
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Тракторист Степан Праля
Прийшла весна. Трудівники 

соціалістичного сільського гос
подарства включаються в по
льові роботи, наполегливо бо
рються за високий урожай зер
нових і техніч
них культур, за 
дострокове вико
нання завдань 
другого року 
шостої п 'яти
річки.

Роль механі
заторів у цей пе
ріод набирає ви
нятково важли
вого значення. 
Від чіткої робо
ти трактористів, від їх  уміння 
правильно організувати вироб
н ичі процеси залежить успіх 
на оранці грунту, сівбі ранніх 
колоскових, цукрових буряків, 
кукурудзи та інших культур, 
на обробітку посівів. Всюди, 
де вирішується доля майбут
нього врожаю, потрібна участь 
механізаторів.

Тракторист Степан Михайло
вич Праля трудиться в Панчів
ській машинно-тракторній стан
ції понад десять років. Десят
ки тисяч гектарів грунту зорав 
механізатор за цей час. Висо
копродуктивно використовуючи 
техніку, він домагається висо
кого виробітку.

Зараз Степан Михайлович 
працює в тракторній бригаді, 
яка обслуж ує сільськогоспо
дарську артіль імені Куйби
шева. Торік трактором ДТ-54 
за свою зміну виробив близько 
1 700 гектарів умовної оранки, 
заощадив 375 кілограмів паль
ного. Роботою Степана Пралі 
гордяться в колгоспі.

—  Там, де працює Степан 
Михайлович, якість виконаної 
роботи завжди добра,— із задо
воленням говорить про передо
вого механізатора агроном арті
лі В. Миргородський.

Кращий тракторист служить 
хорошим прикладом для всіх 
механізаторів. Взяті соціаліс
тичні зобов'язання він завжди 
виконує з честю, домагається 
високої якості роботи.

Взимку Степан Михайлович 
наполегливо готувався до весня
ної посівної кампанії. Вчасно 
відремонтував свій трактор, 
допомагав ремонтувати причіп
ний інвентар у рільничій брига
ді артілі, зараз вивозить доб
рива на поля та підвозить

корми до тваринницьких ферм 
колгоспу.

Степан Праля любить свій 
трактор, дбайливо доглядає 
його, вчасно проводить техніч

ний догляд. Зав
дяки цьому ре
монт машини 
провів у стислі 
строки, заоща
див при цьому 
чимало коштів.

Доля майбут
нього врожаю 
турбує Степа
на Михайлови
ча. Він добре під
готувався до за

криття вологи і чекає т ієї го
дини, коли можна буде заїхати 
в загінку. В цьому році пере
довий механізатор взяв на се
бе підвищені соціалістичні зо
бов'язання. На 15 -сильний трак
тор він дав слово виробити 
1000 гектарів умовної оранки, 
заощадити 5 процентів пального, 
боротись за одержання з гекта
ра посіву по 18 цнт. зернових, 
по 25 цнт. кукурудзи та по 
250 цнт. цукрових буряків.

У Панчево люблять і пова
жають цього скромного трудів
ника, переймають його багатий 
досвід, вчаться у нього. За до
сягнуті успіхи С. Пралю занесено 
на районну Дошку пошани.

Таких механізаторів, як 
Степан Михайлович Праля, бага
то. У нашому районі відомі імена 
трактористів Т. Джораєва, В. Па
насенка, М. Боська, В. Кравцо
ва, які самовідданою працею 
завоювали авторитет і повагу.

Постанова ЦК КПРС про під
готовку до святкування 40-х 
роковин Великої Ж овтневої со
ціалістичної революції виклика
ла нову х вилю трудового і по
літичного піднесення серед усіх 
трудящих Радянської країни.

Трудівники сільського госпо
дарства все ширше розгортають 
соціалістичне змагання за гід
ну зустріч 40-х роковин Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Обов’язок механіза
торів— творчо впроваджувати у 
виробництво передові методи 
праці, провести весняні польо
ві роботи в найкоротші строки 
і на високому агротехнічному 
рівні і цим самим закласти 
міцну основу високого врожаю 
нинішнього року, забезпечити 
різке збільшення виробництва 
зерна, кукурудзи , городніх та 
технічних культур.
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На честь 40-річчя 
Великого Жовтня

Механізатори Ново-Мирго
родської МТС одностайним 
схваленням зустріли Поста
нову ЦК КПРС про підго
товку до святкування 40-х 
роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Все 
ширше розгортається змаган
ня за гідну зустріч всенарод
ного свята.

