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Кіровоградської області

За повний достаток м’яса
На грудневому Пле нумі 

Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радянсь
кого Союзу П е р ш и й  секре
тар ЦК КПРС товариш М . С. 
Хрущов у доповіді «Підсум
ки розвитку сільського гос
подарства за останні п ’ять 
років і завдання дальшого 
збільшен ня виробництва сіль
ськогосподарських продуктів»

л і. А ї хні сусіди з к олгоспів 
імені Жданова та імені 
Ордж онікідзе мають лише по 
7,5 центнера свинини. Ще 
н ижчі показники в оситн ів
ських, бровківськ их та ш па 
к івських тваринників.

Чому в умовах одного і 
того ж району така велика 
строкатість у виробництві сви
нини? Тому, що названі 
колгоспи не подбали про 
відтворення свинопоголів’я

підкреслив, що після ве
ресневого Пленуму хоч і ба
гато зроблено в галузі роз
витку тваринництва, але це 
лише початок.

Тепер треба напружити 
зусилля для т ого, щоб у

за рахунок осінньо-зимового 
періоду парування разових 
свиноматок. Але це не вик
ликало тривоги у керівників 
колгоспів. Вони і зараз ще 
нічого не зробили, щоб різ
ко збільшити свинопоголів’я 
на 1 9 5 9  рік. Якщо в сіль
госпартілі «Шлях Леніна» 
є майже 50 голів свиней на 
100 гектарів ріллі, то в 
колгоспах імені Орджонікід
зе, імені Ж данова—тільки 
по 2 2 —26 голів. Лікарів
ські тваринники вже відіб
рали і спарували майже по 
дві разові свиноматки на 
одну основну. Та нічого 
цього ще не зробили в бир
зулянському, софіївських 
та мартоноських колгоспах. 
Чого ж чекають керівники 
колгоспів?

Краща свинарка району 
Марія Кіндратівна Мірошни
ченко в цьому році одер
жала но 28 поросят на ос
новну свиноматку. Бажано, 
щоб цей цінний досвід я к 
найглибше вивчили зоотех
н ік и і свинарки всіх колго
спів району і зробили все, 
щоб запровадити його у се
бе на виробництві. Та ч и 
багато свинарок з колгоспів 
району побувало па фермі 
лікарівського колгоспу, щоб 
ознайомитись з методами 
праці справжнього майстра 
свинарства? За осінній пе
ріод ще ніхто не побував 
тут. А жаль. У Марії Кін
дратівни є чому повчитись.

Правління колгоспів, пер
винні партійні організації 
зобов’язан і сьогодні зосере
дити увагу на розвитку 
свинарства. Тільки таким 
шляхом ми зможемо в 1959 
році виробити на 100 гекта
рів угідь не менше я к по 
60 центнерів м’яса і з честю 
виконати взяте зобов’язання.

найкоротші строки створити 
в країні повний достаток 
м’яса, молока, вовни та ін
ш их продуктів. При цьому 
найважливішим, найневід
кладнішим завданням, що 
випливає з інтересів усього 
народу, є якнайш видше за
доволення всіх потреб краї
ни в м’ясі.

Щоб мати в 1965 році 16 
мільйонів тонн м’яса, треба 
всім трудівникам сільського 
господарства з новим підне
сенням і наполегливістю бо
ротися за перетворення в 
життя накреслень семиріч
ки. Ось чому партія тепер 
буде оцінювати успіхи об
ластей, районів і колгоспів 
у розвитку тваринництва на
самперед за рівнем вироб
н ицтва м’яса.

Колгоспи району в ниніш
ньому році виробили близь
ко 15 тисяч тонн м’яса , що 
становить на 100 гектарів 
угідь до 24 центнерів. А 
найближчим часом нам тре
ба подвоїти цей показник.

Які ж у наших колгоспів 
можливості і резерви прис
кореного збільшення вироб
ництва м’яса? Найважливі
ший з н их — це збільшення 
поголів’я  свиней. У ниніш
ньому році керівники колгос
пів дуже багато говорили 
про збільшення поголів’я 
разових свиноматок. Але чи
скрізь домоглися, щоб мати 
до чотирьох разових свино
маток на одну основну. Па 
жаль, ні.

Лише тваринники сіль
госпартілі «Ш лях Леніна» 
виробили но 25 центнерів 
свинини на сто гектарів ріл

Кожні два будинки з трьох— з аводського виготовлення
Протягом семи років у міс

тах і робітничих селищах Ста
лінської області намічається 
внести в дію майже 9 мільйо

нів квадратних метрів ж итлової 
площі. Приблизно кожні два 
з трьох будинків буде виготов
лено заводським способом.

Великовантажний танкер „Пекін"
Суднобудівники ленінград

ського Балтійського заводу іме
ні С. Орджонікідзе достроково 
спустили на воду великовантаж
н ий танкер «Пекін » водотоннаж
ністю близько сорока тисяч

тонн. Довжина його—більш як  
200 метрів, а ширина— понад 
25 метрів. Танкер може одно
часно взяти в свої відсіки більш 
як  27 тисяч тонн нафтопродук
тів трьох видів.

Дружно, завзято, організовано
До обпалювальної печі № 3 

підкотила вагонетка, наванта
жена цеглою-сирцем.

—Піднімайся! — навмисне 
розтягуючи слова, проспівала 
білява Олександра Головченко.

З темного отвору печі вий
шли Федір Ветров і Василь Фаб
рицький. Швидко закипіла ро
бота. Укладачі сирцю працюва
ли добре. Сира цегла мов би 
сама бігла в піч, блискавично 
переходячи з рук у руки укла
дачів.

—Вчора дали 150 процен
т ів ,— коротко промовив Ветров.

—Сьогодні буде 1 5 5 ,— рішу
че кивнула головою Олексан
дра.

І ось вагонетка порожня.
—Добре працюєте, товари

ш і!— захоплено промовив один з 
шоферів, як ий приїхав на завод 
по цеглу.

—По-комуністичному, — поя
снив Фабрицький і помітивши, 
що співрозмовник не зовсім йо
го зрозумів, додав:— Члени на
шої бригади борються за зван 
ня бригади комуністичної 
праці.

— Зрозуміло,—протяг шофер 
і з повагою глянув на людей,

які поралися біля печі-веле
тня.
    ...Бурхливими були збори 

р обітників цегельно-черепично
го заводу другого грудня. Всі 
хвилювалася, голосно розмов
ляли. Секретар парторганізації 
В. Парфьонов тільки-но вніс
пропозицію про створення 
на заводі бригади , яка борола
ся б за право називатися ко
муністичною. Грім оплесків 
був відповіддю на слова сек
ретаря. Коли оголосил и запис 
бажаючих йти в бригаду, в 
залі піднявся ліс рук.

