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Рік видання 27-йПролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Партійне доручення

В усьому житті, в усій діяльності неухильно 
перетворювати в життя мудру політику, муд- 
рі вказівки КПРС—цього вчить усіх трудящих 
КП України. І насамперед вона вимагає цього від 
комуністів. В політиці, в праці, в громадській ро- 
боті, соціалістичному співжитті—скрізь кому- 
ніст повинен бути передовою людиною—так 
ставить питання партія.

У районах, з якими ми змагаємося
Ще в минулому році про 

колгосп імені Орджонікідзе 
говорили: «відстає по всіх га- 
лузях». Так, довгий час від- 
ставала бирзулянська сільгосп- 
артіль. Часто говорили про це 
і на бюро райкому КП Укра- 
їни і на пленумах, і активах. 
Кілька років очолював там 
первинну партійну організацію 
С. Керосір. Та не боліла в ньо- 
го голова за те, щоб подолати 
відставання, знайти ш ляхи під- 
несення багатогалузевого гос- 
подарства. Перед новим роком 
секретарем парторг aн ізації ко- 
муністи обрали Г. Хмельни- 
цького. Молодий комуніст з вог- 
ником взявся за справу, яку 
доручила йому партійна орга- 
н ізац ія. Він іде до людей в 
брига д и, на ферми, радиться з 
ними, ш укає шляхів піднесен- 
ня виробництва.

Після розмови з секретарем 
парторганізації комуніс т  С. Бон- 
даренко, який очолює в кол- 
госпі тракторну бригаду, з іб р ав  
до клубу всіх механізаторів і 
сказав:

— Партійна організація до- 
ручила мені почесну і відпові- 
дальну справу—бути агітатором 
у тракторній бригаді. Скажу 
вам відверто, товариші, що на 
нас, механізаторів, у колгоспі 
покладають велику надію. Се- 
кретар партійної організації так 
і сказав, що колгосп по вироб- 
ництву продуктів рільництва 
відстає лише з наш ої вини. 
Подумайте над цими словами 
гарненько. Г. Хмельницький 
говорить правду. Адже хто як 
не ми майже всі польові роботи 
виконуємо.

Нелегко було бригадиру 
С. Бондаренку виводити від- 
сталу бригаду в передові, не- 
легко було йому і як  агітатору 
добиватися того, щоб всі м еха- 
нізатори повірили, що відста- 
вання можна швидко подолати. 
Та ось прийшли перш і радісні 
наслідки. Колгоспові імені Орд- 
жонікідзе за успіш не і якісне 
проведення весняної сівби при- 
суджено перехідний Червоний 
п рапор райкому КП У країни 
та райвиконкому.

Це була велика п еремога. І 
має право комуніст С. Бонда-  
ренко заявити, що він  також 
немало працював, щоб здобути 
її .  Працював не тільки я к  ме- 
ханізатор. Ні, тут в ін , мабуть, 

д о клав більше зусиль, як  агі- 
татор.

Перед жнивами бирзулян- 
ському колгоспові вдруге було 
присуджено перехідний Черво- 
ний прапор. Його завоювали 
колгоспники та механізатори 
сумлінною працею на догляді 
за посівами. Потім хлібороби в 
числі перших по району до- 
строково виконали першу запо- 
відь перед державою. Тепер 
колгосп імені Орджонікідзе йде 
в перш их рядах. А що ж там 
змінилося? Лише одне—став- 
лення комуністів до справ у 
артілі, Парторганізація стала 

справжнім організатором тру- 
дівників села в боротьбі за 
перетворення в життя історич- 
них накреслень партії по сіль- 
ському господарству. Колгосп- 
ники підтримали комуністів. 
Ось чому сталися помітні зру- 
ш ення.

Будівельники багатьох кол- 
госпів району гудили цеглу, 
яку  виробляє Ново-Миргород- 
ський цегельно-черепичний за- 
вод. І справедливо. Завод ще і 
в минулому році випускав не- 
якісну продукцію. Нещодавно 
тут обрали секретарем партій- 
ної організації молодого кому- 
ніста В. Парфьонова. Партій- 
ний вожак віддав чимало зу- 
силь, щоб усі робітники заво- 
ду боролися за поліпшення 
якості цегли та черепиці. На 
заводі розгорнулося змагання 
за відмінну якість продукції. 
В перших рядах виступили 
комуністи та комсомольці. Є 
вже й наслідки. Завод став ви- 
пускати хорошу цеглу.

В районі є багато комуніс- 
т ів ,  я к і наполегливо працюють, 
які, не скаржаться на трудно- 
щі, а кр о к  за кроком просу- 
ваються впе р е д  до перемоги, 
які ведуть вел и к у  роботу по 
комуністичному в и х о в анню тру- 
дящих. Цю почесну роботу н е 
можна зміряти ч и  п оказати в 
процентах, але в загальному 
русі вперед до комунізму вона 
відіграє надзви чайно важливу 
роль. Рядові партії виконують 
доручену роботу з великим за - 
палом і енергією. Так трудять- 
ся свинарка колгоспу «Ш лях 
Леніна» М. Мірошниченко, 
ланкова колгоспу імені Фрун- 
зе М. Федорова, шофер авторо- 
ти С. Спринчан та багато ін- 
ших. Вони не тільки кращі 
виробничники, вони ж  і орга- 
нізатори, і агітатори. На їх при- 
кладі вчаться інші.

Партійне доручення— н ай - 
перший обов’язок для кож н ого 
комуніста. Та, на ж аль, не 
всі члени партії виконують 
свої обов’язки  так , як  цього 
вимагає партія. Окремі кому- 
ністи, що працюють на керів- 
них посадах в колгоспах, на 
підприємствах т а установах, 
чванливо, висок о мірно став- 
ляться до партійних доручень. 
Голові колгоспу імені Чапаєва 
Д. Ботнаренку «немає коли» 
виступити з бесідою серед до- 
ярок. А коли виступали з лек - 
ціями серед колгоспників го- 
лови колгоспів імені Чкалова, 
імені Кірова, імені Дзер- 
жинського В. Калиновський, 
Т. Оп альчен ко , В. Флоря? А 
ці товариші мають достатню 
підготовку, щ об розробити ці- 
каву лекцію для хліборобів. 
Біда дише в тому , що вони 
дуже «зайн яті» .

Доручення п е р винної парт- 
організації—з а к он для кожно- 
го комуніста. Слід пам’ятати 
кожному, що з окремих справ 
складається вс я  б агатогранна 
діяльність партій н ої організації.

Хлібороби нашого району 
у нинішньому році змагають- 
ся з трудівниками сільсько- 
го господарства Великовис- 
ківського та Олександрів- 
ського районів.

Сьогодні публікуємо окре- 
мі повідомлення, взяті з ра- 
йонних газет „Ленінська 
правда” та „Радянський 
патріот”.

Передова бригада
П’ята бригада сільгоспартілі 

імені Леніна Великовисківсько- 
го району, де бригадиром Фе- 
дір Майстренко, в числі перших 
завершила збирання озимих 
хлібів. Щоденно перевиконува- 
ли норми комбайнери Василь 
Гребенюк та Віктор Ковтун. По 
26— 27 гектарів підбирав за 
зміну своїм самохідним ком- 
байном Василь Гребенюк.

