
Пролетарі всіх краї н, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦ Ь
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих,
 Кіровоградської області.

Важливе питання колгоспного ж и т т я
Колгоспи району в минулому 

році прийняли на загальних 
з борах нові Статути, в я ких 
особливо підкреслюється необ
х ідність дальшого розвитку іні
ціативи всіх трудівників села в 
справі організації колгоспного 
виробництва. Статут передба
чає , що загальні збори член ів 
артілі скликаються не рідше 
чотирьох разів на рік, на яких 
вирішуються найголовніші пи
тання  з життя колгоспу. Крім 
цього, у великих колгоспах пе
редбачено скликати не рідше 
одного разу в два місяці збори 
уповноважен их, як і покликані 
оперативно вирішувати важливі 
питання.

Уповноважені — це довірені 
особи, які обираються із чис
ла кращих, дисциплінованих, 
сумлінних к олгоспників у 
бригадах, на фермах та інших 
ділянках виробництва. На упов
новажен их покладається велика 
відповідальність. Вони зобов'я
зані своєчасно з ’являтися на 
збори, брати активну участь 
в обговоренні та вирішенні пи
тань, роз’яснювати всім кол
госпникам бригад, форм, ланок 
ріш ення зборів уповноважених.

Збори уповноважених заслу
ховують звіти правління про 
роботу за окремі періоди сіль
ськогосподарського виробниц
тва, затверджують виробничі 
завдання бригадам, розгляда
ють хід виконання договору 
МТС з колгоспом, переглядають 
і затверджують норми виробіт
ку , визначають розміри відпус
ток членам артілі, розміри 
премій кращим трудівникам 
тощо.

Про це записано і в Статуті 
колгоспу імені Сталіна, Пурпу
рівської сільради. Та, на жаль, 
керівники колгоспу не дотри
муються основних положень 
Статуту. Цими днями тут на 
зборах уповноважених розгля
нули і затвердили виробничий 
план артілі, прибутково-видат

ковий кошторис, договір колгос
пу з Ново-Миргородською МТС 
на 1957 рік. Всі ці питання 
треба було розглянути па за
гальних зборах ч ленів артілі. 
Чому ж забули про це члени 
правління та його голова 
М. Грек?

Партія та уряд у своїх рі
шеннях неодноразово вказува
ли на недопустимість порушен
ня демократичних основ керу
вання колгоспами. Новий Ста
тут чітко визначив коло пи
тань, які слід розглядати па
загальних зборах колгоспників, 
на зборах уповноважен их, на 
засіданнях правління. Та не 
дотримуються цього в окремих 
колгоспах. Так, у сільгоспарті
лі «Перемога» на бригадних 
зборах встановили мінімум тру
доднів по періодах року в той 
час, коли це п итання слід бу
ло вирішувати н а загальних 
зборах.

Колгосп імені Будьонного ще 
в минулому році прийняв но
вий Статут сільськогосподарсь
кої артілі, але й до цього ча
су тут не скликалися збори 
уповноважених, окремі питан
ня, які слід було б розглядати 
на таких зборах, вирішують 
на засіданнях правління, чим 
порушують вимоги Статуту. 
Такі недоліки мають місце і в 
сільгоспартілях імені Леніна, 
імені Хрущова та інших. 

Не слід забувати про те, що 
сільськогосподарська артіль — 
це колективне господарство і 
її члени самі спрямовують 
діяльність свого колгоспу у 
відповідності з законами ра
дянської влади, рішеннями пар
тії та уряду, в інтересах дер
жави, колгоспу і колгоспників.

Первинні партійні організа
ції колгоспів повинні посилити 
контроль над господарською 
діяльністю правлінь, спрямо
вувати роботу так, щоб свято 
виконувались всі вимоги Стату
ту сільськогосподарської артілі.

На зборах районного партійного активу
Днями відбулися збори ра

йонного партійного активу. З 
доповіддю про хід виконання 
рішень XX з ’їзду КПРС п о 
поліпшенню ідеологічної робо
ти серед трудящих району вис
тупив секретар) райкому партії 
Г. А. Безвушко.

Доповідач відмітив, що ідео
логічна робота в районі за 
останній час дещо поліпшилась. 
Краще стали працювати агіт
колективи, комуністи підвищу
ють свій ідейно-теоретичний
рівень у гуртках поточної по
літики, в гуртках по вивчен
ню історії КПРС, на економіч
них семінарах при МТС тощо.