На цих ж е зборах було ви
рішено, що бригада, до якої 
ввійшли 12 кращих з кращих 
робітників, буде працювати на 
новозбудованій обпалювальній 
печі № 3 . Керівництво її  робо
тою було доручене комуністу 
Петру Москаленку.

Теплий соня чний день. Па
шить жаром піч. Чітко й злагод
жено працюють члени бригади . 
Робота йде за принципом: якщо
ти вчора виконав денне зав
дання на 150 процентів, то 
сьогодні виконай його на 151, 
а завтра—на 152 проценти. 
Чесна, самовіддана праця для 
всіх, все для праці.

Прикладом для всього заво
ду стала робота комуніста 
О. Анцупова і М. Патоки, які 
працюють на вивантаж енн і цег
ли і виконують зм інні норми 
на 1 6 0 —180 процентів. Лише 
добре слово мож на сказати
про роботу засипщика палива 
в піч Д. Лукача, про Н. Кле
пик, яка трудиться на замазці і 
розбірці ходів.

Одностайне баж ання всіх 
членів бригади працювати По- 
комуністичному дало свої нас
лідки. Піч стала набагато швид
ше і якісніше завантаж увати
ся цеглою-си рцем. Завдяки
застосуванню додаткових під- 
топок значно прискорився об
палювальний процес. Продук
тивність печі різко підвищи
лась. Якщо за перші 15 днів 
листопада піч дала 250 тисяч 
штук цегли, то за 15 днів 
грудня кількість випалених 
цеглин досягла 260 тисяч.

Члени бригади наполегливо
вчаться, підвищуючи свій іде
йно-політичний рівень. Кому
ністи й комсомольці навчають
ся в гуртках но вивченню іс
торії рідної партії. Дехто від
відує курси шоферів. 

Ю. КОВАЛЬ.

Первенець машинобудування в Таджикистані
За рішенням Ради Міністрів 

Таджицької РСР Сталінабад
ський механічний завод пере
творено в машинобудівне під
приємство «Таджиктекстиль- 
маш ».
  Завод-п ервенець таджицько

го машинобудування має в 
найближчі два роки освоїти 
вперше в країні випуск нових 
модернізованих малогабаритних 
високопродуктивних автоматних 
ткацьких верстатів «АТК- 
100М» .

Нафтові свердловини в Самгорській долині
Недалеко від Тбілісі, в Сам

горській долині, в місцевості 
Сафхенісі завершено буріння 
двох нових нафтових свердло

вин. Вони вже дають високо
якісну нафту. Разом з нафтою 
щодоби виділяється до 2 тисяч 
кубометрів попутного газу.

Одеса. Викладачі і батьки учнів школи №100 виявляють 
великий інтерес до тез ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР „Про 
зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток сис
теми народної освіти в країні”.

На фото: викладачі і батьки учнів школи №100 обговорюють 
тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР.

Фото А. Фатєєва (Фотохроніка РАТАУ).
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Почин трудівників Дніпропетровської області 
має винятково велике значення для успішного 
здійснення завдань, поставлених у  тезах доповів 
ді тов. М. С. Хрущова на ХХІ з ’їзді КПРС по 
дальшому зростанню сільськогосподарського ви
робництва, підвищенню продуктивності праці, 
скороченню затрат праці і коштів на виробни
цтво одиниці сільськогосподарської продукції.

По нашій Батьківщині
(За повідом леннями ТА РС і РАТАУ)

Бурякокомбайн-автомат
На випробних станціях, у 

радгоспах і колгоспах країни 
завершено випробування нових 
бурякокомбайнів, що їх  випус
тив Дніпропетровський завод 
сільськогосподарського маши
нобудування. Вон и повністю 
механізують збирання буряків. 
Автоматичне управлінн я дає 
змогу працювати вночі так са
мо ефективно, як  і вдень.

Новий комбайн зниж ує вар
тість збирання гектара буряків 
на 200— 300 карбованців. Ви
вільняється до 15 чоловік, 
я к і  на звичайних комбайнах 
зайняті ручною додатковою 
очисткою коренів та вантаж ни
ми роботами.

Заводи без цехів
Позитивний досвід безцехово

го управління виробництвом на
громаджено на Рибінському 
електротехнічному заводі (Яро
славська область). Тут замість 
цехів створено великі виробничі 
дільниці, що підпорядковуються 
безпосередньо директорові з а 
воду. На чолі кожної дільниці 
стоїть майстер, роль якого на 
виробництві значно зросла.

Безцехова структура дала 
можливість заводові, що раніше 
відставав, завоювати звання 
передового підприємства.

Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!
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трудівників сільського господарства Ново-Миргородського району на 1959 рік
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Натхнені грандіозними зав 
даннями наступного семиріч
чя, які ставить перед трудя
щими нашої країни рідна 
Комуністична партія, ми, кол
госпники Ново-Миргородського 
району, обговоривши підсумки 
виконання соціалістичних зо
бов'язань за  1 958 рік, критич
но оцінивши свої успіхи і не
доліки та врахувавши багатю
щі можливості і резерви, бере
мо на 1959 рік такі соціаліс
тичні зобов’язання.

По рільництву
Виростити зернових та зер

нобобових з кукурудзою по 21,9 
центнера на кожному гектарі 
посівів. Одерж ати з гектара на 
всій площі посівів озимої пше
ниці 20 центнерів, кукурудзи 
на зерно— 28, ячменю— 18, 
в івса— 19, проса— 15, греч
ки — 12, зернобобових — 12, 
соняшників— 16 , цукрових буря
к ів —250 центнерів.

Щоб одержати високий уро
жай зернових культур, у кож 
ному колгоспі розробимо струк
туру посівних площ на 
1 9 5 9 —1965 роки та організує

м о перехід до правильних сіво
змін, повністю освоївши ї х у 
1960 році. Забезпечимо в кож
ному колгоспі правильне ве
дення книг історії полів з тим ,
щоб усі сільськогосподарські 
культури розміщувались по 
кращих попередниках.

З метою п родуктивного ви
користання земельних угідь та 
збільшення посівних площ ро
зоремо широкі узбіччя доріг, 
міжряддя молодих садів, токо
вища, чагарники тощо.

