
Пролетарі вс іх кра їн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Зяб— під увесь ярий клин!
Небувале політичне і трудо

ве піднесення викликала серед 
трудівників колгоспного села 
радісна звістка про скликан
ня позачергового ХХІ з ’їзду 
Комуністичної партії. З новою 
силою розгортається змагання 
на честь знаменних дат—ХХІ 
з ’їзду КПРС і 41-ї річниці Ве
ликого Ж овтня.

В кращі строки і якісно за
вершити весь комплекс осінніх 
польових робіт—таке невід
кладне завдання стоїть перед 
хліборобами. Одночасно треба 
подбати про високий урожай 
усіх культур в наступному ро
ді. Зеленим килимом вкрива
ються великі площі озимини. 
Де вчора шуміли колоссям до
рідні хліба—сьогодні вже чор
ніє рілля.

В комплексі агротехнічних 
заходів, що сприяють підви
щенню врожайності всіх ярих 
культур, зяб має важливе зна
чення. Він дозволяє більше 
нагромадити вологи в грунті, 
скоротити строки проведення 
весняних польових робіт.

В першу чергу треба підня
ти глибокий зяб п ід цукрові 
буряки. Досвід показує, що 
піднятий в серпні і до першої 
половини вересня зяб дає над
бавку врожаю цукрових буря
ків до 4 0 —45 центнерів па
кожному гектарі. Перед оран
кою треба внести на кожний 
гектар по 1 0 — 15 тонн перег
ною, а також мінеральні доб
рива—до 3 центнерів фосфор
них, по 1 центн еру азотних і 
калійних.

Ряд колгосп ів району склав 
договори на використання 
сільськогосподарської авіації 
для розсівання мінеральних 
добрив, що дозволить провести 
ц ю роботу в стислі строки і 

  якісно. Керівники к олгоспів 
повинні подбати про негайне
завезення мінеральних добрив 
у повній потребі.

Добре організували викорис
тання техніки на оранці грун
ту в тракторній бригаді Федора

Василенка з колгоспу імені 
Свердлова. Тут уже піднято 
132 гектари зябу.

Однак у багатьох колгоспах 
вкрай незадовільно проводять 
оранку, втрачають строки. 
Сільгоспартілі імені Мічуріна, 
імені Енгельса, імені Кірова, 
імені Горького та інші зовсім 
ще не приступили до п ідняття 
глибокого зябу під цукрові 
буряки. Причина такого від
ставання в тому, що керівни
ки колгоспів не подбали про 
вчасне звільнення площ від 
пожнивних решток, слабо конт
ролюють використання техніки.

Обов’язок агрономів—орга
нізувати д ій о ви й  контроль з а 
якістю оранки, домогтися без
умовного виконання всіх агро
технічних правил. Не можна 
допускати того, щоб глибока 
оранка під буряки провадилась 
без попереднього внесення 
добрив. Адже це може привес
ти до зниження врожайності. 
Проте агрономи І. Пустовойт 
з колгоспу імені Кірова, О. Ко
валенко з колгоспу імені 
М. Горького та інші забувають 
про ці свої обов’язки, примири
лися з ганебним відставанням 
па оранці зябу.

Щоб краще використати 
техніку, необхідно чітко вико
нувати графік підняття зябу. 
Кожна тракторна бригада, кож 
ний механізатор покликані не 
тільки виконувати, але й пере
виконувати добові завдання на 
оранці. Ні в якому разі не 
можна терпіти, щоб хоч один 
трактор простоював із-за тех
нічних та організаційних не
поладків. Не виконав нор
ми— не покидай поле! — це 
повинно стати правилом для 
кожного тракториста.

Первинні партійні органі
зації колгоспів покликані до
корінно поліпшити масово- 
роз’яснювальну роботу серед 
трактористів, організувати ді
йове соціалістичне змагання 
механізаторів на піднятті 
зябу.

Наказ Міністра Оборони
6 вер есн я  1958 р. №  167 м. Москва

Про звільнення з Збройних Сил СРСР військовослужбовців, 
які вислужили встановлені строки служби, І про черговий 

призов на дійсну військову служ бу
Відповідно до Закону про загальний військовий обов’язок, 

наказую:
1. Звільнити з рядів Радянської Армії, Військово-Мор

ського Флоту, прикордонних і внутрішніх військ у запас сол
датів, матросів, сержантів і старшин, які вислужили встанов
лені Законом строки дійсної військової служби.

2. В зв ’язку  з звільненням військовослужбовців, вказаних 
в п . 1 цього наказу, призвати на дійсн у військову службу в 
Радянську Армію, Військово-Морський Флот, у прикордонні і 
внутрішні війська громадян 1939 року народження, що не 
мають права на пільгу і відстрочку від призову, а також гро
мадян призовних віків, я к им закінчилися відстрочки від при
зову і однолітки я ких проходять дійсну військову службу.

3. Наказ оголосити в усіх ротах, батареях, ескадрильях і 
на кораблях.

Міністр Оборони СРСР Маршал Радянського Союзу
Р. МАЛИНОВСЬКИЙ.
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Сьогодні радянський народ і його 
Збройні Сили відзначають традиційне 
свято—День танкіста, який був вста
новлений в 1946 році на честь броне
танкових і механізованих військ і тан
кобудівників.

Слава радянським танкістам!
Сьогодні радянський народ і його Зброй

ні Сили відзначають традиційне свято—День 
танкіста, який був встановлений в 1946 році 
на честь бронетанкових і механізованих 
військ і танкобудівників.

В роки Великої Вітчизняної війни броне
танкові війська Радянської Армії відіграли 
видатну роль у справі розгрому фашистської 
Німеччини і імперіалістичної Японії. На по
лях боїв радянські танкісти виявили без

прикладну мужність і з честю виконали свій 
обов’язок перед Батьківщиною.

Невмирущою славою вкрили себе танкіс
ти в боях за визволення від німецько-фа
шистських загарбників столиці Радянської 
України — Києва. Воїни-танкісти першими 
увійшли в Київ і підняли над містом Черво
ний прапор. Нижче подаємо розповідь гвардії 
підполковника запасу, Героя Радянського 
Союзу Т. ШАШЛО, який брав участь у боях 
за визволення Києва.

У листопадові дні 1943 року 
наш а танкова частина разом з 
радянськими військами вийшла 
до Дніпра. Перед нами був наш 
рідний Київ.

