
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Культармійці, ваше місце в полі!
Комуністична партія постави

ла  перед радянським народом 
важливе завдання— в найближ 
чі роки наздогнати Сполучені 
Штати Америки по виробниц

 тву м ’яса, масла і молока на 
душ у населення. Трудівники 
с ільського  господарства беруть 
па себе високі соціалістичні 
зобов’язання но піднесенню 
вс іх  галузей колгоспного ви
робництва, зокрема в розвитку 
громадського тваринництва. Х л і
бороби і тваринники нашого 
району прагнуть внести свій 
гідний вклад у  цю важливу 
справу.

Вся д іяльн ість закладів к уль 
тури зараз повинна бути спря
мована на піднесення політич
но ї і трудової активності х л і
боробів, на широке розгортан
ня соціалістичного змагання, 
головне в організації якого в 
гласн ість, поширення передо
вого досвіду. Усп іш не прове
дення ц іє ї роботи —  головне 
завдання Республіканського ог
ляду культурно-освітніх закла
дів, що проводиться н ині по 
всій Україн і на відзначення 
40-х роковин Великої Ж овтне
вої соціалістичної революції.

Л іто  вступило в свої права. 
На свіже повітря, в поле, в 
чудові зелен і парки переносять 
основну д іяльн ість с ільськ і та 
колгоспн і клуби , бібліотеки. 
Л ітн я  пора року відкриває ши
рокі можливості для  розвитку 
худож ньої самодіяльності. К уль 
турно-освітні працівники зо
бов’язані розробити конкретні 
плани проведення масово-полі
тичної та культурно-освітньої 
роботи серед колгоспників та 
механізаторів. Треба у кожній 
бригаді, ланц і, на фермах ор
ганізовувати бесіди, доповіді, 
лекц ії, конференції читачів, 
виготовлен ня наочної агітації.

Культармійці покликан і до
корінно поліпшити роботу гурт
ків худож ньої самодіяльності. 
Через них широко пропагувати 
серед трудящих мас справжнє 
мистецтво. Трудівники ланів 
лю блять музику, пісні, танці.

Але чи задовольняю ть культ
освітні заклади різноманітні 
інтереси трудівників села? Да
леко не скрізь і не завжди. 
Рідко в яких селах  чути м у
зику народних інструментів, 
пісні хорових колективів .

З року в рік с ільськ і клуби ор
ганізовували агіткультбригади, 
як і влаштовували концерти без
посередньо в полі, випускали 
там бойові листки, сатиричні 
газети тощо. Трудівникам до 
душі такі виступи гуртківців.

А ле  в цьому році культар
мійці бувають в полі дуже рід
ко. Завідуючий районним відді
лом культури В. П ерев’язко на 
папері рахує п ’ять сільських 
агіткультбригад, але жодна з
них ще не виступала в полі 
перед колгоспниками. Лиш е ко
лектив худож ньої самодіяль
ності районного Будинку к у л ь 
тури зробив к ілька  виїздів у 
села району.

Працівники відділу культури 
рідко коли бувають у клубах 
та бібліотеках, про ї х д іяль
ність часто мають уявлення 
л ише із поданих звітів. В. П е
рев’язко, наприклад, запевняє, 
що Коробчинський с ільський 
клуб переніс свою роботу в по
ле, серед хліборобів виступає 
агіткультбригада. Насправді ж 
нічого цього немає. С ільський 
клуб працює незадовільно. А гіт 
культбригади не створено. На
віть завідуючий клубом  А . Ва
річенко в полі буває рідко.

Ж одного разу не виступали 
перед колгоспниками а г ітк ульт
бригади Мартоноського, Панчів
ського сільських клубів , а х у 
дожній керівник районного Б у
динку культури П. Я цку л  за
певняє, що вони давно висту
пають у полі. Кому потрібне 
таке окозамилювання?

Культармійці, ваше місце 
сьогодні в полі, там, де кол
госпники та механізатори вико
нують взяті соціалістичні зо
бов’язання по різкому зб іль 
шенню виробництва зерна, м’я 
са, молока та інш их продуктів 
землеробства і тваринництва.

Ровенська область. Добре обладнано польовий табір механі
заторів 13-ї тракторної бригади Бугринської МТС, що обслуговує 
сільгоспартіль імені Жданова, Гощанського району. Тут проводи
ться політико-масова робота, регулярно доставляються газети.