Старанно підготуємось і про
ведемо снігозатримання на всій 
площі зябу та озимих куль
тур, щоб нагромадити якомога 
більше вологи в грунті.

Навесні забезпечимо закрит
тя вологи за 2 робочих дні та
посіємо ранні культури в най
стисліші строки, не допускаючи 
п ересушування грунту. Під
кормку слаборозвинених озимих 
культур проведемо на площі 
8000 гектарів місцевими та мі
неральними добривами.

Всі посіви сільськогосподар
ських культур проведемо тіль
ки сортовим насінням районо
ваних сортів. Очистку насіння 
закінчимо до дня скликання 
ХХІ з ’їзду КПРС.

Організуємо максимальне на
громадження органічних добрив 
та забезпечимо вивезення їх  
на поля з розрахунку не мен
ше трьох тонн на кожний гек
тар ріллі. Заготовимо і внесемо 
в грунт на кожний гектар під 
врожай кукурудзи по 2 цент
нери попелу, а під урожай цу
крових буряків та овочевих
культур— 1,5 центнера курячо
го посліду.

Біля к ожної ферми збудуємо 
гноєсховище. Зобов’язання по 
вивезенню гною на поля вико
наємо до 1 червня. Забезпечи
мо широке використання в 
кожному колгоспі бактеріаль
них добрив.

Оранку ранніх парів завер
шимо до 1 травня і до початку 
сівби озимих триматимемо їх  в 
чист ому від бур’ян ів  стані.

До дня відкриття ХХІ з ’їзду 
КПРС відремонтуємо весь сіль

ськогосподарський інвентар, а 
ремонт збиральних машин і 
всіх матеріально-технічних за
собів—до 20 травня.

Збирання зернових культур 
проведемо без втрат за 10 ро
бочих днів, якнайширше засто
сувавши роздільне збирання. 
В кожній рільничій бригаді 
обладнаємо по одному механі
зованому току та встановимо 
автоваги для зваж ування зерна.

Достроково закінчимо продаж 
державі хліба та іншої продук
ції. До 1 листопада завершимо 
копання і вивезення на завод 
цукрових буряків.

Озимі посіємо за 15 робочих
днів.

Оранку зябу під увесь ярий 
клин закінчимо до 15 жовтня, 
підняття чорних парів—до 1 
листопада.

Одержимо з кожного гектара 
посівів 800 карбованців прибут
ку. На кожен вироблений тру
додень забезпечимо видачу 
трьох кілограмів хліба і не 
менше 5 карбованців грішми.

Кукурудза. Забезпечимо
розміщення кукурудзи по кра
щих попередниках. Своєчасно 
доведемо в натурі всі площі до 
бригад і ланок. На всій площі 
під кукурудзу проведемо сн і
гозатримання. Взимку вивеземо 
на майбутні плантації куку
рудзи перегній-сипець з розра
хунку по 8 тонн на гектар та 
заготовимо і висушимо перег
ною-сипцю для внесення в
грунт під час сівби по 3 тонни 
на гектар. Вивчимо техніку 
квадратно-гніздової сівби с і
валкою СКГК-6В, агротехніку 
вирощування високих урожаїв 
кукурудзи.

Посіємо кукурудзу квадрат
но-гніздовим способом за 8 ро
бочих днів.

Кукурудзу на зерно посіємо 
тільки гібридним насінням пер
шого покоління. Ущільнимо ку
курудзу гарбузами та кормови
ми кавунами на площі 4500 
гектарів. З цією метою вже
зараз організуємо заготівлю на
сіння ущільнюючих культур.

Створимо ланки високого 
врожаю т а  агрегати комплек
сного вирощування кукурудзи.

На насінних ділянках прове
демо дворазове підживлення 
рослин місцевими та мінераль
ними добривами з розрахунку 
по 1 ,5 —2 центнери на гектар 
при одноразовому підживленні. 
Проведемо прогресивні агроза
ходи—додаткове запилення, па
синкування та боротьбу з хво
робами.

На збиранні фуражної куку
рудзи широко використовувати
мемо комбайни КУ-2.

Цукрові буряки. В зи
мовий період вивеземо на гли
бокий зяб перегною-сипцю 10 
тонн н а гектар. Заготовимо на 
кожний гектар посіву 2 цент
нери попелу та 1,5 центнера 
курячого посліду. До 20 груд
ня завеземо всю занаряджену 
кількість мінеральних добрив 
та отрутохімікатів і організує
мо їх  якісне зберігання.

На глибокому зябу проведемо 
снігозатримання. Напровесні 
проведемо дворазове шлейфу
вання зябу, не допускаючи ви
паровуван ня вологи з грунту.

Посіємо цукрові буряки 
за 5 робочих днів. Одно
часно із сівбою внесемо в грунт 
на гектар по 3 центнери орга
но-мінеральних добрив.

Проведемо механізоване ша
рування міжрядь за три робо
чих дні, проривку— за 8. Під 
час догляду за посівами про
ведемо дворазове підживлення 
рослин.

Проведемо механізоване бу
кетування цукрових буряків на 
всій площі посіву. Для успіш
ної боротьби з шкідниками 
своєчасно приведемо до ладу 
всі кінні і тракторні обприску
вачі та обпилювачі.

Соняшники. Посіємо квад
ратно-гніздовим способом за 4 
робочих дні добірним насінням 
першої репродукції районова
них сортів.

Організуємо старанний дог
ляд за посівами та проведемо 
на насінних ділянках додатко
ве запилення.

Збирання проведемо в  с тис
лі строки і без втрат, для чого 
своєчасно обладнаємо необхід
ну кількість комбайнів.

По  городництву 
і садівництву

Одержимо з коленого гектара 
посівів картоплі 90 центнерів, 
капусти, помідорів, огірків, ци
булі, баштанних— по 100 цент
нерів.

Виростимо на кожному гек
тарі садів 25 центнерів фрук
тів. Посадимо нових садів 70 
гектарів, виноградників— 10.

Для забезпечення високого
врожаю городини внесемо в 
грунт під час оранки но 5 тонн 
перегною на гектар, а під час 
посадки—3 тонни перегною в 
суміші з двома центнерами мі
неральних добрив.

Виготовимо для ранньої роз
сади капусти т а помідорів 600 
тисяч перегнійно-земляних 
горщечків.

Городні культури посіємо ли
ше квадратно-гніздовим спо
с обом.

По бджільництву
Запровадимо в кожному кол

госпі вирощування високопро
дуктивних порід бджіл. Ви
готовимо та закупимо необ
хідну к ількість вуликів для 
виконання плану розвитку 
бджільництва у кожному кол
госпі.