Форсувавши Дніпро вище 
міста, а потім болотисту 
Ірпінь, танкісти вирушили на 
південний захід, підійшовши 
до столиці України з півночі.

Першій увірватися в місто 
припала честь танковій частині, 
де перебував Никифор Ш олу
денк о, якому посмертно було 
присвоєно звання Героя Радян
ського Союзу. Коли постало
питання, хто поведе головну 
машину, наперед вийшов ко
мандир взводу Ник ифор Шо
луденко.

—Дозвольте мен і піти пер
ш им ,— звернувся він до стар
шого командира. — Київ я  
добре знаю. Мій взвод спра
виться з цим завданням. Я ко
муніст. . .

Згода дана. І ось бойові 
«тридцятьчетвірки », важко по
х итуючись, вириваються на
перед. Десятки батарей против
ника тут і там зустрічають бо

йові машини вогнем, на флан
гах ідуть бої з ворожими тан
ками, але «тридцятьчетвірки» 
рухаються все вперед і вперед. 
Сміливий, раптовий нальот тан
кістів з тилу не дає ворогові 
опам’ятатися.

Ось і Л ук’я н івка. Горби, 
яри, городи... Поділ. Зни
щуючи на ходу ворожі гарма
ти, машини виходять на Чер
вону площу.

Радісне хвилювання охоплює 
Н. Ш олуденка, коли його танк 
виходить на вулицю Кірова. 
Фашисти стріляють з бокових 
провулків. Танкіст, щоб не 
впасти, ухопився обома рука
ми за башту і кричить вниз: 
«Вперед, четверта швидкість!»

Ще один ривок і нарешті... 
Хрещатик! Любий, рідний Хре
щатик, що зробили з тобою ці 
недолюдки ?.. Вони перетворили 
тебе на руїни! Не сумуй, ста
рий, та станеш ще кращ им, 
ніж  раніше, молодшим.

Площа К алініна... Вірний 
син українського народу гвар
дії к апітан Ш олуденк о пер

шим спустився з танка на свя
щенну, визволену землю рідної 
столиці Украйни. Але ворожа 
куля смертельно його порани
ла. Одну мить він стоїть не
рухомо. Потім поволі повертає 
скривавлену голову до товари
шів і промовляє:

— Нічого... Це хороша смерть. 
Київ наш ...

По Хрещатику йдуть танки 
комсомольців Іллі Щ ербаня, 
Олександра Суркова, Миколи 
Собори, Валентина Пошатова. 
Вони бачать ще теплий струмок 
крові свого командира. Сер
ця їх  переповнен і ненавис
тю до ворога. Вона кличе до 
помсти за молоде ж иття това
риша-героя, комуніста!

...Ц е було п ’ятнадцять ро
ків тому, у переддень свя
та Великої Ж овтневої соціаліс
тичної революції. Але й тепер, 
як  і тоді, воїни Радянської
Армії, і в їх  числі наш і слав
н і танкісти, готові завдати во
рогові нищівного удару, якщо 
він посміє напасти на нашу 
любиму Радянську Вітчизну.

Надовго залишиться в пам’яті...
Після закінчення школи ме

ханізації сільського господар
ства я  став комбайнером. Пра
цювати пішов у Ново-Миргород
ську МТС, де мені доручили 
комбайн «Комунар». Агрегат 
старанно підготував до жнив.
Щоденно перевиконував норми 
на збиранні хлібів. Мою скром
ну працю високо оцінили пар
тія і уряд, нагородивши орде
ном Леніна.

1941 рік. Почалася війна... 
Довелося залишити мирну пра
цю, любимий степовий кора
бель.

Одержавши в райвійськкоматі 
призначення, я  відправився в
бронетанкове училище ус
пішно закінчив його. Мене при
значили командиром броне
танкової роти.

Танкові з єднання Радян
ської Армії стримували ш ален
ний наступ німецько-фашист
ських військ під Воронежем. 
В одному з боїв мене було 
поранено.

Після одужання — знову 
фронт, запеклі бої. Згодом ме
не призначають помічником ко
мандира по технічній частині,

а потім командиром танкової 
ремонтної бази . Не шкодуючи 
сил, ремонтники приводили в 
бойову готовність танки, від
правляли їх  на передній край.

Після війни я  знову повер
нувся в Ново - Миргородську 
МТС. Довгий час очолював 
бригаду механізаторів. Зараз 
працюю в ремонтно-технічній 
станції. Люблю наші неозорі 
поля, люблю машини , а тому 
і працюю, не покладаючи 
рук.

Ф. МИРГОРОДЧЕНКО,
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Огляд низової преси

Колгоспна стіннівка і змагання
В організації і розгортанні со

ціалістичного змагання трудів
ників села за успішне здійснен
ня накреслень Комуністичної 
партії по дальшому піднесен
ню землеробства й тваринниц
тва велика роль належить кол
госпним стінгазетам. Їх обо
в ’язок—на ділі виступати ор
ганізаторами змагання, повні
ше розкривати досвід передо
виків, зробити його надбанням 
усіх трудівників.

Як же виконує ці почесні 
завдання стінна газета „К ол
госп н и к “—орган первинних
партійної і комсомольської ор
ганізацій та правління сільгосп
артілі імені Орджонікідзе?

Відрадним є те, що стінна га
зета стала краще оформлятись, 
виходить змістовною, бойовою. 
Візьмемо для прикладу стінга
зету № 8, що випущена в 
серпні. В передовій статті «На
ші невідкладні завдання» го
вориться:

«В цьому році наш колгосп 
у числі перших закінчив вес
няну сівбу і завоював пере
хідний Червоний прапор рай
кому партії і райвиконкому. 
Догляд за посівами і збиран
ня врожаю ми також прове
ли в стислі строки і без втрат. 
Але в нас ще не все гаразд 
з тваринництвом. Ми від
стаємо по надою молока і по 
виробництву м’яса. Це тому, 
що торік не створили міцної 
кормової бази».
В передовій статті піддано 

різкій критиці недоліки в під
готовці до зимівлі громадсько
го тваринництва. Наприкінці 
стіннівка закликає колгоспни
ків заготовити якнайбільше пов
ноцінних кормів для худоби, 
зразково підготуватись до зими.

