
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 
України та районної Ради депутатів трудящих 

Кіровоградської області

Наш семирічний план
Трудівники к олгоспів та 

підприємств району, як і 
вся багатонаціональна сім’я 
радянських народів, в єди
ному пориві прямують впе
ред, до комуністичного сус
пільства, ясні риси якого 
накреслені в історичному 
документі—тезах доповіді 
товариша М. С. Хрущова на 
ХХІ з ’їзді КПРС. Радянський 
народ, який тісно  згуртова
ний навколо рідної Кому
ністичної партії, досяг та
ких вершин, таких слав
них перемог, що дають мож
ливість нашій Батьківщині 
вступити у період розгорну
того будівництва комуніс
тичного суспільства.

ськогосподарського вироб
ництва, який дасть змогу 
задовольнити потреби насе
лення в головних продук
тах харчування, різко збіль
шити виробництво сільсько
господарської сировини . 
 Трудівники к олгоспних 

ланів нашого району праг
нуть різко збільшувати ви
робництво зерна, технічних 
культур і тваринницької 
продукції, щоб порадувати 
Вітчизну новими перемога
ми і внести свій г ідний 
вклад у здійснення семиріч
ного плану.

 Радянські люди одностай
но відмічають, що всі гран
діозні досягнення, як і без
умовно будуть здійснені вКолгоспники і к олгоспни

ці, робітники і службовці з 
великою радістю зустріли 
грандіозну програму на
ступного семиріччя, яку на
креслить ХХІ з ’ їзд КПРС. 
Всі трудящі гаряче схва
люють контрольні цифри 
розвитку соціалістичної еко
номіки і з гордістю заявля
ють: це наша народна про
грама. Здійснення її буде 
величезним кроком соціа
лістичної держави по шля
ху до комунізму, новою ве
личезною перемогою СРСР у 
мирному змаганні з країна
ми капіталізму.

наступному семиріччі—це 
велика турбота Комуністич
ної партії про людину, в 
ім’я її блага і щастя. В на
шій країні рік у рік підви
щуються життєвий рівень і 
культура трудящих. Зусил
лями народу створено мо
гутню індустрію і велике 
сільськогосподарське вироб
ництво. Все це забезпечує 
умови для того, щоб радян
ські люди стали жити ще 
краще. Буде значно поліп
шено харчування населен
ня, особливо за рахунок та
ких важливих продуктів, як 
молоко, масло, м’ясо, цу
кор, овочі, фрукти. Робіт
ники, к олгоспники, інтелі
генція будуть вдосталь за
безпечені добротним, краси
вим о дягом і взуттям.

Щоб успішно здійснити 
основне економічне завдан
ня СРСР—в історично най
коротші строки наздогнати 
і випередити найбільш роз
винуті капіталістичні кра
їни по виробництву про
дукції на душу населення,— 
партія намічає збільшити 
в 1965 році випуск валової 
продукції промисловості 
приблизно на 80 процентів 
проти 1958 року. Намі
чається дальше піднесення 
зернового господарства з 
тим, щоб на кінець семи
річчя забезпечити збір зер
на в розмірі 10—11 міль
ярдів пудів за рік, збільши
ти виробництво цукрових 
буряків до 70— 78 міль
йонів тонн, насіння олій
них культур—до 5,5 міль
йона тонн. У 1965 році бу
де вироблено основних про
дуктів тваринництва порів
няно з 1958 роком: м’яса 
в два рази більше, молока 
в 1,8 раза, вовни в 1,7 ра
за, яєць в 1,6 раза. В на
ступному семиріччі буде до
сягнуто такого рівня сіль

Грандіозн і цифри семиріч
ного плану не тільки раду
ють і хвилюють к ожного з 
нас, а також кличуть до 
нових трудових перемог.

Контрольні цифри перед
бачають корінне поліпшення 
житлових умов населення в 
містах і селах. Значно 
зросте за семиріччя зарпла
та низько- і середньоопла
чуваних груп робітників і 
службовців. Буде здійснено 
перехід на скорочений ро
бочий день і введено два 
вихідних дні на тиждень. 
В СРСР буде найкоротший 
робочий день і найкорот
ший робочий тиждень.

Семирічний план—це ж и
ве втілення лен інських ідей 
побудови комуністичного 
суспільства в нашій країні, 
гігантський крок по шляху 
до великої мети. 

Брошура з текстом промова 
товариша М. С. Хрущова

Державно видавництво по
літичної літератури випустило 
брошуру з текстом промови 
товариша М. С. Хрущова «Ве
лична програма комуністично
го будівництва в нашій краї

ні», виголошеної на прийомі 
випускників військових акаде
мій 14 листопада 1958 року.

Брошуру видано масовим 
тиражем.

(РАТАУ),

В пресі опубліковано тези 
доповіді тов. М. С. Хрущова 
на ХХІ з’їзді КПРС «Контроль
ні цифри розвитку народного 
господарства в СРСР на 
1959—1965 роки», схвалені 
листопадовим Пленумом ЦК 
КПРС.

В цьому історичному доку
менті дано глибокий марксист
сько-ленінський аналіз славних 
перемог, здобутих нашим на
родом п ід керівництвом Кому
ністичної партії. Досягнутий 
рівень розвитку економіки і 
культури дає можливість на
шій країні вступити тепер у 
новий важливий період свого 
розвитку—період розгорнуто
го будівництва комунізму. 
«Головними завданнями цього 
періоду,— говориться в тезах 
доповіді тов. М. С. Хрущова,— 
будуть завдання всебічного 
створення матеріально-техніч
ної бази комунізму, дальшого 
зміцнення економічної і оборон
ної могутності нашої Батьків
щини і одночасно все повні
шого задоволення зростаючих 
матеріальних і духовних по
треб радянського народу».

Грандіозні і запалюючі пла
ни, накреслені партією! В на
ступному семиріччі обсяг про
мислової продукції зросте 
приблизно на 80 процентів, 
причому виробництво засобів 
виробництва—на 85—88 про
центів. Забезпечується неу
хильне піднесення металургій
ної, паливної, машинобудівної 
промисловості, енергетики, ви
сокі темпи технічного прогре
су в народному господарстві.