На фото: бригадир тракторної бригади Ф. К. Шевчук читає 
газету механізаторам, які працюють у другій зміні.

Фото О. Платонова. (Фотохроніка РАТАУ).

Чому низькі надої молока?
Дванадцята година дня. П ас

тухи пригнали корів до загону. 
Дояркам довго довелося в’язати 
худобу: корови не хочуть п ід
ходити до порож ніх ясел. Тут 
же бруд, куч і гною, який дав
но не вивозиться.

— З араз ще н іч о го ,— говорять 
доярки,— п ісля  до їння корови 
підуть пастись. А от на ніч 
нічого в ясла покласти. Не б у 
де молока вранці.

У  колгоспі імені Орджонікід
зе випасів дуж е мало. Але під
годівлю корів зеленою  масою 
організували про лю дське око. 
Тварини б ільш е 12 годин сто
ять голодні б іля  порожніх ясел. 
Ось чому тут такі низьк і надої
молока. За перш у декаду чер
вня надоєно на кож ну корову 
лише по 71 л ітру молока. За 
п’ять місяців у  колгоспі вироб
лено тільки по 4 2 ,6 центнера 
молока на кож ні 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь.

Доглядачі х уд о би М. М олдо
 ванов та А. Медведенко днями

не виходять на роботу, зелену 
масу, я ко ї в колгоспі є в достат
ній к ількості, завозять з вели
кими перебоями. Т ак , 9 червня 
коровам зовсім не завезли трави. 
А зоотехнік колгоспу І. Бонда
ренко, він же і завідуючий 
фермою, майже цілий день про
спав, на фермі не появлявся.

Щ о можна говорити про різ
ке збільш ення виробництва мо
лока, коли в колгоспі не дог
лядають молочне  стадо тварин. 
Зараз є всі можливості різко 
збільш ити надої, та корів году
ють погано. Про відтворення 
поголів ’ я зовсім не дбають. Вже 
к ілька днів не виходит ь  на ро
боту Ф . Дануца, який доглядає
бугаїв-п л ідників. Тварини сто
ять голодні, н енаповані. К ол
госпний зоотехн ік не слідкує 
за правильним проведенням 
парування худоби. Ось чому 
на фермі б ільш е 10 ялових ко
рів.

У  член ів  правління і  зокре
ма у говови колгоспу Д. Р у 

денк а не болить голова за по 
л іп ш ен ня стада м олочної худо
би. На фермі є к ілька  корів, 
як і зовсім не дають молока. 
Ж одного літра молока не одер
жали за  7 місяців від корови 
«К у н и ц і» .  Таких корів давно тре
ба замінити, на їх  місце пос
тавити продуктивну худобу.

Керівники колгоспу мало дба
ють про поліпш ення умов пра
ці тваринн и ків. Дояркам вже 
к ілька місяців не видають  до
даткової оплати, не дбають 
про відпочинок трудівниць. 
Доярки вже довгий час не ма
ють вих ідних  днів.

По надоях м олока колгосп 
тримає одне з останніх місць 
в районі, але це мало турбує 
партійну та комсомольську ор
ган ізац ії артіл і. Секретарі 
первинної парторганізації М. К і
росір та ком сомольської орган і
зації  Г. Х мельницький примири
л ись з недоліками, на фермі 
не бувають, роботою тваринни
ків не ц ікавляться .

П. ПИЛИПЕНКО.

Проти випробувань ядерної зброї
Радянський Союз, керуючись 

лен інським  принципом мирно
го спів існування держав з р із
ними соціальними системами, 
завжди проводив і проводить 
політику миру. Погляди всіх 
простих людей земної к у 
л і звернуті до нашої великої 
Батьківщ ини —  прапороносця 
миру .

Радянський народ зайнятий 
мирною творчою працею. Всю
ди розгорнулося соціалістичне 
змагання за успіш не здійснен
ня ріш ень XX  з ’ їзду КПРС, 
за дострокове виконання зав
дань шостого п ’ятирічного пла 
ну. Труд івники к олгоспного 
села прагнуть виростити висо
кі врожаї ус іх  культур , забез
печити різке збільш ення ви
робництва тваринницької про
дукц ії з тим, щоб у найближ
чі роки наздогнати Сполучені 
Штати Америки по виробниц
тву м ’яса, масла та молока на 
душу населення.