Колгоспний зоотехнік Софія 
Голець виступає в стінгазеті з 
заміткою «Перебороти відста
вання». Викриваючи причини 
низьких надоїв молока, вона 
розповідає про досвід роботи 
доярки Ганни Фришко, яка до
моглася найвищих показників 
у  змаганні. Ї й вручено перехід

ний мандат і грошову премію. 
Ганна Фришко вже надоїла від 
кожної корови близько 140 0 літ
рів молока. Якщо так працю
ватимуть усі доярки, то кол
госп зможе швидко подолати 
відставання!

Повідомляє стіннівка і про 
трудові успіхи Миколи Григоро
вича Чорного, який дбайливо 
доглядає молодняк великої ро
гатої худоби.

Про соціалістичне змагання 
механізаторів тракторної брига
ди написав до стінгазети облі
ковець Григорій Москаленко. 
Він розповідає про трудові ус
піхи трактористів І. Савчука та 
В. Хмельницького, які подава
ли приклад на підготовці грун
ту під посів озимих культур. 
На оранці грунту першість 
тримають механізатори Л. Крав
ченко та П. Перехрест, які 
трактором ДТ-54 вже виробили 
в цьому році 1307 гектарів 
умовної оранки. Стіннівка зак
ликає всіх механізаторів нас
лідувати приклад передовиків, 
високопродуктивно використо
вувати техніку.

Та не тільки про передови
ків змагання пише стінна газе
та. Різкій критиці піддає вона 
тих колгоспників, як і не вико
нують своїх обов’язків І ВЗЯТИХ 
зобов’язань, не беруть активної 
участі в проведенні польових 
робіт. В сатиричному відділі 
«Наш перець» вміщуються до
тепні карикатури на ледарів і 
симулянтів. В цьому номері, 
наприклад, піддано критиці чле
нів артілі О. Назаренка та П. Да
нуцу, які часто зовсім не ви
ходять на роботу, відсиджують
ся вдома.

Правильно робить стінгазета 
колгоспу, відводячи головне 
місце показові змагання, вис
вітленню його наслідків. 
Стіннівка ще більше виграла б, 
коли б надавала слово і самим 
передовикам, які просто й до
хідливо розповіли б про взяті 
зобов’зання  і боротьбу за їх 
виконання.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

У клу бі скучно
Одним з найголовніших зав

дань, що стоять перед трудів
никами колгоспу імені Дзер
жинського, є круте піднесення 
всіх  галузей сільського госпо
дарства. У виконанні цих зав
дань велику допомогу повинні 
подавати культурно-освітні зак
лади.

Але що можна сказати про 
колгоспний клуб, я к  він орга
нізовує дозвілля хліборобів? Ні
якої роботи не проводиться.

Сумлінно трудяться колгосп
ники на всіх ділянках вироб
ництва. Особливо завзята в пра
ці весела молодь. Та культур
но відпочити ї й ніде. Завідую
чого клубом Василя Грузіна 
мало цікавить, як  і де відпо
чивають трудівники. Здавалося 
б, він повинен бути організато
ром і душею колгоспних талан
тів, але цього не сталося. На
впаки, В. Грузін зовсім за
недбав культурно-масову робо
ту. Клуб став не культурним 
вогнищем у колгоспі, а місцем 
для картярів і ледарів.

У колгоспному клубі непри
вітно. Приміщення художньо 
не оформлене— на стінах немає 
жодного плаката, лозунга, стен
да, які б розповідали про зав
дання, що стоять перед хлібо
робами в цьому році. В клубі 
немає ні доміно, ні шахів, ні 
шашок. Не почитаєш тут сві
жу газету чи журнал.

Молоді та й літнім трудівни
кам, крім кіно, яке демон
струється в клубі щотижня, хо
четься почути і хорошу пісню, 
і концерт подивитися, і бесіду 
чи лекцію послухати. Та, на 
жаль, давно вже не було ціка
вих концертів та вечорів молоді.

Гурткова робота занедбана. 
Ні хоровий, ні драматичний 
гуртки не працюють.

Не підготувався клуб до ро
боти взимку. Паливо не заве
зено. Ремонт приміщення не 
починали.

Чому ж миряться з цим пар
тійна та комсомольська орга
нізації артілі?

В. МУРЗАК, 
М. ЯЗАН, 

колгоспники.

14 вересня 1958 року.

Плакат художника О. Ворони, що його випускає Державне ви
давництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР.

Безсм ер т н а  слава
*  Бронетанкові війська Ра

дянської Армії за сорок років 
свого існування пройшли слав
ний шлях і вписали багато чу
дових сторінок в історію Зброй
них Сил Радянського Союзу. 
На полях боїв Великої Вітчиз
няної війни танкісти пліч-о-пліч 
з воїнами інших видів зброї 
проявили безприкладний геро
їзм і внесли величезний вклад
в справу розгрому фашистських 
загарбників. Батьківщина висо
ко відзначила подвиги воїнів- 
танкістів. За  мужність і героїзм, 
проявлені на фронтах Великої 
Вітчизняної війни, 250 тисяч 
воїнів бронетанкових військ на
городжені орденами і медаля
ми, 1 .142  з них удостоєні 
звання Героя Радянського Со
юзу, 16 танкістам це звання 
присвоєно двічі.

*  Гідно відзначена і само
віддана праця танкобудівників. 
Понад 9 тисяч робітників, тех
ніків, інженерів, випробувачів 
і конструкторів у достоєні уря
дових нагород, багатьом з н их 
присвоєно звання Героя Соці
алістичної Праці.

*  Нині перед танкістами пос
тавлене завдання — досконало 
оволодіти новою бойовою тех
нікою і навчитися застосовува
ти її  в сучасному бою. Радян
ські танкісти з честю викону
ють свій обов’язок перед Бать
ківщиною. Глибоко вникаючи в

«таємниці» складних машин, 
приладів, вони невтомно ш ука
ють нове, передове— те, що до
помагає рухати вперед воєнну 
науку і техніку, підвищувати 
бойову виучку. В цих ш укан
нях народжуються нові форми 
і методи ви користання високих 
бойових якостей танкової тех
ніки. З ініціативи танкістів Б і
лоруського військового округу 
у військах Радянської Армії
широко розгорнувся рух за 
збільшення середніх швидкос
тей водіння бойових машин 
вдень і вночі. Цінність цього по
чину полягає в тому, що він
сприяє підвищенню бойової го 
товності танкових частин, дає 
велику економію державних 
к оштів.

