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Колгоспники і механізатори! Вчасно 
і якісно підготуємо всі необхідні засоби 
для успішного проведення збирання 
врожаю зернових і технічних культур, 
не допустимо на жнивах найменших 
втрат зерна.

Змагання МТС районуП овідомлення  
Міністерства фінансів СРСР

Д е р ж а в н у  п о зи ку  р о зви тк у  н арод н ого  госп од арства  
С Р С Р  (ви п у ск  1957 р о к у ) , вип ущ ену , на су м у  12 м іл ь- 
я р д ів  кар б о в ан ц ів , ро зм іщ ен о  до  кінця д н я  20 травня 
на 14 м іл ьяр д ів  535 м ільй он ів  686 тисяч  к ар б о в ан ц ів .

М ін істерство  ф інансів  С Р С Р  на п ідстав і вказівки  
Р ади  М ін істр ів  С Р С Р  д ал о  р о зп о р я д ж ен н я  припинити 
п овсю дн о  д а л ь ш у  п ер ед п л ату  позики .

Міністр фінансів СРСР А. ЗВЄРЄВ.
21 травня 1957 р.

Ширше розмах будівництва в колгоспах
Колгоспи нашого району—ве- 

ликі багатогалузеві господарст- 
ва. Трудівники соціалістичних 
ланів з року в рік збільшують 
виробництво зерна, м’яса, мо- 
лока та інших продуктів. Зрос- 
тає поголів’я  громадського тва- 
ринництва. Ростуть і потреби 
на хороші добротні виробничо- 
господарські приміщення. Ли- 
ше за останні роки збудовано 
в районі десятки корівників, 
свинарників, вівчарень, зерно- 
сховищ та інших приміщень. 
Багато увага будівництву при- 
діляють у колгоспах імені Мо- 
лотова, імені Будьонного, іме- 
ні Куйбишева.

Завершують будівництво ти- 
пових цегляних корівників 
колгоспи імені Чапаєва, імені 
Сталіна (с. Мартоноша), імені 
Кагановича, імені Калініна та 
інші.

Тваринники району, включи- 
вшись у всенародне соціалістич- 
не змагання на честь 40-річ- 
чя Великого Жовтня, дали сло- 
во у нинішньому році вироби- 
ти по 37 центнерів м’яса на 
100 гектарів сільськогосподар- 
ських угідь, в тому числі по 
23 центнери свинини на 100 
гектарів ріллі. А це значить, 
що треба різко збільшити від- 
годівельні групи тварин, особли- 
во свиней.

Найкраще відгодовувати сви- 
ней у спеціальних відгодівель- 
них майданчиках. Такі май- 
данчики вже побудували сіль- 
госпартілі імені Свердлова, іме- 
н і Жданова, імені Леніна та 
інші. Та надто повільно буду- 
ють свинарники колгоспи іме- 
ні Чапає ва, «Шлях Леніна», 
імені Сталіна (с. Пурпурівка). 
Правління артілей мало займа- 
ються будівництвом, недостат- 
ньо контролюють роботу буді- 
вельних бригад.

Ряд колгоспів одержує 
низькі прибутки від птахівни- 
цтва. Не дбають як  слід про 
птицю в сільгоспартілі імені 
Маленкова. Курей тримають у 
напівзруйнованих непридатних 
приміщеннях. Про будівництво 
птахарні керівники колгоспу 
не турбуються. Збудувати в 
кожному колгоспі хороші пта- 
харні — таке стоїть завдання 
перед правліннями сільгоспар
тілей.

Надто повільно розгортають 
будівництво зерносховищ та 
кукурудзосховищ колгоспи іме- 
н і Чапає ва, імені Кагановича 
та  інші. Лише мартоноський 

колгосп імені Сталіна розгор- 
нув будівництво кукурудзосхо- 
вища та типової сушарні.

Трудівники села Канежа на 
своїх зборах постановили збу- 
дувати хороший міжколгоспний 
клуб в центрі села. Вже дру- 
гий рік керівники колгоспів 
імені Леніна та імені Будьонно- 
го ведуть розмови про будівни- 
цтво, але дальше розмов спра- 
ва не пішла. Голови артілей 
тт. Сакара та Борнско ніяк не 
домовляться про замовлення 
проектно-кошторисної докумен- 
тації. А час не жде.

