіль
ськогосподарської продукції.

Цінним в діяльності правлін
ня є те, що воно завжди спи
рається на ланкових, широкий 
актив колгоспників. Ланкові не 
на словах, а на ділі стали ор
ганізаторами роботи в ланці 
Крім того, на конкретній ді
лянці, де працюють кілька кол
госпників, завжди серед них є 
один з активістів, який відпові
дає за організацію праці, своє
часне ї ї  виконання і якість.

Питання підвищення продук
тивності праці та зниження 
собівартості продукції треба по
ставити в центр уваги кожного 
колгоспу. Під час обговорення 
постанови ЦК КП У  на зборах
колгоспників будуть викриті 
недоліки, що мають місце в 
справі підвищення продуктив
ності праці, зниженні собівар
тості продукції і оплаті праці, 
а також намічатимуться кон
 кретні заходи по ліквідації  цих 
 недоліків.



В чому переконуються фрунзенці
Коли заходить мова про то, 

чому корови стали давати мо
лока все менше і менше, го
лова колгоспу імені Фрунзе Му
сій Абрамович Ільтус розводить 
руками і говорить:

— Не доберу. Зелена маса 
з ясел не вибуває день і ніч, 
причому, ї ї  заміняємо з таким 
розрахунком, щоб тварини по
їдали тільки свіжий корм, дає
мо тричі п ійло, регулярно ви
ганяємо на пасовище. А надої 
падають...

Те ж саме можна почути і 
від зоотехніка Миколи Шульги.

Та й справді, де ж тут со
бака зарита?

...Сонце вже високо. Через 
якихось півгодини має прийти 
з поля череда до ясел без на
вісів, або в табір для літнього 
утримання худоби, якщо його 
можна так назвати. Кілька кол
госпників виймають з ясел при
в ’ялену кукурудзяну масу і 
накладають з горою свіжої, 
інш і наповнюють водою спе
ціальну посуду. Для пійла.

Нарешті, все готово. З ’являю
ться доярки. Вже повинна бу
ла б і череда надійти. Та щось
затримується. Дехто навіть до
говорював:

— Мабуть, тепер доїтимемо 
о пів на першу.

Інші:
— Вранці пізно вирушили, 

а тепер і на обід запізнюються.
Кинулися подивитися на роз

порядок дня, а його немає.
Трудівник ферми, 65-річний 

Остап Ілліч Іщенко підходить 
до прибулого із району і мо
вить:

— Як ви думаєте, корова 
повинна їсти зелень скільки 
з ’ їсть чи, може, ї й треба дава
ти строго по раціону?

І, не діждавшись відповіді, 
Остап Ілліч вніс деяку ясність 
у те, чому спадає молоко...

Тимчасом прийшли корови із 
тирла і жадібно накинулися на
зелену масу, вишукуючи смач
ні качани. Так ось в чім спра
ва! Подрібнену кукурудзу да
ють без норми (зоотехнік скла
дений раціон носить в кишені), 
ї жа не для корів, як висловив
ся Остап Ілліч про пійло із яч
меню і вівса. Ні найменшої тіні

в спеку пекельну, несвоєчасно 
доїння — ось що також завдає 
чималої шкоди виробництву мо
лока.

Об’їлася корова Галка із гру
пи Євдокії Завалко і зразу ж 
збавила молоко. В перше доїн
ня під час хвороби корова да
ла 3,5 літра молока замість 7, 
ввечері— 2, а другого дня вран
ц і— 2,5 літра (тепер Галка дої
ться двічі на день і до цього 
випадку давала за добу понад 
13 літрів молока). Перестав 
працювати шлунок через пере
навантаження у корови Рози 
з групи Ганни Шевченко. І
дивуватися немає чому. Адже 
п ісля того, як корови походять 
голодними по горбах, біля ясел 
вони інтенсивно насищають 
свої шлунки без всякої міри.