На вивезенні місцевих доб
рив у поле першість тримав 
тракторна бригада № 10, де 
бригадиром Олександр Афа
насьєв. В обслужуваному 
колгоспі імені Молотова ме
ханізатори вже вивезли по
над 1000 тонн гною.

Добрий приклад у соціа
лістичному змаганні на ви
везенні добрив весь час по
дають механізатори Василь 
Кравцов та Олексій К остю 
ков, які працюють на трак
торі ДТ-54.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА, 
диспетчер МТС.

Колектив робітників плодо
консервного заводу готує 
гідну зустріч 40-річчю Вели
кого Жовтня.

У відповідь на Постанову 
ЦК КПРС про підготовку до 
святкування 40-х роковин Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції працівники су 
шильного цеху, де майстром 
Н. Набродова, зобов'язалися 
до свята виконати річний 
план сушіння капусти, морк
ви, цибулі і випускати продук
цію тільки відмінної якості.

Широко розгорнулося 
змагання на честь 40-річчя 
Радянської держави серед 
працівників винного цеху. 
План першого кварталу ко
лектив цеху виконав до
строково і зараз випускає 
продукцію в рахунок дру
гого кварталу.

Підвищені соціалістичні 
зобов’язання взяв на себе 
колектив цеху безалкоголь
них напоїв, де майстром Ми
кола Дубінін.

П. КРАЙЦЕР, 
директор заводу.

З В Е Д Е Н Н Я
про надої молока в колгоспах 

району за другу декаду 
березня, а також  з початку 

господарського року 
в тваринництві за даними 

планового відділу райвиконкому 
(подається в літрах на корову)

Назва колгоспів
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ім. Ворошилова 70,0 772
ім. Маленкова 67,5 843
ім. Шевченка 62,9 872
ім. Молотова 62,0 696
ім. Калініна 56,4 613

„Шлях Леніна" 55,4 497
ім. Куйбишева 50,4 487
ім. Будьонного 48,5 487
ім. Свердлова 47,1 592
ім. Кагановича 46,5 391
ім. Чкалова 44,8 462
ім. Жданова 44,8 456
ім. Дзержинського 44,7 469
ім. Хрущова 43,8 435

„Перемога" 41,2 524
ім. Сталіна (Март.) 40,3 450
ім. Леніна 40,1 491
ім. Чапаєва 38,4 538
ім. Петровського 35,6 497
ім. Сталіна (Пурп.) 34,4 600
ім. Орджонікідзе 28,0 386

По Панчівській МТС 48,1 524
По Н-Миргород. МТС 46,0 541

По р а й о н у 47,1 531

Змагання М ТС району
(показники виконання робіт подаються в процентах 

до плану станом на 20 березня 1957 року за 
даними планового відділу райвиконкому)

Панчівська
МТС Назва робіт Новом иргород.

МТС
67,0 В и в езен о  г н о ю 56,0
34,9 П ід ж и вл ен о  о зимини 11,8
53,8 В и го т о в л е н о  зе м л я н о -п е р е г ні й 29,6

30,0
них  г о р щ е ч к ів  
В ід р ем он тов а н о  ком бай н ів 28,0

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення тов. З гурської К. І. 
Міністром юстиції Української РСР

Призначити тов. Згурську Катерину Іванівну Міністром 
юстиції Ук раїнської РСР.

Голова Президії Верховної, Ради У країнської РСР
Д. КО РОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
А. ЗЛЕНКО.

м. Київ, 15 березня 1957 року.

Товариші механізатори! Будьте в 
перших рядах соціалістичного змагання 
на честь 40-річчя Великого Ж овтня, 
зміцнюйте творчу співдружність з кол
госпниками у боротьбі за високий урожай 
всіх культур!