Посіємо поблизу пасік медо
носні культури—фацелію, греч
ку, буркун тощо.

Одержимо від кож ної бджо
лородини 40 кілограмів меду та 
700 грамів воску.

По тваринництву
Виробимо молока на сто гек

тарів земель по 215 центнерів, 
або 2200 кілограмів на фураж
ну корову, із них у січн і— 105
кілограмів, у лютому— 135, у 
березні— 162, у квітні— 185, 
у травні—233, у червні— 280, 
у липні— 28 0 , у серпні— 250, 
у вересні— 198, у ж овтні— 162, 
у листопаді— 120, у грудні— 
90 кілограмів.

Виробимо всього м’яса на сто 
гектарів угідь по 60 центнерів,

у тому числі у першому квар
талі— 15 центнерів, у друго
му— 13, у третьому— 17, у 
четвертому— 15 центнерів.

Матимемо свинини по 35 
центнерів на сто гектарів ріллі.

Настрижемо вовни на сто 
гектарів угідь 90 кілограмів, 
або від кожної вівці 3,5  кіло
грама. Одержимо в ід к ожної 
курки-несучки 90 яєць, або па 
сто гектарів посівів зернових— 
4021 штуку.

Доведемо поголів’я  -великої
рогатої худоби на кінець 1959 
року на сто гектарів угідь до 
39, у тому числі корів— 10 ,5 , 
овець— 35, свиней— 72.

Одержимо від ста корів 95 
телят, від ста вівцематок— 110 
ягнят, від кожної свиноматки— 
16 ділових поросят, для чого 
на одну основну свиноматку 
підберемо не менше двох разо
вих.

Зважаючи на те, що голов
ною умовою різкого збільшен
ня виробництва продуктів тва
ринництва є кормова база, за 
готовимо на кожну корову 20 
тонн силосу, а на свиномат
к у — по 5 тонн консервованих 
качанів кукурудзи.

Для забезпечення виробницт
ва кормів, багатих на білки, 
посіви бобових однорічних і 
багаторічних трав доведемо до 
1800 гектарів.

Грубі корми згодовуватимемо 
худобі лише в добре підготов
леному вигляді (подрібнені, за 
парені, х імічно оброблені).

В грудні і січні доставимо 
до ферм з віддалених місць 
3570 тонн грубих кормів і тим 
самим створимо їх запас на 
період негоди і бездоріжжя.

Утримання худоби організу
ємо так, щоб у зимовий період 
продуктивність її  не зменшу
валась, а навесні вона б ма
ла добру вгодованість.

За рахунок повноцінної го
дівлі худоби, удосконалення 
техніки доїння, застосування 
передових прийомів роздоюван
н я корів забезпечимо підвищен
ня жирності молока.

Ріст поголів’я великої рога
тої худоби забезпечимо за ра
хунок вирощування приплоду 
та купівлі і контрактації мо
лодняка в кількості 2 тисячі 
голів, а поголів’я корів—за ра
хунок переводу з нетелів і ку
півлі 600 голів.

Враховуючи певні досягнен
н я застосування штучного осі
меніння, я к  практичного захо
ду до швидкого поліпшення 
продуктивних і племінних 
якостей худоби та значення 
його в оздоровленні тварин
ництва в ід бруцельозу, трихо
монозу та інших захворювань,
організуємо в кожному колгос
пі пункти штучного осімен ін
ня з охопленням всього ма
точного поголів’я великої рога
тої худоби і овець.

В грудні місяці 1958 року 
закінчимо формування основно
го стада курок-несучок, органі
зуємо його повноцінну годівлю
з метою збільшення виробницт
ва яєць і виходу молодняка 
для поповнення поголів’я пти
ці 1959 року. На природних во
доймищах виростимо 60 тисяч 
голів водоплавної птиці.

Різко п ідвищимо продуктив

ність природних водоймищ . Для 
цього проведемо необхідні гід
ромеліоративні роботи та зариб
нення станків на площі 60 гек
тарів.

За прикладом черкаськи х  
тваринників всемірно розвива
тимемо кролівництво, застосо
вуючи кліточне утримання ма
точного поголів’я  і вальєрне— 
молодняка.

По м еханізації
Своєчасно і високоякісно від

ремонтуємо та підготуємо до 
весняних польових робіт всі 
трактори.

Для приймання тракторів і 
сільськогосподарських машин з 
ремонту в колгоспах створимо 
комісії з представників колгос
пу та інспекторів по технічно
му нагляду—від РТС.

Переобладнаємо для ущільне
ного посіву кукурудзи з одно
часним висівом добрив 30 сі
валок.

До початку весня них польо
вих робіт в колгоспи району 
зевеземо навісні сівалки точно
го висіву СКТП-6 . Для посадки 
картоплі квадратно-гніздовим 
способом підготуємо 9 сівалок 
СКГ-4. Підготуємо 49  культи
ваторів для проведення букету
вання та підкормки буряків.

Для роздільного збирання 
хлібів підготуємо 89 комбайнів, 
із яких 10 причіпних С-6 пере
обладнаємо в самохідні. Крім 
того, в збиральній кампанії 
1959  року використовуватиме
мо нові високопродуктивні ком
байни СК-3.

Для збирання кукурудзи в 
повній стиглості переобладнає
мо 23 комбайни за прикладом
миколаївських механізаторів. 
Відремонтуємо і підготуємо до 
початку збирання цукрових бу
ряків 48 комбайнів СКМ-3 , 8 
тракторних навантажувачів 
СНТ-2, 6 тракторних наван
тажувачів ПСА.

Організуємо 2 2 агрегати по 
комплексному посіву, догляду 
і збиранню кукурудзи  і закрі
пимо за кож ним агрегатом 100 
і більше гектарів  посівів. Ви
ростимо на цих площах по 200 
центнерів кукурудзи в стадії 
молочно-воскової стиглості та 
по 260 центнерів зеленої маси
на гектарі.

До початку польових робіт у 
кожній тракторній бригаді роз
робимо графіки догляду за тех
нікою.

Включимо у роботу 5 доїль
них агрегатів . Запровадимо в 
усіх колгоспах електромехані
зовану стриж ку овець.

Доб’ємося значного піднесен
ня продуктивності праці, змен
шення виробничих витрат на
одиницю сільськогосподарської 
продукції. На виробництво цент
нера зерна витрачатимемо не 
більше 0 ,40  трудодня, цукрових 
буряків — 0 ,2 0 , соняш ників— 
0,30, м 'я с а — 25, молока— 4,5 , 
картопл і— 0,60  трудодня.

