
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Техніка в нових умовах
Трудівники колгоспних ланів 

нашого району, я к і всі тру
дящі країни, гаряче зустріли 
історичні рішення Комуністич
ної партії та Радянського уря
ду про дальший розвиток к ол
госпного ладу і реорганізацію 
машинно-тракторних станцій, 
постанову червневого Пленуму 
ЦК КПРС «Про скасування 
обов’язкових поставок і нату
роплати за роботи МТС, про 
новий порядок, ціни і умови 
заготівель сільськогосподар
ських продуктів».

Здійсненню цих величних 
накреслень партії та уряду 
був присвячений липневий 
Пленум Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Укра
їн и, який цілком і повністю 
схвалив і прийняв до неухиль
ного виконання рішення черв
невого Пленуму ЦК КПРС, 
намітив практичні заходи для 
їх  перетворення в ж иття.

Одержавши в свої руки тех
н іку, колгоспники стали кра
ще, продуктивніше використо
вувати її на польових роботах. 
Механізатори, я к і перейшли 
працювати з МТС в колгоспи, 
стали ефективн іше використо
вувати кожну машину, впро
ваджують прогресивні агро
прийоми, спрямовані на під
вищення врожайності та зни
ження собівартості продукції.
Яскравим свідченням цього є 
те, що на колгоспних полях 
буйно росте кукурудза, цукро
ві буряки та інш і культури.

На повний хід розгортаються
жнива. Колгоспники та меха
нізатори сповнені єдиним ба
жанням вчасно і без втрат 
зібрати багатий урожай , щоб 
все зерно золотистої пшениці, 
ячменю та інших зернових 
культур попало в державні та 
колгоспні засіки, щоб вагови
тішим був трудодень. В умовах 
нинішнього літа необхідно в 
найстисліші строки завершити 
к осовицю хлібів роздільним спо
собом, обмолотити і не допусти
ти втрат жодної зернини.

Зараз наші колгоспи вико
ристовують на різних ділянках 
виробництва понад 200 фізич

них тракторів різних марок, 
збирають дорідні хліба 78 зер
нових комбайни, а незабаром 
перероблятимуть на силос зе
лене море кукурудзи понад 30 
силосозбиральних комбайнів.

Партійні організації, прав
ління колгоспів, спеціалісти 
сільського господарства повин
ні завжди пам’ятати, що тіль
ки в умілих руках така могут
ня техніка може дати високу 
продуктивність. Отже, про 
кадри механізаторів треба пов
сякденно піклуватись. Зараз 
на різних машинах в колгос
пах працює понад 500 механі
заторів. Але чи всі вони справ
ляються з своїми завданнями?

Поки що ні. Є ще окремі 
механізатори, які поверхово 
вивчили ті чи інші машини, 
а тому допускають неправильне 
їх використання, що призво
дить до псування техніки.

Вже перші дні к осовиці хлі
бів показують, що в колгоспах 
імені Жданова, імені Фрунзе, 
імені Чкалова та інших були 
випадки псування жаток, а в 
колгоспі імені Кірова зараз 
стоїть на ремонті половина 
тракторів.

Спеціалісти ремонтно-техніч
ної станції зобов’язані пов
сякденно подавати колгоспам
необхідну технічну допомогу, 
пильнувати за тим, щоб всі 
трактори, комбайни та інші 
машини працювали бездоганно. 
Та, на жаль, інженери по тех
нічному догляду В. Власенко 
та І . Грушевий ще незадовіль
но працюють в нових умовах, 
рідко бувають в колгоспах, за 
використанням машин не слід
кують.

Первинні партійні організа
ції, правління колгоспів та 
дирекція РТС повинні пильно 
стежити за тим, щоб механі
затори суворо дотримувались 
всіх вимог технічного догляду 
машин, що сприятиме знач
ній економії коштів на про
ведення ремонту та придбання 
запасних частин, більш ефек
тивному використанню техніки 
і зниженню собівартості вироб
люваної продукції.

Відкриття V з'їзду СЄПН
10 липня в Берліні відкрився V з ’їзд Соціалістичної єди

ної партії Німеччини. На з ’ їзді присутні представники 46 
комуністичних і робітничих партій, в тому числі делегація КПРС, 
очолювана М. С. Хрущовим.

З доповіддю «Боротьба за забезпечення миру і за перемогу 
соціалізму» виступив перший секретар ЦК СЄПН В. Ульбріхт.

(ТАРС).

Покладення вінків делегацією Комуністичної партії 
Радянського Союзу

10 липня делегація Комуністичної партії Радянського Сою
зу, що присутня на V з ’ їзді СЄПН, поклала вінок до пам’ят
ника борцям німецького робітничого руху на кладовищі у 
Фрідріхсфельді. В церемонії покладення вінка брали участь 
М. С. Хрущов, О. В. Куусінен, М. Г. Первухін та інші члени 
делегації, а також Міністр оборони СРСР Маршал Радянського 
Союзу Р. Я. Малиновський.

Потім члени делегації КПРС відвідали Трептов-парк, де по
клали вінок до пам’ятника загиблим радянським воїнам.

(ТАРС).

1. Харків. Завод „Харпластмас“ виготовляє для промислових підприємств республіки 159 видів 
деталей з пластичних мас, а також велику кількість предметів народного споживання.

На фото: на новій дільниці пресового цеху. На передньому плані—технолог цеху Н. Кренделєва 
(зліва) і пресувальниця О. Духно.

2. Сталінська область. Фенольний завод (Дзержинський район) виробляє продукти, що йдуть 
для виготовлення синтетичного каучуку і пластичних мас.

На фото: помічник апаратника М. Р. Сосєдко біля ректифікаційної установки.
Фото Є. Андрєєва і С. Гендельмана (Фотохроніка РАТАУ).
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Товариші механізатори! Рівняйтесь у  змаган
ні на комбайнера колгоспу імені Куйбишева 
Миколу Леонтійовича Голованенка, який уже 
скосив понад 120 гектарів пшениці, довів ден
ний виробіток на лафетну жатку до 32 гек
тарів!

П о  н а ш о м у  р а й о н у

Сільські новобудови
З кожним роком все благо

устроєнішим і красивішим стає 
село Мар’ївк а.

Кілька добротних приміщень 
спорудив колгосп імені Енгель
са.  В центрі села будуються 
приміщення шк оли, дитясел.

Нещодавно виконком сіль
ської Ради прийняв рішення 
про спорудження пам’ятника 
загиблим радянським воїнам.