Проте в ідеологічній роботі 
ще мають місце істотні недолі
к и. В окремих партійних ор
ганізаціях заняття в політгурт
ках проходять на низькому 
рівні, у віддалених бригадах 
рідко коли читаються лекції

для населення. Мають місце 
недоліки в к інообслужуванні, 
в роботі клубів та бібліотек.

У своїх виступах заступник 
завідуючого райвідділом куль
тури П. Бурко, працівник Ко
робчинської середньої школи 
М. Мушкет, редактор багато
тиражної газети «Колгоспна 
зоря» сільгоспартілі імені Чка
лова Б. Конофіцький , секретар 
парторганізації колгоспу імені 
Куйбишева Д. Ботнаренко, 
секретар райкому ЛКСМУ 
Ф. Ткаченко та  інші піддали
гострій критиці недоліки в агі
таційно-масовій роботі.

З промовою на зборах пар
тійного активу виступив секре
тар райкому партії С. М. 
Корлюк.

Збори партійного активу 
прийняли розгорнуте рішення, 
спрямоване на поліпшення  іде
ологічної роботи в район і.

Для р а дя нських л юдей

1. Київський молочний комбінат у цьому році збільшив випуск молока на 20 процентів проти ми
нулого року. В магазини міста щодоби поставляється до 300 тонн молочної продукції 25 видів.

На фото: випуск молока в паперових парафінованих пляшках. На передньому плані—укладаль
ниця В. П. Скрипченко.

2. Львів. Колектив швейної фабрики № 2 щомісяця виготовляє більш як 6000 пальто, майже 
стільки ж костюмів, 6300 пар брюк та інші вироби—всього на суму 16 мільйонів карбованців.

На фото: бракувальниця Марія Тимофієнко і змінний майстер Федір Федіна перевіряють го
тові вироби.

3. Закарпаття. Безперервно зростає добробут колгоспного села. Так, у 1956 році населенню села 
Береги було продано на 4,5 мільйона карбованців товарів—на 1 мільйон 224 тисячі карбованців більше, 
ніж у 1955 році.

На фото: в магазині села Береги. На передньому плані—колгоспники І. С. Ковач і Т. О. Фізе
кош купують меблі.

Фото Ірини Пап, Д. Мулярчука і Л. Ковтана. (Прескліше РАТАУ),
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Ширше розмах весняних польових робіт!

Товариші колгоспники і механізатори! 
Пам’ятайте, що весняний день рік годує. 
Не допускайте запізнення з початком 
весняних польових робіт, дорожіть кож
ною годиною!

Закривають вологу, орють грунт
Механ ізатори тракторної 

бригади №  3 Ново-Миргород
ської МТС, яка  обслуговує кол
госп «Шлях Леніна», прагнуть 
зберегти вологу в грунті. Во
ни вже провели шлейфування

на площі понад 40 гектарів.
Поряд з цим на вибіркових 

площах механізатори зорали 10 
гектарів грунту під посів ярих 
культур.

О. ВДОВИЧЕНКО.

Ланкова Віра Поповиченко
Віру Поповиченко добре зна

ють не тільки в к олгоспі іме
ні Чапаєва, де вона кілька ро
ків очолює ланку, але й у 
всьому районі. З року в рік 
передова ланкова наполегливо 
бореться за одержання високих 
урожаїв кукурудзи та цукрових 
буряків, домагається добрих 
показників у змаганні.

Ланка Віри Поповиченко по 
праву вважається однією з кра
щих у колгоспі. Всі члени лан
ки працюють дружно і злагод
жено. В цьому немала заслуга 
ланкової, яку  колгоспниці зна
ють також як  полум’яного агі
татора.

Гідно зустріти 40-річчя  Ве

Не дорожать часом
На весняних польових робо

тах кожна година дорога. Тре
ба вчасно звільнити площі, про
вести веснооранку, закрити во
логу. Та з цим не поспішають 
у колгоспах імені Петровсько
го та імені Сталіна.

До цього часу тут навіть 
повністю не закінчили перевір
ку посівного насіння, не орга
нізували я к слід підживлення 
озимини. Не почувають від
повідальності за доручену спра
ву спеціалісти сільського гос
подарства. Що можна, наприк

лад, сказати про агронома кол
госпу імені Петровського Є. Та
расову? Адже вона випустила 
з поля зору такі важливі питан
ня я к  підживлення озимих 
культур, підготовку насіння.