Попереду молодь

Заготовити п о 20 тонн сило- 
су на корову—ось за що бо- 
рються колгоспники сільгосп- 
артілі імені Сталіна Олександ- 
рівського району. Створено 
комсомольсько-молодіжну брига- 
ду, яку  очолив секретар ком- 
сомольської організації Григо- 
рій Клименко. Для бригади ви- 
ділено автомашину. Юнаки і 
дівчата працюють швидко, енер- 
гійно. Вони вже заклали сотні 
тонн силосу з кукурудзи.

Допомога колгоспові
Великовисківський райком 

комсомолу створив з молоді 
райцентра бригаду по очистці 
зерна. Нещодавно ця бригада 
побувала на току другої ріль- 
ничої бригади колгоспу імені 
Свердлова. За ніч молодь очис- 

Кращі доярки
Не перший рік трудяться 

на молочно-товарній фермі кол- 
госпу імені 1 травня Олександ- 
рівського району доярки Гали- 
на Бондар, Ганна Бондар, 
Євдокія Кравченко та інші. Во- 
ни дбайливо доглядають корів. 
Тричі на день дають коровам 

Комуністи колгоспу імені Леніна
Первинна парторганізація 

красносільського колгоспу іме- 
ні Леніна Олександрівського 
району нараховує 26 комуніс- 
тів. На всіх ділянках колгосп- 
ного виробництва відчувається 
їх  організаторська роль.

Вміло керує роботою парт- 
організації Іван Пустовіт. Пе- 
ред на косовиці хлібів веде 
тракторна бригада, яку очолює 
член КПРС Григорій Юрченко. 
Зразки самовідданої праці 
показує водій самохідного 
комбайна комуніст Григорій 
Пустовіт.

Та не тільки на жнивах 

комуністи попереду. Високий 
урожай овочів виростила садо- 
во-городня бригада члена пар- 
тії Івана Телевного.

Говорячи про роботу кому- 
ністів, не можна не згадати і 
про завідуючого свинофермою 
Івана Манзюка. Організувавши 
дійове змагання свинарок, він 
забезпечив дострокове виконан- 
ня піврічного плану продажу 
м’яса державі. На фермі виросли 
передовики, які своєю старанною 
працею завоювали повагу не 
тільки хліборобів колгоспу, а 
й всього району.

пійло з дерті. Жирність моло- 
ка довели до 4 процентів. По 
9 —10 літрів надоюють щодня 
від кожної корови. Доярки 
борються за те, щоб до кінця 
року одержати по 3000 літрів 
молока на корову.

тила 650 центнерів зерна. Най- 
краще працювала комсомольці 
Марія Жердій, Валентина Леф- 
тор, Тимофій Попов та інші.

—Це наш вклад у комсомоль- 
ську копилку,— одностайно за- 
являють молоді патріоти.

В о б к о м і  К П У к р а ї н и т а  о б л в и к о н к о м і

Про підсумки змагання за збільшення виробництва 
продуктів тваринництва в першому півріччі

Б ю р о обкому КП України та виконком 
обласної Ради  депутатів трудящих розглянули 
матеріали про підсумки соціалістичного зма- 
г а н ня  колгоспів і районів області за збільшен- 
ня виробництва продуктів тваринництва в 
першому півріччі 1958 року. В прийнятому 
рішенні відзначається, що найкращих показ- 
ників добилися такі райони:

У л ья н ов сь к и й , якому вирішено вручити 
перехідний Червоний прапор виконкому облас- 
ної Ради депутатів трудящих та обкому КП 
України і видати першу грошову премію в 
розмірі 7 тисяч карбованців;

О л ек са н д р ій сь к и й —видати другу грошо- 
ву премію в розмірі 5 тисяч карбованців;

Г а й в о р о н сь к и й —видати третю грошову 
премію в розмірі 3 тисяч карбованців.

Переможцями в соціалістичному змаганні 
є такі колгоспи області:

ім ен і К алін іна , Ульяновського району, 
якому вирішено вручити перехідний Червоний 
прапор виконкому обласної Ради депутатів 
трудящих та обкому КП України і видати 
першу грошову премію в розмірі 5 тисяч кар- 
бованців;

ім ені X X  з ’ї з д у  КП РС , Олександрійського 
району—видати грошову премію в розмірі трьох 
тисяч карбованців;

„У к раїн а” , Гайворонського району,— ви- 
дати третю грошову премію в розмірі 2 тисяч 
карбованців.

Цією ж постановою вирішено відібрати 
перехідні Червоні прапори виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих та обкому КП Укра- 
їни у колгоспу імені Сталіна, Ульяновського 

району, та колишнього колгоспу імені XVIII 
з ’їзду ВКП(б), Олександрійського району (зараз 
колгосп імені Леніна, Войнівської сільради), 
які втратили першість у соціалістичному зма- 
ганні.

Обком та облвиконком відзначили поліп- 
шення роботи в галузі тваринництва таких 
районів і колгоспів:

районів—О л ек са н д р ів сь к о г о , П ідви- 
с о ц ь к о го  та Г о л о в а н ів сь к о го ;

колгоспів— ім ені С тал ін а , Олександрій- 
ського району, „У к р аїн а” , Олександрівського 
району, ім ені Л ен ін а , Гайворонського райо- 
ну, ім ені Карла М аркса , Хмелівського райо- 
ну, „Іскра” , Олександрівського району, та 
ім ені Л ен ін а , Новопразького району.

У постанові далі говориться, що суми 
грошових премій, виділені районові, розподі- 
ляє райвиконком, а колгоспові— правління 
артілі для преміювання в першу чергу пере- 
дових колгоспників, працівників радгоспів, 
спеціалістів сільського господарства, а також 
працівників партійних і радянських органів, 
які своєю роботою сприяли успіхам у соціа- 
лістичному змаганні.

Бюро обкому КП України та виконком 
обласної Ради депутатів трудящих зобов’я за - 
ли обласне управління сільського господарст- 
ва, райкоми партії, райвиконкоми ширше роз- 
горнути соціалістичне змагання за створення 
достатнього запасу кормів, за кращу підготов- 
ку до зимівлі худоби, за дальше піднесення 
тваринництва, за виконання взятих зобов’я- 
зань на 1958 рік.
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П А Р Т І Й Н Е  Ж И Т Т Я

Забута ділянка партійної роботи

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Завжди попереду

6 серпня 1958 року.

П о сто р ін ках  ж у р н ал ів  н ар о д н о -д ем о к р ати ч н и х  країн

Очима друзів
— Я к тільки настають прес- 

тольні релігійні свята, то пря- 
мо біда—багато колгоспників 
прогулюють по кілька днів!— 
бідкається голова правління 
колгоспу комуніст Семен Коник.

Про те ж само почуєш і від 
інших керівних товаришів— 
секретаря партійної організації 
і бригадира другої бригади 
Сергія Козєєва, заступника 
секретаря Федора Полікевича, 
бригадира першої бригади ко- 
муніста Порфирія Рибалки.

Правда, переважна більшість 
членів артілі імені Жданова 
давно вже звільнилася від ре- 
лігійного дурману і вважає се- 
бе атеїстами. Проте спадщина 
проклятого минулого дає ще 
себе відчувати.

І от сумують товариші з 
приводу того прикрого факту, 
що частина колгоспників пе- 
ребуває під релігійним впли- 
вом, а істотного нічого не роб- 
лять. Антирелігійну пропаган- 
ду запустили.