На м ітингах і зборах, що 
проходять зараз на підприєм
ствах і установах , в колгоспах 
і МТС, трудящі нашого райо
ну, як  і всі радянські люди, 
 одностайно схвалюють Заяву 
Радянського комітету захисту 
миру і Звернення Верховної 
Ради СРСР.

Багатолюдним був мітинг 
у  с ільгоспартілі імені Чкалова. 
Перед колгоспниками з пові
домленням про боротьбу ра
дянського народу за мир, про 
міжнародну масову кампанію
за припинення випробувань 
атомної і водневої зброї вис
тупив секретар райкому КП 
України Г. А . Безвушко.

Колгоспники гаряче схвали
ли резолю ції Радянського і 
Українського комітетів захисту 
миру, Звернення Верховної Ра
ди СРСР до законодавчих орга

нів С п олучен их Ш татів Амери
ки та А н гл ії, яке закликає 
сприяти досягненню  у годи м іж 
урядами СРС Р, СШ А і В ели
кобританії про негайне припи
нення  випробувань атомної і 
водневої зброї .  

Б ухгалтер  колгоспу Ф. Кубай 
у своєму виступі заявив:

— З а сорок років наша краї
на п іш ла далеко вперед. Наш 
народ не хоче війни, він хоче 
мирно трудитись над зм іцнен
ням своєї р ідної Батьківщини. 
Ми р іш уче виступаємо за при
пинення гонки озброєнь, яку 
проводять кап італістичні дер
жави, за відвернення загрози 
атомної війни.

Ганна Коваленко, яка  пра
цює на фермі дояркою, сказа
ла на м ітингу:

—  Приєдную  свій голос до 
голосу м ільйон ів  радянських 
люде й, я к і заявляю ть: «Геть
атомну в ійну ! » .  Будемо пра
цювати ще краще і наполегли
віше, щоб м іцн іла  наша В іт
чизн а . Наша сум лінна праця—  
гідний вклад у боротьбу за мир.

Б лизько 70 років уж е має 
Ф енія Андріанова, але вона ще 
трудиться сторожем. Від щ иро
го серця літня  ж інка заявила 
на м ітингу:

—  Товариш і! Запитайте до
рослого і малого і всі скажуть: 
«М и проти атомної в ійни !» 
Цього вимагає все людство.

На м ітингу виступили голова 
колгоспу Б. Калиновський, 
бригадир ком плексної бригади 
С. К учерявий , телятниця Н. Сту
д інська, пенсіонер І . Г рима
ловський та багато інш их.

На м іти нгу трудівники кол
госпу одностайно підтрима
ли Заяву Радянського ко
мітету захисту миру про не
гайну заборону випробувань 
ядерної зброї.

Закінчили
підживлення буряків

Одночасно з міжрядним об
робітком механізатори трактор
ної бригади, як у  очолює О. Афа
насьєв, провели в колгоспі іме
ні Молотова підживлення по
сівів цукрових буряків м іне
ральними добривами на площ і 
200 гектарів.

Завершили підж ивлення цук 
рових буряків у колгоспах іме
ні Ворошилова, «П ерем ога» та 
інших.

А. ДОБРОЛЕЖА, 
плановик Ново-Миргоро
дської МТС.

Кіровоградська область. Буря
ководи сільгоспартілі імені Круп
ської, Кіровоградської області, 
разом з механізаторами Карлів
ської МТС зобов'язались зібрати 
в цьому році по 400 центнерів 
коренів з кожного гектара. Буряки 
посіяно по старанно удобреному 
грунту. Своєчасно проведено ша
рування і проривку, сходи збере
жено від пошкоджень довгоноси
ком. Тепер на буряковій плантації 
провадиться друге розпушування 
міжрядь з одночасним підживлен
ням рослин мінеральними добри
вами.

На фото: підживлення цукрових 
буряків у колгоспі імені Круп
ської.

Фото Г . Вєрушкіна.
(Фотохроніка РАТАУ).
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Працівники молочно-товарних ферм 
к олгоспів! Повніше використовуйте на
явні резерви і можливості, підвищуйте 
молочну продуктивність корів! Хай 
кожна колгоспна доярка з честю вико
нає взяті зобов'язання на честь 
40-річчя Великого Жовтня.



2 . Л Е Н І Н Е Ц Ь 13 червня 1957 року.

А часу залишилось м ало...
Ходить полями колгоспу „Пере

мога” агроном Василь Будник. То 
тут, то там зупиниться, довго роз
глядає навкруги.