Бували випадки захворювань 
і внаслідок постійного голоду
вання на білок та мінеральні 
корми. Недарма тече молоко 
рікою, як згадують керівники 
колгоспу, у той щасливий час, 
коли буває макуха, яка міс
тить в собі величезну кількість 
білкової речовини.

І сьогодні керівники колгос
пу імені Фрунзе ще і що раз 
переконуються в тому, що, в 
кінці кінців, треба давати ху 
добі різноманітні корми. З цією 
метою фрунзенці на наступний 
рік посіяли 50 гектарів люцер
ни і еспарцету. Вже є по 15 тонн
силосу на корову. Колгосп має 
кормові буряки і гарбузи, за
вершує скиртувати солому і 
полову. Ще ніколи не мали фрун
зенці таких багатих перспек
тив. Нині в зиму корови ввій
дуть вищесередньої вгодованос
ті і з зимівлі вийдуть теж 
в доброму стані.

І зовсім Мусій Абрамович
Ільтус не може хвалитися тим, 
що колгосп імені Фрунзе і в 
цьому році виробляє найбільше 
молока. І яке це досягнення, 
скажіть, будь ласка, коли мо
лочно-товарна ферма за сім м і
сяців дала на 263 літри моло
ка менше, ніж за відповідний 
період минулого року?

Фрунзенці обіцяли за рік на
доїти від корови по 2500 літрів 
молока. Мають вже по 1534.

М. СОСНА.
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Полтавська область. В колгоспі імені Калініна Ново-Санд
жарського району вже закладено більше 1100 тонн силосу при 
плані  680 тонн.

На фото: збирання кукурудзи на силос у колгоспі імені 
Калініна.

Фото П. Кекала (Фотохроніка РАТАУ).

З цим миритися не можна
У  минулому році тваринни

цтво нашого колгоспу «Шлях 
Леніна» зимувало в несприят
ливих умовах. Приміщення бу
ли тісними, погано відремонто
ваними. Невистачало кормів. 
Доводилось купляти концент
рати за великі кошти. Все це
привело до зниження вироб
ництва молока, м’яса, до під
вищення затрат на виробни
цтво центнера тваринницької 
продукції.

Нинішнього літа склалися 
найсприятливіші умови для
створення громадському тва
ринництву теплої і ситої зи
мівлі. Однак у нашому колгос
пі у цій справі майже нічого 
не робиться. Старих приміщень 
не ремонтують, не поспішають 
будувати й нові.

В артілі налічується понад 
200 голів свиней, але свинар
ник розрахований тільки на 
60 голів. Розмістити наявне 
свинопоголів’я ніде. Колгосп
ники весь час вимагають від 
голови правління І. Бондарен
ка забезпечити тварин примі
щеннями. Але голова кожного 
разу спокійно відповідає:

— Будемо, будемо буду
вати...

Та від його обіцянок спра
ви не поліпшуються.

Корми заготовляють теж по
вільно, особливо для свинопо

голів’я. На виламуванні кача
нів працюють лише 5— 6 кол
госпниць. А де ж решта лю
дей?

16 серпня допомогти силосу
вати корми вийшли учні та 
вчителі семирічної школи. На
ламали качанів, що на кілька 
автомашин вистачило  б. Однак 
бригадир І. Назаренко не ор
ганізував перевезення качанів 
до силосних споруд, а залишив 
ї х у полі. Несумлінні колгосп
ники вночі розікрали частину 
качанів, решту— поїли корови, 
бо на другий день на куку
рудзяну плантацію пустили
череду. І це відбувається в той 
час, коли в колгоспі з плану 
160 тонн засилосовано качанів 
кукурудзи лише 25 тонн. Не
задовільно також провадиться 
заготівля кормів і для молоч
ної худоби.

Незабаром громадське тва
ринництво треба переводити на 
стійлове утримання. Сумлінні 
трудівники, яким дорогі інте
реси колгоспу, не можуть да
лі миритися з таким станови
щем і вимагають від керівни
ків артілі якнайшвидше орга
нізувати підготовку тваринни
цтва до зими.

