
Пролетарі  всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області

Завідуючий клубом
Осінь. Над селом спусти

л ися сутінки. Закінчився 
трудовий день. З поля чи 
ферми люди повертаються 
додому. Та не лякає ніч за
щитя нських хліборобів. Чор
н у пітьму прорізує яскраве 
світло електричних ламп. 
Чарівним ланцюгом тягнуть
ся вони селом аж  до клубу.

Клуб. Всміхається він ве
ликими освітленими вікнами 
і немов запрошує всіх: за
ходьте, заходьте, після пра
ці зн айдете тут цікавий і 
культурний відпочинок, 
Клуб—це гордість хліборо
бів. Своїми руками споруди
ли його. Хороший, світлий, 
затиш ний. Вечорами в ньому 
завжди людно. Приходять 
сюди і молоді, і л ітні кол
госпники. Одні слухають 
радіо, інші обмінюють книж 
ки в бібліотеці, читають 
свіжі газети, журнали.

Не тільки красиве при
міщення приваблює всіх . Ні. 
В клубі вирує життя. Пра
цюють гуртки художньої 
самодіяльності, влаштову
ються цікаві вечори відпо
чинку. Вдячні хлібороби 
любителям сцени за хороші 
концерти.

А хто ж  організовує всю 
цю роботу в клубі? Завіду
ючий клубом, комсомолець 
Владислав Микитович Гаман. 
Працює він у селі не дуже 
давно, але хлопці та дівча
та поважають культармійця. 
Владислав все робить з 
вогником, з любов'ю. Ра
но і вдень ви можете зу
стріти його серед людей в 
полі чи на молочно-товар
ній фермі, а ввечері він 
грає на баяні, співає. Одним
словом—скрізь встигає.

Уже понад сім років за
відує клубом у селі Осит
ній Федір Прокопович Скор
цескул. Здібний масовик 
любить культурно-освітню 
роботу. Тому й  в  клубі 
завжди веселиться колгосп
на молодь, х оч і приміщен
ня тут не зовсім придатне.

Ш укає і знаходить ш ля
хи, як  краще повеселити

відкриває його Микола Си
вак, коли прибуває сюди кі
нопересувка. Тут же при 
клубі знаходиться і бібліо
тека. Завідує нею Людмила 
Дедул. Та, на жаль, і клуб, 
і бібліотека завжди на зам
ку. Сивак живе в селі Ко
товці, а Дедул—в Кам’янці. 
В Пурпурівці бувають ли
ше тоді, коли одержують 
зарплату. У закладах куль
тури не чути музики, пі
сень чи гомінкого сміху 
молоді. В цьому селі є ще 
три бригадних клуби, які 
також завжди закриті. А 
колгоспники скаржаться, що 
в селі ніхто не дбає про ор
ганізацію культурного від
починку. І справедливо 
скаржаться. Та чомусь на 
це не реагують ні працівни
ки районного відділу куль
тури, ні виконком Пурпурів
ської сільської Ради.

Не краще працює на по
саді завідуючого Коробчин
ським сільським клубом Лі
дія Геращенко. В селі хо
роший клуб, але роботи не 
видно. Л. Геращенко одер
жала в культосвітньому тех
нікумі спеціальну освіту, а 
працює, як  мокре горить.

Ще торік в районі гримі
ла слава про Мартоноський 
сільський клуб. Та останнім 
часом Юрій Мицул по
слабив роботу. Працює аби 
день до вечора і завідуючий 
Панчівським сільським клу
бом Леонід Панкул.

Наступає зима. Трудівни
ки села завершують всі по
льові роботи. Кожний хоче 
в ці дні якнайкращ е відпо
чити, подивитись  цікаву
виставу чи концерт, послу
хати змістовну лекцію чи 
бесіду. Хто ж, я к  не пра
цівники культурно-освітніх 
закладів, покликані забезпе
чити змістовний в ідпочинок 
хліборобам! Почесний обо
в’язок завідуючого клубом— 
створити всі умови для ро
боти гуртків художньої са
модіяльності, влаштовувати 
вечори розваг та відпо
чинку.

Не можуть стояти осто
ронь клубів первинні ком
сомольські організації. Вони

колгоспників, культармієць 
Панас Іванович Кушнір. 
Клуб у селі Шпаково що 
тільки будується, але й за
раз довгими осінніми вечо
рами но скучає колгоспна
молодь. В невеличкому при
міщенні Панас Іванович зу
мів організувати роботу 
гуртків художньої самоді
яльності. Часто перед хлі
боробами виступає духовий 
оркестр.

Є клуб і в селі Пурпурів
ці. Один раз на тиждень

повинні стати заспівувачами 
культурно-масової роботи
серед молоді. А вчителі? 
Чому вони в селах Пурпу
рівці, Коробчино, Панчево, 
Мар’ївці не стали душею 
клубних колективів худож
ньої самодіяльності? Невже 
вони не розуміють, що це 
їх священний обов’язок?

Слово за вами, товариші 
культармійці!

ПРО РУХ ТРЕТЬОГО ШТУЧНОГО 
СУПУТНИКА ЗЕМЛІ

На 6 годину ранку 18 листопада третій супутник зробив 
2 .568  обертів навколо Землі. Ракета-носій випереджає супут
ник на 92 оберти.
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Протягом найближчих 15 років СРСР 
вийде на перше місце в світі не тільки по 
загальному обсягу виробництва, але й по 
виробництву продукції на душу населен
ня, в нашій країні буде створено матері
ально-технічну базу комунізму.

По містах і селах Кіровоградщини

Кіровоградська область Добре поставлено наочну агітацію на 
тваринницьких фермах колгоспу імені Калініна Ульяновського 
району. В матеріалах, вивішуваних на стендах і щитах, опера
тивно висвітлюється хід соціалістичного змагання між доярками, 
телятницями, свинарками, популяризується досвід передовиків.

На фото: секретар партійної організації колгоспу імені Калі
ніна Т. Т. Зміенко розмовляє з групою доярок біля листка 
„Блискавка”.

Фото Г. Вєрушкіна (Фотохроніка РАТАУ).

П О  К О М С О М О Л Ь С Ь К И Х  П У ТІВ К А Х
Нещодавно по комсомоль

ських путівках на будівництво 
Кременчуцької ГЕС виїхала 
група юнаків Ново-Українсько
го району в складі 9 чоловік.