— І куди це токи поділися,— 
говорить він, розводячи руками. — 
Неначе ж торік тут були...

Так, дійсно токи були. Та вони, 
як кажуть, загули. Густі розкішні 
бур’яни повиростали на токах, сві
ріпа розцвіла пишно. Досі ніхто не

потурбувався про те, щоб очисти
ти токовища від минулорічних по
жнивних решток.

Часу до жнив залишилось мало, 
але ні агронома Василя Будника, 
ні завгоспа Михайла Залізка чомусь 
не тривожить той факт, що підго
товку до жнив пущено на самоп
лив. Чи довго так триватиме?

Г. АНТОНЕНКО.

Закликати нероб до порядку
Десять років навчався і вихову

вався в школі Володимир Цуркан. 
Одержав атестат зрілості, і що ж 
ви думаєте: пішов куди-небудь пра
цювати? Ні, до роботи він не з вик. 
Батько й мати оберігали синка від 
роботи от і виховали неробу. Хо
дить Володимир до буфетів. Знай
шов він ще дружка Валентина Де
лібалта, який теж ніде не працює. 
Про них молоді трудівники вечо
рами ось такі пісні співають:

„Другий рік Цуркан гуляє, 
Грубіянить, випиває.
По собі знайшов дружка 
Делібалта Валіка.
Мами у обох „хороші” —
На горілку дають гроші...

Кипить праця на лану,
А два лежні йдуть в чайну. 
Досить, трутні, сновигати. 
Пора братись до лопати!"

Одного разу 
таки добре „на
брались” мамині 
синки і пішли 
в міський парк 
культури. Тут во
ни лихословили, 
ображали, грома
дян.

Пора заклика
ти цих нероб до 
порядку.

М. ПРОХОРЕНКО, 
міліціонер.

У пурпурівському колгоспі імені Сталіна завідуючий 
молочно-товарною фермою І. Ткаченко та зоотехнік 
П. Лещенко не організували як слід годівлі корів зеле
ною масою. Надої молока за декаду тут дуже низькі. 
Не дбають в артілі про зниження собівартості молока.

—Ростем! — Лещенко похвалявся. 
А придивитись—щось не те:
Лиш собівартість тут росте,
Удій же молока зате
Як був низький, таким зостався.

Текст М. Сазонова. Мал. О. Козюренка.

Штучне запліднення 
   тварин

Ш тучне запл іднення тварин 
має велике значення. Поліпшує
ться порідний склад тварин, під
вищується їх  продуктивність. 
З начно зменшуються також за
трати праці та коштів на годівлю, 
догляд і утримання плідників.

Наведу такий приклад: Як
що в колгоспі є 600 корів. 
300 вівцематок, то необхідно 
тримати в господарстві при 
вільному паруванні тварин 17 
пл ідників-бугаї в та 8 баранів. 
Якщо ж буде впроваджене 
штучне запліднення тварин, то 
в цьому ж  господарстві мож
на тримати т іл ьк и двох бугаїв- 
плідників та одного барана. За
трати коштів при вільному па 
руванні становитимуть на кож
ну корову п о 113 карбованців, 
а на вівцю— п о 53 карбованці 
на рік. При штучному заплід
ненні буде затрачено відповід
но 25 карбованців на прове
дення парування однієї корови 
і 6 карбованців на проведен
ня парування однієї вівці.

Переваги штучного запліднен
ня тварин очевидні. Тому його 
слід широко застосовувати. Б 
колгоспі імені Чкалова технік 
штучного запліднення В . Мосі
єнко добре використовує апа
ратуру. Тут  вже спаровано 
штучним методом 1 20 корів.

Відповідну апаратуру для про
ведення штучного запліднення 
тварин повинні були одержати 
колгоспи імені Свердлова, імені 
Ворошилова, імені Хрущова та 
імені Маленкова, але вони     цьо
го не зробили. Чому ж керів
ники цих колгоспів недооціню
ють значення штучного заплід
нення тварин?

М. ЦУЦОЛ,
зоотехнік.

З магання з ф утбола  
Ново-Миргородська футболь

на команда «К олгоспник » про
вела останнім часом дві з у стрі
чі на першість област і з фут
бола. З рахунком 1:0 на ко
ристь олександрійських футбо
лістів закінчилась перша гра.