З н изимо собівартість цент
нера зерна на 5 процентів, мо 
лока і свинини— на 10 про
центів.

Обговорено і одностайно 
схвалено на нараді пере
довиків сільського госпо
дарства.
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Василь Іванович обіцяє...
Одного літнього дня Василь 

Іванович Флоря, голова правлін
ня колгоспу імені Дзержин
ського, викликав до себе в кабі
нет колгоспниць Надію Бордіян, 
Анастасію Кутенкову, Марію 
Перчун та Катерину Ноур.

—Ось що, дівчата, виручай
те з біди,— мовив Василь Іва
нович.

— В чім справа?— перегля
нувшись, спитали колгоспниці.

— Розумієте, багато молодня
ка птиці одержали з інкубатор
ної, а розмістити н іде : примі
щення ж ще не збудували. От я 
й прохаю вас: візьміть курчат 
поки що до себе додому, виро
щ уйте...

—Коли ж ми будемо їх до
глядати? — почали, було, від
мовлятися ж інки.

— Нічого, н ічого не хвилюй
теся ,— поспішив заспокоїти го
лова.— Це ненадовго. Лише на

три місяці, поки ми новий 
пташник побудуємо.

Погодились трудівниці. Не 
гинути ж добру, адже воно на
т е ,  колгоспне.

Минув місяць, другий і п ’я 
тий. Вже й восьмий п ішов. З 
того молодняка вж е дорослі ку 
ри, качки та індики повирос
тали . Несуться вони погано, бо 
догляду та годівлі потрібної 
немає. А приміщення для пти
ці колгосп будувати й не думає.

Пішли колгоспниці до Васи
ля Івановича та й почали ви
магати, щоб курей громадських 
забрав. Адже вони повиростали, 
на зиму ніде розмістити . А го
лова і слухати н е хоче.

— Нічого я  не знаю! Пташ
ник ми ще не побудували,— 
відказав він.

Та чи станс тепліше курям 
в ід цих слів?

М. ГАВРИЛЕНКО.

Погано доглядають свиней
Довгий час сільгоспартіль 

імені Сталіна посідала в районі 
одне з перших місць по роз
витку свинопоголів’я і підви
щенню його продуктивності. 
Але в цьому році Мартоноські 
тваринники занедбали цю важ
ливу галузь господарства. За 
одинадцять місяців па кожні 
100 гектарів ріллі тут виробле
но тільки по 12 ,4  центнера 
свинини.

Основна причина відставан
ня криється в тому, що у к ол
госпі погано годують та догля
дають свиней. Особливо ці не
доліки мають місце у четвертій

виробничій бригаді. Корми до 
ферми підвозить з великими 
перебоями, як слід не подрібню
ють і не запарюють їх .

Керівники артілі не дбають 
про ремонт приміщень. У 
свинарниках тісно, брудно, над
мірна вологість.

Як у четвертій, так і в пер
шій виробничих бригадах не 
провадиться регулярне зваж у
вання відгодівельних свиней. А 
це приводить до того, що сви
нарки не знають результатів 
своєї праці. Чому ж  ц е не три
вожить зоотехніка В. Кулініча?

О. КРИКОТНЕНКО.

Київська область. В передовому колгоспі 
„Прогрес” Димерського району організовано 
комсомольсько-молодіжну тваринницьку бригаду 
комуністичної праці. Кожна з членів бригади вже 
надоїла більш як по 3000 кілограмів молока від 
корови. Молоді доярки вирішили одержати в 
наступному році від кожної корови по 3500—4000 
кілограмів молока. Дівчата зобов'язалися бути 
зразковими в роботі, громадському житті, в 
побуті.

На фото (зліва направо): члени бригади до
ярки В. Пащенко, Н. Топал, Л. Опанасюк, 
О. Оводенко, О. Філоненко, С. Дзятковська.

Молоді тваринники
Комсомолець Олександр Ми

ронов у цьому році закінчив 
десятирічку і попрохав, щоб 
йому доручили доглядати телят 
у колгоспі імені Леніна. Прав
лінці добре знали Олександра, 
як  здібного, кмітливого юнака, 
і тому задовольнили його про
хання.

І ось зараз роботою комсомо
льця Миронова можна полюбу
ватись. Закріплені за ним те
лята чисті, завжди нагодовані, 
напоєні, мають хорошу вгодо
ваність.

Недавно Олександр уклав 
договір на соціалістичне зма
гання з молодою телятницею 
Тамарою Флорінською. Вони 
зобов’язалися добре доглядати 
телят, не допускати падежу 
молодняка,

Телятники Олександр Миро
нов та Тамара Флорінська при
слухаються до порад літніх тва
ринників, допомагають їм у 
роботі.

Ф. БОЛОКАН, 
член сільгоспартілі.

Кращий конюх
Федір Петрович Возний дуже 

любить коней. Багато років під
ряд він працює конюхом у 
колгоспі імені Калініна. Тва
рини завжди нагодовані, напоє
н і, готові до роботи.

Правління колгоспу неодно
разово премійовувало Федора 
Возного за сумлінне виконан
ня своїх обов’язків.

О. ВЕРЕМІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу.

С у млінна колгоспниця
Віра Кирилівна Дмитрієва 

трудиться у четвертій ланці 
другої рільничої бригади кол
госпу імені Щорса. Проста,
скромна, я к і всі члени ланки. 
Але її  найбільше поважають 
односельчани. А поважати є за 
що. Віра Кирилівна працює в 
полі вже 14 років. І коли б 
який урожай не вирощувала 
бригада, у неї показники най
кращі. Любить нона колгоспну 
землю, а це має велике зна
чення.

Ось і в цьому році на своїй 
ділянці в 1 ,12  гектара Віра 
Кирилівна виростила і зібрала 
4 2 6 центнерів цукрових буря
ків. Таких результатів жодна 
із членів ланки не добилася.

Трудомістка робота по виро
щуванню цукрових буряків. Б а 
гато енергії і кмітливості ви
магає вона.  Щ е взимку на за 
кріплену ділянку В. Дмитрієва 
вивезла понад 10 тонн пере
гною. Вивозила б ще, так біль
ше не було. А коли сіяли бу
ряки, на кожний  гектар площі 
було внесено по 1,5 центнера 
суперфосфату в суміші з пере
гноєм. Добре обробил и посіви,

кілька разів підживлювали їх .
Віра Кирилівна прорвала бу

ряки за сім робочих днів. Кож
ну рослішу обсапала, акурат
но підгорнула. Робила все, як  
радив агроном. Зберегла посіви 
від пошкодження довгоносика
ми. А тепер і на душі радісно:
праця окупилася високим уро
жаєм. Якби так всі колгоспни
ці трудилися, як В. Дмитрієва, 
то скільки б прибутків від бу
ряків мав колгосп!