*  За  останній час, особливо 
після постанови жовтневого 
Пленуму ЦК КПРС «Про по
ліпшення партійно-політичної
роботи в Радянській Армії і 
Флоті», особовий склад танко
вих частин, як  і всі радянські 
воїни, добився значних успіхів 
у бойовій і політичній п ідготов
ці. Постанова Пленуму влила
ж ивильний струмінь в ж иття 
особового складу військ. Армій
ські партійні організації поча
ли глибше вн и кати в усі сто
рони бойової п ідготовки, воїн
ської дисципліни і виховання 
особового складу.

соціалістичних країнах такі 
нестійкі, буржуазно-націоналі
стичні елементи, підкупити їх і 
зробити знаряддям своєї полі
тики.

Для боротьби проти робітни
чого класу бурж уазія викори
стовує найрізноманітніші за 
соби, в тому числі і ревізіо
ністську ідеологію. Імперіалі
стична пропаганда разом з ре
візіоністськими «теоретиками» 
виступає з злобними нападка
ми на марксистсько-ленінське 
вчення, на комуністичні і ро
бітничі партії, всіляко нама
гаючись опорочит и їх  діяль
ність. Найзавзятіш і представ
ники ревізіонізму відкрито за
кликають до ліквідації кому
ністичних партій.

Американські ревізіоністи, 
такі, як  Гейтс , Норман, твер
дили, наприклад, що тепер по
треба в компартії відпала, б о  
настав нібито період мирного 
еволюційного переходу капі
талізму до соціалізму. Замість 
партії ревізіоністи пропонували 
створити так звану асоціацію 
політичних дій — безпартійну 
організацію.

(Закінчення див. на стор. 4).

кий науковий аналіз соціаль
них коренів ревізіонізму. Він 
вказував, що ревізіонізм— це 
міжнародне явище «тому, що 
у всякій капіталістичній країні 
поряд з пролетаріатом завжди 
стоять широкі верстви дрібної 
бурж уазії, дрібних х а з я їв . . .  
Цілком природно, що дрібно- 
бурж уазний світогляд знову і 
знову п роривається в рядах 
широких робітничих партій». 
(Тв . ,  т . 15, стор. 24).

Крім того, нагромадження 
величезних прибутків, одержу
ваних імперіалістами в резуль
таті експлуатації трудящих, 
особливо народів колоніальних 
і залежних країн , дає можли
вість капіталістам використо
вувати частину коштів на під
куп і підкормлювання  верхів
ки робітничого класу, так зва
ної «робітничої аристократії»,
яка  поряд з дрібнобуржуазни
ми елементами становить со
ціальну базу ревізіонізму або 
правого опортунізму. Підкуп 
нестійких робітників і тепер 
провадиться в широких мас
штабах. Не обмежуючись влас
ними к р а їнами, імперіалісти 
намагаються відшукати в деяких

дістали найбільш концентрова
ний вияв у програмі Союзу ко
муністів Ю гославії, прийнятій 
весною цього року на VII з ’їзді
цього Союзу. Комуністичні 
партії піддали гострій і спра
ведливій критиці цю наскрізь 
ревізіоністську програму. Зате 
імперіалісти з схваленням ві
дізвались про новий «витвір» 
югославських ревізіоністів. Ім
періалісти охоче підтримують 
ревізіонізм, сподіваючись з йо
го допомогою розколоти і ослаби
ти міжнародний комуністич
ний і робітничий рух.

Родоначальником ревізіоніз
му був німецький соціал-де
мократ Бернштейн, я кий ще 
наприкінці минулого століття 
виступив з критикою марк
систського вчення. Вже тоді в 
писаннях Бернштейна і його 
послідовників були всі основні 
положення, прийняті на оз
броєння сучасними ревізіоні
стами. Наша Комуністична 
партія протягом усієї своєї
історії непримирен но боролася 
з ревізіонізмом, з його росій
ською різновидністю в особі 
«економістів», меншовиків і 
т. ін. В. І. Ленін дав глибо

Консультація

Що таке сучасний ревізіонізм?
«Марксизм повинен бути 

творчо розвинутий, і, якщо 
необхідно, його треба ревізу
вати, навіть незважаючи н ате , 
що це слово має несприятли
вий історичний смисл... Пере
оцінка повинна застосовуватись 
щодо Маркса, Енгельса і Леніна, 
а не тільки Сталіна...» так го
ворилося в статті Робертсона і 
Левіна, опублікованій в аме
риканському журналі «Політікл 
афферс» у жовтні 1956 року. 
Таких «переоцінювачів» марк
сизму називають ревізіоністами 
(від латинського слова «реві
зіо», тобто «перегляд»).

Ревізіонізм являє собою гли
боко ворожу марксизмові-лені
нізмові течію всередині робіт
ничого і комуністичного руху. 
Під виглядом «оновлення» 
марксистсько-ленінського вчен
ня, «пристосування» його до 
нових п олітичних і економіч
них умов ревізіоністи нама
гаються вихолостити револю
ційний зміст марксизму, пере

кручують його корінні поло
ж ення.

У Декларації Наради представ
ників комуністичних і робітни
чи х партій соціалістичних країн 
говориться: «Ревізіоністи на
магаються витравити револю
ційну душу марксизму, підір
вати віру робітничого класу і 
трудового народу в соціалізм. 
Вони виступають проти істо
ричної необхідності пролетар
ської революції і диктатури 
пролетаріату при переході від 
капіталізму до соціалізму, за
перечують керівну роль марк
систсько-ленінської партії, за
перечують п ринципи проле
тарського інтернаціоналізму,
вимагають відмови від основ
них ленінських принципів пар
тійного будівництва і насам
перед від демократичного цент
ралізму, вимагають перетво
рення комуністичної партії з 
бойової революційної органі
зації в якусь подобу дискусій
ного клубу».

Ідеї сучасного ревізіонізму
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На відміну від попередніх років нині колгосп імені Орджо
нікідзе успішно справляється з польовими роботами. Заверше
но сівбу озимих культур. Колгоспники і механізатори орють 
грунт на зяб, збирають високий урожай цукрових буряків. В цьо
му немала заслуга агронома комсомолки Парасковії Лебединець. 
Цінними порадами і особистим прикладом вона запалює кол
госпників на виконання поставлених завдань.

На знімку: П. Лебединець біля сівалки.
Фото Ф. Калашникова.

Передовики змагання
Шофери Ново-Миргородської автороти широко розгорнули 

соціалістичне змагання за швидкі перевозки цукрових буряк ів. 
11 вересня високих показників домоглися:

Єфременко Анатолій, який з колгоспу імені Дзержинсько
го при нормі 12,5 тонни вивіз на завод 15 ,4 тон н и буряків.