Агроном колгоспу імені Ста
ліна Н. Чугут п римирився з 
тим, що підживлення озимини 
проведено л ише на площі 154га.

В ці дні необхідно створити 
справжнє трудове напруження, 
дорожити часом, не допускати 
зволікання весняних робіт.

А. МАНОЙЛЕНКО

Перші гект ари
Настав відповідальний період 

боротьби за високий уро
жай. Ме ханізатори Панчівської 
МТС не чекають, поки повністю 
підсохне грунт. Весняні польо
ві роботи вони проводять ви 
бірково. 

Тракторна бригада №  11, 
очолювана Микитою Гончаром, 
у колгоспі імені Будьонного 
закрила вологу на площі 40 
гектарів, підняла 6 гектарів 
веснооранки.

У сільгоспартілі імені Куй
бишева механізатори трактор
ної бригади , яку  очолює Федір 
Першич, закрили вологу на 
площі 30 гектарів, провели 
культивацію грунту на площі 
12,5 гектара.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.

Трудове напруження
Серед хліборобів сільгосп

артілі імені Молотова панує ви
соке трудове напруження. Кол
госпники вивозять на поля 
місцеві добрива, закінчують 
калібрування насіння кукуру
дзи.

Добре трудяться на цій ро
боті колгоспниці О. Воропай, 
М. Костюкова, С. Подурець та 
інші.

На площі, де будуть сіятись 
цукрові буряки, з допомогою 
літака розсіваються мінеральні 
добрива.

Тракторна бригада, яку  очо
лює О. Афанасьєв, добре під
готувалася до весни проводить 
закриття вологи.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ, 
агроном колгоспу.

л икого Ж овтня—таке одностай
не прагнення колгоспників. 
Л анка Віри Поповиченко боре
ться в  цьому році за  одержан
ня 300 центнерів цукрової си
ровин и та 50 центнерів куку
рудзи на кожному гектарі. 
Щоб виконати взяті зобов’язан
н я , члени ланки зібрали чима
ло попелу та пташиного пос
ліду, вивезли по 7 тонн пере
гною н а кожний гектар під по
сів цукрових буряків.

Активну участь беруть член и 
ланки у вивезенні місцевих доб
рив. Приклад у всьому подає 
ланкова Віра Поповиченко, яка 
днями прийнята в члени КПРС.

І. МИРГОРОДЧЕНКО.
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Комсомольське життя

Більше  у ваги вихованню молоді
Славна радянська молодь! 

Вихована Комуністичною пар
тією в дусі безмежної любові 
до своєї Батьківщини, вона 
віддає всі сили боротьбі за пе
ретворення в життя завдань, по
ставлених XX з 'їздом КПРС.

Приклад сумлінної праці по
дають комсомольці і молодь 
нашого району. Юнаки і дів
чата колгоспу «Шлях Леніна», 
де секретарем комсомольської 
організації О. Вдовиченко, доб
ре працюють на всіх ділянках 
колгоспного виробництва, дома
гаються високих показників у 
змаганні. Комсомольська орга
нізація по-справжньому займа
ється вихованням молоді. Мо
лоді трудівники—активні учас
ники художньої самодіяльності 
сільського клубу.

Проте в діяльності окремих 
комсомольських організацій є 
багато хиб і недоліків. Часом 
комсомольські організації по
гано займаються вихованням 
молоді, не прищеплюють їй 
любові до праці.

Комсомольці села Софіївки
Борис Пишоха та Леонід Мар
ченко торік закінчили десяти
річку, одержали атестати зрі
лості. Минув рік, та ці юнаки 
досі не знайшли собі місця в 
трудовому житті. От і тиняю
ться без діла по селу, пиячать, 
хуліганять. Згідно Указу Пре
зидії Верховної Ради Україн
ської РСР «Про відповідаль
ність за дрібне хуліганство»
обидва взяті під арешт за по
рушення громадського порядку. 
Цікаво, чи почувають відпові
дальність за це. дирекція та 
педагогічний колектив Софіїв
ської середньої школи, де ба
гато років навчались і вихову
вались ці юнаки?