Та не тільки цукрову сиро
вину вирощувала Віра Кирилів
на. На 0,67 гектара вона зібрала 
67 центнерів качанів кукуруд
зи, а на 0 ,18 гектара— 24 цен
тнери картоплі. І всьому цьо
му передувала кропітка, на
пружена праця. І руки і спина 
боліли. Зате ж врожай он 
як ий!

Однак на цьому Віра Кири
лівна не заспокоюється. Вона 
очищає посівне насіння, заго
товляє добрива. Наступного лі
та збирається виростити ще ви
щий урожай.

Н. КОНСТАНТИНОВ, 
бригадир колгоспу імені 
Щорса.

ВИСОКИЙ УРОЖАЙ Б УДЕ
В колгоспі імені Карла Марк

са створено ланку по вирощу
ванню високого врожаю куку
рудзи. Ланка складається з 12 
чоловік на чолі з Федором 
Матвійовичем Стеценком.

Хлібороби зобов'язалися в 
наступному році на кожному 
з 15 гектарів виростити і з і

брати не менше як  по 60 цент
нерів зерна кукурудзи. Для цьо
го вони вирішили на кожний 
гектар площі вивезти по 25 
тонн перегною.

Свого слова колгоспники до
тримують. Вже близько ста тонн 
добрив вивезено на плантацію.

Н. ПУСТОВІТ.

Швидше очищати посівне насіння
Хлібороби колгоспу імені 

Куйбишева в ньому році пов
ністю засипали посіяний фонд 
і зараз борються за те, щоб 
вчасно очистити все посівне 
насіння. Вже доведено до по
сівних кондицій насіння ячме
ню, проса, гречки .

Але з підготовкою посівної 
кукурудзи в колгосп і по поспі
шають. Насіння некондиційне 
по вологості, але агроном

Ф. Мільєв н іяк не збереться ор
ганізувати просушування його.

Ще в гіршому стані посівне 
насіння у колгоспі імені Енгель
са, де агрономом І. Науменко. 
В артілі даремно простоює зер
ноочисна машина «ВІМ», а до 
очищення посівного насіння 
досі не приступали.

В. МІЛЮТІН, 
головний  агроном сіль
госпінспекції.

Бабуся Катерина
Морозна ніч. Тихо. Старень

ка бабуся вийшла з корівника, 
коли всі доярки пішли додому, 
оглянула пильно всі гарби, 
безтарки, а потім п овернулася 
в приміщення і щільно закри
ла за собою двері.

Ось вона пройшлася з кінця 
в кінець по фермі. Заглянула 
до кожної корови у ясла, під
кинула силосу. Потім акуратно 
поправила підстилку, підгребла 
гній. Всю цю роботу вона ви
конує я кось звично, спокій
но і любовно.

Хтось постукав у двері.
— Бабусю, відчиніть!
Підійшла до дверей і запи

тала:
—Хто ж це так пізно?
—Це я, шофер. Хіба не впіз

нали? Приїхав  з Кіровограда. 
Надворі мороз аж  тріщить. Хо
чу в приміщення машину по
ставити.

—О, ні, голубчику. Не буде 
цього. Та і тебе я  теж сюди 
не впущу. Хіба ти про ящур 
не знаєш? Скотину треба обе
рігати.

Як не молив, як не прохав 
шофер, та марно.

Так і поїхав ні з чим. 
Бабуся поправила хустку і 

пішла від дверей. У неї ще є
робота. Уважно огля нула к іль
ка корів, які мають скоро роз
телитися. До них ще піднесла 
підстилки. Зайшла у загородку 
до м аленьких телят і перевіри
ла, ч и сухо у них, чи тепло...

І так майже цілу ніч мету
шиться Катерина Антонівна, 
колгоспний вартовий.

Невтомна, сумлінна трудів
ниця вже багато років на цій 
ніби й не примітній, але дійс
но відповідальній роботі. На 
інших фермах бували випадки, 
коли сторожі в нічну зміну не 
доглянуть за тільними корова
ми, а через це гинуть телятка. 
Та ніхто не пам’ятає такого 
випадку, щоб бабуся Катерина 
заспала. Ні. Вона завжди на 
ногах. Без діла не сидить жод
н ої х вилини.

Ось і цієї ночі бабуся прий
няла двоє телят. Обтерла їх  і 
н іж но закутала теплим рядном. 
Хай обігріються, обсохнуть. А

глянув би хто в цю хвилину  
на бабусю. Які радісні вогники 
сяють в ї ї  старечих очах. І во
на радується так завжди, коли 
на фермі появляються телята.

— О, які будуть раді доярки! — 
ш епоче сама до себе бабуся. 
Від телят старенька довго не
відходить. А скільки теплих і 
ласкавих слів скаже вона до 
них, погладжауючи пухнаті го
лівки малят.

Над усе любить свою роботу 
Катерина Антонівна.

Світанок. Скоро прийдуть на
ферму доярки. Бабуся старан
но готує тварин до вран іш ньо
го доїння. Ось вони почистила 
стійла, підмела мітлою псі про
ходи і посипала пісочком. По
тім у ліхтарі налила гас, по
правила гноти, повитирала 
скло. Все, все роблять старень
кі трудолюбиві руки, щоб
створити якнайкращі умови для 
доярок.

Прибули доя рки. Кожна об
ходить свою групу корів. Зано
сять корми в ясла. А котра з 
них не радується. В приміщен
ні чисто, біля корів сухо. Ад
ж е тут цілу ніч були дбайливі 
руки.

— Спасибі вам, наш а рідна ба
бусю ,— широ говорять доярки.

Спасибі... Ось те слово, яке 
вливає нові сили, яке допома
гає Катерині Антонівні труди
тись іде краще. Їй вже пора і 
додому. Але ні. Вона не піде 
з ферми, поки не закінчиться
доїння корів. Коли зоотехнік 
чи обліковець підрахують на
дої молока і виставлять цифри 
на дошці показників, бабуся 
тихенько п ідійде, розгляне
уважно, скільки молока одер
жала кожна доярка і лише то
ді вж е йде додому. Коли надої 
збільшуються , Катерина Анто
нівна рада, весела, а коли мо
лока менше, н іж  було вчора, 
бабуся хмуриться і, виходячи 
з приміщення, суворо застері
гає кормовозів:

— Це через вас надої впали: 
учора мало завезли силосу. 
Повертайтеся, хлопці, швидше. 
А то сором я к ий ...