Барвінок Микола, який з колгоспу імені Л еніна при нор
мі 10 тонн вивіз на завод 12,5 тонни буряків.

Святокум Микола, який з колгоспу імені Л еніна при 
нормі 10 тонн вивіз на завод 15 тонн буряків.

Пірьян Володимир, який з колгоспу імені К уйбиш ева при 
нормі 12,5 тонни вивіз на завод 15,3 тонни буряків.

М. ПАВЛОВ, 
диспетчер автороти.

Більше уваги громадському тваринництву
Високі соціалістичні зобов’я 

зання взяли на себе працівни
ки молочно-товарної ферми 
сільськогосподарської артілі 
імені Сталіна— надоїти на кож 
ну корову по 2400 літрів мо
лока. Але підсумки змагання 
за вісім місяців показали, що 
результати по надоях молока 
надто низькі — надоєно лише 
по 1220 літрів.

Коли артіль відставала по 
надоях молока в першому пів
річчі, тоді правління та його 
голова З . Сільвестренко, зоо
технік В. Кулініч запевняли, 
що тварини вийшли з зими ви
снаж еними, а кормів невиста
чало.

В чому ж причина н изьких 
надоїв тепер, коли є в достатній 
кількості різноман ітних кор
мів, а середньодобовий надій на 
корову не перевищує 6 літрів? 
Причина та, що члени прав
ління рідкі гості на молочній 
фермі. Треба, щоб вони часто 
відвідували ферму, контролю
вали роботу доярок. Тоді б 
знайшли справлені причини 
низьких надоїв молока і виси
ли б необхідних заходів для 
підвищення продуктивності ко
рів.

Доярки годують корів, не до
тримуючись раціону, і не ви
конують розпорядку дня. Зна
ють про це керівники артілі, 
але ніяких заходів не вжи
вають.

За роздачею кормів ніхто не 
слідкує. Тут заведено так: хто 
раніше прийде в табір, той 
більше і покладе корму для 
своєї групи тварин. Корми зго
довують одноманітні.

Досі на фермі низька орга
нізація праці. Ранкове доїння, 
як  і денне, і вечірнє, триває

близько трьох годин. Чому ж 
затягується час доїння? А то
му, що майже кожного дня на 
роботу не виходить то одна, то 
дві доярки. Сумлінним трудів
ницям доводиться роздоювати 
по декілька корів.

2 вересня, наприклад, не 
з ’явилися на роботу Н. Цур
кан і О. Банул, а 3 — 4 верес
ня не вийшли доїти корів 
О. Волинська та М. Семенов
ська. Чому залиш или роботу 
на фермі дві доярки комсо
молки А. Некора та М. Єрьом
ко, ніхто в правлінні не знає. 
Та не викликає це тривоги і в 
комітеті комсомольської орга
нізації.

— Без поважних п ричин,— 
заявляє зоотехнік колгоспу.

Дві групи корів в ж е декіль
ка днів без доярок. В резуль
таті, удій молока від них різко 
знизився.

Близько 60 малопродуктив
них корів даремно поїдають 
корми, а молока від них одер
жують зовсім мізерну к іль
кість. Але поліпш ення м молоч
ного стада в колгоспі займа
ються погано.

Бригадир комплексної брига
ди Гаврило Кваша мало буває 
на молочно-товарній фермі, не 
вивчає причин відставання. А 
від нього багато залежить.

Всі ці недоліки, що мають
місце на молочній фермі, н е
гативно впливають на підви
щення продуктивності громад
ського тваринництва.

Рейдова бригада:
І. ГЕРЛОВАН — голова 

Мартоноської сільради, 
С. БАЙБОРОША — депутат 
районної Ради, В. БОНДА
РЕНКО — працівник редак
ції райгазети,

тують глибокий зяб під посів 
цукрових буряків в наступно
му році. В умілих руках ма
шина працює бездоганно. За 
весь сезон на ремонт трактора 
та заміну запасних частин ви
трачено лише 2300 карбован
ців, а в минулому році витра
ти становили понад 10 тисяч 
карбованців.

Добре працюють у нас і всі 
три ДТ-54. На одному з них 
Павло Гершкул та Іван Цига
наш посіяли понад 400 гекта
рів пшениці. Весь час у на
вантаженні всі чотири КДП-35. 
Комсомолець Борис Сімбаба на 
одному з них вже виробив 1150 
гектарів умовної оранки, а се
зонне завдання йому — 1091 
гектар. Дуже вигідні і необ
х ід н і машини ДТ-14, ХТЗ-7 і 
У-2 у нас також завжди мають
що робити. Вони в артілі за
скиртували майже всю солому. 
Григорій Циганаш на ХТЗ-7 вже 
виробив на 115 гектарів умов
ної оранки більше, н іж  перед
бачено річним завданням.

Звичайно, у нас трапляють
ся й недоліки. Найбільше їх 
буває покищо у відносинах з 
рільничими бригадами. Механі
заторам дуже часто доводиться 
виконувати такі види робіт, де 
необхідна деяка кількість кол
госпників для обслужування 
агрегатів. Саме тут іноді і ви
никають труднощі. Бо брига
дири не завжди своєчасно ор
ганізовують колгоспників на 
роботу. Тільки через це, на
приклад, затягли скиртування 
соломи. Механізатори виходять 
до агрегатів зарані, але роботи 
н е можуть розпочати, тому що 
немає скиртувальників.

Прикрим є й те, що прав
ління артілі не планує повсяк
денно роботу в колгоспі. Час
то керівники бригад одержують 
поверхові наряди. Голова арті
лі П. Петров іноді зовсім ви
пускає з поля зору ту чи іншу 
ділянку виробн ицтва. І в цей 
ж е час третина колгоспників 
не одержує завдання на день 
і не виходить на роботу.

У сільському господарстві є 
цілий ряд робіт, я кі необхідно 
виконувати по кілька днів, або 
навіть декадами. Баж ано, щоб 
на їх виконання посилали по
стійних людей. Це забезпечило 
б успіх в роботі, була б і кра
ща якість ї ї  виконання. Але 
цього чомусь не дотримуються 
керівники колгоспу і витрача
ють через це щоденно багато 
часу на організацію людей для 
обслужування агрегатів. Гірше 
того, у нас у тракторній брига
ді працює лише 7 причіплюва
чів. Члени правління н е по
турбувалися про тс, щоб за
безпечити причіплювачами всі 
12 тракторів для двозмінної 
роботи. Лише через це окремі 
машини простоюють в нічну 
зміну.