В обкомі КП України та виконкомі обласної Ради д е п у т а т ів трудящих

Про організацію місячника 
лісу й саду

Трудящі багатьох міст і сіл 
області вирішили до 40 -х ро
ковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції викопа
ти значні роботи по о зе л е н е н 
ню вулиць і шляхів, розш и
ренню садів і лісових насад
жень. Підтримуючи цю благо
родну ініціативу, бюро обкому 
КП України та виконком об
ласної Ради постановили з 25 
березня по 25 квітня 1957 ро
ку провести місячник лісу й 
саду. Під час місячника треба 
організувати насадження моло
дих с адів і я гідників, лісів і
полезахисних лісових смуг, 
парків, озеленення ш осейних 
і залізничних шляхів, садиб 
колгоспів, МТС і радгоспів, по
льових тракторних станів, шкіл, 
лікарень, дитячих садків, ясел, 
а також присадибних госпо
дарств колгоспників, робітни
ків і службовців, колективних 
садів у  приміських зонах.

За час місячника необхідно 
підготувати ділянки під вино
градники, насадження яких 
провести з настанням теплої 
погоди відповідно до планів, 
що їх мають МТС.

Районні й міські комітети 
партії, виконкоми районних і 
міських Рад, обком і райкоми 
ЛКСМУ, обласні відділи народ
ної освіти й охорони здоров’я, 
шляхові й комунальні відділи, 
директорів МТС і радгоспів та 
інших організацій і установ 
зобов'язано залучити до актив
ної участі в місячнику насе
лення всіх міст і сіл, особли
во молодь, піонерів і школя
рів. У постанові говориться не 
лише про насадження дерев, 
але й про догляд за ними, для 
чого необхідно закріпляти по
садки за організаціями та осо
бами. На окремих ділянках, у 
скверах і парках рекомендує
ться встановлювати таблички з 
написами, хто насаджував і 
доглядає дерева. Треба підтри
мувати ініціативу комсомольців, 
піонерів, громадських організа
цій у насадженні садів і пар
ків, відводити їм необхідні ді
лянки , обгороджувати ці ді
лянки.

Треба добитися того, щоб 
весною дерева були посаджені 
на всіх подвір’ях колгоспів, 
МТС і радгоспів, щоб у  всіх 
городах колгоспників було по
саджено по кілька фруктових 
дерев.

Схвалено пропозицію Кіро
воградської м іської Ради депу
татів трудящих про насаджен
ня 125 тисяч декоративних і 
плодових дерев та чагарнико
вих весною  цього року в ден
дропарку, парках і скверах, на 
вулицях і площах.

Бюро обкому КП України та
облвиконком рекомендують ор
ганізаціям, колективам підпри
ємств і установ з метою при
скорення створення лісових зон, 
садів і парків практикувати їх  
закладання більш дорослими 
деревами . Звертається увага на 
важливість боротьби з шкідни
ками л ісу й саду, організації 
до відтавання грунту повного 
збирання зимуючих гнізд біла
на жилкуватого, шовкопрядів 
кільчастого й непарного у всіх 
садах. Необхідно також очис 
тити плодові дерева від омерт
вілої кори й організувати спа
лювання її, побілити стовбури
вапняним розчином. Колгоспам, 
радгоспам, організаціям, колек
тивам підприємств і установ 
рекомендується провести між
рядний обробіток у садах і по
лезахисних смугах.

Відповідні організації та лі
сорозсадники зобов'язано вжи
ти заходів до різкого збільшен
ня вирощування посадкового 
матеріалу плодових, виноград
них, лісових і декоративних 
порід і чагарникових, щоб пов
ністю задовольнити потребу в 
них. У зоні кож ної МТС необ
хідно виділити п о одному кол
госпу, який зайнявся б у влас
ному розсаднику вирощуванням 
саджанців і забезпечив би по
треби свого району.

Партійні, комсомольські, 
профспілкові та інші громад
ські організації зобов'язано на 
зборах робітників, колгоспни
ків, службовців, учнів сіл, а
також на зборах міського на
селення широко обговорити п и
тання про їх  участь у прове
денні м ісячника лісу й саду, 
про організацію масового соціа
лістичного змагання трудящих 
області на честь 40 -х роковин 
Великого Ж о втня.

Редакції обласної і районних 
газет, обласний комітет радіо
інформації зобов'язано широко 
висвітлювати хід місячника лі
су й саду, популяризувати до
сягнення колгоспів, колективів 
підприємств і установ, а також 
окремих трудящ их , які успіш 
но провадять деревонасадження.



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 21 березня 1957 року.