Все ширше розгортається бу
дівництво ж итлових будинків.
Зараз колгоспна доярка Віра 
Яценко споруджує будинок з 
шлак олитними стінами. Будують 
власні хати шофер Микола Сер
дюк, механізатор трудомістких 
робіт на фермах Андрій Шев
ченко та інш і колгоспники.

М. БУКОВСЬКИЙ, 
голова виконкому сіль
ської Ради.

Нарада зв’язківців
Нещодавно відбулася район

на нарада листонош, началь
ників поштових відділень, пра
цівників райконтори зв’язку.

З доповіддю про розповсюд
ження преси серед населення 
та завдання працівників зв’яз
ку під час збирання врожаю 
виступив райорганізатор «Союз
друку» В. Гладощук.

У своїх виступах листоноша 
колгоспу «Шлях Леніна» 
М. Чернишова, листоноша кол
госпу імені Карла Маркса К . Пос
толатій, листоноша райконтори 
зв’язку Р. Бунчук та інш і об
мінялися досвідом. Учасники 
наради звернули увагу на не
доліки в роботі Канізького, Лі
карівського та інших поштових 
відділень.

В роботі паради взяв участь 
секретар райкому партії Г. Без
вушко.

А. ЗІНЧЕНКО.

Близько десяти років працює 
Марія Гаврилівна Кубай медич
ною сестрою в Ново-Миргород
ській районній лікарні. До вико
нання своїх обов’язків ста
виться сумлінно, бере активну 
участь у громадському житті. 
М. Г. Кубай занесена на ра
йонну Дошку пошани.
На знімку: М. Г. Кубай.

Виплата виграшів
6 липня ощадні каси райо

ну розпочали виплачувати виг
раші, що вішали на облігації 
державної позики розвитку 
народного господарства СРСР 
(випуск 1957 року) в першо
му тиражі. Лише за один 
день виплачено виграшів на 
суму понад 7400 карбованців.

Продовжується виплата виг
рашів по грошово-речовій ло
тереї. Трудящі району вже
одержали понад 43 тисячі кар
бованців па квитки, що вигра
ли. Серед речових виграшів— 
7 швейних машинок, холодиль
ник, два фотоапарати тощо.

Виплата виграшів, що випа
ли на квитки грошово-речової 
лотереї та облігації позик и , 
продовжується.

Й. ГОДІК.

Активний читач
Андрію Григоровичу Кочега

ру 74 роки. В ін—активний 
читач Канізької сільської біб
ліотеки. В цьому році Андрій 
Григорович прочитав більше 
20 різних книг. Подобаються 
йому книги про Жовтневу ре
волюцію, про героїв Вітчизня
ної війни, пригодницькі рома
ни і повісті.

—Любов до кн иги ,— каже 
А. Г. Кочегар,—в мене виро
билася ще з дитинства, не мо
жу без літератури.

З сумом згадує він про тяж
ке минуле життя селян. За
кінчивши 3 групи сільської 
школи, Андрій Григорович п і
шов працювати слюсарем. По
бував він у Сибіру, на Кам
чатці. Багато років трудився 
на електростанції в Кіровогра
ді, а з 1949 року—в колгоспі 
імені Щорса. Зараз А. Г. Ко
чегар на заслуженому відпочин
ку. Він одержує пенсію.

Л. ГВАРДІОН, 
завідуюча сільською біб
ліотекою.

Овочі—державі
На приймальний пункт за

готконтори Ново-Миргородської 
райспоживспілки щодня надхо
дять овочі нового врожаю. 
Першим приступив до продажу 
ранньої капусти колгосп іме
ні Фрунзе.

Найбільше ранніх овочів про
дав державі колгосп імені 
Сталіна, де бригадиром город
ньої бригади Федір Лягул. З 
колгоспу привезли понад 5 
тонн капусти, близько 100 к і
лограмів огірків. Півтора цент
нера огірків доставили також 
з колгоспу імені Куйбишева.

М. ЛУКИЧ.
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Поширювати цінну ініціативу

Госпрозрахунок в колгоспі
Удосконалюючи систему ор

ганізації і  оплати праці, багато 
колгоспів впроваджують у 
бригадах принципи господар
ського розрахунку, встанов
люють такий порядок, при 
якому виробнича бригада і кож
ний працюючий в ній колгосп
ник стають заінтересованими в 
тому, щоб давати більше про
дукції з мінімальними затрата
ми праці і коштів.

Господарський розрахунок 
заохочує колгоспників економ
но витрачати корми, берегти 
інвентар і продуктивніше ви
користовувати робочу худобу, 
техніку, застосовувати найкра
щі агротехнічні прийоми, з
кожного гектара землі одержу
вати більше сільськогосподар
ської продукції.

Як практично застосовується 
господарський розрахунок, мож
на показати на прикладі кол
госпу імені Ватутіна Києво- 
Святошинського району, Київ
ської області. Господарство це 
приміське, овочо-молочного на
пряму. В ньому було дев’ять 
рослинницьких бригад і п ’ять 
тваринницьких ферм. Перше 
н іж  переводити бригади і фер
ми на госпрозрахунок, прав
ління артілі укрупнило їх: 
створило три комплексні брига
ди . На чолі ї х поставили двох 
агрономів і одного досвідченого 
колгоспника, доброго організа
тора і  знавця колгоспного ви
робництва.

В січні 1957 року кожній 
бригаді були доведені річні зав
дання по виробництву продук
ції, оцінку якої провадили по 
цінах, близьких до закупочних. 
Крім того, бригадам визначено 
ліміти по затратах трудоднів, 
грошей і матеріальних засобів, 
враховуючи виконання всіх ро
біт по періодах року.

У виробничих завданнях пе
редбачалося, що перша ком
плексна бригада повинна виро
бити продукції на 2,4 мільйона 
карбованців і витратити на це
трудоднів, грошей і матеріаль
н их засобів на 1,9 мільйона 
карбованців; друга бригада від
повідно— 2,5 мільйона карбо
ванців і 1,3 мільйона карбо
ванців, а третя бригада—2,8 
мільйона карбованців і 1,9 
мільйона карбованців.

Загальними зборами к олгосп
ників було вирішено, що брига
да, яка краще організує працю, 
доцільніше використає мате
ріально-технічні засоби, доб’єть
ся збільшення валової продук
ц ії і знизить ї ї  собівартість 
проти встановленої планом, 
одержить на стільки процентів 
більше, на скільки фактично 
перевиконає виробничий план.