Зараз ми маємо всі можли
вості прискорити оранку грун
ту п ід цукрові буряки. Але 
машини простоюють, бо агро
ном М. Сотник не турбується 
про внесення в грунт мінераль
них добрив. Не завезли достат
ньої кількості суперфосфату.

О. ГРИГОРЧУК, 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені Леніна,

Трибуна передового досвіду

Механізатори н а  передньому краї
За останні п’ять  років ве

личезн і зміни сталися у кол
госпному селі. Перетворюючи в 
життя історичні накреслення 
вересн евого Пленуму ЦІЇ КПРС, 
колгоспники та механізатори 
при допомозі партійної органі
зації домоглися значних успі
хів у справі дальшого розвит
ку всіх галузей господарства.

В наш і дні навіть не можна 
уявити собі колгоспу без мо
гутньої сільськогосподарської 
техніки. Тепер не тільки в 
рільництві, а  й  в  тваринництві 
відіграють виключно важливу 
роль трактори, зернові, сило
созбиральні, кукурудзозбираль
ні та бурякозбиральні комбай
н и, кормопереробн і та інші 
машини.

Йдучи назустріч побажанням 
колгоспників, рідна Комуніс
тична партія зробила в ниніш
ньому році новий грандіозний 
крок—господарям землі дала в 
руки техніку. Мудрі заходи 
партії та уряду відкрили широ
кі можливості для якнайефек
тивнішого використання машин.

Всі механ ізатори нашої трак
торної бригади з радістю пе
рейшли в свій рідн и й колгосп. 
Ось уже наближається до кін
ця рік, коли ми стали працю
вати по-новому.

Які ж сталися зрушення у 
нашій бригаді?

Щ е в період підготовки до 
весняної сівби ми поставили 
собі за мсту стати на передній 
край боротьби за  високий уро
жай зернових і технічних 
культур. А працювати є де. У 
нас в артілі лише орної землі 
понад 3064 гектари.

Бригада намітила конкретні 
заходи, спрямовані на здійс
нення виробничого і робочих 
планів колгоспу. В основу прак
тичної діяльності ми поклали 
не кількість гектарів умовної 
оранки, як це було раніше, а 
якість виконання всіх видів 
роботи і кількість одержаної 
продукції на кожному гектарі 
землі, яку ми обробляємо. На 
основі цього трактористи, ма
шиністи і комбайнери взяли 
на себе конкретні зобов’язан 
ня по одержанню високого 
врожаю.

Те, що ми напровесні під
живили озимину, а потім сво
єчасно і якісно закрили во
логу на всій площі посіву, бе
зумовно, вилинуло на підви
щення врожаю. На кож ному 
гектарі посіву зібрали більше 
як  по 20 центнерів зерна.

Механізатори і трудівниці з 
ланок н емало доклали зусиль 
у боротьбі за врожай кукуруд
зи, соняшників і цукрових бу
ряків. Взимку вивезли велику 
к ількість перегною і внесли в 
грунт. В кращі строки п осія
ли, старанно доглядали посіви.
Домоглися нормальної густоти 
стояння рослин. Провели під
живлення. Всі заходи по дог
ляду за рослинами провадили 
в кращі агротехнічні строки.

Було іноді нелегко розстави
ти техніку так, щоб одноразо
во обробляти в двох напрям
ках кукурудзу, я кої посіяно в 
артілі 635 гектарів, мотижити 
міжряддя цукрових буряків на 
площі 260 гектарів, культиву
вати пар, а також переробляти 
грубі та концентровані корми,

В такі гарячі дні успіх спра
ви залежав від правильного і 
п родуманого плану маневруван
ня тракторів.

В таких випадках я обов’я з 
ково радився з механізатора
ми. І на власному досвіді пе
реконався, що колективна дум
ка—це великий скарб. Лише з
допомогою колективу я зумів 
правильно розставляти техніку, 
щоб н е було зайвих переїздів, 
щоб агрегати працювали вдень 
і в ночі.

Нелегко було і в жнива. Ад
ж е ми переважну більшість 
хлібів збирали роздільним спо
собом, а  одноразово треба бу
ло скиртувати солому і готува
ти грунт до сівби озимих куль
тур.

Які ж  попередні підсумки
нашої роботи?

Можна з впевненістю сказа
ти, що зобов’язання по одер
жанню високого врожаю меха
нізатори викопали. Зеленої ма
си кукурудзи зібрали на кож 
н ому гектарі посіву по 300 
центнерів. А на ділянці, яку  
обробляли трактористи Іван Да
нілов та Олександр Лоскул, ви
росла кукурудза на славу. По 
400 центнерів зеленої маси 
одержали на гектарі!

Широким фронтом розгорну
лося збирання цукрових буря
ків. У кожній рільничій брига
ді працюють бурякокомбайни. 
Механізатори пильнують за 
тим, щоб забезпечити якн ай
краще очищения коренів і цим 
самим полегшити працю кол
госпниць. А врож ай вирощено 
хороший. По 250 центнерів
сировини видає колений гектар. 
Дозрівають соняшники. Великі 
жовті ш апки гнуться до землі. 
Буде не менше як  по 20 цент
нерів зерна.

Наше прагненн я—в наступ
ному році вибороти ще вищий 
урож ай. Уже тепер ми закла
даємо міцний фундамент. Щ е
5 вересня завершили сівбу ози
мих. Це на шість днів раніше, 
н іж торік. А к оли говорити 
відверто, то і якість сівби знач
но краща. Сіяли ж  на своєму 
полі.

Я к ми використовуємо тех
ніку?

Мені в ідомо, що в деяких 
колгоспах скаржаться на по
гану роботу тракторів. Часто 
ламаються машини у колгоспі 
імені Мічуріна. А чому? На 
мою думку тому, що люди, 
я ким довірили техніку, непра
вильно використовують її. Не 
дотримуються елементарних ви
мог догляду машин, несвоєчас
но провадять технічні догляди , 
заміну мастил тощо.

У нас в бригаді майже зов
сім відсутні поламки машин. 
Кожний тракторист строго до
тримується графіка техдогля
дів. Механізатори дуже добре 
засвоїли золоте правило— краще 
запобігти «захворюванню», ніж 
потім довго і нелегко дове
деться «лікувати». Треба люби
ти техніку, берегти її, то й не 
буде вона ламатись ніколи.