ПАРТІЙНЕ  ЖИ ТТЯ

Обговорили важливе питання
В Директивах XX з'їзду КПРС 

по шостому п ’ятирічному пла
ну розвитку народного госпо
дарства СРСР значну увагу 
приділено розвитку політехніч
ного навчання в школах. Учні 
повинні ознайомлюватись з най
важливішими галузями сучасно
го промислового та сільськогос
подарського виробництва.

Днями відбулися відкриті 
партійні збори первинної парт
організації Ново-Миргородської 
МТС з участю вчителів серед
ньої школи , які обговорили пи
тання про стан навчально- 
виховної роботи в спеціалізова
ному класі. Доповідь зробив 
директор школи Г. Тайг.

Я к ими шляхами забезпечити
тісний зв ’язок навчання май
бутніх механізаторів з вироб
ництвом, поєднати зусилля пед
колективу з працею інженерно- 
технічних працівників МТС і 
при їх допомозі домогтися по
ліпшення навчання і виробн и
чої практики учнів спеціалізо
ваного клас— ц і питання стоя
ли в центрі уваги зборів.

Доповідач і виступаючі від
мічали, що МТС ще недостат
ньо допомагає в налагодженні

навчального процесу, забезпе
ченні матеріально-технічної ба
зи для політехнізації навчання.

Окремі працівники МТС 
не враховують запитів ніколи. 
Не завжди можна одержати не
обхідний плакат або вибрако
вану деталь. Головний інженер 
А. Я кимчук жодного разу но 
був присутнім на практичних 
заняттях майбутніх механізато
рів, -сказав у своєму виступі 
викладач виробничого навчання 
Ф. Череватий.

Завідуючий райВНО Г. Цу
цол звернув увагу керівників 
МТС на те , що вибраковані 
машини, які передаються шко
лам, часто розукомплектовані, 
а тому немає можливості де
тально вивчити окремі вузли 
механізмів. Надалі треба не до
пускати таких недоліків, поста
чати школам хоч і вибраковані 
механізми, але в повному ком
плекті.

Слушні зауваження і ділові 
пропозиції на зборах зробили в 
своїх виступах В. Зозуля, 
П. Марченко, Л. Панасенко.

В. АГАФІНЕЦЬ, 
секретар парторганізації 
МТС.

Кращі виробничники 
вступають у партію

Підготовка до святкування 
40-річчя Великого Жовтня вик
ликала нову хвилю небувалого 
трудового й політичного під
несення трудящих. В авангарді 
всенародного змагання йдуть 
комуністи і к омсомольці.

Першою в Ново-Миргородсь
к ій МТС закінчила ремонт трак
торів і сільськогосподарського
інвентаря тракторна бригада, 
яку очолює Н. П. Афанасьє в. 
У бригаді все напоготові до 
розгортання весняних польових 
робіт. Однією з кращих в цій 
МТС є також бригада, яку очо
лює М. П. Покотилов.

Шофер колгоспу імені Орджо
нікідзе В. І. Прокопчук старан
но доглядає автомашину, зав
жди перевиконує завдання,

служить хорошим прикладом 
для інших водіїв. Григорій 
Х мельницький завідує кол
госпним клубом, проводить ши
року роз’яснювальну роботу се
ред комсомольців і неспілко вої 
молоді.

На цегельно-черепичному за
воді заслужену трудову славу 
здобув В. Г. Парфьонов, я к ий ви
конує норму виробітку на 
150 — 160 процентів.

Кращі виробничники Н. Афа
насьє в, М. Покотилов, В. Про
копчук, Г. Хмельницький, 
В. Парфьонов прийняті в члени 
Комуністичної Партії Радянсь
кого Союзу.

І. МАЦКУЛ, 
працівник райкому партії.

Треба берегти колгоспні кошти
Правління колгоспу зобов 'я

зане витрачати громадські кош 
т и з фонду капітальних вкла
день у відповідності з реаль
ними планами розширення ок
ремих галузей виробництва, на 
будівництво, придбання різних 
машин тощо. Ці кошти необ
х ідно витрачати у відповіднос
ті з потребами господарства. 
На будівництво тваринницьких 
приміщень, споруд та інших 
господарських будівель треба 
вкладати кошти продумано, 
враховуючи все до дрібниць, 
щоб не допустити марного ви
трачання артільних грошей.