Може у комуністів не знай- 
деться сил або немає умов 
для того, щоб відродити забу- 
ту ділянку партійної роботи? 
Ні, у колгоспі імені Жданова 
цього ніхто і в думці не при- 
пускає. Адже є у Софіївці сіль- 
ський клуб. Є клуби і в кож- 
ній рільничій бригаді. У них з 
великим успіхом могли б чи- 
тати лекції на антирелігійні 
теми вчителі місцевих середньої 
та семирічної шкіл, де дирек- 
торами комуністи Григорій Цу- 
цол і Марія Арапова (керівник 
лекторію).

Мабуть, ні в чому так не 
потрібен особистий приклад, 
як  в пропаганді проти віри в 
бога. У кутках же домівок 
майже половини комуністів 
парторганізації висять ікони.

— Ікони у хаті— бажання 
моєї матері,—пояснює Федір 
Полікевич ,— сам же я  не вірю 
в бога. Ідуть люди до церкви— 
хай собі йдуть, христять ді- 
тей— хай собі христять—аби я 
з церквою діла не мав.

І якщо Полікевич звертає 
на матір, то вдома у комуніс- М. СОСНА.

та Миколи Медведенка, поміч- 
ника комбайнера, н іхто із ста- 
рих людей не проживає. Дру- 
жина Євдокія, син Іван, піонер, 
який перейшов у п ’ятий клас, 
та ще двоє маленьких дітей— 
от і вся сім’я. Ніхто із членів 
сім’ї, безумовно, до церкви не 
ходить, а ікони в хаті—на 
найвиднішому місці.

А ось комуніст Василь Щер- 
бина. Він чи не иайосвіченіша 
людина з усіх комуністів парт- 
організації і працює бухгалте- 
ром колгоспу. І все ж  у вихо- 
ванні трудящих він участі не 
бере і позитивного прикладу 
не подає. Не відчуваючи над 
собою ніякого контролю, Ва- 
силь Щербина пиячить і по 
цій причині часто не з ’являєть- 
ся на роботу. Газет і журналів 
не передплачує, над підвищен- 
ням свого ідейно-політичного 
рівня не працює. Вихованням 
своєї дружини і близьких зов- 
сім не цікавиться. Ось чому в 
хаті, де живе комуніст Щерби- 
на, теж є ікони.

Часто мож на бачити, як ві- 
руючі софіївські старі люди 
йдуть у великі релігійні свята 
до церкви і ведуть за руки 
своїх онуків—школярів. Чи 
можуть комун істи спокійно 
споглядати, я к  процвітають пе- 
режитки минулого? Чи мож на 
допускати байдуж ість у вихо- 
ванні підростаючого покоління 
в антирелігійному дусі, в дусі 
непохитної віри в свої людські 
сили, розум, науку?

Ні! Комуністи зобов’язані 
уміло боротися проти пережит- 
ків минулого серед частини 
радянських людей, повсякденно, 
наполегливо, і ні в якому разі 
не ображаючи почуттів вірую- 
чих. Показувати насамперед 
особистий приклад, достойний 
наслідування, брати активну 
участь в антирелігійній пропа- 
ганді і залучати до неї агітато- 
рів, пропагандистів, всіх досить 
підготовлених і високосвідомих 
громадян — кровне завдання 
всякого, хто вважає себе справ- 
ж нім комуністом.

О. БОЙКО.

Словом і ділом

Л. ГВАРДІОН, 
завідуюча сільською біб- 
ліотекою.

Славно трудяться на збиран- 
ні врожаю хлібороби колгоспу 
імені Леніна. Робити все для 
того, щоб не допустити втрат — 
таку мету поставив перед собою 
кожен.

І попереду в соціалістичному 
змаганні, як  і завжди, молоді 
члени артілі. Виконують і пе- 
ревиконують норми виробітку 
Олена Бабина, Раїса Доброван, 
Люся Вдовиченко, Галина Сан- 
дул. Сьогодні місце їхньої ро- 
боти— передовий агрегат ком- 
байнера Віктора Битяка.

—Працьовиті наші дівчата,— 
не без задоволення кажуть 
старі хлібороби.

Добро працюють учні дев’ято- 
го класу Канізької середньої 
школи Володимир Гордуз, Ми- 
кола Кушнір та інші.

Після трудового дня є де мо- 
лоді провести культурно своє 
дозвілля. Вони йдуть до клубу, 
бібліотеки. В клубі працюють 
драматичний та хоровий гуртки. 
А недавно у нас побувала з 
концертом агіткультбригада ра- 
йонного Будинку культури.

Колгоспникам сподобалися ви- 
ступи Н. Миргородченко, Б .  Та- 
расенка та і всіх інших культ- 
армійців.

Ланка по вирощенню висо- 
кого врожаю кукурудзи, яку  
очолює краща ланкова колгос- 
пу імені Енгельса Віра Нау- 
менко, зобов’язалася одержати 
з гектара по 70 центнерів ку- 
курудзи. І кож на людина в 
колгоспі вірить, що члени лан- 
ки додержать слова. Вони пра- 
цюють дружно й організовано. 
Кукурудза стоїть, як  ліс, і 
має бути качанистою.

Недавно ланка провела до- 
даткове штучне запилення рос- 
лин. Словом і ділом допомагає 
колгоспницям інспектор по ку- 
курудзі комуніст С. Науменко.

ОГЛЯД НИЗОВОЇ ПРЕСИ

Ближ че до життя
При вході в контору колгос- 

пу імені Сталіна висить чер- 
говий номер стінної газети „За  
високий урож ай” —орган прав- 
л іння колгоспу, первинних 
партійної та комсомольської 
організацій. Не подумайте шу- 
кати порядковий номер і дату 
випуску стіннівки— цих даних 
тут не звикли проставляти.

Ознайомлення із випущени- 
ми номерами дає підстави ска- 
зати, що редколегія стінгазе- 
ти ще надто слабо турбується 
про поліпшення змісту вміщу- 
ваних матеріалів, готує їх  нас- 
піх, непродумано.

Оглянемо х оч би номер стін- 
нівки, що вийшов у  третій де- 
каді липня. На місці передової 
статті тут вмістили матеріал, що 
раніше був опублікований у 
районній та інших газетах. Чи 
була в цьому потреба? Звичай- 
но, ні. Адже в свій час у по- 
становах партії про низову пре- 
су вказувалось, що в стінгазе- 
тах  слід вміщувати статті на 
теми, тісно пов’язані з жит-

тям підприємства, його ді- 
яльністю.

Передова стаття покликана зо- 
середжувати увагу колгоспників 
на вирішенні найважливіших 
у даний період завдань. Таки- 
ми сьогодні є негайне завер- 
ш ення жнив, силосування кор- 
мів, підготовка і проведення 
сівби озимих культур. Отже, 
набагато краще було б, якби 
стіннівка виступила із передо- 
вою статею н а злободенну тему.

Головною темою стінних га- 
зет у даний період є проведен- 
ня збиральних робіт. В цьому 
номері значне місце відведене 
передовикам збирання, критиці 
недоліків. Ось великий матері- 
ал «Подають приклад під час 
збирання врожаю». Тут пові- 
домляється про кращого комбай- 
нера Василя Баркаря, який за 
успіхи в соціалістичному зма- 
ганні одержав перехідний ман- 
дат і грошову премію. Називають- 
ся прізвища кращих шоферів 
В. Мурзака та Т. Бурланенка. 
Далі вміщено 10 прізвищ кол- 

госпників, як і щоденно вихо- 
дять н а роботу.