Хочу привести кілька прик 
ладів з цього п риводу. Па трак
торі С-80 працюють Іван Герш
кул та Дмитро Вдовиченко. Во
ни весь час орють грунт. Т іль
ки під озимину підішли понад 
400 гектарів ріллі. Зараз го



З  редакційної пошти
На передз' здівській вахті

Колгоспники сільськогоспо
дарської артілі імені Калініна, 
де головою правління І. Деку
сар, із задоволенням зустріли 
постанову Пленуму ЦК КПРС про 
скликання позачергового ХХІ
з ’їзду КПРС. Ставши на перед
з ’їздівську вахту, трудівники 
вже повністю завершили скир
тування соломи і полови на 
площі понад 500 гектарів, за
готовили більше як  по 25 тонн 
силосу на корову, по 5 тонн 
консервованих качанів на кож
ну свиноматку.

В артілі завершується сівба 
озимих культур. Розгорнули 
оранку грунту на зяб. Добре 
працюють трактористи Іван 
Ш евчук та молодий комуніст 
Микола Кізіль. Вдень вони сі
ють озимі культури, а вночі 
піднімають зяб.

Колгоспники та механізатори 
артілі успішно провадять зби
рання високого врожаю цукро
вих буряків.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу імені 
Калініна.

С е с т р и - п р о д а в щ и ц і
Хлібороб заходить в Панчів

ський магазин господарських 
товарів.

— Будьте ласкаві, подайте 
мені он ту р іч ,— звертається 
він до продавця Раїси Панкул.

— Будь ласка, — відповідає 
продавщиця і старанно вико
нує прохання прибулого.

Раїса Панкул вже кілька ро
ків працює в крамниці, куль
турно обслуговує споживачів,

уважно вивчає їх запити.
Не гірше від Раїси трудить

ся продавцем у філії №  6 її  
сестра Ніна, яка  після десяти
річки закінчила Кіровоградську 
кооперативну школу.

Хочу через районну газету 
щиро подякувати сестрам за 
чуйне ставлення до спожи
вачів.

Г. ЦУРКАН, 
житель села Панчево.

С Е Р Д Е Ч Н Е  С ПА С ИБ І
Я захворіла язвою шлунку. 

Оскільки хвороба увійшла в 
давність, вона загрожувала 
моєму життю. Вилікувати ме
не взявся хірург Ново-Мирго
родської райлікарні Андрій Се
менович Попов. Складна опе

рація проведена успішно. Здо
ров’я  моє поправляється.

Сердечне спасибі Андрію Се
меновичу Попову і медичній 
сестрі Вірі Буковській, я кі 
врятували мені життя.

М. ПЕРВИХ.

В И С О К А  Н А Г О Р О Д А

В Коробчинській середній шко
лі відбулася нарада педколек
тиву, на якій завідуючий 
райВНО О. Алейніков вручив 
значок «Відмінник народної ос
віти» вчительці В. А. Ткачен

ко та грамоти вчителям М. Г. 
Сосн овській та О. В. Стояно
вій, нагородженим Міністер
ством освіти УРСР.

Н. ДОВЧЕНКО, 
вчителька.

Консультація

Що таке сучасний ревізіонізм?
(Закінчення. Початок див.

на 2-й стор .).
З такими ж ліквідаторськи

ми закликами виступали 
ревізіоністи в Робітничій 
прогресивній партії Канади 
(Солсберг , Біндер, Сміт), а 
також в англійській, японській 
та деяких інш их компартіях.

Інші представники ревізіо
нізму, не наважуючись від
крито виступати проти самого 
існування партії, весь вогонь 
своєї критики спрямовують 
проти керівної ролі партії в 
робітни чому русі, проти ї ї  ор
ганізаційних основ — демокра
тичного централізму. Такими 
замаскованими ліквідаторами 
партії виступили автори про
грами Союзу комуністів Юго
славії.

Зневаж ливе і прямо вороже 
ставлення ревізіоністів до ко
муністичних партій повністю 
узгоджується з їх заперечен
ням необхідності пролетарської 
революції і диктатури проле
таріату і випливає з їх  полі
тики виправдання і вихваляння 
сучасного капіталізму. Ревізіо
ністи дивляться на сучасний 
капіталізм як на такий лад,
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позбавлено прав керування авто
мобілем.

„Упускають кращі строки“—
так називалася замітка, вміщена 
в районній газеті „Ленінець“ за 
10 серпня. В ній вказувалося, що 
комбайнер М. Чучко допускає 
великі втрати на заготівлі зеленої 
маси.

Секретар парторганізації кол
госпу імені Сталіна А. Самойлен
ко повідомив редакцію, що ком
байнера М. Чучка за допущені 
недоліки суворо попереджено.

Слідами наших виступів

„Непередбачена помилка“ —
замітку під таким заголовком 
опубліковано в районній газеті 
„Ленінець“ за б серпня цього 
року. В ній вказувалось, що ди
ректор інкубаторно-птахівничої 
станції В. Корчоха не здійсню
вав контроль за використанням 
автомашин. І це в той час, коли 
шофер П. Андрєєв займався сис
тематичною п’янкою на вироб
ництві.

Начальник Ново-Миргородсько
го райвідділення міліції В. Д. Бє
лінський повідомив редакцію, що 
факти повністю підтвердились. 
В. Корчоху оштрафовано на 100 

"карбованців, а П. Андрєєва, який 
після чергової випивки вчинив 
бійку, арештовано на 15 діб і

перетворити державу в «слугу 
суспільства» і «забезпечити 
розвиток соціалізму».

Ревізіоністські ідеї про «над
класову державу» особливо
припали до душі буржуазії: 
вона добре розуміє, що ці ідеї 
захищають її  панування. Дуже 
сподобались імперіалістам і 
нападки ревізіоністів на прин
ципи пролетарського інтерна
ціоналізму, на дружбу і спів
робітництво соціалістичних 
країн. Ревізіоністи роблять ці 
нападки під виглядом захисту 
специфічних, національних осо
бливостей розвитку різних країн 
до соціалізму. Не випадково 
Даллес та ін ші зубри імперіа
лізму відкрито підтримують 
ревізіоністську теорію «націо
нального комунізму».