Результати робіт за 1957 рік 
показали, що колгосп в цілому 
план виробництва валової про
дукції в натурі і в грошовому 
виразі повністю виконав. Проте 
в бригадах результати були 
різні. Перша комплексна брига
да виконала план на 103 про
центи, друга — на 111 про
центів, а третя—недовиконала.
Таким чином, найкращих по
казників досягла друга бригада. 
Колгоспники цієї бригади ак
тивно працювали протягом 
всього року, кожний з них ро
зумів, що від його участі в 
роботі залежить заробіток лю
дей. В бригаді розгорнулося 
соціалістичне змагання за під-

лоді. Є й такі члени ВЛКСМ, 
які працюють аби-як. От їх і 
слід було б назвати в замітці.

На такий же зразок побудо
вані й інш і критичні замітки. 
Ось в одній з них, де йде мо
ва про недоліки в п ідготовці 
до жнив, вказується, що «ке
рівники бригад і завгосп не 
повинні забувати про ремонт 
та впорядкування зерносховищ 
і тимчасових комор». Хто ж 
вони, ці керівники? Чому б 
не назвати їх  прізвища?

Редколегія не спирається на 
широкий авторський актив. За
мість прізвищ п ід критичними 
замітками часто ставляться 
підписи «Урожай», «Колгосп
ник», «Перець» і т. п. Редко
легія покликана виховувати
свій актив у дусі відкритої 
критики і самокритики, а в 
разі потреби—гостро виступа
ти проти затискувачів критики.

Критика в стінній газеті
к о в стінгазеті вміщуються по
верхові замітки, в яких від
сутні конкретні факти. Візьме
мо для прикладу стінгазету 
№ 7. В замітці «Посилити ро
боту» говориться:

„Комсомольці колгоспу 
живуть тихим, непомітним 
життям. Комсомольська 
організація не виступає 
ініціатором у боротьбі за  
врожай 195 8 року, не роз’
яснює молоді поставлені 
завдання“.

Багатьом читачам ця замітка 
не сподобалась. І не дивно. Ад
же в замітці ніби й критику
ють, але кого— невідомо. Ви
ходить, ніби всі комсомольці 
колгоспу—люди безініціативні. 
А на ділі це не не так. Дояр
ка Ніна Гершкул, свинарка 
Олена Григорчук і багато ін 
ших комсомольців славно тру
дяться, очолюють змагання мо

огляд низової
ПРЕСИ

Майже в кож ному номері 
стінної газети „Зоря комуніз
му“  (орган первинних партій
ної та комсомольської органі
зацій колгоспу імені Леніна) 
вміщуються критичні матеріа
ли. Але чи бореться редколе
гія  за дійовість своїх виступів? 
На жаль, ні.

Редколегія стінгазети, до 
складу якої входять М. Авра
хов, С. Битяк, О. Сандул та 
інш і, забуває про те, що дійо
вість коленої замітки— неодмін
на умова для успіху і автори
тету стіннівки. Слід було б за
вести постійний відділ «Сліда
ми наших виступів» Оповіщення 
читачів про вжиті заходи по 
критичних виступах має вели
ке виховне значення.

Однією з причин недостат
ньої дійовості стінгазети є 
н изький рівень критики. Нерід

П Р О Ф С П І Л К О В Е  Ж И Т Т Я

На правильному шляху
Недавно місцевком профспіл

ки робітників і служ бовців на 
своєму розширеному засіданні 
з участю адміністрації і кому
ністів розглянув питання уком
плектування і розстановки кад
рів. 10 липня відбулися проф
спілкові збори, на яких підби
то п ідсумки п ідготовки Ново- 
Миргородського хлібоприймаль
ного пункту до цілодобової ро
боти і доведено завдання до 
кожного робітника і службов
ця на весь час заготівельної 
кампанії. Збори ухвалили 
скласти договори на соціаліс
тичне змагання між бригадами 
і цехами на період приймання 
хліба нового врожаю, а також 
заслухали звіт старшого бух
галтера Івана Микитенка про 
стан підготовки бухгалтерії і 
особливо таксувальників до ро
боти в умовах нового порядку 
заготівель сільськогосподар
ської продукції.

Місцевком потурбувався про 
обладнання агітпункту для ро
бітників і к олгоспників. Для 
них же закуплено радіолу, є
гармонія та різні і гри. Вивіше
но нові плакати,  заклики.

Готуючись до приймання 
зерна врожаю 1958 року, на
ша профспілкова організація 
працювала, керуючись постано
вою грудневого Пленуму ЦК 
КПРС. Збори членів профспіл
ки скликаємо регулярно. На них 
приймаються конкретні рішення 
в таких насущних питаннях, 
я к про готовність технічної 
бази і в цілому пункту до 
приймання хліба, про фінан
совий стан і виконання вироб
ничих завдань і т. д. Кожен 
член місцевкому закріплений 
за повною ділянкою роботи.
Наприклад, старший сушиль
ний майстер Павло Коротенко 
і і нженер-механік Павло Філі
пов роз’яснюють рішення пар
т ії та уряду в машинному від
діленні. Помічник завідуючого 
одного із складів, він же го
лова місцевкому, Володимир 
Менчинов відповідає за наоч
ну агітацію.

Певну роботу місцевком зро
бив для популяризації досвіду 
кращих трудівників. Про їх 
діла говоримо на розширених 
засіданнях комітету і на зборах, 
пишемо в стінній газеті, їх

портрети виставляємо на Дош
ці пошани. Хто ж  ці люди? 
Ось робітник під’ їзної к олії 
Павло Сімчук. Він розмі
няв уже сьомий десяток і мо
же йти на заслужений відпо
чинок. Але досвідчений робіт
ник не хоче залишати свого 
робочого місця і відмінно справ
ляється з своїми обов’язками. 
Із року в р ік показують зраз
ки комуністичного ставлення
до праці робітниця Марія 
Швець, механізатор Володимир 
Христаченко, бригадир Тетяна 
Кодацька та багато інших.

Профспілкова організація 
стала більше піклуватися про 
побут робітників. Досить зга
дати, що у нас вже стало тра
дицією скликати всіх членів 
профспілки на збори, приуро
чені проводам робітників на 
пенсію. На таких зборах в уро
чистій обстановці коваль О. Ума
нець, робітниця О. Миргород
ченко, охоронник К. Панін та 
помічник завідуючого складом 
І. Литвиненко, ідучи на за
служений відпочинок, одержали 
цінні подарунки . Ї м назавжди 
видано перепустки на пункт і 
нарівні з іншими вони одержу
ють паливо.