М. МИРОШНИЧЕНКО, 
свинарка колгоспу „Шлях 
Леніна“, депутат район
ної Ради.

Радісні вісті
★

Високий заробіток
Сім’ю Сергія Григоровича 

Маньківського називають у 
колгоспі імені Леніна с ім ’єю 
працьовитих. Сергій Григоро
вич трудиться ковалем, пере
виконує норми виробітку. Доч
ка Олена працює в рільничій 
бригаді, дочка Тамара доглядає 
групу корів, домагається непо
ганих показників по надоях 
молока. Раїса, третя дочка 
Маньківського, — колгоспний 
чабан.

За сім місяців нинішнього 
року сім’я виробила 1680 тру
доднів, на як і одержала тільки 
авансом понад двісті пудів 
хліба.

Я. ФЛОРІНСЬКИЙ, 
помічник бухгалтера кол
госпу імені Леніна.

Збирання овочів
Гаряча пора нині в овочів

ників сільськогосподарської ар
тілі імені Сталіна, де бригади
ром Федір Панасович Лягул. 
Добре вродили огірки, помідо
ри, капуста та інш і культури. 
Врожай овочів з кожного гек
тара становить в середньому 
по 150 центнерів.

Колгосп вже виконав план 
продажу огірків державі, огір
ки видано також на трудодні 
членам артілі. Зараз в колгосп
ні комори надходять помідори, 
капуста тощо. Овочівники на
мічають одержати в цьому ро
ці від городництва близько 300 
тисяч карбованців прибутку.

О. ЯШАН, 
помічник бухгалтера кол
госпу імені Сталіна.

На баштані
На баштані сільгоспартілі 

імені Мічуріна почали збирати 
спілі кавуни. Передбачається 
одержати високий урожай. Сім 
центнерів кавунів уже здано 
для реалізації у сільський ма
газин.

Г. САМАРСЬКА, 
член сільгоспартілі імені 
Мічуріна.

скоротити затрати праці та не 
допустити псування накопаних 
коренів.

В ивезення цукрових буряків 
потрібно провадити строго за 
графіком. Для того, щоб по
легшити працю на розванта
женні автомашин і скоротити 
простої, необхідно в кожному
колгоспі виготовити пристрої 
для механізованого розван
тажування буряків. Агрономи, 
бригадири виробничих бригад 
та ланкові повинні пильнувати
за кількістю накопаних коре
нів, стежити, щоб цукрова си
ровина зразу ж вивозилась на 
завод. Ні в якому разі не мож
на допускати, щоб буряки 
в’яли.

На нараді буряководів го
ворилося й про те, що у нашо
му районі в майбутньому році 
значно збільшаться площі по
сіву цукрових буряків. Вихо
дячи з цього, правління кол
госпів повинні виділити вже
тепер площі під цукрові буря
ки, щоб вивозити на них міс
цеві добрива, своєчасно зорати.

ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

Колгоспи нашого району 25 
серпня розпочали збирання цук
рової сировини. Буряководи не 
даром називають цей період 
другими жнивами. І справді, 
це дуже велика робота, особ
ливо для механізаторів.

Нарада буряководів  п ідкрес
лила ті великі і відповідальні 
завдання, що покладаються на
механізаторів. Колгоспні ме
ханізатори дали слово палко 
підтримати почин комбайне
рів Гайсинського району, В ін
ницької області, і докласти 
всіх зусиль, щоб високопродук
тивно і якнайкраще викорис
товувати машини, щоб з най
меншими затратами людської
праці зібрати врожай цієї цін
ної технічної культури. Кому 
не відомо, що правильна орга
нізація праці на збиранні бу
ряків комбайном на одному
гектарі дає можливість вивіль
нити 25 трудівників.