У селі Панчево, особливо 
останнім часом, мають місце 
випадки, коли окремі молоді 
люди появляються в громад
ських місцях у нетверезому 
стані, дебоширять, порушують 
порядок. Серед них є, на жаль, 
і комсомольці колгоспу імені 
Куйбишева. Але комітет комсо
мольської організації артілі та 
його секретар Л. Панкул при

мирилися з цими фактами. Це 
ж саме можна також сказати і 
про комсомольські організації 
колгоспу імені Чапаєва, міжра
йонної майстерні капітального 
ремонту.

Велике значення має есте
тичне виховання молоді. Скром
ність прикрашає людину. По 
одягу, зовнішньому вигляду, 
поводженню в громадських міс
цях можна судити про мораль
не обличчя молодої людини. 
Па вечорах молоді, що відбу
ваються в районному Будинку 
культури, можна бачити юна
ків, яких у нас називають 
стилягами. Десятикласники Но
во-Миргородської середньої шко
ли Ю. Малішенко та В. Дорот,
наприклад, часто відвідують 
танці. Своєю поведінкою вони 
відрізняються від інших, тан
цюють у картузах, при чому 
вульгарним стилем.

Чи знають про це учнівська 
комсомольська організація се
редньої ніколи та її секретар 
П. Артюх?

Випадки аморальної поведін
ки молодих людей трапляються 
часто і в сільських та колгосп
них клубах. Та мало уваги 
приділяє цьому районний комі
тет комсомолу. Секретаря рай
кому Г. Швеця, який несе від
повідальність за стан ідеоло
гічної роботи серед молоді, 
більшість часу можна бачити в 
кабінеті, а не в комсомоль
ських організаціях.

Полтавська область. У цьому 
році колектив Кременчуцького 
комбайнового заводу виготовить 
10000 кукурудзозбиральних ком
байнів „КУ-2А“. Підприємство 
вже випустило сотні таких ма
шин.

На фото: складання комбайнів 
на головному конвейєрі.

Фото П. Кекало.
(Прескліше РАТАУ).

Нарада шоферів
Днями відбулася районна на

рада шоферів.
У районному Будинку куль

тури зібралися працівники 
автотранспорту колгоспів, під
приємств, маш и н о-тракторних 
станцій, автороти.

З доповіддю про підсумки 
роботи автотранспорту району 
за 1956 рік і завдання на 
1957 рік виступив секретар 
райкому партії С. М. Корлюк.

У своїх виступах шофери 
Г. Федоров, С. Спринчан, 
К. Соколов та інші розповіда
ли про свою роботу, викривали 
недоліки.

У часники наради схвалили 
звернення шоферів-відмінників, 
громадських інспекторів та ін
женерно-технічних працівників 
Кіровоградської області.

Кращим шоферам району 
Б. Рибальченку, А. Болокану, 
П. Бондаренку, С. Спринчану, 
І. Луговому, С. Білану, П. Гріш
чуку та багатьом іншим було 
вручено цінні подарунки.

Трудовими успіхами зобов'я
залися зустріти водії автома
шин 40-і роковини Великого 
Жовтня.

І. НЕДОМОЛКІН, 
диспетчер автороти.

— Після звітно-виборних 
зборів минуло кілька місяців, 
але комсомольську організацію 
нашого колгоспу ніхто з пра
цівників райкому ні разу не 
відвідав, —  говорить секретар
комсомольської організації Пур
пурівської сільгоспартілі імені 
Сталіна Г. Криворучко.

Радянський народ готується 
гідно зустріти 40-річчя Вели
кого Жовтня. Всюди шириться 
соціалістичне змагання на честь 
всенародного свята. Видатне 
місце у цій великій справі на
лежить нашим комсомольцям, 
нашій молоді.

І. МАЦКУЛ, 
член КПРС.

Бесіди на антирелігійні теми

Чи існує доля?
Можуть сказати, що питання 

„чи існує доля” пусте.
Справді, в будівництві но

вого, комуністичного життя радян
ські люди покладаються не на долю, 
а на свої власні сили і здібності, 
на своє знання законів розвитку 
природи і суспільства. Але серед 
деяких людей, з нетвердими пе
реконаннями, що не звільнилися від 
релігійного погляду на світ, ще іс 
нує віра в долю як в якесь „бо
жественне приречення”.