Серед майбутніх будівників 
Кременчуцької ГЕС— трудівни

ки колгоспу імен і Кірова Лео
нід П анькін , Дмитро Пахарен
ко, Олександр Кравченко, чле
ни сіл ьгоспартілі імені Димит
рова Олександр Стратонов, Ми
кола Безродній, Петро Ж осан 
та інші.

ПЕРЕДОВИЙ ШОФЕР-КОМСОМОЛЕЦЬ
Ще навчаючись у Копанській 

середній школі, комсомолець 
В. Сан дуленко одержав право 
на водіння автомашини. Зараз 
він— кращий шофер колгоспу 
імені Шевченка, Хмелівського

району. Комсомолець працює 
невтомно, завжди перевиконує 
норми, дбайливо доглядає авто
машину. В. Сандуленко обра
ний секретарем комсомольської 
організації колгоспу.

Трудолюбива сім’я
В сім’ї Феофана Макаровича 

Щупки четверо працездатних. 
Всі вони працюють на відпо
відальних ділянках колгоспно
го виробництва. Дочки на тва
ринницьких фермах: Р аїса— 
доярка, а Олександра—сви
нарка. Сам Феофан Макарович 
працює возієм пального. Свої

обов’я з к и він завжди виконує 
з честю. Мати—член ланки . 
Сім’я  вже ви робила понад 1500
трудоднів.

За трудолюбивість сім’ю 
Ф. М. Щ упки шанують і по
важають в колгоспі імені 40- 
річчя Ж овтня, Новгородків
ського району.

Прикрасимо наші села садами!
В цьому році в колгоспах 

району проведен о значну роботу 
по збільшенню площ під са
дами і лісосмугами. Закладено 
30 гектарів нових садів, 3 
гектари виноградників, близь
ко 15 гектарів лісосмуг.

Проте окремі сільгоспартілі 
не виконали і наполовину пла
ну посадки дерев. Це стосу
ється колгоспів імені Шевчен
ка та імені Леніна, де голова
ми правлінь Є. Бутовський і 
П. Петров. Занедбали догляд
за деревонасадженнями у кол
госпах імені Чкалова, імені 
Жданова та ряді інших.

Зараз у Кіровоградській об
ласті триває місячник лісу й 
саду. Протягом нього в колгос
пах нашого району треба по

садити 30 гектарів садів і 
ягідників, 10 гектарів лісосмуг. 
Однак треба сказати, що в окре
м их колгоспах цьому питан
ню не приділили потрібної 
уваги. Так, лише колгосп іме
ні Кірова своєчасно завіз 
близько 1000 саджанців плодо
вих дерев, а керівники кол
госпів імені Чкалова, імені 
Фрунзе, імені Куйбишева та 
ряду інших не потурбувались
про це.

Прикрасити свої села, вули
ці, садиби деревами — таке 
благородне прагнення трудя
щих району. Протягом осін
нього м ісячника лісу п саду 
трудящі вже посадили тисячі 
дерев. Заслуговує всілякого 
поширення досвід колективу

хлібоприймального пункту, 
який  посадив півгектара саду.

Для створення зеленої зони 
навколо райцентра повинні 
були посадити по гектару 
саду цегельно-черепичний за
вод, промартіль «П’ятирічка», 
міжколгоспбуд. Але тут поки
що мало зробили для виконан
ня доведеного завдання.

Місячник лісу й саду на
ближається до кінця. Партійні, 
профспілкові і к омсомольські 
орган ізації повинні зробити 
все для того, щоб виконати 
намічені плани посадки та 
ремонту садів, парків, лісо
вих смуг.

Г. БЕЗВУШКО, 
секретар райкому КП 
України.

Озеленюють шляхи
Колективи шляхового відділу, 

райпромкомбінату та інкуба
торної станції провели озеле
нення центральної вулиці се
лища Нова Прага. На вулиці ви
саджено 10 00 штук пірамідаль
ної тополі.

В цьому році по ш ляхах ра
йону буде посаджено саджанці 
декоративних дерев на протязі 
трьох кілометрів. Весн ою по 
шляху з райцентра на станцію 
Пантаївку на площі одного 
гектара буде посаджено при
шляховий фруктовий сад.

Одержано нові комбайни
З кожним роком все більше 

різноманітної техніки працює 
на ланах колгоспів Компа ні
ївського району. Все легшою 
стає праця трудящих колгосп
ного села. Днями до РТС для 
продажу надійшло ще п ’ять 
самохідних комбайнів нової 
конструкції марки «СК-3».

Тепер колгоспи району, крім 
іншої техніки, матимуть 46 
самохідних і 122 причіпних 
комбайни .

Річний план— достроково
Хороші виробничі подарунки 

на честь ХХІ з ’їзду КПРС та 
XX з ’їзду Комуністичної партії 
України готують працівники 
Олександрівського пункту «З а
готскот». Річний план по за
купці м’яса вони виконали до
строково н а  112 процентів, а 
план закупок м’яса в індиві
дуальних господарствах— на
232 проценти.

Кращі працівники пункту— 
старші в ід правлювачі тт. М. Гру
шовий, В. Крохмаль, Ш. Дра
нов, шофер М. Кролик та інші 
докладають зусиль, щоб ці 
знаменні події в ж итті нашої 
країни зустріти новими вироб
ничими досягненнями.
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Вивчаємо історичний документ
На ознамен ува ння наступно

го позачергового ХХІ з ’їзду 
Комун істичної партії працівни
ки райконтори з в 'язку взяли на 
себе нові підвищені соціаліс
тичні зобов’язання, а саме: до
биваючись безумовного вико
нання державного плану дохо
дів у четвертому кварталі, за
безпечити підготовку всіх засо
бів зв ’язку до роботи в з имо
вих умовах; привести до ладу, 
в культурний вигляд всі відді
лення зв ’я зку ; з метою наб
лиження послуг зв ’язку до на
селення збільшити сітку пош
тових скриньок на чотири оди
ни ц і;  достроково, до 16 грудня 
1958 року, виконати державний 
план розповсюдження преси і 
до кінця року перевиконати 
план обороту по передплаті на 
10 тися ч карбованців і по роз
дрібу на 2 тисячі карбованців; 
до нового 1959 року дати при
ріст радіоточок не менше як  
3 00 ш тук, радіофікувати нові 
вулиці Ново-Миргорода—Фрунзе 
і Дзержинського.

І тут же скажемо, що це 
не прості слова, а слова, які 
волею людей перетворюються у 
дійсність. Та взяти хоч би ра
діофікацію. Ми підвели радіолі
нію до колгоспу імені Шевчен
ка. В центрі села Шпаково 
встановлено динамік, скоро го
лос рідної Москви чутимуть у

Відкриття пам’ятника воїнам, що полягли 
в бою за Радянську Батьків щину

кожній хаті. Недавно також 
підвели радіолінію  і до села 
Ганнівки. Завезено необхідні 
матеріали для повної радіофіка
ції села.