Застосування комбайнів у 
поєднанні з буряконавантажу
вачами дасть можливість здій
снити в цьому році комплексне 
збирання цукрових буряків і

йому гектарі, організували 
ефектнішу боротьбу з буряко
вим довгоносиком.

Всі ці агротехнічні заходи і 
забезпечили успіх нашим бу
ряководам.

За попередніми підрахунка
ми в районі вирощено по 
250— 280 центнерів цукрової 
сировини на кожному гектарі 
посіву.

Колгоспниці, водії бурякозби
ральних комбайнів, шофери та
всі, хто працюватиме на зби
ранні врожаю буряків, повин
ні розгорнути соціалістичне
змагання за скорочення стро
ків копання і вивезення коре
нів на цукрові заводи, бороти
ся з втратами врожаю.

Керівникам колгоспів райо
ну необхідно поліпшити орга
нізацію праці на збиранні вро
жаю цукрових буряків. Збиран
ня та вивезення коренів треба
провадити строго по ланках. 
Це дасть можливість значно 
скоротити строки збирання і 
вивезення буряків. Крім того, 
легше буде планувати роботу 
автотранспорту.

Районна нарада буряководів
Днями в приміщенні район

ного Будинку культури відбу
лася нарада буряководів, на 
якій обговорено питання про 
хід підготовки та проведення 
збирання і вивезення цукро
вих буряків урожаю 1958 ро
к у . В нараді взяли участь лан
кові, комбайнери бурякозби
ральних комбайнів, бригадири 
рільничих і тракторних бригад,
агрономи колгоспів .

З доповіддю виступив голо
ва райвиконкому Г. П . Шар
пінський. Він охарактеризував 
д осягнуті успіхи буряководів 
нашого району на вирощенні 
врожаю в цьому році, зупи
нився на недоліках, що допус
калися торік на збиранні цук
рових буряків.

В обговоренні доповіді взя
ли участь головний агроном 
колгоспу імені Куйбишева 
Ф. Мільєв, бригадир виробни
чої бригади колгоспу імені 
Сталіна Г. Цуркан, головний 
агроном районної інспекції 
сільського господарства М. Вра

дій та інші. Наприкінці нара
ди з промовою виступив пер
ший секретар райкому КП У к 
раїни З . С. Присяжний, який 
розповів про переваги механі
зованого збирання цукрових бу
ряків та про завдання буряко
водів на збиранні та вивезен
ні цукрової сировини на за
води.

— В ни н іш ньому році ви
рощено високий урожай цук
рових буряків,— говорить З . С. 
Присяжний. — Цьому сприяло
те, що наші трудівники своє
часно і якісно провели оранку 
площ. Ланкові ще з осені зна
ли свої ділянки, в достатній 
к ількості, внесли в грунт міс
цевих добрив. Перед посівом 
також використовувались м і
неральні добрива. В кращі
агротехнічні строки проведено 
сівбу цукрових буряків.

І на сівбі, і під час догляду 
за посівами колгоспниці і ме
ханізатори дружно боролися 
за те, щоб зберегти потрібну 
густоту стояння рослин на кож-



Гроші все роблять...
Звичайний серпневий день. До 

вечора ще далеко. Люди скрізь 
працюють.

Та не всі. Тінистою алеєю мі
ського парку повільно проходить 
невисокого росту молодий чоло
вік в білім капелюсі. За ним бі
жить рижа капловуха собака. Во
на час від часу зупиняється і 
сердито відганяє мух, чомусь 
скиглить.

—Чим не задоволений, Рекс?— 
лагідно запитує господар і гладить 
свого довговухого друга.—Може 
сходимо в буфет?

Пішли. Чоловік замовив собі 
склянку вина, собаці кусок ков
баси. Буфетниця Наталія Троян 
швидко виконує замовлення.