Чи не краще було б замість 
таких списків більш докладно 
повідомити, чому ж саме ці 
люди стали передовиками, що 
цінного й повчального є в їх 
досвіді і що слід запозичити 
від них іншим хліборобам? Та- 
кі матеріали, безумовно, при- 
несли б багато більше користі, 
ніж звичайний перелік прізвищ.

У сатиричному відділі «Кол- 
госпний перець» вміщено кіль- 
ка дотепних карикатур на ле- 
дарів і симулянтів, як і не ви- 
ходять на роботу. Такий почин 
редколегії слід вітати. Адже в 
колгоспі є немало людей, які 
злісно ухиляються від роботи 
в полі.

Дуже ж аль, що в номері, 
про який іде мова, зовсім не 
знайшлося місця для таких 
важливих питань, як  скирту- 
вання соломи, оранка грунту і 
підготовка посівного насіння, 
заготівля кормів. Тимчасом з 
проведенням цих робіт колгосп 
ганебно відстає. Стінгазета 
покликана глибше висвітлюва- 
ти життя колгоспу.

В Албанії демонструється 
перший албанський художній 
фільм «Тана» створений ко- 
лективом кіностудії «Нова Ал- 
банія» за однойменною повіс- 

Минуло п ’ять років з того 
часу, як  на корейській землі 
змовкла гарматна канонада. Те- 
пер трудящі Корейської Народ- 
но-Демократичної Республіки 
самовідданою працею загоюють 
рани війни. Вже димляться 
труби відбудованих заводів, за- 
зеленіли поля... Знову повер- 
нуто до життя місто Пхеньян, 
де від американських бомбар- 
дувань була обвуглена навіть 
земля.

Недавно столицю КНДР від- 
відав румунський письменник 
Михаїл Давідоглу. Ось що він 
пише про свої враження в 
журналі «Новая Корея» (№ 6 
за цей рік):

«Коли я  вийшов подихати 
свіжим повітрям на широкі 
проспекти П х ен ьян а , я  побачив 
те нове, чого не можна поба- 
чити в жодному з міст Захід- 
ної Європи.

Під пекучим промінням сон- 
ця радісно і бадьоро працюють 
засмаглі люди. І тут і там— 
всюди, де я не проходжу, за- 
кладаються фундаменти нових 
будинків...

Непереборний мужній корей- 
ський народ спорудив незлічен- 
ні багатоповерхові будинки. 
Споруджено багато будинків 
культури, готелів, житлових 
будинків для робітників, шкіл 
для підростаючого покоління і 
заводів. А доблесні лю д и  все 
будують, будують і будують».

Письменника вразив величез- 
ний театр, розташований гли- 
боко під землею. Пхеньянці 
збудували цей підземний па- 
лац ще в роки війни, під вог- 
нем безперервних бомбардувань.

«Потім я бачив всюди жі- 
н ок ,— пише далі М. Давідог- 
л у .— Вони носили на с п инах 
землю і розбивали квіткові 
клумби.

Заради щ астя своїх малих 
діток, заради свого квітучого 
господарства, не покладаючи 
рук, вони працюють з посміш- 
кою на обличчі, плавлять ме- 
тал на заводах, розбивають 
квіткові клумби, працюють на 
будівельних площадках.

І завдяки їх  самовідданій 
праці все грандіознішим і ве- 
личнішим стає місто-герой 
Пхеньян».

Від сохи—до трактора
Великий інтерес громадськос- 

ті викликала Всекитайська ви- 
ставка сільськогосподарських 
знарядь, яка відкрилася цього 
літа в Пекіні. Розповідаючи про 
ї ї  павільйони, де виставлено 
понад 3 тисячі експонатів, жур- 
нал «Дружба» відзначає, що 
перші в світі плуги і знаряддя 
сівби були винайдені в Китаї 
кілька тисячоліть тому. Проте 
тривале існування феодальної 
системи, а також колоніальне 
ярмо затримали розвиток тех- 
ніки в країні.

Лише після перемоги народ- 
ної революції, слідом за роз- 
гортанням кооперативного ру- 
ху в сільському господарстві 
почали відбуватися корінні змі- 
ни. На кінець 1957 року в 
Китаї було виготовлено і роз- 
повсюджено близько 10 мільйо- 
нів нових сільськогосподар- 
ських знарядь.

Щ е зовсім недавно в країні 
не було жодного трактора віт- 
чизняного виробництва. А ни- 
ні успіш но завершено проб- 
ний випуск 120 видів тракто- 
рів. З особливим схваленням 
відзиваються китайські селян и 
про новий універсальний трак- 
тор марки «Ба-і» («1 серпня»), 
перший зразок якого пройшов 
вулицями Пекіна під час пер- 
ш отравневої демонстрації в 
цьому році.

На виставці, яка  є, за ви- 
словом журналу, оглядом на- 
родної мудрості, експонуються 
різноманітні двигуни, вантаж- 
ні машини, електроустаткуван- 
ня, транспортні засоби, багато 
іригаційної техніки, що її ви- 
пускає зростаюча китайська 
промисловість для задоволення 
потреб сільського господарства.

Автомобільний транспорт Болгарії
Ще на початку нинішнього 

століття один іноземний турист, 
відвідавши Болгарію, назвав її 
країною «рипучих кінних во- 
зів і ручних тачок». І справ- 
ді, транспортні засоби, особли- 
во в болгарському селі, лиша- 
лись досить примітивними аж 
до встановлення народно-демо- 
кратичного ладу.

Лише десять років тому зу- 
силлями народної влади в краї- 
ні було створено Державний 
автомобільний транспорт (УAT). 
Відзначаючи цю дату, журнал 
«Новая Болгария» наводить ці- 
каві дані про організацію авто- 
мобільної служби в усіх кут- 
ках країни.

Якщо в 1948 році вантажо- 
оборот автотранспорту стано- 
вив лише 390.000 тонн, то в 
минулому році він досяг 
8 .4 5 3 .0 0 0  тонн. Швидко зрос- 
тає і автомобільний парк Бол- 
га р ії—за другу п ’ятирічку йо- 
го тоннаж збільшився в 2,4 
раза.

Розширено сітку автобусних 
ліній, які досяглії на кінець 
1957 року 33.520 кілометрів 
і обслуговують 2 .656 населених 
пунктів. У минулому році пе- 
ревезено близько 29 мільйонів 
пасажирів, тоді як в рік ство- 
рення УAT було перевезено 
лише 1 .7 50 .000 .

Перший албанський художній фільм
тю албанського письменника 
Ф. Дьята, Фільм розповідає 
про ж иття албанських селян, 
про соціалістичну перебудову 
сільського господарства країни.
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Час іде, а техніка простоює

Низькі темпи, погана якість
Скільки сягає око— навкруги 

розкинулись поля колгоспу іме- 
ні Кірова. Зеленим килимом 
вкрита плантація цукрових бу- 
ряків, густа і дорідна стоїть 
кукурудза, і хоч уж е пора к ін - 
чати ж нива— навколо шелес- 
тить море пшениці, ячменю та 
інших культур. Т ільки поде- 
куди степ змінив свій золота- 
вий колір. Це там, де механі- 
затори підняли перші десятки 
гектарів грунту під посів ози- 
мих.