Окремі керівники колгоспів 
несерйозно ставляться до будів- 
ництва приміщень дитячих ясел. 
У пурпурівському колгоспі іме- 
ні Сталіна ще в 1955 році 
розпочали будувати дитячі яс- 
ла. Вигнали стіни і заспокої- 
лись на цьому. Не будують 
приміщення для дитячих ясел 
сільгоспартілі імені Чкалова, 
імені Леніна та імені Куйби- 
шева.

В багатьох колгоспах райо- 
ну надзвичайно погано ремон- 
тують наявні тваринницькі та 
інші господарські будівлі. У 
сільгоспартілях «Перемога», 
імені Хрущова, імені Орджоні- 
кідзе стоять розкриті птахарні, 
конюшні, руйнуються зерносхо- 
вища, кузні, теслярні, але ре- 
монтувати їх ніхто не думає. 
Не помічають цього ні правлін- 
ня артілей, ні завгоспи.

Погано використовують ок- 
ремі колгоспи на будівництві 
місцеві матеріали. Останнім ча- 
сом зовсім відмовились будува- 
ти глинобитні приміщення, не 
використовують на споруджен- 
ні жилих будинків очерету то- 
що. А використання місцевих 
будівельних матеріалів дозволяє 
значно скоротити строки робіт 
і зекономити чимало коштів, 
зменшити витрати дефіцитних 
будівельних матеріалів.

Великі і відповідальні зав- 
дання в справі будівництва 
покладаються на міжколгоспну 
будівельну організацію, яку 
очолює І . Титенков. Треба не- 
гайно розгорнути виробництво 
шлакоблоків, черепиці, цегли, 
прискорити будівництво влас- 
них підсобних підприємств і 
господарсько-впробиичих спо- 
руд в колгоспах.

На поліпшення будівництва 
в колгоспах слід звернути осо- 
бливу увагу відділу по будів- 
ництву в колгоспах.

М. Г О РДЕНКО, 
директор Панчївської МТС.

Польовий стан 
тракторної бригади

Колгоспники сільгоспартілі 
імені Будьонного закінчують 
спорудження в полі будинку 
для механізаторів. Тут буде 
гуртожиток на 20 чоловік, сто- 
лова, кімната бригадира, кімна- 
та для ігор. Б іля приміщення 
є майданчик, який  обсаджений 
декоративними деревами.

Незабаром механізатори трак- 
торної бригади перейдуть у світ- 
лі кімнати будинку.

Ровенська область. Будівельна 
бригада сільгоспартілі „Ленін- 
ським шляхом”, Ровенеького райо- 
ну, зобов’язалась до дня 40-х ро- 
ковин Великого Жовтня збудува- 
ти два чотирирядні корівники. 
Стіни будуть викладені з блоків, 
виготовлених силами колгоспни- 
ків.

На фото: виготовлення блоків з 
місцевих матеріалів для будів- 
ництва нових корівників.

Фото О. Платонова.
(Фотохроніка РАТАУ).

(показники виконання робіт станом на 20 травня 
1957 року в процентах до плану)
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Трудове напруження
Механізатори тракторної 

бригади, яку очолює Олександр 
Афанасьєв, в обслужуваному 
колгоспі імені Молотова про- 
шарували 200 гектарів цукро- 
вих буряків, пропушили соняш- 
ник на площі 75 гектарів.

Добрих трудових успіхів на 
обробітку міжрядь домагаються 
трактористи Дем’ян  Костюков, 
Панас Мельниченко, Марко 
Приходько, Василь Тільний, 
які перевиконують норми.

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

На обробітку кукурудзи
Трактористи Т ихін Турку- 

лець, Євгеній Мунтян, Іван 
Павленко, Іван Ільїн, Павло 
Болюбаш перевиконують денні 
норми на обробітку просапних 
культур у мартоноській сіль- 
госпартілі імені Сталіна. Меха- 
нізатори працюють наполегли- 

во, із завзяттям, дотримуються 
правил агротехніки. Тракторна 
бригада, очолювана Семеном 
Бондаренком, вже провела пере- 
хресний обробіток кукурудзи 
на площі 382 гектари.

С. АДОНЬЄВ, 
диспетчер Панчівської МТС.

Зволікають польові роботи
Останнє місце по Ново-Мирго- 

родській МТС займає тракторна 
бригада № 9, де бригадиром 
Михайло Покотилов. В колгос- 
пі імені Хрущова механізато- 
ри цієї бригади прошарували ли- 
ше 52 гектари цукрових буря- 
ків із плану 160. Пропущено бу- 
ряків на площі 33 гектари. Зво- 
лікають тут міжрядний обробі- 
ток кукурудзи. Оброблено пере- 

хресним способом тільки 84 
гектари із плану 300 гектарів.