На основі всебічного розвит
ку важ кої індустрії і успіш
ного здійснення намічених 
партією заходів по крутому
піднесенню сільського госпо
дарства передбачається значне 
збільшення виробництва това
рів народного споживання. 
Досить сказати, що зростання 
валової продукції легкої про
мисловості за семиріччя намі
чається приблизно в 1,5 раза, 
харчової промисловості — в 
1,7 раза.

В галузі сільського госпо
дарства головне завдання в на
ступному семиріччі—це забез
печення такого зростання сіль
ськогосподарського виробни
цтва, яке дасть змогу задо
вольнити потреби населення 
у найважливіших продуктах
харчування в широкому асор
тименті і високої якості та по
треби промисловості в сільсько
господарській сировині.

Успіх виконання семирічки
залежить від різкого підвищен
ня продуктивності праці, ско
рочення затрат на виробни
цтво одиниці продукції. На 
базі широкого впровадження 
досягнень науки і техніки, 
досвіду передовиків у всі га
лузі- народного господарства

По шляху розгорнутого будівництва комунізму
намічено піднести продуктив
ність праці в промисловості 
приблизно в 1,5 раза, в бу
дівництві—на 60— 65 процен
тів, у колгоспах—приблизно в 
2 рази і в радгоспа х—на 
55—60 процентів.

При розробленні планів роз
витку народного господарства 
Комуністична партія керується 
високими принципами ленін
ської національної політики, 
виходить з необхідності пра
вильного розміщення продук
тивних сил з метою досягнен
ня найбільшого економічного 
ефекту і забезпечення підне
сення економіки і культури
к ожної союзної республіки ок
ремо і всієї країни в цілому.

Український народ, я к і всі 
братні народи, бачить у конт
рольних цифрах розвитку на
родного господарства СРСР на 
1959—1965 роки ясні гори
зонти, запалюючі перспективи
дальшого, ще могутнішого 
піднесення економіки всіх ра
дянських республік. Валова 
продукція промисловості Укра
їнської РСР зросте за семиріч
чя приблизно на 77 процентів. 
Намічається дальший розвиток
таких ї ї  найважливіших га
лузей, як чорна металургія, 
вугільна і хімічна промисло
вість, енергетика, нафтова і 
газова промисловість, машино
будування і цукрова промис
ловість. У сільському госпо
дарстві передбачається даль
ше збільшення виробництва 
технічних культур і продук
тів тваринництва, а також 
збільшення виробництва зер
на за рахунок підвищен
ня врожайності, розвиток са
дівництва і виноградарства.

В результаті виконання зав
дань семирічного плану наша 
республіка перевершить у 1965 
році досягнутий США у 1957 
році рівень по виробництву 
чавуну на душу населення 
приблизно в 1,7 раза, сталі— 
приблизно в 1,2 раза.

Комуністична партія пос
тійно піклується про благо на
шого народу, про те, щоб ра
дянським людям з кожним ро
ком жилося все краще. Конт
рольними цифрами розвитку
народного господарства СРСР 
на 1959— 1965 роки намічено 
конкретні заходи по забезпе
ченню в найближчі роки знач
ного піднесення життєвого рів
ня радянського народу. До цих
заходів належать: широке роз
гортання житлового і комуналь
ного будівництва; зростання 
реальних прибутків робітників, 
службовців і колгоспників; під
вищення заробітної плати
низько- і середньо оплачува
них груп робітників і служ
бовців, а також дальше поліп
шення пенсійного забезпечен
ня, збільшення розмірів м іні
мальних пенсій; зниження цін 
на продукцію громадського 
харчування, а також на деякі

товари; розширення сітки ди
тячих ясел і дитячих садків, 
шкіл-інтернатів, спорудження 
будинків для людей похилого 
віку; перехід на скорочений
робочий день і зменшення чис
ла робочих днів у тижні без 
зменшення заробітної плати.

Здійснення семирічного пла
ну розвитку народного госпо
дарства означатиме велику пе
ремогу СРСР в економічному
змаганні з капіталістичними 
країнами. В результаті вико
нання семирічного плану 
значно зросте частка Радян
ського Союзу і всієї системи 
соціалізму в світовому про
мисловому виробництві. В 
1965 році країни соціа
лізму вироблятимуть більш як 
половину всієї світової продук
ції. Це буде переконливим 
свідченням абсолютної перева
ги соціалізму над капіталізмом.

Поряд з величезним обсягом 
робіт в галузі господарського 
будівництва наша партія має 
розв’язати найважливіші зав
дання дальшого поліпшення 
ідеологічної роботи, пропаган
ди ідей марксизму-ленінізму, 
комуністичного виховання тру
дящих, особливо підростаючого 
покоління. В світлі цих зав
дань особливого значення на
бирають схвалені листопадовим 
Пленумом ЦК КПРС тези про 
зміцнення зв’язку шк оли з 
життям і про дальший розви
ток системи народної освіти в 
країні.

Семирічний план розвитку 
народного господарства— живе 
втілення ленінських ідей по
будови комунізму в нашій кра
їні, всепереможної сили марк
сизму-ленінізму. Послідовно
здійснюючи ленінську генераль
ну лінію, наша партія, ї ї 
Центральний Комітет одностай
но розгромили антипартійну 
фракційну групу Маленкова, 
Кагановича, Молотова, Булга
ніна і Ш епілова, що примк
нув до них, яка намагалася 
зірвати намічений XX з ’ їздом
партії курс, загальмувати роз
виток Радянської країни, 
штовхнути ї ї  з ленінського 
шляху.

Тези доповіді тов. М. С. 
Хрущова, винесені на широке 
передз’їздівське обговорення, 
палко схвалюють радянські 
люди. В цьому ще і ще раз ви
являється нерушима єдність 
партії і народу.

Йдучи назустріч ХХІ з ’їздо
ві КПРС, радянський народ
ще тісн іше згуртовує свої ря
ди навколо Комуністичної пар
тії, я ка є розумом, честю і со
вістю нашої епохи. Радянський 
народ впевнено дивиться в 
своє майбутнє. Перед ним ле
жить осяяний немеркнучим 
світлом марксизму-ленінізму 
широкий і ясний шлях до ко
мунізму.

Радянські люди гаряче схвалюють роз
роблені партією і урядом заходи, вно
сять нові пропозиції, заявляють про 
свою готовність добитися під керівни
цтвом партії нових всесвітньоісторич
них перемог комунізму.
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Є  ч и м  п и ш а т и с я
На широке подвір’я автороти 

в’ їхала автомашина, доверху 
навантажена цукровими буря
ками. З кабіни вискочив   за
клопотаний шофер і майже біг
цем кинувся до ремонтного 
цеху.