Але, оглядаючи пройдений 
шлях, можна сказати, що ми 
ще тільки почали по-новому 
працювати, а багато чого, на 
жаль, не доводимо до кінця. 
Ще в березні цього року на 
зборах було створено постійно 
діючий склад виробничої нара
ди в кількості 35 чоловік. До 
складу президії ввійшло 9 чо
ловік. Головою обрано В. Грід
чина і секретарем І . Микитен
ка. Товариші, однак, спромог
лися провести організаційну 
нараду і більше нічого не зро
били. Нерегулярно підбиваємо 
підсумки змагання і рідко ви
пускаємо стінні газети. Нареш
ті, є істотним недоліком і те, 
що в нинішньому році місцев
ком ні разу не заслухали про 
його роботу на партійних збо
рах.

14 липня ми проведемо ос
таточну перевірку готовності 
пункту до приймання хліба. 
Електрика приведе в рух всі 
машини.

В. ДОВГАЛЬ, 
секретар місцевкому.

Комсомолка Олена Григорчук 
веде перед у змаганні серед 
свинарок колгоспу імені Леніна. 
Вона вже одержала більше 12 
поросят від кожної свиноматки.

На знімку: О. В. Григорчук.

Д о в ір ’я товаришів
Комсомолець завжди повинен 

бути в перших рядах, де б 
він не працював.

Таким і є обліковець молоч
но-товарної ферми колгоспу 
імені Калініна Анатолій Робул.

Закінчивши сім класів, Ана
толій пішов працювати в кол
госп. Працював заправником 
біля тракторів, на різних ро
ботах. Всюди зарекомендував 
себе з хорошої сторони. А зго
дом подав заяву до комсомолу. 
Товариші одноголосно прийня
ли його в свої ряди.

—Високе звання виправдає,— 
говорили к омсомольці.
     І вони не помилилися. Хло
пець ще з більшою енергією 
взявся за роботу, виправдовує 
довір’я товаришів.

Одного разу на комсомоль
ських зборах обговорювалося 
питання про роботу бригадного 
клубу. Запущена була там ро
бота. Порадилися і вирішили 
доручити завідувати клубом 
Анатолію Робулу.

З усією енергією взявся він 
за цю справу. Організував мо
лодь, яка привела в належний 
вигляд клуб, створив гуртки 
художньої самодіяльності. Сам 
він також бере активну участь 
у гуртках. І ось тепер бригад
ний клуб став справжнім вог
нищем культури.

О. ГРЕК.

вищення врожайності сільсько
господарських культур. Поля 
старанно удобрювались, на 
кож ний гектар посіву було вне
сено по 30 тонн органічних 
добрив. Садіння овочів раніше 
розтягувалось на довгий строк, 
а в 1957 році овочеві культури 
було посіяно за чотири робочих 
дні. Бригада вирощує і здає 
державі ранню картоплю. Все 
це дало можливість колгоспни
кам майже в п івтора-два рази 
перевиконати план по врожай
ності картоплі і овочів.

Надій молока на корову в 
минулому році тут становив 
4.030 кілограмів проти плану 
2.800 кілограмів. У середньому 
від кожної курки-несучки одер
жано 113 яєць. Таких показ
ників в  галузі тваринництва 
досягнуто завдяки поліпшенню 
догляду за тваринами і стро
гому додержанню кормових ра
ціонів. План виробництва вало
вої продукції в грошовому ви
разі виявився перевиконаним 
більш як па 350 тисяч карбо
ванців (на 14 процентів). Якби 
бригада уклалася в ліміт тру
дових затрат, то й вартість тру
додня була б вищою на стіль
ки ж  процентів. Але в зв’язку 
з тим, що в бригаді перевитра
тили 80 тисяч карбованців, цю 
суму (три проценти) з неї було 
відраховано. Отже, бригаді за
раховано перевиконання плану 
не на 14, а на 11 процентів. 
У середньому по колгоспу на 
трудодень було видано по 10 
карбованців, а члени артілі, 
я к і працювали в другій бригаді, 
одержали по 11 карбованців на 
кожний трудодень. В такому ж 
розмірі було збільшено і видачу 
на трудодні натуральної про
дукції. Застосування оплати 
праці залежно від обсягу ви
робленої продукції, якості і 
собівартості ї ї  ліквідує зрівня
лівку м іж бригадами, дає мож
ливість бачити, хто і як бере 
участь у громадському вироб
ництві.

Колгосп імені Ватутіна, за
стосовуючи госпрозрахунок, до
сяг помітних успіхів у збіль
шенні виробництва сільського
сподарської продукції при одно
часному скороченні невироб
ничих затрат. У 1957 році по
рівняно з 1956 роком тут май
же в півтора раза збільшилася 
врожайність зернових культур,
вдвоє зросла врожайність ово
чів; виробництво м’яса збільши
лось в 2,6 раза і молока— в 
1,4 раза. При цьому собівар
тість сільськогосподарської про
дукц ії знизилася приблизно в
два рази.

У 1957 році колгосп зеконо
мив близько 50 тисяч трудод
нів, що в переводі на гроші 
означає більш як 750 тисяч 
карбованців.

Тепер, коли техніка МТС 
передається в колгоспи, ство
рюється ще більш сприятли
ві умови для впровадження госп
розрахунку у виробничі брига
ди. Місцеві партійні організа
ц ії покликані всемірно підтри
мувати ініціативу трудівників
села по впровадженню госпроз
рахунку  в практику к олгоспно
го будівництва. Це буде важ
ливим засобом в дальшому змі
цненні к олгосп ів і збільшенні 
виробництва сільськогосподар
ських продуктів.

В. ВОРОПАЄВ.
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Ще є багато недоробленостей
Колгоспи району приступили 

до косовиці хлібів. Незабаром 
розпочнеться продаж хліба дер
жаві. В ці дні перед працівни
ками Ново-Миргородської авто
роти, я к і обслуговуватимуть 
колгоспи району, стоять відпо
відальні завдання. Від їх  ста
ранної праці залежатиме швид
ке і якісне перевезення намо
лоченого зерна з поля на 
приймальний пункт.

Передові водії автомашин да
ли слово працювати по-мамаїв- 
ському—щодня перевиконувати
змінні норми на перевезенні 
зерна, економити пальне. Для 
забезпечення цілодобової робо
ти машин авторота має досить 
досвідчених спеціалістів.

Ретельно підготувалися до 
перевезення хліба водії автома
шин Микола Бушма, Володимир 
Суржок, Микола Рисович та 
Володимир Морозов. Вони за
здалегідь провели технічні до
гляди, в належному стані ут
римують машини. Щоб не до
пустити втрат зерна, кожну 
автомашину забезпечено міш
ковиною для оббивки кузовів 
зсередини.