Невимовна радість охопила 
робітників і службовців, я к тіль
ки вони прослухали по радіо 
тези доповіді Микити Сергійо
вича Хрущова на з ’їзді партії
про контрольні цифри розви тку 
народного господарства СРСР 
на 1959— 1965 роки.

Та ось ми одержали газе
ти з текстом важливого історич
ного документу і виріш или ви
вчити його. З цією метою було 
вже проведено одне заняття, 
на яке  зійшлися всі п оштові 
працівники, телеграфісти, ліній
ні наглядачі, листонош і, пра
цівники «Союздруку», рахівни
ки, техпрацівники.

Заняття проводити партійна 
організація доручила мені. На 
першому занятті ми пройшли 
вступну частину тез і почали 
вивчати перший розділ «Деякі 
підсумки господарського і куль
турного будівництва в СРСР».

Виконуючи побажання тру
д івників, ми вирішили проводи
ти двічі на тиждень зан яття  по 
вивченню тез.

Г. ГОРДУЗ, 
контролер переказних 
операцій, член КПРС з 1928 
року.

В неділю, 16 листопада 1958 
року, святково виглядало се
ло Мар'ївки. На вулицях було 
людно. Всі п рямували до кон
тори колгоспу імені Енгельса. 
За якийсь час сюди зійшлися 
майже всі жителі села для то
го, щоб вшанувати пам’ять вої
н ів, що полягли в боях за Ра
дянську б атьківщину під час 
Великої Вітчизняної в ій н и .

Організовано, колоною з пра
порами і вінками люди в уро
чистій тиші п ідійшли до щойно 
спорудженого величного пам’
ятника. Мітинг відкриває голова 
Мар’ївської сільської Ради де

путатів трудящих М. Іванов. 
Духовий оркестр виконує Гімн 
Радянського Союзу. Кожен ди
виться перед собою зосередже
но і строго. Учасники мітингу 
згадують тих, хто віддав жит
тя у бою з німецько-фашист
ськими погромниками.

На мітингу в иступили голова 
правління колгоспу М. Сімбаба,
член райкому партії Ф. Ши
тіков, піонер М ар'ївської семи
річної школи Л. Шаповалов, 
воїн Радянської Армії Б . Об
разцов, що зараз перебуває у 
відпустці.

в. волошин.

Він ніколи не знав вагань, 
не ховавсь у тінь, не знав 
відпочинку.

Іноді молодь дивується ,— чо
му Петро Миколайович не знав 
втоми?

Ось і тепер знову народ об
рав його депутатом і головою 
сільської Ради .

Як справжній господар се
ла, він всти гає завж ди бути і 
в школі, і в лікарн і, і на фер
мах, і у п олі.

До його голосу прислухають
ся всі.

Петро Миколайович працює 
агітатором н а  молочно-товарній 
фермі №  1 ця ферма по на
доях йде по колгоспу попереду. 
А Олену Матях і Фаїну Лаза
ренко, як кращ их доярок, знає 
весь район.

На бурякові плантації в 
травні хмарою посунув довго
носик. Разом з керівниками 
колгоспу Петро Миколайович 
організував вихід всього насе
лення села на плантації. 
Буряки було врятовано.

В селі була МТС. Контори 
її займали багато хороших при
міщень. МТС реорганізована,

поліз на наші квітучі поля. 
1 9 4 1 рік. Війна...

Петро Миколайович залишив
ся у селі, організовував еваку
ацію людей, машин, хліба. І 
тільки тоді, коли окупанти бу
ли вже у сусідньому селі, він 
теж із сім’єю виїхав на схід.

Він  пішов на фронт, пішов 
захищати від лютого ворога Ра
дянську Вітчизну. Там на за
ході лежала сплюндрована фа
шистами Україна, спалені се
ла, розстріляні старики, пові
шені й замордовані дівчата й 
ж інки. Чи міг стояти осторонь?

Фронти і солдатські дороги.
Бої, бої... Воронеж і пала

ючий Сталінград, в руїнах Київ 
і Львів, Польша і, нарешті, 
Дрезден.

Засяяло сонце Перемоги.
Додому, на Батьківщ ину, до 

мирної праці їхали воїни.
Петро Миколайович вернувся 

в рідне село і в перший же
день поринув у роботу.

Був головою сільської Ради, 
заступником голови колгоспу, 
секретарем партійної організа
ції. І куди не посилала його 
партія— завжди віддавав всі свої 
сили, все своє вміння, знання.

ченням райкому партії органі
зував бідноту в комітет неза
можних селян і кликав їх  до 
нового ж иття, до колективу. 
Вже у 1925 році в селі було 
організовано перший ТСОЗ 
«Червоний хлібороб».

В роки колективізації Петро 
Миколайович агітував, кликав 
своїх товаришів-бідняк ів, серед
няків вступати в колгоспи.

Скільки було тривог, неспо
кою, недоспаних ночей. І пер
ша сивина припорошила його 
буйний чуб. Та радості не бу
ло меж —в селі було створено 
три великі колгоспи.

Лютували куркулі, палили 
на полі скирти і копи , контори 
колгоспів, стріляли в активістів, 
та народ твердо пішов за Ко
муністичною партією.

Минали роки. Міцніли кол
госпи. В славі, в щасті до зо
ряних вершин комунізму, Д О  
нового життя йшла Вітчизна.

Петро Миколайович бачив— 
до щастя Вітчизну веде вона, 
рідна, гартована в боях Кому
ністична партія.

Він вступив у  лави КПРС...
Та ось на обріях з ’явились 

зловісні, грізні хмари. Ворог

ми потяглись до шиї українсько
го селянина.

Здавалось, для мирного, тру
дящого українського народу 
настав кінець волі, кінець мрі
ям, кінець ж иттю...

Та там, на далекій Півночі, 
була неозора Росія, там був 
Л енін—і на боротьбу проти оку
пантів за землю, за волю, за 
Радянську владу піднімавсь і 
український народ...

У  1 9 18 році в селі Канежі
організувавсь партизанський за 
гін. Він повстав проти німців 
і петлюрівців.

Молодим юнаком Петро Бан
тиш пішов у загін. Залишився 
вірним Радянській владі у всьо
му назавжди, вручивши їй жит
тя своє і долю.