— Васька, рятуй! Буряк же
чекає,—закричав він, зверта
ючись до високого чорнявого 
юнака, який копався в моторі 
розібраної «Победы».— Прошу 
тебе. 

Юнак к инув ключі, випрос
тався. Рішуче мовив:

— Ходім!
Вдвох підійшли до машини.
— Розумієш, щось із світ

лом негаразд, та й система 
сигналізації почала підводити,— 
скоромовкою пояснює засмуче
ний водій. 

— Подивимось, розберемось.
Чимало автомобілів проходить 

в ці гарячі дні через руки 
електрослюсаря Ново-Миргород
ської автороти, кандидата в 
члени КПРС Василя Негари .

Молодий комуніст виконує змін
ні завдання на 160—180 про
центів.

— Наш кращий слюсар, —з гор
дістю говорить про нього се
кретар партійної організації 
т. Страхов.

Працьовита і завзята молодь 
автороти. Добре трудяться хлоп
ці, нічого поганого про їхню 
роботу не скажеш. Є ким пи
шатися комуністам.  Надійна 
зміна вливається в їхн і ряди.

...Дорога важка, розгрузла. 
Надмірно реве мотор автомобі
ля. Машину кидає я сторони в 
сторону, але вона вперто про
сувається вперед. Сильні руки 
шофера комсомольця Л. Бороді
на впевнено тримають кермо.
Очі водія спрямовані на дорогу. 
Ще кілька хвилин і автомобіль 
з буряками вибирається на 
твердий шлях. Рівно запрацю
вав двигун, замиготіли за склом 
кабіни придорожні кущ і.

— Який це рейс?— нахилив
ся до Бородіна вантажник.

— Не знаю,— знизав плечи
ма шофер,—Я їх  не рахую. Ча
су немає...

Денні норми на вивезенні цу
крової сировини Л. Бородін
виконує на 133 проценти. Не 
гірш від нього працює і моло
дий водій А. Барвінок. 120— 125 
процентів—ось цифри, я к і  ха
рактеризують роботу юнака.

— Молодь нашого підприємст
ва,—сказав на зборах, присвя
чених обговоренню тез допо
ді тов. М. С. Хрущова, ш оф ер 
комсомолець А. Оберемок,—
зобов' язується працювати ще 
краще, набагато поліпшити збе
реження автотранспорту, бороти
меться за те, щоб не допуска
ти простоїв машин по вині 
водіїв.

Комсомольці автороти внесуть 
гідний вклад у  справу перетво
рення в ж иття заходів партії і 
уряду по дальшому розвитку 
народного господарства нашої 
країни.

Ю. КОВАЛЬ.

З  Д У М О Ю  П РО П А Р Т І Ю
В центрі уваги робітників і 

службовців плодоконсервного 
заводу знаходяться тези допові
ді Микити Сергійовича Хрущо
ва на ХХІ з ’їзді КПРС «Конт
рольні цифри розвитку народ
ного господарства СРСР на 
1959 -19 65  роки».

Як тільки на завод листоно
ша приніс газети з текстом тез, 
агітатори не гаючись приступи
ли до роботи. Ч и т а ю т ь  і 
роз’яснюють документи про 
новий семирічний план Олек
сандра Глухова у карамельно
му і винному цехах, а за
ступник секретаря парторгані
зації Софія Гольберг—у су
шильному та томатному.

Наша рідна партія смі
ливо прокладає нові шляхи до 
торжества комунізму. У відпо
відь на ї ї  турботу про країну

і народ люди заводу прагнуть 
виробляти якомога більше і 
тільки відмінної продукції. До 
кінця четвертого кварталу ка
рамельний цех видасть понад 
план не менше однієї тонни 
конфет. Томатний цех завер
шить виготовлення томату на 
півмісяця раніше строку. Не 
до травня, а до початку робо
ти з’ їзду буде завершено су
шіння овочів. Робітники вин
ного цеху розфасують понад 
план тисячу декалітрів вина.

З думою про партію день у 
день перевиконують завдання 
робітниці Віра Добріцька, Марія 
Конончук, Оксана Корощук, 
Олександра Явтухова, Зінаїда 
Осмоловська, Віра Швець та 
багато-багато інших.

П. ТКАЧЕНКО, 
секретар парторганізації .

Привчати учнів до праці змалечку
Дружно зійшлися батьки на 

загальні збори. Всі знали, яке 
стояло питання: підсумки нав
чання за першу чверть та зав
дання на другу чверть.

Напередодні цієї події в пре
сі вже були опубліковані тези 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про зміцнення зв’язку школи 
з життям і про дальший роз
виток системи народної освіти 
в  к раїні». В основу своєї до
повіді я поклав ідею тез і 
приклади з життя нашої ж Лі
карівської семирічної шк оли.

Вислухали її люди з вели
кою увагою. І я бачив, що їх 
глибоко схвилювала намічувана 
партією і урядом перебудова 
системи народної освіти, що 
батьки всім своїм серцем під
тримують цей мудрий захід.

— Правильно націлює шко
лу партія,— говорила Наталія

Іванівна Ткаченко, бабуся уче
ниці 5 класу Люди Баташової . 
— Правильно вона вимагає, 
щоб учнів привчали до праці
змалечку. Саме так ми і вихо
вуємо нашу Люду. Вона у нас 
і посуд миє, і хату прибирає— 
по господарству все може. А 
оце недавно її нагородили гра
мотою райкому комсомолу за 
добру роботу на колгоспних 
ланах.

Виступили також батьки 
П. С. Парахоненко, А. І . Олій
ник, І . Д. Корнецький, вчителі 
Л. І . Подурець, Г. Ф. Подеряка 
та інші. Всі зійшлися на то
му, щоб ще більше наблизити 
школу до життя, до виробницт
ва, і тим самим докорінно по
ліпшити весь навчально-вихов
ний процес.

В. ОМЕЛЬЧУК, 
директор школи.

Кожна доярка може стати передовою
Новим семирічним планом 

розвитку народного господарст
ва країни передбачається збіль
шити виробництво молока в два 
рази. Це, на мою думку, не
легке, але цілком здійсненне 
завдання.