Польовий стан механізаторів 
розташований під лісосмугою. 
Тут і там стоять плуги, на- 
ливні котки, а в тіні дерев — 
трактор «Універсал». Техніка 
простоює в той час, коли сіль- 
госпартіль ганебно зволікає 
підготовку до сівби озимих 
культур.

— З оранкою грунту справи 
у нас справді кепські. Виора- 
но близько ста гектарів. А все 
через неорганізованість, — го- 
ворить помічник обліковця 
тракторної бригади Павло По- 
л іщ ук ,— Рільничі бригади пло- 
щі для оранки своєчасно не 
готують.

На збиранні врожаю тут до- 
пускають багато недоліків, по- 
гано використовують техніку. 
Це привело до відставання. Ще 
й досі не закінчено збирання 
озимої пшениці, ячменю. Пло- 
щі від пожнивних решток звіль- 
няються надто повільно. Взяти 
хоч би першу рільничу брига- 
ду, яку очолює Григорій Кли- 
сун. До скиртування соломи 
приступили лише кілька днів 
тому, люди пізно виходять на 
роботу і зарані покидають по- 
ле, часто не виконують норм.

Окремо слід сказати про 
якість виконуваних робіт. На 
площах, де скиртування вва- 
ж ається закінченим, ще зали- 
шилось багато кучок соломи. 
Ніхто не турбується про те, 
щоб всю содому підібрати і 
скласти в скирти. До того ж 
ці самі кучки соломи заваж а- 
ють при оранці грунту. Плуги 
забиваються, доводиться зупи- 
нятись, щоб звільнити їх  від 
соломи.

Темпи оранки грунту під 
озимі вкрай повільні. Серед 
трактористів не розгорнуте ді- 
йове змагання. Більш е того, 
навіть добові і декадні завдан- 
ня механізаторам не доведені. 
На запитання, як виконується 
графік оранки в першій дека- 
ді серпня, бригадир м еханіза- 
торів Василь Ружин відповів:

—Ми ще й не розробляли 
такого графіка. Та й вказівок 
не було. Раніше хоч з МТС 
надсилали...

Механізатори І . Шакалов та 
С. Золотаренко трактором 
ДТ-54 за добу в иорали лише 
11 гектарів, а слід було б ви- 
орати більше 15 гектарів. І так 
щоразу. Однією з причин ма- 
лопродуктивного використання 
техніки є й те, що тракторис- 
ти кілька разів працювали не 
позмінно, а цілодобово.

В бригаді є 12 тракторів, 
досить плугів, котків. На оран- 
ку ж поставлено поки що два 
трактори. Ті трактори, що зай- 
няті вдень на збиранні вро- 
жаю, погано використовуються 
на оранці грунту в нічний 
час.

Якість оранки в ряді місць 
надто низька. Слідом за плу- 
гами в перші дні не пускали 
котків, а тому грунт не ущіль- 
нився, всюди великі грудки. 
Трапляються огріхи, особливо 
на краях площ. Та все це ма- 
ло тривожить агронома колгос- 
пу І. Пустовойта, який хоч і 
буває в полі, але мириться з 
порушеннями агротехніки на 
підготовці площ до сівби.

Не чути в полі голосу агіта- 
торів. Бесід серед механізаторів 
ніхто не проводить. Підсумки 
змагання за день і декаду не 
підбиваються. Секретар партор- 
ганізації колгоспу І. В’яткін 
забув про трактористів.

Сівба озимих скоро розпоч- 
неться, а в колгоспі не підго- 
тували посівне насіння, досі 
не виорали площ. Як же ду- 
мають керівники колгоспу ви- 
бороти високий урожай у 1959 
році?

І. МИРОНЕНКО.

А ЯК У ВАШОМУ КОЛГОСПІ СИЛОСУЮТЬ?

Миколаївська область. Сіль- 
госпартіль імені Сталіна Жовт- 
невого району провадить сило- 
сування кукурудзи з соняшни- 
ком. На силосуванні використо- 
вують чотири силосозбиральні 
комбайни і 36 автомашин.

На фото: безперервним пото- 
ком зелена маса йде на авто- 
машину.

Фото К. Дудченка
(Фотохроніка РАТАУ).

Заготовимо 
вдосталь кормів

Високий урожай зеленої ма- 
си виростили трудівники сіль- 
ськогосподарської артілі імені 
Калініна. Зараз тут широко 
розгорнулася заготівля сокови- 
тих кормів для громадського 
тваринництва. В силосні ями і 
траншеї вже закладено більше 
тисячі тонн зеленої маси.

На збиранні кукурудзи пра- 
цюють комбайнер І . Веремієн- 
ко та тракторист І. Шевчук, 
які за світловий день скошу- 
ють по 5 — 6 гектарів посівів 
кукурудзи. Одна за одною до 
силосних споруд навантажені 
запашною масою під’їжджають 
автомашини. Швидко розван- 
тажуються й знову повертають- 
ся в поле.

По 24 рейси за день роблять 
колгоспні шофери Іван Чижен- 
ко, Олександр Кізіль та Панас 
Рибченко.

П. ЧОРНОУС.

3 серпня. З кошиками в ру- 
ках колгоспники сільгоспартілі 
імені Чкалова поспішають на 
базар. Ось вони ідуть повз кон- 
тору правління, але на них не 
звертають уваги ні голова кол- 
госпу В. Калиновський, ні 
бригадир першої комплексної 
бригади С. Кучерявий. Керів- 
никам байдуже, що в полі про- 
стоює техніка із-за відсутності 
обслуговуючого персоналу, втра- 
чаються кращі строки заготів- 
лі кормів для тваринництва і 
завершення жнив.

Вже 11 година дня, а жо- 
ден із 4 зернових комбайнів 
ще й не рушав. Підготувавши 
машини до роботи, сидять ме- 
ханізатори, чекають людей.

Проїхав по дорозі голова 
правління, ніби не помітив, що 
техніка простоює. Так само 
зробив і С. Кучерявий.

Сонце звернуло з обіду. Пер- 
ша година дня. Біля силосно- 
го комбайна стоїть трактор, 
дві автомашини. Вантажники, 
шофери та тракторист відпочи- 
вають в лісосмузі.

— Некорисний зараз такий 
сон, — говорять колгоспни- 
к и .— Проспимо літечко, кормів 
не заготовимо та й знову буде- 
мо купувати прілу солому в мі- 
чурінців по 20 карбованців за 
центнер.

Від соломи багато молока ко- 
рови не дають. Ось зелену ма- 
су косити треба, а техніка про- 
стоює. Небагато користі від 
того, що голова В. Калинов- 
ський прислав три автомашини, 
їх  треба не менше 8. Жодного 
разу не був біля людей брига- 
дир другої комплексної брига- В. ШРАМЧЕВСЬКИЙ.

ди П. Федоров. Не цікавиться 
він станом силосування кормів. 
Оце кілька днів тому він з об- 
ліковцем А. Ганулом напився 
в робочий час горілки та й 
ліг спати.

Бригадирам байдуже, що в 
артілі не виготовили сітки для 
стягування зеленої маси з ку - 
зовів автомашин.

На цьому нашу розмову пе- 
рервав гул мотоцикла. Це під’ї - 
хав бригадир тракторної брига- 
ди П. Афанасьєв. Подивився він 
на ці безпорядки, махнув рукою 
та й дав наказ трактористові:

— Ї дь, Василю, розори той 
клинець, ніж маєш простою- 
вати.