Поряд з цим є ще цілий ряд 
недоліків у п ідготовці техніки 
до перевезення вантажів. Не 
відомо з яких причин К і

ровоградський облавтотрест і 
його керуючий Л. В. Зайцев 
мало занаряджують потрібних 
запасних частин для проведен
ня ремонту двигунів. Невиста
чає кілець, втулок, корінних 
та шатунних підшипників. 
Внаслідок чого водіям доводи
ться витрачати час на розшу
ки необхідних запасних час
тин. Зривається графік прове
дення техдоглядів, ремонтів.

На окремих автомашинах по
трібно негайно полагодити на
стили кузовів та замінити брус
к и, але із-за відсутності по
трібних матеріалів цю роботу 
зволікають.

Первинна парторганізація 
автороти і ї ї  секретар І . Недо
молкін ще недостатньо займа
ються масово-політичною робо
тою серед працівників. Досвід 
передових водіїв слабо поши
рюється серед всього колекти
ву. На території автороти від
сутні плакати і лозунги, які б 
закликали шоферів зразково 
провести перевезення зерна, 
не допустити найменших 
втрат.

Ліквідувати недоліки, актив
но включитися у перевезення 
хліба нового врожаю — бойове 
завдання працівників автороти.

В. ШЕВЧЕНКО.

Новини науки і техніки

Нові мінеральні добрива
Багато колгоспів і радгоспів 

країни використовують нові 
види мінеральних добрив, ви
робництво яких організовано 
на підприємствах хімічної про
мисловості України.

Значне збільшення врожаю, 
особливо кукурудзи і картоплі, 
дає застосування рідкого азот
ного добрива — вуглеаміакату. 
Він виготовляється з відходів 
хімічного виробництва і кош
тує дешевше, н іж  інші азотні 
добрива.

Новий вид калійного добрива— 
сірчанокислий калій—не тіль
ки підвищує врожайність сіль
ськогосподарських культур, але 
й сприяє, наприклад, збіль
шенню вмісту крохмалю в буль
бах картоплі, підвищенню зи
мостійкості багаторічних бобо

вих трав, поліпшенню якості 
льонотрести.

Добрі результати одержано 
також від застосування обез
фтореного фосфату, який мі
стить фосфору в півтора раза 
більше, н іж  суперфосфат. Це 
дає змогу зменшити норму вне
сення добрива в грунт і скоро
тити витрати на його транспор
тування. Обезфторений фосфат 
містить дуже малий процент 
фтору і тому є добрим міне
ральним підкормом для сіль
ськогосподарських тварин і 
птиці.

Великий інтерес являє ком
біноване мінеральне добриво— 
нітрофоска (азот+фосфор+ к а- 
лій), що, як і органічне, мі
стить всі поживні речовини, 
необхідні для рослин.

Промислове використання іонітів
Відомо, що фруктоза (фрук

товий цукор) виготовляється 
лабораторним шляхом у неве
ликих к ількостях, бо спроби 
її виробництва у великих мас
штабах не давали до остан
нього часу позитивних резуль
татів.

Проблему промислового ви
робництва фруктози успішно 
розв’язали наукові співробіт
ники Інституту органічної х і
мії Академії наук УРСР, вико
риставши для цього чудові вла
стивості і онітів (штучні іоно
обмінні смоли). При пропус

канні через них соків плодів, 
ягід, овочів, топінамбура, які 
містять фруктозу, органічні 
смоли неначе полюють на іони 
непотрібних домішок і вбирають 
їх, залишаючи в рідині лише 
чисту фруктозу.

Розроблено також технологію 
промисловості очистки соку 
цукрових буряків з допомогою 
іонітів. Використання їх  на 
цукрових заводах дасть мож
ливість збільшити вихід чи
стого цукру на 6—7 про
центів.

В і т а м і н  д л я  х у д о б и
Недавно відкритий співробіт

никами Інституту органічної 
хім ії Академії наук УРСР віта
мін Б-12 сприяє кращому за
своєнню сільськогосподарськи
ми тваринами білкових речо
вин, що їх  містять кукурудза 
та інші кормові культури.

Проведені на тваринницьких

формах колгоспів виробничі 
досліди показали, що додаван
ня цього вітаміну до раціонів 
відгодовуваних поросят збіль
шує середньодобовий приріст 
їх ваги на 35—40 грамів і 
знижує затрати кормів на кож
ний кілограм приросту ваги 
на 2,2 кормової одиниці.

Із-за вкрай поганої годівлі
та догляду тварини часто
хворіли, а тому і понижувалась 
якість вовни.

Вівці взимку майже не ви
пасались. Утримувалися в тіс
ній кошарі. Внаслідок чого вов
на підпарювалась і тварини 
линяли, що й привело до зни
ження настригу.

Зараз в стаді понад 200 голів 
грубошерстих овець. Від них не 
одержиш багато вовни. Та це не 
турбує ні голову колгоспу 
В. Калиновського, ні членів 
правління, н і зоотехніка Я. Луб
ка. Ніхто не дбає про поліп
шений племінної справи.

Не практикують тут і схре
щування гру бошерстих овець 
з плідниками високопродуктив
них порід. Не застосовують 
штучного осіменіння тварин, 
хоч для цього є всі можли
вості.

А все це й приводить до то
го, що вівчарство не дає артілі 
прибутків.

В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

для годівлі овець за зимові 
місяці витрачено 151 цент
нер зернофуражу, 575 центне
рів силосу та 570 цнт. соломи. 
Такою кількістю кормів цілком 
можна було б прозимувати тва
рин. Та це лише на папері.

— Годували овець переваж
но соломою, — говорить чабан 
О. Малашевич.

Правління артілі не цікавить
ся вівцефермою. Навіть ко
ли приблизно підрахувати всі 
витрати на вівцеферму, то во
ни становитимуть за півроку 
понад 20 тисяч карбованців, 
а надійшло в касу за продану 
вовну лише 12 тисяч 500 кар
бованців.

Великі збитки на фермі 
сталися тому, що в кол
госпі не дбають про створення 
нормальних умов зимівлі, не 
борються за поповнення стада 
тонкорунними і напівтонкорун
ними вівцями.

Приміщення, де утримуються 
вівці, темне, низьке, вологе.

Як дбають, так і мають
Вівчарство є однією з висо

копродуктивних галузей кол
госпного виробництва. Та мало 
уваги приділяють цьому питан
ню керівники колгоспу імені 
Чкалова.

Якщо врахувати ті можли
вості, що їх має колгосп, то 
не можна ніякими об’єктивни
ми причинами виправдати по
вільні темпи розвитку вівчар
ства і п ідвищення його продук
тивності. З року в р ік ця га
лузь приносить сільгоспартілі 
не прибутки, а одні збитки.