Хто ж це за один? Знають йо
го у нас в Ново-Миргороді доб
ре. У вічі величають Олександром 
Петровичем, А як же інакше. 
Людина він ввічлива. До всіх ві
тається з земним поклоном, ще й 
руку до грудей ложить, немов і 
серце вам ладний віддати. Нікого 
і ніколи не образить лихим сло
вом. Як такого не шанувати!

Олександр Петрович Ракуленко 
живе по вулиці Шевченка. А са
диба у нього! Хто не йде лю
бується.

—Оце господар!—дехто каже.
Так, так, господар. Та ще й 

який! Садиба кругом обнесена 
високим добротним парканом. 
Двір, мов лялечка. Коли будете 
йти від озера, вам обов’язково 
кинеться в очі новенька хата, а 
далі повітка, саж, баня, ще одна 
хата. Олександр Петрович гово
рить, що то літня кухня. Але ж 
зроблена вона дуже добре, що й 
взимку в ній можна жити. На
проти—гараж.

—Автомашину куплю в наступ
ному році. Уже замовив „Побе
ду р озповідає Ракуленко.—За
раз якось незручно.

А чому незручно? Тому, що 
Петрович в нинішньому році роз
горнув широке будівництво. Тут
же в його дворі був ще один дім. 
Хоч він і міцний, але не сподо
бався господареві. Олександр ви
рішив його розламати і споруди
ти новий.

Тільки про це подумав Раку
ленко, як на другий день де й 
взялися люди, за якусь мить роз
ламали приміщення.

Після цього якісь військові 
автомашини стали завозити буді
вельні матеріали: камінь, пісок,
вапно тощо.

А Ракуленко проходить вули
цею та тільки посміхається.

—Чи не чарівник ви якийсь, 
Петровичу?—питають його лю
ди,—У вас все так швидко ро
биться, немов у казці.

—Гроші все роблять,—протяж
но говорить поважний господар.

Ох, ті гроші... Треба Петрови
чу на д ім тисяч п’ятнадцять цег
ли. Та дістати ї ї нелегко. У на
шому заводі відмовили.

—Нічого, що відмовили,—вихо
дячи з бухгалтерії заводу, лагід
но промовив Ракуленко,—але я 
дістану наряд і ви мені обов’яз
ково відпустите. Гроші все зроб
лять.

І дістав. Поїхав у Кіровоград і 
привіз звідти на своє ім’я персо

нальний наряд на цеглу і розпо
рядження, щоб С. Свистун, дирек 
тор торгового складу, негайно в ід  
пустив Ракуленку всю цеглу, яка 
виділялася для потреб населення 
району на другий квартал.

Заходить Петрович ще раз на 
цегельний завод і, посміхаючись, 
говорить:

—А що? Я ж вам казав, що
цеглу у вас братиму. От і при
їхав.

День і ніч курсують автомаши
ни. Знову ж таки не наші, а з 
Малої Виски. Завозить будівель
ні матеріали з усіх кінців. Ліс— 
кругляк десь аж з Білозір’я, 
дранку з Одеси. Алібастер, залі
зо, дошки... за кілька днів все бу
ло доставлено.

—А кого я боюсь?—гордо за
являє Петрович кожному, хто ці
кавиться будівництвом. — Маю 
гроші—от і будую.

Ось уже й будівельники пра
цюють. Тут і Іван Слабий, і Пет
ро Ковальов з сином, муляри Бе
рестовий та Гвоздінович, а Потапов 
навіть з дружиною прийшов.

—А що ж! Платить же, вражий 
син, добре,—говорять люди,—кож
ному за день дає 60—80 карбо
ванців, а горілки—скільки вип’єш.

За десять днів виросли, немов 
з води, стіни приміщення. Минув 
ще тиждень. І тепер стоїть над 
дорогою величезний дім, критий 
залізом, на шість кімнат (Раку
ленко всі норми перевершив).

Сам же Петрович на будівни
цтві пальцем об палець не вда
рив. Ходить ото з Рексом по міс
ту, прогулюється, а вечорами 
приймає роботу і виплачує гроші 
будівельникам.