В роки громадянської війни 
боровся проти банд, а в 1920 
році п ішов у Червону Армію.

У 1922 році вернувся він до
дому. І застав у селі сумну й 
невеселу картину. Тяж ко ж и
лося селянам. Куркулі павука
ми впивалися в бідноту, жор
стоко експлуатуючи її.

Петро Миколайович з а  д ору

Кому ністи одного селаНарис
1. Велике життя

Петро Миколайович Бантиш, 
голова виконкому Панчівської 
сільської Ради депутатів тру
дящ их,— проста і скромна, доб
ра людина.

Але коли приглянешся до 
н ього ближ че , то побачиш, що 
піп схожий на могучого зеле
ного дуба, що розкинув широ
ко кучеряве гілля, що пустив 
глибоко в землю коріння.

Петро Миколайович давно 
вже поси вів, але очі в нього 
молоді, променисті й ласкаві, 
з глибокою любов’ю дивляться 
на людей.

Так! Він любить рідну зем
лю, її людей і їм віддає своє 
життя . ..

Далекі роки... Вирувала в ре
волюційній боротьбі країна. Се
лом одна за другою проходили 
банди зелених, ількевичів, мах
новців, в грізному вісімнадця
тому на землю Вкраїни ступив 
брудний чобіт німе цького гра
біжн ика-окупанта .

Німець-зайда і його вірний 
х олуй-петлюрівець двома рука

Тернопільська область. У колгоспі імені Сталіна Ланівець
кого району обладнано кабінет партійної освіти. Тут завжди мож
на одержати потрібну консультацію, підготуватися до чергового 
заняття.

На фото: в кабінеті партійної освіти парторганізації кол
госпу імені Сталіна.

Фото Б. Шендлера (Фотохроніка РАТАУ).

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

НА ОДНОМУ ЗАНЯТТІ
Шоста година вечора. До Лі

карівської семирічної ш коли 
поспішають люди. Ось комуніс
т и —голова правління колгоспу 
«Шлях Леніна» І. Л. Бондарен
ко, завідуючий сільським ма
газином І. Д. Корнецький, вчи
телька В. К. Мізіна, свинарка 
М. К. Мірошниченко, безпартій
ний агроном колгоспу О. П. 
Татаренко та інші.

На попередньому занятті 
гуртка по вивченню історії 
КПРС пропагандист Володимир 
Корнійович Омельчук повідомив 
слухачів, що сьогодні буде вес
ти розповідь про ІІ з ’їзд РСДРП. 
До початку заняття ще час був 
і люди жваво говорили п ро те, 
як  і коли була створена Кому
ністична партія, як працював 
над її створенням вождь тру
дящих Володимир Ілліч Ленін.

О сьомій годині п ропаган
дист запрошує товаришів до 
кімнати, де провадиться нав
чання. Слухачі сідають за пар
ти. Володимир Корнійович пе
ревіряє п о списку, чи всі з ’яви
лися на заняття. Всі.

Почалася розповідь, захоп
лююча, проста, дохідлива. Так,

швидко може оволодіти увагою 
слухачів викладач історії СРСР 
В. Омельчук. Люди не пропус
кають мимо уваги жодного сло
ва. Найголовніше занотовують 
в зошитах.

Минає перша година. Перер
ва. Непомітно промайнула й 
друга година... Закінчивш и по
яснення запланованої теми, 
пропагандист поставив к ілька 
запитань для закріплення вик
ладеного ним матеріалу. І ко
жен слухач піднімає руку, хо
че сказати своє слово. Омель
чук весело усміхається: люди 
твердо засвоїли матеріал.

Нарешті, занятая закінчило
ся, але товариші не хочуть 
розходитися. Вони задавали 
один одному запитання, уточ
няли у пропагандиста правиль
ність відповідей.

— Якщо ми будемо і далі 
так активно обговорювати кож 
ну тему, то добре опануємо уч
бовий матеріал, — говорить 
М. Мірошниченко.

Вже п ізно було, коли люди 
розходилися по домівках.

І. МАЦКУЛ, 
інструктор райкому партії.

Не зупинятися 
напівдорозі

Колгосп імені К алініна в 1958 
році успішно завершив сільсько
господарські роботи, достроково 
виконав план продажу державі 
продуктів рільництва й тварин
ництва. Цьому с прияло те, що 
первинна партійна організація 
повсякденно вникала у вироб
ництво, добивалася безумовного 
виконання власних рішень. Ко
ли, наприклад, у червні місяці 
стояло питання як  бути з 
укомплектуванням ферми дояр
ками, комуністи на своїх збо
рах вирішили звернутися до 
молоді. Другого ж дня приступи
ли до діла. Минуло небагато 
часу, і ферма стала, як  відомо, 
повністю комсомольською.

Але партійна організація не 
зупинилася напівдорозі. Треба 
було молодим дояркам прищепи
ти любов до професії, терпеливо 
займатися їх  вихованням. Не
забаром підсумки роботи ферми 
підтвердили  правильність рі
шення комуністів: за десять
місяців надій молока під коро
ви становив 1761 літр.

А ось інший приклад. Друга 
комплексна бригада відставала. 
Парторганізація ухвалила пос
лати на посаду бригадира сек
ретаря парторганізації Г. Чор
ноуса. Комуніст Чорноус при
йня в бригаду і за короткий час 
добився на новій роботі поміт
них успіхів.

Найближчий сусід калінінців 
колгосп імені Дзержинського 
хоч дещо і поліпшив свої спра
ви, проте і досі не виконав 
план продажу державі молока, 
м’яса, вовни. Парторганізація 
чотири рази приймала одне й 
те ж рішення: п ідвищити про
дуктивність тваринництва. Од
нак рішення комуніста не пе
ретворили в життя. Секретар 
парторганізації П. Марченко 
байдуже дивиться на те, що на 
фермі працюють тільки три чле
н и комсомолу.

С. ПОПОВ, 
інструктор райкому партії.
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Як ви боретесь за врожай 1959 року?

Це їх не цікавить
Перед районною контрольно- 

насінною лабораторією, якою 
завідує Євдокія Стецен ко, сто
ять  великі і відповідальні зав 
дання. Вона покликана пере
віряти стан засипки та очи
щення посівного матеріалу всіх 
культур, в изначати кондицій
ність насіння тієї чи іншої 
культури, боротися, щоб кож не 
господарство мало в достатній 
кількості високоякісне посівне 
насіння.

Для цього в лабораторії пра
цює чимало спеціалістів. Але 
обов’язки свої вони викону
ють незадовільно. В колгоспах 
бувають рідко. Лабораторія за
раз лише з двох колгоспів має 
дані про стан засипки й очи
щ ення посівного насіння.