Минулої неділі новомирго
родськ і футболісти зустрілися 
з командою «Б урев існик» (м. К і
ровоград). Гра зак інчилась вні
чию з рахунком 1:1. 

А. ШАРИГІН.

Пол іпшувати торгівлю на селі
Ш видкий розвиток промис

ловості, здійснювані партією і 
урядом заходи по крутому під
несенню сільського господар
ства і підвищення доходів кол
госпів і колгоспників сприяють 
неухильному росту , п родажу 
різних товарів на селі.

Все більшими стають запити 
с ільського споживача. Особли
во великий попит колгоспників 
і с ільгоспартілей на будівель
н і матеріали, автомобілі, това
ри культурного призначення і 
предмети широкого вжитку.

Так, лише в минулому році 
колгоспникам і колгоспам на
шого району було продано понад 
163000 умовних плит шиферу, 
сотні тонн цементу, т исячі кубо
метрів лісоматеріалу, 21 авто
машину тощо.

План роздрібного товарообо
роту в 1956 році виконаний на 
102 проценти. В деякій мірі 
зміцнилося фінансове станови
ще райспоживспілки. Б 1956 
році продано товарів на суму 
понад 4 м ільйон и карбованців 
більше проти 1955 року.

Проте в роботі райспожив
спілки мають місце істотні не
доліки, на як і вказували тру
дящі на д ільничних зборах па
йовиків, зборах уповноважених 
с ільських споживчих товариств 
і райспоживспілки.

Зокрема гострій критиці бу 
ло піддано діяльність правлін
ня райспоживспілки за відсут
ність дійового і конкретного 
керівн ицтва роботою ССТ. Пи
ше цим пояснюється те, що 
план першого кварталу 1957 
року не виконаний жодним 
споживчим товариством.

Виступаючі на зборах упов
новажених райспоживспілки 
розкрили причини невиконання 
планів товарообороту і вказали 
на шляхи поліпшення торгівлі 
на селі.

—  Часто в с ільських магази

нах не буває в продажу това
рів широкого вжитку при на
явності значного запасу їх  на 
збутових базах, —  говорить 
т . Головатен к о .— Р ідко коли 
можна побачити в магазині ко
с и, серпи, граблі. Не організо
вано торгівлю в п олі.

Про незадовільну культуру 
обслужування трудящих роз
повів т. Сорочан . Так , у ко
місійному магазині брудно, за
відуючий т. Домрачев часто буває 
в робочий час у  нетверезому 
стані.

Недостатньо ще організова
ний кільцевий завіз товарів до 
с ільських магазинів. Завідуючі 
магазинами змушені самі п ік
луватися про завіз товарів, ви
трачаючії на це багато часу. 
Через це окремі магазини не
рідко зачинені, не виконують 
планів товарообороту.

Працівники райспоживспіл
ки погано вивчають запити 
споживачів, мало бувають 
в с ільських магазинах, а 
тому часто сюди завозяться не
ходові товари, як і пролежують 
довгий час.

Ще слабо ведеться робота по 
вихованню кадрів. Поганий 
контроль здійснюється за діяль 
ністю торговельних установ, 
внаслідок чого в ряді магази
нів мали місце випадки зави
щення цін на товари.

Партійна організація райспо
живсп ілки, де секретарем 
т. Клецель, недостатньо займа
ється питаннями торгівлі, ор
ганізацією соціалістичного зма
гання серед працівників при
лавка.

Зараз стоїть завдання роз
горнути торгівлю в р іл ьн ичих 
і тракторних бригадах, б ільш 
глибше вивчати і задовольняти 
запити трудящих.

П. ГИДУЛЯНОВ, 
зав. організаційним відді
лом райкому партії.

Слідами наших виступів
Секретар парторганізації кол

госпу імені Будьонного А. Хлопен
ко повідомив редакції про вжиті 
заходи по опублікованих критич
них матеріалах: „Безгосподарні ке
рівники" (газета за 18 квітня), 
„Останнє попередження” (газета 
за 25 квітня).

Правління колгоспу та первинна 
парторганізація вжили заходи для

поліпшення роботи молочно-товар
ної ферми. На фермі встановлено 
чергування членів правління і ко
муністів. Соняшникове насіння пе
рероблено на олію, а макуху вико
ристано для годівлі корів. Зараз 
корів підгодовують зеленою масою.

На партійних зборах голову кол
госпу комуніста І. Бориско за допу
щені недоліки попереджено.