Ідуть люди вулицею і розмов
ляють.

—Де Ракуленко набрав скільки 
грошей?!

—Може десь працює та багато 
заробляє?

О, ні. Петрович ніде не працює 
ще з березня місяця. А до цього 
років зо два приймав зерно в 
Ново-Миргородському млині.

—То можливо він там заробив 
багато грошей?

Можливо. Адже кожного міся
ця одержував зарплату 410 кар
бованців. Та й наскладав, певно, 
у панчоху за два роки.

—Щось не віриться... Мабуть 
у нього дружина десь заробляє 
великі гроші.

Заробляла. В магазині торгува
ла, та звільнили за розтрату. Вже 
давно сидить вдома.

А Петровича ж завіщо зняли?
За пшеницю. У млині в одні 

двері здають зерно, а в інші 
одержують муку. Ото, мабуть, 
там „протягло“ Петровича. Прав
да, директор млина О. Вахламов 
допоміг Петровичу вийти чистим 
з млина. Навіть довідку видав, 
що Ракуленко працював дуже 
чесно і звільнений з роботи 1 
червня „согласно поданого заяв
ления“.

От як люди вміють.
А прокурор, чи начальник мі

ліції, що на це скажуть?
Вони чомусь мовчать.

А. ПАНАСЕНКО.

Віра у ворожіння і її шкідливість
Віра у ворожіння—один з 

найживучіших і найпоширен і
ших забобонів. Марн овірні лю
ди гадають, що за допомогою 
ворожіння можна пізнати не
відомо, передбачати події. Як 
і всякий забобон, ворожіння 
грунтується на сліпій вірі в 
надприродні, містичні сили.

Як же зародилася віра у 
ворожіння? В найдавніші ча
си людина була безпомічна 
перед могутніми силами при
роди. Ї ї знання і знаряддя 
праці були примітивними, і 
тому вона в дуже малій мірі 
могла впливати на навколиш
ній світ. Люди тоді не розумі
ли, чому бувають грізні яви
ща природи, різні хвороби, 
вдале і невдале полювання 
тощо. Безсилля людини перед 
природою, страх перед таєм
ничими, незрозумілими для неї 
явищами, від яких постійно 
залежала ї ї  доля,— все це і 
створило грунт для виникнен
ня як релігійних забобонів, 
так і віри у ворожіння.

Первісні люди не могли з’я 
сувати собі причин тих чи ін
ших явищ, не розуміли, я кі 
дійсні відношення і зв’язки 
між ними. Свідомість первісної 
людини відображала насампе
ред зовнішні зв’язки між пред
метами і явищами. Схожі один 
з одним предмети здавалися 
людям також і залежними один 
від одного. Віра в таку залеж
ність лягла в основу багатьох 
ворожінь, в тому числі й х і
романтії.

Хіроманти твердять, що мо
жуть визначити характер і пе
редбачити долю людини по лі
ніях, складках і поверхні ї ї  
долоні. Якщо, кажуть вони, 
наприклад, «лінія життя» на 
долоні довга, то і життя буде 
довгим; якщо так звана «лінія 
розум» глибока, то і розум
людніш відзначається глиби
ною і т. д. Таким чином, х і
романти «будують» свої про
рокування на довільно встанов
люваній з овнішній схожості 
між явищами.

Хіроманти твердять, ніби 
«весь характер людини в ї ї  
руці». Долоня кожної людини 
в якійсь мірі справді має  свої 
індивідуальні особливості. Од
ні люди, наприклад, схильні 
до жестикуляції, інш і— ні і т. п. 
Найчастіше повторювані про
тягом ряду років рухи долоні 
впливають на ї ї  зовнішній ви
гляд. Але вигляд долоні зале
жить аж ніяк не тільки від 
рухів, що їх  робить людина 
кистю і пальцями руки, а й 
від ряду інших причин (на
приклад, від спадковості, про

фесії тощо). Тому в дійсності 
по долоні не можна визначи
ти навіть ті нечисленні риси 
характеру, які могли б впли
нути на ї ї  форму, не кажучи 
вже про більшість рис характе
ру, зовсім не зв’язаних з фор
мою долоні.