Звичайно, тут треба відрізняти 
того, хто справді вірить у долю, від 
того, хто вживає слово „доля” не 
в розумінні сліпої віри в божес
твенне приречення, а в розумінні 
історично необхідного збігу обста
вин чи просто за звичкою. Наприк
лад, недавно опубліковане чудове 
оповідання М. О. Шолохова „Доля 
людини” всім своїм змістом спря
моване проти фаталістичного, па
сивного ставлення радянської люди
ни до життя і до подій.

Комуністи, а разом з ними всі 
свідомі люди, спираючись на дані 
науки, рішуче виявляють, що нія
кої „долі” не існує. Справді пере
дові наукові погляди на життя не
сумісні з вірою в долю.
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Віра в невідворотну долю, як і 
релігія в цілому, є пережиток ста
родавніх забобонів, коли люди, бу
дучи безсилими перед грізними сти
хіями природи, все приписували 
невблаганній долі, фатумові. Вся ре
лігія з давніх-давен поширює ідею 
божественного приречення всіх 
вчинків людини. Наприклад, старо
давні греки вважали, що у бога Зев
са було три дочки Мойри—богині
долі, а у бога стародавніх римлян 
Юпітера було три дочки Фати— 
теж богині долі. Ці богині нібито 
й вирішували долю кожної людини. 
Експлуататори завжди використо
вували віру в долю, як і релігію 
взагалі, щоб підтримувати у віру
ючих дух покорм і терпіння.

Віра в долю, наче черв'як, роз’
їдає свідомість і волю людей, на
саджує дух непротивлення злу, бай
дужого ставлення до сучасних по
дій. Головна шкода релігійно-фата
лістичних проповідей про божест
венне приречення полягає в тому,
що вони викликають у людини дум
ку про власне безсилля, прирека
ють її на пасивність. При такому 
погляді на життя втрачає смисл як 
сама постановка людської мети, так 
і дії, спрямовані на її досягнення.

Віра в долю суперечить всій люд
ській діяльності. Сама натура лю
дини протестує проти фаталізму. 
Ні на одну мить не припиняється 
багатостороння творча діяльність 
людства. Вона і є вирішальним і 
наочним спростованням віри в до
лю, вщент розбиває фаталістичну 
точку зору на хід подій. Практи
ка всіх часів і народів яскраво до
водять, що забобонні думки про
долю є неправильними і перешкод
жають справі прогресивного роз
витку суспільства. На відміну від 
тварин, які пасивно пристосовують
ся до навколишнього середовища і 
в найкращому разі збирають гото
ве,—люди виробляють потрібні для 
їх життя матеріальні блага, активно
впливають на природу, в міру 
своїх сил перетворюють її відповід
но до своїх цілей.

Крім виробничої діяльності, тру
дящі здійснюють корінні суспільно- 
політичні перетворення з метою 
знищення соціального гніту. Саме 
народні маси творять історію. Вони 
сприяють прогресивному розвитко
ві і протидіють реакційним силам, 
запобігають небажаним явищам, 
створюють нове. 

Характерно, що навіть люди, які 
вірять у долю, коли йдеться про 
практичне виконання важливих зав
дань, часто наче забувають про неї

і енергійно беруться до роботи, 
покладаються на свої сили, борю
ться з хибами і перешкодами на 
своєму життєвому шляху. На про
тивагу релігійним казкам про долю 
вони додержуються старих, але 
влучних прислів’їв: „богу не мо
лись, а до берега гребись, бо вто
неш”, „боже поможи, та сам не 
лежи”, „що посієш, те й пожнеш”.

Не пасивна надія на божу волю, 
а могутні колективні зусилля дали 
змогу радянському народові збуду
вати велетенські гідроелектро
станції  і  тим самим приборка
ти природну стихію, підкори
ти її своїй волі, за три роки осво
їти понад 35 мільйонів гектарів ці
линних і перелогових земель. Ні, 
люди не можуть застигнути, чека
ючи „небесної благодаті”,—вони 
працюють, трудяться, активно спри
яють прогресивному розвиткові сус
пільства. Отже, якщо віра в долю 
по суті виключає творчу діяльність 
людей, то, навпаки, воля і дії лю
дей, вся їх практична діяльність
несумісні з вірою в існування долі.