Фуражири мовчать. Їм немає 
чого сказати. Правду говорить 
бабуся. І вже в цей день вони 
краще стараються.

...З а  мостом біля кручі приту
лилася маленька чепурно побі
л ена хатинка. Тут і живе вже

багато років Катерина Антонів
на Коваленко. Пам’ятає вона 
ще грізні часи 190 5 — 1907 ро
ків. Вже тоді вона дванадцяти 
річною дівчинкою гнула спину 
па бурякових плантаціях п ан 
ських економів. Поневірялася 
в наймах, жила в злиднях і го
лоді аж до двадцятих років.

Часто бабуся Катерина роз
повідає дояркам про ці тяж кі
роки ж иття.

—А скільки вам років, бабу
сю?— запитують молоді доярки.

Катерина Антонівна посміх 
неться, а потім промовить: 

—Не знаю як  вам і сказати. 
Коли не рахувати чорних днів
за царизму, то я  прожила не 
більше сорока літ. Бо це справ
ж нє життя. Я щ аслива. Все є 
в мене. Та й радість я ка . Адже 
мені ще й тепер довіряють та 
ку відповідальну роботу.

Бабуся замовкає. Вона хоті
ла, було, сказати, що немає їй 
зараз більш ої радості від тих 
слів, що чує вона кожного 
ранку. Теплі слова колгосп
ниць: спасибі вам, бабусю.

Лесь СТЕПНЯК, 
с. Пурпурівка.
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З А  Р У Б Е Ж Е М

Пакистан. Розвантаження будівельної цегли із річковому 
порту в Дакке.

Фото Ф. Домніна (Фотохроніка РАТАУ).

К о мюніке наради міністрів 
закордонних справ 

чотирьох західних держав
14 грудня в Парижі відбу

лась нарада міністрів закордон
них справ Франції, Англії, 
США і Західної Німеччини в 
питанні про Берлін. Ці пере
говори були викликані недав
німи пропозиціями Радянсько
го Союзу про необхідність л ік
відувати небезпечне для миру 
і безпеки народів становище 
в Берліні, яке є джерелом 
міжнародної напруженості.

Комюніке, опубліковане

учасниками наради, свідчить 
про їх небаж ання допустити 
будь-яку зміну ненормального 
становища в Берліні. Воно не 
дає відповіді по суті на ра
дянські пропозиції.

В комюніке говориться, що 
Англія, Франція і США кон
сультуватимуться на сесії 
НАТО з іншими членами НАТО 
і потім дадуть відповіді на 
ноту Радянського уряду.

(ТАРС).

США пропонують допомогу 
кубинському диктаторові

Америк анський сенатор Ел
лендер, який відвідав недав
но Кубу, запропонував дикта
торові Батісті поставки амери
канського озброєння для при
душення повстанського руху.

Еллендер підкреслив, що в 
цьому питанні США повинні 
брати приклад з Англії, Ізраї
лю та інших країн , які вже 
постачають Батісті зброю.

(ТАРС).

Поліцейський терор 
в Ф Р Н

Цими днями в західно-ні
мецькому місті Б рауншлейг 
був арештований член президії 
Центрального правління Об'єд
нання вільних німецьких проф
спілок і голова правління 
профспілки робітників будівель
ної та деревообробної п ромис
ловості НДР Нотар Лінднер. 
Цей акт сваволі ще раз по
казує, як західно-німецькі по
ліцейські власті розправляють
ся з членами профспілок НДР, 
що прагнуть встановлювати

дружні контакти з своїми то
варишами в Західній Німеччині.

Тільки з січня по вересень 
цього року поліцейські чинов
ники і службовці західно-ні
мецького «відомства по охоро
ні конституції» примусили ви 
йти з вагон ів і вчинили доп и т 
більш як 1600 громадянам НДР, 
які їхали в ФРН до своїх 
родичів і зн айомих. З них 
173 чоловіка було арешто
вано.

(ТАРС).

Пропозиції французьких комуністів 
щодо поліпшення матеріального 

становища трудящих
Голова парламентської групи 

Французької комуністичної пар
тії надіслав главі уряду до Гол
лю листа, в якому звертає 
його увагу на необхідність 
вжити негайних заходів для 
захисту життєвих інтересів тру
дящих та їх  сімей. В листі 
підкреслюється необхідність 
термінового створення націо
нального фонду допомоги без
робітним, який фінансувався б

Редактор
Х . СОКОЛОВСЬКИЙ.

виключно шляхом внесків під
приємців.

Воднораз, вказується в лис
ті, треба збільшити кредити на 
житлове будівництво, а також 
підвищити на 20 процентів 
пенсії і допомогу.

(ТАРС).

Страйковий рух 
в країнах капіталу

Я П О Н І Я
Я понські гірники вугільних 

шахт 12 компаній почали  
страйк, вимагаючи поліпшення 
своїх життєвих умов.

У відповідь на це підприєм
ці оголосили локаут. Я к по
відомляє агентство Кіодо Цу
сін, за вказівками шахтовлас
ників перед шахтами споруд
жено барикади, щоб не дати 
можливості робітникам присту
пити до роботи. На шахтах 
сталися сутички між представ
никами компаній і робітника
ми . Є поранені.

І Т А Л І Я
Працівники торговельних 

підприємств Італії вже протя
гом к ількох тижнів ведуть 
уперту страйкову боротьбу за 
підвищення заробітної плати . 
85 тисяч трудящих семи про
вінцій добилися збільшення 
заробітної плати на 6 процен
тів. В інших провінціях бо
ротьба триває.

С Ш А
В Нью-Йорку в результаті 

страйку доставщиків газет не 
виходять 9 найбільших щоден
них видань загальним тира
жем 5 мільйонів 500 тисяч 
примірників. Переговори, що
провадяться між представника
ми страйкарів і видавцями га
зет, поки що ні до чого не при
вели.

Для врегулюван ня конфлік
ту між видавцями і страйкую
чими доставщиками газет в 
Нью-Йорк прибув директор 
урядової служби посередництва.

(ТАРС).