Не кращ і справи і в трактор- 
ній бригаді, я к у  очолює Сергій 
Бондаренко. В обслужуваному 
колгоспі імені Орджонікідзе ме- 
ханізатори пропуш или лише 10 
гектарів кукурудзи при плані 
180 гектарів. Відстають тут і 
на обробітку інших культур.

О. ХОМЕНКО.

Це наш обов’язок, товариші комбайнери!
Наближається збирання вро- 

жаю — гаряча пора в роботі 
колгоспників та механізаторів. 
Як і в минулі роки, вирішаль- 
ною силою на жнивах буде 
комбайн. Отже від нас, ком- 
байнерів, від того, як  ми під- 
готуємо техніку в значній мі- 
рі залежить успіх справи. 
Своєчасно і зразково підготува- 
ти до роботи комбайни, обов’- 
язково перевірити машину, 
опробувати її, на високому 
рівні провести збирання хлі- 
бів—такий наш почесний обов’- 
язок, товариші комбайнери.

Ось уже вісім років працюю 
я  комбайнером у Ново-Мирго- 
родській МТС, наполегливо під- 
вищую свою майстерність, до- 
магаюся перевиконання дове- 
дених завдань і взятих зобов’- 
язань. Торік, наприклад, само- 
хідним комбайном зібрав понад 
800 гектарів зернових і техніч- 
них культур, намолотив понад 
9000 центнерів зерна.

В нинішньому році вирішив 
протягом 10 днів зібрати не 
менше 300 гектарів зернових. 
Щоб виконати це своє зобов’я - 
зання, вчасно завершив ремонт 
комбайна. Зараз машина сто- 

їть у  польовому стані трактор- 
ної бригади.

Скоротити строки проведен- 
ня жнив, не допустити най- 
менших втрат зерна—таке сто- 
їть завдання. На власному дос- 
віді я  переконався, яке вели- 
ке значення має роздільний 
спосіб збирання хлібів. Його 
переваги очевидні. Значно ско- 
рочуються строки жнив, лег- 
ше на машину, бо маса в ком- 
байн поступає суха. При роз- 
дільному збиранні набагато 
зменшуються втрати зерна. В 
пурпурівському колгоспі імені 
Сталіна торік я  на роздільно- 
му збиранні підібрав 105 гек- 
тарів хлібів. Урожай на цій 
площі був хороший. За  робо- 
чий день підбирав до 28 гек- 
тарів хлібів.

Не менш важливим є правиль- 
не комплектування комбайно- 
вих агрегатів досвідченими 
кадрами, забезпечення необхід- 
них умов для роботи комбайне- 
рів. Адже не секрет, що бага- 
то часу нам доводиться гаяти 
марно тільки тому, що окремі 
недбайливі керівники колгос- 
пів не потурбуються про вчас- 
не обладнання токів, забезпе- 

чення агрегатів транспортом 
для відвезення зерна, водою 
тощо. Ось чому вже сьогодні 
треба готувати людей та всі 
необхідні засоби до роботи на 
збиранні.

Досвід минулих років пока- 
зав, що групова робота ком- 
байнів повністю себе виправдує. 
При цьому на суміжних загін- 
ках працюють два—три ком- 
байни. Полегшується обслужу- 
вання агрегатів людьми, тран- 
спортними засобами, в разі 
поламки комбайнери допомага- 
ють один одному швидше ввес- 
ти в дію машину.

Кожний комбайнер повинен 
добре знати площі, на яких 
йому доведеться збирати вро- 
жай. Я вже побував на полях 
колгоспу імені Хрущова, де в 
цьому році збиратиму хліба. 
Повинен сказати, що після 
травневих дощів і озимі і ярі 
посіви буйно розвиваються, 
обіцяють непоганий урожай. 
Радісно стає на серці, що нам, 
комбайнерам, буде біля чого 
попрацювати.

Микола ПАРФЬОНОВ, 
комбайнер Ново-Мирго- 
родської МТС.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Краща свинарка

2.

П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Бесіда агітатора в полі
Кілька днів йшли теплі дощі. 

Та ось пригріло сонце. Став 
підтряхати грунт. Вийшли в 
поле трудівниці сільгоспартілі 
імені Ж данова проривати цук- 
рові буряки.