Поїхав Василь Панасенко 
орати. Через півгодини до ком- 
байна під’їхала бричка. З неї 
не зліз В. Калиновський. Не 
поговорив з людьми, а тільки 
спитав, де трактор. Рушили ко- 
ні й зникла бричка за поворо- 
том. Підійшов В. Калиновський 
до тракториста і розпорядився:

— Поїдь, накоси шоферам по 
дві автомашини силосу та не- 
хай собі їдуть. А потім будеш 
орати.

— Та хіба тільки в неділю 
стоїмо?—спробував заперечити 
тракторист. —При таких темпах 
нас і зима застане.

Видно не сподобалося таке 
заперечення голові і він 
гримнув:

— Не твоє діло! Дам одну 
автомашину і все одно будеш 
косити . Мене за силос спита- 
ють, а не тебе.

Силосують, як мокре горить
В колгоспі імені М. Горького 

надто повільними темпами за- 
готовляють соковиті корми. З 
плану 5769 тонн засилосова- 
но лише 605 тонн зеленої 
маси.

Правлінню артілі і його голо- c. ПЕТРОВ.

ві А. Конельському потрібно 
б згадати, в якому виснажено- 
му стані вийшло з зими гро- 
мадське тваринництво. Адже у 
минулому році кормова база бу- 
ла дуже бідною.

Обов'язок колгоспної бухгалтерії
Перетворюючи в ж иття істо- 

ричні накреслення XX з’їзду 
КПРС, колгоспники нашої сіль- 
госпартілі працюють над тим, 
щоб уже в 1960 році вироби- 
ти продуктів рільництва і тва- 
ринництва вдвоє більше, ніж 
на початку п ’ятирічки.

Аналізуючи господарсько-фі- 
нансову діяльність артілі по 
окремих галузях , ми на кон- 
кретних прикладах свого кол- 
госпу переконалися, що чим 
більше вироблено продукції при 
найменших затратах праці, тим 
швидше ми створюємо достаток 
продовольства, тим краще ж и- 
вуть наші колгоспники.

Облік праці та вироблюваної 
продукції у кож ній окремо га- 
лузі, аналіз виконання місяч- 
них, квартальних зав д ан ь , одер- 
жання коштів у кожній галу- 
з і— велика й відповідальна ді- 
лянка роботи. А коли враху- 
вати й те, що в умовах ниніш- 
нього року колгоспна бухгал- 
терія зобов’язан а  вести чіткий 
облік праці механізаторів, амор- 
тизації техніки, витрачання 
пального, мастил та запасних

частин, тоді стане зрозуміло, 
яку відповідальну роль покли- 
кані відіграти в багатогалузе- 
вому високомеханізовамому 
колгоспному виробництві облі- 
ковці, рахівники і всі праців- 
ники колгоспної бухгалтерії.

Щоб правильно встановити і 
вирахувати собівартість продук- 
ції кожної галузі виробництва, 
необхідно, насамперед, вести 
чіткий облік нарахування тру- 
доднів згідно затверджених 
норм виробітку, своєчасно і 
точно оприбутковувати всю про- 
дукцію, що надходить в артіль 
від рільництва, тваринництва 
та інших допоміжних галузей.

В нашому колгоспі такий 
облік здійснюють помічники 
бригадирів комплексних бригад 
в рільництві, зоотехнік—в тва- 
ринництві, а в тракторній 
бригаді—обліковець. Таким чи- 
ном ми вивільнили кілька осіб 
адміністративно-управлінського 
апарату і послали їх  працюва- 
ти безпосередньо у сферу ви- 
робництва матеріальних ціннос- 
тей. Все це в деякій мірі при- 
вело до зниження затрат на оди-

ницю вироблюваної продукції. 
В колгоспній бухгалтерії також 
працює лише три особи. Але 
все це не привело до погіршен- 
ня обліку в артілі. Ми завели 
такий порядок, що табеля об- 
ліку трудоднів надходять в 
бухгалтерію двічі-тричі на мі- 
сяць в точно встановлені дні. 
Пильнуємо за тим, щоб облі- 
ковці завжди дотримувались 
цього порядку. Кожний табель 
перевіряється в бухгалтерії і 
тільки після цього заносяться 
трудодні на особисті рахунки 
колгоспників, а також у тру- 
дові книжки і в списки, які 
вивішуються в конторі.

Велике значення для підви- 
щ ення матеріальної заінтересо- 
ваності та продуктивності пра- 
ці має щомісячне авансування 
колгоспників. Закінчився мі- 
сяць. Ми зразу ж підводимо 
підсумки нарахування трудо- 
днів і до 8 числа наступного 
місяця видаємо всім колгоспни- 
кам грошовий аванс на тру- 
додні.

В кінці кожного кварталу 
бухгалтерія колгоспу аналізує 
виконання прибутково-видатко- 
вого кошторису та витрачання

трудоднів у кожній галузі ви- 
робництва.

У першому півріччі 1958 ро- 
ку, наприклад, було передба- 
чено планом на всіх ділянках 
виробництва витратити 50 тисяч 
трудоднів, а фактично допус- 
тили перевитрату на 2891 тру- 
додень. Працівники бухгалтерії 
зразу ж  шукають каналів, де 
саме і чому зроблено перевит- 
рату трудоднів. І виявили, що 
в зимовий період багато тру- 
доднів витрачено понад завдан- 
ня на переробці грубих і кон- 
центрованих кормів. Виходя- 
чи з цього, правління артілі 
ш укає шляхи і невикористані 
резерви, щоб в наступну зиму 
значно скоротити затрати на 
підготовку кормів для тварин- 
ництва.

В кінці другого кварталу 
бухгалтерія артілі зробила кон- 
кретний аналіз, як  ж е виконує 
кожна галузь виробництва при- 
буткову сторону кошторису, 
особливо по надходженню кош- 
тів. Виявилось, що на перший 
погляд ніби все гаразд. Артіль 
за шість місяців одержала при- 
бутку понад 283 тисячі карбо-

М. ДИМА, 
бухгалтер колгоспу імені 
Фрунзе.

ванців, виконала план надход- 
жень на 117 процентів. Але 
коли аналізувати кожну галузь, 
то зовсім інша картина. Сви- 
ноферма артілі не тільки не при- 
несла передбаченого доходу, а 
навіть має деякі збитки. Це 
викликало тривогу в членів 
правління. Зараз вони розроби- 
ли і здійснюють конкретні за- 
ходи, спрямовані на поліпшен- 
ня справ на свинофермі. Всі 
зусилля спрямовують на те, 
щоб недоодержаний доход в 
першому півріччі обов’язково 
наверстати в третьому кварталі. 
Поліпшено відгодівлю тварин. 
Стали краще дбати про разових 
свиноматок.

Від правильної роботи кол- 
госпної бухгалтерії тепер у ве- 
ликій мірі залежить виконання 
прибутково-видаткового кошто- 
рису, дальше підвищення про- 
дуктивності праці, зниження 
собівартості сільськогосподар- 
ської продукції. На це необ- 
хідно звернути виключну ува- 
гу всім обліковцям, рахівникам 
та бухгалтерам колгоспів.
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О п о в і д а н н я  і з  ж и т т я

Л Е Н І Н Е Ц Ь б серпня 1958 р.