Ми, доярки колгоспу імені 
Фрунзе, даємо зараз своїм ко
ровам і силос, і ж ом, і буря
к и, і макуху, і грубі корми. 
Тепер у нас на фермі вдосталь

всяких кормів. Як н іколи, є їх 
багато в усіх колгоспах. Так 
докладемо ж  зусиль, дорогі 
подруги по роботі,— і молоко 
потече. Пам’ятайте, що кожна 
доярка може стати передовою.

До дня ХХІ з’їзду партії я 
обіцяю надоїти від корови не 
менше 3000 літрів молока. На
доїла вже 2839.

Євдокія ЗАВАЛКО, 
доярка.

Машинобудівники Харкова сконструювали і виготовили три 
спеціальних антарктичних тягачі високої прохідності. На них 24 
дослідники 4-ї антарктичної експедиції зроблять на льодяному 
континенті безприкладний в історії перехід від селища Мирний 
до географічного Південного полюса і берега землі Королеви 
Мод. Все до дрібниць передбачили конструктори. Дім заввишки 
2 метри, змонтований на кожному тягачі, зроблено з дюралюмі
нію з спеціальною теплоізоляцією. На його площі в 32 квадрат
них метри розміщуються: кабіна механіка-водія, кают-компанія, 
спальня на 8 чоловік, штурманська рубка, рація, кухня та ін.

На фото: антарктичні тягачі.
Фото Є. Андрєєва (Фотохроніка РАТАУ).

Комуністи одного села
Вона згадала свої дитячі ро

ки, навчання в школі, Велику 
Вітчизняну війну. Тоді в ти
лу, у Ташкенті, кінчала медич
ний інститут, щоб лікувати лю
дей. Після війни М. Шумейко дов
гий час працювала в Миколаєві в 
обласному здороввідділі. Та серце 
її рвалося на рідну К іровоград
щину, подалі від канцелярської 
писанини, рвалось до праці, до 
людей. І ніщо не могло встояти 
перед її палким бажанням.

В 1952 році вона одержала 
призначення в село Панчево.

Лікарня знаходилась у тіс
ній, старій хатині. Але разом 
з партійними, з радянськими 
організаціями вона добилась 
того, що тут у селі, далеко від 
районного і обласного центрів, 
збудували велику простору лі
карню.

Невмолимі хвороби іноді ви
ривають із лав трудівників чу
батих хлопців, яснооких дівчат, 
молодиць і стариків.

Марія Андріївна любить лю
дей.

Вона ніколи не забуває про
стих і щирих, схвильованих 
слів секретаря райкому партії.

Коли прибуває до неї хворий, 
вона вивчає не тільки історію 
хвороби, вона вивчає літопис 
життя людини.

Встають вони перед нею хо
роші, працьовиті...

Явдоха Кучеренко, колгосп
ниця з села Мартоноші.

Які в неї гарні руки! Ви
робила вона ними гори цукру 
і пшениці, не жаліючи сил для 
рідного села, колгоспу, держа
ви. А тепер нерухома, важ ка з 
різкими болями, з високою тем
пературою лежить на л іж ку, 
лише очі, великі очі, ніби ка
жуть їй, Марії Андріївні:

—  В мене діти маленькі, я
мати, жити мені ще треба...

Петро Васильович Мартинен
ко, колишній голова колгоспу, 
життя прожив і теж сил не 
жалів, горів у роботі, в бороть
бі. Не витримало напруження 
старе серце, прикувала хвороба 
до ліжка.

Скільки добрих справ він зро

Закінчення. Початок див. га
зету „Ленінець“ за 21 листопада.

бив, та ще не все зроблено!..
Літопис життя простих і доб

рих радянських людей...
Комуніст, лікар, Марія Анд

ріївна Шумейко разом із свої
ми помічниками бореться за 
найкраще, за найдорожче влю- 
дини—за життя. Бореться і 
перемагає.

Вона врятувала Явдоху Ку
черенко. Буде Явдоха ростити 
дітей. Вернувсь до праці Петро 
Мартиненко, вернувсь і Толя
Топор до свого дитячого госпо
дарства.

І не одні вони—багатьом лю
дям вернула Марія Андріївна 
сонце і радість.

Може вам доведеться побува
ти у наших краях?

На північній околиці села, 
під лісом, стоїть лікарня.

Ви вечором на дорозі обов’
язково стрінете струнку ж інку.
Привітайтесь до неї— і вона 
усміхнеться до вас теплою, со
нячною усмішкою. І від тієї 
усмішки вам стане радісніше,
краще на серці. То наш лікар 
Марія Андріївна. Вона скінчи
ла вечірній обхід хворих і те
пер поспішає в село, в сіль
ський будинок культури , до лю
дей, до молоді, щоб прочитати 
там лекцію, як запобігати, як 
боротись із хворобами. І вона 
не знає втоми, неспокійна, 
добра, трудяща. Бо й вона та
кож пізнала, що

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

3. Молоді пагіння
Шуміть, дуби могучі, сотні 

років!
Ви прикрашаєте життя лю

дей. Ви сієте добрі сходи—і 
піднімаються нові, молоді па
гіння.

Петро Миколайович Бантиш, 
даючи рекомендацію в партію 
юнакові Василю Миколайовичу 
Березовському, говорив:

— Василю! Я завжди був 
вірним нашій рідній Комуністич
ній партії. Бачив я громадян
ську війну, сам боровся проти 
петлюрівців, проти н імців, бо
ровся проти куркулів, захищав 
Батьківщину у Велику Вітчиз
няну в ійну... Посивів я ... І

кажу тобі, молодому, щоб ти 
пам’ятав про кров наших това
ришів, щоб був ти вірним на
ш ій матері-партії у всьому...

Василь працював на полі 
їздовим, сівачем, збирав хліб. І 
добра слава линула про його
труд. Незабаром його призна
чили бригадиром. Та не зазнався 
він, завжди  радиться з старши
ми товаришами - комуністами, 
з народом.

Скоро бригада Василя вийш
ла в передові по колгоспу, а 
потім і по району.

Вирощує вона кожного 
року високі врожаї всіх куль
тур.

Нагородили молодого брига
дира високою урядовою нагоро
дою— орденом Знак Пошани.

Тиснули руки товариші, поз
доровляли. А він спокійний 
відповідав ї м:

— Це й ваша праця, това
риші. Т ільки б хотів я повтори
ти слова М икити Сергійовича 
Хрущова, що ця нагорода нам 
ніби аванс за майбутній труд.