В 1957 році, наприклад, за
трачено на утримання вівцепо
голів’я понад 3900 трудоднів, 
не враховуючи вартості згодова
них кормів.

Неорганізовано провели зи
мівлю овець і в цьому році. 
За станом на 1 січня вівцефер
ма налічувала понад 650 тва
рин. Внаслідок поганого до
гляду та годівлі загинуло по
над 126 овець. Документи бух
галтерії колгоспу свідчать, що

ВТРАЧАЮТЬ КРАЩІ СТРОКИ
Дорідний урожай виростили 

к олгоспники сільгоспартілі іме
ні Дзержинського. А як  же 
провадять тут збирання хлібів?

Візьмемо, наприклад, другу 
комплексну бригаду, яку очо
лює А. Бородатьєв. Роздільне 
збирання озимої пшениці по
чали ще 8 липня двома лафет
ними жатками.

На одному із збиральних 
агрегатів працюють Лаврентій 
Грузін і Іван Миндрул, я к і ко
совицю на звал провадять ду
же погано. Залишають високу 
стерню, стояни, норму виробіт
ку не виконують.

За три дні двома агрегатами 
в бригаді скошено лише 25

гектарів озимої пшениці. В 
бригаді також не подбали, щоб 
заздалегідь підготувати зерно
очисний тік, балагани для збе
рігання зерна до цього часу не 
вкриті.

Низька продуктивність вико
ристання збиральної техніки і
погана якість роботи чомусь 
не викликають тривоги у брига
дира тракторної бригади т. Зай
цева і агронома т. Кучеренка.

Перші дні жнив показали, 
що в колгоспі надто повільно 
розгортають к осовицю к о
лоскових культур.

І. ЯЗАН, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Дзержинського.

На жнивах дорожити кожною годиною!

Наслідки безгосподарності
Колгоспи району розпочали 

жнива. І вже з перших днів 
видно, хто як готувався до 
цієї важливої кампанії.

В сільгоспартілі «Шлях Лені
на»  збирання нового врожаю 
розпочали 8 липня. Колгосп, 
порівняно з іншими, невели
кий. Посівна площа зернових— 
288 гектарів. Є всі можливості 
зібрати врожай за 8 робочих 
днів.

До збирання комбайни під
готовлені. Механізаторам дове
дено план роздільного збирання. 
Але трудова дисципліна серед 
людей на низькому рівні. Ось 
чому так неорганізовано розпо
чали тут ж нива.

Лафетну жатку, яка була 
причеплена до трактора КДП-35, 
на другий же день збирання 
довелося пристроювати до ін 
шого агрегату, бо КДП-35 по
винен працювати на силосу
ванні. Косовицю можна було 
розгорнути на день раніше, але 
до останнього часу не були об
кошені краї площ.

Погано косять хліба лафе
том тракторист Микола Лима
ренко та лафетчик Олександр 
К риштопа. Замість того, щоб 
залишати стерню висотою 
15 сантиметрів, косять ду
же високо. Тим часом агро

ном Олександр Титаренко та 
бригадир Іван Назаренко бува
ють у полі, але не слідкують 
за якістю косовиці.

Не готовий т ік  до очищення 
і зберігання зерна. Тільки за
раз приступили до його облад
нання. Фермські приміщення, 
гараж, я к і щойно звільнили 
для зберігання зерна, теж ще 
не готові. Землю в гаражі по
трібно затрамбувати, поп ідмазу
вати стіни.

Відсутній необхідний проти
пожежний інвентар. Жодного 
вогнегасника. А коли вони бу
ли в господарському магазині, 
їх не купили.

Незадовільно займалися ре
монтом інвентаря працівники 
майстерні. Майже цілий місяць 
вони не працювали, а тому за
раз немає готової жодної гар
би і безтарки. І це не турбує 
завгоспа Михайла Черного та 
коваля Дмитра Шаламая. Д. Ш а
ламай лише вимагає, щоб йо
му побільше рахували тру
доднів.

Всі ці факти повинні викли
кати серйозне занепокоєння у 
голови правління І . Бондарен
ка та секретаря парторганіза
ції колгоспу В. Щербини.

О. ГРИГОРЕНКО.

Одеська область. Механізато
ри колгоспу „Приморський“ Та
тарбунарського району зобов’я
залися за десять днів зібрати 
роздільно 1450 гектарів зерно
вих—понад 80 процентів усіх 
посівів.

На фото: збирання озимого 
ячменю.

Фото А. Фатєє ва
(Фотохроніка РАТАУ).

З поля повідомляють
Механізатори тракторних 

бригад № 1 і № 2 колгоспу 
імені Куйбишева широко роз
горнули змагання на збиранні 
врожаю. Комбайнер Микола 
Годованенко за день скосив ла
фетною жаткою 22 гектари хлі
бів. Ще кращих показників 
добився Марко Ботнаренко, 
який за перші два дні скосив 
47 гектарів хлібів.

Г. ГУЦ.

За один день жнив у колгос
пі імені М. Горького скосили 
на звал понад 60 гектарів зер
нових. Приклад сумлінної пра
ці подає тракторист В. Моло
дець, який навісною жаткою 
скошує за день більше 20 га.

В. БУГАЙЧУК.

Цілий день простояла із-за 
поламки лафетна жатка в кол
госпі імені Чкалова. Комбайнер 
П. Піддубний та його поміч
ник В. Громик  з перших днів 
жнив допускають неорганізова
ність.

К. КАПИНУС.
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Столиці соціалістичних країн

Б е р л і н
— Берлін, як ти змінився!— 

здивовано вигукнув західноні
мецький друг, з яким я не
давно проїжджав но місту. І 
це вірно. Демократичний Бер
лін неначе помолодів, став кра
сивішим, хоч сліди гітлерівсь
кої війни—похмурі сірі руї
ни—ще не зникли остаточно.

Берлін—найбільший промис
ловий і культурний центр рес
публіки. Тут розташовані най
важливіші підприємства елек
тротехнічної промисловості.
Трансформатори, електромо
тори, кабель, генератори, комп
лектне устаткування електро
станцій та багато чого іншого 
Німецька Демократична Рес
публіка поставляє в СРСР, Ки
тай та інш і соціалістичні краї
ни, а також у капіталістичні 
держави. Велик і машинобудів
ні, підшипникові та інш і заво
ди постачають свою продукцію 
зростаючому народному госпо
дарству, випускають вироби 
на експорт.