Рік 1917-й на Україні

Своєю власною рукою...
Події, що розгорн у л ися п ісля  

Лютневої революції, все більше 
переконували пролетаріат в то
му, щ о  добитися здійснення 
своїх корінних інтересів він 
може т іл ьк и власними силами. 
Буржуазний Тимчасовий уряд 
не міг дати н ародові ні миру, 
ні хліба, ні землі, ні с вободи. 
Навіть запровадження восьми
годинного робочого дня відкла
далося на невизначений час.

Слідом за мілюковими і гу ч 
ковими меншовицько-есерівські 
лідери, що зас іли в Петроград
ськ ій Раді, в березні 1917 ро
ку відкинули вимогу револю
ційних робітників про запро
вадження на підприємствах 
восьмигодинного робочого дня 
без зменшення заробітної пла
ти. Тоді Петроградський комітет 
РСДРП(б )  закликав пролетаріат

добиватися здійснення ц іє ї  ж ит
тєвої вимоги я вочним порядком.

Заклик Петроградського ко
мітету знайшов палку підтрим
ку серед революційного проле
таріату всієї країни. Зокрема, 
шахтарі Голубівського рудника 
у своєму зверненні до трудя
щих Донбасу п исали:

„Настав час, коли ми, 
робітники, повинні з гур ту
ватися всі в нашу робіт
ничу організацію, яка сама 
тільки може захистити наші 
Інтереси” .
На підприємствах Луганська, 

Горлівки , Краматорська, де на 
чолі Рад стояли б іл ьшовики, 
восьмигодинний робочий день 
було швидко встановлено. Од
нак меншовики та есери 
саботували інтереси робітників. 
Спираючись на підтримку со

ціал-зрадників, власники під
приємств Юзівки , Єнакієва, 
Макіївки відмовил ися скороти
ти тривалість робочого дня. У  
відповідь на це робітники ого
лошували страйки, висували по
літичн і вимоги .  Так, у прийня
тій на мітингу гірників Я с и
нівського рудника резолюції 
вказувалося, що єдиним вихо
дом з тяжкого становища, в 
якому перебувають трудящі 
Росії, є перехід всієї влади 
в руки Рад, керованих б ільшо
виками.

Ламаючи опір вуглепро
мисловців, робітн и ки арештову
вали , виганяли з підприємств 
реакційних адміністраторів. 
Наприклад, на Богдан івському, 
Р иківському, Т ихон івському 
рудниках г ірники прогнали 
завідуючих шахтами , інженерів, 
штейгерів. Боротьба донецьких 
гірників за свої права та ін
тереси особливо п осилилася во
сени 1917 року.

Власники підприємств, спи
раючись на підтримку есерів, 
меншовиків, укра їнських бур
жуазних націоналістів, нама
галися за допомогою голоду і 
локаутів знесилити і розгроми
ти революційний пролетаріат. 
Одночасно вони готували контр
революційні сили генерала Ка
ледіна для збройної боротьби 
проти трудящих. На ї х просьбу 
буржуазний Тимчасовий уряд 
зняв з румунського флоту вій
ськове з 'єднання і послав його 
в Донбас.

Саботаж власників шахт, вве
дення кал е дінських військ ви
кликали бурю протесту серед 
трудящих. Донецькі б іл ьшовики
закликали робітн ик ів, солдатів 
і селян на боротьбу з контр
революцією. В жовтні в Дон
басі назрівав загальний страйк. 
Для керівництва ним б ільшо
вики створили страйковий ко
мітет, який розробив план 
страйку, організував озброєння
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робітників, привів у бойову го
товність загони Червоної г вар
дії . На його заклик у Донбасі 
почався загальний пол ітичний 
страйк. Він привів донецьких 
робітників безпосередньо до 
боїв за встановлення і утверд
ження Радянсько ї влади.

Велика Ж овтн ева соціалістич
на революція, поваливши владу
поміщиків і капіталістів і вста
новивши в нашій країні дик
татуру пролетаріату, забезпе
чила задоволення ж иттєвих ін
тересів роб ітничого класу і всіх 
трудящих. 29 жовтня ( 11 л и 
стопада) 1917 року Радянський 
уряд, очолюваний В. І. Леніним, 
опублікував Декрет про запро
вадження восьмигодинного ро
бочого дня.

О. МАКСИМОВ, 
кандидат історичних наук.
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