Аванс!
Минуло красне літо, і сива 

осінь кутає дощами й тумана
ми землю. Але радість в моло
дого бригадира хмелем бунтує 
серце. Й цього року вирощено 
прекрасний урожай всіх куль
тур.

Чорніє рілля, зеленіє озими
на, буде й у майбутньому ро
ді у нас чудесний урожай!

Добрим господарем йде до 
нас позачерговий ХХ І з’ їзд 
КПРС.

І над країною у ш умі пше
ниць, у гулі заводів лунає 
клич:

— Комуністе! Що ти зробив 
для країни, для людей, стріча
ючи свій з ’ їзд?

Петру М иколайовичу Банти
шу, Марії Андріївні Шумей ко, 
Василю Миколайовичу Березов
ському і їх  друзям—к омуніс
там є чим звітувати, є що роз
повісти з ’ їздові. Вони несуть 
всім щастя, світло, радість, бо 
для вс іх  них є законом:

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

Микола СТОЯН.
с. Панчево.
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Чого варті обіцянки
На початку 1958 сільсько

господарського року високі со
ціалістичні зобов’язання взяли 
на себе працівники молочно
товарної ферми колгоспу імені 
Дзерж инського — надоїти від 
кожної фуражної корови по 
2200 літрів молока. Але під
сумки змагання за десять з 
половиною місяців показали, 
що результати по надоях мо
лока надто низькі—одержано 
лише по 1438 літрів від кож
ної корови.

Голова правління артілі Ва
силь Іванович Флоря вихва
лявся:

— Кормів у нас є в достат
ній кількості, люди працьови
ті, добре годуватимемо корів і 
молока в нас буде ого-го. Є 
змога навіть перевиконати зо
бов’язання. 

Минуло кілька місяців, а 
крива надою молока почала 
різко падати. Зоотехнік К. Пись
мак мало приділяла уваги тва
ринництву, рідко бувала на 
фермі. За витрачанням кормів 
не пильнувала. Тварини на 
весну вийшли виснаженими.

Правління сільгоспартілі 
звільнило від обов’язків зоо
техніка К. Письмак і призна
чило на її місце Миколу Ле
щенка. Справи на фермі, мож
на сказати, мало поліпши
лись. За вісім місяців ниніш
нього року новоприбулий зоо
технік підсумував роботу мо
лочно-товарної ферми і вияви
лось, що помітних зрушень 
не сталося.

Колгосп як відставав, так і 
продовжує відставати з вироб
ництвом молока. Зоотехнік 
М. Лещенко не раз запевняв: 

—Ми виправимо становище, 
ми вийдемо в передові.

Гучними були слова Миколи 
Лещенка. А на фермі він мири
ться з тим, що корів погано 
годують, місяцями не чистять. 
Занять з тваринниками не ор
ганізовує, не бореться за впро
вадження кращого досвіду.

18 листопада. Йдучи на 
тваринницьку ферму другої 
комплексної бригади, яку очо
лює Василь Ілляшов, ми ще
здалеку помітили, я к  у неве
личкі віконця корівників про
бивалося тьмяне світло фонарів 
«Летюча миша». Ось уже й 
господарство. Одні доярки роз
почали ранішнє доїння корів, 
другі  в ранкових сутінках 
збирали на подвір’ї  по кілька 
стебел кукурудзиння, щоб хоч 
мізерну кількість перетоптаних 
в болоті стеблин кинути коро
вам в ясла, треті сперечали
ся між собою.

Спокійно походжав по стай
ні лише старший скотар Гри
горій Болюбаш. Його навіть 
не турбувало й те, що 20 не
телів стоять біля порожніх 
ясел. Цим тваринам не було 
вже де назбирати кукурудзин
ня. Пролежали вони голодні,
аж поки їх в 11 годин дня не 
погнали пасти.

А доярки чого сперечалися? 
Того, що не підвозять в дос
татній к ількості кормів.

— Корови живуть за тим, 
що пасуться,— говорить дояр
ка Ольга Хмельницька. — По
над два місяці, крім кукуруд
зиння і буряків, та й то не
вдосталь, коровам не дають н і
чого. Немає постійних фуражи
рів. Призначені по наряду лю
ди не вболівають за своєчасну 
доставку кормів на ферму. Бу
вають випадки, коли в святко
ві або недільні дні не підво
зять кормів. Хіба від такої го
дівлі багато молока одержиш?

Не кращі справи по догляду 
та годівлі тварин і в першій 
комплексній бригаді, де брига
диром Микола Туркулець.

120 корів пасуть підлітки. 
Вони виженуть тварин в степ, 
а самі, забравшись на скирту 
ячної соломи , сплять. Худоба 
об’їдається на бурякових план
таціях гичкою та буряками, а 
через  це часто хворіє шлун
ком.

— Ось у моїй груп і кілька 
хворих тварин ,— говорить до
ярка Марія Забажан, — і від 
цього добовий удій молока знач
но зменшився. Наприклад, 14
листопада добовий удій від 
моєї групи корів становив 74 
літри, а 18 листопада я одер
жала на 14 літрів молока мен
ше. А в цілому по колгоспу за 
цей же час надоєно на 110 
літрів менше. Бригадир комп
л ексної бригади—рідки й гість 
на фермі.

На запитання, чому колгосп 
відстає по надоях молока, го
лова артілі В. Флоря відповів:

— Всеодно ми вже не вико
наємо взятого зобов’язання по 
виробництву молока і тому бе
режемо корми до січня 1959 
року. У нас і сіно є, і силос 
є, і макуха є. Ось з нового 
року ми дамо вдосталь кормів, 
тоді будемо першими в районі.

А хто ж  за вас буде вико
нувати взяте зобов’язання, то
варишу Флоря?

Рейдова бригада:
В. МУРЗАК—сількор райга
зети „Ленінець“ , Т. КАДУ
КОВА — доярка колгоспу, 
В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ—пра
цівник редакції  районної 
газети „Ленінець“ .

Крива обіцянок зростає, а надої падають.

допомогу в ремонті сільсько
господарського інвентаря. Але 
це завдання вона виконує 
незадовільно.