Комуністичні і робітничі 
партії розглядають ревізіон ізм 
я к головну небезпеку всередині 
комуністичного і робітничого 
руху в сучасних умовах. Про
повідників ревізіоністських 
теорій викинуто з багатьох 
комуністичних партій. Ведучи 
нещадну боротьбу проти реві
зіонізму, комун істичні партії 
тим самим зміцнюють єдність 
своїх рядів, забезпечують умови 
для н ових перемог великих 
ідей марксизму-лен інізму.

Р. ЦВИЛЬОВ.

я к ий нібито втратив свої по
роки і хиби. Так, згаданий 
вище американський ревізіо
ніст Гейтс твердив, що в наш 
час зникають суперечності не 
тільки між імперіалістичними 
державами, між капіталістич
ним і соціалістичним таборами, 
але що всередині капіталістич
них країн нібито встанов
люється «класовий мир». Реві
зіоністи заявляють нібито дер
жава є органом примирення 
класових суперечностей в бур
жуазному суспільстві. З органу 
панування монополій вона 
нібито перетворилася тепер 
в «державу загального добро
буту».

Югославські ревізіоністи з
усіх своїх антимарксистських 
розглагольствувань про держа
ву зробили шкідливий і непра
вильний висновок про те, що 
монополістичний капіталізм 
через форму державного капі
талізму всюди мирно вростає 
в соціалізм. Оскільки держава, 
твердять ревізіоністи, все 
більше стає надкласовим орга
ном, то робітничий клас, не 
ламаючи буржуазної державної 
машини, може мирним шляхом

Чому гине просо?
У колгоспі імені Свердлова 

поруч з буряковою плантацією 
зібрана ділянка проса площею 
близько семи гектарів. Але хто 
ж збирав просо? Більш е 30 
процентів волоті залишилося на 
стерні невимолочен ою. Гірше то
го, нерадивий комбайнер бун
кер зерна проса висипав тут 
же на стерні. Чому ж гине 
вирощений урожай проса, това
ришу Романенко?

Г. ЧУБЕНКО. У колгоспі імені Шевченка, де секретарем парт
організації О. Хитрий, дошка пошани не в пошані.

Горілчані подруги
Лідія Іллівна Семенова та Ра

їса Іванівна Потапова не тільки 
нерозлучні, а й горілчані подру
ги. Часто їх можна бачити на 
вулицях райцентра напідпитку. 
Недавно з ними сталася неаби
яка пригода.

Замкнувши магазин, Л. Семено
ва з подругою Раїсою вирішили 
похмелитися. Але якось незруч
но їм було заходити в Ново-Мир
городську чайну. Їх частенько 
там бачили люди. От і поїхали 
вони на окраїну міста в буфет 
№5, який міститься на хлібо
приймальному пункті.

Скільки випили там горілки 
чи вина, нам невідомо. Але відо
мо те, що Лідія та Раїса втрати
ли людську гідність, почали ли
хословити, ображати людей. На
віть вчинили бійку.

Обидві горілчані подруги зараз 
знаходяться в райвідділенні мі
ліції під арештом. Відбувають по
карання за хуліганство.

Ось до чого приводить горілка.
В. БЕЛІНСЬКИЙ, 

начальник райвідділення 
міліції.

М у д р і  б у х га л т е р и
У сільгоспартілі імені Чапаєва 

трудолюбиві колгоспники. Працю
ють вони в різних галузях гос
подарства, множать колгоспне 
добро.

А в конторі колгоспу сидять 
І. Чепель та І. Правиленко і 
пишуть папірці. Пишуть і пи
шуть... Доручили їм колгоспники 
дуже важливу справу—вести чіт
кий облік всього, що створено 
працею членів артілі.

Але... Іван Михайлович та 
Іван Петрович забухгалтерува- 
лись так, що не можуть звести 
кінці з кінцями. Так заплутали 
первинний облік продукції, що, 
певно, ні один ревізор не зуміє 
вивести на чисту воду.

За даними щоденного обліку в 
колгоспі надоєно молока на 395 
літрів більше, ніж подали мудрі 
бухгалтери у державну звітність 
на перше вересня.

А про вовну і говорити страш
но. Настригли її весною багато. 
Кажуть люди, що всю продали 
державі. І гроші одержали.

—Яку вовну? Ніякої вовни Я 
не знаю,—вам відповість І. Че
пель,—у нас жодного кілограма 
її не заприбутковано.

І це так. Не знайдете у кни
гах бухгалтерського обліку про 
це ніяких записів.

Коли пильніше приглянетесь, 
як поставлено облік в артілі, то 
зробите дивовижне відкриття. 
Ось воно. Вся артільна худоба 
ціле літо нічого не їла, ніде не 
паслась, а жила за божим духом. 
Це надзвичайне чудо! Але... тіль
ки в заплутаних паперах бухгал
терії, де немає жодного докумен
та про те, що тваринам згодова
но зелену кукурудзу з площі 
333 гектарів. Який там був уро
жай—про це краще довідайтесь у 
корів чи в телят. В бухгалтерії 
таких даних не знайдете.

Про яйця й згадувати соромно. 
Вісім місяців бухгалтерські пра
цівники рахували курячі яйця і... 
помилилися на 449 штук. А в 
серпні десь зникло ще сто штук 
яєць.

Мудрі, дуже мудрі бухгалтери 
у колгоспі імені Чапаєва.

О. ПАСТУШЕНКО.

Зачароване коло
Широким степовим шляхом, 

спираючись на палицю, йде 
колгоспник колгоспу імені Ен
гельса 72-річний Корній Петро
вич Вербіцький.

—В далеку дорогу зібрали
ся, дідусю?— запитую.

—У Ново-Миргород, в Загот
контору,— відповідає старий.— 
Договір з ними заклю чив. Здаю 
молоко і хочу одержати ву
гілля.

—Та чому ж пішки йдете?
—А мені не звикати. Четвер

тий раз іду в місто. Торік 
звернувся я  до бувшого голови 
райспоживспілки М. Красікова. 
Подумав він, подумав і сказав 
прийти іншим разом. Через 
кілька днів одержав таку ж 
саму відповідь. Коли я  втретє 
звернувся в райспоживспілку, 
то мені сказали , що зможу 
одержати вугілля в Пурпурів
ському ССТ. Але голова прав
ління Леонід Олександров не з 
тих, щоб швидко справу вирі
шувати. Відмовив.

— Щ о ж ви тепер думаєте 
робити?— запитав я  дідуся.

—Йду оце четвертий раз. 
Можливо тепер вугілля одержу.

І. МАЦКУЛ.

Л Е Н І Н Е Ц Ь
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