Але, можливо, існує залеж
ність між будовою долоні і 
тим, як складеться життя ї ї  
власника? Такої залежності не
ма і бути не може. Індивідуаль
не життя кожної людини зале
жить від найрізноманітніших 
явищ. Багато з цих явищ нерід
ко бувають випадковими, тобто 
вони можуть бути, а можуть і 
не бути. Тому «передбачення» 
хіромантів (якщо не рахувати 
випадкових збігів)— чистісінь
кий обман. Про це свідчать чис
ленні факти.

Деякий час тому, напри
клад, було зроблено такий до
слід. Сфотографували долоні ба
гатьох чоловіків, жінок і ді
тей. Фотознімки роздали хіро
мантам для ворожіння. А во
ни, не знаючи, кому належать 
сфотографовані долоні, не мог
ли навіть відрізнити руку 
жінки від руки підлітка, пе
редрікали довге життя людям, 
які вже померли, і т. д. Та
кий скандальний провал був 
би неможливий, коли б хіро
мантія відображала дійсно існу
ючі зв’язки між предметами і 
явищами.

В давнину і в середні віки 
було дуже поширене ворожін
ня по сполученнях різних 
предметів, наприклад, граль
них костей, камінців тощо. 
Пережитком цього забобону є 
ворожіння на картах.

Професіональні ворожки доб
ре знають, що, оскільки їх  «ре
месло» чистісіньке шахрайство 
і угадувати вони не можуть, 
то слід говорити дуже загаль
ні і невизначені фрази, які 
можна витлумачувати по-різно
му. Я к  правило, відповіді га
далок завжди висловлені в за
відомо туманній формі, часом 
досить дотепні, винахідливі,
що особливо приваблює довір
ливих людей. Так один гадаю
чий спитав у ворожки: «Скіль
ки у мене дітей?» Та відпові
ла: «Зайвих нема, а більше то
бі не треба».

Гадаючий лишився задово
лений відповіддю, а про те, 
що ворожка так і не сказала, 
скільки у нього дітей, він і 
не подумав.

Ось як ворожка «спритно» 
викладала біографію одного 
гадаючого: «В и народилися в 
небагатій сім ’ї, але з достат
ком. У вашому житті перева

жали дрібні труднощі, як і при
зводили до невдач. Недоліки 
нашого характеру заважають 
успіхам на вашому життєвому 
шляху. У вас була в недалеко
му минулому зміна нашого ста
ну. В майбутньому вас чекає 
багато змін. Бійтеся ваших во
рогів».

Гадаючий не звернув уваги 
на те, що всі ці фрази по
збавлені будь-якого конкретно
го змісту, і йому здалося, що 
все було угадано вірно. Адже 
народився він справді в неба
гатій сім ’ї  (таке походження 
більшості людей!), і невдачі у 
нього бували (у кого ж їх  не 
бувало!), і недоліки в харак
тері є (в чиєму ж характері 
нема недоліків!), і зміни в 
житті були й будуть (знов-та
ки, у кого їх  не буває!).

Гадаючий несвідомо вклав 
у загальні фрази ворожки від
сутній в них конкретний 
зміст, зв’язаний з його особис
тим життям, наївно думаючи, 
ніби все це розкрили карти.