— Ми не можемо заверши
ти ремонт інвентаря тому, що 
РТС не забезпечила нас втул
ками і колесами до причепів, 
штангами до сівалок тощо, —
скаржиться заступник брига
дира тракторної бригади кол
госпу імені Свердлова Б. Кри
котненко.

Механізатори задоволені тим, 
що є просторий цех, встанов
лено кран-балку, яка значно
полегшує працю. Проте дирек
ції РТС необхідно подбати про 
обладнання верстатів, стелажів 
для ремонту окремих дета
лей. Це значно підвищило б 
якість робіт.

Правильно говорять механі
затори, пропонуючи встановити 
в майстерні шафи, куди б мож
на було покласти їж у, повіси
ти одяг. Не завадило б мати 
при РТС також баню.

Все це добре сприяло б під
вищенню продуктивності праці.

І. ЖЕРЕБЕНКО.

ворить тракторист комсомолець 
Петро Корнет.— Не можемо за
вершити ремонт машини тому, 
що немає накладок муфти 
зчеплення, гальмових стрічок.

З цього ж  колгоспу більше 
місяця стоїть на ремонті 
КДП-35 № 105. До нього не
має сальників ходової части
ни. А двигун ще не ремонту
вали, бо в майстерню не з’яв
ляється бригадир тракторної 
бригади Сергій Бондаренко.

Дуже великим недоліком є 
те, що в майстерні ремонту
ються трактори не вузловим 
методом. В наказі директора 
РТС за № 200 написано про 
створення таких бригад, 
а фактично нічого цього не
має.

—На ремонті двигунів працю
вало два механізатори, — го
ворить слюсар Григорій Андрє
єв,—а зараз—лише один. Че
рез це надовго затримується 
ремонт тракторів.

Ремонтно - технічна станція 
покликана подавати колгоспам

Краще обслужувати колгоспи
Після реорганізації МТС на 

ремонтно-технічні станції ля
гає велика відповідальність за 
своєчасний і високоякісний ре
монт колгоспних тракторів та 
інших машин, за неухильне 
додержання правил технічного 
догляду.

Великий обсяг робіт в ці дні 
в майстернях Ново-Миргород
ської ремонтно-технічної стан
ції. Графіком передбачено в
четвертому кварталі провести 
капітальні та інші ремонти 84 
тракторам. Однак на станції не 
відчувається потрібного на
пруження. Майже за два мі
сяці відремонтовано лише 32
трактори.

Ось в основному цеху стоїть 
трактор ДТ-54 № 80 з колгос
пу імені Орджонікідзе. В май
стерню його завезли півтора 
місяця тому. Машині проведе
но капітальний ремонт, але 
механізатори ніяк не можуть 
закінчити складання трактора.

— РТС погано забезпечує 
нас запасними частинами,—го-

ТРАКТОРИСТ колгоспу імені Чапаєва Андрій Семенович 
Рак зустрічає ХХІ з ’їзд КПРС та XX з’ їзд Комуністич

ної партії України виробничими успіхами. В цьому році на 
тракторі ДТ-54 він виробив 860 гектарів м’якої оранки, що 
значно вище взятого зобов’язання.

Андрій Семенович також завершив ремонт свого трактора 
та закріпленого за ним сільськогосподарського інвентаря. За
раз він допомагає на ремонті і ншим механізаторам.

І. КРАВЧЕНКО, 
секретар парторганізації.

ПАМ’ЯТНИЙ той день, коли доярка нашого колгоспу імені 
Мічуріна Єлизавета Карпівна Лазуренко, беручи соціа

лістичне зобов’язання, сказала:
— В цьому році даю слово надоїти від кожної корови 

по 2200 літрів молока.
Для доярок нашого колгоспу цей показник був великим. 

Адже таку кількість молока у нас ще ніхто не надоював. Але 
всі ми були впевнені, що Єлизавета Карпівна доб’ється свого, 
бо вона не любить кидати слів на вітер.

І ось тепер можна підбити п ідсумки. Вони відрадні. Від 
кожної фуражної корови Є. К. Лазуренко вже одержала понад 
2300 літрів молока.

Наполегливість, трудолюбивість, впевненість в своїх си
лах—ось що властиве Єлизаветі Карпівн і.

А. МОШИНСЬКИЙ, 
бухгалтер колгоспу.

ТРИДЦЯТЬ два кілограми меду від кожної бджолородини 
зобов’язався одержати в цьому році пасічник колгоспу 

імені Кірова Петро Григорович Сердюченко. Багаторічний дос
від і любов до своєї спеціальності допомогли пасічникові ус
пішно виконати взяте зобов’язання. Збір меду від кожної 
бджолородини становить по 42 кілограми.

Крім того, Петро Григорович давав слово збільшити кіль
кість бджолосімей на 50 процентів. Як сказано, так і зробле
но— колгосп зараз має 85 бджолородин.

Досвідчений пасічник зобов’язався в наступному семиріччі 
к ількість бджолосімей у к олгоспі довести до 400 і від к ожної 
з них одержувати за рік по 70 кілограмів меду.

В. ПАСТУХ, 
бухгалтер колгоспу.

В о н и  в и к о н а л и  с в о ї
з о б о в ' я з а н н я

ОВОЧІВНИКИ сільськогосподарської артілі імені Сталіна, 
де городником Федір Панасович Лягул, виростили і зі

брали в цьому році високий урожай городніх культур. Кож 
ний гектар видав в середньому по 200 центнерів капусти, по 
220 центнерів цибулі, по 200 центнерів помідорів, по 105 
центнерів огірків. Де значно вищий урожай, н іж  його зобов’я 
зувались виростити к олгоспні городники

Найкращих показників домоглася ланка, яку очолює тру
долюбива колгоспниця Віра Григорівна Ніколаєва.

Члени городньої бригади давали слово одержати в цьому 
році доход в сумі 300 тисяч карбованців. Зобов’язання вже 
п еревиконане, а овочі досі надходять в продаж державі.

А. САМОЙЛЕНК О, 
секретар парторганізації.