 Тимчасом в окремих артілях 
досі не засипано насіння ку
курудзи, посівний матеріал 
ярих культур не очищений і 
зберігається в непристосованих 
приміщеннях.

Пора по-справжньому взя
тись за роботу.

С. ЛАНЖЕНКО.

На складі Сільгосппостачу
Багато мінеральних добрив 

надходить на склад Сільгосп
постачу. Але зберігаються во
ни дуже погано. Під відкритим 
небом лежать сотні тонн су
перфосфату.

Завезено чимало аміачної
селітри. 80 тонн ї ї теж ле
жить надворі. Третина цих доб
рив, що завезена в минулому 
ропі, вже розтала від дощів.

Дирекції РТС необхідно по
турбуватися про будівництво 
складських приміщень та наві
сів для зберігання добрив.

Треба сказати, що окремі 
господарства нехтують добрива
ми. Колгоспові імені Кірова, 
наприклад, в цьому році зана
ряджено 145 тонн добрив, але 
він не завіз жодного кілограма.

І. КІЗІЛЬ.

це своє свіже проміння, і Ма
рійка підвела свою схудлу го
лівку до вікна.

Як засміялась у росах до неї 
яблунька!

— Здрастуй, дівчинко! —

Там, де панує спокій
Не так давно на полях кол

госпу імені Сталіна стояли до
рідні хліба, перешіптувалась 
важким колоссям пш ениця, 
радуючи око хлібороба. А за
раз тут височать скирти соло
ми. Трудівники завершують 
осінні польові роботи.

Більшість людей вже не пра
цює в полі. Але чим вони зай
няті зараз? Може тим, що го
тують посівне насіння під уро
жай наступного року, виво
зять гній на поля, завозять 
мінеральні добрива? Ні. Вони 
господарюють вдома. Керівни
ки артілі справу боротьби за 
високий урожай 1959 року пу
стили на самоплив і вважа
ють, що встигнуть ще зробити 
все до настання весни.

Тут обмежилися тим, що ви
везли влітку невелику кіль
кість гною на поля і склали в 
бурти. Багато гною зараз ле
жить біля тваринницьких 
ферм, але його не вивозять на 
поле. А чому?

— Невистачає транспорту,— 
пояснює секретар парторганіза
ції колгоспу А. Самойленко.

Насправді ж це не так. 
Можна на вивезенні гною ви
користовувати гужовий тран
спорт. їдучи по солому чи сі
но в поле, возії могли б наби
рати на підводи гній, а на 
зворотному рейсі п ідвозити 
корми. Але до цієї справи їх 
не залучають ні агрономи Пет
ро Чегут та Віктор Сорокопуд, 
ні бригадири виробничих бри
гад.

До цього часу жодна ланка 
не заготовляє курячого послі
ду, попелу. Про мінеральні 
добрива тут лише багато гово

рять, а досі не завозять ї х.
Давно треба було п риступи

ти й до очищення посівного 
матеріалу, щоб довести його до 
кондиції, здати зразки в кон
трольно-насінну лабораторію і 
перевірити на схожість. Проте 
і ця справа ще не розпочата.

С е к р е т а р  парторганізації 
А. Самойленко склав списки 
ланок по вирощуванню високо
го врожаю кукурудзи, але аг
рономи пальцем об палець не 
вдарили, щоб довести почату 
справу до кінця. Л анки н іби-то 
й укомплектовані, але досі не 
затверджені правлінням колгос
пу. Не закріплено за ними 
площ, агронавчання теж не 
проводиться.

Підвищення врожайності — 
ключ до різкого з більшення 
валового збору зерна. А висо
кі врожаї можна збирати там, 
де землю добре угноюють і 
доглядають її , де трудівн ики 
дружать з передовою агротех
нікою.

Велике значення в підви
щенні врожайності має вчасна 
та якісна оранка грунту на 
зяб. Проте в артілі досі ще не
завершили оранку грунту на 
площі 110 гектарів. Із 11 гу
сеничних тракторів на піднят
ті зябу працюють лише п ’ять, 
та й ті не виконують норм ви
робітку. Механізаторам не ство
рено належних умов для ро
боти.

Про долю майбутнього вро
жаю треба дбати вже тепер. 
У хліборобів осінньо-зимовий 
період— не час для перепочин
ку. А в колгоспі імені Сталіна 
чомусь панує спокій.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

УДОБРЮЮТЬ ГРУНТ
Хлібороби колгоспу імені 

Щорса дбають про високий уро
жай наступного року. Вони ви
возять гній на поля, заготов
ляють попіл, пташиний послід.

привітали її червонобокі яблука.
Вона повернулась і побачи

ла лікаря. Чи то здалось, чи 
насправді в нього на очах бу
ли сльози? Та ні, то були 
сльози. Він витер їх білосніж
ною хусткою, взяв дівчинку за 
тонку, ніби прозору руку, і про
шепотів:

— Ну, Марієчко, лихо ми
нуло. Воно дуже не хотіло ви
пускати тебе із страшних лап! 
Та ми його побороли! Будеш 
ж ити, дівчинко!

Як давно то було! Скільки 
років промайнуло!

Тепер колишня маленька Ма- 
рієчка— Марія Андріївна Шу
мейко—сама лікар, рятівник.

В білому халаті, стомлена, 
вже третій день не відходить 
від ліжка маленького Анатолія 
Топора.

І хоч Анатолієві два роки , 
він давно вже навчився ходи
ти по своїй, по рідній землі, 
він вміє говорити, має велике

З початку року в колгоспі 
вже вивезено на поля близько 
десяти тисяч тонн гною.

Т. ПРОСЯНИК, 
помічник бухгалтера.

і складне господарство— коня, 
ведмедя, п’ять пустушок, від
ро, граблі. Словом, він вступає 
в життя  і до всього йому є 
діло. 

Але його підстерегло нещас
тя — гуляв, бігав, нагрівсь, ви

пив кухлик х олодної води—і 
дістав запалення легень.

Батьки вдома чомусь поду
мали— пройде...

І ось Анатолія у дуже тяж 
кому стані привезли в лікарню.

Дні і ночі. Хто зміряє втому 
лікаря, його біль, його три
вогу?

Все ніби зроблено, все ви
пробувано, а хлопчик тане.

Тепер лікар не кидала хлоп
чика ні на хвилину, берегла 
його життя.

Одного ранку хлопчик про
стяг голову до вікна.