В культурному відношенні 
Берлін являє собою не тільки 
центр Німецької Демократичної 
Республіки, але й усієї Німеч
чини. В Берліні міститься Ака
демія наук—центр наукової 
думки країни, університет іме
ні Гумбольдта, найстаріші му
зеї і картинні галереї, оперний 
театр.

Ми їхали від Бранденбурзь
к их воріт. Для берлінців вони 
означають те ж  саме, що для 
парижан Тріумфальна арка. 
Розташовані на кордоні між 
демократичною і західною час
тинами міста, ці ворота були 
дуже пошкоджені під час війни.

За рішенням магістрату Ве
ликого Берліна в першій поло
вині минулого року почалася 
реставрація цієї пам’ятки ста
ровини—символу столиці. Май
же два мільйони марок виділе
но для цієї мети. Численні ка
м’яні скульптури, барельєфи, 
медальйони і зображення кен
таврів, запозичені з старогре
цької міфології, були старанно 
реставровані або створені заново.

—Але де ж  квадрига? — 
спитав він.— Квадригою нази
вається скульптура— художній 
шедевр Готфріда Шадова,—що 
прикрашала верхню частину 
Бранденбурзьких воріт: відлита 
з міді четвірка коней, які мчать 
колісницю богині Вікторії.

Гіпсові форми цієї скульп
тури знаходяться в розпоряд
женні західноберлінського се
нату. Магістрат звернувся до 
західноберлінської адміністра
ції з просьбою тимчасово на
дати в його розпорядження 
гіпсові форми з тим, щоб за
ново виготовити скульптуру.

Західноберлінський сенат 
спочатку торгувався з політич

них міркувань за право на прі
оритет, а потім заявив, що сам 
відбудує цей твір мистецтва. 
Але поки сенат нічого не
зробив.

Цей незначний на загаль
ному фоні політичного ж иття 
Німеччини епізод проливає
світло на обстановку в розко
лотому Берліні, від якого 
штучно відірвано його західні 
райони. Перекручуючи відому 
угоду чотирьох держав про 
Берлін, уряди західних кра
їн —США, Англії і  Фран
ції використали свій вплив аж 
н іяк не для нормалізації жит
тя міста як єдиного цілого.
Перетворивши західні райони 
столиці в своєрідний острів у 
центрі Німецької Демократич
ної Республіки, вони всіляко 
заважають нормальному життю 
і розвиткові міста і республіки.

...Через Паризьку площу ми 
попрямували вздовж відомої 
алеї «Унтер ден Л інден» до 
Фрідріхштрассе і далі до Бер
лінської ратуші, прозваної в 
народі за червоний колір фа
саду башти «Червоною рату
шею». Тут відбуваються засі
дання берлінського міського 
парламенту—збори депутатів 
міської ради. В січні рада 
прийняла рішення збудувати 
в місті до 1960 року понад 
31 тисячу квартир. Цієї жит
лової площі вистачить більш 
як для ста тисяч чоловік.

Житлове будівництво в Бер
ліні набрало широкого розмаху. 
Традиційний ремісничий метод 
будівництва уступив новому, 
великоблочному методові спо
рудження будинків. Початок 
такому будівництву було по
кладено влітку 1950 року при 
спорудженні першого ансамблю 
житлових будинків на п’ять 
тисяч чоловік в районі між 
алеєю Сталіна і Східним вок
залом. Перший етап будівницт
ва вже позаду. До 1960 року 
буде закінчено спорудження ще 
кількох п’яти- і восьмиповер
хових будинків, висотних бу
динків у 12 поверхів, котель
ної центрального опалення, ма
газинів, дитячих садків, гара
жів та інших громадських бу
динків.

Коли на Штраусбергер-платц, 
де починається нова алея іме
ні Сталіна, ми оглядали будів
ництво кварталу житлових бу
динків, мій західнонімецький 
друг був здивований організова
ністю і розмахом робіт. На відмі
ну від Західної Німеччини в НДР 
будівництво ведеться централі
зовано, за єдиним планом.

У цьому році в Берліні на
мічається почати забудову квар
талу Неандер, де буде спорудже
но великий ансамбль житлових 
будинків більш як на чотири ти

сячі квартир. Підготовка до по
чатку будівництва йде повним 
ходом.

Велике житлове будівництво 
буде п родовжено по алеї імені 
Сталіна аж до площі Алексан
дер-платц. Найближчим часом 
міське управління будівництва 
ознайомить жителів столиці з 
проектом забудови цього району.

Але основна частина будин
ків споруджуватиметься не в 
центрі міста. Па відміну від ба
гатьох європейських столиць 
Берлін з своїми околицями ши
роко розкинувся серед лісів і 
лук, пересічених річками та озе
рами. Ось уже кілька років у
приміських районах, як, на
приклад, у Трептові і Кепені
ку, магістрат Великого Берліна 
будує житлові селища. Нові 
житлові буди нки виросли і в 
передмісті Йоганністаль. На за
хід від нього простягається ве
лика, вкрита невисокими сос
нами і густим чагарником міс
цевість Кенігсхайде, на окраї
ні якої вже виросли ж итлові
квартали. Чудові будинки спо
рудили тут робітники ж итлових 
кооперативів. Фасади будинків 
з їх світлим забарвленням, зруч
ні балкони і тераси зливають
ся з мальовничим ландшафтом.

Мій друг з Західної Німеч
чини був вражений, коли дізнав
ся, що квартирна плата в но
вих будинках дорівнює в се
редньому 1,05 марки за квад
ратний метр. В будинках з
центральним опаленням, вклю
чаючи і вартість опалення, во
на становить 1,15—1,20 мар
ки. В Західній Німеччині квар
тирна плата набагато дорожча. 
В демократичному Берліні піс
ля війни квартплата не під
вищувалась, тоді як у Західно
му Берліні вона піднялася за 
цей час в середньому на 10,5 
процента. В нових будинках 
там доводиться платити здебіль
шого 1,43— 1,65 західної мар
ки за квадратний метр, а в 
широко розрекламованому но
вому кварталі Ганза ще дорож
че—від 2 до 3 західних марок.

Коли в січні депутати бер
лінського міського парламен
ту затвердили програму житло
вого будівництва, вона викли
кала великий інтерес берлінсь
кої громадськості. Це рішення 
палко обговорювали як  буді
вельники, так і населення. І 
це зрозуміло: берлінці, для яких 
будівництво і впорядкування 
міста є кровною справою, усві
домлюють, що вони відбудо
вують соціалістичний Берлін— 
столицю Німецької Демократич
ної Республіки.

а

Вальтер ФРІДРІХ.
Німецький журналіст.

м. Берлін.