ЗВЕДЕННЯ
про надої молока за другу 

декаду листопада 1958 року 
за даними планового відділу 

райвиконкому 
(в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Свердлова 52,4 +  0,1
ім. Дзержинського 52,0 +  1,3
ім. М. Горького 51,0 -  2,2
ім. Леніна 48,0 -  2,7
ім. Шевченка 46,0 +  6,4
ім. Щорса 45,3 -  8,3
ім. Фрунзе 45,2 -1 9 ,4
ім. Жданова 44,7 -  2,6
ім. Карла Маркса 42,8 -  1,6
ім. Енгельса 42,5 +  2,1
ім. М ічуріна 41,0 -  0,6

„Україна“ 38,5 -  1,2
ім. Чапаєва 37,6 -  5,4
ім. Орджонікідзе 35,2 +  6,3

„Шлях Леніна“ 34,9 +  3,1
ім.40-річчяВЛКСМ 34,8 -1 4 ,3
ім. Куйбишева 34,7 -  1,8
ім. Сталіна 33,1 -  8,5
ім. Чкалова 31,7 -  7,4
ім. Кірова 30,8 +  6,1
ім. Калініна 26,7 -  1,9

По району 39,6 -  3,8

Як видно із зведення, за 
другу декаду надої молока в 
колгоспах району зменшились 
майже на 4 літри в порівнян
н і з попередньою декадою. 
Особливо знизилась продуктив
ність худоби в колгоспах іме
ні Фрунзе, імені 40-річчя 
ВЛКСМ, імені Сталіна, імені
Чкалова та ряді інших. В сіль
госпартілі імені Фрунзе, на
приклад, за другу декаду лис
топада надоєно на 19,4  літра 
молока менше, н іж  за першу 
декаду.

Найменше молока—лише по 
26,7 літра від корови—надоє
но з 10 по 20 листопада в кол
госпі імені Калініна. А в цьо
му господарстві не так давно
добовий надій молока від кож
ної корови становив по 7—8 
і більше літрів.

Низька продуктивність корів 
пояснюється в першу чергу 
тим, що керівники ряду арті
лей не організували правиль
ної годівлі худоби. Тваринам, 
як правило, згодовують непод
рібнені і як слід непідготовле
ні грубі та соковиті корми.

В окремих колгоспах по
рушується розпорядок дня на 
фермах.
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Війна в Алж ірі. Населення тепло вітає бійців алж ірсь кої 
Національно-визвольної армії.

Фото агентства Сіньхуа.

Репресії проти алж ірців у  Франції
У Франції не припиняються 

переслідування громадян ал
жірської національності, які 
проживають в країні. Міністер
ство внутрішніх справ опубліку
вало комюніке, в якому вка
зується, що за тиждень з 10 
по 17 листопада у Франції бу
ло арештовано 115 алжірців.

За цей же період було піддано 
«перевірці» 8.744 чоловіка.

Паризькі газети повідомля
ють також, що французькі вій
ська в Алжірі тепер розгорну
ли великі воєнні операції про
ти загонів алжірської Націо
нально-визвольної армії.

(ТАРС).

Демонстрація протесту в Лондоні 
проти приїзду віце-президента Ніксона
В Лондоні відбулась демон

страція на знак протесту про
ти приїзду в Лондон 25 листо
пада віце-президента США Н ік
сона.

Демонстранти пройшли по 
вулицях, несучи плакати з на
писами: «Ніксон, забирайтесь
додому», «Ніксон хоче війни», 
«Ніяких американських ракет 
тут».

Лондонська організація Ко
муністичної партії опублікува
ла заяву, в якій закликає ор
ганізувати масові демонстрації 
протесту проти приїзду Ніксо
на. В заяві говориться, що 
Ніксон допомагає озброю
вати західно-німецьку армію 
ядерною зброєю.

(ТАРС).

К О Р О Т К І П ОВІДОМ ЛЕННЯ
*  У Плевені (Болгарія) від

крилась виставка моделей ра
дянських штучних супутників. 
Присутні з великим інтересом 
оглянули моделі першого і дру
гого штучних супутників, а 
також численні стенди, які ві
дображають розвиток ракетної 
техніки і майбутнє астронав
тики.

*  В К НДР на Токчхенськ о
му авторемонтному заводі впер
ше в історії Кореї виготовлено 
вантажну автомашину. Її назва-

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

но «Синні — 58» («Победа-58») 
Автомашина вирушила в пер
ший рейс з Ток чхена в Пхеньян.

*  В Сілезькому промислово
му округу, біля міста Сосно
вець, стала до ладу нова ву
гільна шахта «Паромбка». Це 
сьома вугільна шахта, збудо
вана в Польщі за роки народ
ної влади.

Ново-Миргород с ькій   міжколгоспній буд івельн ій  організації

Потрібні на постійну роботу
на будівництво Будинку культури в м. Ново-Мир

городі робітники слідуючих професій:

Мулярі
Штукатури
Теслярі
Різноробочі

Крім того, потрібні робітники таких же про
фесій для роботи на будівництві в колгоспах.

Оплата праці відрядно-прогресивна з випла
тою командировочних.

Бажаючі поступити на роботу повинні звер
татися до виконроба по будівництву Будинку куль
тури на будівельній площадці або в контору між
колгоспбуду.

Адміністрація.
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Своєчасно виконувати плани
З великим політичним і тру

довим піднесенням готується 
радянський народ до позачер
гового ХХІ з ’їзду Комуністич
ної партії. Включившись у со
ціалістичне змагання, біль
шість сільських Рад Ново-Мир
городського району з честю 
виконує взяті на себе зо
бов’язання.

Так, Веселівська сільська 
Рада виконала річний план по 
сільськогосподарському подат
ку на 97,3 процента. Успіш
но справляються з цим зав
данням Мартоноська та Защи
тянська сільські Ради, де голо
вами виконкомів працюють 
І . Герлован та О. Бирзул.

В названих сільських Радах

добре працюють члени викон
комів та постійних бюджетно- 
фінансових к омісій, проводять 
широку роз’яснювальну роботу 
серед населення про значення 
своєчасного виконання фінан
сового плану.

Але поряд з цим в районі є 
сільські Ради, де не борються 
за вчасне виконання планів і 
взятих зобов’язань. Так, Пур
пурівська сільська Рада, де го
ловою виконкому І . Бондарен
ко, секретарем В. Близнюк, 
річний план по сільськогоспо
дарському податку виконала 
лише на 78,1 процента.

Н. АДОНЬЄВА, 
старший податковий бух
галтер райфінвідділу.

Коли стане до ладу 
олійниця?

—Скоро і в нашому колгос
пі можна буде замінити со
няшникове насіння на олію і 
макуху,—з радістю говорили 
хлібороби сільгоспартілі імені 
Леніна.