Сходило сонце, посріблило 
лісок, позолотило Толину го
лову.

Марія Андріївна побачила, 
відчула— хвороба відступає! В
неї на очах з ’яв и л и сь  сльози 
радості, сльози щастя. Вона 
припала до хлопчика і схви
льовано заговорила:

— Ж ити будемо, Анатолій!

—А я й не думав вмилати !
—От і добре!— і розсміялась.
Хлопець вертавсь до ж иття і 

клопотів. Він діловито питав:
—Коли ми в отой ліс пі

демо?
—Підемо! Скоро підемо! Зай

чика-побігайчика н е спіймає
мо, дуже довгі н оги в н ього, 
а квітів назбираємо багато-ба
гато.

—Добле! Тільки я  залаз їс
ти дузе хоцу!

— Будемо їсти , Толю, буде
мо пахуче молочко пити .

Ти з годом підеш у школу, 
виростеш, може пшеницю, ж ито 
будеш сіяти, може полетиш 
соколом у небесну си н ь ,— все 
буде у тебе, бо тобі вернули 
найдорожче— ж иття!

В 1951 році, коли М. Ш у
мейко вручали партійний кви
ток, секретар райкому партії 
говорив:

— Поздоровляю вас, Маріє 
Андріївно, з званням члена 
Комуністичної партії. Велика 
і прекрасна у вас с пеціаль
ність.

Микола СТОЯН.
(Закінчення буде).

черявих л ісів і золотого сон
ця?

Людина—творець природи, в 
праці творить легенди, здій
снює найсміливіші мрії.

Та в ї ї  ж иття вривається
іноді страшна невмолима хво
роба, приковує до л іж ка...

Мален ька Марійка лежала в 
постелі.

Ще так недавно вона біга
ла по квітучих луках Новоге
оргіївки, зривала на вінок сині
волошки і золотисті кульбаби, 
проводжала очима поїзди, що 
пливли, окутан і хмарами ди
му, на станцію Долинку.

Ще ж  так недавно дівчинка 
і сама була, як  квітка, соняч
на, весела, а сьогодні лежить 
вона хвора на ліжку, метаєть
ся у гарячці, просить часто 
води і марить.

І не знає вона, скільки без
сонних ночей провів біля її 
ліжка посивілий лікар, рятую
чи її ж иття...

Маленьке безпомічне тільце 
дівчинки боролось із хворобою 
і гасло...

Не відходив від неї лікар.
І от настав ранок, веселий 

ранок, в палату бризнуло сон-

приміщення  контори звільни
лись.

Петро Миколайович добився, 
щоб ці приміщення передали 
ш колі.

Діти тепер вчитимуться в 
одну зміну.

Він завжди буває в колгоспі 
на зборах, на засіданнях прав
л іння.

Голова сільради дбає про лю
дей, і люди люблять його ве
ликою любов’ю.

Так, він схожий на дуба. 
Могучого, міцного дуба.

Чому він не знає втоми?
Бо він разом з народом, бо 

разом з партією, вірний ї й у 
всьому.

Велике його ж иття, хороше 
й прекрасне, бо Петро Мико
лайович давно пізнав і вирі
шив, що:

„Боротися і жити — 
для партії, для людства— 
і більшої відради 
немає на землі!“

2. До життя, до сонця
Життя прекрасне.
Хто зміряє красу праці, зе

лених нив, голубих озер, ку-

По-господарському витрачати корми
На запитання: «Як у вас 

справи з кормами?» голова 
колгоспу імені Жданова Семен 
Юхимович Коник весело по
сміхнувся і відповів:

— П хі... У цьому році боя
тись н ічого. Силосу з головою 
в истачить. По 21 тонні на ко
рову маємо і по 5 тонн кача
нів на свиноматку.

Щоправда, хлібороби колгос
пу добре потрудилися минуло
го літа. Надбали силосу, і 
соломи, і гарбузів , і буряків. 
А от витрачаються корми не 
по-господарському. Я к тільки 
виросли гарбузи, так і почали 
їх  розтринькувати наліво і 
направо. Без міри, без обліку. 
Отак за місяць більше 1000 
центнерів витратили. Корови 
н е раз хворіли на шлунок, 
надміру наївшись гарбузів.

Тепер взялися за силос. За 
кілька тижнів майже 160 тонн 
згодували його худобі. І 
знову немає ніякого обліку, 
н іяких раціонів. Доярки кла
дуть силос у ясла, хто скільки 
захоче. Так кожного дн я— си
лос, кукурудзиння, і більше 
нічого. Бід годівлі одноманіт
н ими кормами надої молока не 
підвищуються. 10 листопада, 
наприклад, від кожної фураж
ної корови було надоєно близь
ко п ’яти літрів молока, а 17 
листопада— тільки 4 ,4  літра.

— Корови у нас ще не оби
ж ен і ,—говорить фуражир арті
лі Федір Іванович Височин, — 
а от свиням достається. Ко
рит немає і качан и кукуруд
зи кидають прямо під ноги, 
в багнюку. Більш е цінного 
корму гине, ніж тварини по
їдають.

Справедливо зауваж ує кол
госпник. Свиней зараз году
ють неподрібненими качанами 
кукурудзи. Т имчасом на под
вір’ї стоїть без діла цілком 
справна кормодробарка.  При
чому кукурудзу витрачають 
без обліку. З апитайте у голо
ви колгоспу чи в зоотехніка, 
скільки вже згодовано качанів 
кукурудзи, і вони не дадуть 
відповіді, бо не знають.

У колгоспі є 2000 центнерів 
кормових буряків. їх  необхід
но закагатувати біля ферм
ських приміщень і вводити в 
раціон годівлі. Але корені до
сі лежать на плантації в ку 
пах. Ї х ніхто не охороняє.

— Ще встигнемо закагату
вати буряк и ,— говорить С. Ко
ник.— Нічого з ними не ста
неться.

Велике значення для підви
щення продуктивності тварин
ництва має годівля худоби 
згідно раціонів. Але в жодному 
фермському приміщенні кол 
госпу раціонів годівлі не знай
деш. Зоотехнік Віра Ж ук но
сить їх  у кишені. А тварин 
годують, хто як хоче. Телятни
ця Віра Косташ, наприклад, 
кладе маленьким теляткам мі
шанку в ясла, скільки приве
зуть.

Кормів витрачається багато, 
а тваринницької продукції 
одержано мало. За десять мі
сяців колгосп виробив тільки 
по 1 6 центнерів м’яса, в тому 
числі по 6,4 центнера свин и
ни на 100 гектарів землі.