Густі зелені рядки покрива- 
ють плантацію. На рослинах 
уже утворилась друга пара 
справжніх листочків. Запізни- 
ш ся з проривкою—недобереш 
багато врожаю.

...Іде полем невисока білява 
дівчина. Ось вона підійшла до 
однієї з колгоспниць, привіта- 
лась. Потім взяла сапу і ста- 
ла проривати рослини. Вона 
прорвала кілька рядочків, по- 
тім перейшла в іншу ланку.

—Так не годиться, Маріє,— 
гукають на дівчину колгоспни- 
ці з ланки Надії Деркач.—До- 
помагаєш тим, хто йде попе- 
реду. Іди нас виручай. Бачиш: 
відстаємо.

—Приємно допомагати тому, 
хто сам старається,—відповіла 
дівчина.

Це бібліотекар сільської біб- 
ліотеки Марія Крива вийшла в 
поле провести бесіду.

Обідня перерва. Тут розгор- 
нулась бесіда. Колгоспниці 
вже не перший рік вирощують 
буряки, та коли зайшла роз- 
мова про нормальну густоту 
стояння рослин, виникло бага- 
то суперечок.

— Агітатор говорить, щоб за- 
лишати на одному погонному 
метрі по 6 —7 рослин. А що з 
того. Торік ми залишали на- 
віть по 8 рослин на метрі, а 
врожай одержали ни зьки й,—го- 
ворить одна з колгоспниць.

—А позаторік у другій брига- 
ді були дуже рідкі буряки, ко- 
рені хоч і великі поросли, але 
кожен гектар не видав навіть 
150 центнерів,—заперечує Оле- 
на Коровка.

—Майте на увазі,— втру- 
чається агітатор,—що я к  над- 
мірна зрідженість, так і загу- 
щеність рослин призводить 
до зниж ення врожаю буряків 
та їх  цукристості. Та мене тур- 
бує й інше. Дехто з вас може 
втратити багато центнерів цієї 

цінної сировини лише на про- 
риванні. По скільки соток про- 
ривають члени вашої ланки?— 
звертається М. Крива до Надії 
Деркач.

— Норму виконую ть,—відпо- 
відає ланкова.

— Це так. Але норма 0,07 
гектара, а ділянка в кожної 
сапальниці більше гектара. От 
же будете проривати майже 
півмісяця. А буряки вже сьо- 
годні стікають. Що ж буде 
через кілька днів? Дозвольте 
вам пригадати й таке, що про- 
ривання у фазі трьох пар справ- 
жніх листочків призводить до 
зниження врожаю до 60 цнт. на 
гектар, порівняно з прориван- 
ням, проведеним у стадії роз- 
виненої вилочки.

— Що треба поспішати з 
проривкою, це вірно,— промови- 
ла Клавдія Буняк. — Та чому 
нам механізатори не допомага- 
ють? Зобов’язалися провести 
букетування на значній пло- 
щі. Та і тільки. Механічного 
прорізування рядків не за- 
стосовують.

Вірно говорить трудівниця. 
Букетування на 3 0 — 35 про
центів скорочує затрати ручної 
праці.

— Що говорити про букету- 
вання,—скаржиться Марія Ви- 
сочин,—коли жінки тракторис- 
тів сидять вдома, буряків не 
сапають.

Обурення цілком справедли- 
ве. Адже не працюють в кол- 
госпі ні дружина бригадира 
тракторної бригади Ф. Пиш о х а , 
ні жінки трактористів Н. Же- 
ребен ко, М. Панасенко, К. Пут- 
ник та інші.

...Н а прориванні цукрових 
буряків першість в бригаді три- 
має ланка Ольги Литвин. Кол- 
госпниці бригади прагнуть 
прорвати цукрові буряки за 
7 —8 днів. По 0,11 гектара і 
більше щоденно проривають 
К. Волкова, К. Буняк, О. Ко- 
ровка, М. Височин та інші.

Бригада закінчує прориван- 
ня цукрових буряків.

С. БОЛГАРИН, 
секретар райкому партії.