Н о в а  п и с е м н і с т ь
(По сторінках журналу „Дружба“)

Крім ханської національності, 
в Китаї проживає п ’ятдесят на
ціональних меншостей, загаль
на чисельність яких становить 
близько 35 мільйонів чоловік. 
В минулому більшість з  н и х  
не мала своєї писемності.

Уряд і Компартія Китаю, без
устанно дбаючи про розквіт

Зам. 452. АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: м. Н ово-Миргород, вул. Шевченка, 15. Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву Тираж 2000.

Редактор
Х. СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про зволікання підготовки до 
табірного утримання корів у сіль
ськогосподарській артілі імені 
Чкалова писалося в „Ленінці“ від 
18 травня ц. р.

Як повідомив секретар партійної 
організації В. Конофіцький, факти, 
наведені в замітці, ствердилися і її 
обговорено на засіданні правлін

ня. Вжито заходів. Навіси для ху
доби збудовано. Посуд, в який 
приймається молоко, теж знахо
диться під покрівлею. Зелена 
маса доставляється безперебійно.

Слідами наших виступів

В районній газеті „Ленінець“ 
за 25 червня цього року було 
вміщено критичне кліше.

В тексті над кліше вказувало
ся, що колгоспник В. Михайлов 
до роботи неохочий.

Голова правління колгоспу іме

ні Жданова повідомив редакцію 
райгазети, що такі факти мали 
місце. В. Михайлов став працюва
ти на заготівлі кормів для тварин
ництва. Тепер на роботу виходить 
своєчасно.

Інтелігентна особа
Іде селом людина. Ноги погано 

слухають, чомусь плутаються. Лю
дина заточується, немов на кри
жаній дорозі. Ось підходить ближ
че. Зупиняється. Оглядається нав
коло. Потім пильно приглядається 
до однієї з табличок. Читає, лед
ве повертаючи язиком:

—Кра—ммм—ниця! Сюди мені 
й треба!

Колгоспники, що прийшли ку
пити потрібні їм речі, розступи
лись, даючи дорогу.

Ледве переступила людина по
ріг. 

—Подай горілки!—гримнув хрип
лим надірваним голосом на про
давщицю.

Любов Мельник похитала го
ловою і поглянула на присутніх 
людей, немов шукаючи підтримки. 
Вона бачить перед собою п’яни
цю. Нализався десь так, що лед
ве на ногах тримається. І ще ви
магає горілки. Що тут робити? 
Сказати немає—не можна, бо го
рілка стоїть на вітрині. Сказати 
не дам—тоді неприємності не ми
неш. Вона знає добре Івана Кос
тянтиновича. Та хто в селі його 
не знає!

—Чого мовчиш!—знову кричить 
п’яний.—Давай півлітра, а гроші 
потім...

—Ні, Костянтиновичу, горілки 
я вам не дам без грошей. Не 
можна так,—чемно відповіла 
Л. Мельник.

—Що?! І ти смієш так мені го
ворити?! Мені, інтелігентній осо
бі, відмовляєш? Та я тебе зараз 
на порох зітру! Та й ноги твоєї 
тут не буде! Та я... (і тут інтелі
гентна особа стала так бруталь
но лаятись, що всі люди від со
рому повиходили з крамниці).

Це було 6 липня. А четверто
го липня ця інтелігентна особа 
нализалася хмільного так, що не 
могла знайти дорогу додому.

І так майже щодня.
Коли хто з товаришів нама

гається прохмелити Івана Костян
тиновича, то він зухвало відпові
дає:

—Не твоє діло! Я зараз у від
пустці. От і п’ю скільки хочу!

Та нам відомо, що ця людина 
частенько і на роботу появлялась 
в нетверезому вигляді.

Де ж працює Іван Костя нти
нович? Хто ж дозволив йому так 
вільно і так зухвало поводитись? 
Чому не закличуть його до по
рядку?

—Та що це ви говорите!—пошепки 
зауважують колгоспники.—В селі 
його й пальцем ніхто не троне. 
Бояться, бо це ж наш учитель.

Учитель... Навіть повірити важ
ко. Але це так. Іван Костянти
нович Татаров учитель Канізької 
середньої школи.

Дуже вже інтелігентна особа...

Є. ХМАРСЬКИЙ.

13 липня 1958 р.Л Е Н І Н Е Ц Ь

Пригода в лісосмузі
Темну ніч змінив ясний день.
Пройшов дощ. І надворі мокро, 

свіжо.
До ферми колгоспу імені Мічу

ріна підійшов Володимир Іванович 
Маленко. Через кілька хвилин 
з’явився і Іван Кіндратович Ма
рищенко.

—Здоров, Володимире!—приві
тався він.

—Доброго здоров’я,—озвався
Іван Кіндратович, позіхнувши з 
великою насолодою.

—Ну що, будемо гнати?—запи
тав Іван Кіндратович.

—Ні, трохи зачекаємо.—І вже 
тихше додав:—Тітка Фросина обі
цяла білоголову.

Ось і вона прискочила. Вийня
ла з-під поли і подала:

—Нате! Та добре напасайте 
мою теличку.

Телят погнали на пасовище.
Вже сонце добряче стало при

пікати. Тягне в холодок. Телята
пасуться собі на зеленій траві.

Іван Кіндратович та Володимир 
Іванович почимчикували в лісос
мугу. Розстелили ряднину,  витяг
ли  з торбини по шматку сала і 
поставили посередині пляшку.

—Пий ти перший, Іване, ти ж 
старший. А потім вже я,—гово
рить Володимир Маленко.

І Іван потяг, тільки прицмокує.
Кінчав тягнути і Володимир 

Іванович.

Через кілька хвилин в головах 
в обох закрутилось, та так закру
тилось, що вони схопилися та 
один одного за чуба. І пішло... 
Якісь несамовиті викрики. А теля
та тільки головами похитують...

Додому поверталися мовчки. В 
одного синці під очима, а в дру
гого сорочка розірвана на плечах.

Більше вони не вийшли на ро
боту. Телята два дні простояли 
голодні. Ось якого лиха білоголо
ва натворила.

Олег ГРЕЧАНИЙ.

ектів писемності на основі ла
тинського алфавіту.

Важливу роль в піднесенні 
культури населення покликана 
відіграти також реформа китай
ської писемності, яка враховує 
інтереси правильного розв’язан
ня національного питання.

культури в країні, проводять 
велику роботу в галузі розвит
ку мов і писемності раніш при
 гноблюваних народів. Наукові 
заклади, повідомляє журнал 
«Дружба», разом з представни
ками національних меншостей 
вж е розробили шістнадцять про