Що ж треба зробити для по
ліпшення годівлі худоби?

Перш за все корми треба ви
трачати по раціону. Грубі кор
ми необхідно подрібнювати, 
запарювати, обробляти хіміч
ним способом. Качани куку
рудзи слід подрібнювати. Від
ремонтувати кормозапарник і 
варити свиням кашу.

А чому б, наприклад, керів
никам колгоспу не організува
ти подрібнення соломи і заго
тівлю її біля фермських при
міщень? Адже в артілі є для 
цього всі умови. І взимку, п ід 
час бездоріжжя, не було б пе
ребоїв у доставці грубих кор
мів.

Треба негайно відремонтува
ти корита для свиней, годівни
ці в корівниках. Добре було б, 
щоб придбати автоваги.

Все це не повинно проходи
ти поза увагою правління та 
первинної парторганізації кол
госпу імені Ж данова.

І. ЖЕРЕБЕНКО.
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Отак вони працюють...
На молочно-товарній фермі 

колгоспу імені Мічуріна доярки 
не раз запитували одна одну: 
Коли ж прийде до нас агітатор, 

розповість про життя країни, про 
події за рубежем?“

Та, на жаль, цих слів не чує 
начальник Пурпурівського пошто
вого відділення Олек сандр Галу
щенко. Йому, бачите, до ферми 
далеченько. Сидить ото собі лю
дина, на конверти ліпить марки, 
штемпелі прикладає і все. Галу
щенка закріплено агітатором на 
фермі, але він туди й оком не 
заглянув. Навіть не може прига
дати, коли останній раз був серед 
людей.

Невже Олександр Галущенко 
вважає, що йому не обов’язково 
треба бути серед колгоспників, 
проводити бесіди? Коли ж він 
по-справжньому виконуватиме 
обов’язки агітатора?

Не краще працює агітатором і 
секретар виконкому сільської Ра
ди Василь Близнюк. Йому, мовляв,
завжди ніколи. Нещодавно про
водили в колгоспі семінар агіта
торів. Довго довелося чекати 
Близнюка. Вже навіть хтось за
непокоївся, чи не захворіла бува 
людина. Погода така, що можна 
горло простудити... Та скоро всі

Чиї то калюжі?

побачили, на яку хворобу зане
дужав Василь Близнюк. Подивіть
ся на малюнок і ви теж зрозумі
єте, що з’явився Близнюк на се
мінар не тільки із запізненням, а 
ще й напідпитку.

Отак вони працюють, отак ви
конують почесний обов’язок агіта
тора... І це в той час, коли кол
госп відстає з проведенням осін
ніх робіт.

Г. АНТОНОВ.

І чого тільки немає в Ново- 
Миргородській РТС! Машин вся
ких і малих, і великих, і старих, 
і нових сила-силенна... Є і тракто
ри, і автомобілі, і скрепери.

Сидить в затишному кабінеті 
Максим Миколайович Сушко, по
глядає у вікно і задоволено по
сміхається:

—Ось ми які! Сила, могутність!
Та директора на садибу станції 

і цукеркою не заманеш. І не бла
гайте. З кабінету всеодно не 
вийде.

—Що я маленький, щоб місити 
багнюку в дворі?!

А двір... Це велика брудна ка
люжа. Скільки сил витрачають 
робітники, щоб добратися до це
хів майстерні!

А коли підсихає або замерзає 
вічне ертеесівське болото, тоді 
директор може проїхати на авто
машині.

Ось так...
За річкою у 

місті розмісти
лася нафтобаза 
РТС. Тут не 
краще, ніж на 
центральній са
дибі. Автомобі
лі так розмі
сили дорогу, що 
пішоходам про
йти ніяк не 
можна. Кажуть,

що  й бензовозів витягують з тієї 
ями тракторами. А директор РТС 
розводить руками і говорить: 

„Дорогу к нефтебазе по погод
ным условиям можно отремонти
ровать только в 1959 году. По
пытки это сделать сейчас не 
увенчалась успехами т. к. грязь 
машинами убирать плохо...“

Про болотяні ями вже все ска
зано, про дороги теж. Як бачите, 
керівники РТС благоустроїлись 
на славу. Можна лише добавити, 
що за період місячника лісу й 
саду на садибі РТС, а також і в 
Панчівському відділенні не спро
моглися посадити хоч би одне 
дерево.

Не організували тут і дбайли
вого догляду за молодими дере
вами, посадженими в минулі 
роки.

Цю роботу за них виконують 
дереволюбиві тварини.

Ось так...

І. КОМАРИК.

Програма боротьби за мир і соціалізм
У міжнародному комуністич

ному і робітничому русі рік то
му сталася важлива подія: в 
Москві відбулись Наради пред
ставників комун істичних і ро
бітничих партій . На цих Нара
дах було прийнято Декларац ію 
і Маніфест миру. В Декларації 
розкрито головні закономірнос
ті нашої епохи, намічено шля
х и дальшого зміцнення світової 
соціалістичної системи і всього 
комуністичного руху.

Д екларація—це програма бо
ротьби за  мир і соціалізм. Во
на вказує, що основним зміс
том нашої епохи є перехід від 
капіталізму до соціалізму, по
чатий Великою Жовтневою со
ціалістичною революцією в Ро
сії. По шляху будівн ицтва но
вого життя тепер іде вже ба
гато держав Європи і Азії. На 
них припадає приблизно чет
верта частина території нашої 
планети, понад 35 процентів 
її населення. Більше третини 
всієї вироблюваної в світі про
мислової продукції дають соціа
лістичні країни.

Соціалізм став світовою си
стемою. Це —величезне завою
вання міжнародного комун іс
тичного і робітничого руху, 
торжество марксизму-ленінізму. 
Соціалістичні держави згурто
вує єдність інтересів і цілей 
боротьби, спільність соціально
го ладу та ідеології марксиз
му-лен інізму.

Комуністичні партії, гово
риться в московській Деклара
ції, розглядають боротьбу за 
мир як своє першорядне зав
дання. Справу миру відстоюють 
незламний соціалістичний табір, 
миролюбні держави Азії і Аф
рики, міжнародний робітничий 
клас. Завдяки їх  зусиллям бу
ло ліквідовано англо-французь
ку агресію в Єгипті ,  п рипине
но англійську і американську 
інтервенцію на Арабському 
Сході, зриваються заміри аме
риканських імперіалістів роз
в’язати війну в Тайванській 
протоці.