Рік 1917-й на Україні

Оплот революційного пролетаріату
Після повалення самодер- 

жавства В. І . Ленін висунув 
я к  необхідну умову успішного 
розвитку революції негайне 
озброєння пролетаріату. Це 
потрібно було для того, щоб 
буржуазія і поміщики, інтере- 
си яки х  захищав Тимчасовий 
уряд, не відновили монархію, 
щоб не на словах, а н а  ділі 
були забезпечені свобода і де- 
мократична республіка. В своїх 
історичних «Листах з далека», 
написаних в березні 1917 ро- 
ку, Володимир Ілліч вказував:

„...єдина ГАРАНТІЯ сво- 
боди і зруйнування цариз- 
му до кінця є ОЗБРОЄННЯ 
ПРОЛЕТАРІАТУ”.

Виконуючи вказівки вождя 
партії, більшовицькі організа- 
ц ії Петрограда, Москви та ін- 
ших промислових центрів краї- 
ни почали формувати загони 
робітничої міліції і озброєні 
дружніш, які стали оплотом 

революційного пролетаріату. В 
газеті «Правда» був опубліко- 
ваний Статут Червоної гвардії 
Виборзького району Петрогра- 
да, який передрукували всі 
більшовицькі газети.

З великим піднесенням про- 
ходило створення Червоної гвар- 
дії на Україні, зокрема в Хар- 
кові. На засіданні Харківсько- 
го комітету РСДРП(б) з акти- 
вом 11 ( 2 4 )  травня 1917 року 
було ухвалено постанову про 
створення Червоної гвардії під 
безпосереднім керівництвом і 
контролем Харківського комі- 
тету. На цьому ж засіданні 
була створена військова орга- 
нізація, якій доручалось займа- 
тися формуванням, озброєнням 
і навчанням Червоної гвардії.

Протягом літа 1917 року на 
фабриках і заводах міста були 
організовані озброєні загони, до 
яких вступили сотні робітників. 
Так, на заводі Гельферіх-Саде 

Виступ В. І. Леніна на першому Всеросійському з’їзді селян- 
ських депутатів у Петрограді 22 травня 1917 року.

З  малюнка художника П. Васильєва.

Г. ПАВЛОВСЬКА, 
доярка колгоспу імені 
Кагановича.

С. БАЙБОРОША, 
голова виконкому Мар- 
тоноської сільради.

Ділит ься  
досвідом роботи

Багато років трудиться дояр- 
кою Олександра Арсентіївна 
Шульга. З року в рік домага- 
ється непоганих показників.

Олександра Арсентіївна охоче 
ділиться з нами, молодими дояр- 
ками, досвідом роботи.

„Я була на нараді...”

А. ШАРИГІН.

Г. ПЕТРОВСЬКА, 
секретар бригадної ком- 
сомольської організації.

Добре працюють на обробітку 
рослин молоді трудівниці шос- 
тої рільничої бригади сільгосп- 
артілі імені Куйбишева. Прик- 
лад у роботі подають Галина 
Козак, Ніна Ботнаренко, Мелан- 
ка Праля та інші.

Ланка, яку  очолює Любов 
Паливода, бореться за одержан- 
ня 250 центнерів буряків 
і 35 центнерів кукурудзи на 
кожному гектарі.

Молодь подає приклад

Зустріч футболістів
Нещодавно в райцентрі від- 

булася зустріч футбольних ко- 
манд «Колгоспника» (м. Ново- 
Миргород) і «Локомотива» 
(м. Зн ам ’янка). Перемогли фут- 
болісти знам’янського «Локо- 
мотива» з рахунком 4:1.

І. МИРГОРОДЧЕНКО.

В. НАЗАРЕНКО, 
зоотехнік колгоспу „Шлях 
Леніна”.

Свинарка сільгоспартілі «Шлях 
Леніна» Наталія Медведенко ве- 
де перед у змаганні. За  сім 
м ісяців господарського року в 
тваринництві на кожну свино- 
матку одержала по 12,7 поро- 
сяти.

Н. Медведенко широко застосо- 
вує разові опороси. Свиноматки 
вчасно спаровує. Провадить 
старанний догляд за новонарод- 
женими поросятами.

Районна сатирична газета

Десятки людей щодня зупи- 
няються біля вітрини, в якій 
висить помер районної сатирич- 
ної газети «Крокодил іде по 
району».

В одному з останніх номерів 
вміщені дотепні карикатури на 
спекулянтку М. Карнаух, кіно- 
механіка С. Крайванова, який 
часто пиячить, бригадира мар- 
тоноського колгоспу імені Ста- 
ліна Г. Квашу та інших.

Активну участь у художньо- 
му оформленні газети бере за- 
відуючий Софіївським сільським 
клубом В. Ш ульга.

23 травня 1957 року.