Туманні пророцтва ворожок, 
як правило, марновірні люди 
завжди зв’язують з певними 
подіями в своєму наступному 
житті, і це приваблює людей, 
створює у них неправильні 
уявлення. Нерідко ворожка 
передрікає своєму «клієнтові» 
«дорогу». Після ворожіння 
«клієнт» іде додому. Чи вва
жатиме він цю дорогу тією 
дорогою, яку йому передрекли? 
Ні, не вважатиме. В ін регу
лярно йде з дому на роботу і 
з роботи додому, відвідує к іно, 
перукарню і т. ін. Чи буде 
він ці маршрути вважати ти
ми дорогами, які «передрекли» 
йому карти? Теж ні. Але ось
одного разу ця людина дізнає
ться, що їй треба їхати, ска
жемо, у відрядження. Ось 
тут вона і згадує ворожку, 
переконуючи себе й інших, 
що ї ї  «пророцтво» стосується 
саме даного випадку, і зовсім 
випускає з уваги, що це «про
роцтво» однаково підійде до 
будь-якої дороги.

Про те, чого варті насправді 
свідчення карт, можна судити, 
наприклад, з такого факту. Я к 
що кілька раз поворожити на 
одну й ту ж людину, карти обо
в’язково покажуть різне. Не 
випадково ворожки відмовля
ються від таких дослідів.

Віра у ворожіння завдає лю
дям тільки шкоди. Вона зава
жає їм тверезо і логічно мис
лити, активно, в повну міру 
своїх сил і здібностей брати 
участь в творчій роботі на бла
го всього народу.

м. К РУТИК.

Н о в і  в и д а н н я « Д и т я ч о г о  с в і т у »
ПОДАРУНОК ДЛЯ МАЛЯТ

Нове видавництво «Дитячий 
світ» випустило для дітей мо
лодшого, дошкільного віку ці
каві казки, загадки, книжки- 
картинки, цікаві вірші і опо
відання з великими багатоко
лірними малюнками (у вигля
ді книжок і розкладних шир
мочок на щільному картоні). 
В они викликають у дітей ве
ликий інтерес. Захоплюючись 
ними, дитина розвиває свою 
мову, пам’ять, спостережли
вість.

Зам. 539. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Ново-миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Видання «Дитячого світу» є 
чудовим подарунком для до
шкільників. «Книга— поштою» 
висилає подарунковий набір для 
малят, в який входять пере
лічені видання «Дитячого сві
ту», саморобки з паперу й ін. 
Ціна набору 22 карбованці.

ВИДИ МОСКВИ
50 художніх кольорових і 

тонових фотографій палаців, 
соборів і пам’ятників Кремля, 
висотних будівель, площ, стан

цій метро і т. д., а також 50 
кольорових листівок па сюже
ти російських казок і творів 
дитячих радянських письмен
ників висилаються поштою на
кладною платою.

Ціна комплекту художніх 
листівок 20 карбованців.

Замовлення на подарунки і 
листівки направляйте на адре
су: Москва, В-168, 5-а Чере
мушкінська, 14 «Книга— пош
тою».

Слідами наших виступів

„Не кидати слів на вітер... “—
критичну кореспонденцію під та
ким заголовком районна газета 
„Ленінець“ опублікувала в номері 
за 23 липня 1958 року.

Начальник облуправління про
мисловості продовольчих товарів 
Ф. Іванченко повідомив редакцію, 
що наведені факти при перевір
ці повністю підтвердилися. За не
задовільне керівництво, незабез
печення зберігання обладнання, 
невиконання плану капітального 
будівництва і витрачання буді
вельних матеріалів для своїх осо

бистих цілей директору Ново-Мир
городського держмлина О. Вахла
мову оголошено сувору догану. 
Тов. Вахламов попереджений, що 
коли він до 1 жовтня 1958 року 
не наведе належного порядку на 
виробництві і не забезпечить за
кінчення капітальних робіт, то 
буде поставлено питання про йо
го звільнення з посади директора.


	ЛЕНІНЕЦЬ

	27

	Давайте позмагаємося, водії бурякокомбайнів!

	Наш подарунок

	Перевиконують норми

	По 25 тонн на корову

	Шириться змагання


	Переджовтневе

	змагання


	Районна нарада буряководів

	Гроші все роблять...


	Віра у ворожіння і її шкідливість