Треба зауважити, що заперечен
ня „долі” не означає, ніби люди 
можуть зробити все що завгодно, 
досить тільки захотіти. Людина 
тільки тоді може добитися здійснен
ня своєї мети, коли ця мета 
відповідає реальній обстановці,

коли людина діє з урахуванням 
існуючих умов і відповідно до об’
єктивних законів розвитку приро
ди та суспільства. Коли ж людина 
не зважає на умови і діє напере
кір законам матеріального світу, 
то всі її починання неминуче заз
нають краху.

Комуністична партія Радянського 
Союзу, керівна і спрямовуюча си
ла радянського суспільства, оз
броює радянських людей знанням 
законів розвитку суспільства і ор
ганізує їх на здійснення великих 
завдань комуністичного будівниц
тва. Успіхи, досягнуті радянським 
народом під керівництвом КПРС, 
є результатом величезних творчих 
зусиль і напруженої боротьби.

Єдиний шлях до повнокровного, 
цікавого життя, до звільнення своєї 
свідомості від пережитків минулого 
на зразок віри в долю—це оволо
діння марксистсько-ленінським сві
тоглядом, активна участь в трудо
вій і громадській діяльності в ім'я 
комунізму.

Н. РЯЗАНЦЕВ. 
Кандидат філософських 
наук.

Чи знаєте ви, що...
...у шевському цеху пром

артілі «По ленінському шляху», 
де бригадиром В. Ракуленко, 
шиють чоботи. в яких можна 
ходити лише в квартирі. Коли 
ж у них пройтись по вулиці, 
то на третій день від чобіт від
падуть підошви.

А. КИРИЛЕНКО.

...Ново-Миргородська рай
споживспілка серпів, кіс та ін
ших господарських товарів у 
віддалені села не завозить. 
Щоб придбати такі речі, кол
госпники з Канежа, Шпаково, 
Коробчино змушені йти в Ново
миргород.

В. ТОКАРЕНКО.

...у селі Канежі вже третій

рік стоять закопані стовпи, 
чекають, коли райконтори 
зв'язку, де начальником А. Зін
ченко, виконав договір з кол
госпом імені Леніна, навісить 
дроти і закінчить радіофікацію 
села.

Ф. БАНОК.

...у колгоспі «Перемога» 
шофери бездушно ставляться до 
автомашин. Взимку зіпсували 
три автомобілі, допустили ве
лику п еревитрату пального та 
мастил. А в завідуючого гара
жем Петра Тупика і голова не
болить. Адже трудодні за таку 
«роботу» йому нараховують 
справно.

П. КРИЛОВ.

 Поліпшити медичне обслужування
В селі Мартоноші трудяться 

три медичних працівники. Од
нак медпункт, яким завідує 
А. Можний, працює ще недо
статньо. Тут часто порушуєть
ся розпорядок дня. Був випа
док,  коли медпра цівник 
О. Скляніченко замість того, 
щоб відвідати колгоспи, просиді
ла в знайомих.

Медичні працівники рідко 
коли виступають перед насе
ленням з лекціями та бесідами, 
не провадять належної профі

лактичної роботи на селі. Ма
ли місце факти, коли праців
ники медпункту несвоєчасно 
з’являлись за викликом до 
хворих.

Районний відділ охорони 
здоров’я та виконком сільської
Ради повніші краще контролю
вати і подавати практичну до
помогу медпунктові в налагод
женні зразкового обслужуван
ня трудящих.

А САМОЙЛЕНКО, 
інструктор райкому партії .

На критику не звертають уваги
Перед працівниками радян

ського прилавка стоять великі 
завдання в справі поліпшення 
обслужування трудящих. Про
те в окремих торговельних 
точках району до цієї важли
вої справи ставляться безвід
повідально.

У продовольчому магазині, 
 де завідуючою К. Давидова, 
завжди брудно, безладдя. 
Продавщиця Л. Холявко часто 
общитує покупців. Громадя
нам Д. Колесник, О. Гладкій

та О. Цимбал не дала повністю 
здачі. На зауваження покуп
ців продавщиця часто від
повідав грубістю.

Районна газета вже писала 
про недоліки в роботі пра
цівників продмагу. Проте прав
ління Ново-Миргородського ССТ 
на критику чомусь не звертав 
уваги.

З цими недоліками вже час 
покінчити.

О. ПАЛАМАРЧУК, 
житель райцентра.
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