„Що ж  там пишуть про нас?“

Село вже спало. Світилося 
тільки в одному із вікон будин- 
ку вчительки Олени Павлівни. 
Вона читала.

Раптом хтось постукав. Оле- 
на Павлівна випрямилась і 
пішла до дверей:

— Хто там?
— Олено, відчини... Це я . . .  Не 

взнаєш ?—донеслося з надвору.
Їй ясно було чути, що той 

хто говорив ці слова, важко 
дихав.

Відчинила. На ганку стояв 
Іван, чоловік. Простягнув руки. 
Хотів обняти. Але Олена Пав- 
лівна відсторонила його і про- 
мовила:

— Чого прийшов?!
Ніколи голос її не був та- 

ким холодним.
...Три роки тому Олена Пав- 

лівна повернулася в село з 
учительським дипломом. Поча- 
лося її  самостійне життя. Скіль- 
ки радості приносили молодій 
учительці перші букви в зоши- 
тах, виведені ще невмілими, 
але старанними дитячими ру- 
ками!

Учительку помітив завідую- 
чий сільським клубом Іван, ви- 
сокий, стрункий, чорноокий, і 
став залицятися.

Минула осінь, зима, весна, 

а влітку молоді люди побрали- 
ся. На весілля зійшлося майже 
все село. Після весілля Іван 
кожного ранку проводив дру- 
жину аж до ганку школи і на 
прощання шептав:

— Повертайся скоріше...
Здавалося б ніщо не затьма- 

рить щ астя Олени Павлівни 
і її  Івана. Але, коли напровесні 
народився син, який був весь 
у батька, сталася в житті мо- 
лодого подружжя перша супе- 
речка. Якось Іван прийшов до- 
дому пізніше звичайного у 
п ’яному вигляді.

Ніякі слова Олени не могли 
зворушити душу Івана, що 
здавалося перетворилася в лід. 
Чоловік зробився злим і дра- 
тівливим. А одного разу навіть 
посуд побив.

І все це повторювалося все 
частіше і частіше. Очі молодої 
жінки не висихали.

Івана зняли з роботи. На 
комсомольських зборах,  де об- 
говорювали його поведінку, 
грубив і доводив, що Олена 
Йому більше не потрібна. Піс- 
ля розлуки з Оленою Іван од- 
ружився вдруге і кудись виїхав.

Олена твердо знала, що Іван 
назавжди пішов із сім’ї, із 
серця. Важко було їй . Єдиною с. Мартоноша.

М. НІКОЛАЄВ.

радістю Олени був син Коля. 
Нона його ростила. Її ще біль- 
ше, я к о с ь  підкреслено поважа- 
ло все село...

І ще немало подробиць із 
минулого життя швидко про- 
неслося в пам’яті Олени Пав- 
лівни. А він, Іван, ї ї  колишній 
чоловік, стояв на ганку жалю- 
гідний, приголомшений тим, 
що сталося, і дивився якось 
мимо очей Олени.

Як знайомий їй образ Івана!.. 
Скільки разів при зустрічах з 
чоловіком Олена повисала на 
його шиї, відриваючи ноги від 
землі, і тоді вони удвох ра- 
дісно сміялись.

На мить спогади пом’якшили 
душу Олени і вона хотіла по- 
сміхнутися. Але виринули в 
пам’яті комсомольські збори, 
його образливі викрики і все 
інше, негідницьке.

— Чому ж ти мовчиш, Олено?
Раптом з кімнати почувся 

голос їхнього сина Колі. Ма- 
буть, проснувся.

—Це син наш ?— вирвалося 
в Івана.

—Прощай!..—сказала Олена 
Павлівна, енергійно закрила 
двері і побігла до колиски.

З а  л е г к и м  х л і б о м
(Гумореска)Дід Антипа Вакуловича Оз- 

доби був панським лакизою, 
батько—куркульським при- 
хвостнем, і Антип разом з ма- 
теринським молоком всмоктав у 
себе баж ання жити на дурнич- 
ку.

Першим засобом такого жит- 
тя молодий Оздоба обрав кра- 
діжки. Він і його дружина 
Вівдя Минівна для форми лічи- 
лись колгоспниками і крали, 
що тільки попадалося під руки. 
Але скоро обоє попались на 
гарячому і були засуджені.

Відбувши покарання, Антип 
Вакулович об’явив себе столя- 
ром і пішов блукати по світу. 
Та так і попав до Зенона Мар- 
келовича Серединки, який си- 
дів у своєму кабінеті і думав, 
щоб його ще зробити в поряд- 
ку керівництва підприємством, 
директором якого він був. У 
глибокому задумі і застав його 
Анти п Вакулович Оздоба:

— Здрастуйте. Я столяр. 
Прийміть на роботу.

По цих словах швидка дум- 
ка  ніби пронизала Серединку. 
Те, чого не міг придумати, 
саме прийшло.

— Пишіть заяву. Я вас прий- 
му на посаду прибиральниці, а 
будете столярувати. Якщо 
добре проявите себе на роботі, 
то до трьохсот карбованців зар- 
плати ще дві сотні добавлю. 
Згода?

— Згода,—відповів Антип Ва- 
кулович і тут же, за столом 
директора, написав заяву.

Серединка одним розчерком 
пера написав: «До наказу».

Так Антип Вакулович Оздоба 
став працівником підприємства. 
Коли голова місцевкому проф- 
спілки запитав Серединку, як 

потрапив цей чоловік на під- 
приємство, Зенон Маркелович 
навіть образився:

— Ви мене не вчіть. Я —ди- 
ректор, знаю, що роблю.

Ішов час, і Антип Вакуло- 
вич, як  кажуть, входив у роль. 
Спершу він випросив у дирек- 
тора для себе квартиру. Далі 
Антип Вакулович одягнувся за 
рахунок підприємства, мовляв, 
для роботи потрібний спецодяг.

І от ж иве собі Оздоба з дру- 
жиною, я ка  вважалася домо- 
господаркою.

А про роботу не питай. Три 
місяці лагодив ганок, а тин 
ремонтував півроку. Працював 
так, що зразу можна було взна- 
ти, чия це робота. Стук, грюк, 
аби з рук. І ніякий він не сто- 
ляр, а так собі, ніщо.

Розкусивши Оздобу, Зенон 
Маркелович за голову взявся, 
обіцяної надбавки до зарплати 
не дав, через день переводив 
Антипа Вакуловича на нову 
посаду. Був Оздоба двірником— 
не захотів вбиральні чистити, 
був нічним сторожем—застали 
його в глибокому сні. Тоді 
звернувся Серединка до місцев- 
кому з проханням дати згоду 
на звільнення Антипа Вакуло- 
вича з роботи. Місцевком свою 
згоду дав.

Але раптом Оздоба захворів: 
нарвала долоня на лівій руці. 
Сам Антип Вакулович твердить, 
що він руку пробив, коли сми- 
кав громадське сіно для гро- 
мадської кобили. Ходить Оздо- 
ба з перев’язаною рукою та 
все турбується, що ж  тепер з 
ним буде. Ніхто не догадував- 
ся, куди цілить Антип Ваку- 
лович.

Одужавши, Оздоба не захотів

С л і д а м и  в и с т у п і в  г а з е т и  „ Л е н і н е ц ь ”

м. Ново-Миргород.
Микола СУХОВ.

залишити роботу, але й на ро- 
боту не вийшов.

—Дайте мені акта, що я 
скалічив руку на роботі,— ви- 
магав він.