Та, на жаль, в окремих кол
госпах району недостатньо при
діляється уваги правильному 
використанню колгоспних кош
тів. У сільгоспартілі імені
Ку йбишева, наприклад, ще в 
1 953 році придбали генератор, 
необхідну проектну документа
цію на будівництво колгоспної 
електростанції. На все це вит
ратили понад 60 тисяч карбо
ванців. Та й тільки . Електро
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станції до цього часу не збу
дували. Придбано обладнання 
псується.

Кілька років тому колгосп іме
ні Чапає ва придбав для меха
нізації тваринницьких ферм під
вісну дорогу, доїльн ий агрегат. 
Та придбані механізми у ви
робництво досі не запроваджені.

Ще в 1951 році керівники 
колгоспу імені Жданова за
купили 7 племінних коней, за 
яких заплатили майже 80 ти
сяч карбованців. Не подумали 
вони при цьому про те, що 
колгосп немає необхідних мож
ливостей для розведення пле
мінної конеферми. Така безгос
подарність  принесла артілі ве
ликі збитки.

Кіровоградська обласна кон
тора «Меліоводбуду» та Ново
миргородська МТС взялися за 
механізацію водопостачання на 
тваринницьких  фермах колгос
пу імені Свердлова. Колгосп 
витратив на це понад 85 тисяч 
карбованців, але води так і не 
одержав. Бракороби, які буду-

Запоріжжя. На заводі феро
сплавів великих трудових ус
піхів добився горновий пла
вильного цеху №  2 Д. Шепе
лев, яКИЙ виконає норми ви
робітку на 104—105 процентів.

На фото: горновий Дмитро 
Шепелев.

Фото О. Красовського.
(Прескліше РАТАУ).

Велике піклування 
про людину

Великим проявом піклуван ня 
Комуністичної партії та Радян
ського уряду про людину є но
вий Закон про пенсії.

Тільки в селах Мартоноської 
сільради виплачується пенсіоне
рам щомісяця 23 тисячі карбо
ванців.

Син Т. Біленького загинув 
під час Великої Вітчизняної 
війни. Літній колгоспник оде
ржує тепер щомісяця 4 77 кар
бованців— н а 297 карбованців
більше, ніж до прийняття но
вого Закону про пенсії.

Є. Флоря—ін валід громадян
ської війни. Йому кожного мі
сяця нараховують по 242 карбо
ванці— це в кілька разів біль
ше, ніж він одержував раніше.

Батьківщина турбується про 
жінку-матір і дітей. Багатодіт
ні і одинокі матері одержу ють 
від держави грошову допомогу. 
В селах нашої сільради мате
рям за рік виплачують 84 ти
сячі карбованців.

Колгоспниця сільгоспартілі
імені Сталіна А. Флоря— мати 
десяти дітей. Вона нагородже
на орденами Материнська сла
ва, Мати-герої ня . Щомісяця 
одержує 125 карбованців.

С. БАЙБОРОША, 
голова вико нкому Марто
носької сільради.

вали свердловину, допустили 
ц ілий ряд серйозних недоліків. 
Чому ж керівники колгоспу та 
МТС не притягають винних до 
відповідальності?

На придбан ня різних машин 
та механізмів витратили багато 
коштів колгоспи імені Молото
ва, імені Леніна, ім ені Хрущ о
ва, імені Кагановича, імені 
Сталіна (с. Мартоноша). Та яка 
користь від цього, коли під 
відкритим небом по кілька ро
ків лежать і псуються шифер
но-черепичні станки, макухо
дробарки, кормозапарники, під
вісні дороги тощо? Керівники 
колгоспів не подбали п ро те, 
щоб придбані машини та меха
нізми якнайкраще використа
ти в колгоспному в иробництві.

У Статуті сільськогосподар
ської артілі записано, що за без
господарне і недбайливе ставлен
ня до сусп ільного майна винні 
несуть відповідальність у в ід
повідності з діючим законодав
ством. Про це не слід забувати.

Г. БОНДАРЕНКО, 
уповноважений Сільгосп- 
банку.

До відома колгоспів і всіх громадян району!
Сортове насіння городніх та баштанних культур і кор

мових коренеплодів є в продажу в ларку, що розміщений в 
Ново-Миргороді по вул. Шевченка, будинок № 50.

Купуйте сортове насіння овочів!