Це було в той час, коли кол
госп придбав механізми для об
ладнання о лійницького цеху. 
Привезли їх і ск инули біля
кузні. Пройшло більше року, а 
олійниця досі не пущена в дію.

«Бережена річ два віки слу
жить», говорить народне при
слів’я. А скільки ж  служити
муть механізми олійниці, коли
вже тепер окремі деталі тут 
зіпсовані? Правління кол
госпу мириться з тим, що тех
ніка псується. А на ї ї  прид
бання витрачено тисячі кар
бованців.

Отакі в нас справи. Є олій
ниця, є приміщення для неї, а 
олії збити ніде. Чому ж  прав
ління колгоспу не потурбуєть
ся про пуск олійниці? Адже 
від цього велика була б ко
ристь і к олгоспові і людям.

А. ШУМНИЙ.

Шофер-любитель, будь уважним!
Життєвий рівень трудящих 

нашої країни неухильно зрос
тає. З року в рік збільшуєть
ся кількість легкових автома
шин, мотоциклів та мотороле
рів, придбаних трудящими для 
власного користування. Створе
но також умови для вивчення 
техніки, правил вуличного руху. 
Працюють курси ш оферів.

Дуже важливо, щоб шофери- 
любителі суворо дотримувалися 
правил експлуатації і руху 
машин. Не можна забувати, 
що порушення цих правил 
іноді призводить до серйозних 
аварій, нещасних випадків. Не 
слід сідати за руль машини, 
коли чимось дуже схвильова
ний або одержав неприємну 
звістку. Перед виїздом слід 
добре відпочити.

Не слід вести розмови з па
сажирами, курити або їсти під 
час їзди, бо все це відвертає 
увагу. Якщо в дорозі раптом

погіршилось здоров’я: появи
лась слабість, головокружіння, 
серцебиття, послабився зір, тре
ба негайно звернутися за до
помогою, не сідати за руль.

Щоб під час їзди не зава
жало волосся, треба одягати го
ловний убір. Носити просторий 
одяг, що дозволить вільно 
рухатися.

Після того, к оли молодий 
шофер трохи поїздить, він іно
ді вважає себе «досвідченим» 
і забуває про обережність. Ро
бить недозволені обгони, лихі 
повороти, завищує швидкість. 
А це приводить до небажаних 
наслідків.

Шофер-любитель! Будь зав
жди уважним, дисциплінова
ним! Пам’ятай, що машина 
повинна бути справною. Не 
можна сідати за руль після 
вживання алкогольних напоїв.

А. ПОПОВ, 
хірург райлікарні.

но. Він якісно і в строк вико
нує замовлення. Часто можна 
побачити його в селах району, 
куди він прибуває по першому 
виклику.

Ново-Миргородська фотогра
фія уклала договір на соціаліс
тичне змагання з Олександ
рівського фотографією. Пере
можцем у змаганні вийшов 
Григорій Рудий, який з міся
ця в місяць виконує і пере
виконує доведені плани. Адмі
ністрація винесла йому подяку.

А. ШАРИГІН.
\

Любить свою професію
На протязі кількох років 

Ново-Миргородська фотогра
фія № 19, яка працює від 
Кіровоградського тресту «У к р
фото», відставала, не викону
вала планів. У 1956 році сю
ди прийшов працювати комсо
молець Григорій Рудий. До цьо
го він па протязі шести міся
ців учився в досвідчених фото
графів, досконало опанував тех
н іку  зйомки, ретуші, проявлен
ня плівки тощо.

До виконання своїх обов’яз
ків Григорій ставиться сумлін

Усний журнал
Днями у Володимирівськ ому 

сільському клубі проведено ці
кавий масовий захід— усний 
журнал «Новини дня». Велику 
допомогу в організації і прове
денні цього заходу подали вчи
телі Володимирівської серед
ньої школи.

Завдяки тому, що до скла
дання сторінок журналу були 
залучені в основному спеціаліс
ти, виступи пройшли жваво 
й цікаво, були тісно пов’язані 
з життям.

В усному журналі висвітле

ні такі питання: «Назустріч 
ХХІ позачерговому з’ їзду 
КПРС», «Міжнародний огляд», 
«Досягнення радянської науки 
в галузі техніки» та інш і. Пе
ред слухачами виступили вчи
телі А. Щербина, В. Сандул, 
М. Горбенко, О. Тарасова, лі
кар С. Ш танько.

Після виступів учасники ху
дожньої самодіяльності дали 
концерт.

М. Ж ИТНІЙ, 
завідуючий сільським 
клубом.

З  редакційної пошти
Пора працювати

На території колгоспу імені 
Мічуріна проживає Софія Табу
нець. Ї ї  дочка Надія кілька 
років тому закінчила школу, 
проте не пішла до цього часу 
працювати в колгосп. Ніде вона і 
не навчається, все шукає лег
кого хліба.

Два роки Надія перебувала  у 
якоїсь бабусі в Малій Висці, 
нібито вчилась там кравецької 
справи. А тепер знайшла таку 
ж бабусю в Ново-Миргороді і 
знову «вчиться». Коли ж  На
дія Табунець працюватиме в 
к олгоспі?

П. ТАТАРОВ.

Чим не задоволені 
кіноглядачі

Давно вже в селі Канежі 
пройшла чутка, що кінофільм 
«Вулиця повна несподіванок» 
дуже цікавий. І ось на початку 
листопада, коли на вулицях 
появились афіші, багато людей 
прийшло подивитись цей фільм.

Та глядачів цього разу че
кали несподіванки. На екрані 
появилось зображення, але
звуку не чути.

—Дайте звук!— гукають к і
ноглядачі.

Так було кілька разів. У 
репродукторі рипіло, гуло, трі
щало. Незабаром на екрані по
явився напис «Кінець фільму». 
Незадоволеними залишилися 
кіноглядачі.

Чому ж  так трапилось? Ад
же кіномеханік т. Зелінський 
має досвід, знання. Справа в 
тому, що він останнім часом 
допускає сторонніх людей у 
кінокамеру. Більше того, доз
воляє їм виконувати окремі ро
боти біля кіноапарата. Все це 
і приводить до неякісного де
монстрування кінофільмів.

Чому ж  керівники районно
го відділу культури миряться 
з такими фактами?

М. АНДРЄЄВ.
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