—Та рука ж  ціла...
— Ось, дивіться, пальці не 

ворушаться,— і Антип Вакуло- 
вич піднімав угору ліву руку, 
демонструючи нерухомість 
пальців.

—Принесіть довідку від л і- 
каря,—вирішив Серединка.

Намагаючись використати 
хворобу для того, щоб витре- 
бувати собі пенсію і закріпити 
за собою навічно державну 
квартиру, Антип Вакулович ки - 
нувся до лікаря.

— У вас рука здорова, н іякої 
довідки не дам ,—відповів лікар.

Але Оздоба не здавався. На 
другий день його дружина Вів- 
дя Минівна сиділа перед дру- 
жиною лікаря і говорила:

— За мазку хати я з вас 
візьму дешево. Але нехай ваш 
чоловік видасть довідку моєму 
чоловікові. Труд за труд, зна- 
читься.

Дружина лікаря підійшла до 
дверей, широко їх  відкрила і, 
показуючи рукою на двері, 
сказала:

—Ідіть, вимажу сама.
Тоді Антип Вакулович роз- 

гнівався:
—До Москви дійду, а пен- 

сію виклопочу і з квартири не 
виберусь!..

...Коли буде прийнято закон 
«Про посилення боротьби з 
антигромадськими, паразитич- 
ними елементами в Українській 
РСР», тоді Оздобам буде зовсім 
погано, а Зенону Маркеловичу 
Серединці легенько ікнеться.

„Чого ревуть телята?”—так 
була озаглавлена замітка, вміщена 
в райгазеті „Ленінець” за 16 
липня. В ній вказувалось, що у 

Зам. 483. АДРЕСА РЕД АКЦ ІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15.

колгоспі імені Жданова погано 
випасають телят.

Голова правління С. Коник по- 
відомив редакцію, що факти під-

твердились. Пастухів М. Венгурен- 
ка та Б. Дануцу попереджено і 
зараз вони телят випасають доб- 
ре.

В кінці липня це було. Зібрали- 
ся до контори колгоспу члени 
правління, бригадири, дехто із кол- 
госпників і чекають секретаря 
парторганізації. Почули, що в га- 
зеті „Ленінець” надруковано стат- 
тю про збирання хлібів у сіль- 
госпартілі імені Свердлова.

—Цікаво, що ж там пишуть 
про нас?—промовив один із бри- 
гадирів.

—Почекай, скоро прибуде Ни- 
канор Іванович, відкриє кабінет, 
там дістанемо газету і прочита- 
ємо,—говорить колгоспник Чиж- 
ма. І. КОМАРИК.

Не довго й чекали. Приїхав з 
поля секретар парторганізації Ни- 
канор Іванович Грузін. Відкрив ка- 
бінет. Але... „Ленінця” не знайшли 
там.

—Та не може бути!—не вірить 
сам собі Никанор Іванович.—Ми 
ж передплачували.

Він кинувся в бухгалтерію ар- 
тілі перевірити. Там відповіли:

—Передплачували газети на 
перше півріччя. А на друге—ні.

...Так і розійшлися ні з чим 
відвідувачі.

Непередбачена помилка
—Ви, хлопці,—якось звернувся 

до робітників Володимир Йосипо- 
вич Корчоха, директор інкуба- 
торно-птахівничої станції,—сьо- 
годні поїдете інкубаторське сіно 
косити, а за це вам Тетяна Іва- 
нівна виплатить наперед сто кар- 
бованців. Згодні? Там того сінця 
небагато. Ще й сонце не зайде за 
обрій, а ви вже й упораєтесь.

—Згодні!—відповів за всіх шо- 
фер Павло Андреєв і стукнув се- 
бе пальцем по підборіддю.

Цей жест означав: чи викосимо 
сіно, чи ні, а випити буде за що.

Ось і приїхали. Ділянка, прав- 
да, невелика. Погостривши добре 
коси, хлопці розпочали косовицю.

Сонце вже було під обід. І при- 
йшла ота клята думка Павлові в 
голову. Гроші є. Чому б не ви- 
пити?

Миттю доставив Павло горілку 
та закуску.

—Кінчай роботу! — вигукнув 
він.—Час вечеряти...

Повечерявши, хлопці заспівали 
„В кінці греблі шумлять верби”...

Пізно ввечері повернувся в ін- 
кубаторну станцію Павло Андре- 
єв. Назустріч йому та ж сама 
Тетяна Іванівна:

—Поїдемо, товаришу Андреєв М. ГОРБУЛІН.

у Малу Виску за самогоном,— 
наказала вона.

— Поїдемо! Та ви тільки не ра- 
зом говоріть, а то я не розберу 
котрій із вас їхати треба. Вам, 
чи вам?—запитав Андреєв, тика- 
ючи пальцем у повітря.

То була одна Тетяна Іванівна 
Зінченко, а шоферові вже двої- 
лося в очах.

По дорозі на Малу Виску за- 
хотілося закурити водієві. Лап- 
нув по кишенях—немає цигарок. 
Назустріч йде М. Ярмарковський. 
Павло зупинив машину. Не при- 
вітавшись, вигукнув:

—Дай закурить! А то я тобі 
зараз потилицю намну...

—Пробачте, я ж не курящий,— 
відповів прохожий.

А Павло, наче кібець, накинув
ся „м’яти потилицю” М. Ярмар- 
ковському.

О 12-й годині ночі В. Корчоха 
прийшов перевірити, чи поверну- 
лися хлопці з косовиці. А йому 
черговий по інкубатроній станції 
доповів, що Тетяна Іванівна з 
Андреєвим поїхали за самогоном. 
Не довго роздумуючи, В. Корчо- 
ха пише доповідну записку в мі- 
ліцію, що зникла автомашина.

Чия це хата? Відповідь на це запитання п росимо надсила- 
ти голові правління колгоспу імені Калініна І . Декусару.

Надія Панасівна знайомиться...
Спочатку продавці магазинів, 

буфетів та чайної на неї не звер- 
тали уваги. Чи тому, що не зна- 
ли, чи тому, що Надія Панасівна 
ні на що не претендувала.

Минуло кілька тижнів. Надія 
Панасівна зробила завивку на го- 
лові, наділа новенькі туфлі та 
модно пошите плаття—все було 
підібране до смаку. І вирішила 
вона, по-перше, познайомитись з 
усіма продавцями, по-друге, 
влаштовувати безкоштовні ви- 
пивки.

Одного разу ввечері Н. Красі- 
кова пішла здійснювати задума- 
не. Ось і буфет.

—Добрий вечір!—низенько вкло- 
нившись, привіталась вона до 
Тимофія Кіндратенка, продавця 
буфету Ново-Миргородської чай- 
ної.

Познайомилися. Та не тільки з 

К. С ЕР ГІЄНКО.

Заступник редактора 
М. СОСНА.

продавцем, а й з його дружиною 
Олександрою.

Звісно, знайомство не пройшло 
даремно. Тут же, з приводу зуст- 
річі, організували випивку.

Заходить Надія Панасівна і на 
другий, і на третій день. Не 
минає буфет.

Далі Надію Панасівну потягло 
в чайну. Там теж знайшлася лю- 
дина, яка „не любить” випити на 
дурницю. Це Олександра Саєнко.

Дружина голови райспоживспіл- 
ки Михайла Григоровича Красно- 
ва знайомиться...
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