На фестивалі молоді
Днями відбувся фестиваль 

молоді Кіровоградщини. На святі 
молодості були юнаки і дівча- 
та нашого району.

Тепло зустрічали присутні 
виступи районного хору, який 
виконав пісні «Зустрічай. Кіро- 
воград», «Привіт фестивалю» , 
«Ж артівлива пісня доярки» . 
Текст п ісень написали місцеві 
автори Б . Тарасенко, М. Су- 
хов та інш і, м узику—М. Мар- 
тинов.

Оргкомітет фестивалю нагоро- 
див учасників хору жетонами 
та дипломами лауреатів 11 сту- 
пеня.

Успішно виступала також 
команда волейболістів.

А. ГРИГОР’ЄВ, 
директор Будинку куль- 
тури.

Налагодити облік праці
Бухгалтер колгоспу Пере- 

мога» А. Мошинський добре 
розуміє, яке велике значення 
має правильний облік. Та до 
виконання своїх обов'язків 
ставиться погано: по кілька 
днів може не з ’являтись на 
роботу, займається пияцтвом.

Облік праці занедбано. Тру- 
дові книж ки колгоспників ле- 
жать у шафі бухгалтера, при- 
пали пилом. Ніхто їх не запов- 
нює. Чому з цим примирилось 
правління колгоспу?

в. головко.

Нещодавно мав місце такий 
випадок. Бібліотека в селі Мар- 
тоноші була два дні закритою. 
Читачі звертались до мене із 
запитаннями:

—Де ж це завідуюча бібліо- 
текою?

—Я  була на нараді в райо- 
н і,—відповіла мені бібліотекар 
т. Резніченко. Ніякої наради, 
як  виявилось, не було.

Такі випадки бувають часто. 
Райвідділ культури повинен 
звернути на це увагу.

Слідами наших виступів
В райгазеті за 14 квітня вміщу- 

валась замітка про те, що кінорек- 
лама часто відстає від життя. Ди- 
ректор Будинку культури А. Гри- 
гор’єв повідомив редакції, що за - 
мітку обговорено на нараді праців- 
ників, вжито заходи для виправлен- 
ня недоліків. Зараз рекламі кіно- 
фільмів приділено належну увагу.

В номері за 31 березня в заміт- 
ці „Колючі рядки” писалось, що в 
Ново-Миргородській МТС не впо- 
рядковані під’їзні шляхи. Як по- 
відомлено редакції, зараз цей недо- 
лік усунуто.

класу створили міцні загони 
Червоної гвардії також в Лу- 
ганську, Катеринославі, Києві ,  
Одесі та ін ш их містах України.

Червоногвардійські загони 
Петрограда, Москви, Харкова, 
Києва та  інш их міст відіграли 

велику роль у придушенні в 
серпні 1917 року заколоту ге- 
нерала Корнілова, що намагав- 
ся ліквідувати Ради і створити 
уряд військової диктатури.

Червоногвардійді революцій- 
ного Петрограда, які разом з 
матросами і солдатами штурму- 
вали Зимовий палац, були в 
перших рядах борців за пере- 
могу Великої Ж овтневої соціа- 
лістичної революції.

Поруч з революційними 
військовими частинами Червона 
гвардія стала кістяком зброй- 
них сил Радянської держави— 
Червоної Армії, я ка  була 
створена для захисту великих 
завоювань Жовтневої революції.

С. РОЗІН.
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вересні вони прислали своїм 
харківським товаришам 2000 
гвинтівок, 40 кулеметів, 60 ящ и- 
ків патронів, 250 револьверів 
і багато іншої зброї. Цей факт— 
яскраве свідчення єдності дій 
пролетарів російських і україн- 
ських, єдності, що стала вели- 
кою силою в боротьбі за пере- 
могу соціалістичної революції.

Незважаючи на протидії мен- 
шовиків, есерів та буржуазних 
націоналістів, більшовики при 
активній підтримці робітничого 

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву

загін червоногвардійців нарахо- 
вував близько 300 чоловік, на 
заводі електричної компанії 
(ВЕК)—майже 400 чоловік, на 
паровозобудівному заводі— 500 
чоловік.

Першу зброю для навчання 
червоногвардійців було одер- 
жано від прибулого з Тули 
30-го піхотного полку, душею 
якого був більшовик Микола 
Руднєв. Велику допомогу в 
озброєнні червоногвардійців по- 
дали тульські робітники. У 
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