Між соціалістичн ими держа
вами в ході боротьби за мир і 
соціалізм викувалась нерушима 
дружба. Їх взаємовідносини бу
дуються на основі цілковитої 
рівноправності, невтручання у 
внутрішні справи один одного, 
співробітництва і братерсь
кої допомоги.

Тільки з допомогою СРСР в

країнах народної демократії 
збудовано і будується близько 
500 великих промислових під
приємств. Дедалі більшого зна
чення набувають взаємне по
годження народно-господарсь
ких планів, міждержавна 
спеціалізація і кооперування 
виробництва. «Соціалістичні 
держави,— вказує Деклара
ц ія ,—будуть і далі розширяти 
і вдосконалювати економічне 
та культурне співробітництво 
між собою».

Завдяки співробітництву де
далі повніше розкриваються 
величезні можливості зростан
ня економіки і культури всіх 
соціалістичних країн. На кру
тому піднесенні перебуває ї х 
господарство, неухильно під
вищується добробут трудящих.

Московська Нарада представ
ників комуністичних і робіт
ничих партій братніх країн по
казала цілковиту єдність по
глядів цих партій у корінних 
питаннях соціалістичної рево
люції і соціалістичного будів
ництва. «Досвід СРСР та інших 
соціалістичних країн, — під
креслюється в Д екларації,— 
ц ілком підтвердив правильність 
положення марксистсько-ленін
ської теорії про те, що проце
си соціалістичної революції і 
соціалістичного будівництва 
грунтуються на ряді головних 
закономірностей, властивих 
усім країнам, які стають на 
шлях соціалізму».

Найважливіша умова успіш
ного розвитку соціалістичних 
країн—це їх єдність і згурто
ваність. Саме в цьому гаран
тія національної незалежності 
і суверенітету кожної со
ціалістичної країни. Комуніс
тичні і робітничі партії напо
легливо виховують трудящих в 
дусі поєднання інтернаціона
лізму з патріотизмом, рішуче 
борються проти будь-яких 
проявів буржуазн ого на
ціоналізму і шовінізму.

Велику соціалістичну спів
дружність підтримує все про
гресивне людство. Корінні ін
тереси трудящих усіх країн 
збігаються з інтересами наро
дів соціалістичного табору. 
Імперіалісти та їх  при
служ ники— ревізіоністи, пра
ві опортуністи всіх мастей і 
відтінків — ведуть боротьбу 
проти світової соціалістичної 
системи. Проповідуючи націо

нальну обмеженість, відстоюю
чи ідеологію буржуазного на
ціоналізму, сучасні ревізіоніс
ти намагаються роз'єднати
братні країни, залишити їх  
сам на сам перед світовим ім
періалізмом. Прикладом відкри
того ревізіонізму може бути 
програма Союзу комуністів
Югославії.

Сувору одповідь сучасним 
ревізіоністам дає Декларація. 
Розрахунки недругів соціаліз
му внести розкол в дружню 
сім’ю комуністичних та робіт
ничих партій і народів соціа
лістичних країн зазн али про
валу. В московській Декларації
висловлено непохитну волю ко
муністичних і робітничих пар
тій зміцнювати єдність своїх 
рядів, свої інтернаціональн і
зв’язки з робітничим класом 
капіталістичних країн , бороти
ся за згуртування волелюб
них і миролюбних сил усього 
світу.

Кожний прожитий день дає 
все нові й нові докази вели
кої життєвої сили ідей Декла
рації, показує плодотворний 
розвиток ленінських принци
пів пролетарського інтернаціо
налізму. Співробітництво і 
згуртованість соціалістів  цих 
держав перевірені на досвіді 
мільйонів, вони сприяють роз
квітові кожної країни і всієї 
соціалістичної сп івдружності.

Про міцніючу дружбу і не
рушиму єдність народів соціа
лістичних країн говорять такі 
дуже важливі події останнього 
часу, як  II сесія VIII В с еки
тайського з ’їзду Комуністичної 
партії Китаю, XI з ’їзд Кому
ністичної партії Чехословаччи
ну  VII з ’їзд Болгарської ко
муністичної партії, V з ’їзд Со
ціалістичної єдиної партії Н і
меччини, історична зустріч то
варишів М. С. Хрущова і 
Мао Цзе-дуна, приїзд делегації 
Польської Народної Республіки
в СРСР. Співдружність соціа
лістичних країн стала ще більш 
тісною і всебічною, ідеологічна 
зброя комуністичних і робіт
ничих партій— марксизм-лені- 
н ізм—ще більш відточеною.

З впевненістю дивляться 
народи соціалістичних країн у 
своє майбутнє, віддаючи всі 
сили справі остаточної перемо
ги миру і соціалізму.

В народній Польщі

Польська Народна Республіка. В резуль
таті індустріалізації країни і створення вітчиз
няної бази важкого машинобудування Польща в 
останні роки стала експортувати комплексне 
промислове устаткування.

Польща поставляє устаткування Китай
ській Народній Республіці і будує в КНР тре
тій числом цукровий комбінат і вугільну шахту, 
в Болгарії споруджує два дріжджових заводи, 
в Об’єднаній Арабській Республіці—19 нафто
сховищ, два розвідних мости і т. д.

На фото: вантаження верстатів на паро
плав „Жеромський”, який вирушає в Китайську 
Народну Республіку.

Фото Польського центрального фото- 
агентства.
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ДУЖЕ «З-ПИСЬМЕННА»
На скарги і заяви трудящих на

родний суддя Ново-Миргородсько
го району Ніна Андріївна Матві
єнко і судовиконавець Михай
ло Кононович Беценко дуже 
по-вченому відповідають.
   Передаємо абсолютну копію 

оригіналу відповіді на лист гро
мадянки Н.:

„Вам потрібно занімаца по
лезной работой не пісат кож
ной день жалоби вам висилают 
аліменти свої вроміно согласно 
закона.“

Так грамотно написано, що гро
мадянка Н. не зуміла розібрати 
відповіді і звернулася до читачів 
газети за допомогою.

Що, і ви не розумієте? Так-так. 
Написано дуже „з-письменна". 
Мабуть і сам Возний позавидував 
би такій відповіді і сказав:

— Когда б я іміл—теє-то, як 
його—стілько язиків, скілько ар
тикулов в статуті ілі скілько 
зап’ятих в Магдебурськом праві, 
то і сих недовліло би на восхва
леніє ліпоти мови вашої, шановні 
Михайло Кононович та Ніна Анд
ріївна...

Що то люди грамотні. Вчилися 
ж скільки!

С. АНДРІЙЧУК.
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