Прийом
Гвінейської республіки 

в ООН
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Гене

ральна Асамблея ООН на своє
му пленарному засіданні прий
няла молоду африканську дер
ж аву—Гвінейську республік у — 
в члени Організації Об'єдна
них Націй.

Гвінейська республіка стала 
82 державою— членом ООН.

Реваншистська 
пропаганда 

в Західній Німеччині
БЕРЛІН. (ТАРС). За пові

домленням газети «Нейєс Дейч
ланд» у Західній Німеччині 
з ’явилась географічна карта, 
видана масовим тиражем, в 
якій пропагується анексія за
хідною Німеччиною Німецької 
Демократичної Республіки, за
хідних областей Польщі та час
тин и території Чехословаччин и 
і Радянського Союзу. Захід
но-німецькі реваншистські ор
ганізації, що видали цю кар
ту з колишнім державним гер
бом Прусії, користуються ціл
ковитою підтримкою з боку 
міністра оборони ФРН Штрау
са.

«Про санітарію та гігієну»
Так називалася замітка, вмі

щена в районній газеті «Ле
нінець» за 15 жовтня. В ній 
вказувалось, що люди вики
дають у річку всяке сміття, 
техпрацівники дитячих ясел 
впливають помиї на вулицю.

Голова Ново-Миргородської 
селищної Ради М. Цуркан

повідомив редакцію, що фак
ти дійсно мали місце. Се
сія зобов’язала виконком се
лищної Ради посилити бороть
бу з проявами забруднення 
річки та поліпшити санітарний 
стан селища Ново-Мирго
рода.

Слідами наших виступів

«Коли стане до ладу олійниця?»
Замітку під таким заголов

ком опубліковано в районній 
газеті. «Ленінець» за 23 листо
пада цього року. Як повідомив 
редакцію секретар парторгані
зації колгоспу імені Леніна

П. Данілов, наведені фак ти 
дійсно мають місце. Замітка 
обговорювалася на засіданні 
правління колгоспу, де прий
нято рішення пустити в дію 
олійницю в 1959 році.

Гумореска Д в і й к а
Микола Петрович Кошик 

щоденно на роботу і з роботи 
носив великий шкіряний порт
фель. Він звеличав свого влас
ника.

Повертаючись додому, він 
з досадою кидав свій порт
фель кудись у куток.

Тільки тоді портфель втрачав 
своє значення, коли Кошик 
знаходився на роботі і вдома.

На роботі підлеглі знали, що 
їх зав закінчив лише сім кла
сів, та що й ті з горем напо
ловину. Проте із такою осві
тою Микола Петрович міг 
вільно поставити свій підпис
на будь-якому документі і за 
твердити його печаткою.

— Ну!—сердито говорив до 
свого сина Людика, учня п ’я 
того класу. — Розказуй. Що сьо
годні заробив?

Людик мовчав, тяжко втя
гуючи повітря через ніс.

—Мовчиш? Знову двійка?!
—Двійка... По арифметиці. 

Не можу оте ділення... Та й 
оте віднімання ...

—Дурниці! Станеш великим, 
тоді й навчишся ділити  й  від
німати ...

Після таких сліп Людик по
веселішав. Але скоро знову 
його обличчя стало сумним:

—Та ще ... ота Марія Олек
сіївна по писанні поставила 
«кілок».

— Кілок?! Що це ще за кілок?
—Одиниця...
—Одиницю по писанні? ! 

Бовдур! П исання—головне в 
науці!— підкреслив строго бать
ко .—Не вмієш розписатись— 
немає грошей... Ставай, ся
кий-такий, на коліна!

Людик покірно перегнув 
свій стан. Голова його була 
похилена, і сльози капали на
підлогу.

Та недовго довелося Люди
к ові плакати: мати амністувала.

—Ти хоч би раз пішов до 
школи, все побачив би своїми 
очима, поговорив би з учителя
м и,—докоряла мати батькові.

—Поговорив би?!— гримнув 
Микола Петрович.— З ким мені 
там говорити? Мені...

Та й не договорив. До кім
нати  ввійшла листоноша і по
дала господареві хати голубий 
конверт.

—Що це ще?— сердито ки 
нув в ін.

Руки Кошика чомусь затрем
тіли. У листі писали: «Товари
шу Кошик М. П.! Ви повинні 
20 травня 1958 року прибути

в м. Кіровоград на підвищення 
кваліфікації...»

...Велика і світла аудиторія. 
В ній читають лекції з політ
економії, бухгалтерії, історії,
навіть з фізики і хімії.

Микола Петрович, який пе
ребував на курсах, не переста
вав говорити:

— Тільки подумати: ще й 
хімію! І навіщо хімія? І таке 
видумають...

В муках пролетів строк на
вчання. Екзамени.

— Екзамени!.. Дурниці! Що 
я їм Людик? —нер вував зав.

Та це йому не допомогло.
—Скаж іть, товаришу Кошик, 

як  ви розумієте зниження со
бівартості?— запитав викладач.

—Собівартість?.. Це... Н у... 
Значить... Собі...

— Цього ви не вивчили, то
варишу Кошик,—спокійно зро
бив висновок екзамінатор.

Врешті решт, Микола Пет
рович склав екзамени з усіх 
предметів на двійки . І ясно 
йому було, що це провал. Од
ного тільки Кошик не міг собі 
уявити наперед, що скаже вдо
ма дружина і єдиний син 
Людик?

— Боже! Хоч би отой Людик 
якось не дізнався про оті кляті 
двійки, — говорив сам собі Ко
шик, коли повертався на таксі 
додому.

І ось Микола Петрович вже 
переступив поріг.

—Тату!— кинувся син до 
батька, і видно було, що він 
хоче щось сказати незвичайне.

«Пронюхав про двійки», 
подумав Микола Петрович і до 
сина:

—Ну чого ще ти?
—Послухай, тату, який сон 

мені приснився.
—Сон? Розказуй...
—І сниться мені, тату, що 

ти сидиш на екзамені. Тебе 
питають, а ти ніяк не можеш 
відповісти. «Сідай, Кошик 
двійка!» каж е екзамінатор. І 
ти заплакав. Тоді мій дід тебе 
поставив на коліна. Мені ста
ло ж аль тебе і я  сказав:
«Вставай, тату, арифметика і 
х ім ія—дрібниці.» І ти засміяв
ся ...

—Цить, дурню! ! — г римнув 
Микола Петрович.

З того часу не бачать люди 
Миколу Петровича Кошика з 
великим шкіряним портфелем.

Ілля БАНТИШ.
с. Панчево.
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