Гаянський Федір Іванович, який живе в селі Софіївці, порушує 
справу про розлучення з дружиною Гаянс ь к о ю  Галиною Михайлівною. 
Справа розглядатиметься в народному суді Ново-Миргородського 
району.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Ріш уче боротись з проявами хул іган ства
Молодь села Панчево любить 

добре попрацювати і культурно 
відпочити. Але серед юнаків час
то трапляються й такі, що вбача
ють свій відпочинок у пияцтві, 
хуліганстві.

У селі останнім часом згідн о  
з Указом Президії Верховної Ра
ди Української РСР „Про відпо
відальність за дрібне хуліганство” 
взято під арешт юнаків В. Бирзу
ла, П. Бобка і А. Мицула. Чим 
же відзначились ці „герої”? На
пившись горілки, вони зайшли до 
громадян Савицької і Бирзул, вчи
нили дебош, побили вікна, лихо
словили. Всі троє арештовані на

15 діб з використанням на фізич
них роботах.

Нездорові факти. Але слід до
корити комсомольській організації 
колгоспу імені Куйбишева, яка 
слабо проводить виховну роботу 
серед молоді, не виносить на об
говорення зборів негідні вчинки 
окремих юнаків, мало залучає ї х 
до громадської роботи, до участі 
в художній самодіяльності клубу.

Ці недоліки заслуговують на 
серйозну у вагу.

О. ПАЛАМАРЧУК.

...Останнє попередження.
Мал. Бе-Ша.

Правління колгоспу імені Чкалова погано дбає про 
кормову базу для тваринництва. Зоотехнік артілі Я. Лубко, 
бригадир комплексної бригади С. Кучерявий не забез
печили відповідного догляду за худобою, а це привело до 
зниження надоїв молока.

Впорядкувати місто
Шановний Перче! Ти, звичайно, 

пам’ятаєш, як торік ще навесні у 
фейлетоні „Стоїть вода каламут
на” піддавались критиці директор 
комбінату комунальних підпри
ємств І.  А. Титенков та голова се
лищної Ради М. І. Давиденко за 
безпорядки в райцентрі. Але цим 
керівникам критика чомусь в од
не вухо входить, а в друге вихо
дить.

Гадаєш, Перче, зробили вони 
що -небудь по впорядкуванню міс
та? Майже нічого. Як стояли ка
люжі на вулицях Карла Маркса і

Шевченка, біля середньої школи, 
так і стоять. Як писав папірці Да
виденко, так і продовжує писати. 
Та користі з тих папірців мало.

Одне тільки, що змінилося в 
райцентрі—це появилися в парку 
десятки ямок, які копали ще з 
осені для посадки дерев, а дере
ва так і не посадили.

Нагадай, Перче, ще раз керів
никам селищної Ради, нехай вони 
менше пишуть, а більше роблять 
для впорядкування селища.

М. ПРОХОРЕНКО, 
житель райцентра.

П о т у р а ю т ь  л е д а р я м
Раніше їздовий Іван Кручак во

зив голову колгоспу імені Сверд
лова Терентія Яковича Романенка. 
А коли артіль придбала легкову 
автомашину і голова вже кіньми 
не їздить, Кручак відпочиває на 
лаврах, наче на світ народився.

Сидить Кручак вдома і палець 
об палець не вдарить, а 45 трудод

нів щомісяця йому справно нара
ховують. А  там, дивись, ще й „на 
стороні” що-небудь заробить, адже 
добрі коні в його руках.

Господарює отак Кручак та й 
горя не знає. А  керівники колгоспу 
потурають ледарю, розбазарюють 
трудодні.

Г. ГОРОШКО.

Д е  й о г о  с о в і с т ь ?
Голова правління Пурпурівсько

го ССТ Яків Гуслистий про заве
зення у магазини села необхідних 
товарів мало дбає, а от випити 
частенько любить.

Одного разу він таки добре на
пився, що аж в очах потемніло. А 
потім почав „розважатись” . Кол
госпники бачили, як Гуслистий з 
криком увірвався в магазин, почав

бешкетувати, повиганяв усіх по
купців, а потім наказав продав
цеві закрити магазин. Без ніяких 
причин крамниця майже цілий день 
на замку була.

Отак „керував” Гуслистий тор
гівлею в селі. І де тільки його с о
вість?

О. КАРАСЬ.
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